
 معلومات للتواصل

 مفكرة
 .تذكر الميت بالدعاء •
اتصل بالمسجد / بالشخص المعني  •

مر
أ
 .بال

 .اتصل بالمك تب المكلف بالدفن •
اتصل بمك تب الضمان اإلجتماعي إن  •

داء
أ
 .كنت تحتاج إلى وثيقة التزام بال

 قم بإخبار معارف الميت وعائلته •
كد من ديون الميت قبل عملية الدفن •

أ
 .تا

الك فن قبل الشروع في غسل اشتري  •
 .الجثة

اطلب شهادات إدارية من جميع المدن  •
جل وثيقة جرد 

أ
قام بها الميت من ا

أ
التي ا

ستعن بمتخصص إن ا  . الممتلكات
 اقتضى الحال.

 

 

ه ﴿ عه  ِانَّ َللاَّ اِبِرينه  مه   ﴾الصَّ

 153البقرة 

 

 

 

 

 

www.islamilainenhautaus.info 

tel. +358 41 742 9124 

 

 تجهيز جنازة المسلم
 

ليه راجعون﴿ نا ا  نا هلل وا   156البقرة  ﴾ا 

 

و صديق بمثابة تجربة
أ
 يعتبر موت قريب ا

خرة. اإلنسان الذي كان 
آ
صادمة، وتذكير بال

مام.
أ
 بجوارك قبل لحظات انتقل إلى سفر إلى ال

حزان والمشاعر
أ
ن  المؤلمة ورغم ال

أ
يجب علينا ا

نصبر ونقوم بالترتيبات العملية الالزمة، 
لهذا الغرض، قمنا بتحرير   المتعلقة بالجنازة.و

هذه المطوية والمفكرة لتيسير القيام بتجهيز 
 يت في مثل هذه الظروف الصعبة.الم

ن يرحم ميتكم ويخفف 
أ
ل هللا جل وعال ا

أ
نسا

حزانكم في هذه اللحظات العصيبة. 
أ
عنكم ا

مي                                                                                                                          
آ
                       ن                           ا

 

http://www.islamilainenhautaus.info/


 يوم الوفاة
 

يك تب الطبيب شهادة الوفاة ورخصة الدفن.  •
بإمكانك طلب نسخ منها لتسريع عملية 

 الدفن.
تصل بالمسجد، كي يساعدك في غسل  • ا 

 فن.دالجثة وترتيبات ال
تصل بالمك تب المختص بالدفن،  • ا 

وبمصلحة الضمان الإلجتماعي التابعة 
المستعجالت، إن لمحل سكناك، قسم 

كنت في حاجة لمساعدات مالية بخصوص 
يقوم مك تب الدفن بكل ما  تجهيز الميت.

يتعلق بالنقل والدفن، وعند الحاجة يتك فل 
يضا بجرد الممتلكات

أ
 .perunkirjoitus  ا
يجب اقتناء الك فن. يمكن الحصول عليه  •

. الك فن Eurokangasمثال من محل 
بيض. للرجل

أ
حوالي  المناسب هو القماش ال

ة حوالي 7
أ
متار، وللمرا

أ
متار. 10 ا

أ
 ا

 .ل تنسى إخبار عائلة الميت ومعارفه •

 

 يوم الدفن
هل الميت من يستطيع غسل  •

أ
إذا وجد من ا

المسؤول عن  به الميت، ينبغي إعالم
الغسل. غالبا ما يحتاجون لمساعدة في 

 غسل الجثة.
قرب وقت ممكن  •

أ
سلم الك فن في ا

الغسل عادة للمسؤولين عن الغسل. يتم 
 يوم الدفن.

 

سبوع الوفاة
أ
 ا

 
اطلب شهادة إدارية خاصة بالميت من  •

maistraatti مور
أ
. إنها ضرورية للميت ولال

المتعلقة بالتركة. مثال عند جرد الممتلكات 
يضا، بحيث بواسطة 

أ
وضرورية للبنك ا

داء المصاريف
أ
 الشهادة اإلدارية يمكن ا

 .المتعلقة بالميت من حسابه الشخصي
لغ  اإلقتطاعات المباشرة، مثل تطبيقات  • ا 

و غيرها. مصلحة اإلنترنت ال
أ
مؤدى عليها ا

 معلومات تعداد

  väestörekisterijärjestelmäالسكان
مباشرة  على معلومات حول الميت تحصل

من المستشفى، بعدها مباشرة تتوقف 
لخاصة  صالحيات البطاقات البنكية

 البنكي. هحساب ، ويجمدبالمتوفي
وقف اشتراكات اإلنترنت والهاتف الخاصة  •

أ
ا

 بالميت.
تصل ب • كد من بعض المساعدات  Kela ا 

أ
للتا
 كالتقاعد العائلي.

 

شهر 3خالل 
أ
 ا
 

يجب القيام بجرد الممتلكات القانوني  •
perunkirjoitus شهر

أ
من  خالل ثالثة ا

قص وفاة الميت في
أ
جل. وثيقة جرد ا

أ
ى ا

ومك تب  maistraattiفي  الممتلكات توثق
عند  التركة الضرائب يحدد قيمة ضريبة

  .توفرها


