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 صفة الصالة على الميت -6

 هي التعبد هلل بالصالة على الميت على صفة مخصوصة صالة الجنازة :

 في الشرع.

 :حكم صالة الجنازة 

صالة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط اإلثم عن الباقين، 

 وتسقط بمكلَّف.

ُجِل  تَـىكاَن يُؤْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي للاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1 بِالرَّ

ىتَولُـمَ ا َث «. فَْضالا  نِـهِ َك ِلدَيْ تَـرَ َهْل »ْسأُل: فَـيَ الدَّْيُن،  لَـْيـهِ ، عَ فَـّ فَإِْن ُحد ِ

هُ أَ  ىَوفَاءا صَ  نِـهِ َك ِلدَيْ تَـرَ  نَـّ  لَـىَصلُّوا عَ »يَن: ِلـمِ سْ ْلـمُ قاَل لِ  إّلَّ ، وَ لَـّ

َن ِمْن نِـيُمْؤمِ البِ  لَـىأَنَا أَوْ »فُتُوَح، قاَل: ال لَـْيـهِ  عَ للاُ  تَـحَ ا فَ لَـمَّ فَ «. َصاِحبُِكمْ 

ا َك دَْينتَـرَ ن فَ نِـيَ ؤمِ لُمـِسِهـْم، فََمْن تُُوف َى ِمَن اأَْنفُ  َك تَـرَ قََضاُؤهُ، َوَمْن  لَـيَّ فَعَ  ا

 .(1)تفق عليهم  «.تِـهِ ماّلا فَِلَوَرثَ 

َما »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اْنـُهـما َرِضَي للاُ عَ  ْبِن َعبَّاس  اَعْن وَ  -2

، ّل يُْشِرُكوَن أْربَعُوَن َرُجالا  تِـهِ َجنَازَ  لَـىقُوُم عَ فَـيَ وُت يَـمُ  ِلـم  ِمْن َرُجل  ُمسْ 

ا َشْيئ ٬بِا  .(2)أخرجه مسلم «.هِ فِـيللاُ  ُهـمُ إِّل َشفَّعَ  ا

 :حكمة مشروعية صالة الجنازة 

لق إلى الحق، وقد شرعت صالة الجنازة على الموت انقطاع من الخ

ا للمغفرة، واستنزاّلا للرحمة على تلك الجثة التي أصبحت في  الميت طلبا
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 حالة عجز كلي عن العمل.

ة اإليمانية يدفع المسلم أن يودع ذلك الراحل بالتوجه إلى  فواجب األخو 

نه للا، والتوسل إليه بأن يكرمه في قبره بمغفرته ورحمته، ويكفر ع

 أوزاره، ويعتق رقبته من النار، ويقبل شفاعة المسلمين فيه.

وَشرع تغسيله وحمله ودفنه إظهاراا لكرامة بني آدم، وفضلهم، وتمييزهم 

 عن الحيوانات.

وفي شهود الجنازة واتباعها أداء حق الميت بالصالة عليه، والدعاء له، 

حصيل وأداء حق أهله، وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، وت

األجر العظيم للمشي ِع، وحصول العظة واّلعتبار بمشاهدة الجنائز 

 والمقابر، وتذكر اآلخرة.

 :فضل الصالة على الجنازة واتباعها 

ا حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها،  ا واحتسابا السنة اتباع الجنازة إيمانا

 مشروع للرجال دون النساء.إلى المقابر واتباع الجنائز 

َمِن اتَّبََع َجنَاَزةَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي للاُ َعْنـهُ  ـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أبِ  -1

ا ، إيَمانِلـم  ُمسْ  ا َواْحتَِساب ا ى، َوَكاَن َمعَهُ حَ ا ىيُصَ  تَـّ ا َويَْفُرَغ ِمْن لَـْيـهَ عَ  لَـّ

ها، فَإنِـهَ دَفْ  ، َوَمْن  ِجُع ِمَن األْجِر بِِقيَراَطْيِن، ُكلُّ قِيَراط  يَـرْ  نَـّ ِمثُْل أُحد 

ىصَ  هُ ا ثُمَّ َرَجَع قَْبَل أْن تُْدفََن، فَإلَـْيـهَ عَ  لَـّ   .(1)تفق عليهم «.ِجُع بِِقيَراط  يَـرْ  نَـّ

ِ َعِن النَّ  َرِضَي للاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2  ل ِـيَما ِمْن َمي ِت  تُصَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ةٌ ِمَن  لَـْيـهِ عَ  ُهـمْ يَْبلُغُوَن ِمائَةا، كُ  ينَ ِلـمِ ُمسْ الأمَّ ، إِّل ُشف ِعُوا لَـهُ يَْشفَعُوَن  لُـّ
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 .(1)أخرجه مسلم «.هِ فِـي

َما ِمْن »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :الَ قَ َرِضَي للاُ َعْنـهُ  اْبِن َعبَّاس   َعنوَ  -3

 ٬، ّل يُْشِرُكوَن بِاالا أْربَعُوَن َرجُ  تِـهِ َجنَازَ  لَـىقُوُم عَ فَـيَ وُت يَـمُ  ِلـم  َرُجل  ُمسْ 

ا َشْيئ  .(2)أخرجه مسلم «.هِ فِـيللاُ  ُهـمُ إِّل َشفَّعَ  ا

 :مكان الصالة على الجنائز 

السنة أن يصلي المسلمون على الجنائز في مكان معد للصالة على  -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصالجنائز، وهذا هو األفضل، وهو الغالب من فعل النبي 

يَْوِم ال فِـينَعَى النََّجاِشيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا  َعنهُ بِـي ُهَرْيـَرةَ َرِضَي للاُ َعْن أَ  -1

ىُمصَ ال لَـىِه، َخَرَج إِ فِـيالَِّذي َماَت  ا ، َوَكبََّر أَْربَعبِـِهـمْ ، فََصفَّ لَـّ تفق م .ا

 .(3)عليه

ِ النَّ  لَـىودَ َجاُءوا إِ اليَـهُ أَنَّ  ِن ُعَمَر َرِضَي للاُ َعنُهـَمابْ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ا ا، قَِريبِجـمَ ا فَرُ بِـِهـمَ ا، فَأََمَر نَـيَ َواْمَرأَة  زَ  ْنـُهـمْ بَِرُجل  مِ  َجنَائِِز الِمْن َمْوِضعِ  ا

 .(4)تفق عليهم َمْسِجِد.الِعْندَ 

ا. -2  تجوز الصالة على الجنائز في المسجد أحيانا

َها ا َعنهَ  َعائَِشةَ َرِضَي للاُ  َعنْ   بِـيرَّ بَِجنَاَزةِ َسْعِد ْبِن أيَـمُ أَمَرْت أْن أنَـّ

ا، فَقَالَْت: َما لَـْيـهَ ، فَأْنَكَر النَّاُس ذَِلَك عَ لَـْيـهِ عَ  ل ِـيَ َمْسِجِد، فَتُصَ ال فِـيَوقَّاص  

ىأْسَرَع َما نَِسَي النَّاُس! َما صَ  َضاِء إِّل البَـيْ ُسَهْيِل ْبِن  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـّ
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 .(1)مسلمأخرجه  َمْسِجِد.ال فِـي

 

 :ى عليه صالة الجنازة  من يصلَـّ

السنة أن يصلي المسلمون على كل مسلم ميت، رجالا أو امرأة أو طفالا،  -1

ا، لم يصلَّ عليه. اا كان أو فاجراا، حاضراا كان أو غائبا  برَّ

المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم أو القصاص، أو من مات بغرق، أو  -2

 ويصلى عليه صالة الجنازة. حرق، أو هدم أو تصادم يغسل

قاتل نفسه، والغال من الغنيمة، لإلمام أو نائبه أن ّل يصلي عليهما؛  -3

 عقوبة لهما، وزجراا لغيرهما، لكن يصلي عليهما المسلمون.

 :األوقات التي ال يصلى فيها على الجنائز 

الُث َساَعات  َكاَن : ثَ َرِضَي للاُ َعْنـهُ قَالَ  نِـيَّ ُجهَ الُعْقبَةَ ْبَن َعاِمر  َعْن 

، أَْو أْن نَْقبَُر فِـي ل ِـيَ انَا أْن نُصَ ْنـهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ِهنَّ َمْوتَانَا: ِحيَن فِـيِهنَّ

ىتَْطلُُع الشَّْمُس بَاِزَغةا حَ  ىتَِفَع، َوِحيَن يَقُوُم قَائُِم الظَِّهيَرةِ حَ تَـرْ  تَـّ يَل تَـمِ  تَـّ

ىْمُس ِلْلغُُروِب حَ الشَّْمُس، َوِحيَن تََضيَُّف الشَّ   .(2)أخرجه مسلم تَْغُرَب. تَـّ

 :حكم تعجيل الجنازة 

السنة اإلسراع بتجهيز الجنازة، والصالة عليها، وتشييعها إلى المقبرة، 

 ودفنها، وّل يجوز تأخيرها إّل لعذر.

ِ َعِن النَّ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َرِضَي للاُ َعنهُ َعْن أَ   ِجنَاَزةِ،الأَْسِرُعوا بِ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 
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ُمو ْيـرٌ ةا فَخَ ِلـحَ فَإِْن تَُك َصا َعْن  نَـهُ ا، َوإِْن يَُك ِسَوى ذَِلَك، فََشرٌّ تََضعُونَـهَ تُقَد ِ

 .(1)تفق عليهم «.ِرقَابُِكمْ 

 :موقف اإلمام من الجنازة 

 السنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل، وحذاء وسط المرأة.

 الة صحيحة، لكنه ترك األفضل.فإن صلى والميت بينه وبين القبلة فالص

ى  َرِضَي للاُ َعْنـهُ  أَنَِس ْبِن َماِلك   َعنْ  -1 هُ صلَـّ َجنَاَزةِ َرُجل  فَقَاَم ِحيَاَل  لَـىعَ أنَـّ

 ،الَـْيـهَ َزةَ َصل ِ عَ َحـمْ يَا أَبَا  :َرأِْسِه ثمَّ َجاؤوا بَجنَاَزةِ اْمَرأَة  ِمْن قَُرْيش  فَقَالُوا

قَاَم  ملسو هيلع هللا ىلص َهَكذا َرأَْيَت النَّبيَّ  :عاَلَُء ْبُن ِزيَاد  ال لَـهُ  َسِط السَِّريِر فَقَالَ يَاَل وَ فَقَاَم حِ 

ُجِل ُمقَاَمَك مِ ْنـهَ َجنَاَزةِ ُمقَاَمَك مِ ال لَـىعَ  ا فََرغَ لَـمَّ نَعَْم فَ  :قَالَ  ،ْنـهُ ا َوِمَن الرَّ

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي اْحفَُظوا. :قَالَ 

يْ ْبُن ُجْندَب  َرِضَي للاُ َعنهُ قَاَل: صَ  َسُمَرةُ  َوَعنْ  -2 ِ ُت َوَراَء النَّ لَـّ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(3)تفق عليهم ا َوَسَطَها.لَـْيـهَ نِفَاِسَها، فَقَاَم عَ  فِـياْمَرأَة  َماتَْت 

 :كيفية صف الجنائز أمام اإلمام 

 إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء، وأراد اإلمام أن يصلي -1

ا، فالسنة أن يلي الرجال اإلمام في صف، والنساء يلين القبلة  عليهم جميعا

 في صف، فيكون الرجال بين النساء واإلمام.

 إن شاء اإلمام صلى على كل جنازة على حدة. -2

إذا اجتمع رجل ميت وامرأة يقف اإلمام عند رأس الرجل، ويجعل وسط  -3
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 المرأة عند رأس الرجل من جهة القبلة.

 

 ة وضع الميت أمام اإلمام:صف 

يوضع الميت أمام اإلمام، تارة رأسه جهة اليمين، وتارة رأسه جهة 

 اليسار، وكالهما سائغ.

 :حكم الجماعة في صالة الجنازة 

صالة الجنازة فرض كفاية، وتسقط بصالة مكلَّف، وتسن لها الجماعة،  -1

 وكلما كثروا كان أفضل.

ى الجنازة كما تسوى في كل صالة تجب تسوية الصفوف في الصالة عل -2

 جماعة. 

السنة أن يصف الناس وراء اإلمام ثالثة صفوف وإن قلوا، وكلما كثر  -3

 الجمع كان أفضل للميت وأنفع.

يَْوَم ال ف ِـيَ قَْد تُوُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ : قَاَل النَّ قَالَ ا ُهـمَ َرِضَي للاُ َعن ٬بن َعْبِدا َجابِر َعنْ  -1

ىقَاَل: فََصفَْفنَا، فَصَ «. لَـْيـهِ فََصلُّوا عَ  لُـمَّ فَـهَ َحبَِش، الِمَن  ِلـحٌ َرُجٌل َصا  لَـّ

 .(1)تفق عليهم َونَْحُن َمعَهُ ُصفُوٌف. لَـْيـهِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي للاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2  ل ِـيَما ِمْن َمي ِت  تُصَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ةٌ ِمنَ  لَـْيـهِ عَ  ُهـمْ يَن يَْبلُغُوَن ِمائَةا، كُ ِلـمِ ُمسْ ال أمَّ ، إِّل ُشف ِعُوا لَـهُ يَْشفَعُوَن  لُـّ

 .(2)أخرجه مسلم «.هِ فِـي
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 :حكم صالة النساء على الجنازة 

المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى أو المسجد فإنها تصلي 

لتعزية عليها مع المسلمين، ولها من األجر مثل ما للرجل في الصالة وا

 غير أنها ّل تشي ِع الجنازة.

، قَالَِت: اْدُخلُوا  بِـيَسْعدُ ْبُن أ ف ِـيَ ا تُوُ لم   َرِضَي للاُ َعْنـها َعائَِشةَ  َعنْ  َوقَّاص 

ى أَصل ِـَي َعلَـْيـِه، فَ َمْسجِ ال بِـهِ  ُ دَ َحتَـّ لَقَْد  ٬ِلَك َعلَـْيـَها، فَقَالَْت: َواْنِكَر ذَ أ

ىصَ    َمْسِجِد، ُسَهْيل  َوأِخيِه.ال فِـيَضاَء بَـيْ  نَـيْ ابْ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـّ

 .(1)أخرجه مسلم

 :أحوال الصالة على الميت 

 للصالة على الميت ست حاالت:

 الصالة على الميت في مصلى الجنائز. -1

 الصالة عليه في المسجد. -2

 الصالة  عليه قبل الدفن في المقبرة. -3

 في المقبرة.الصالة عليه بعد الدفن  -4

 الصالة عليه في القبر بعد مدة. -5

 الصالة على الغائب. -6

 :صفة الصالة على الميت 

يتوضأ من أراد الصالة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل اإلمام  -1

 الجنازة بينه وبين القبلة.
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السنة أن يقوم اإلمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر  -2

ا، خاصة إ على الميت ا، أو تسعا ا، أو سبعا ا، أو ستا ا خمسا ا، وأحيانا ذا أربعا

 أهل العلم والفضل، ومن لهم قدم صدق في اإلسالم. كان من 

 يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءا للسنة.

ا يديه إلى حذو  -3 يكبر اإلمام ومن خلفه من المصلين التكبيرة األولى رافعا

يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم 

 على صدره.

ا يقرأ معها سورة.  ثم يتعوذ ويسمي، ويقرأ الفاتحة سراا، وأحيانا

آِل  لَـىد  َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  ُهـمَّ الَّل»ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقول سراا:  -4

، َكَما صَ ُمـَحـمَّ  يْ د  يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  ىلَـإِْبَراِهيَم، َوعَ  لَـىَت عَ لَـّ

، َكَما بَاَرْكَت عَ ُمـَحـمَّ آِل  لَـىد  َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىبَاِرْك عَ  ُهـمَّ يدٌ، الَّلَمـجِ   لَـىد 

 .(1)تفق عليهم .«يدٌ َمـجِ يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  لَـىإِْبَراِهيَم َوعَ 

 بإخالص بما ورد، ومنه:ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو سراا  -5

نَا ِهـدِ ي ِنَا َوَمي ِتِنَا َوَصِغيِرنَا َوَكبيِرنَا َوذَكِرنَا َوأُْنثانَا َوَشاِلـحَ مَّ اْغِفْر الله»

يْ اإليَماِن َوَمْن تَوَ  لَـىعَ  يِـهِ ِمنَّا فَأَحْ  تَـهُ يَـيْ مَّ َمْن أَحْ اللهَوَغائِبنَا  هُ ِمنَّا فَتَوَ  تَـهُ فَـّ  فَـّ

أخرجه أبو داود وابن   .«ِرْمنَا أَْجَرهُ َوّلَ تُِضلَّنَا بَْعدَهُ تَـحْ مَّ ّلَ اللهالَِم اإلسْ  لَـىعَ 

 .(2) ماجه

ْع لَـهُ ، َوأْكِرْم نُزُ ْنـهُ َواْعُف عَ  فِـهِ َوَعا ،هُ َحـمْ َوارْ  لَـهُ مَّ اْغِفْر الله» ، َوَوس ِ

َخَطايَا َكَما نَقَّْيَت الثَّْوَب الَونَق ِِه ِمَن  بََرِد،الوَ  ْلـجِ َماِء َوالثَّ البِ  ْلـهُ ، َواْغسِ لَـهُ ُمْدخَ 
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 ِلـهِ ِمْن أهْ  ْيـراا خَ  ِمْن دَاِرِه، َوأْهالا  ْيـراا خَ  اا دَار ْلـهُ َض ِمَن الدَّنَِس، َوأْبدِ ْبـيَ األَ 

ا َوَزْوج قَْبِر )أْو ِمْن الَجنَّةَ َوأِعْذهُ ِمْن َعذَاِب ال ْلـهُ ِمْن َزْوِجِه، َوأْدخِ  ْيـراا خَ  ا

 .(1)أخرجه مسلم. «(ذَاِب النَّارِ عَ 

تَِك َوَحْبِل ِجَواِرَك فَِقِه ِمْن فِتْنَِة  فِـيمَّ إِنَّ فاُلََن ْبَن فاُلَن  الله» قَْبِر الِذمَّ

،الحَ َوفَاِء وَ الَوَعذاب النَّاِر َوأَْنَت أَْهُل  ِ هُ إِنََّك أَْنَت َحـمْ َوارْ  لَـهُ فَاْغِفْر  ق 

ِحيمُ ال  .(2)أخرجه أبو داود وابن ماجه  .«غَفُوُر الرَّ

 ،بِـهِ َعذَا َعنْ  نِـيٌّ غَ  َوأَْنتَ  تَِك،ْحـمَ رَ  لَـىإِ  اْحتَاجَ  ،أََمتِكَ  َواْبنُ  َعْبدُكَ  مَّ الله»

ا ِسنُمـحْ  َكانَ  فَإِنْ  ا ُمِسيئ َكانَ  َوإِنْ  ،نِـهِ إِْحَسا فِـي فَِزدْ  ا أخرجه  .«ْنـهُ عَ  اَوزْ تَـجَ فَ  ا

 .(3)الحاكم والطبراني

 عو بما شاء من هذه األدعية.يد -6

 يدعو بهذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءا للسنة.

ثم يكبر الرابعة، ويقف قليالا يدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن  -7

ا فال بأس.  سلم ثانية عن يساره أحيانا

 :حكم رفع اليدين في صالة الجنازة 

ما في باقي رفع اليدين في التكبيرة األولى على الجنازة سنة، وأ

 التكبيرات فيفعل تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.

 :كيف يقضي المسبوق صالة الجنازة 

من فاته بعض التكبيرات في الصالة على الميت فما أدركه معه هو أول  -1
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، ثم يدعو بعد ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصصالته، فيقرأ الفاتحة أوّلا، ثم يصلي على النبي 

 ثم يكبر ويسلم.

من الثالثة مثالا، فإنه يأتي بالتكبيرة الرابعة ثم يسلم، وّل من نسي وسلم  -2

 سجود للسهود في صالة الجنازة.

 :حكم من فاتته صالة الجنازة 

من فاتته صالة الجنازة في المصلى أو المسجد فاألفضل أن يصلي عليها  -1

 قبل الدفن حيثما أدركها في المقبرة  أو خارجها.

صالة، ومخاطب بالصالة عليه، ولم تصل إذا مات الميت وأنت أهل لل -2

 عليه، فلك أن تصلي على قبره.

من دُفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعض الناس دون بعض، أو  -3

ا أو معذوراا فحضر بعد الدفن، والميت عزيز عليه،  كان اإلنسان غائبا

 فهؤّلء يصلون على هذا الميت في قبره ولو بعد مدة.

الا، لَـيْ َمرَّ بِقَْبر  قَْد دُفَِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا  َعنُهـَمااس  َرِضَي للاُ َعِن اْبِن َعبَّ  -1

قَالُوا:  «.نِـيوتُـمُ أَفَالَ آذَنْ »بَاِرَحةَ. قَاَل: القَالُوا: «. دُفَِن َهذَا تَـىمَ »فَقَاَل: 

يْ ِة الْلـمَ ظُ  فِـيدَفَنَّاهُ  قَاَل اْبُن  .فَـهُ َصفَْفنَا َخلْ ِل، فََكِرْهنَا أَْن نُوقَِظَك. فَقَاَم فَ لَـّ

: َوأَنَا  ى، فَصَ فِـيِهـمْ َعبَّاس   .(1)تفق عليهم .لَـْيـهِ عَ  لَـّ

أَنَّ أَْسَودَ، َرُجالا أَِو اْمَرأَةا، َكاَن يَقُمُّ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َرِضَي للاُ َعنهُ َعْن أَ وَ  -2

َما »، فَذََكَرهُ ذَاَت يَْوم  فَقَاَل: تِـهِ وْ بِمَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  لَـمِ يَعْ  لَـمْ َمْسِجدَ، فََماَت وَ ال

«. نِـيوتُـمُ أَفاَلَ آذَنْ ». قَاَل: ٬قَالُوا: َماَت يَا َرُسوَل ا«. فَعََل ذَِلَك اإِلْنَسانُ 
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هُ فَقَالُوا: إِ   نِـيفَدُلُّو»، قَاَل: نَـهُ . قَاَل: فََحقَُروا َشأْ تُـهُ َكاَن َكذَا َوَكذَا قِصَّ  نَـّ

َ «. قَْبِرهِ  لَـىعَ  ىقَْبَرهُ فَصَ  تَـىفَأ  .(1)تفق عليهم  .لَـْيـهِ عَ  لَـّ

 :حكم السفر للصالة على الميت 

ا لألجر؛ ألن ذلك  ا وطلبا يجوز السفر من أجل الصالة على الميت احتسابا

 من اتباعه، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه.

َحقُّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ْعُت َرُسوَل اةَ َرِضَي للاُ َعنهُ قَاَل: َسمِ ْيـرَ ُهرَ  يأَبَعْن 

ُ َخـمْ  ِلـمِ ُمسْ ال لَـىعَ  ِلـمِ ُمسْ ال َمِريِض، َوات ِبَاعُ الٌس: َردُّ السَّالَِم، َوِعيَادَة

 .(2)تفق عليهم «.عَاِطِس الَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الدَّْعَوةِ، َوتَْشِميُت ال

 :حكم حضور جنازة من ال يستحق التشييع 

ا إلى أهله السنة أن يتبع الم سلم جنازة من ّل يستحق التشييع بنفسه؛ إحسانا

ا لقلوبهم، وجبراا لخاطرهم، أو مكافأة له على إحسانه،  المسلمين، وتأليفا

 جنازة عبدللا بن أبي المنافق. ملسو هيلع هللا ىلصكما شهد النبي 

ْبَن  ٬َعْبدَاملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـىا قَاَل: أَ ُهـمَ َرِضَي للاُ َعن ٬َعْبِدا بن َجابِر َعن

، تَـْيـهِ ُرْكبَ  لَـىفَأُْخِرَج، فََوَضعَهُ عَ  بِـهِ ، فَأََمَر تَـهُ َما أُْدِخَل ُحْفرَ أُبَـي   بَْعدَ 

ا ، َوَكاَن َكَسا َعبَّاسلَـمُ ِمْن ِريِقِه، َوأَْلبََسهُ قَِميَصهُ، فَاهللُ أَعْ  لَـْيـهِ َونَفََث عَ   ا

ا قَِميص  .(3)تفق عليهم .ا

 :حكم الصالة على بعض الميت 

إذا مات مسلم، ولم يوجد منه إّل بعضه أو جزء منه، فإنه يغسل ويكفن  -1
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ويصلى عليه ويدفن، وإن صلي على الميت ثم ُوِجد جزء منه فإنه ّل 

 يصلى عليه، ولكن يغسل ويدفن في المقبرة.

 إذا قُطع عضو من اإلنسان الحي فإنه ّل يصلى عليه. -2

 :حكم الصالة على الغائب 

يس فيها من يصلي عليه صالة الجنازة، ودُفن ولم يصل من مات في بلد ل -1

عليه فالسنة أن يصلي عليه طائفة من المسلمين صالة الغائب بإمام 

 وجماعة، ومثله الغريق والمحترق.

يَْوِم ال فِـينَعَى النََّجاِشيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ةَ َرِضَي للاُ َعنهُ أَنَّ َرُسوَل اْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

ىُمصَ ال لَـىإِ  بِـِهـمْ ، َوَخَرَج هِ فِـيالَِّذي َماَت   لَـْيـهِ ، َوَكبََّر عَ بِـِهـمْ ، فََصفَّ لَـّ

.بِـيأَْربََع تَكْ   .(1)تفق عليهم َرات 

وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصكل ما سوى ذلك فال تشرع الصالة عليه، فقد توفي النبي  -2

رضوان للا عليهم متفرقون في البلدان، ولم يثبت عن أحد منهم أنه 

 ة الغائب.صلى عليه صال

 في البلدان، ولم يصل عليهم هو صالة الغائب. ملسو هيلع هللا ىلصوتوفي أصحابه 

وتوفي الخلفاء الراشدون، واألئمة المهديون، ولم يُذكر عن أحد من 

 الصحابة الغُيَّب الصالة عليهم صالة الغائب.

وأصحابه رضي للا عنهم من العبادات مع وجود  ملسو هيلع هللا ىلصكل ما تركه الرسول  -3

 ل المانع، فإنه واجب الترك، وفعله بدعة.المقتضي للفعل، وزوا

على النجاشي؛ ألنه إمام مسلم لم يصل عليه، ومجازاة له  ملسو هيلع هللا ىلصصلى النبي  -4
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 على ما فعله بالصحابة رضي للا عنهم حين حماهم واستقبلهم ونصرهم.

 :حكم الصالة على الشهيد 

خي ر فيهم، الشهداء الذين قتلوا أو ماتوا في المعركة في سبيل للا اإلمام م -1

إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصالة أفضل، ويدفنون في 

 مصارعهم.

وما سواهم من الشهداء كالغريق، والحريق ونحوهم، فهؤّلء شهداء في 

 ثواب اآلخرة، لكن يغسلون، ويكفنون، ويصلى عليهم كغيرهم.

َن بَـيْ ُع يَـْجـمَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  ا قَاَل: َكانَ ُهـمَ َرِضَي للاُ َعن ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا -1

جُ  ، ثُمَّ يَقُوُل:  فِـيأُُحد   لَـىِن ِمْن قَتْ لَـيْ الرَّ ُهـمْ أَ »ثَْوب  َواِحد   اا أَْكثَُر أَْخذ يُـّ

حْ ال فِـيا قَدََّمهُ ِهـمَ أََحدِ  لَـىإِ  لَـهُ فَإِذَا أُِشيَر «. ِلْلقُْرآنِ  أَنَا َشِهيدٌ »ِد، َوقَاَل: لَـّ

 لَـمْ يُغَسَّلُوا، وَ  لَـمْ ، وَ ِهـمْ ِدَمائِ  فِـي نِـِهـمْ َوأََمَر بِدَفْ «. ِقيَاَمةِ الِء يَْوَم َهُؤّلَ  لَـىعَ 

 .(1)أخرجه البخاري .لَـْيـِهـمْ يَُصلَّ عَ 

ِ  لَـىأَنَّ َرُجالا ِمَن األَْعَراب َجاَء إِ َرِضَي للاُ َعْنـهُ َهاِد الَعْن َشدَّاِد ْبِن وَ  -2 النَّبي 

بَْعَض  ملسو هيلع هللا ىلصأَُهاِجُر َمعََك فَأَْوَصى بِه النَّبيُّ  :ِه َواتَّبَعَهُ ثمَّ قَالَ فَآَمَن ب ملسو هيلع هللا ىلص

ا سَ  ملسو هيلع هللا ىلصا َكانَْت َغْزَوةٌ َغنَِم النَّبيُّ لَـمَّ أَْصَحابِه فَ  فَأَْعَطى  لَـهُ فَقََسَم َوقََسَم  ْبـيا

َما  :فَقَالَ  لَـْيـهِ عُوهُ إِ ا َجاَء دَفَ لَـمَّ فَ  ُهـمْ َعى َظْهرَ يَـرْ َوَكاَن  لَـهُ َما قََسَم  بَـهُ أَْصَحا

ِ  لَـىفَأََخذهُ فََجاَء بِه إِ  ملسو هيلع هللا ىلصقِْسٌم قََسَمهُ لََك النَّبيُّ  :قَالُوا ؟َهذا َما  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي 

 لَـىاتَّبَْعتَُك عَ  ن ِـيَهذا اتَّبَْعتَُك َولَكِ  لَـىَما عَ  :قَالَ  «لَكَ  تُـهُ قََسمْ » :قَالَ  ؟َهذا

 :َجنَّةَ فَقَالَ الفَأَُموَت فَأَْدُخَل  ْهـم  َحْلِقِه بسَ  لَـىَوأََشاَر إِ  ،ُهنَاَها لَـىأَْن أُْرَمى إِ 

ُ القِتَاِل  فِـيُضوا نَـهَ الا ثمَّ ِلـيفَلَبثوا قَ  «يَْصدُْقكَ  إِْن تَْصدُِق للاَ » ِ فَأ بِه  تِـيَ عَدُو 
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 «؟أَُهَو ُهوَ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ فَقَاَل  ،َحْيث أََشارَ  ْهـمٌ سَ  بَـهُ ُل قَْد أََصايُـْحـمَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ 

ِ  فِـي ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ  نَـهُ ثمَّ َكفَّ  «فََصدَقَهُ  َصدََق للاَ » :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالُوا  ملسو هيلع هللا ىلصُجبَِّة النَّبي 

ىثمَّ قَدََّمهُ فَصَ  مَّ َهذا َعْبدَُك الله» ،تِـهِ َما َظَهَر ِمْن َصالَ فِـيفََكاَن  لَـْيـهِ عَ  لَـّ

أخرجه  .«ذِلكَ  لَـىأَنَا َشِهيدٌ عَ  اا يِلَك فَقُتَِل َشِهيدَسب فِـي اا َخَرَج ُمَهاِجر

 .(1)النسائي

ى: صَ الَ قَ َرِضَي للاُ َعْنـهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  وَ  -3  لَـىقَتْ  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا لَـّ

عِ لألْحيَاِء َواألْمَواِت، ثُمَّ َطلََع الَن، كَ نِـيسِ  نِـيأُحد  بَْعدَ ثََما ْنبََر فَقال: مِ الُمَود ِ

 ن ِـيَحْوُض، َوإِ الُكْم َشِهيدٌ، َوإِنَّ َمْوِعدَُكُم لَـيْ َن أْيِديُكْم فََرٌط َوأنَا عَ بَـيْ  ن ِـيإِ »

ُكْم أْن تُْشِرُكوا، لَـيْ لَْسُت أْخَشى عَ  ن ِـيِمْن َمقَاِمي َهذَا، َوإِ  لَـْيـهِ ألْنُظُر إِ 

قال: فََكانَْت آِخَر نَْظَرة   .«ْن تَنَافَُسوَهاا أْنـيَ ُكُم الدُّ لَـيْ أْخَشى عَ  ن ِـيَولَكِ 

 .(2)تفق عليهم .ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىا إِ تُـهَ نََظرْ 

من ُجرح في المعركة ثم عاش حياة مستقرة، ثم مات، فإنه يغسل ويصلى  -2

على سعد بن معاذ  ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وإن كان يعتبر شهيداا، كما صلى النبي 

 األحزاب.رضي للا عنه بعد موته من جرحه في 

 :حكم الصالة على الطفل 

 بِـي   َجنَاَزةِ صَ  لَـىإِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: دُِعَي َرُسوُل ا َرِضَي للاُ َعْنـهاَعْن َعائَِشةَ 

ِر فِـيذَا ُعْصفُوٌر ِمْن َعَصاِلـهَ  بَـى! ُطو٬ِمَن األَْنَصاِر، فَقُْلُت يَا َرُسوَل ا

ذَِلَك، يَا َعائَِشةُ إِنَّ للاَ  ْيـرَ أََو غَ »ِرْكهُ قَاَل: يُدْ  لَـمْ يَْعَمِل السُّوَء وَ  لَـمْ َجنَِّة! ال

، َوَخلََق ِللنَّاِر أَْهالا ِهـمْ أَْصالَِب آبَائِ  فِـي ُهـمْ ا وَ لَـهَ  ُهـمْ نَِّة أَْهالا َخلَقَ ْلـجَ َخلََق لِ 
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 .(1)أخرجه مسلم «.ِهـمْ أَْصالَِب آبَائِ  فِـي ُهـمْ ا وَ لَـهَ  ُهـمْ َخلَقَ 

 ى السقط:حكم الصالة عل 

 السقط له ثالث حاالت:

ا ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه. -1  إذا سقط الحمل من بطن أمه حيا

ا وقد تم له أربعة أشهر، ونفخت فيه الروح، فهذا يغسل  -2 إن سقط ميتا

 ويصلى عليه.

ِ  أَنَّ  َرِضَي للاُ َعْنـهُ ْبِن ُشْعبَةَ الُمِغيَرةِ َعِن  اِكبُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي  يَِسيُر  الرَّ

ا َوَعْن يََساِرَها نِـهَ ييَـمِ ا َوأََماَمَها َوَعْن فَـهَ ِشي َخلْ يَـمْ َماِشي الَجنَاَزةِ وَ الَخْلَف 

ا مِ  ْقُط يُصَ  ،اْنـهَ قَِريبا ىَوالس ِ  .«ةِ ْحـمَ َمْغِفَرةِ َوالرَّ الب ْيـهِ َويُدَْعى ِلَواِلدَ  لَـْيـهِ عَ  لَـّ

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي

فليس بميت، فال ط الحمل قبل أربعة أشهر، فهذا لم تنفخ فيه الروح، إذا سق -3

 يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن. 

 :مصير األطفال يوم القيامة 

 من مات من األطفال ولم يبلغ الحنث فهو في الجنة.

النَّاِس  َما ِمنَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  َرِضَي للاُ َعنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا -1

َجنَّةَ، الللاُ  لَـهُ ِحْنَث، إِّلَّ أَْدخَ اليَْبلُغُوا  لَـمْ َولَِد الثاَلَثَةٌ ِمَن  لَـهُ  وتُ يَـمُ ، ِلـمٌ ُمسْ 

 .(3)أخرجه البخاري «.ُهـمْ إِيَّا تِـهِ ْحـمَ بِفَْضِل رَ 

السَّالَم، قَاَل  ـْيـهِ لَ إِْبَراِهيُم عَ  ف ِـيَ ا تُوُ لَـمَّ َرِضَي للاُ َعنهُ قَاَل:  البََراء َوَعن -2
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ا ُمْرِضع لَـهُ إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا  .(1)أخرجه البخاري «.َجنَّةِ ال فِـي ا

ُكلُّ َمْولُود  يُولَدُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ةَ َرِضَي للاُ َعنهُ قَاَل: قَاَل النَّ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -3

دَايُـهَ ِفْطَرةِ، فَأَبََواهُ ال لَـىعَ  ِ َرا، أَْو يُنَ نِـهِ و  ، َكَمثَِل نِـهِ َسايُـَمـج ِ ، أَْو نِـهِ ص ِ

 .(2)تفق عليهم «.َها َجْدَعاءَ فِـيى تَـرَ يَمةَ، َهْل البَـهِ  تَـجُ يَمِة تُنْ البَـهِ 

 :حكم الصالة على المجهول 

ل  -1 إذا مات إنسان، ولم يُعلم أنه مسلم أو كافر، فإن كان في دار اإلسالم ُغس ِ

 الكفر لم يغسل ولم يصل عليه.وُصلي عليه، وإن كان في دار 

ى عليهم  -2 إذا اختلط مسلمون بكفار، ومات الجميع ولم يميَّزوا، فيصلَـّ

ا بنية المسلمين منهم.  جميعا

 :حكم الصالة على أهل البدع والكبائر 

السنة أن يصلي المسلمون على كل مسلم، ولو كان من أهل الكبائر، أو 

 من أهل البدع ما لم يكفر ببدعته.

ترك أئمة الدين وأهل العلم والفضل صالة الجنازة على أحدهم  وإن

 زجراا ألمثالهم فهو حسن.

بَِرُجل  قَتََل نَْفَسهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  تِـيَ : أالَ قَ  َرِضَي للاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ 

 .(3)أخرجه مسلم .لَـْيـهِ يَُصل ِ عَ  لَـمْ بَِمَشاقَِص، فَ 

 فار والمنافقين:حكم الصالة على الك 

الكافر إذا مات ّل يغسل وّل يكفن، وّل تجوز الصالة عليه، وّل اّلستغفار  -1
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له، وّل الترحم عليه، وّل دفنه في مقابر المسلمين؛ ألنه مات على الكفر 

 الموجب للخلود في النار.

(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) قال للا تعالى:

 .[113]التوبة:

يشرع ألقارب الميت الكافر وأهله أن يواروه بالتراب إذا لم يوجد من  -2

 يواريه.

يصلي المسلمون على كل ميت منهم، ومن علم بنفاق أحد فال يصلي  -3

 عليه.

 (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  قال للا تعالى:

 .[84]التوبة:

 :حكم الصالة على القبور 

ا ا أراد الصالة يجب على المسلم إذ أن يتوجه إلى القبلة، فريضة أو تطوعا

 ويحرم على المسلم أن يصلي إلى القبر، أو بين القبور.

ِ َمْرثَد   بِـيَعْن أ ّل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي للاُ َعْنـهُ  الغَنَِوي 

 .(1)أخرجه مسلم «.الَـْيـهَ قُبُوِر َوّل تَُصلُّوا إِ ال لَـىِلُسوا عَ تَـجْ 

   مل للمقبرة:ـما يقوله الميت إذا ح 

إِذَا ُوِضعَِت »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ُخْدِريَّ َرِضَي للاُ الَسِعيد   يأَبَعْن 

َجاُل عَ لَـهَ تَـمَ ِجنَاَزةُ، َواحْ ال ةا قَالَْت: ِلـحَ ، فَإِْن َكانَْت َصاِهـمْ أَْعنَاقِ  لَـىا الر ِ

ُمو ا، بِـهَ ا، أَْيَن يَْذَهبُوَن لَـهَ ة  قَالَْت: يَا َويْ ِلـحَ َصا ْيـرَ غَ ، َوإِْن َكانَْت نِـيقَد ِ
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 .(1) أخرجه البخاري «.ا ُكلُّ َشْيء  إِّلَّ اإِلْنَساَن، َولَْو َسِمعَهُ َصِعقَ تَـهَ يَْسَمُع َصوْ 

 :ما ي عرض على اإلنسان إذا مات 

إِنَّ أََحدَُكْم »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل اأَنَّ َرسُ  َعنُهـَما ْبِن ُعَمَر َرِضَي للاُ  ٬َعْن َعْبِدا

ِ، إِْن َكاَن ِمْن أَْهِل الغَدَاةِ وَ الَمْقعَدُهُ بِ  لَـْيـهِ إِذَا َماَت، ُعِرَض عَ  َجنَِّة العَِشي 

قَاُل: َهذَا فَـيُ َجنَِّة، َوإِْن َكاَن ِمْن أَْهِل النَّاِر فَِمْن أَْهِل النَّاِر، الفَِمْن أَْهِل 

ىَمْقعَدَُك حَ   .(2)تفق عليهم «.ِقيَاَمةِ الْبعَثََك للاُ يَْوَم يَ  تَـّ
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