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 المجال
هذه الوث�قة توضح اإلجراءات المت�عة لتجهیز جثة المیت بدءًا من التبل�غ عن الوفاة فتغسیل المیت وتكفینه  

 ودفنه 

 المراجع 
 P-9002 إجراء التبل�غ عن حالة وفاة  -
 WI-9010  إرشادات وتعل�مات الدفن -
 F-901  نموذج اإلبالغ عن وفاة  -

 التعر�فات 
الشر�ة المعتمدة لدى المر�ز اإلسالمي لتقد�م خدمات نقل الجثة وتوفیر  الجنائز:مكتب 

مرافق مناس�ة لتغسیل الجثة ونقل الجثة إلى المقبرة اإلسالم�ة والمساعدة في 

 عمل�ة الدفن 

 و عضو في لجنة المقبرة عضو منتخب في اللجنة التنفیذ�ة جتماع�ة:منسق الشئون اال

مجموعة من اإلخوة المتطوعین والمعتمدین من قبل المر�ز اإلسالمي  كادر التغسیل:

 . �إمكانهم الق�ام �عمل�ة تغسیل وتكفین جثة المیت
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 المسئول�ات
وفاة بین أفراد الجال�ة،  حالة هي الجهة التي �جب إبالغها في حال حصول   : لجنة المقبرة

القرارات المتعلقة �المقبرة وهي المسئولة عن تطو�ر وتحسین و�تخاذ جم�ع 

 اإلسالم�ة 

و�رشاد أهل من خالل التواصل معها، توثیق حالة الوفاة و�بالغ لجنة المقبرة  منسق الشئون اإلجتماع�ة:

المتوفي �كافة اإلجراءات المت�عة من بدا�ة نقل الجثة لغا�ة دفنها في المقبرة  

ق مع مكتب الدفن اإلسالم�ة ومراعاة اإلرشادات المتعلقة بذلك، والتنسی 

 إلتمام �افة اإلجراءات المتعلقة �الدفن 

 تغسیل وتكفین جثة المیت    :كادر التغسیل

 اإلجراء
 إجراءات إداریة  .1

، �قوم منسق  F-901"نموذج التبل�غ عن حالة وفاة" رقم  عند تسجیل حالة الوفاة و�ستكمال تعبئة   .1.1
" التي WI-9010ادات وتعل�مات الدفن  الشئون اإلجتماع�ة بتسل�م الُمبلغ عن الوفاة وث�قة "إرش

 �جب على أهل المتوفي معرفتها واإللتزام بها 
الشئون اإلجتماع�ة    �قوم منسق �عد معرفة الوقت الذي س�سمح ف�ه الفسح عن المیت من المستشفى،   .1.2

بز�ارة مكتب الجنائز إلبالغهم عن حصول حادثة وفاة لدى الجال�ة    ISBCاللجنة التنفیذ�ة في    لدى
 اإلسالم�ة وتعبئة المستندات المتعلقة �البالغ ودفع الرسوم المطلو�ة 

الشئون اإلجتماع�ة �اإلتصال �إمام المسجد لتحدید موعد صالة الجنازة و�بالغ ذوي   منسق �قوم   .1.3
 المتوفي. 
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المتوفي �مرض معدي، .1.4 التغسیل   في حال عدم إصا�ة  �كادر  الشئون اإلجتماع�ة  یتصل منسق 
إلبالغهم �حصول حالة وفاة ومعرفة جاهز�تهم للحضور لمكتب الجنائز في الساعة المحددة و�فضل  

المتوفي �مرض معدي، ف�جب أخذ   3-2حضور   أشخاص على األكثر.  أما في حال إصا�ة 
لصالة عل�ه ودفنه في �فنه الذي خرج الح�طة والحذر، حیث ُ�جزء المیت من عمل�ة التغسیل و�تم ا
 �ه من المستشفى، إال إذا رغب أهل المیت بتغسیله �أنفسهم.

�قوم منسق الشئون اإلجتماع�ة بتوفیر المواد الالزمة للتغسیل والتكفین و��صالها لمكتب الجنائز  .1.5
 وتشمل: 

 مقص لقص الشارب  •
 ماكنة حالقة لحلق شعر اإل�ط •
 كمامات وقفازات للمغسلین  •
 (صابون) و�افور وطیبسدر  •
 ل�فة أو خرقة لغسل الجسم  •
 خرقة تلف على الید أثناء التنج�ة  •
 مناشف صغیرة 3مناشف �بیرة و 3 •
 لحائف ب�ضاء (الكفن)  3 •
 أر�طة لتثبیت اللحائف حول الجثة  5أو  3 •
 وعائین واحد للسدر أو الصابون واألخر للكافور  •
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 مرحلة تغسیل المیت  .2

عند وصول �ادر التغسیل لغرفة الغسیل �قوموا بل�س القفازات ووضع الكمامات وترتیب المواد واإلدوات الالزمة   .2.1
 للتغسیل في مكان مناسب  

التغسیل حضور  .2.2 �عمل�ة  س�قومون  ممن  و�ستحسن  المیت،  تغسیل  في طر�قة  الصح�حة  النبو�ة  السنة  تراعى 
 الفیدیو الخاص بذلك �ما هو موضح في المراجع. 

�خلط السدر في حال توفره �الماء، أما إذا تعذر وجوده �خلط الصابون �الماء عوضًا عنه في أحد االوع�ة،   .2.3
 و�ذلك �خلط الكافور �الماء في الوعاء االخر 

 

�عد نرع المال�س أو الكفن البالست�كي، تغطى منطقة العورة  .2.4
 �فوطة أو منشفة طیلة عمل�ة الغسل 

 

المیت قبل   .2.5 بتلیین مفاصل  �التغسیل �قوم المغسلون  الشروع 
إلى   ال�سار  ومن  اإلسفل  إلى  االعلى  من  الذراعین  بتحر�ك 
ال�مین عدة مرات، ومن ثم قص الشارب إن �ان طو�ًال وحلق  

 اإل�ط إذا لزم األمر

 

برفق   .2.6 ال�طن  و�فرك  جلسة  نصف  المیت  �جلس  ذلك  �عد 
سو  أ�ة  إخراج  للنزول  �غرض  مهیئة  تكون  فضالت  أو  ائل 

 لتنزل
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�قِلب أحد المغسلین المیت على جن�ه و�قوم اآلخر بلف خرقة   .2.7
على یده لتنج�ة المیت من الدبر ثم من الُقبل أو معًا سواء 

 دون �شف العورة

  

بتوضئة المیت وضوئه للصالة �عد ذلك �قوم أحد المغسلین   .2.8
ثالث   المضمضة  ثم  ثالث،  الرسغین  إلى  الیدین  (تغسل 
�مسح  ثالث  اإلستنشاق  ثم  واألسنان  الشفتین  على  �المسح 
األنف ثم غسل الوجه ثالث مرات وغسل الیدین إلى المرفقین 
ثالث مرات و المسح على الرأس ثم غسل القدمین ال�منى ثم  

 ) ال�سرى ثالث 
  

  

  

  

�عد الوضوء ُ�شرع �الغسیل و�بدأ أحد المغسلین بوضع رغوة   .2.9
غسلهما �الماء �عد السدر على الرأس والوجه وفر�هما ثم یتم 

 إغالق الفم �الید لتجنب دخول الماء إلى جوف المیت. 

  

الماء مع الفرك على م�امن المیت مع المحافظة    .2.10 ثم ُ�كب 
على ستر العورة، حیث ُیدخل الُمغسل یده تحت الساتر ثم 

 �فرك م�امن المیت
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�عد ذلك ُیوضع المیت على جهة ال�سار لیتمكن الُمغسل من  .2.11
 ،  تغسیل ما ت�قى من جهة ال�مین وهو الظهر ونحوه

  

دون  .2.12 علیها  الماء  �كب  الُمغلظة  العورة  إلى  الوصول  وعند 
�الطر�قة   ال�سرى  الجهة  غسل  یتم  �عدها  العورة.   كشف 

 المماثلة للجهة ال�منى. 

  

ثم یتم تغسیل الجسم �الكامل، �عدها ُ�كب الماء مع الكافور  .2.13
فال�سرى دون   ال�منى  �الجهة  بدأ  المتوفى  على جسم  الفرك 

فسائر الجسد ألن فوائده الطیب و�شد الجسم و�طرد الهواء  
 من القبر إلى أن �شاء هللا جل وعلى 

  

  

المبللة)   .2.14 (المنشفة  الفوطة  وتنزع  المیت  بتجف�ف  الق�ام  ثم 
 و�وضع مكانها فوطة أومنشفة جافة 

 

 مرحلة تكفین المیت  .3

�عد تجف�ف طاولة التكفین یوضع تحت المیت ثالث أكفان   .3.1
 ب�ضاء 

  

 تطیب مواضع السجود �الطیب  المیت قبل تكفین .3.2

  

 .ى المیت الكفن من جهة ال�مین ثم جهة ال�سارلثم یلف ع .3.3
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ثم تسحب الفوطة الخاصة �ستر العورة مع الحرص على ستر  .3.4
 العورة للمتوفى 

  

اللفافة   .3.5 تلف  �اللفافة  ثم  ُ�فعل  و�ذلك  الطر�قة  بنفس  الثان�ة 
 وُتزم من جهة الرأس والقدمین.،  الثالثة

  

الرأس   .3.6 من  بدءًا  وردة  شكل  على  األر�طة  تر��ط  یتم  �عدها 
فالقدمین ثم تلف األر�طة وتر�ط على الوسط لضمان تماسك  

 الكفن 

 

في حالة رغ�ة أهل المیت السالم عل�ه ُ�فك ر�اط الرأس حیث   .3.7
�اللفافة  �قو  الرأس و�ر�ط  ثم �غطى  له،  والدعاء  بتقبیله  مون 

 كما �ان 

 الصالة على المیت  .4

 نتهاء من التغسیل یتم نقل الجثة إلى المسجد بوسیلة النقل الخاصة �مكتب الجنائز. �عد اال .4.1
.  توضع الجنازة في الخلف أثناء أداء صالة الفر�ضة، وتقدم عند المحراب �عد االنتهاء من الفرض .4.2

 تقام صالة الجنازة في المسجد للرجال والنساء. 
إذا تعذر إقامة صالة الجنازة في المسجد ألي ظرف فإنها تقام في ساحة المسجد الخارج�ة أو في  .4.3

 المقبرة اإلسالم�ة
 توضع جثة المیت مواز�ة إلتجاه القبلة مع التأكد من وجود الرأس في الجهة ال�منى.  .4.4
جنازة إمام المسجد أو من ینی�ه مكانه إال إذا تم اإلتفاق مس�قًا  یتولى ق�ادة المصلین في صالة ال  .4.5

 مع اإلمام برغ�ة أحد أبناء المیت �ق�ادة صالة الجنازة. 
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�اللغتین  .4.6 للمصلین  �الشرح  التكبیر للصالة  قبل  �قوم اإلمام  الجنازة،  فیها صالة  تقام  في �ل مرة 
 متوفي ومكان قبول أهل المیت للعزاء. العر��ة واإلنجلیز�ة ��ف�ة صالة الجنازة وتحدید جنس ال 

�عة، "أر�ع تكبیرات فقط"، وال یزاد على ذلك. ر تؤدى صالة الجنازة �حسب المشهور من المذاهب األ .4.7
 ألي ظرف �ان. 

رفع  .4.8 وعدم  والوقار  �السكینة  االلتزام  على  المصلین  اإلمام  �حث  الجنازة  من صالة  االنتهاء  �عد 
 النبي عل�ه الصالة والسالم.الصوت �الذ�ر ونحوه ات�اعا لسنة  

 مرحلة دفن المیت .5

�عد اإلنتهاء من صالة الجنازة ینقل المیت إلى المقبرة اإلسالم�ة حیث �كون قد تم تجهیز القبر  .5.1
 من قبل مر�ز الجنائز. 

 توضع الجثة في صندوق خرساني مكون من قطعتین.  .5.2
د .5.3  لرأسه وسادة من التراب.  ُ�فَرش الصندوق الخرساني �التراب قبل وضع المیت ف�ه، وُ�َوسَّ
 یتولى إنزال المیت في القبر أقار�ه، فإن لم یت�سر فمن یتواجد من المسلمین. .5.4
 ُینَزل المیت في القبر من الجهة السفلى للقبر، و�قدم رأسه في اإلنزال. .5.5
 إذا �ان المیت أنثى وجب تغطیتها وسترها أثناء إنزالها القبر.  .5.6
 قول: �سم هللا وعلى ملة رسول هللا. ُ�سَتحب عند إنزال المیت في القبر   .5.7
 ُ�ضَجع المیت على شقه األ�من، و�سند إلى ظهره إلى الخلف.  .5.8
 ُ�َحلُّ ر�اط الكفن قبل مغادرة القبر، و�كشف وجه المیت استح�ا�ا.  .5.9

 ُ�جعل وجه المیت وصدره جهة القبلة.  .5.10
إهالة التراب على  �غطى الصندوق الخرساني �غطائه الخاص �ه �طر�قة ُمحَكَمة، و�عد ذلك یتم   .5.11

 . حتى یتم تسو�ته مع األرض الصندوق 
 ال ُیوَضع على �فن المیت أو جسده شيٌء من التراب تكر�مًا له.  .5.12
 یدعو الحاضرون للمیت �الث�ات، اللهم ثبته ثالث مرات. .5.13
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 یتم تذ�یر الناس ووعظهم �حسب الحال والمصلحة، ول�س هذا بالزم في �ل دفن.  .5.14
المر�ز اإلسالمي .5.15 إمام  الدفن، وُ�مَنع من   ISBC  یتولى  ینی�ه عنه اإلشراف على مراسم  أو من 

 ِسواهم.
  یترك جمهور الحاضر�ن المكان ألهل المیت للدعاء له �الث�ات والرحمة. .5.16
تتولى إدارة المسجد إبالغ أهل المیت بهذه اإلجراءات، وُ�طَلب منهم الموافقة على تفو�ض المر�ز  .5.17

 F-901اإلبالغ عن وفاة رقم �ع على نموذج اإلسالمي بذلك: �ما �طلب منهم التوق

 الوثائق
 ال یوجد 
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