
3أحكام وآداب الجنازة 

الصالة على الجنازة,القبروضع الجريدة على 



:عدم وضع الجريدة على القبر

لفقاعبدالرحمن،قبرعلىفسطاطًا-عنهماهللارضي-عمرابنورأى:

هفإنماغالم،ياانزعه
ُّ
."عمُلهيظل



حكم وضع جرائد النخيل على القبور

اوقتنفيالقبرعلىاألراكأوالنخيلجرائدوضعحكمما:السائليقول

؟الحاضر

علىيرهغوالالجريديضع  أنألحدليس:بقوله-هللارحمه-بازبنعبدالعزيزالشيخفأجاب

ماوغيرهايعالبققبورشيًئا،القبورعلىيضع  كانما-وسلمعليههللاصلى-الرسول  ألنالقبور؛

:وقاليدتينالجرفوضععذابهما،علىهللا  أطلعهقبرينعلىالجريدةوضعإنماشيًئا،عليهايضعكان

يوضعالأنهىعلذلكفدلاألخرى،القبورعلىالجريد  يضعولم،((ي ْيبسالمماعنهمايخفَّفلعله))

عذابعلىنبيَّهأْطلع-سبحانه-وهللاعذابهم،نعلمالألناالقبور؛علىالجريدغيروالالجريد

.(ا؛جديدً شيًئانشرعأنلنافليسييبسا،لمماعنهمايخففلعلهالجريدفوضعالقبرين،



حكم وضع جرائد النخيل على القبور

صاحبيبدليلالسنَّة،منوغيرهارطبةأشجارمنالقبورعلىشيءوضعُ هل:السؤال

لدليوما-والسالمالصالةعليه-بالرسولخاص  ذلكأنأميعذباناللذينالقبرين

الخصوصية؟

من-بالرطَّ الشيءوْضع  :-هللارحمه-العثيمينمحمدبنصالحبنمحمدالشيخفأجاب

عليه-النبيألنبالميت؛ظنوسوء  بدعة،هوبلبسنة،ليسالقبرعلى-غيرهاأوأغصان،

لِمقبرينعلىوضعوإنماذلك،منشيًئاقبركلعلىيضع  يكنلم-السالم الصالةعليه-ع 

بان؛أنهما-والسالم والبه،نظوسوء  الميت،علىعظيمةجناية  القبرعلىالجريدةِ فوْضع  يعذَّ

أنتقديعأنهيعنيالقبرعلىالجريدةيضعالذيهذاألنالمسلم؛بأخيهالظنيسيءأنألحديجوز

.عذبانيأنهماعلمحينإالالقبرينعلىيضعهالم-السالمعليه-النبيألنيعذَّب؛القبرهذا



كيفية الصالة على الجنازة



كيفية الصالة على الجنازة

.الفاتحةويستفتح ويقرأ التكبيرة األولى أن يكبر المصلي 1.

ية التي ويصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة اإلبراهيميكبر الثانية ثم 2.
.الصالةنقرؤها في 

 خيراً من ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله هللايكبر الثالثة ثم 3.
.بخيرأهله وأن يخلفه في أهله 

ن اللهم إنه عبدك واب: "وما ثبت في الموطأ أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة
عبدك وابن أمتك كان يشهد أن ال إله إال أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به،
 تحرمنا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم ال

„أجره وال تفتنا بعده



كيفية الصالة على الجنازة

.ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتاً يكبر الرابعة ثم 4.

لى وأفضل الدعاء ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى هللا عليه وسلم ص
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع: "على جنازة فكان دعاؤه قوله

الدنس مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من
ة وأبدله داراً خيرا من داره وأهال خير من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وقه فتن

".القبر وعذاب النار

 اللهم : "ثبت في السنن أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قالوما
حييته منا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أ

".فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان

.يسلمثم 5.



كيفية الصالة على الجنازة

امرأًة،كانإذاالميّتوسطوعلىرجالً،كانإذاالميّترأسعلىالصاّلةفياإلماميقف

.وراءهالنّاسويصلي

زتهجناعلىفيَقوميموت،مسلمرجل  منما)):قال-عنهماهللارضي-عباسابنعن

مسلمرواه((فيههللاشفَّعهمإالَّ شيًئا،باهللُيشركونالرجالً،أربعون

مامةأبيفعنفصاعًدا؛صفوفثالثةتكونبأناإلمام،خلفالصفوفإكثارُيستحب
ُ
-أ

ومعهجنازةعلى-وسلَّمعليههللاصلَّى-هللارسولصلَّى":قال-عنههللارضي

"صفًّاواثنينصفًّا،واثنينصفًّا،ثالثةفجعلنفر ،سبعة



كيفية الصالة على الجنازة

عليهمىُيصلَّ أنوجازبمفردها،جنازةكّل  علىُيصلَّىأنجازجنائز،عدَّةاجتَمعتإذا

النساءواإلمام،يليمماالرجالُجع لونساًء،رجاالً الموتىكانفإنواحدة،صالةً جميًعا

بلة،يليمما ثمفال،األطثماإلمام،يليمماالرجالُجع لمعهم،أطفالثَمَّ كانفإنالق 

بلةيليمماالنساء .الق 

َعّد  مُ مكانفيالمسجدخارجيكونَ أنواألفضلالمسجد،فيالجنازةعلىالصالةيجوز

.وسلَّمعليههللاصلَّىهْديهمنوالغالبالثابتهوهذاألنلذلك؛



الجنازةعدد تكبيرات 

أبيبنمنعبدالرحفعنتسع ؛إلىوسّت  خمسإلىالجنازةتكبيراتتزيدَ أنيَجوز

خمًسا،نازةجعلىكبَّروإنهأربًعا،جنائزناعلىُيكبّ رأْرقمبنزيدكان":قالليلى

:-روايةفيادز-ُيكبّ رها-وسلَّمعليههللاصلَّى-هللارسولكان:فقالفسألُته،

مسلم"أبًداأترُكهافال"

وعلىا،ستًّ بدرأهلعلىُيكبّ ر-عنههللارضي-عليكان":قالخير  عْبد  وعن

صحَّحه"اأربعً الناسسائروعلىخمًسا،-وسلَّمعليههللاصلَّى-النبيأصحاب

.األلباني



جزاكم هللا خيراً 

ُهمَّ َوب َحْمد َك، أَْشَهُد أَ 
ْن اَل إ لََه إ الَّ أَْنَت ُسْبَحانََك اللَّ

ُرَك َوأَُتوُب إ لَْيكَ  .أَْسَتْغف 


