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 صالة الجنازة
  

 الصالة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط االثم عن الباقين.

 ".   صلى هلل عليه واله فيمن مات " صلوا على صاحبكمودليلها قوله 

إن أخاامم دااا ماات فاوماوا ف االوا " وقولهه لهلى ع عليههه والهه يهوا نههري ال  ا ه  

 عليه".

 شروط صالة الجنازة  
ال ية _ التكليف _ استقبال القبلة _ ستر العورة واجت اب ال  اسهة _ ون  يكهو  الميهت 

 نن المسلمين فال تصح الصالة على الكافر نو المشرك نو المرتد.

 

 أرمان صالة الجنازة
 فيها كالمفروضة.القياا على القادر ألنها لالة وجب القياا  -1

ع ههدنا لههلى علههى  صاالى ع عليااه والااه ن  يكبههر نر ههب تكبيههراي لفعهه  ال بهه   -2

ال  ا   فكبر نر عاً وقرن الفاتحة  عد التكبيرة االولى والصالة على ال به  نحمهد 

للى ع عليه واله  عد التكبيرة الثانية والدعاء للميت  عهد التكبيهرة الثالثهة لقولهه 

 " . إذا صليتم على الميت فأخل وا له الاعاءه " للى ع عليه وال

  ويدعوا ل فسه ولعانة المسلمين  عد التكبيرة الرا عة ثم يسلم. ونن االدعية        

 المأثورة للميت عن ال ب  للى ع عليه واله.       

  اللهم نقه نهن الهونوب والايايها كمها ي قهى الثهوب اال هيض نهن الهدن  وا سهله

 والثلج والبرد. الماء 

 اللهم ن دله داراً خير نن داره ونهال خيراً نن نهله وزوجاً خيراً نن زوجه. 

 . اللهم ال تفت ا  عده وال تحرن ا نجره ون فر ل ا وله 

 : ودت ال الة على الميت وميفيتها   

 وقت الصالة يبدن  عد تغسيله وتكفي ه _ وت هيزه. 

 صالى ع علياه والاهويقوا االناا ع د رنس الرج  ووسط المرنة لثبوي ذلك نن فعله 

ثم يكبر لإلحراا ويتعوذ  عد التكبير ثم يقرن الفاتحة سراً ثم يكبهر ويصهل  علهى رسهول 

ع للى ع عليه واله كما يصل  فه  التشههد ثهم يكبهر ويهدعوا للميهت  الهدعاء الهوارد 

 واله ثم يكبر ويدعوا ل فسه وعانة المسلمين عن ال ب  للى ع عليه

" من شها الجنازة حتاى ص الع عليهاا  : قال للى ع عليه واله فضل صالة الجنازة

فلااه ديااراط وماان شااهادا حتااى يااافن فلااه ديراطااان"  دياال ومااا الايراطااان دااا  م اال 

 .الجبلين العظيمين"
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