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 املقدمة
 هللا دهيه من ،أعمالنا سيئاتو  أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 مًداحم أن وأشهد له، ريكش ال وحده هللا إال إله أال وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال

 .ورسوله عبده
 {مُّْسِلُمونَ  مَوأَنتُ  الَّ إِ  ُتنَّ ََتُو  الَ وَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }
 (.102: عمران آل)
 َكِثرياً   رَِجاالً  ُهَماِمن ْ  َوَبثَّ  اَزْوَجهَ  َهاِمن ْ  َخَلقَ وَ  ِحَدة  َوا ْفس  ن َّ  مِ ن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَ }

 .(1: النساء{ )رَِقيباً  ُكمْ َعَليْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  امَ َواأَلْرحَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً 
 َوَمن ُذنُوَبُكمْ  مْ َلكُ  َويَ ْغِفرْ  ْعَماَلُكمْ أَ  َلُكمْ  حْ ُيْصلِ * َسِديداً  قَ ْوالً  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }

 (.71 ،70: باألحزا{ )َعِظيماً  فَ ْوزاً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُِطعِ 
، اهب تعلقةامل األحكامو  ،هاحد عن فيه تكلمت ،"صالة اجلنازةجامع أحكام " كتاب  فهذا :بعد أما
: البقرة) {َشاءَ  ِبَا ِإالَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيء   ُيُِيُطونَ  اَل وَ } وحده هللا فمن وصواب حق   من فيه كان  فما

 نفسي فمن وخطأ تقصري من فيه كان  وما( , 113: النساء{ )تَ ْعَلمُ  َتُكنْ  لَْ  َما َوَعلََّمكَ ( , }255
 .هللا وأستغفر والشَّيطان،

 يقهوتوف عانته،إو  وتيسريه، فضله، على احلسن، والثَّناء واملنَّة، والشكر احلمد فلله
 .وآخًرا أوال هلل واحلمد

 وعال فيه عيبَ  ال من جلَّ ...  اخللال فسدَّ  عيًبا جتد إن
 موازيين من علهجت وأن سبيلك، يف اجلهاد من الكتاب هذا يف عملي جتعل أن اللهم فأسألك

 هوجو  وتسود ئتالفواال السنة أهل وجوه تبيض يوم وجهي به وبيض عليك، العرض يوم وصحائفي
 .واالختالف الفرقة أهل

 .وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى
 جبل أيب نصر بن حممد: كتبه
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 فضل صالة اجلنازة( ابب)
 إمياان مسلم جنازة اتبع من) قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنرضي هللا عنه  هريرة أيب عن

 مثل قرياط كل  بقرياطني األجر من يرجع فإنه هادفن من ويفرغ عليها يصلى حىت معه وكان واحتسااب
 .1(بقرياط يرجع فإنه تدفن أن قبل رجع مث عليها صلى ومن أحد

                                                 
 ومن قرياط فله عليها يصلى حىت اجلنازة شهد من( ولفظه )945( واللفظ له، ومسلم )47أخرجه البخاري ) 1

 قال ؟ القرياطان وما(، ويف روايه )العظيمني اجلبلني مثل قال ؟ القرياطان وما قيل قرياطان فله تدفن حىت شهدها
 .(أحد مثل أصغرمها

. األلف بدون أي تبع من: صحيحة نسخة ويف: القاري قال. اإلتباع من الفوقية املثناة التاء بتشديد( اتبع من: )قوله
 ألف ريبغ تبع: عساكر وابن األصيلي رواية ويف. ابلتشديد اتبع: البخاري روايت أكثر يف وقع: قلت. الباء وكسر
 به مروا أو خلفهم مشي إذا وتَ َباعةً  تَ ْبعاً  ابلفتح يَ تْ َبعهم ابلكسر القوم تبع: يقال( مسلم جنازة) املوحدة وكسر

 وعد ِبا تصديقاً : وقيل. حق أبنه تصديقاً  أي وقيل. ورسوله ابهلل أي( إمياانً . )تبعهم مثل القوم وات ََّبع معهم، فمضى
 مؤمناً  أي حاالن أهنما على أو العلة على ونصبهما وخمافة، مكافاة ال للثواب طلباً  أي( واحتساابً . )األجر من عليه

. من إىل يرجع الفاعل وضمري. املعلوم بصيغة( عليها يصلي حىت. )جنازته مع استمر أي( معه وكان. )وحمتسباً 
 املوعود ُيصل ال األوىل وايةالر  فعلى الفاعل، عن انب مفعول عليها،: وقوله اجملهول، صيغة على الالم بفتح ويروي

 القرياطان له ُيصل ال أنه والصواب. يصل ل ولو ذلك له ُيصل يقال قد الثانية وعلى الصالة، منه توجد ملن إال به
: احلافظ قال. املقيد على للمطلق ومحالً  الروايتني بني مجعاً  أيضاً  هو يصلي أن املراد ألن صالة؛ غري من ابلدفن

-له ُيصل الذي من الصالة وجود على متوقف القرياط حصول فإن الكسر، رواية على حممولة الالم فتح رواية
 وشيع مثالً  اتبع ملن ال الدفن، وحضر وشيع اتبع أو وصلى اتبع ملن إال ُيصل ال القرياط إن: املنري ابن وقال.انتهى

 جتردت فإذا الدفن، وإما لصالةا إما مقصودين ألحد وسيلة هو إمنا اإلتباع ألن وذلك صالة، بغري انصرف مث
 من ويفرغ. )ُيتسب ما فضل لذلك، ُيصل أن يرتجى كان  وإن املقصود على املرتتب ُيصل ل املقصد عن الوسيلة

 بعد مضمرة أبن منصوابن والفعالن الفاعل، انئب واجملرور واجلار للمفعول، ابلبناء ويروى للفاعل، ابلبناء( دفنها
. املبني على تقدمت بيانية فمن الثواب، من كائناً   أي: الطييب قال. بقرياطني: قوله من حال( األجر من. )حىت

 قراط أصله القاف بكسر والقرياط. بريجع تتعلق والباء عظيمني، ونصيبني بقسطني أي قرياط مثىن( بقرياطني)
. داننري على مجعه بدليل دانر أصله الدينار يف كما  يء، الرائني أحد من فأبدل قراريط على مجعه بدليل الراء بتشديد

 من جزءاً  عشر اثين من جزءاً  القرياط يكون هذا فعلى الدرهم، سدس والدانق دانق نصف القرياط اجلوهري قال
 الشام وأهل. البالد أكثر يف عشره نصف وهو الدينار، أجزاء من جزء القرياط النهاية، صاحب وقال. الدرهم
 يعرف اإلنسان كان  ملا للفهم تقريباً  القرياط وذكر الشيء، بعض به ويراد يطلق قدو  وعشرين، أربعة من جزءاً  جيعلونه
 عظم على نبه حقرياً  املتعارف القرياط مقدار كان  ملا مث يعلم، ِبا املثل له فضرب مقابلته، يف العمل ويعمل القرياط
 املراد أن إىل األكثر ذهب :احلافظ قال بضمتني،( أحد مثل قرياط كل: )فقال ذلك فعل ملن احلاصل القرياط
 القرياط بتمثيله للفهم - وسلم عليه هللا صلى - النيب قرهبا وقد تعاىل، هللا عند معلومة أجزاء من جزء ههنا ابلقرياط
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 يرجع أنه احلقيقة على منه واملراد. القرياط للفظ ال الكالم من للمقصود تفسري ُأحد، مثل: قوله: الطييب قال. أُبحد
 منه املقدار وبني األجر، من: بقوله املوزون فبني ، وجهني من مبهم القرياط لفظ ألن وذلك األجر، من كبري  بنصيب

 أمساء ببعض عنه عرب تعاىل هللا عند معلوم ثواب عن عبارة والقرياط. واستعارة َتثيل أنه واحلاصل. أحد مثل: بقوله
 يف أكثرهم يشرتك املخاطبني من قريباً  كان  ألنه أبحد يلالتمث وخص. أحد وهو له تعظيماً  عظيم جببل وفسر املقادير،

. وحنبه ُيبنا جبل إنه: حقه يف قال الذي ألنه حبًّا؛ املؤمنة النفوس إىل اجلبال أكثر كان  وألنه ينبغي، كما  معرفته
 واثلة حديث ويف. ويوزن أحد جبل قدر جسماً  القيامة يوم العمل ذلك هللا جيعل أبن حقيقته على يكون أن وجيوز
 وجه بيان الرواية هذه فأفادت أحد، جبل من أثقل القيامة يوم ميزانه يف أخفهما قرياطان له كتب:  عدي ابن عند

 أعظم منهما واحد كل:  للنسائي رواية يف ووقع. العمل ذلك على املرتب الثواب زنة به املراد وأن أحد، جببل التمثيل
 صلى ومن. )املتبعني أحوال ابختالف خيتلف ذلك ألن فيها؛ خمالفة وال. أحد مثل أصغرمها: مسلم وعند. أحد من

 هبا ُيصل الصالة أن اعلم: النووي قال. األجر من أي( بقرياط يرجع فإنه. )اجلنازة أي( تدفن أن قبل رجع مث عليها
 الدفن ضروح صلى فلمن اثن، قرياط له حصل الدفن من الفراغ حىت اإلتباع إليها انضم فإن انفردت، إذا قرياط

 يتومهه كما  قراريط ثالثة الدفن مع ابلصالة ُيصل: يقال وال. واحد قرياط الصالة على اقتصر وملن القرياطان،
 من رواية وأما. عليه حممول واحملتمل املطلق واحلديث صرُياً، النوع هذا ألن األحاديث؛ بعض ظاهر من بعضهم

 احلديث ويف قال ابجملموع، قرياطني َتام فله فمعناه. قرياطان هفل تدفن حىت تبعها ومن. قرياط فله جنازة على صلى
 صلى فلو تدفن، حىت الطريق مجيع يف معها وكان اتبعها ِبن مقيد الثاين القرياط أن وهي أخرى، مسألة على تنبيه

 ديثاحل ويف. انتهى-الثاين القرياط له ُيصل ل الدفن وحضر اجلنازة جاءت حىت ومكث وحده القرب إىل وذهب
 عظيم على والتنبيه لذلك، االجتماع على احلض وفيه. دفنه وحضور جنازته واتباع امليت على الصالة على احلث
 تقريباً  إما األوزان بنسبة األعمال تقدير وفيه. موته بعد أمره يتوىل ملن الثواب تكثري يف للمسلم وتكرميه هللا، فضل

 اجلنازة خلف املشي أن زعم من أتبع من: بقوله َتسك قد: احلافظ قال. أعياانً  جيعلها أبن حقيقته على وإما لألفهام،
 منه افتعل وهو ابلتشديد أتبعه وكذلك معه، فمشى به مر وإذا خلفه مشى إذا تبعه يقال ألنه فيه؛ حجة وال أفضل

 ابملشي رعم ابن حديث من وغريه حبان ابن عند املصحح اآلخر احلديث املراد وبني ابالشرتاك مقول هو فإذا
مرعاة املفاتيح  .انتهى-ههنا الرواية به أتت ول سبقه كان  إذا حلقه ِبعىن فهو ابإلسكان أتبعه وأما. أمامها

(5/368.) 
 هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي-أي أيب هريرة– وعنه)(: قوله 2/579وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

 وما: قيل. قرياطان لهف تدفن حىتَّ  دهاشه ومن قرياٌط، فله عليها يصلَّى حىتَّ  ةاجلناز  شهد من: "وسلم عليه هللا صلى
 من أيًضا اري ِ وللبخ - ."اللَّحد يف عتوض حىتَّ : "وملسلم - .عليه متَّفقٌ ". العظيمني اجلبلني مثل: قال القرياطان؟

 يرجع فإنَّه ا؛دفنه من غويفر  عليها لَّىيص حىتَّ  معها وكان واحتسااًب، إمياانً  مسلم   جنازة تبع من: "هريرة أيب حديث
 ".أحد   جبل مثل قرياط كلُّ   بقرياطني،

 .اضراحل: ِبعىن شاهدال إن ،"وغائبنا وشاهدان: "-سبق فيما -قوله ومنه حضر،: ِبعىن" شهد من: "قوله
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 هناف للتعليل يتوأت للغاية يتأت حىت أن لنا سبق وقد للتعليل، وليست للغاية" حىت" "عليها يصلى حىت: "وقوله
 هذه[. 7: نافقونامل{ ]ينفضوا ىتَّ ح هللا رسول عند من على تنفقوا ال يقولون الذين هم: }تعاىل قوله ويف للغاية،
  .لينفضوا: أي للتعليل

 كما  -فيها" دفنت"و أيًضا، يةللغا" حىت: "قوله". تدفن حىت شهدها ومن" الشرط، جواب هذه" قرياط فله: "وقوله
 ل وإن نوتدف تدفن، ل إنو  اللحد يف فوضعها دفنها، من ويفرغ اللحد، يف وتوضع تدفن،: روايت ثالث -ترون

 وعلى ،دفنها من يفرغ حىت آلخرين؟ا للمعنيني الشامل األلفاظ الثالثة هذه فأي الغاية، هو دفنها من ويفرغ يفرغ،
 .به املؤلف إتيان سر هو وهذا املعتمد، هو فيكون هذا

 لىع جزًءا عشرين نم جزء أو جزًءا وعشرين أربعة من جزء: الفرائض حساب يف القرياط" طقريا: "وقوله
 من ًءاجز  وعشرين أربعة نم جزء: املراد: وقال العلم أهل بعض هذا إىل ذهب قد الفرائض، أهل عند اصطالحني

 ةأربع من جزًءا اطالقري  ونك  أن :أواًل  ابطل؛ قول هو بل ضعيف القول هذا ولكن به، أصيبوا الذين امليت أهل أجر
 لو نناأل احلادثة؛ حاتاالصطال على والسنة الكتاب ألفاظ تنزل أن ميكن وال حادث، اصطالح جزًءا وعشرين

 ِبنزلة معنده وصارت صرهمع يف نزلت الذين العصر أهل عن داللتها ملنعنا احلادثة االصطالحات على نزلناها
 ألفاظ لمح من كل  يف نقول اوهكذ متأخر، عصر يف يستفاد إمنا املعىن وصار معىن، هلا ليس اليت املعجم حروف
 لعصرا أهل عن القرآن لةدال سلبت قد فإنك بذلك قلت إذا له نقول فإننا احلادثة؛ االصطالحات على الشرع
 حدوا لعصر إال صاحل وه ما القرآن أن فرض لو: يعين ابلعكس، يكون أن األحرى وكان عصرهم يف نزل الذين

 عليه هللا صلى الرسول أن: املعىن هذا يبطل مما الثاين والوجه أوىل، عصرهم يف كان  من لعصر صالحيته انتلك
 الفخب أحد كالم  يفسر أن ميكن الو  ،"العظيمني اجلبلني مثل: "قال القرياطان؟ ما: سئل ملا بنفسه هو فسرها وسلم

 .وجهني من لابط جزًءا وعشرين عةأرب من جزء أبنه القول إن: نقول هذا فعلى به، هو فسره ما
 ذمن سيأيت نم الناس فمن يها،عل الصالة قبل للجنازة شهوًدا هناك أن واضح" عليها يصلى حىت شهدها من: "قوله

 قبلها كوني أن البد الغاية نأل عليها؛ يصلى حىت هلا منتظًرا وجوده من أو عليها، يصلى حىت بينها من خروجها
 عليها صلى إذا يكفي أو بيتها من اجلنازة يصاحب أن البد هل العلم أهل اختلف وهلذا ؛صحت ملا وإال مغًيا شيء
: ونقول احلديث بظاهر أنخذ نأ من البد: قال من العلماء فمن الصالة؟ مكان يف قدمت حني إال هبا يعلم ل وإن
 فال كذلك  يكن ل من وأما ا،يهعل يصلى حىت منتظًرا املسجد إىل جاء أو عليها يصلى حىت البيت من معها مشى من

 ألن ازة؛جن على صلى من: سلمو  عليه هللا صلى الرسول لقال ابلصالة ُيصل األجر كان  لو ألنه األجر؛ له ُيصل
 فمن هذا لىوع دونه، كان  ما عماًل  األكثر يساوي أن ميكن وال عماًل، أكثر عليها يصلى أن إىل بيته من شهودها

: املقصود بل: العلم أهل بعض لوقا املقدم، األجر هذا هو يكون أن يلزم وال ،هللا عند معلوم أجر فله فقط صلى
 هاوجتهيز  لهامح يف يشهدها ِبار  ألنه ؛"عليها يصلى حىت شهدها من: "وسلم عليه هللا صلى الرسول وقول الصالة،

 توييس ال ذلك مع ولكن ها،إلي لةوسي ألنه قبلها؛ ما ذكر وإمنا الصالة، هو املقصود فيكون الصالة، ينتظر ال مث
 أن بدون مصادقة عليها ىصل من وأجر حضرت، حىت هلا منتظًرا جاء أو بيتها من معها مشى من أجر: األجران

 .هلا مستعًدا يكون
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 فرغي حىت عتمدن: وقلنا (دفنها من يفرغ حىت أو اللحد، يف توضع حىت: "فيها الروايت عرفتم" تدفن حىت: "وقوله
 وحىت لحدال يف وضعت حىت دهاشه فقط دفنها من فرغ إذا فإنه الثالث، الروايت كل  فيه جتتمع ألنه دفنها؛ من

 .يتم ل ولكن امليت دفن
 عني رفنع أن عنيناي ال إنه مث فاظ،األل بعض يف ذلك ورد كما  هريرة أبو: هو القائل"  القرياطان؟ وما: قيل: "قوله

 رفةمع: ملقصودا املقصود، هو يسل لكنه القصة صاحب يبهم أو الفاعل فُيذ دائًما وهلذا احلكم، املهم لن القائل؛
 .احلكم
 مثل اطقري  كل: "الثاين لبخاريا لفظ ويف ،"أحد مثل أصغرمها: "األلفاظ بعض يف" العظيمني اجلبلني مثل: "وقوله
 .كبري  ألنه عظيًما؛ جباًل  أحد فيكون هذا وعلى ،"أحد جبل

 ملا ذاوهل لعظيم؛ا األجر هذا دراكإل اجلنازة شهود يف الرتغيب: أواًل : فوائد عدة ثاحلدي هذا من يستفاد هذا وعلى
 .هامع خرج إال جنازة هتفوت ال صار مث ،"كثرية  قراريط يف فرطنا لقد: "قال عمر بن هللا لعبد ذلك ذكر

 عليها، يصلى حىت شهدها نمل إال بذلك جنرم ال ولكننا الصالة، على مرتب األجر هذا أن: احلديث من ويستفاد
 .كذلك  يكون أن نرجو لكن أعلم، فاهلل فقط الصالة أدرك من وأما
 واحد، اطقري  له عليها صلىي حىت شهدها من جعل أنه: وجهه العمل، ابختالف األجر اختالف: احلديث فوائد ومن
 .العدل كمال  من وهذا اثنان، قرياطان فله تدفن حىت شهدها ومن

 ىتح شهدها نوم: "قوله من ؤخذي والدفن، الصالة شهد ملن إال ُيصالن ال القرياطني أن: احلديث هذا من ويستفاد
 يف أبانس رجل مير أن: مثل ةالصال دون الدفن شهد فإن الدفن، على سابقة الصالة أن املعلوم من ألنه ؛"تدفن
 إذا الإ قرياط له ُيصل أنه على ليلد فيه احلديث أجًرا؟ له ُيصل هل الدفن، يف وشاركهم فحضر ميًتا يدفنون املقربة

 املقربة يف عليها صلى إن ًدا،منفر  به ُيصل أن آخر إىل شيء ابنضمام األجر حصول يلزم وال الصالة إليه انضمت
 نأ البد أنه من سبق ام على بناء ذلك، له يرجع هذا يدفن حىت وبقي عليها فصلى الدفن قبل أدركهم يكون

 .الصالة حصول يكفي أو ليهاع يصلى حىت الصالة قبل يشهدها
 .لقرياطنيا هذين عن لسؤاهلم العمل على -عنهم هللا رضي -الصحابة حرص: احلديث فوائد ومن
 نصوص نإ: يقولون الذين مه: التفويض أهل التفويض؟ أهل هم من التفويض، أهل على الرد: احلديث فوائد ومن

 إىل مهاعل نفوض نأ علينا الواجب اوإمن عندان، معلوم معىن اهل ليس وصفاته هللا أبمساء يتعلق فيما والسنة الكتاب
 نصوص انتك  فلو عنه، ستفسرواا اجلزئية املسألة هذه يف اللفظ جهلوا ملا الصحابة أن ذلك الرد؟ وجه ما هللا،

 ل مافل لرسالة،ا زبدة أهنا مع اماستفه بدون الصحابة يدعها هل وصفاته هللا أمساء يف مفهومة غري والسنة الكتاب
 لناوأنز : }سلمو  عليه هللا صلى ولللرس قال هللا ألن الواقع، هو وهذا عندهم معلوم معناها أن علم عنها يستفهموا

 بني ما شيء القرآن يف: يقول نسانإ أي[. 44: النحل{ ]يتفكَّرون ولعلهم إليهم نزل ما للنَّاس لتبني ال كر إليك
 .يبني ل الرسول أن: هذا ولهق معىن ألن اآلية؛ هذه مدلول يف قدح فقد

 أن من تيمية ابن اإلسالم شيخ عن نقلناه ما علمتم وقد التفويض، أهل على رد احلديث هذا يف: نقول هذا فعلى
 السلف، مذهب هو هذا أن يظنون اآلن اجلهَّال بعض أن مع واإلحلاد، البدع أهل أقوال شر من التفويض أهل قول
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 أعلم اخللف وطريقة أسلم، السلف طريقة: "يقولون -وجه من والصادقة وجه من ةالكاذب -عبارهتم يقولون وهلذا
 سال فهو يدري ال عما أدري ما: يقول فالذي: ندري ما: يقولون الذين األميني ِبنزلة عندهم السلف ألن ؛"وأحكم

؛ تناقض وهذا وأحكم، أعلم اخللف طريقة: يقولون ذلك ومع شك، بال  العلم على حلقيقيةا السالمة مبىن لن بني 
 أن أسلم السلف طريقة كون  من يلزم: نقول أو أسلم، تكون أن وأحكم أعلم اخللف طريقة كون  من فيلزم واحلكمة،

 قائلها، على مردودة احلقيقة يف فهي األجالء العلماء من قاهلا من قاهلا وإن العبارة هذه ولذلك وأحكم، أعلم تكون
 أقوال شر قوهلم إن: يقول هللا رمحه اإلسالم شيخ التفويض أهل وأحكم، موأعل أسلم -شك بال -السلف وطريقة

 وجل عز هللا إن بل وصفاته، هللا أمساء يف احلق يبني ل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن يستلزم قوهلم ألن البدع؛ أهل
 أهل على وغريهم لفالسفةا من التخييل أهل استطال آخر شيًئا يستلزم شر، وهذا وصفاته، أمسائه يف احلق بني ما

 واإلله واملعاد فالنبوات نعلمها، حنن فاذهبوا والسنة الكتاب معاين تعلمون ال كنتم  إذا: وقالوا ممثِ لة أهنم زعموا السنة
: يعين البعبع، هذا بسبب عليها فيمشوا طرقًا للناس يسنوا حىت اإلنسانية عباقرة به قام ختييل هو إمنا له، حقيقة ال

 التهديد، أو ابإلصالح عنها يعربون طرقًا هلم وسنوا آدم بين من عباقرة جاء: يقولون هم الصبيان، به فونخيو  الذي
 الرب يدخله يوافقنا والذي النار، الرب هذا يدخله يطيعنا ال والذي وانر، جنة وهناك رب، هناك: يقولون لكنهم
 ال وأنتم والتقومي، التخويف: به املقصود والسنة آنالقر  هذا كل:  يقولون شيء، يوجد ال احلقيقة فإن وإال اجلنة،
 .منكم أعلم فنحن معنامها؟ ما تدرون
 .قوهلم يبطل مما احلديث وهذا شك، ال ابطل قوهلم التفويض أهل أن: املهم
 جلبلنيكا: "قوله من ؤخذي ابملوجود، املوعود تفسري: فقل شئت إن أو املعقول، تفسري: احلديث فوائد ومن

 وتلك: }يرى الذي ابملشهود يرى ال الذي املوعود فيفسر موعودان، والقرياطان مشهودان، اجلبلني ألن ؛"العظيمني
 [.43: العنكبوت{ ]العاملون إالَّ  يعقلها وما للنَّاس نضرهبا األمثل

 بيًعا، بيعي كباع  يًضاأ يئيض آضى صدرم وهي الناس، كالم  يف كثريًا  تكرر هذه" أيًضا" كلمة  ،"أيًضا وللبخاري: "قوله
 نهالك سبق، ام على رجوًعا: ينيع" أيًضا" يكون هذا فعلى رجع،: أي" آضى" معىن معناها؟ وما مياًل، مييل ومال

 اهباإعر  إذن هيف عاملها، معها يذكر ال أيًضا هذه عاملها، معها يذكر ما" سبحان: "مثل وجواًب، العامل حمذوفة
 .سبق ام على: يعين رجوًعا: ومعناه وجواًب، حمذوف عاملة مطلق مفعول أهنا على منصوبة

 بل ألجر،ا مثل له نيكو  ال الكافر زةجنا تبع من يكون فال هذا وعلى ،"واحتساابً  إمياانً  مسلم جنازة تبع من: "قوله
 له دمقي" ليهاع يصلى حىت جلنازةا تبع من: "السابق للحديث مقيد احلديث وهذا مسلًما، املتبوع يكون أن من البد
 لىصي ال والكافر ،"عليها يصلى حىت: "قوله من املسلم جنازة هبا املراد أن على يدل ما فيه األول إن: قلنا أننا على

 ".عليه يصلى حىت: "قوله من وخص اخلصوص، به أريد عام فهو إذن عليه،
 ثاحل من الشرع به جاء ِبا إمياانً  أو جر،األ من -وتعاىل سبحانه -هللا عند ِبا إمياانً : أي" واحتساابً  إمياانً : "وقوله
: ِبعىن االحتسابف ،-تعاىلو  سبحانه -هللا على لألجر وحسباانً  انتظارًا: يعين" واحتساابً " الثاين، اجلنائز؟ اتباع على
 األمور من ذاه أبن اناإلمي فهو" مياانً إ" وأما ابجلزاء، إميانه على يدل وهذا هللا، عند األجر العمل هبذا ُيتسب أنه

 .الشرع عليها حث اليت وعةاملشر 
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 صاحب خباب طلع إذ عمر بن عبدهللا عند قاعدا كان  أنه) وقاص أيب بن سعد بن عامروعن 
 و عليه هللا صلى هللا رسول مسع إنه ؟ هريرة أبو يقول ما تسمع أال عمر بن عبدهللا ي فقال املقصورة

  أجر من قرياطان له كان  تدفن حىت تبعها مث عليها وصلى بيتها من جنازة مع خرج من يقول سلم
 خبااب عمر ابن فأرسل ؟ أحد مثل األجر من له كان  رجع مث عليها صلى ومن أحد مثل قرياط كل
 حصباء من قبضة عمر بنا وأخذ قالت ما فيخربه إليه يرجع مث هريرة أيب قول عن يسأهلا عائشة إىل

 عمر ابن فضرب هريرة أبو صدق عائشة قالت فقال الرسول إليه رجع حىت يده يف يقلبها املسجد
 .1(كثرية  قراريط يف فرطنا لقد قال مث األرض يده يف كان  الذي ابحلصى

                                                                                                                           

: نقول اوهن ،"نهادف من ويفرغ" تها،بي من هلا متبًعا كان  أبنه مشعر القول هذا ،"عليها يصلى حىت معها وكان: "قال
 يشمل" يفرغ حىت"و ،"لحدال يف توضع حىت" ،"تدفن حىت: "لفظان فيه سبق الذي احلديث لن هبذا؛ أنخذ إننا

 .اجلميع
 مثل قرياط كل": وقوله ،للمصاحبة هنا الباء لقرياطني، حًبامصط: يعين املقربة من يرجع" رياطنيبق يرجع فإنه: "وقوله
 أجر من جزًءا وعشرين عةأرب من جزآن إهنما: يقول من قول ويبطل القرياطني، هذين عظم على يدل" أحد جبل

 .وسلم عليه هللا صلى الرسول تفسري بعد له وجه ال هذا فإن املصاب،
 لىع مبنية لهأعما تكون حىت بواالحتسا اإلميان يالحظ أن لإلنسان ينبغي أنه: أواًل : احلديث هذا من ويستفاد

 .سبق مما فمستفاد احلديث بقية وأما اجلزاء، انتظار وعلى الشرع من قاعدة
 (.945أخرجه مسلم ) 1

: قوله: )لكرماينا وقال السهو عليه خشي بل عمر ابن يتهمه ل: التني ابن قال احلديث( هريرة أبو علينا أكثرقوله )
 .اه  راألم بعض عليه شتبهي أن روايته لكثرة خشي كأنه  احلديث رواية يف أو األجر ذكر يف أي( علينا أكثر
 سبهن أنه ال يثحبد حديث عليه تلطواخ ذلك يف األمر عليه اشتبه أنه روايته لكثرة خاف أنه معناه: النواوي وقال

 منصور بن يدسع عند سلمة أيب وايةر  يف ووقع اه  هذا من أجل هريرة وأيب عمر ابن مرتبة ألن عيسم ل ما رواية إىل
 فقال) حيحص إبسناد وأمحد مسددو  أيضا سعيد عند الرمحن عبد بن الوليد رواية ويف( فتعاظمه عمر ابن ذلك فبلغ)

 ىلإ) عمر بنا( فبعث) امللهم فتح نم اه  (وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن حتدث ما انظر هريرة أاب ي: عمر ابن
 عائشة عمر ابن لفسا أي( فسأهلا) اآلتية الرواية من يعلم كما  املقصورة صاحب خبااب عنها تعاىل هللا رضي( عائشة

( يف) قصرانو ( فرطنا لقد) وهللا(: عمر ابن فقال هريرة أاب) عائشة( فصدقت) الرسول بواسطة احلديث هذا عن
 .مر كما  ناضيع لقد ِبعىن وهو التقصري وهو التفريط من وفرية وأجور( كثرية  قراريط) حتصيل

 أبو فقام) منصور بن سعيد عن الرمحن عبد بن الوليد رواية يف ووقع( هريرة أاب فصدقت: )قوله: امللهم فتح ويف
 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  أمسعت هللا أنشدك املؤمنني أم ي: هلا فقال عائشة أتيا حىت فانطلقا بيده فأخذ هريرة
 هريرة أاب ذلك بلغ عائشة خبرب عمر ابن إىل رجع ملا الرسول أبن بينهما وجيمع( نعم اللهم: فقالت فذكره: يقول

 هللا رسول عن يشغلين ل: هريرة أبو فقال) الوليد رواية يف وزاد مشافهة عائشة عن ذلك فأمسعه عمر ابن إىل فمشى
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ن تحق القرياطني م(: ذكر اخلرب الدال على أن الذي يس5/373قال ابن املنذر يف األوسط )
عا  عنهما مرفو ضي هللارة ر يف أهلها فتبعها. مث ذكر حديثني عن أيب سعيد اخلدري وأيب هري جاءها

دفن فله تا حىت معه )من جاء جنازة يف أهلها فتبعها حىت يصلى عليها فله قرياط ، ومن مضى
 قرياطان أصغرمها مثل أحد(.

 شبيب بن أمحد عن ئغالصا علي بن حممد طريق من وللبيهقي(: 3/197قال احلافظ يف الفتح )و 
 يونس، عن وهب ابن طريق من مسلم عند هو وكذا" عليها يصلي حىت: "بلفظ فيه البخاري شيخ

 من: "قال حيث املقربي سعيد أيب رواية يف بيانه تقدم وقد احلضور، ابتداء الرواية هذه يف يبني ول
 سعيد أيب حديث يف دوألمح" بيتها من جنازة مع خرج من: "مسلم عند خباب رواية ويف" أهلها

 انقضاء إىل األمر أول من حضر ِبن خيتصن القرياط أن ومقتضاه" أهلها من معها فمشى" اخلدري
 فقط صلى ملن أيضا ُيصل القرياط أن يل يظهر والذي وغريه، الطربي احملب صرح وبذلك الصالة،

 مثال شيع من اطقري  دون فقط صلى من قرياط يكون لكن إليها، وسيلة الصالة قبل ما كل  ألن
 أن على يدل" أحد مثل أصغرمها: "بلفظ هريرة أيب عن صاحل أيب طريق من مسلم ورواية وصلى،
 ول جنازة على صلى من: "مسلم عند املذكورة صاحل أيب رواية يف أيضا ووقع. تتفاوت القراريط

" قرياط فله يتبع ول صلى ومن" أمحد عند هريرة أيب عن جبري بن انفع رواية ويف" قرياط فله يتبعها
 بعد ما على هنا االتباع ُيمل أن وميكن اتباع، يقع ل وأن القرياط حتصل الصالة أن على فدل

 الكالم عند البخاري شرح يف النووي قال. حبث فيه الدفن؟ قرياط يف هذا نظري أييت وهل الصالة،
 إمياان مسلم جنازة اتبع من: "بلفظ اإلميان كتاب  يف هريرة أيب عن سريين بن حممد طريق على

. احلديث". بقرياطني األجر من يرجع فإنه دفنها من ويفرغ يصلي حىت معها وكان واحتسااب
 مثال صلى فإن تدفن، حىت الطريق مجيع يف معها كان  ملن ُيصالن إمنا القرياطني أن هذا ومقتضى

 ما احلديث يف وليس. انتهى واحد قرياط إال له ُيصل ل الدفن فحضر وحده القرب إىل وذهب
 كان  وحده الدفن لشهود القرياط حبصول منطوق ورد فإن املفهوم، طريق من إال ذلك يقتضي
 مقتضى نعم واملقيد، املطلق ابب من جعلوه ذلك أبوا والذين القرياط، بتفاوت حينئذ وجيمع. مقدما

                                                                                                                           

 أكلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من أطلب كنت  وإمنا ابألسواق صفق وال الودي غرس وسلم عليه هللا صلى
الكوكب  (حبديثه وأعلمنا وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ألزمنا كنت: )عمر ابن له قال( يعلمينها كلمة  أو يطعمنيها
 (.11/189الوهاج )
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 على إال له اطقري  فال الدفن يشهد ول يصل فلم التشييع على اقتصر من أن األحاديث مجيع
 وأما. ضعيف ذلك يف الرباء عن أوردانه الذي احلديث لكن عقيل، ابن عن قدمناها اليت الطريقة
 فيه النية سبق يستدعي العمل على الثواب ترتب ألن منه بد فال واالحتساب ابإلميان التقييد
"  شهد ومن: "قوله. علمأ وهللا احملاابة سبيل على أو اجملردة املكافأة سبيل على ذلك فعل من فيخرج

 فله: "قوله". شهدها ومن" إليها أشرت اليت البيهقي رواية ويف. املفعول حبذف الطرق مجيع يف كذا
 بعض جزم وبذلك الروايت، أكثر سياق ظاهر وهو الصالة، قرياط غري أهنما ظاهره" قرياطان

 وهي ذلك أيىب سريين ابن رواية سياق لكن الوليد، أيب القاضي عن التني ابن وحكاه املتقدمني
 املقصورة صاحب خباب رواية وكذلك فقط، قرياطان الدفن ومن الصالة من احلاصل أن يف صرُية

 قرياط كل  أجر، من قرياطان له كان  حىت تبعها مث بيتها من جنازة مع خرج من: "بلفظ مسلم عند
 النسائي عند هريرة أيب نع الشعيب رواية وكذلك" قرياط له كان  رجع مث عليها صلى ومن أحد، مثل

 قرياطان، اجملموع أن يف صرُية سريين ابن رواية: النووي قال. جبري بن انفع رواية وحنوه ِبعناه،
 يف العشاء صلى من: "حديث مثل وهذا ابألول، أي قرياطان له كان  هذا على األعرج رواية ومعين
 صالة ابنضمام أي" كله  الليل قام افكأمن مجاعة يف الفجر صلى ومن الليل، نصف قام فكأمنا مجاعة

 .العشاء
 عند األوجه أصح وهو الدفن، فراغ على متوقف القرياط حصول أن ظاهره" تدفن حىت: "قوله

 الرتاب، إهالة قبل الدفن انتهاء عند وقيل اللحد، يف الوضع ِبجرد ُيصل وقيل وغريهم، الشافعية
 إحدى يف معمر طريق من مسلم فعند ة،للزيد األول ويرتجح ذلك، بكل األخبار وردت وقد

 حازم أيب رواية يف عنده وكذا" اللحد يف توضع حىت" األخرى ويف" منها يفرغ حىت" عنه الروايتني
 مزاحم أيب رواية ويف" منها يفرغ حىت" والشعيب سريين ابن رواية ويف" القرب يف توضع حىت: "بلفظ
 رواية ويف" دفنها يقضى حىت" الرتمذي عند مةسل أيب رواية ويف" قضاؤها يقضي حىت" أمحد عند
 وُيتمل. ذلك يف الروايت أصرح وهي الرتاب، أي" عليها يسوى حىت" عوانة أيب عند عياض ابن

 يعني ل" القرياطان وما قيل: "قوله. تقدم كما  القرياط يتفاوت لكن ذلك، من بكل القرياط حصول
 وما قيل: "فقال هذه األعرج رواية يف مسلم الثاين نيب وقد له، املقول وال القائل الرواية هذه يف

" القرياط عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل" ثوابن حديث يف وعنده" هللا رسول ي القرياطان
 ،"هللا رسول ي القرياط وما قلت: "ولفظه هريرة أيب عن مزاحم أيب طريق من عوانة أبو القائل وبني
 أن سبق" العظيمني اجلبلني مثل: "قوله. ذلك عن هريرة أاب سأل أيضا محاز  أاب أن مسلم عند ووقع

 القرياط: "شيبة أيب ابن عند الرمحن عبد بن الوليد رواية ويف" أحد مثل: "وغريه سريين ابن رواية يف
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 ووقع. أمحد عند سعيد وأيب النسائي عند والرباء مسلم عند ثوابن حديث يف وكذا" أحد جبل مثل
 أن وتقدم" أحد من أعظم منهما واحد كل  األجر من قرياطان فله" الشعيب طريق من النسائي عند

 القرياط: "ماجه ابن عند كعب  بن أيب رواية ويف" أحد مثل أصغرمها: "مسلم عند صاحل أيب رواية يف
 كتب" عدي ابن عند واثلة حديث ويف احلديث، ذكر عند اجلبل إىل أشار كأنه"  هذا أحد من أعظم

 وجه بيان الرواية هذه فأفادت" أحد جبل من أثقل القيامة يوم ميزانه يف أخفهما أجر من طانقريا له
 الفوائد من الباب حديث ويف. العمل ذلك على املرتب الثواب زنة به املراد وأن أحد جببل التمثيل

 عظيم على والتنبيه له، االجتماع على واحلض أبمره، والقيام امليت، شهود يف الرتغيب تقدم ما غري
 بنسبة األعمال تقدير وفيه موته، بعد أمره يتوىل ملن الثواب تكثري يف للمسلم وتكرميه هللا فضل

 ا.ه  أعلم وهللا. حقيقته على وإما لألفهام تقريبا إما األوزان
 شهد من:  يقول الكاً م ومسعت القاسم ابن قال (:2/204وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل )

 . علة أو حلاجة إال ، عليها يصلي حىت ينصرف أن أرى ال فإين جنازة
 وال وينصرف جلنازةا الرجل ُيمل أن أبس ال:  أشهب مساع آخر يف وقال... :رشد بن حممد قال

 لييص حىت ينصرف أن جنازة شهد ملن القاسم ابن مساع يف كره:   قوله من اختالف وذلك ، يصلي
 ام ختريج يف ختالفهما االختالف هذا يف واألصل ؛ أشهب مساع يف أبساً  بذلك ير ول ، عليها

 ، يلهوأتو  اجلنازة لىع املصلي ثواب يف - والسالم الصالة عليه - النيب حديث من ظاهره تعارض
 حىت هاأهل من فتبعها ازةجن جاء من:  قال أنه - والسالم الصالة عليه - النيب عن روي أنه وذلك
 أنه أيضاً  عنه وروي.  حدأ مثل ، قرياطا فله تدفن حىت معها مضى وإن ، قرياط فله ، عليها يصلي

 .قرياطان فله تدفن حىت تبعها ومن ، قرياط فله جنازة على صلى من:  قال
 إتباع ذكر من حفظ راويه ألن ، الثاين للحديث مبني األول احلديث أن إىل الناس بعض فذهب
  هللا أن ، ذلك يف املعىن أن إىل آخرون ذهبو  ؛ الثاين احلديث راوي أغفله ما ، أهلها من اجلنازة

 ابلزيدة ذلك بعد تفضل مث ، عليها وصلى أهلها من اجلنازة اتبع ملن األجر من بقرياط تفضل كان
 التأويل إىل ذهب فمن ؛ األجر من كامالً   قرياطاً  خاصة اجلنازة على الصالة يف فجعل الثواب يف

 من القرياط أن ، األثرين بتصحيح - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن يصح الذي أن رأى ، األول
 أهلها عند من التباعها ذلك من يقع ، عليها والصالة ، أهلها من اجلنازة ابتباع يستحق إمنا الثواب

 شهد ملن ينبغي ال أنه) مذهبه على وجيئ ؛ أيضا أعلم به هللا ما عليها وللصالة ، أعلم به هللا ما
 هللا صلى - هللا رسول جعل إذ ، إتباعها يف عمله يبطل لئالً  عليها يصلي أن دون ينصرف أن جنازة
 أن له ينبغ ل فيه شرع من ، واحد كشيء  معها فصار ، ابلصالة مضمناً  ذلك ثواب - وسلم عليه
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 من السماع هذا يف ما وجه فهذا -{ أعمالك تبطلوا وال: } وجل عز هللا لقول ، يتمه حىت يرتكه
 أن رأى ، اآلخر التأويل إىل ذهب ومن ؛ عليها يصلي أن دون ينصرف أن جنازة شهد ملن الكراهية

 األجر من كامل  بقرياط عليها صلى ملن هللا تفضل قد إذ ؛ عليها ابلصالة ِبرتبط ليس اجلنازة إتباع
 من اجلنازة اتبع ملن أن( :  مذهبه على وجييء ؛ األجر من به أعلم هو ِبا أهلها من اتبعها وملن ،
  وبينونة ، عليها الصالة عن عنده اجلنازة إتباع النفصال عليها يصلي أن دون ينصرف أن ، هلهاأ

 يشاهد أن دون ينصرف أن عليها صلى ملن أن كما  ؛ األجر من حبظه صاحبه عن منهما واحد كل
 صاحبه عن منهما واحد كل  ببينونة الصالة عن الدفن النفصال ؛ غريها على يصلي أو ، دفنها
 اتبع ملن أن يف مالك عن أشهب رواية وجه فهذا ؛ غريها عن اجلنازة تنفصل كما  ، األجر من حبظه

 به يظن أن من وأمن ، به يقتدي ال ممن كان  إذا وهذا ، عليها يصلي أن دون ينصرف أن اجلنازة
 هعلي هللا صلى - هللا رسول أن روي ما القول هلذا ويشهد ؛ امليت يف أو ، نفسه يف سوء اعتقاد
 حديث وهو.  حقها من عليه ما قضى فقد ، مرار ثالث ومحلها جنازة اتبع من:  قال - وسلم
 ا.ه  مصنفه يف الرتمذي ذكره غريب

 كما  األجر، من طقريا له حصل جنازة على صلى إذا: مسألة(: 79وقال النووي يف فتاواه )ص
 بتث كما  قرياطان، هل حصل تدفن حىت معها ودام تبعها، مث عليها صلى فإذا الصحيحني، يف ثبت

 وطرق ه،ذكرت كما  اطانقري  ُيصل وإمنا قراريط، ثالثة ابجملموع ُيصل: يقال وال الصحيحني، يف
 نم وآخرون رخسيالس حكاه- أوجه ثالثة: الثاين القرياط به ُيصل ومما. توضحه األحاديث

 :-أصحابنا
 .لدفنا من لفراغاب إال ُيصل ال أنه: واحملققني احلاوي صاحب عند: أصحها - 1
 إمام رهواختا ،واملروزي لقفالا قاله الرتاب، عليه يهل ل وإن. ابللنب ابملواراة ُيصل: والثاين - 2

 .احلرمني
 يف ثحبدي: وللثالث ل،القفا لقول وُيتج اللنب، نصب قبل فقط اللحد يف وضع إذا: والثالث - 3

 ومن قرياط، فله ةجناز  على صلى من": قال وسلم وآله عليه هللا صلى النيب أن: مسلم صحيح
 ".لحدال يف توضع حىت: "رواية ويف ،"قرياطان فله القرب يف توضع حىت اتبعها
 فله دفنها من يفرغ حىت تبعها ومن: "الشريف احلديث هذا يف ومسلم البخاري برواية لألول وُيتج

" اللحد يف أو القرب، يف عتوض حىت: "رواية ويتأول". منها يفرغ حىت: "مسلم رواية ويف" قرياطان
 القرب، إىل وصوهلا قبل يرجع ال أن ينبغي أنه إىل اإلشارة وتكون الفراغ، مع وضعها املراد أن على
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 أن فاحلاصل الدفن، وتتميم الرتاب إهالة من ابلفراغ إال ُيصل ال أنه: املختار" والصحيح"
 :أحوال أربعة اجلنازة عن لالنصراف

 .الصالة بعق ينصرف أن: األول - 1
 .لرتابا إهالة قبل ابللنب وسرتها اللحد يف وضعها عقب ينصرف أن: والثاين - 2
 .القرب وفراغ الرتاب إهالة بعد ينصرف أن: والثالث - 3
 .تثبيتال له تعاىل هللا ويسأل له، ويدعو للميت، ويستغفر الفراغ، عقب ميكث أن: والرابع - 4

 ولابأل ُيصلو  األصح، لىع الثاين ُيصله وال القرياطني، صلُي: والثالث األحوال، أكمل: والرابع
 ا.ه  أعلم وهللا خالف، بال فقط قرياط

 أنه لسالموا صالةال ليهع الرسول عن وردوسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح: 
 قرياط؟ال ما: قيل ان،قرياط فله ُتْدَفن حىت حضرها ومن قرياط، فله جنازة على صلى من: )قال
 فهل دفنها يكمل أن قبل ويذهب اجلنازة ُيضر الناس بعض: السؤال لكن( أحد جبل مثل: قال
 األجر؟ ينال

 نأل يتها؛ب من ِحَبهاصَ  الرجل هذا أن( عليها ُيَصلَّى حىت شهدها َمن: )احلديث ظاهر فأجاب:
 غاية ناكه أن على يدل (عليها ُيَصلَّى حىت شهدها من: )وقوله ميوت، حني من جنازة ميت؛ امليت

: قائل وليق قد لكن قربة،امل إىل مث املسجد إىل البيت من معه فمشى امليت هذا أكرم اإلنسان وأن
 حىت جداملس يف انتظر من يشمل( عليها ُيَصلَّى حىت شهدها من: )وسلم عليه هللا صلى قوله إن

 على ُيصل ال فإنه دفنها ميت أن لقب ينصرف أن أما. اخلري هللا من ونرجو عليها، وُيَصلَّى أتيت
 ل فإنه فنهاد يتم أن قبل فانصر  وإذا( ُتْدَفن حىت شهدها من: )وسلم عليه هللا صلى لقوله األجر؛

 ؟لقرياطنيا عن والسالم الةالص عليه النيب سئل وقد. األجر هذا له يكتب فال ُتْدَفن، حىت يشهدها
 (.أحد جبل ثلم أصغرمها: )قال: ملسلم هاأظن رواية ويف( العظيمني اجلبلني مثل: )قال

 ميت قرب على لىص من هل (:17/139سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(:
 كاماًل؟  له األجر يكون

 شهد نم: "َسلَّمَ وَ  َلْيهِ عَ  اّللَُّ  ىَصلَّ  النيب لقول كاماًل،  األجر يدرك ال أنه أعلم وهللا الظاهر فأجاب:
 اطان؟القري  وما: قيل "قرياطان فله تدفن حىت شهدها ومن قرياط، فله عليها يصلي حىت اجلنازة

 على ىصل أنه لَّمَ َوسَ  ْيهِ َعلَ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ثبت ألنه أجر له ولكن ،"العظيمني اجلبلني مثل: "قال
 .َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  ىلَّ صَ  النيب سنةل اتباعاً  القرب على صالته فيكون املسجد، تقم   كانت  اليت املرأة قرب
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 جنائز مخس لىع صلى رجل (:13/136سئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(:
 . اخري  هللا جزاكم ؟ الصلوات عدد على القرياط أن أم قرياط جنازة بكل له فهل ، واحدة صالة

 فيه نازةج على صلى من موسل عليه هللا صلى النيب لقول ، اجلنائز بعدد قراريط له نرجو فأجاب:
 ، ثاألحادي من ذلك ىنمع يف جاء وما ، مسلم رواه( قرياطان فله تدفن حىت تبعها ومن ، قرياط
 حىت بعهات ومن قرياط فله جنازة على صلى فمن ، اجلنائز بعدد تتعدد القراريط أن على دالة وكلها
 هللا فضل من وهذا ، انقرياط فله دفنها من يفرغ حىت وتبعها عليها صلى ومن ، قرياط فله تدفن

 التوفيق يلو  وهللا ، سواه بر  وال غريه إله ال والشكر احلمد فله ، عباده على وكرمه وجوده سبحانه
 ا.ه 

 األجر تعددي فهل ئزاجلنا تتعدد احلرم يف: وسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح
 هل حدةوا صالة يف ئزاجلنا تعددت إذا: اجلواب والسالم؟ ةالصال عليه الرسول عنه أخرب الذي
 اجلنائز؟ هذه عدد أجر اإلنسان أيخذ

 جر،األ فيأخذ أربع أو ثالث أو جنازتني على صلى أنه عليه يصدق ألنه. نعم: الظاهر فأجاب:
 انك  وإذا اجلميع، ىعل الصالة ينوي اجلميع؟ على أو واحدة على الصالة ينوي ينوي؟ كيف  لكن
 وامرأة لرج كان  وإذا ال،لألطف دعا للكبار الدعاء من انتهى إذا خاص دعاء له فالطفل أطفال معه
 ما،هل اغفر اللهم: يقول نيرجل كاان  إذا وكذلك هلما، اغفر اللهم: فيقول التثنية بصيغة هلما دعا

 ن،هل اغفر مالله: يقول ساءن مجاعة كانوا  إذا أما هلما، اغفر اللهم: يقول انثيني كاان  إذا وكذلك
 على رلذكو ا ضمري فيفصل هلم، اغفر اللهم: يقول وإانث ذكور هلم، اغفر اللهم: يقول ذكور مجاعة
 .اإلانث ضمري

 لقرياط؟ا أجر يف لواتالص بقية مثل تضاعف املكي احلرم يف اجلنازة صالة هل وسئل رمحه هللا:
 وه احلرام ملسجدا يف يضاعف ذيال: يقول العلماء بعض العلماء، بني خالف فيه هذا فأجاب:

 ىعل الصالة تكونو  العموم، احلديث من يظهر والذي يضاعف، ال وغريها فقط اخلمس الصلوات
 .أعلم وهللا احلرام املسجد يف تضاعف العموم يف داخلة اجلنازة

 الرسول حديث يف القرياط تفسري: فائدة(: 3/656قال ابن القيم يف بدائع الفوائد ) )فائدة(:
 حىت تبعها ومن قرياط فله جنازة على صلى من: "وسلم عليه هللا صلى قوله :وسلم عليه هللا ىصل

 بل: "فقال به؟ أو األول غري مها هل القرياطني عن الصباغ بن نصر أبو سئل" قرياطان فله تدفن
 صلى قوله هذا ونظري: قلت {.َوراَُبعَ  َوُثالثَ  َمثْ ىَن : }تعاىل قوله بدليل معه وآخر األول القرياطان
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 يف الفجر صلى ومن الليل نصف قام فكأمنا مجاعة يف العشاء صلى من: "وسلم عليه هللا صلى
  الرتمذي جامع يف به مصرحا جاء قد مجاعة يف العشاء صالة مع فهذا" كله  الليل قام فكأمنا مجاعة

 ُقلْ : }تعاىل قوله أيضا ونظريه ،"كله  الليل قام فكأمنا مجاعة يف والفجر العشاء صلى ومن" كذلك
 ِفيَها َوَجَعلَ  اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  َذِلكَ  أَْنَداداً  َلهُ  َوجَتَْعُلونَ  يَ ْوَمنْيِ  يف  األرض َخَلقَ  اِبلَِّذي لََتْكُفُرونَ  أَِإنَُّكمْ 

 ابليومني أربعة فهي{ ائِِلنيَ ِللسَّ  َسَواءً  أيم أربعة يف  َأقْ َواتَ َها ِفيَها َوَقدَّرَ  ِفيَها َواَبَركَ  فَ ْوِقَها ِمنْ  َرَواِسيَ 
 .مثانية التخليق أيم لكانت ذلك ولوال األولني
 رأيت حىت نسبته شيء يأ وإىل احلديث هذا يف ابلقرياط املراد معرفة على حريصا أزل ل :فائدة
 نيكو  أن جيوز الو  دينار نصف أو مثال درهم سدس نصف القرياط: "قال كالما  فيه عقيل البن
 يف ليسو  وغريه واحلج ةكالصال  وأعماله اإلميان ثواب فيه يدخل ذلك ألن األجر سجن هنا املراد
 ويتعلق يتامل إىل العائد راألج وهو املعهود إىل يرجع أن إال يبق فلم هذا يبلغ ما اجلنازة صالة
 أهله ىلإ الطعام ومحل هب والتعزية ودفنه وغسله جتهيز وأجر فيه املصاب على الصرب أجر ابمليت

 ذلك سسد يقرب أن ىلإ واجلالس للمصلي فكان ابمليت يتعلق الذي األجر جمموع وهذا ليتهموتس
 ".وانصرف صلى إن سدسه نصف أو

 حق وقضاء حلده يف هوضع إىل الفراق حني من امليت جتهيز على احلاصل األجر جمموع كان:  قلت
 من لناسا يتعارفه الذيو  رالدينا هذا من قرياط عليه فللمصلي مثال دينار وجربهم وأوالده أهله

 نفيكو  هذا وعلى سهسد ومها منه قرياطان له كان  وتبعه عليه صلى فإن سدس نصف أنه القرياط
 انك  أعظم كان  كلماو  نفسه يف الكامل األجر ذلك عظم حبسب الكامل األجر إىل القرياط نسبه

 .ههنا بني فهذا حبسبه منه القرياط
  عمله من أو أجره من نقص زرع أو ماشية كلب  إال كلبا  اقتىن نم: "وسلم عليه هللا صلى قوله وأما
 يومال ذلك عمله أجر سدس نصف وهو بعينه أيضا املعىن هذا به يراد أن فيحتمل" قرياط يوم كل

 سنةح ألف وعشرون عةأرب له كانت  فإذا وكثرته عمله قلة حبسب وكربه القرياط هذا صغر ويكون
 يف جلهدا مبلغ وهذا سولهر  ِبراد أعلم وهللا احلساب هذا وعلى حسنة ألفا يوم كل  منها نقص مثال
  .احلديث هذا فهم
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 )ابب حكم صالة اجلنازة(

 هل فقال عليها ليصلي جبنازة أيت وسلم عليه هللا صلى النيب أن) عنه هللا رضي األكوع بن سلمة عن
 صلوا قال نعم قالوا دين من هعلي هل فقال أخرى جبنازة أيت مث عليه فصلى ال قالوا دين من عليه
 .1(عليه فصلى هللا رسول ي دينه علي قتادة أبو قال صاحبكم على

 عليه املتوىف ابلرجل يؤتى كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) عنه هللا رضي هريرة أيب عنو 
 صلوا للمسلمني قال وإال صلى وفاء لدينه ترك أنه حدث فإن فضال لدينه ترك هل فيسأل الدين
 املؤمنني من تويف فمن أنفسهم من ابملؤمنني أوىل أان قال الفتوح عليه هللا فتح فلما صاحبكم على
 .2(فلورثته ماال ترك ومن قضاؤه فعلي دينا فرتك

 لدعاءوا فيه والشفاعة ليه،ع ابلصالة امليت حق أداء: أمهها مجة فوائد فيه واتباعها اجلنازة شهود
 ،للمشيع العظيم األجر وحتصيل ميتهم، يف مصيبتهم عند خاطرهم وجرب أهله، حق وأداء له،

 .ذلك وغري واملقابر اجلنائز ِبشاهدة واالعتبار العظة وحصول
 املالكية قول فيه واختلف الكفاية، على فرض اجلنازة على الصالة أن إىل الفقهاء مجهور ذهبوقد 
 وقال الفاكهاين، وشهره األكثر عليهو  سحنون، قول وهو الكفاية على فرض: احلكم عبد ابن فقال
  .3الكفاية على سنة: أصبغ

 اجلنائز على الصالة وبوج تسمية يف العلماء واختلف(: 3/29وقال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )
 يه بعضهم وقال رهاُيض ل من عن حضرها ِبن وجوهبا يسقط الكفاية على فرض هي أكثرهم فقال
 ا.ه  الكفاية على واجبة سنة

  ا.ه فرض املسلمني موتى على والصالة (:5/115وقال ابن حزم يف احمللى )
 هقال من فمنهم فيها، العلماء فاختلف عليه، الصالة وأما(: 443وقال ابن العريب يف القبس )ص

 زأةأج هبا امق من امليت رائضف من فإهنا فريضة إهنا قلنا وإذا سنة، إهنا قال من ومنهم فريضة، إهنا
 ا.ه  كفاية  بفرض عنه العلماء يعرب   الذي وهذا الناس، ئضفرا من ال

                                                 
 (.2295أخرجه البخاري ) 1
 (.1619)(، ومسلم 2298أخرجه البخاري ) 2
 ، 247 ، 239 ، 230/  1 للحنابلة املنتهى وغاية ، 37 ص للشافعية والتنبيه ، 162/  1 اهلندية 3

 . 229/  1 الصغري والشرح ، 171 ، 120/  1 رشد ابن ومقدمات
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 ما اال امليت علي الصالة وجوب علي االمجاع نقلوا وقد (:5/212وقال النووي يف اجملموع )
 ا.ه  إليه يلتفت ال مرتوك وهذا سنة جعلها انه املالكية بعض عن حكى

 هللا صلى النيب عن روي ما تهافرضي على فالدليل(: 1/311وقال الكساين يف بدائع الصنائع )
 لىع للمسلم قال أنه موسل عليه هللا صلى عنه وروي وفاجر بر كل  على صلوا قال أنه وسلم عليه

 لنيبا مواظبة وكذا ابلإلجي على وكلمة جنازته على يصلي أنه مجلتها من وذكر حقوق ست املسلم
 إىل لموس عليه هللا لىص هللا رسول لدن من واألمة عنهم هللا رضي وأصحابه وسلم عليه هللا صلى
 به قام إذا كفاية  فرض هناأ إال أيضا فرضيتها على منعقد واإلمجاع الفرضية دليل عليها هذا يومنا

 هباإجيا ميكن وال عضابلب ُيصل امليت حق قضاء وهو الفرض هو ما ألن الباقني عن يسقط البعض
 ا.ه  دكاجلها  تركها لىع االجتماع يسع ال نلك اجلهاد ِبنزلة فصار الناس آحاد من واحد كل  على

 أوضح ثبوات اثبتة يعةشر  األموات على الصالة اقول(: 1/353وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 املسلمني تأموا أفراد من ردف على غريها يف وال النبوة أيم يف ال الصالة ترتك فلم النهار مشس من
 ا.ه 

 ألمره كفاية،  فرض املسلم امليت على والصالة(: 79اجلنائز )صوقال العالمة األلباين يف أحكام 
 أصحاب من رجال أن(اجلهين خالد بن زيد حديث منها أذكر أحاديث يف هبا وسلم عليه هللا صلى
: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكروا خيرب، يوم تويف وسلم عليه هللا صلى النيب
 ففتشنا هللا، سبيل يف غل صاحبكم إن: فقال لذلك، الناس وجوه فتغريت ،" صاحبكم على صلوا
 .1(!درمهني يساوي ال اليهود خرز من خرزا فوجدان متاعه

 عن سقطت البعض هبا قام إذا كفاية  فرض اجلنازة صالة (:8/417وقال علماء اللجنة الدائمة )
 والنساء لالرجا بل ، ذلكب لللرجا خصوصية وال ، أمثوا يعلمون وهم اجلميع تركها وإذا ، الباقني

 ا.ه  لرجالل ذلك مباشرة يف األصل كان  وإن ، سواء اجلنازة على الصالة مشروعية يف

                                                 
( 197 /2) ماجه وابن( 278 /1) والنسائي( 425 /1) داود وأبو( 14 /2" ) املوطأ"  يف مالك أخرجه 1

"  يف بينته نظر وفيه ،"شرطهما على صحيح: "احلاكم وقال صحيح، إبسناد( 192 /5 - 114 /4) وأمحد
 ". املعاد زاد على اجلياد التعليقات

 .84 ص يها،ف هريرة أيب وعن 82 ص اآلتية املسألة يف حديثه وأييت قتادة أيب عن الباب ويف
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 وال السكان، عن عيدةب ِبنطقة متويف أحد هناك كان  إذا(: 8/340وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 أم ،اجلنازة صالة فر يع شخص ُيضر حىت واإلبل اخليول تنطلق حىت اجلنازة على يصلي أحد يوجد
 جنازة؟ صالة بدون يدفن الذي امليت حكم هو ما يتأخر؟ ال حىت يدفن

 كرتهذ  وما ة،اجلناز  صالة يهعل يصلى حىت املسلم امليت يدفن أال اإلسالم شريعة يف األصلفأجابوا: 
 تنحصر وال. ربهق على صلي عليه صالة بدون مسلم ميت دفن لو ذلك ومع وتقدير، فرض جمرد
 . معني إمام يف اجلنازة ةصال

 شخص سوى عندي يكن ول سنتني، حوايل عمرها بنت يل توفيت (:8/401وسئلوا أيضا )
 ما كثريا  إنه :علماءان فيا .-اجلنائز صالة- عليها صالة بدون ودفناها قربها حبفر قمنا وقد واحد،

 ل أنه ماعل عليها، لصالةا عدم يف علي ويرتتب يلزمين الذي هو ما أدر ول واخلوف، القلق صاحبين
 .مأجورين أفتوان. احلكم عن عامة وحنن واحد، شخص سوى عندي يوجد

 لهغس بعد اجلنازة صالة عليه يصلى أن كبري  أو صغري ميت له تويف من على الواجب فأجابوا:
 .واحدا املصلي كان  ولو وتكفينه،

  ا.ه .وقع فيما ليكع حرج أال فنرجو منك جهل عن عليها صالة بدون ابنتك دفنت أنك دام وما
 النيب ألن كفاية؛  رضف امليت على الصالة(: 5/314وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 على لواص»: الدين عليه الذي الرجل قصة يف فقال امليت على ابلصالة أمر وسل م عليه هللا صل ى
 من على واصل»: وقال «صاحبكم على صلوا»: ِبشاقص نفسه قتل الذي يف وقال «صاحبكم

 َعَلى تَ ُقمْ  الَ وَ  أَبًَدا اتَ مَ  ُهمْ ِمن ْ  َأَحد   َلىعَ  ُتَصل ِ  َوالَ : }تعاىل قوله هذا إىل ويشري «هللا إال إله ال: قال
 ييصل أن هديه من كان  سل مو  عليه هللا صل ى الرسول أن على يدل هذا فإن [.84: التوبة{ ]قَ رْبِهِ 
 .األموات على

 ى،أنث أو ذكر، احدو  مكلف عليه صل ى لو: أي ِبكلف، وتسقط كفاية،  فرض يتامل على فالصالة
 ؟واحدة امرأة أو واحد رجل إال يوجد ال كيف:  يقال وقد، يسقط الفرض فإن

 من واحد عليه صليفي عنه يعلم وال جمهول، مكان يف شخص ميوت أن: مثل ممكن، هذا: اجلواب
 لصغارا األموات ندفن اكن  إان: يقولون البادية، أهل بعض عنه يسأل ما ذلك ومثل .فيكفي الناس
 .صالة؟ بدون
 ىعل واحدة امرأة صلت لو حىت ويكفي، دفنوا الذين هؤالء على منكم واحد يصلي: هلم فنقول

 .بواحد يسقط الكفاية فرض ألن كفى؛  الناس من أحد
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 .لفاملك إال به وميق ال والفرض فرض، اجلنازة على الصالة ألن مكلفاً؛ يكون أن واشرتطنا
 ازوجه وفاة بعد تتزوج لو  عابدة، امرأة ماتت إذا (:8/409وسئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 املسلمون؟ عليها يصلي فهل األول

 ة،اجلناز  ةصال املسلمون عليها صلى ابإلسالم املسلمني بني معروفة وهي ماتت إذا نعم،فأجابوا: 
 الزواج من َتتنع أن وجهاز  مات ملن ينبغي ال لكن عليها، صالةال من مانعا زواجها عدم يكون وال
 ألن زواج؛ال ترك إىل دعوهاي التعبد غري مانع لديها كان  إذا إال هبا للزواج كفء  هو من جاءها إذا

 « ينم فليس سنيت عن برغ من »: وقال التبتل عن وهنى ابلنكاح أمر وسلم عليه هللا صلى النيب
 ا.ه 

 فرض صالة اجلنازة.  ِبا يسقط مسألة:
 ووجهان فعيللشا قوالن الفرض به يسقط ما أقل يف (:5/212قال النووي يف اجملموع )

 جملموعا يف واحملاملي حامد أبو الشيخ قطع وبه األم يف نصه وهو ثالثة :القولني أحد لألصحاب
 .احلاوي وصاحب والتجريد

 نص عن املتويلو  الصباغ وابن نيحس والقاضي الطيب أبو القاضي حكاه واحد يكفي: الثاين
 .  اثنان يشرتط :الوجهني وأحد. الكبري اجلامع يف الشافعي

 على األربعة وقاسوا اخلراسانيني من وآخرون والبغوي حسني القاضي حكامها أربعة يشرتط: والثاين
 ُيصل كوذل العمودين بني احلمل اجلنازة محل يف األفضل أبن هذا احلرمني إمام وضعف اجلنازة محل

 من واألصح ، الواجب يف هنا وكالمنا.  واجب إنه يقال ال أربعة اجلنازة ُيمل قلنا إذا وألنه ، بثالثة
 والرويين اجلرجاين صححه ممن امليت علي صلى أنه عليه يصدق ألنه بواحد االكتفاء اخلالف
 ثالثة أو اثنان رتطيش قلنا فإن.  الثالثة اشرتاط والسرخسي البندنيجي وصحح.  وغريهم والرافعي

.  أفضل وتكثريها أفضل اجلماعة لكن خالف بال فرادى أو مجاعة بفعلهم الفرض سقط أربعة أو
 قطع وبه يسقط ال:  أصحهما وجهان فيه الرجال وجود مع النساء بصالة الفرض هذا يسقط وهل

 إال ُيضره ل إذا:  وأما.  هذا يف كاملرأة  واخلنثى املتويل قطع وبه ، يسقط:  والثاين وآخرون الفوراين
 خالف بال حينئذ بفعلهن الفرض ويسقط ، خالف بال عليه الصالة عليهن جيب فإنه النساء

 امليت كان  وسواء واألصحاب الشافعي عبارة هذه ، أبس فال مجاعة صلني فإن ، فرادى ويصلني
 هلن يستحب أنه يفاضع وجها العدة صاحب املكارم أيب حكاية عن الرافعي وحكى ، امرأة أو رجال

 يتوجه ال أنه خالف فال الرجال مع النساء حضر إذا:  وأما.  شاذ وهو املرأة جنازة يف اجلماعة
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 رجل إال ُيضر ل ولو ، واألصحاب حامد أبو الشيخ به صرح ، فيه يدخلن وال إليهن الفرض
 . التتميم عليهن وجب بواحد الفرض يسقط ال وقلنا ونسوة

 وجهان فيه بصالهتم سقطي وهل ، الفرض هذا إليهم يتوجه ال أنه فمعلوم يزوناملم الصبيان وأما
 تصح نهأل ، الشافعي عليه ونص البغوي قال ، يسقط:  أصحهما وآخرون واملتويل البغوي حكامها
 ملأمومنيا بعض أو ، إلماما حدث فبان جنازة على جبماعة اإلمام صلى ولو ، البالغ فأشبه ، إمامته

 عليه نص ، فال وإال رضالف سقط به اكتفينا إن واحد أو املشروط العدد الطهارة على بقى فإن ،
 ىعل زائد عدد اجلنازة ىعل صلى وإذا:  هللا رمحهم أصحابنا قال.  األصحاب عليه واتفق الشافعي
  فرض اجلميع الةفص طائفة بعد طائفة صلت لو وكذا كفاية  فرض اجلميع صالة وقعت املشروط

 ا.ه  كفاية
 يف فقط ءالنسا هعلي لىفص رجل تويف وسئل الشيخ عبد احملسن العباد كما يف شرح سنن أيب داود:

 هبن؟ الكفاية فرض يسقط هل الرجال، عليه يصل ول بيته
 تهجهز  وكيف لرجال،ا جيهزه فالرجل! بيته؟ من خيرجونه وال بيته يف عليه يصلى كيف  فأجاب:
 لزوجةا غري ماأ زوجها، جتهز نأ هلا فإن الزوجة كانت  إذا إال مالله الرجل، جتهز ال املرأة! النساء؟

 لرجالا وجيهز ةاملرأ املرأة هزجت وإمنا ابنته، جيهز ال الرجل وكذلك أابها، كان  ولو الرجل جتهز فال
 فرض ةاجلناز  صالة نأ واحلاصل. زوجها جتهز أن والزوجة زوجته، جيهز أن للزوج وميكن الرجل،

 عضب يذهب أن ميكن هفإن وقع قد هذا كان  وإذا اجلماعة، شأهنن من ليس ساءوالن الرجال، على
 .قربه يف وهو عليه ويصلون الرجال
 حكم صالة اجلنازة للمرأة. )فرع(:

 اجلنازة؟ على الصالة يف الرجال املرأة تشارك أن جيوز هل :(9/46)سئل علماء اللجنة الدائمة 
 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينها أو كتابه  يف هللا اشرعه اليت العبادات يف األصل" فأجابوا:

 اجلنازة وصالة اإلانث، أو ابلذكور التخصيص على دليل يدل حىت واإلانث، للذكور عامة أهنا سنته
 إال والنساء، الرجال اخلطاب فيعم وسلم، عليه هللا صلى ورسوله تعاىل هللا شرعها اليت العبادات من
 ل أنه صادف إذا ولذلك لبيوهتن، النساء مالزمة لكثرة الرجال ذلك يباشر الذي أن الغالب أن

 عنها هللا رضي عائشة أن ثبت وقد حنوها، ابلواجب وقمن عليها، صلني نساء إال اجلنازة ُيضر
 فدل عليها، أنكر الصحابة من أحدا أن نعلم ول عليه، لتصلي وقاص أيب بن بسعد يؤتى أن أمرت
 تدعو ألمور عليها ابلصالة تنفرد وقد اجلنازة، على الصالة يف الرجال تشارك ةاملرأ أن على ذلك

 الرجال مع غريها أو اجلنازة صالة صلني إذا أهنن غري الرجال، حق يف ذلك يكون كما  ذلك، إىل
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 كما  وسلم عليه هللا صلى النيب على صلني أهنن أيضا وثبت. الرجال صفوف خلف صفوفهن تكون
 .ذلك عن وسلم عليه هللا صلى النيب لنهي ، للدفن اجلنائز يشيعن ال لكنهن ،الرجال عليه صلى

 على للصالة ينادى راماحل املسجد يف (:17/113وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 غائب؟ أو اضرح ميت على سواء الرجال مع الصالة هذه يؤدين أن للنساء جيوز فهل امليت

 ألن رجللل ما مثل جراأل من وهلا عليها تصلي فإهنا اجلنازة حضرت إذا كالرجل  املرأة فأجاب:
 لىع يصلون كانوا  نياملسلم أن املؤرخون ذكر وقد شيء، منها يستثن ول عامة هذا يف األدلة

 راألمو  من إنه بل س،أب فال هذا وعلى النساء، مث الرجال، فرادى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى الرسول
 .اجلنازة هذه ىعل الرجال مع تصلي أن املسجد يف واملرأة اجلنازة، حضرت إذا وبةاملطل

 ملسجد؟ا يف أو بيتها يف امليت على املرأة تصلي هل(: 17/114وسئل رمحه هللا )
 كني ل ملا لكنه أبس، فال الناس مع وصلت خرجت ولو أفضل، البيت يف عليه صالهتافأجاب: 

 تصلي إمناو  اجلنازة على يلتصل املسجد إىل خترج ال أن أي تصليها؛ ال أن فاألفضل عندان معروفاً 
 أن نميك فال اخلارج نم امليت كان  إذا أما. البيت أهل من امليت كان  إذا عندها وهو البيت يف

 .الغائب صالة عليه تصلي
 الفريضة من اإلمام سلِ ميُ  عندما (:17/109سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(:
 هي وما عليهم جيب ما بيان نرجو بدفنه، اإلسراع حبجة عليه للصالة إبحضاره امليت أهل ُيسرع

 حياهلم؟ لإلمام نصيحتك
 فاألوىل ،كثريون  وهم قضوني أانس فيه كان  فإن الفريضة من اإلمام سلَّم إذا أنه أرى الذيفأجاب: 

 امليت وتيف وال الثواب ميفوهت ال حىت ها،علي املصلني كثرة  أجل من اجلنازة تقدمي يف ينتظر أن
 .إلماما مع سلَّموا الذين من خري هم من يقضون الذين يف يكون ورِبا شفاعتهم،

 .وأوىل أفضل لذلك فاملبادرة سبب هناك يكن ل إذا أما
 على لصالةا ضورحل لسفرا حكم ما سئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح: )فرع(:

 ؟زةاجلنا
 هذا سولي, له اإلنسان يسافر أن أبس فال خاص أو عام حق له ممن اجلنازة هذه كانت  إذا فأجاب:

 .القبور إىل الرحال شد ابب من
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 (اجلنازة صالة يف اجلماعة)ابب حكم 
 مات الذي اليوم يف النجاشي نعى) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .1(تكبريات أربع عليه وكرب هبم فصف املصلى إىل مهب وخرج فيه

 عليه فيصلي ميوت مسلم من ما) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هبرية، بن مالك عنو 
 ثالثة جزأهم اجلنازة أهل استقل إذا ماال فكان: قال، أوجب إال املسلمني من صفوف ثالثة

 .2(للحديث صفوف،
 هي وإمنا اجلنازة على الصالة لصحة شرطا ليست اجلماعة أن على ابلةواحلن والشافعية احلنفية نص
 .3 مندوبة أهنا املالكية عند واملشهور كاجلمعة،  فيها شرط اجلماعة إن: رشد ابن وقال، سنة

 يصلي أن السنةو  خالف، بال فرادى اجلنازة صالة جتوز (:5/214قال النووي يف اجملموع )
 عإمجا  مع ذلك، يف الصحيح يف املشهورة األحاديث مع تابالك يف املذكور للحديث مجاعات
 ا.ه  املسلمني

 عليه هللا صلى عنه الثابت أقول (فرادى وتصح) قوله (:1/354وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 كما  فضلأ ةاعاجلم كانت  وإن فرادى تصح أهنا صالة كل  يف األصل ولكن التجميع زمنه يف سلم و

 فرادى سلم و عليه هللا صلى النيب على الصحابة صالة ذلك ويؤيد خلمسا الصلوات يف قدمنا
 يؤمهم ول الصبيان أدخلوا فرغن إذا حىت النساء أدخلوا فرغوا إذا حىت أرساال الرجال عليه فصلى

 سلم و عليه هللا صلى عليه الناس صالة الرب عبد ابن قال والتاريخ السري كتب  يف اثبت وهذا أحد
  انتهى 4فيه خيتلفون ال النقل أهل ومجاعة السري أهل عند يهعل جممع فرادى

                                                 
 (.951(، ومسلم )1333أخرجه البخاري ) 1

 .اجلنازة على وفصفالابب سيأيت خترجيه يف 2
 ، 247 ، 239 ، 230/  1 للحنابلة املنتهى وغاية ، 37 ص للشافعية والتنبيه ، 162/  1 اهلندية 3

/  1 والدسوقي ، 315/  1 البدائع، و 229/  1 الصغري والشرح ، 171 ، 120/  1 رشد ابن ومقدمات
 . 337/  1 اإلرادات منتهى وشرح ، 324/  1 احملتاج ومغين ، 320

 ومجاعة السري أهل عند عليه جممع أفرادا عليه الناس وصالة: الرب عبد ابن قال(: 4/77قال الشوكاين يف النيل ) 4
 أو املعهودة الصالة عليه صلوا هل فيه اخلالف حكى القصار ابن أبن دحية ابن وتعقبه.  فيه خيتلفون ال النقل أهل
 وفيه يصح ال احلافظ قال إبسناد روي بكر أبو فقيل هبم أم نفيم واختلفوا مجاعة أو فرادى صلوا وهل فقط دعوا
 املسلمني أن والصحيح:  قال.  وانقطاعه رواته لضعف بيقني ابطل هو:  دحية ابن قال.  جدا ضعيف وهو حرام
 هو أبيب وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول لعظم وذلك:  قال.  الشافعي جزم وبه أحد يؤمهم ال أفرادا عليه صلوا
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 ذلك يف يصح فلم لمس و عليه هللا صلى منه بوصية كان  فرادى عليه صالهتم أن روي ما وأما 
 ا.ه  شيء

 االستدالل: فأقول رادىف اجلنازة على الصالة وأما(: 1/169وقال أبو الطيب يف الروضة الندية )
 هب تتم ال ةمجاع يف إال نازةج على صلى ما وسلم عليه هللا صلى أبنه فيها جميعالت ابشرتاط قال ممن

 زئجت كما  فرادى هاإجزائ يف اخلمس كالصلوات  تكون أن مشروعة صالة كل  يف األصل ألن احلجة
 به قومت مجاعة يف وسلم هعلي هللا صلى منه فعلها كان  ولو الدليل فعليه ذلك غري زعم ومن مجاعة
 إال ؤدهاي ل وسلم عليه هللا صلى ألنه مجاعة إال تصح ال أن اخلمس الفرائض صالة يف للزم احلجة

 مغن رانهذك ما على رادىف اجلنازة صالة لصحة االستدالل يف فاالقتصار هذا تقرر إذا. مجاعة يف
 فرادى هموت عند وسلم يهعل هللا صلى عليه الصالة جتويز على الصحابة إمجاع حتقيق فإن غريه عن

 مث أكابرهمو  مجهورهم ملدينةا يف الباقون كان  وإن, احلال تلك يف تفرق بعض تفرقوا قد ألهنم ممنوع
 عارف على خيفى ال ما فيه لالحتجاج وانتهاضه سكويت إمجاع فهو ذلك على اإلمجاع فرض لو

 أنه القي ما وأما, ذلك وافعل أهنم ضعيف إبسناد إال يرد ول ذلك صدور على مبين هذا مث ابألصول
 كما  ووه إدريس بن نعمامل عند إسناده ففي فرادى عليه يصلوا أبن أوصاهم وسلم عليه هللا صلى
 ا.ه  موضوع احلديث أبن احلفاظ بعض وصرح كذاب  قيل

 يف جتب كما  اجلنارة ةصال يف اجلماعة وجتب(: 97وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 :بدليلني املكتوبة، الصلوات

 .عليها وسلم عليه هللا صلى النيب مداومة: ولاأل
 .لبخاريا أخرجه " أصلي رأيتمويت كما  صلوا: " وسلم عليه هللا صلى قوله: اآلخر

 ألهنا أحد، يؤمهم ل فرادى وسلم عليه هللا صلى النيب على الصحابة صالة ذكران ما على يعكر وال
 وسلم عليه هللا صلى عليه بظوا ما كنرت  أن أجلها من جيوز فال وجهها، يدرى ال خاصة، قضية
 كانت  وإن احلجة، به تقوم صحيح إبسناد ترد ل املذكورة والقضية سيما ال املباركة، حياته طيلة

                                                                                                                           

. ]  ألفا ثالثني عليه املصلون كان:   دحية ابن قال.  واحد الصالة يف عليه اإلمامة يتوىل ال أن يف وتنافسهم وأمي
 الصالة يف الصبيان على النساء قدم من به وَتسك:  احلديث ساق أن بعد تعاىل هللا رمحه املصنف قال[  78 ص

 .الواحد القرب يف دفنهم وحال جنائزهم على
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 وسلم عليه هللا صلى هديه من ذكران ما وبني بينها اجلمع أمكن فإن 1بعضها يقوي طرق من رويت
 .وأهدى أثبت ألنه"  دماملق هو فهديه وإال فبها، اجلنازة يف التجميع يف

 .2أعلم وهللا اجلماعة، برتك وأمثوا الفرض، سقط فرادى عليها صلوا فإن
 دعا طلحة أن: " طلحة أيب بن هللا عبد حديث ففي ثالثة، فيها اجلماعة انعقاد يف ورد ما وأقل

 عليه هللا صلى هللا رسول فأاته تويف حني طلحة أيب بن عمري إىل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 سليم وأم وراء طلحة أبو وكان وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول فتقدم منزهلم، يف عليه فصلى وسلم
 ا.ه  3(غريهم معهم يكن ول طلحة، أيب وراء

 فرادى عليها واصل فلو اجلماعة شرطها من وليسوقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 
 يدي بني إماماً  يتخذوا نأ كرهوا  ألهنم فرادى الصحابة عليه لىص وسلم عليه هللا صلى والنيب صح

  .نساءال مث الرجال أفراداً  عليه يصلون أيتون فصاروا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول
 
 

 )ابب الصالة على أهل القبلة(

                                                 
 /5) أمحد وروى ،(500 ،498 /1) ماجه أبن عن وأحدمها حديثني، منها( 30 /4) سننه يف البيهقي أخرح 1

 عسيم، أيب غري مسلم رجال ثقات ورجاله ،(187 /5" ) التلخيص"  يف احلافظ عليه وسكت اثلثا حديثا( 81
: " قال مث املذكور الباب يف احلاظ أخرجها إخرى، أحاديث الباب ويف ،" ال أم صحبة له أدري ال: " البغوي قال
 لعظم وذلك: قال الشافعي، جزم وبه أحد، يؤمهم ال أفرادا، عليه صلوا املسلمني أن الصحيح: دحية ابن قال

 وهللا واحد عليه الصالة يف االمامة يتوىل ال أن يف وتنافسهم - وأمي هو أبيب - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .أعلم

 مجاعة تصل أن والسنة خالف بال فرادى اجلنازة صالة جتوز"  (:314 /5" ) موعاجمل"  يف النووي وقال 2
 " املسلمني إمجاع مع ذلك يف الصحيح يف املشهورة لألحاديث

 الشيخني، شرط على صحيح هذا: "احلاكم وقال( 31: 30 /4) البيهقي وعنه ،(365 /1) احلاكم أخرجه 3
 فيه ألن وحده مسلم شرط على هو إمنا: وأقول .الذهيب ووافقه"  ائزاجلن على النساء صالة إابحة يف غريبة وسنة
 يف الطرباين رواه(: 34 /3) اجملمع يف اهليثمي قال واحلديث .تعليقا إال البخاري له خيرج ول .غزية بن عمارة

 ". الصحيح رجال الكبريورجاله
 .(217 /2) أمحد االمام أخرجه ِبعناه أنس حديث من شاهد وله
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 من وراء وصلوا هللا، إال إله ال: قال من على صلوايذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال )
 .1(هللا إال إله ال :قال

                                                 
 ، عمر وابن ، مسعود وابن ، هريرة وأيب ، طالب أيب بن علي حديث من روي (:67حلويين يف النافلة )رقم قال ا 1

 . مجيعاً  - عنهم هللا رضي - ، األسقع ابن وواثلة ، الدرداء وأيب
 يف اجلوزي ابن طريق منو  ،( 57 /2)  الدارقطين أخرجه - عنه هللا رضي - طالب أيب بن علي حديث: أوالً 
 ، احلارث عن ، علوان بن دحمم عن ، سليمان بن فرات ثنا ، القنسريين إسحاق أيب طريق من( 710)  هياتالوا
  على ةوالصال أجرك ولك ، ريأم كل  مع واجلهاد ، وفاجر بر كل  خلف الصالة الدين أصل من: )  مرفوعاً  علي عن
 وفرات. ابً كذا  كان:   املديين ابن قال رثواحلا. يصح ال حديث هذا: اجلوزي ابن قال( القبلة أهل من مات من كل
 .معمول أنه شك ال ِبا أييت ؛ جداً  احلديث منكر: حبان ابن قال سليمان، بن

 : والصواب اكذ  ، سليمان بن تفرا وأما.  واهياً  َكانَ   وإن ، بكذاب لَيسَ  واحلارث!!  الغلو يكون هكذا: قلت
 بهِ  أبس ال: قَالَ  أنه أبيه عن وحكى( 80 /2 /3)  والتعديل اجلرح يف حامت أيب ابن ترمجه فَ َقدْ  ، يء بغري ، سلمان

( 207 /2)  وحنياجملر  يف كما  سليم بن فرات يف َهذهِ  مقالته حبان ابن قالَ  وإمنا. احلديث وصاحل ، الصدق وحمله ،
[  (28 /2)  يةالرا نصب يف كما  هفتبع لذلك الزيلعي ينتبه ول]  تسرعه عن الناجتة اجلوزي ابن أوهام من فهذا ،

 ابن وذهل سلمان بن فرات دون ،(  2696)  رقم سليم بن فرات الضعفاء كتابه  يف ذكر أنه ذلك على يدل ومما
 علوان بن دحمم وكذا( 489 /4 ) امليزان  يف الذهيب قال كما  جمهول فإنه القنسريين إسحاق أيب حال عن اجلوزي

 . ساقط فالسند( . 49 /1 /4)  والتعديل اجلرح يف ولده هذكر  ما على ، حامت أبو قال كما  جمهول فإنه
 /2)  وددا أبو أخرجه ، نهُ ع ، مكحول:  األول:  طريقان عنه وله - عنه هللا رضي - هريرة أيب حديث: اثنياً 

 /1)  الواهيات يف اجلوزي وابن ،( 121 /3)  والبيهقي ،( 57 /2)  والدارقطين ،( عون 207 /7 -304
 بلفظ مرفوعاً  هريرة أيب عن ، مكحول عن ، احلارث بن العالء عن ، صاحل بن معاوية طريق من( 419 -418
 صحيح، ادهإسن  :البيهقي قالو . ثقات دونه ومن ، هريرة أيب من يسمع ل مكحول: الدارقطين قالَ .  الباب حديث

 نأ غري.  وغريهم ، الرتكماين وابن ، واملنذري ، اجلوزي ابن أعله وكذا. هريرة وأيب ، مكحول بني إرساال فيه أن إال
:  الرازي قال ، صاحل بن عاويةوم: قوله وهي ، األعاجيب من عجيبة هي ، أخرى علة بذكر عنهم انفرد اجلوزي ابن
 يف غمزا أيتر  كلما  أو ، به حلديثا إعالل يليق فال ، أفراد وله ثقة فإنه صاحل بن معلوية أما:  قلت. به ُيتج ال

 ينالدارقط جهأخر .  مكحول عن خرآ طريق وله.  العلة هذه اهلادي عبد ابن عليهِ  رد وقدْ ! ؟ إبحضاره سارعت الثقة
 عن ، جابر بن يزيد نب يزيد عن ، األشعث مسعت ، بقية طرق من(  1/422)  اجلوزي ابن وعنه ،( 2/56) 

 ، ابلكبائر ملع وإن ، فاجراً  أو انَ ك  براً  ، أمري كل  مع عليكم واجبة الصالة: )  مرفوعاً  هريرة أيب عن ، مكحول
 ، ميوت مسلم كل  على واجبة الصالةو  ، ابلكبائر عمل وإن ، فاجراً  أو كانَ   براً  ، أمري كل  مع عليكم واجب واجلهاد

 وقال ، يتهروا على يقوم ال يةوبق ، جمروح أشعث: اجلوزي ابن قال(.  ابلكبائر عمل وإن ، فاجراً  أو كانَ   برا
 .هريرة أاب يلق ل كحولم:  الدارقطين
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 عبد طريق من( 422 -421 /1)  اجلوزي ابن وعنه ،( 55 /2)  الدارقطين أخرجه - عنه ، صاحل أبو: الثاين
 والة عديب سيليكم : ) مرفوعاً  رةهري أيب عن ، صاحل أيب عن ، عروة بن هشام عن ، عروة بن ُيىي بن حممد بن هللا
 لكمف أحسنوا فإن ، وراءهم وصلوا ، احلق وافق فيما وأطيعوا هلم فامسعوا ، رهبفجو  والفاجر ، بربه الرب فيليكم ،

 كمرتو :  لرازيا حامت أبو قال ، ُيىي بن حممد بن هللا عبد:  اجلوزي ابن قال(.  وعليهم فلكم أساءوا وإن ، وهلم
 -1501 /4)  كاملال يف عدي ابن وذكره:  قلت.   ه. ا حديثه كتب  ُيل ال: حبان ابن وقال احلديث،
 الثقات عهيتاب ال مما عامتها وأحاديثه ، احلديث من ذكرت ما غري عروة بن حممد بن هللا ولعبد: وقال ،( 1502

 يف رطتش ملا ، ظةحمفو  غري أهنا حاديثهأ من رأيت ملا ذكره من بدأ أجد ول كالماً،  فيه املتقدمني من أجد ول ، عليه
 أعين . آخر وجه من صح قد احلديث آخر أن غري الرازي حامت أيب كالم  لىع يقف ل فكأنه:  قلت. الكتاب أول
 وأمحد، ،(  983)  جهما وابن ،(580)  داود أبو فأخرجه( .  اخل...  وهلم فلكم أحسنوا فإن: )  قوله

 املشكل)) يف الطحاويو  ،( 2218 رقم /3 ج)  حبان وابن ،(  1513)  خزمية وابن ،(  1004)  والطيالسي
 مسعت قال ، اهلمداين علي أيب طريق من( 127 /3)  والبيهقي ،( 213 ،209 /1)  واحلاكم ،( 54 /3 (( )
 يهمعل وال عليهف ، شيئاً  ذلكَ  من صانتق ومن ، وهلم لهُ  فالصالة ، فأصاب الناس أم   من: )  مرفوعاً  عامر بن عقبة
 أيب نع رواه الذي وهل ،احلديث هذا سند يف اختلف ومن.  شيئاً  البخاري شرط على صحيح:  احلاكم وقال(. 

 عمران بن حرملة أو ، حرملة بن الرمحن عبد هو علي
 صحيح احلديث أن احلاصلو .  ذلكَ  شرح موضع ههنا وليس! ؟( [  1/160 /1)  للبخاري الكبري التاريخ وانظر

 وإن ، لكمف أصابوا نفإ ، لكم يصلون. )  مرفوعاً  هريرة أيب حديث من(  فتح - 2/187)  البخاري وأخرج. 
 .الباب هذا يف ديثح ما غري وهناك.  وغريه( 127 -126 /3) البيهقي وأخرجه(.  وعليهم فلكم أخطئوا

 -419 /1)  اجلوزي ابن يقهطر  وعن( 57 /2)  الدارقطين أخرجه - عنه هللا رضي - ، مسعود ابن حديث: اثلثاً 
 : ) مرفوعاً  مسعود ابن عن ، واألسود ، علقمة عن ، إبراهيم عن ، منصور عن ، صبح بن عمر طريق من( 420
 ليهوع ، جهادك لك ، مريأ كل  مع واجلهاد.  أمثة وعليه ، صالتك لك ، إمام كل  خلف الصف:  السنة من ثالث
  صبح نب وعمر.  جداً  ضعيف وسنده:  قلت (. نفسه قاتل كان  وإن ، القبلة أهل من ميت كل  على والصالة.  شره

 . وغريه الدارقطين وتركه. احلديث يضع ممن كان: حبان ابن وقال ، األزدي كذبه
 : طرق عنه وله . عنهما هللا رضي ، عمر ابن حديث: رابعاً 

 أخرجه(. هللا إال هإل ال: قال من راءو  وصلوا ، هللا إال إله ال:  قال من على صلوا: ) مرفوعاً  عنه ، جماهد:  األول
 بن حممد ريقط من( 420 /1)  اجلوزي وابن( 293 /11 و309 /6)  واخلطيب ،( 56 /2)  الدارقطين

 ، أمحد هواهتم ، معني ابن بهكذ  الفضل بن حممد.  جداً  واه وسنده: قلت .جماهد عن ، األفطس سال ان ، الفضل
 جعلف.  عمر ابن عن ، بريج بن سعيد عن ، األفطس سال عن فرواه ، عمرو بن سويد وخالفه.  النسائي وتركه
 : األفطس سال شيخ
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 أيصلى الفجور من نفاسها يف َتوت املرأة عن سألته): قالرضي هللا عنه  جابر عن الزبري أيب عنو 
 .1(هللا إال إله ال: قال من على صل: قال عليها؟

                                                                                                                           

 املشمعل عن ، احلريش بن رنص طريق من( 320 /10)  احللية يف نعيم أبو أخرجه - جماهد بدل  جبري بن سعيد)
( 286 /13)  دادبغ اتريخ يف كما  الدارقطين ضعفه ، نصر.  ضعيف وسنده.  به سويد عن ، ملحان بن

 طريق من حأرج سويد فطريق.  الدارقطين وضعفه.  حبان بن ووثقه.  أبساً  به أرى ما:  معني ابن قال واملشمعل
 . الفضل بن حممد
 وابن ،( 2/317) أصبهان أخبار  يف نعيم وأبو ،(  2/56)  الدارقطين أخرجه.  عنهُ  ، رابح أيب بن عطاء: الثاين

 سلي:  ُيىي قالَ  ، وعثمان :اجلوزي ابن قالَ  ، عطاء عن ، الرمحن عبد بن عثمان طريق من(  1/420)  اجلوزي
 .مرتوك:  طينالدارق وقال.  بشيء ليس:  داود وأبو والنسائي البخاري وقال ، يكذب كانَ   بشيء
 . لإمساعي بن وخالد ، هبو  بن كوهب  الكذابني بعض على ومداره عمر ابن عن ، انفع عن ، آخر طريق وله: قلت

 . - عنه هللا رضي - ، الدرداء أيب حديث: خامساً 
 بن احلجاج بن اجلبار بدع طريق من( 423 /1)  اجلوزي ابن طريقه ومن( 90 /3)  ضعفاءال يف العقيلي أخرجه
  مع تلواوقا ، إمام كل  خلف واصل: ..  مرفوعاً  الدرداء أيب عن ، سيف بن منري عن ، حكيم بن مكرم عن ، ميمون

 إسناده ملنتا هذا يف وليس ، فوظحم غري جمهول إسناده ، حكيم بن مكرمة عن ، اجلبار عبد: العقيلي قال. أمري كل
 .اثبت
 حديثه ليس:  ألزديا قال ، ابطالً  اً خرب  روى: امليزان يف قالَ  حكيم بن ومكرم.  األزدي تركه هذا اجلبار وعبد: قلت

 أيب عن منري بن سيف: مليزانا يف قال. منري ابن سيف: والصواب ، العقيلي عند وقع كذا  ، سيف بن ومنري. بشيء
 عملوا وإن مليت لأه تكفروا ال:  اً مرفوع الدرداء أيب عن معضل أبمر أتى لكونه الدارقطين وضعفه ، جيهل ، الدرداء
 . ابلعلل لسلمس ألنه ساقط فالسند. عنه الضعفاء أحد حكيم بن مكرم رواية من لكنه.  الكبائر
 /1)  اجلوزي وابن ،( 57 /2)  الدارقطين أخرجه . - عنه هللا رضي - ، األسقع بن واثلة حديث: سادساً 
 واثلة عن ، مكحول نع ، سعيد أيب عن ، اليقظان بن عتبة ثنا ، نبهان بن احلارث طريق من( 423 -422
  على وصلوا ، أمري كل  مع جاهدواو  ، إمام كل  مع وصلوا ، الكبائر عملوا وإن قبلتكم أهل تكفروا ال. )  مرفوعاً 

 نب احلارث يهوف.  شيئاً  يساوي ال:  اجلنيد بن احلسني بن علي لقا اليقظان بن عتبة :اجلوزي ابن قال(.  ميت كل
 رقطينالدا قال دسعي وأبو.  به تجُي ال:  حبان ابن وقال.  مرتوك:  النسائي وقال ، بشيء ليس:  ُيىي قال.  بنهان

 اً جد ضعيف ثيفاحلد وابجلملة. الدارقطين سنن يف كما  إسناده يف نبهان بن احلارث على أختلف وقد  ه.ا جمهول: 
  .هبذا مسعنا ما:  أمحد وقال. يثبت شيء فيه ليس: الدارقطين قال ولذا

 أيب عن أشعث عن غياث بن حفص ثنا( 406 /5) املنذر ابن طريقه ومن( 254 /3) شيبة أيب ابن أخرجه 1
 ، وإسناده حسن.به الزبري
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 يف قتلوا إذا الطرق، وقطاع البغاة هم: أربعة إال مات مسلم على فرض 1احلنفية عند  صالة اجلنازة
 تكرر من وهو) خبناق أو بسالح، ليالً  مصر يف واملكابر العصبية، أهل أو الُعْصبة، وأهل احلرب،

 (.املصر يف اخلِنق منه
 يهم،عل يصلى وال لونيغس فال حق، بغري اإلمام طاعة على خرجوا مسلمون قوم وهم: البغاة أما

 ءاستيال دبع اقتلو  إذا أما .حرهبم ءأثنا يف قتلوا إذا وذلك فعلهم، عن لغريهم وزجراً  هلم، إهانة
 رلكس أو لسياسةل حينئذ قتلهم ألن عليهم؛ ويصلى يغسلون فإهنم عليهم، احلاكمة السلطة

 .اجلماعة إىل نفعه لعود احلد، حكم يف فهو شوكتهم،
 وال لونفاليغس مواهلم،أ أخذ بقصد املارة على خرجوا املسلمني من مجاعة وهم: الطرق قطاع وأما

 اإلمام دي ثبوت بعد لواقت إذا عليهم ويصلى ويغسلون احلرب، يف قتلوا إذا كالبغاة  عليهم يصلى
. عليه ويصلى يغسل بذلك قتل ومن قصاص، أو حد احلالة هذه يف الطريق قاطع قتل ألن عليهم؛
 .حمرم قريب على الطريق كقطع  احلد سقوط حالة يف قصاصاً  قتله ويكون

 .عليه يصلى بعده، أو األخذ قبل أنفه حتف لقطاعا أو البغاة من واحد مات فلو
 فحكم ،2القبيلة أو للقوم ويغضبون الظلم، على يتعاونون الذين وهم: العصبية أو الُعْصبة أهل وأما

 إليهم الناظرون الواقفون ومنهم. السابق التفصيل على البغي أهل كحكم  العصبية يف منهم املقتولني
 .عليهم فيصلى تفريقهم بعد ماتوا لو أما. احلالة تلك يف اوماتو  غريه، أو حجر أصاهبم إن

 قول هوو  احلنفية، عند هب املفىت الرأي على طريق قاطع فهو: خنق أو بسالح مصر يف املكابر وأما
 سعيهل سياسة ليقت منه، اخلنق بتكرر أو بسالح هناراً  أو مطلقاً، ليالً  املصر يف كان  إذا يوسف، أيب

 .عليه لىيص وال يغسل ال البغاة، أو الطريق، كقاطع  وحكمه. شره ولدفع ابلفساد،
 .عليه ىيصل أنفه حتف اتم فإن قصاصاً، اإلمام قتله إذا له إهانة أبويه أحد قاتل على يصلى وال

 كان  نوإ الشافعية، ندوع احلنفية، عند به املفىت على عليه، ويصلى يغسل عمداً  نفسه قتل ومن
 كسائر  فسهن على ابغياً  انك  وإن ابلفساد، األرض يف ساع غري فاسق ألنه غريه؛ قاتل من وزراً  أعظم
 أنه مسلم صحيح يف امل عليه، يصلى ال أنه اهلمام وابن يوسف كأيب  قوم ورأى .املسلمني فساق
 .عليه يصل فلم نفسه، قتل برجل أيت السالم عليه

                                                 
 .1 /361:احملتاج مغين ومابعدها، 1 /814:املختار الدر 1

 من منا وليس عصبية، إىل دعا من منا ليس» احلديث ومنه لعصبته، ويغضب الظلم، على قومه يعني من :العصيب 2
 .«عصبية على مات من منا وليس عصبية، على قاتل
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 رسول ألن غريه، عليه يصليو  قصاص، أو حد يف قتله من على اإلمام يصلي وال: 1املالكية وقال
 .عليه الصالة عن ينه ول ماعز، على يصل ل وسلم عليه هللا صل ى هللا

 ردعاً  لكبائر،ا ومظهري تدعة،املب على الصالة جيتنبوا أن الفضل ألهل وينبغي: أيضاً  املالكية وقال
 .ألمثاهلم
 حلنفيةا غري هوراجلم استثىن كما  ظلمًا، واملقتول الشهيد اجلنازة صالة فرضية من احلنابلة واستثىن
 يمة،الغن نم( اخلائن) لغال  ا على الصالة ترك وسلم عليه هللا صل ى أنه ثبت وقد. سيأيت كما  الشهيد
 (.2/1510ا.ه  من الفقه اإلسالمي ) نفسه وقاتل

 الوالدة بعد مات ممسل كل  على يصلى أنه احلنفية يرى(: 16/37وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 ِبثل نوم الطريق وقطاع غاةالب إال ، عبدا أو كان  حرا ، أنثى أو كان  ذكرا ، كبريا  أو كان  صغريا
 . حاهلم
 ل عيبد على فاضل ةصال وكره:  الدردير قال.  البدع أهل على الصالة الفضل ألهل مالك وكره
 .ليهمع يصلى ال أن يعند أحرى فذلك اخلوارج قتل إذا: املدونة يف مالك وقال.  ببدعته يكفر
 ، عليه يصلي أو ، يكفنه أو ، مكفرة بدعة صاحب مسلم يغسل أو يعود أن حرم:  احلنابلة وقال

.  عليهم تصلوا فال ماتوا وإن ، تعودوهم فال مرضوا إن البدع أهل:  أمحد وقال ، جنازته يتبع أو
 قاتل من وزرا ظمأع كان  وإن يفىت به ، عليه ويصلى يغسل عمدا ولو نفسه قتل من أن احلنفية ويرى
 حبر يف إلقاء أو بسيف يكون أن من أعم والقتل ، عليه يصلى وال يغسل:  يوسف أبو وقال.  غريه

 . 2انر أو
 على يصلى:  وقال اإلمام عليهم يصلي وال(  البغاة أي)  كابروا  الذين على يصلى:  مالك وقال
 لإلمام يسن ال:  احلنابلة وقال.  نفسه على وإمثه املسلمني ِبوتى يصنع ما به ويصنع نفسه قاتل

 صلى وإن ، عمدا نفسه وقاتل غال على الصالة ، القضاء يف واليها وهو قرية كل  وإمام األعظم
 .  3به أبس فال عليهما

                                                 
 .1 /276:الرسالة شرح ،94ص: الفقهية القوانني ومابعدها، 1 /231:اجملتهد بداية 1

 . 232/  1 املنتهى وغاية ، 165/  1 دونةوامل ، 29/  1 الصغري والشرح ، 162/  1 اهلندية 2

 . 355/  2 واملغين ، 166 ، 161/  1 املدونة 3
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 الفاسق، على يصلى أنه إىل العلماء ومجهور حنيفة وأبو والشافعي مالك ذهب:  الشوكاين وقال
 عليه وصلت ، للناس زجرا نفسه قتل من على يصل ل إمنا وسلم عليه هللا صلى النيب إن:  وقالوا

 . 1الصحابة
 من كل  على يصلى ال:  يوسف أبو قال ، إهانة عليه يصلى ال أبويه أحد قتل من أن احلنفية ويرى
 ، عليه ويصلى يغسل والرجم القود يف كما  غريه أو بسالح حبق قتل ومن ، أيخذه متاع على يقتل

 عنه سليمان أبو روى حنيفة أيب عن روايتان ففيه اإلمام صلبه والذي ، ابملوتى يصنع ما به ويصنع
 فإن ، احلدود من حد يف أو ، قصاص على اإلمام قتله من كل:   مالك وقال ، عليه يصلى ال أنه

 عليهم صلي بكفار مواتان اختلط وإذا ..2املرجوم وكذا عليه يصلون والناس عليه يصلي ال اإلمام
 ا.ه  3واملرتد الكافر إال امليت على الصالة من يستثنوا فلم الشافعية أما.  األقوال أوجه يف مطلقا

 عن فروينا، حد، يف قتل من على الصالة يف واختلفوا(: 5/406وقال ابن املنذر يف األوسط )
 ابرج وقال ،" ِبواتكم تصنعون ما هبا اصنعوا: " املرجومة شراحة ألولياء قال أنه طالب أيب بن علي

 يف أصيب من مجيع على يصلى أن رأى وممن ..." هللا إال إله ال قال من على صل: "هللا عبد بن
 والذي واملتالعنني، وأمه استهل إذا: "الزان ولد يف عطاء وقال وإسحاق، والشافعي، األوزاعي، حد
 الصالة أدع ال سوء، موتة ميوت الذي وعلى فيقتل، فيفر يزاحف والذي املرجوم، وعلى منه، يقاد
 أن يعلم فمن: قال ؟ اجلحيم أصحاب من أهنم هلم تبني ما بعد من: قال هللا إال إله ال: قال من على

 ُيجبون يكونوا ل: " النخعي وقال عطاء، قول مثل عمرو وقال ،" اجلحيم أصحاب من هؤالء
 إذا املصلوب وعلى,  املرجوم على يصلى: " األوزاعي وقال ،" القبلة أهل من أحد على الصالة
 ويكفن، يغسل،: " املرجوم يف الرأي وأصحاب ثور، وأبو: الشافعي وقال ،" خشبة من أرسل

 ،" فاجرا أو كان  برا القبلة يصلي ممن أحد على الصالة ترتك ال: " الشافعي وقال ،" عليه ويصلى
 ،" رجم يف نهم أقيد من إال حد، يف منه يقاد الذي على يصلى: يقول الزهري كان:  اثن قول وفيه
 ،" غريهم أو شاء، إن أهله عليه ويصلي اإلمام، عليه يصلي ال: " قودا يقتل الرجل يف مالك وقال
 ،" أهله عليه وليصل عليه اإلمام يصلي فال احلدود من حد على اإلمام قتله من: " مالك وقال

                                                 
)  مسلم أخرجه"  نفسه قتل من على يصل ل وسلم عليه هللا صلى النيب أن: "  واحلديث.  41/  1 األوطار نيل 1
 . مسرة بن جابر حديث من(  احلليب عيسى ط 672/  2

 . 161/  1 املدونة 2
 . 350/  1 احملتاج ينمغ 3
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 قاتل على يصلي ال اماإلم أن إال عليه، يصلى: " حد يف منه يقاد والذي الزان ولد يف أمحد وقال
 ماتت امرأة يف: يقول البصري احلسن وكان كل،  على يصلى: إسحاق قال ،" غال على وال نفس،

 أو احملاربني، هؤالء من قتل من: يعقوب وقال ولدها، على وال عليها، يصلى ال: الزان من نفاسها يف
 وكذلك قتالها، على يصلى ال الباغية الفئة وكذلك اإلسالم، يدعي كان  وإن عليه، يصل ل صلب

 يستثن ول املسلمني، على الصالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سن: بكر أبو قال النعمان قال
 استثناء وجب خربا نعلم وال حد، يف قتل ومن واألشرار، األخيار مجلهم يف دخل وقد أحدا، منهم
 وعلى فيه، أصيب حد أي يف أصيب من وعلى نفسه، قتل من على فيصلي ذكرانه، ممن أحد

 الشهداء من وسلم عليه هللا صلى النيب استثناه من إال منهم يستثىن ال الزان، وولد اخلمر، شارب
 يف أصيب من على صلى وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أن ثبت وقد ابلشهادة، هللا أكرمهم الذين

 .حد
 الزهري،و  عطاء، قال ذلكك  عليه يصلى: العلم أهل أكثر فقال الزان ولد على الصالة يف واختلفوا

 هفي اختلفو  ،" عليه لىيص ال: " يقول قتادة وكان وإسحاق، وأمحد، والشافعي، ومالك، والنخعي،
 من ىعل الصالة يف لفواواخت عليه يصلي ال كان  أنه عنه وروي عليه، صلى إنه: فقيل عمر ابن عن
 عليه، ىيصل ال: " اعياألوز  وقال ه،علي الصالة يرون وقتادة والنخعي، احلسن، فكان نفسه قتل

 ا.ه  " عليه يصل ل العزيز عبد بن عمر أن وذكر
 النجاشي على سلم و يهعل هللا صلى النيب صالة ويف (:3/29وقال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )

 اضحو  دليل معه عليه ةابلصال أصحابه سلم و عليه هللا صلى وأمره قومه من أحد عليه يصل ل إذ
 دفنه زجيو  وال مات سلمم على الصالة ترتك أن جيوز ال أنه وعلى اجلنائز على الصالة أتكيد على
 عنيوالتاب الصحابة نم املسلمني علماء مجهور هذا وعلى، ذلك على قدر ملن عليه يصلى أن دون
 أهل علىو  البغاة وعلى الشهداء على الصالة يف اختلفوا أهنم إال األمصار فقهاء من بعدهم ومن

 جيوز ال أنه لىع املسلمون أمجعو ، هللا شاء إن موضعه يف نذكره ما على متباينة خمتلفة ملعان األهواء
 النيب نع روي وقد ،ائركب  أصحاب كانوا  وإن ذنوهبم أجل من املذنبني املسلمني على الصالة ترك

 يف نكا  وإن هللا رسول مدحم هللا إال إله ال قال من كل  على صلوا قال أنه سلم و عليه هللا صلى
 ا.ه  ويصححه له يشهد اإلمجاع من ذكران فما ضعف إسناده

 إله ال قال َمنْ  على الصالة جتب أنه على داللة احلديث يف(: 3/362وقال املغريب يف البد التمام )
، إال  زيد هذا إىل ذهب وقد الفواحش، وجيتنب ابلواجبات أيتِ  ل وإن قائل كل  عموم وظاهره اّللَّ
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 الباغي استثنوا وصاحبيه حنيفة أاب أن إال والشافعي، حنيفة أيب قول وهو عيسى، بن وأمحد علي بن
 وبقي احلريب، الكايف فأشبها اإلسالم، حرمة لرعاية هي إمنا والصالة هلما، حرمة فال الطريق، وقاطع

 ابلدفن اريتو  اليت الذات حلُرمة الصالةُ  شرعت: يقول فلعله الشافعي وأما العموم، على عدامها ما
 ا.ه  الصالة عموم من خصص ابلدفن مكرم غري مصلوابً  ذلك كان  وملا هلا، إكراًما

 مسلماً  مات من كل  لىع يصلي أنه على دليل فيه(: 4/62وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )
: ضياالق لاق: النووي قال .العلماء ومجهور وأبوحنيفة والشافعي مالك ذهب وإليه. فاسقاً  كان  ولو

. انتهى -الزان دوول نفسه وقاتل ومرجوم وحمدود مسلم كل  على الصالة كافة  العلماء مذهب
 قالو  الزان، ولد لىع يصلى ال: يقول وقتادة املرجوم، على يصلى ال: يقول الزهري أبن وتعقب

 ،احملاربو  الباغي يف ةأبوحنيف ووافقهما الفاسق، على يصلى ال: واألوزاعي العزيز عبد بن عمر
 مسلمني،لل ما فله لشهادةا كلمة  قال من أن واحلق. الطريق قاطع يف له قول يف الشافعي ووافقهما

 إال دةالشها كلمة  أهل من أحد منه خيص ال اجلنازة صالة شرعية عموم وألن اجلنازة، صالة ومنه
 على الةالص يرتكوا نأ خاصة واألتقياء والصلحاء العلم ألهل وكذا لالمام، يستحب نعم بدليل،

 - متناعها ذلك على دلي. للناس زجراً  نفسه وقاتل والغال واملديون الصالة اترك سيما الفاسق،
 على صلوا :بقوله عليهما ابلصالة وأمرهم واملديون، الغال على الصالة من - وسلم عليه هللا صلى

 : - وسلم عليه هللا صلى - فقال ِبشاقص، نفسه قتل الذي حديث أيضاً  عليه ويدل. صاحبكم
 ا.ه  عليه الصالة عن ينههم ول عليه، أصلي فال أان أما

 التكبرية يف يتللم الدعاء خنلص أن الرسول ينصح(: 8/388وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 قتو  كل  اآلن ُيدث كما  األموات؟ كل  أم نعرفه، الذي املسلم ابمليت خاص هذا فهل. الثالثة

 .ال أم أمسلم فنعر  ال فنحن األموات، على الصالة
 نهم يظهر ام ابإلسالم نسانلإل احلكم يف واملعترب مسلم، على إال تكون ال اجلنازة صالةفأجابوا: 

 ما منه نعلم ول إلسالما أبحكام العمل منه ظهر فمن ابطنه، عن التنقيب دون اإلسالم شعائر من
 ىعل أمره خفي ومن لدعاء،ا هل وأخلصنا اجلنازة، صالة عليه صلينا األكرب الشرك أنواع من ينقضه
 دمساج يف عليه الةللص قدم ومن منهم، عرفه ملن تبعا يعرفه ل من عليه صلى املسلمني بعض

 .ابلظاهر عمال معهم، عليه الصالة شرعت املسلمني
 عليه؟ نصلي فهل دين عليه ولكن موحد وهو مات من(: 8/390وسئلوا أيضا )
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 ل فإن ين،الد أبداء عنه دأح تكفل أو دينه، قضاء يف سارعةامل ينبغي دين وعليه مات منفأجابوا: 
 سلمو  عليه هللا صلى النيب ألن دين؛ عليه كان  ولو عليه صلى عليه الصالة قبل ذلك من يتمكن

  دين عليهم كان  ولو املسلمني على الصالة على سنته استقرت
 ؟ال أم هعلي يصلى أن ميكن هل غضباان نفسه القاتل(: 8/394وسئلوا أيضا )

 عليه هللا صلى النيب نأل العام؛ السلطان عليه يصلي ال ولكن عليه، يصلى نفسه القاتلفأجابوا: 
 .منها وحتذيرا اجلرمية، هلذه تعظيما نفسه قاتل على يصل ل وسلم

 نهأ مع هللا، إال وافعالد يعلم ال متعمدا، عامدا ِبسدس نفسه قتل رجل(: 8/395وسئلوا أيضا )
 يف ثبت ام مع الناس؟ عامة عليه يصلي هل ذلك، غري أو ضابط أو كمدرس  منصبا يشغل

- لقزمان موالسال الصالة عليه وقوله » النار، يف خملدا خالدا نفسه قاتل أن: الصحيحة األحاديث
 فلما ،جرح قد وكان ار،الن يف هو: -مثانية وقتل املسلمني، جانب إىل أحد غزوة يوم قاتل الذي

 .جياابإ اجلواب كان  نإ الدليل وأريد «نفسه به فقتل كنانته،  من سهما أخذ تهجراح عليه اشتدت
 الشرتاكاب وأحرقه انء نمكا يف ووضعه ليال ومحله سكني، بطعنات عمه وقتل عمه، بزوجة زان ورجل

 ْقُتلْ ي َ  َمنْ وَ : } وتعاىل باركت قوله مع الناس؟ عامة عليه يصلي هل حدا، وقتل عليه وعثر الزوجة، مع
ًدا ُمْؤِمًنا  وأرجو{  َعِظيًما َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  هُ َوَلَعنَ  ْيهِ َعلَ  اّللَُّ  ِضبَ َوغَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَ َعمِ 

 سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أن أعرف وأان أدلة، من فضيلتكم لدى يتوفر ما مع ذلك توضيح
 ولهكق  وبة،ت بنفسها جودهتاو  اعرتافها ويعترب عليها، احلد امةإق وطلبت زنت اليت املرأة على صلى
 ل أنفسهم قاتلي نلك ،«لكفتهم سبعني بني قسمت لو توبة اتبت لقد »: وسلم عليه هللا صلى

 هللا وفقكم .عليه القبض لىع املسؤولني أعان هللا أن لوال جرميته أخفى غريه قاتل وكذلك يتوبوا،
 .عليكم والسالم احلق لقول

 سلف من بعدهم ومن موسل عليه هللا صلى النيب صحابة من واجلماعة السنة أهل مذهبفأجابوا: 
 ،عليهم صلىي أن ويرون ا،وحنومه نفسه وقاتل عمدا، كالقاتل  الكبائر؛ أهل يكفرون ال أهنم األمة
 خالد نب زيد عن أمحد اماإلم مسند ففي الغال، على ابلصالة وسلم عليه هللا صلى النيب أمر وقد

 سلمو  عليه هللا صلى هللا رسولل ذكر وأنه خبيرب، تويف املسلمني من رجال أن »: عنه هللا رضي اجلهين
 نإ: "قال هبم يالذ رأى فلما لذلك، القوم وجوه فتغريت قال ،"صاحبكم على صلوا: "فقال

 « نيدرمه يساوي ما داليهو  خرز من خرزا فيه فوجدان متاعه ففتشنا" هللا سبيل يف غل صاحبكم
  املذكور للحديث املسلمني إمام عليه يصلي ال ولكن
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 اجلماعة صالة ضرُي ول واملسكرات، الدخان يشرب وهو رجل مات إذا (:8/412وسئلوا أيضا )
 ال؟ أو عليه يصلى فهل املسجد يف

 داملسج يف مجاعة لصالةا وتركه واملسكرات، الدخان شربه من ذكر كما  الواقع كان  إذافأجابوا: 
 الةالص يرتك ول كر،املس شرب يستحل ل دام ما بذلك بكافر ليس ولكنه ورسوله، هلل عاص فهو
 يفعل ام به ويفعل ازة،اجلن صالة املسلمون عليه يصلي هذا وعلى اجلماعة، يف أداءها ترك إمنا

 .ذلك وحنو ودفن وتكفني غسل من املسلمني أبموات
 :ذكرهم أييت نم على الصالة وتشرع (:83ز )ص وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائ

 هللا نيب أتت جهينة من امرأة أن) حصني بن عمران حلديث هللا، حدود من حد يف قتل من :الثالث
 هللا نيب فدعا علي، فأقمه حدا أصبت هللا نيب ي: فقالت الزىن، من حبلى وهي وسلم عليه هللا صلى
 هللا نيب هبا فأمر ففعل، هبا، فأتين وضعت فإذا إليها، أحسن: فقال وليها، وسلم عليه هللا صلى
: عمر له فقال عليها، صلى مث فرمجت، هبا أمر مث ثياهبا، عليها فشكت وسلم وآله عليه هللا صلى
 املدينة أهل من سبعني بني قسمت لو توبة اتبت لقد: فقال زنت؟ وقد هللا نيب ي عليها تصلي

  .1(تعاىل؟ هلل بنفسها جاءت أن من أفضل توبة وجدت وهل لوسعتهم،
 والزاين ا،بوجوهبم اعرتافه مع ةوالزكا الصالة اترك مثل واحملارم، املعامي يف املنعث الفاجر :الرابع

 يدعوا نأ والدين العلم ألهل ينبغي أنه إال عليهم، يصلي فإنه الفساق من وحنوهم اخلمر، ومدمن
 .وسلم عليه هللا صلى النيب فعل كما  ألمثاهلم، وأتديبا عقوبة عليهم، الصالة

 :أحاديث ذلك ويف
 سأل جلنازة دعي إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان): قالرضي هللا عنه  قتادة أبن عن - 1

 ول هبا، شأنكم ألهلها قال ذلك غري عليها أثين وإن عليها، فصلى قام خري عليها أثين فان عنها،
  .2(عليها يصل
 عليه هللا صلى هللا رسول إىل جاره فجاء عليه، فصيح رجل، مرض) قال رةمس بن جابر عن - 2

 فرجع: قال ميت، ل إنه: هللا رسول قال رأيته، أان: قال يدريك؟ وما: قال مات، قد إنه: فقال وسلم

                                                 
 وصححه، ،(325 /2) والرتمذي ،(278 /1) والنسائي ،(233 /2) داود وأبو ،(121 /5) مسلم أخرجه 1

 .خمتصرا( 117 و 116 /2) ماجه ابن ورواه (.19 و 18 /4) والبيهقي ،(180 /2) والدارمي
 وواففه الشيخني، شرط على صحيح: وقال( 364 /1) واحلاكم( 301 ،300 ،399 /5) أمحد أخرجه 2

 .قاال كما  وهو. الذهيب
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 اللهم: الرجل فقال فأخربه" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل انطلق امرأته، فقالت عليه، فصيح
 فأخربه وسلم عليه هللا صلى النيب فانطلق ِبشقص، نفسه حنر قد فرآه الرجل انطلق مث: الق! العنه

: قال نعم،: قال رأيته؟ أنت: قال! معه ِبشقص نفسه ينحر رأيته: قال يدريك؟ ما فقال مات، أنه
 .1(عليه أصلي ال إذا
 وقوله الغال على ةالصال من وسلم عليه هللا صلى النيب امتناع حديث يف) خالد بن زيد عن - 3

 .2(!هللا سبيل يف غل صاحبكم إن..  صاحبكم على صلوا: " ألصحابه
 ليص هللا ولرس ترك وإمنا يه،عل يصلى فإنه دينه به يقضي ما املال من يرتك ل الذي املدين :اخلامس

 :أحاديث وفيه األمر، أول يف عليه الصالة وسلم عليه هللا
: فقالوا جبنازة أيت إذ وسلم عليه هللا صلى النيب عند جلوسا اكن): قال األكوع بن سلمة عن - 1

 أيت مث ،عليه فصلى ،ال: قالوا شيئا؟ ترك فهل: قال ال،: قالوا دين؟ عليه هل: فقال عليها، صل
 شيئا؟ ترك فهل قال نعم،: قيل دين؟ عليه هل: قال عليها، صل هللا يرسول: فقالوا أخرى جبنازة
 صل: فقالوا ابلثالثة، أيت مث، عليها فصلى ،[كيات  ثالث أبصابعه فقال: قال] داننري ثالثة: قالوا

 على صلوا: قال داننري، ثالثة: قالوا دين؟ عليه هل: قال ال،: قالوا شيئا؟ ترك هل: قال عليه،
 .3( دينه وعلي هللا يرسول عليه صل: قتادة أبو له، يقال األنصار من رجل] قال صاحبكم،

                                                 
 وكذا خمتصرا،( 66 /3) مسلم وأخرجه. مسلم شرط على صحيح ابسناد( 65 /2) داود أبو التمام هبذا أخرجه 1

( 19 /4) والبيهقي( 364 /1) واحلاكم( 465 /1) ماجه وابن( 161 /2) والرتمذي( 279 /1) النسائي
: " الرتمذي وقال( 107 و 102 و 97 - 94 96 و 92 و 91 و 87 /5) وأمحد( 779) والطيالسي

 قاتل وعلى للقبلة، صلى من كل  على يصلي: بعضهم فقال زرارة هذا يف العلم أهل اختلف وقد حسن، حديث هذا
"  االمام غري عليه ويصلي النفس، قاتل على االمام يصلي ال: أمحد وقال"  وإسحاق الثوري سفيان قول وهو النفس
 القاتل يعين) أحدهم على الصالة من امتنع ومن(: " 52 ص" ) االختيارات"  يف تيمية ابن السالما شيخ وقال

 الباطن، يف له ودعا الظاهر، يف امتنع ولو حسنا، كان  فعله مثل عن ألمثاله زجرا( وفاء له ليس الذي واملدين والناس
 ". إحدامها تفويت من أوىل كان  املصلحتني بني ليجمع

 .بيانه سبق ما على صحيح بسند السنن ابأصح أخرجه 2
 .له والزيدة( 50 ،47 /4) وأمحد( 374 و 369 ،368 /3) البخاري أخرجه 3

 .الثالثة القصة( 278 /1) النسائي منه وروى
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 قبله، الذي وروي األكوع يف سلمة حديث يف الثالثة القصة حنو عنه هللا رضي قتادة أيب عن - 2
 فذهب: قال عليه، صليت ابلوفاء عنه قضيت إن: قال عليه؟ أتصلي عنه قضيت إن أرأيت): وفيه
 فصلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا نعم، قال عليه؟ ما أوفيت: فقال عنه، فقضى قتادة أبو

 .1(عليه
 بكل أوىل أان: قال رسوله على هللا فتح فلما): آخره يف وزاد حنوها عنه هللا رضي جابر نع - 3

 .2(فلورثته ماال ترك ومن قضاؤه، فعلي دينا ترك ومن نفسه، من مؤمن
 الدين، عليه امليت ابلرجل يؤتى كان) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أيب عن - 4

 على صلوا: قال: فال وإال عليه، صلى وفاء ترك أنه حدث فإن ء؟قضا من لدينه ترك هل: فيسأل
 إقرؤوا واالخرة، الدنيا يف] أنفسهم من ابملؤمنني أوىل أان: قال الفتوح عليه هللا فتح فلما صاحبكم،

 يرتك ول] دين وعليه تويف فمن ،[6: األحزاب{ ]أَنْ ُفِسِهمْ  ِمنْ  اِبْلُمْؤِمِننيَ  َأْوىَل  النَّيبُّ : }شئتم إن
 .3(لورثته فهو ماال ترك ومن قضاؤه، فعلي[ وفاء
 يعين - الوليد ابأ مسعت: " احلديث عقب الطيالسي مسند راوي حبيب بن يونس بشر أبو وقال

 ا.ه  ينالد عليه الذي على جاءت اليت األحاديث تلك نسخ بذا: يقول - الطيالسي
 الصالة املسلم على جيب ال ذينال األموات هم من(: 8/382وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 عليهم؟ الصالة املسلم على جيب الذين األموات هم ومن عليهم،
 ما وفاجرهم، برهم املسلمني، أموات على جتب اجلنازة صالة أن على الشرعية األدلة دلتفأجابوا: 

 َما َويَ ْغِفرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  اَل  اّللََّ  ِإنَّ : } سبحانه لقوله ابهلل؛ الشرك حد إىل به يصل ل فجوره دام

                                                 
 /5) وأمحد( 75 /2) ماجه وابن( 263 /2) والدارمي( 161 /2) والرتمذي( 378 /1) النسائي أخرجه 1

 اآلخرين عند وليس مسلم، شرط على صحيح وإسناده له والسياق( 311 ،304 ،302 ،301 ،297
 .عليه وسلم عليه هللا صلى النيب صالة مث للدين ووفاءه قتادة أيب ذهاب

 جابر عن أخرى طريق وله الشيخني شرط على صحيح إبسناد( 278 /1) والنسائي( 85 /2) داود أبو رواه 2
 .تقدم وقد أخرى، بزيدة

 وأمحد( 2524) والطيالسي( 263 /2) والدارمي وصححه،( 178 /3) الرتمذي كالمه  من هو ما منه وأخرج 3
 وكذا مسلم رواية وهو بنحوه،( 527 ،464 ،450 ،399 ،356 ،335 ،334 ،318 ،287 /2)

 .هريرة أيب عن كثرية  طرق من( 40 ،22 ،7 /12 و 420 /8) متقاربة ابلفاظ البخاري
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 أو نصرانيا أو يهودي الكافر أما مسيئهم، على وخياف حملسنهم، ويرجى{  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ 
 .عليهم يصلى فال وحنوهم األموات ودعاة األضرحة كعباد  خرافيا؛ أو ملحدا،
 .املنتحر على الصالةحكم مسألة: 

 نع خيرج ال لكنه ، ذلك فعل من حق يف الشديد الوعيد جاء وقد ،الذنوب كبائر  من النفس قتل
 حق يف واملشروع ، لناسا عامة من املنتحر على الصالة جبواز السنة جاءت وقد ، اإلسالم دائرة

 . ألمثاله وزجرا ردعا عليه الصالة ترك والفضل العلم أهل مثل اخلاصة
  .1(عليه يصل فلم ِبشاقص نفسه قتل برجل وسلم عليه هللا صلى النيب أيت ) قال مسرة بن جابر عن

 . حاد طرف له عريض سهم:  واملشقص
  ، االنتحار من لتنفريا على حممول احلديث هذا: العلماء قال (:7/47) مسلم شرح يف النووي قال

 عليه هللا صلى النيب مرأب املدين على الصحابة صلت وقد ، دين عليه من على اجلنازة صالته كعدم
 د،حب املرجوم على ةالصال مالك عند وتكره ، كافر  ألنه وليس الدين من للتنفري وذلك ، وسلم

 ا.ه  هلم زجرا وذلك ، والفساق
 ليقتله حضر من بعض قامف,  ثعباان فرأى:  املشيخة يدعي رجل عن :تيمية ابن اإلسالم شيخ سئلو 
 عليه صالةال جتوز فهل.  فمات نالثعبا فلدغه, له الكرامة معىن على, بيده وأمسكه, عنه فمنعه, 
 .؟ ال أم

  وإن, وحنوه ,هذا على لصالةا يرتكوا أن والدين العلم ألهل ينبغي ، العاملني رب هلل احلمد :فأجاب
,  سهنف قاتل على صالةال من وسلم عليه هللا صلى النيب امتنع كما  الناس عموم عليه يصلي كان

 ابنك إن:  ندبج بن لسمرة وقالوا ، صاحبكم على صلوا:  وقال,  الغنيمة من الغال وعلى
 نهإ أما:  لقا,  نعم:  الواق( األكل كثرة  بسبب نومه عدم هل أي) ؟ بشما:  فقال,  يبت ل البارحة

 بكثرة لنفسه قاتال يكون ألنه;  عليه يصل ل بشما مات لو أنه مسرة فبني.  عليه أصل ل مات لو
 نوالدي لعلما أهل يرتك أن أوىل,  قتلته حىت بيده وأمسكها,  احلية قتل من منع الذي فهذا ، األكل

 . (21 ، 20/  3" ) الكربى الفتاوى... "  نفسه قاتل ألنه ؛ عليه الصالة
 لالقاتو  الغال:  أي - أحدهم على الصالة من امتنع ومن : أيضا هللا رمحه اإلسالم شيخ وقال

 ليجمع طنالبا يف له ودعا الظاهر يف امتنع ولو ، حسنا كان  فعله مثل عن ألمثاله زجرا - واملدين
 ( .52 ص) " العلمية االختيارات. "  إحدامها تفويت من أوىل كان:   املصلحتني بني

                                                 
 (.978) مسلم أخرجه 1
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 . ؟ عليه يصلى فهل نفسه قتل من :ابز بنالعالمة ا وسئل
 أهل عند إلسالما حكم يف يزال ال ألنه ؛ العصاة كسائر  املسلمني بعض عليه يصلي :فأجاب

 (.162/  13) ابز ابن الشيخ فتاوى جمموع .سنةال
 . ؟ عليه ويصلى يغسل نفسه قاتل هل :هللا رمحه وسئل

 نأل ؛ بكافر ليس وهو عاص ألنه ؛ املسلمني مع ويدفن عليه ويصلي يغسل نفسه قاتل :فأجاب
 . بكفر وليس معصية النفس قتل
 أن ةأمهي له وملن األكرب ماملإل ينبغي نلك ، عليه ويصلي ويكفن يغسل ابهلل والعياذ نفسه قتل وإذا
 أو لطانالس أو األكرب امواإلم عمله، عن راض أنه يظن لئال ؛ اإلنكار ابب من عليه الصالة يرتك

 طأخ هذا أن وإعالن الشيء هذا إنكار ابب من ذلك ترك إذا أمريها أو البلد رئيس أو القضاة
 " و( 122/  13) " ابز ابن الشيخ فتاوى جمموع. املصلني بعض عليه يصلي ولكن ، حسن فهذا

 ( .62/  2" ) إسالمية فتاوى
 فهل نفسه قتل مث جتهزو  قتل رجل عن (:17/150وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 عليه؟ يصلى
 نم خيرج ال أنه لىع والدليل اإلسالم، من خيرج ال النفس قتل ألن عليه، يصلى نعمفأجاب: 
َلى يف  ْلِقَصاصُ ا ْيُكمُ َعلَ  ِتبَ كُ   َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  يأَي َُّها: }وتعاىل تبارك هللا قول اإلسالم  رِ  اِبحلُْ  احْلُرُّ  اْلَقت ْ
نَثى اِبْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  ُُ نْ َثى َوااْل ُُ  َسان  إبِِحْ  ِإلَْيهِ  آءٌ َوَأدَ  اِبْلَمْعُروفِ  اعٌ فَاتِ بَ  ْىءٌ شَ  ِخيهِ أَ  ِمنْ  هُ لَ  ُعِفىَ  َفَمنْ  اِباْل
 أخاً  القاتل فجعل{  يمٌ أَلِ  َعَذابٌ  فَ َلهُ  َذاِلكَ  دَ بَ عْ  اْعَتَدى َفَمنِ  َوَرمْحَةٌ  رَّبِ ُكمْ  مِ ن خَتِْفيفٌ  َذاِلكَ 

 إلسالم،ا من خيرج ل إنو  شديد األمر ولكن له، أخاً  يكن ل اإلسالم من خيرج كان  ولو للمقتول،
 ِفيَها َخاِلداً  مُ َجَهنَّ  َزآُؤهُ َفجَ  تَ َعمِ داً مُّ  ُمْؤِمناً  يَ ْقُتلْ  نَومَ : }وجل عز هللا يقول شديدة، العقوبة وكذلك
 هللا وغضب يها،ف واخللود هنم،ج: قوابتع مخس{  اً َعِظيم َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  هللاُ  َوَغِضبَ 

 ه،علي يصلىو  اإلسالم، من جخير  ال لكن ابهلني، ليس فاألمر. عظيماً  عذاابً  له وأعد ولعنه، عليه،
 .واسع هللا وفضل ابملغفرة، له ويدعى

 يستحب ألهل الفضل ترك الصالة على بعض أهل الكبائر.مسألة: 
 .1(كبرياً   وال اً ري صغ الزان ولد على يصلي ال كان  أنه) رضي هللا عنهما عمر ابن عن

                                                 
 .به عمر ابن عن انفع عن غزوان بن فضيل عن وكيع حدثنا( 11611) شيبة أيب ابن أخرجه :صحيح 1
 



 - 40 - 

 
 الفسوق أهل على الةالص ىف العلماء خيتلف ول(: 5/523قال القاضي عياض يف إكمال املعلم )

 نبجت رأى اإذ ألمثاهلم، ردًعا الفضل؛ ألهل ذلك بعضهم كره  وإن احلدود، ىف املقتولني واملعاصى
 أو تلواق إذا احملاربني، ىف يوسف وأبو حنيفة أبو إليه ذهب ما إال مثله، على الصالة الفضل أهل

 يصلى ال الزان نفاس من امليتة ىف احلسن إليه ذهب وما عندهم، الباغية الفئة ىف وكذلك صلبوا،
 دةقتا قاله وما عليه، يصلى ال أنه نفسه قاتل وىف املرجوم ىف والزهرى احلسن إليه ذهب وما عليها،

  ا.ه  للكافة جةح وغريه -الغامدي ةحديث – احلديث وهذا... عليه يصلى ال الزان ولد ىف
 إذا ،«الغال على ماماإل يصلي وال»: قوله(: 5/349وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 .غالال على يصلي فال الدولة رئيس: أي األعظم، اإلمام: به فاملراد اإلمام الفقهاء أطلق
 .اجلهاد يف غنمه مما شيئاً  كتم  من هو: والغال

   عظيماً  اً إمث فعل قد هذاف لنفسه، به خيتص أن يريد ويكتمه شيئًا، اجملاهدين مع يغنم أن: مثاله
 آل{ ]ْلِقَياَمةِ ا يَ ْومَ  لَّ غَ  ِبَا أيَْتِ  ْغُللْ ي َ  َوَمنْ : }تعاىل قال. الذنوب كبائر  من كبرية  وأتى   ابهلل ياذوالع

 .يحةوفض وعاراً  خزيً  القيامة، يوم رقبته على إيه حامالً  غله ِبا أييت فسوف[. 161: عمران
 على لييص أن موسل   عليه هللا صل ى يبالن امتنع املسلمني، بعموم ومتعلقة كبرية  املسألة كانت  وملا

 .عليه لوايص أن عليهم جبفي املسلمني، بقية عن الصالة تسقط وال. بعده أييت ملن نكاالً  الغال،
 فذكر خيرب يوم هينةج من رجل تويف»: قال   عنه هللا رضي   خالد بن زيد روى ما: ذلك ودليل
 رأى لماف القوم، وجوه تفتغري  صاحبكم، على اصلو : فقال وسل م، عليه هللا صل ى هللا لرسول ذلك

 ال ليهودا خرز من خرزاً  هفي فوجدان متاعه، ففتشنا هللا، سبيل يف غلَّ  صاحبكم إن: قال هبم، ما
 .«درمهني يساوي

 قاتل ألن بعده؛ بقي ملن نكاالً  نفسه قاتل على اإلمام يصلي ال: أي ،«نفسه قاتل على وال»: قوله
 فإن. سهنف به قتل ِبا نمجه يف يعذب وسوف الذنوب، كبائر  من كبرية  أتى   ابهلل والعياذ   نفسه
 يف اهيتحسَّ  سم فمه ففي بُسم قتلها وإن. نفسه به يطعن جهنم انر يف خنجر يده ففي خبنجر قتلها
 ران يف به يعذب لكفكذ ذلك أشبه ما أو جدار، أو جبل، أعلى من ابلرتدي قتلها وإن النار،

 .وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول عن ذلك جاء كما  جهنم،
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 نم ملستجريكا  فيكون   هللاب والعياذ نفسه قتل الدنيا به ضاقت إذا املسلمني غري الناس من وكثري
 .ميوت أن حني من يعذب ألنه  ؛ ابهلل والعياذ   لنفسه العقوبة عجل ابلنار؛ الرمضاء

 .«هعلي يصل فلم شاقصِب نفسه قتل قد رجلب أيت وسل م عليه هللا صل ى النيب أن»: ذلك ودليل
 الناس؟ بقية عليه يصلي هل ولكن

 .هللا يشاء نأ إىل النار يف دخيل كان  وإن يكفر، ال مسلم ألنه الناس؛ بقية عليه يصلي نعم،: اجلواب
 من يأ مفتيها، أو ضيهاقا أو قرية كل  أمري إىل احلكم هذا يعدى أن ينبغي أفال: قائل قال ولو

 إليهم؟ احلكم يتعدى هل النكال، متناعهاب ُيصل
 يصلي ال أن له يسن إنهف نكال الصالة عن امتناعه يف من فكل إليهم، احلكم يتعدى نعم: فاجلواب

 .نفسه قاتل على وال الغال، على
 لطرقا كقطاع  لمسلمني،ل أذية منهم أشد أو مثلهم، هو من النفس وقاتل ابلغال، يلحق هل: مسألة
 مثاًل؟

 .يلحق ال: املذهب من املشهور :اجلواب
 يف جاء ذاإ الشرع ألن ليه؛ع اإلمام يصلي ال فإنه منهم، أشد أو مثلهم، كان  من أن: الثاين والقول
 .نهم أشد هو ما أو مياثله، ما به يلحق فإنه املعاصي، من جرم على العقوبة

 فيق ِبن لكاب فما وسل م ليهع هللا صل ى النيب عليه يصل ل اليسري الشيء هذا غلَّ  الذي كان  فإذا
 به؟ لينك أن أوىل باب من هذا أليس ويروعهم، أمواهلم، وأيخذ ويقتلهم الطرق، يف للمسلمني

 الةالص عدم يف املصلحة اماإلم ورأى املعصيتني، هاتني ساوى ما أن: فالصحيح وهلذا بلى،: اجلواب
 .عليه يصلي ال فإنه عليه،
 .«أبداً  فيها خملداً  داً خال»: نفسه قتل فيمن وسل م عليه هللا صل ى قوله عن اجلواب ما: مسألة

ًداُمتَ عَ  ِمناً ُمؤْ  يَ ْقُتلْ  َوَمنْ : }الوجوه بعض من اآلية نظري احلديث هذا: اجلواب  َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  مِ 
  أبجوبة هذا عن العلماء ابأج وقد ،[ساءنال{ ]اَعِظيمً  َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َوَغِضبَ  ِفيَها

 :منها كثرية
 سبحان: وقال حكفض أمحد اإلمام على اجلواب هذا وعرض للقتل، مستحالً  كان  فيمن هذا أن

 .يقتل ل أو قتل سواء كافر  فهو القتل استحل إذا هللا،
 .هللا جازاه إن جزاؤه هذا أي شرط، على إنه: قال من ومنهم
 .اإلميان وهو مانع فيه وجد قد والسبب سبب، اهذ إن: قال من ومنهم
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 هللا اتب اتب فإن اَتةاخل بسوء له خيتم فإنه هذا فعل من أن ظاهره على هذا إن: قال من ومنهم
 دماً  يصب ل ما دينه من فسحة يف الرجل يزال ال»: وسل م عليه هللا صل ى قوله ويؤيده عليه،
 .األجوبة أحسن قبله والذي وهذا ،«حراماً 

 
 
 

 )كيفية صالة النساء على اجلنازة(
 املسجد، يف وقاص أيب بن سعد جبنازة مير أن أمرت عائشة أن): الزبري بن هللا عبد بن عباد عن

 - هللا رسول صلى ما! الناس نسي ما أسرع ما: فقالت عليها، ذلك الناس فأنكر عليه، فتصلي
 .1(سجدامل يف إال البيضاء ابن سهيل على - وسلم عليه هللا صلى
 .ذلك يف الواردة النصوص لعموم كالرجل؛  اجلنازة على تصلي أن للمرأة

 ماك  وسطهن متؤ  اليت قامت جنازة على مجاعة النساء صلى لو أنه واحلنابلة والشافعية احلنفية يرى
 . املعهودة املفروضة الصالة يف

 بعد واحدة صلني لو ألهنن ؛ واحد آن يف فرادى يصلني بل مجاعة، النساء تصلي ال املالكية وعند
 .2عندهم مكروه وهو الصالة تكرار لزم واحدة

                                                 
 .(973) مسلم أخرجه 1
 . 445/  1 الصغري والشرح ، 244/  1 واألم ، 314/  1 البدائع 2

 سبقل ينظر الو  أفذاذا(  عةدف)  الرجال عدم عند اجلنازة على(  النساء وصلى) :-مالكي–قال يف منح اجلليل 
 وكسر ، ةاملهمل الصاد بضم ( وصحح)  تصلي أن منهن أتت ملن كره  فرغن فإذا السالم أو ابلتكبري بعضا بعضهن

 دبع واحدة تاملي على الصالة يف(  ترتبهن)  احلاجب ابن وهو ، األربعة غري املتأخرين بعض من املهملة احلاء
 . حداهنإ تؤمهن وال أفذاذا عليه صلني معهن رجال ال نساء مع رجل مات إن القاسم ابن قال املدونة يف واحدة

 . واحدة دفعة لبابة ابن
 ملن جيوز فال فرغن وإذا ، مبسال بعضا بعضهن سبق وال تكبريهن لتفاوت نظر وال جمتمعات معا ُيرمن كنانة  ابن

 وصححه دةواح بعد واحدة غسالال برواية القابسي ورده مكروهة كانت  وإال ، عليه صلى ألنه ؛ صالة منهن فاهتا
 يتامل أتخري إىل يؤدي فإنه أيضاو  ، املذهب خالف وهو ، الصالة تكرار معىن يف ترتبهن أبن ورد وغريه احلاجب ابن

 . تعجيله والسنة
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 تصلي أن أبسا يرى ال كان  أنه البصري احلسن عن وروي (:5/388قال ابن املنذر يف األوسط )
 كذل وكره أبسا، لكبذ يرى ال مالك وكان علة غري من الدواب على وهن اجلنازة، على النساء
 ا.ه  لنسائه

 الرجال إبمام مقتديت صلني الرجال مع كن  فإن النساء وأما (:5/214 اجملموع )وقال النووي يف
 واحدة لك  ،منفردات يصلني أن أستحب: واألصحاب واملصنف الشافعي قال ،َتحضن وإن

 هلن تسن أن وينبغي نظر هذا ويف األفضل خالف وكان جاز إحداهن هبن صلت فإن، وحدها
 نوسفيا صاحل بن ناحلس منهم السلف من مجاعة يف به قال وقد ،غريها يف كجماعتهن  اجلماعة
 ا.ه  فرادى: مالك وقال وغريهم حنيفة أيب وأصحاب وأمحد الثوري

 وما اجلنازة، على نساءال تصلي ال: فقال الشعيب انفرد (:9/503وقال ابن امللقن يف التوضيح )
 احدةو  بعد واحدة ألصحا على أفرادا يصلني: القاسم ابن قال وحدهن، فعلها يف خفاء وال أبعده
 ا.ه  األصح على

 من البيت أهل جتمع أن ةللمرأ جيوز هل(: 17/157وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 املنزل؟ ذلك يف ميتهن على اجلنازة صالة هبن وتصلي النساء

 صلت وأ الناس، مع سجدامل يف صلتها سواء اجلنازة، صالة املرأة تصلي أن حرج ال نعم،فأجاب: 
 فإن ر،القبو  رةزي من مينعن مناوإ امليت، على الصالة من مينعن ال النساء ألن اجلنازة، بيت يف عليها
 صدتق إن هذا. لسرجوا ساجدامل عليها ينواملتخذ القبور زائرات لعن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب

 تقف أن هاعلي حرج فال ربةابملق ومرت هلا لشغل بتذه تكون أبن الزيرة تقصد ل إن أما الزيرة،
 .هلم وتدعو القبور أهل على وتسلم

 يف صالة اجلنازة. الرجال جبوار النساء صالةهل تصح مسألة: 
 ، مصل فيها يقوم أن ميكن فرجة أو جدار من حائل بينهما وكان الرجل ِبحاذاة املرأة صلت إذا

 اخلالف وقع وإمنا.  واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من العلم أهل عامة عند صحيحة فالصالة
 ، الرجال من ثالثة صالة تبطل أهنا إىل احلنفية فذهب ، حائل بال جنبه إىل صلت إذا فيما بينهم
 املرأة تكون أن:  وحاصلها ، ذكروها بشروط ، خلفها واثلث ، يسارها عن وآخر ، ميينها عن واحد

 وأن ، املذهب يف خالف على ، للجماع تصلح كانت  أو ، سنني سبع بلغت من وهي ، مشتهاة
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 يكون وأن واألداء، التحرمية يف ويشرتكان ، وسجود ركوع هلا أي مطلقة صالة يف الرجل مع تدخل
 .1كتبهم  إىل ابلرجوع تعرف أخر، تفاصيل يف ، عامة بصفة النساء إمامة أو إمامتها نوى قد اإلمام

 جبنبهو  الرجل صلى إذا: نفيةاحل مذهب وملخصا املسألة يف اخلالف مبينا تعاىل هللا رمحه النووي قال
,  نواألكثرو  مالك قال وبه نامذهب هذا مأموما، أو إماما كان  سواء صالهتا وال صالته تبطل ل امرأة
 حتص صالته يف له ركةمشا غري صالة يف كانت  أو صالة يف املرأة تكن ل إن:  حنيفة أبو وقال

 إذا الإ حنيفة أيب عند له مشاركة تكون وال - فيها يشاركها صالة يف كانت  فإن, وصالهتا صالته
 وال , جنبيها إىل من صالة بطلت رجل جبنب وقفت فإن شاركته فإذا - النساء إمامة اإلمام نوى

 يديه نيب صف يف كانت  إنو ,  حاجزا وبينها بينه ألن;  يليها الذي يلي من صالة وال صالهتا تبطل
 نهدو  ألن ; حماذيها اذيُي من صالة تبطل ول,  ورائها من ُياذيها من صالة بطلت( أمامه:  يعين)

 قال,  يليهن الذي الصف صالة بطلت رجال صف وخلفهن اإلمام خلف نساء صف فإن ، حاجزا
 نقول ولكن,  اجزاحل بسبب الصفوف من الصف هذا وراء من صالة تبطل ال أن القياس وكان: 

 بطلت اإلمام بجبن وقفت فإن,  استحساان صف مائة كانت  ولو,  وراءه الرجال فوفص تبطل
 , أيضا نياملأموم صالة تبطل اإلمام صالة بطلت إذا أهنا ومذهبه جنبه إىل ألهنا;  اإلمام صالة
 حكمالت ظاهر ، جةاحل ضعيف املذهب وهذا، املأمومني مجلة من ألهنا;  أيضا صالهتا وتبطل

 صحيح دليل ردي حىت صحيحة الصالة أن األصل أن وعمدتنا,  له أصل ال يلبتفص والتمسك
 لتبط ال افإهن اجلنازة ةصال يف وقوفها على أصحابنا وقاس...  ذلك هلم وليس,  البطالن يف شرعي
 من تهىان .صمةوالع اهلدايةو  التوفيق وبه, واملنة والنعمة احلمد وله ابلصواب أعلم وهللا,  عندهم
 .يسري ابختصار( 3/331) اجملموع

 يف ماك  ، منهما واحد ةصال تبطل ال أنه على اجلمهور مع األحناف اتفق فقد احلائل وجود مع أما
 .(1/138" )احلقائق تبيني"

 يوجد احلي مسجد يف (:11/294سئل العالمة ابن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب ))فرع(: 
 ومفصولة املسجد، من اخللفي اجلزء يف موجودة وهي ابلنساء، خاصة الكرمي القرآن لتحفيظ مدرسة

 انعزاهلا حبكم حيضا كن  ولو حىت الطالبات فيها تدرس املدرسة وهذه مغلق، ابب بينهما جبدار عنه
 مقتديت اجلنازة؛ على ابلصالة النساء قامت األقارب أحد مات إذا أنه: هو والسؤال. املسجد عن

                                                 
 (.139 -1/136) احلقائق تبينيو  ،(1/239) الصنائع بدائعو  ،(1/183) املبسوط 1
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 وهل الفعل؟ هذا حكم فما املدرسة، أي املكان هذا يف معها فرضال وصالة اجلنازة صالة يف ابإلمام
 تصح؟ الصالة

 جحر  فال ،املسجد تبع ستلي ألهنا الصالة؛ تصح أبس، ال واملأمومني اإلمام يرين دمن ما فأجاب:
 ءالنسا فيها صلى وإذا املسجد، سور عن خارجة دامت ما ذلك وغري احليض النساء ُيضرها أن

 حرج، ال الصف بعض أو ،املأمومني أو اإلمام يرين وهن الفريضة يف أو جنازة، على اإلمام تتبع
 .هلل واحلمد

 
 
 

 (فواهتا خاف إذا اجلنازة على للصالة)ابب هل يتيمم 
 على وأنت جنازة، فاجأتك إذا): قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن رضي هللا عنهما عباس ابن عن
 .1(فتيمم وضوء، غري

                                                 
 العلل يف اجلوزي وابن ،(858) اخلالفيات يف لبيهقيا طريق ومن ،(182 /7) الكامل أخرجه ابن عدي يف  1

 وقد: أمحد اإلمام قال(: 516 /2) للبيهقي اخلالفيات يف كما  أمحد اإلمام عنه قالواحلديث  (635) املتناهية
 /2) للبيهقي املعرفة يفكما   أيضاً  أمحد وقال اه . بشيء وليس ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل مرفوعاً  روي
 رسول به فبلغ أخرى، درجة به فارتقى مغرية عن عمران، بن معاىف عن وكيع، عن سعيد، بن ميان رواه وقد (:45
 الكامل يف عدي ابن اه  وقال".  فاحش خطأ ورفعه ضعيف، سعيد بن واليمان ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا

 املتناهية العلل يف اجلوزي ابن وقال اه . عباس ابن على موقوف واحلديث حمفوظ، غري مرفوع وهذا: له روايته عقب
".  منكر فهو رفعه حديث وكل مناكري، أبحاديث حدث احلديث، ضعيف زيد بن مغرية: أمحد قال(: 379 /1)

فيه  (:3/124، وقال ابن دقيق العيد يف اإلمام )مرفوع غري حمفوظ(: 1/340وقال ابن القيسراين يف الذخرية ) اه 
ا حدث أبحاديث مناكري وكل حديث رفعه فهو منكرمغرية بن زيد قال أمح  .د: ضعيف احلديث جدًّ

 بن عمر طريق من( 86 /1) اآلاثر معاين شرح يف الطحاوي(، و 11467، رقم  2/497وأخرجه ابن أيب شيبة )
 غري على وأنت اجلنازة، تفوتك أن خفت إذا): قال عباس، ابن عن عطاء، عن زيد، بن مغرية عن املوصلي، أيوب

 هللا رضي عباس ابن إىل إسناده والبيهقي معني وابن أمحد وأنكر عطاء، أنه من قول احملفوظو  (وصل فتيمم، وضوء،
 عن عمران، ابن املعاىف طريق من( 855) اخلالفيات يف والبيهقي ،(70 /2) األوسط يف املنذر ابن ورواه .عنه

 عباس ابن عن عطاء، عن أوهام، له صدوق وهو ،زيد بن مغرية فرواه :عطاء على واختلف .به زيد بن مغرية
 أصحاب من وهو جريج، ابن خالفه منه، أوثق هو من وخالفه (.191 /3) الفتح يف احلافظ وضعفه عليه، موقوفاً 
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 صالة تقبل ال) يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مسعت إين قال ي هللا عنهمارض عمر ابنوعن 
 .1(غلو من صدقة وال طهور بغري

 رجل فلقيه مجل، بئر حنو من وسلم عليه هللا صلى النيب أقبل): قال األنصاري اجلهيم أيبوعن 
 بوجهه فمسح اجلدار، على أقبل حىت - وسلم عليه هللا صلى - النيب عليه يرد فلم عليه، فسلم
 .2(السالم عليه رد مث ويديه،

                                                                                                                           

 اآلاثر معاين شرح يف والطحاوي ،11471 رقم( 498 /2) املصنف يف شيبة أيب ابن فأخرجه له، املالزمني عطاء
 .الفتح يف احلافظ وصححه صحيح، وإسناده. قوله من عطاء عن جريج، ناب طريق من( 86 /1)

 خياف الرجل يف عطاء عن امللك، عبد عن هارون، بن يزيد حدثنا 11477( 498 /2) شيبة أيب ابن روى وقد
 ،املسألة يف قوالن لعطاء صارف صحيح، وإسناده .يتيمم ال: قال عليها، الصالة تفوته أن فيخاف اجلنازة، ُيضر

 .يتيمم ال واألخر يتيمم، أحدمها
 نع عطاء، عن روى مناكري، حاديثهأ زيد بن مغرية: يقول أيب مسعت( 35 /3) العلل يف كما  أمحد بن هللا عبد وقال

: قال وضئ،مت غري وهو َتر، اجلنازة يف عباس، ابن عن عطاء، وحديث: قال مث منكرًا، حديثاً  وذكر...  عائشة
 وانظر. زيد بن ةمغري  خالفا عباس، بنا عن: يقوال ل موقوفاً، عطاء عن جريج، وابن امللك بدع رواه: أيب قال. يتيمم

 لعل( جريج وابن لكامل عبد: قوله: )قلت .4729 رقم( 163 /3) أيضاً  نفسه الكتاب يف الكالم هذا حنو
 (.515 /2) فياتخلالا يف أمحد اإلمام كالم  بسنده البيهقي ونقل .فتأمل( جريج بن امللك عبد) الصواب

 بن ُيىي عن بسنده( 857) تاخلالفيا ويف( 45 /2) املعرفة يف البيهقي فساق أيضاً، معني بن ُيىي أعله كما
 .اسعب ابن به فبلغ اء،عط عن هو إمنا اجلنازة، على التيمم حديث زيد بن املغرية على أنكر أنه معني،

 (.224أخرجه مسلم ) 1
 (.369) مومسل ،(337) البخاريأخرجه  2

 جلنازةا فوات نم فاً خو  تيممه كان  السالم، فوت من خوفاً  املاء جود مع ابملدينة تيمم ملا أنهوالشاهد من احلديث 
 هوو  بدل، إىل تفوت فإهنا اجلمعة خبالف ابلتيمم، أداؤه جيوز بدل إىل ال يفوت ما فكل أوىل، ابب من العيد وصالة
 .القضاء وهو بدل، إىل فوتت فإهنا اخلمس، الصلوات وخبالف الظهر،

 علف يكون أن فاقتضى طهارة، على هللا ذكر أنه له حتقق تيمم حني ألنه طهوراً، احلالة تلك يف التيمم جعل وألنه
 .افرواملس كاملريض  زئهجي أن فاقتضى ابلتيمم، إال فلعها على يقدر ال صالة وألهنا جائزًا، به الصالة
 :وجياب

 .دوالعي نازةاجل على كالصالة  هافي شرط هو مما أهون لذلك فالتيمم السالم، رد يف رطبش ليست الطهارة إن: قالوا
 يصليها لب تفوت، ال اجلنازة: " لنوويا قال القرب، على الصالة ميكنه ألنه تفوت، ال فإهنا اجلنازة على الصالة وأما
 (.281 /2) اجملموع" عندان بعدها وجيوز ابإلمجاع، أيم ثالثة إىل القرب على
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 .1(طاهر وهو إال اجلنازة على الرجل يصلي ال: يقول كان  عمر بن هلل عبد أن) انفع عنو 
 .تيمم؟ي هل العيد، وصالة اجلنازة صالة فوات خيشى الرجل يف العلم أهل اختلف

 .2تيمية ابن ختارهاا ،1أمحد عن ورواية ،2احلنفية مذهب وهذا ويصلي، يتيمم: فقيل

                                                                                                                           

 دق السالم ردل املتيمم أن حتقق وإذا فيه، خالف ال هذا الطهارة، شرطه من ليس السالم رد أبن :اجلواب على ويرد
 .ارتفع قد ثاحلد ألن العيد، ةصال يصلي وأن اجلنازة على يصلي أن تطهر ملن أذن فقد طاهراً، وأصبح حدثه ارتفع
 كتابه  يف املرداوي، قاله ما تفوت لنابقو  املقصود: قلنا القرب، على الصالة إبمكان تفوت ال اجلنازة أبن قوهلم وأما

 قال. وغريه اضيالق قاله مام،اإل مع فواهتا: اجلنازة بفوات وغريه( قدامة ابن) املصنف مراد: " قال اإلنصاف،
 ". فيه املشقة وعظم وقوعه، لكثرة قربه على يصلي أن أمكنه ولو: مجاعة
 يصليها نأ إمكان مع هني، قتو  أنه مع فاتته إذا الصالة بعد للفجر الراتبة السنة تقضى أبن أذن والذي: قلت

 قدو  مثله، فهذا النهي، وقت ينتهك أن له أذن عليه، يشق قد ذلك أن ابعتبار لكن النهي، وقت غري يف ضحى
 .نازةاجل رفعت ةالصال من اإلمام فرغ وإذا القرب، على والصالة للمقربة اجلنازة اتباع عليه يشق

 ، وإسناده صحيح مسلسل ابلذهب.به انفع عن( 230 /1) املوطأ يف مالك أخرجه 1
 عن مسلم، بن إمساعيل عن ري،من ابن ثنا عمرو، بن حممد طريق من (2/70)تنبيه( أخرج ابن املنذر يف األوسط )

 رواهو  (عليها لىوص فتيمم ،وضوء غري على وهو جبنازة، أيت أنه) رضي هللا عنهما عمر ابن عن انفع، عن هللا، عبيد
 .به منري بن هللا بدع حدثنا: قال مذعور، أيب بن عمرو بن حممد طريق من( 44 /2) املعرفة يف البيهقي

 رهالظا كان  وإن سفر، يف ورد يكون نأ ُيتمل فإنه حمفوظاً  كان  فإن الوجه، هذا من إال أعلمه ال وهذا: البيهقي قال
 جيوز ال فيما املرض عدمو  املاء، وجود عند الوضوء وجوب على يدل القياس مث السنة، مث فالكتاب، خبالفه،

 عن جل،ر  عن إمساعيل، خربانأ: قال منري، بن هللا عبد عن التأريخ، يف حنبل بن أمحد رواه وقد فعله، للمحدث
 ". عليها فصل وضوء، غري على وأنت اجلنازة فجأتك إذا: قال عامر،

 امرع عن الغزال، مطيع هو: يقال رجل عن خالد، أيب ابن أظنه إمساعيل، عن احلديث هو هذا: البيهقي قال
 قال(: " 512 /2) اخلالفيات يف البيهقي وقال اه . أعلم وهللا خطأ، يكون أن يشبه مذعور أيب وحديث الشعيب،

 ساق مث ته،واير  خطأ على هبا تواستدلل علة منري بن هللا عبد عن مذعور أيب ابن حلديث وجدت وقد: أمحد اإلمام
 روذك...  امرع عن رجل، عن عيل،إمسا حدثنا منري، بن هللا عبد حدثنا: قال حنبل، بن أمحد إىل إبسناده البيهقي

 وهللا ر،عم بن هللا عبد ديثح من أصل له وليس الشعيب، عامر قول إىل احلديث فعاد: أمحد قال. السابق األثر
 .أعلم

 (.165 /1) الرائق البحر ،(138 /1) القدير فتح شرح ،(51 /1) الصنائع بدائع 2
 أنه ومع اجبة،و  ليست اجلنازة لىع الصالة أن مع اجلنازة فوت خلوف التيمم جييزون هللا رمحهم احلنفية أن والعجب

 شروط آكد هو بل واجب، كهإدرا  أن مع الصالة، وقت خلروج التيمم جييزون وال القرب، على يصلي أن له ميكن
 .طالقاإل على الصالة
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 مطلقاً  واملريض املسافر هلا ويتيمم عليه، تعينت إن إال جنازة لصالة احلضر يف يتيمم ال: وقيل
 .3املالكية مذهب وهذا ال، أم عليه تعينت
 .5واحلنابلة ،4الشافعية مذهب وهذا والعيد، للجنازة مطلقاً  يتيمم ال: وقيل

                                                                                                                           
 (.282 /1) املستوعب( 94 /1) والوجهني الروايتني 1

 (.309 /5) الكربى الفتاوى ،(20: ص) االختيارات 2

 ليس الذي احلاضر أن: يعين(: " 328 /1) اجلليل مواهب يف قال ،(171 /1) اإلشراف ،(47 /1) املدونة 3
 ُيصل حىت أتخريها ميكن وال عليها، يصلي وضئمت يوجد ال أبن: تعينت إذا للجنازة يتيمم إمنا صحيح وهو ِبسافر،

 يف قال املريض، وكذا املدونة عن تقدم كما  املسافر هلا فيتيمم: تتعني ل وإن ذكر مث.....  إليه يصل أو املاء،
 /1) الدسوقي حاشية ،(153 /1) الدواين الفواكه وانظر.. ".  منها أدون هو ملا يتيمم املريض ألن التوضيح؛
 (.184 /1) الصاوي حاشية مع الصغري حالشر  ،(149
 :اليةالت لصلواتل يتيمم ال لصحيحا احلاضر أن إىل ويذهبون املالكية، فقهاء من املتأخرون عليه مشى الكالم وهذا
 .اجلمعة صالة - 1
 .املتوضئني من عليها يصلي من وجد أبن تتعني ل إذا اجلنازة صالة - 2
 .ضةابلفري متصلة يصليها أن وجيوز استقالاًل، هلا يتيمم فال والنوافل، السنن - 3
 بيتامل إىل يضطر أن إال للجلوس أو للصالة املسجد لدخول الصحيح احلاضر يتيمم فال املسجد، دخول - 4

 ملوطأا لظاهر الفخم كله  وهذا ملراجع،ا من تقدم ما انظر. إيه يناوله من جيد ول املسجد، بداخل املاء كان  أو فيه،
: " مالك قول ذلك ومن م،والتيم الوضوء بني فرق ال أنه على تدل األحكام من مجلة مالك ذكر قدف( 55 /1)

 منه، أبطهر ماء دوج الذي وليس هللا، أطاع فقد التيمم، من به هللا أمره ِبا فعمل ماء، جيد فلم الصالة، إىل قام من
 ". ماء دجي ل ما ويتنفل، ن،القرآ من حزبه ويقرأ يتيمم إنه: اجلنب الرجل يف أيضاً  وقال...  صالة أمت وال

 قال ما جاز ولو جلنازة، وال ملكتوبة مصر يف صحيح يتيمم وال(: " 100: ص) املزين خمتصر يف كما  الشافعي قال 4
 جيوز من كان  األوكد لفوت عنده جيز ل فإذا واملكتوبة، اجلمعة لفوت ذلك لزمه الفوت خلوف للجنازة يتيمم: غريي
 /1) أيضاً  األم كتاب  وانظر اه ".  متوضئاً  إال جنازة على يصلي ال كان  أنه عمر ابن عن وروي أبعد، هدون فيما
 (.309 /1) احملتاج هناية ،(280 /2) واجملموع ،(232 ،52

 اجلنازة يف واختلفت(: " 94 /1) والوجهني الروايتني كتاب  من الفقهية املسائل كتاب  يف يعلى أبو القاضي قال 5
 ال: إحدامها: املروذي نقلهما روايتني، على التيمم؟ له جيوز هل عليها، الصالة فاتته توضأ إن وخاف ضرت،ح إذا

 اجلمعة، صالة دليله فوهتا، خاف وإن جيوز ال فوهتا خيف ل إذا هلا التيمم جيز ل صالة كل  ألن أصح؛ وهو جيوز،
 .املاء عدم إذا وعكسه



 - 49 - 

 .2الطربي جرير بن وحممد ،1الشعيب قول وهو تيمم، وال وضوء غري من عليها يصلي: وقيل
 اجلنازة على الصالة سنة اببفتح(: -4/380قال البخاري يف صحيحه )

: قالو ". صاحبكم لىع صلوا: "وقال". اجلنازة على صلى من: "وسلم عليه هللا صلى النيب وقال
 كبريت وفيها ،فيها يتكلم وال سجود، وال ركوع فيها ليس صالة، مساها". النجاشي على صلوا"

 يديه، ويرفع غروهبا، الو  الشمس طلوع عند يصلي وال ،طاهرا إال يصلي ال عمر ابن وكان. وتسليم
 إذاو . لفرائضهم مرضوه من جنائزهم على -ابلصالة يعين- وأحقهم الناس أدركت: احلسن وقال

 يدخل صلوني وهم زةاجلنا إىل انتهى وإذا يتيمم، وال املاء يطلب اجلنازة عند أو العيد يوم أحدث
 بريةالتك: نسأ وقال ،ربعاأ واحلضر والسفر والنهار ابلليل يكرب: املسيب ابن وقال ،بتكبرية معهم

 يهوف[ 84: توبةال{ ]أبدا مات منهم أحد على تصل وال: }وقال. الصالة استفتاح الواحدة
 ا.ه  وإمام صفوف

 الصالة أجاز فإنه الشعيب، على الرد ذكر ِبا البخاري أراد(: 9/614قال ابن امللقن يف التوضيح )
 والشيعة، جرير، ابن قول وهو سجود، وال ركوع فيها ليس دعاء ألهنا: قال. طهارة بغري اجلنازة على
 وقد إليه، التفات فال خالفه، على وخلفا سلفا املسلمني وإمجاع عمر، أبو نقله كما  علية، وابن

 يف البخاري واحتجاج، غريها إىل جلازت دعاء كانت  ولو القبلة إىل إال تصلى ال أهنا على أمجعوا
 الذين السلف وقول صالة، مساها - وسلم عليه هللا صلى - أنه وهو كاف،  بعضه ذكر ِبا الباب
 وسالم، تكبري وفيها بطهارة إال تصلى ال أن يف الصالة حكم عندهم حكمها أن الباب يف ذكرهم

                                                                                                                           

 ال التعليل اوهذ لماء،ل العادم دليله يمم،يت أن له جاز املاء ابستعمال فرضه أداء ىلإ يصل ل ملا ألنه جيوز؛: والثانية
 ،(166 /1) واملغين ،(282 /1) املستوعب: وانظر اه ". عندان تفوت ال اجلنازة صالة ألن املذهب؛ على خيرج

 املصنف كالم  ظاهر"  (:304 /1) اإلنصاف يف وقال (.82 /1) العكربي املواهب أليب اخلالفية املسائل رؤوس
 ،األصحاب أكثر ندع الصحيح وهو واحدًا، قوالً  فواهتا من خوفاً  املاء وجود مع ابلتيمم تصلى ال العيد صالة أن

 ويف: نيالرعايت يف وقال فيها، لتيمما بعدم غريه وقطع اجلنازة، بصالة العيد صالة العزيز عبد وأحلق: َتيم ابن قال
 ... ". روايتان: الفوت خاف إذا دوالعي: وقيل اجلنازة، صالة

 .(181 /5) اجملموع ،(166 /1) املغين ،(42 /3) االستذكار 1
 الشعيب مزع كما  عاءد كانت  ولو ة،القبل إىل إال عليها يصلى ال أنه أمجعوا وقد قال ابن عبد الرب يف اإلستذكار:

 .وءبوض إال ةصال وال صالة، هناأ علم قبلةال واستقبال فيها، التكبري على أمجعوا وملا القبلة، غري إىل جلازت

 (.245 /2) القارئ عمدة ،(192 /3) الباري فتح ،(181 /5) اجملموع 2
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  خلفه وصلوا فيها أمهم - وسلم عليه هللا صلى - وأنه غروهبا، وال الشمس طلوع عند تصلى وال
 ا.ه  الصالة يف فعل كما

:  املنري بن الزين قال ( اجلنازة على الصالة سنة ابب: ) قوله (:4/380وقال احلافظ يف الفتح )
 ، واملندوب الواجب من أعم فهو يعين ، فيها وسلم عليه هللا صلى النيب شرعه ما ابلسنة املراد

 واألركان والشرائط الصلوات من غريها حكم هلا أن واألحاديث اآلاثر من هنا ذكره ِبا ومراده
 ابن قال.... . الباب أواخر يف ذلك بسط وسيأيت ، مثال طهارة بغري جتزئ فال دعاء جمرد وليست

 على الصالة إن يقول من على الرد الباب هذا مراد: :  حمصله ما وغريه املرابط ابن عن نقال رشيد
 جهة من عليه الرد املصنف فأول ، طهارة غري على فتجوز واستغفار هلا دعاء هي إمنا اجلنازة

 ملا وحده الدعاء الغرض كان  ولو ، صالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مساها اليت التسمية
 مصفه وملا ، دعائه على التأمني أو معه ابلدعاء وأمرهم املسجد يف ولدعا ، البقيع إىل أخرجهم

 افتتاحها يف وتكبريه الصالة يف وقوفه وكذا ، واملسنونة املفروضة الصالة يف يصنع كما  خلفه
 امتناع وكذا ، وحده اللسان على ال األبدان على أهنا على دال ذلك كل  منها التحلل يف وتسليمه

 فيضل لميتل عبادة أهنا اجلهلة بعض يتوهم لئال سجود وال ركوع فيها يكن ل وإمنا ، فيها الكالم
 ووافقه قال ، الشعيب عن إال هلا الطهارة اشرتاط على االتفاق الرب عبد ابن ونقل.  انتهى بذلك

 على وافقهما الطربي جرير ابن أن غريه ونقل.  قوله من كثري  عن يرغب ممن وهو علية بن إبراهيم
 الباب هبا صدر اليت ابألحاديث - البخاري استدالل ويف:  رشيد ابن قال ، شاذ مذهب وهو ذلك

 الشرعي ابلعرف َتسك إن ألنه ، إشكال الطهارة شرط إثبات من ملطلوبه - صالة تسميتها من
 يستو ول املذكورة الشرائط عارضته اللغوية ابحلقيقة َتسك وإن ، والسجود الركوع عدم عارضه
 ذات خبالف ازةاجلن إرادة عند القيد على اإلطالق لتوقف االشرتاك فيدعي اإلطالق يف التبادر
 تسميتها ِبجرد مطلوبه على البخاري يستدل ول.  انتهى اجملاز على احلمل فتعني ، والسجود الركوع
 ذكر تقدم وقد ، والسجود الركوع إال الشرائط مجيع وجود من إليه انضم وِبا بذلك بل صالة

 جواز بيان البخاري غرض:  الكرماين وقال.  األصل على عدامها ما فبقي منها حذفهما يف احلكمة
 اترة فاستدل ، وسجود ركوع فيها يكن ل وإن مشروعة وكوهنا اجلنازة صالة على الصالة إطالق
 ، فيها التكلم عدم حنو الصالة خصائص من هو ما إبثبات واترة ، هبا واألمر الصالة اسم إبطالق
 الوقت عند أدائها وعدم ، الطهارة بدون صحتها وعدم ، ابلتسليم خمتتمة ابلتكبري مفتتحة وكوهنا

 إمام صفوف ذات وبكوهنا ، هلا املاء طلب وبوجوب ، ابإلمامة األحقية وإثبات اليد وبرفع املكروه
 وهو ، اجلنازة صالة وبني املخصوصة األركان ذات بني مشرتك لفظ الصالة أن وحاصله:  قال. 
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 ، أقوى رشيد ابن حبث أن فىخي وال.  غريه بذلك قال وقد.  كالمه  انتهى فيهما شرعية حقيقة
 كما  خصائصها من مر ما إبثبات بل املذكورة الدعوى بدون قدمته كما  حاصل املصنف ومطلوب

 ا.ه  أعلم وهللا.  تقدم

 تطهر إن فواهتا رءامل وخاف حتضر جنازة يف واختلفوا(: 5/424وقال ابن املنذر يف األوسط )
 عطاء،و  والشعيب، ال،وس عباس، ابن عن القول ذاه روينا ويصلي، يتيمم: طائفة فقالت ابملاء،

 سعد، بن والليث ة،وربيع األنصاري، وُيىي وعكرمة،  والنخعي، إبراهيم، بن وسعد والزهري،
 بتيمم عليها يصلى ال: طائفة وقالت ...الرأي وأصحاب وإسحاق، واألوزاعي، الثوري، وسفيان

 فيهو  مجيعا القولني عنه فروى احلسن عن يهف واختلف ثور وأيب وأمحد والشافعي مالك قول هذا
.  يبالشع قول هذا سجود، وال ركوع فيها ليس طهارة غري على عليها يصلي أن وهو: اثلث قول
 دجي ال ملن طهورا دالصعي جعل وجل عز هللا ألن: أقول والشافعي مالك، وبقول: بكر أبو قال

 ذهب إن اجلمعة وتف خاف من أن على العلم أهل أمجع وقد املاء، وجد ملن ذلك وليس املاء،
 ذلكب أوىل ةاجلناز  فوت افخي فالذي اجلمعة، فاتته وإن يتطهر، ولكنه يتيمم ال أنه ابملاء، يتطهر

 ا.ه 
 هلا وءالوض يف اختلفوا إمناو  صالة، أهنا يف العلماء خيتلف(: ل 445وقال ابن العريب يف القبس )ص

 ا.ه  فيها وضوءال من بد ال منهم، شذَّ  إالمن ،أبمجعهم العلماء فقال فيها، والقراءة
 وتدخل الطهارة، إىل تقرةمف كلها  الصلوات أن: الفقه من فيه(: 33 /1) املعال يف اخلطايب وقال
 ا.ه  كلها  النوافل من وغريمها والعيدين اجلنازة صالة فيها

( فوهتا خاف إذا املصر يف اجلنازة لصالة وتيمم) قال (:1/118وقال السرخسي يف املبسوط )
 شرع طهور التيمم ألن هلما؛ يتيمم ال - تعاىل هللا رمحه - الشافعي وقال عندان العيد لصالة وكذلك

 رضي - عباس ابن مذهب ومذهبنا بطهور إال صالة وال طهورا يكون ال وجوده فمع املاء عدم عند
 - عمر ابن عن ونقل لتيمماب عليها فصل فوهتا فخشيت جنازة فاجأتك إذا قال - عنهما تعاىل هللا

 رد - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن» روينا وقد مثله العيد صالة يف - عنهما تعاىل هللا رضي
 ما كل  أن إىل أصال هذا فصار «بصره عن املسلم ملواراة الفوت خاف حني التيمم بطهارة السالم
 تقضى ال ألهنا بدل؛ إىل ال تفوت عيدال وصالة املاء وجود مع ابلتيمم أداؤه جيوز بدل إىل ال يفوت

 مبين اخلالف وكأن عندان تعاد ال ألهنا بدل؛ إىل ال تفوت اجلنازة صالة وكذلك اإلمام مع فاتت إذا
 ال وهنا الصالة أداء إىل به يتوصل كان  إذا يلزمه إمنا ابملاء التوضؤ أن فيه والفقه األصل هذا على
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 اخلطاب عنه سقط فإذا ابلوضوء اشتغل لو الصالة تفوته ألنه الصالة؛ أداء إىل ابلتوضؤ يتوصل
 هلا يتيمم ال فإنه اجلمعة صالة فارق وهبذا التيمم فرضه فكان كعدمه  املاء وجود صار املاء ابستعمال

 فرض أصل هو الذي الطهر وهو الصالة إىل به يتوصل هناك الوضوء ألن الفوت؛ خاف وإن
 وابلوضوء تفوته فال مؤقتة غري ألهنا التالوة؛ سجدة خبالفو  املاء ابستعمال خماطبا فكان الوقت
 العيد صالة يف شرع ما بعد احلدث سبقه وإن) قال هلذا ابلتيمم؛ أداؤها جيزئه فال أدائها إىل يتوصل

 - حنيفة أيب عند( للبناء تيمم ابلوضوء شروعه كان  وإن ابالتفاق وبىن تيمم ابلتيمم شروعه كان  فإن
 يبين أن له كان  للوضوء ذهب إذا فإنه الفوت خياف ال ألنه يتيمم؛ ال وعندمها ،- تعاىل هللا رمحه
 التيمم بطهارة االفتتاح جاز ملا يقول - تعاىل هللا رمحه - حنيفة وأبو اإلمام فراغ بعد عاد وإن

 لكثرة الناس مع ابملعاجلة يبتلى فرِبا قائم الفوت وخوف أسهل البناء حالة ألن أجوز؛ فالبناء
 هذا وقيل الوقت ِبضي فتفوته الشمس تزول حىت املاء إىل يصل وال صالته فتفسد دحامهماز 

 املاء ديران يف فأما املصر إىل يعود حىت إليه يصل ال بعيد املاء فإن الكوفة جبائية على بناء اجلواب
 - حنيفة أيب عن احلسن روى وقد الفوت خياف ال ألنه للبناء؛ وال لالبتداء يتيمم فال ابملصلى حميط

 فإن الفوت خياف ال ألنه غريه؛ خبالف ابلتيمم اجلنازة على يصلي ال امليت ويل أن - هللا رمحهم
 ا.ه  اإلعادة حق له كان  عليها صلوا وإن الناس

أي - أهنا رىي كان  املتقدمني بعض أن حكي وقد (:2/315وقال ابن رجب يف فتح الباري )
 قوله عن عفرج ؟ القبلة ريغ إىل فتفعل:  له فقيل ، الوضوء اهل يشرتط فال ، دعاء -صالة اجلنازة

 ا.ه 
 الصالة، لفظ يتناوهلا اجلنازة صالة(: 4/102وقال العوايشه يف املوسوعة الفقهية امليسرة )

 من والطهارة احلقيقية، الطهارة من: املكتوبة الصلوات سائر يف تفرض اليت الشروط فيها فيشرتط
 أن فله الصالة؛ فوات خشي إذا لكنه، العورة وسرت القبلة، واستقبال واألصغر، األكرب احلدث
--األلباين– شيخنا وكذلك ،"1الفتاوى جمموع" يف كما  -هللا رمحه - اإلسالم شيخ يقول وبه يتيمم
 ا.ه  أجابنيها إجابة يف -هللا رمحه

                                                 
 وإسحاق أمحد عن رواية وهو اجلنازة صالة فوات خلوف وجيوز(: 20يف اإلختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم )ص 1

 خاف من به وأحلق السالم لرد تيمم والسالم ةالصال عليه أنه ثبت وقد حنيفة أيب ومذهب عباس ابن قول وهو
 .العيد فوات
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 فليغتسل، ميتا غسل من"(: عند شرح حديث 1/270وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )
 ."فليتوضأ محله ومن

 ذلك نأل اإلرادة؛ لىع الفعل وأطلق محله، أراد من: قيل" محله من( فليتوضأ محله ومنقوله )
: املائدة] {الصلوة إىل قمتم إذا ءامنوا الذين أييها: }تعاىل قوله مثل كثريا  العربية اللغة يف مستعمل

 اخلالء خلد إذا وسلم ليهع هللا صلى النيب كان  :أنس وكحديث إليها، القيام أردمت إذا: يعين[. 6
 ،"وضأفليت" لهمح أراد من: يأ" محله من: "فقيل كثري،  وهذا". واخلبائث اخلبث من ابهلل أعوذ: "قال

 لىع الوضوء ومحل أ،فليتوض فعال محله من: وقيل عليه، للصالة متهيئا يكون أن أجل من وذلك
 يده ففلينظ: أي" أفليتوض" وأيضا النظافة، وهو غويالل الوضوء على الوضوء محل الوجه هذا

 جحتتا  ال طاهرة امليت شرتواب امليت محلت وإن يديه ألن نظر؛ فيه هذا لكن امليت حلمل ملباشرهتا
 ....منها األيدي تغسل أن إىل

 أراد: أي - محله من نأ ذكران الذي التقدير على امليت على للصالة الوضوء وجوب: فوائده ومن
 لىص النيب لقوله ضوءبو  إال تصح ال امليت على الصالة أن شك وال -فليتوضأ عليه ليصلي محله

 بغري الةص ال: "قوله وموعم ،"يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة هللا يقبل ال: "وسلم عليه هللا
 ".طهور

 مصر يف الدم نهاع انقطع حائضا امرأة أن ولو (:2/127قال السرخسي يف املبسوط ))فرع(: 
 حليضا من خبروجها اتيقن ألان جيزئها؛ فذلك عشرا أيمها كانت  فإن جنازة على فصلت فتيممت

 أيمها تكان  إن وكذلك ،ذلك يف اجلنب ِبنزلة فهي فقط االغتسال عليها بقي وإمنا أيمها، ِبضي
 ماحك طاهرة صارت األهن الدم؛ عنها انقطع ما بعد كامل  صالة وقت عليها مضى وقد العشر دون
  إذا افأم العدة، من خبروجها وحكم غشياهنا للزوج حل وهلذا ذمتها يف دينا الصالة وجبت حىت

 زةاجلنا على لصالةا جتزئها ال فإنه كامل  صالة وقت عليها ميض ول العشر دون أيمها كانت
 حق نقطعي وال يقرهبا أن للزوج ُيل ال وهلذا حكما وال حقيقة احليض من خترج ل ألهنا ابلتيمم؛
 .الدم انقطاع بنفس الرجعة

 عادمة وهي سفر يف تكون أن إال اجلنازة على تصلي أن للحائض فليس حكما حائضا كانت  وإذا
 ِبنزلة حقها يف التيمم ألن اجلنازة؛ على وتصلي الدم انقطاع بعد تتيمم أن هلا فحينئذ للماء

 هذا مث اجلنازة على الصالة فكذلك ابلتيمم املكتوبة أداء هلا جيوز وهلذا املكان هذا يف االغتسال
 أيب أصل وعلى التيمم بنفس تنقطع الرجعة يقول فإنه ظاهر - تعاىل هللا رمحه - حممد أصل على
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 طهارة التيمم ولكن التيمم بنفس تنقطع ال كانت  وإن الرجعة تعاىل هللا رمحهما يوسف وأيب حنيفة
 حق يف طهارة كونه  ضرورة فمن الصلوات سائر دون اجلنازة على والصالة الصالة حكم يف ابلنص
 .أيضا اجلنازة على الصالة يف طهارة يكون أن الصلوات سائر

 
 (اجلنازة صالة أركان)ابب 

 عذر، غري من الراكب أو القاعد من تصح فال والقيام، التكبريات: احلنفية عند اجلنازة صالة أركان
 مريضا الويل كان  ولو استحساان، راكبا عليها يصلي أن جاز وحنوه لطني الدابة عن النزول تعذر فلو
 . 1فقط اإلمام جتزئ: حممد وقال يوسف، وأيب حنيفة أيب عند أجزأهم قيام والناس قاعدا فأم

 بعد وأما ينهن،ب دعاء: اثلثها تكبريات، أربع: اثنيها:  النية: أوهلا: مخسة أركاهنا: املالكية وقال
 تسميع،ال بقدر اإلمام هبا جيهر واحدة تسليمة: رابعها ،يدع ل أحب وإن دعا أحب فإن الرابعة

 .لقادر هلا قيام: خامسها
 للميت، لدعاءا وأدىن ،النيب على والصالة الفاحتة، وقراءة والتكبريات النية، أركاهنا:  الشافعية وقال

 ذرع غري من جلوسا واصل فلو عليه، قدر إن املذهب على القيام جيب وكذلك األوىل، والتسليمة
 . أعادوا ركباان أو

 املأموم، غري على الفاحتة وقراءة أربع، وتكبريات فرضها، يف لقادر قيام أركاهنا: احلنابلة وقال
:  قوله يكفي فال)  ارمحه اللهم بنحو به خيصه(  ويتجه)  مليت دعاء وأدىن النيب، على والصالة

 . 2وترتيب ، وسالم(  وميتنا حلينا اغفر اللهم
 اجلنازة صالة وأركان: ةقال ابن قدام (:5/339ة العثيمني يف تعليقه على الكايف )وقال العالم

 .كالظهر  فيها القيام فوجب مكتوبة صالة ألهنا القيام ستة،
 ئماً قا صل) لموس عليه هللا ىصل النيب لقول أركاهنا من ركن أنه معروف الصالة يف القيام :عثيمنيال

 مومالع أما اللفظي العموم أو املعنوي العموم يف فتدخل صالة هوهذ احلديث( فقاعداً  تستطع ل فإن
 .املعنوي العموم ابب نم جعلها هللا رمحه واملؤلف فالقياس املعنوي العموم وأما فظاهر اللفظي

                                                 
 ، 247 ، 239 ، 230/  1 للحنابلة املنتهى وغاية ، 37 ص للشافعية والتنبيه ، 162/  1 اهلندية 1

 .229 / 1 الصغري والشرح ، 171 ، 120/  1 رشد ابن ومقدمات

 ، 243 ، 242/  1 املنتهى وغاية ، 330/  1 املنهاج على واحمللي ، 240/  1 واألم ، 38/  التنبيه 2
 .223/  1 الصغري والشرح ، 171/  1 رشد ابن ومقدمات
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 تفقم أربعا يالنجاش على ربك  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن تكبريات أربع الثاين: قال ابن قدامة
 .عليه

 النيب ونك  لكن الوجوب لىع يدل ال الفعل جمرد ألن الواقع يف كايف  غري االستدالل اهذ: عثيمنيال
 اورِب عليها حافظ لب ثالث من أقل على اقتصر أنه واحد حرف عنه يرد ل وسلم عليه هللا صلى

 كرب  أنه ردجم أما( أصلي رأيتموين كما  صلوا) بقوله هلذا ويستأنس األربع وجوب على هذا يدل زاد
 لقولا على الوجوب لىع يدل ال والفعل فعل ألنه الوجوب على يدل ال فهذا أربعاً  النجاشي على

 .الراجح
 وسلم يهعل هللا صلى النيب وللق الكتاب بفاحتة األوىل التكبرية يف يقرأ أن الثالث: قال ابن قدامة

 أو السنة من إنه وقال القرآن أبم فقرأ جنازة على عباس ابن وصلى( القرآن أبم يقرأ ل ملن صالة ال)
  اءةالقر  فيها وجبتف القيام فيها جيب صالة وألهنا البخاري رواه صحيح حديث السنة َتام من

 عن سهل نب أمامة أبو روى ملا الثانية يف وسلم عليه هللا صلى النيب على يصلي أن الرابع كالظهر
 إلماما يكرب أن جلنازةا على الصالة يف السنة أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجل

 لموس عليه هللا صلى النيب ىعل يصلي مث نفسه يف يقرأ األوىل التكبرية بعد الكتاب بفاحتة يقرأ مث
 وليس ندهمس يف الشافعي اهرو  نفسه يف سراً  يسلم مث منهن شيء يف يقرأ وال للجنازة الدعاء وخيلص

 .فحسن شهدالت يف يصلي كما  صلى وإن مؤقت شيء عليه الصالة يف
 يأ مؤقت شيء وسلم عليه هللا صلى النيب على من؟ على يعين عليه الصالة يف ليس: عثيمنيال

 ىكف  حممد على السالمو  الصالة أو حممد على هللا صلى أو حممد على صل اللهم قال لو بل معني
 ليكع نصلي كيف  ئلس وسلم عليه هللا صلى النيب فإن أفضل السنة به جاءت ما أن شك ال لكن
 .آخره إىل( حممد على صل اللهم) قولوا قال

 إذا) سلمو  عليه هللا لىص النيب ولقول لذلك الثالثة يف للميت يدعو أن اخلامس: قال ابن قدامة
 عاد وما به اإلخالل جيوز فال املقصود وألنه داود أبو رواه( الدعاء له فأخلصوا امليت على صليتم

 (.تسليمال حتليلها) وسلم عليه هللا صلى النيب لقول التسليم السادس أجزأه به
 بن أمامه أبو رواه الذي وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلديث فيه صح إذا الرتتيب هذا: عثيمنيال

 على ابلصالة املقصود ألن مناسب أيضاً  فهو يصح ل وإن فظاهر النيب أصحاب من رجل عن سهل
 عليه هللا صلى النيب على الصالة مث وجل عز هللا على الثناء سننه من والدعاء له الدعاء هو امليت
 عليه هللا صلى النيب على والصالة الفاحتة بقراءة ِباذا؟ وجل عز هللا على الثناء فهنا الدعاء مث وسلم
 والدعاء وأمشل أعم ألنه العام ابلدعاء يبدأ لكن الثالثة يف للميت والدعاء الثانية التكبرية يف وسلم



 - 56 - 

 مث امليت هذا ومنهم( وميتنا حلينا اغفر اللهم) تقول فأنت يديه بني الذي امليت هفي يدخل العام
 وهو نظرياً  له ذكران وقد جداً  مناسب وهذا وارمحه له اغفر اللهم له فتقول خبصوصه له تدعو

 ابلسالم مث وسلم عليه هللا صلى النيب على ابلسالم مث هللا على ابلثناء تبدأ التشهد يف التحيات
 هللا صلى النيب ألن العموم دون عليك ابلسالم وبََدْأت الصاحلني هللا عباد على ابلسالم مث كعلي

 هللا عباد وعلى علينا السالم) قال هكذا األمة علم الرسول وألن( بنفسك ابدأ) قال وسلم عليه
 (.الصاحلني

 مع سورة ةقراء جيوز فهل وسورة الفاحتة يعين كذلك  معه وسورة زيدة فيه عباس ابن حديث: السائل
 الفاحتة؟

  .أحياانً  قصرية سورة الفاحتة مع يقرأ أن جيوز: عثيمنيال
 
 
 

 (اجلنازة صالة شروط)ابب 
 ، مكاانو  وثواب بدان ةاحلقيقي الطهارة من الصلوات لبقية يشرتط ما اجلنازة صالة لصحة يشرتط

 . قتالو  سوى ، والنية ، القبلة واستقبال ، العورة وسرت ، واحلكمية
 : يلي ما أيضا احلنفية وشرط

 .{ أبدا مات منهم أحد على تصل وال: }  تعاىل لقوله امليت إسالم :أوهلا
 من ىعل وال ، يغسل ل من على تصح فال ، البدن يف وحقيقية حكمية جناسة من طهارته :والثاين

 طسق ابلنبش إال جهإخرا ميكن ول غسل بال دفن فلو اإلمكان عند الشرط وهذا ، جناسة عليه
 غاية يف وصحح ، حممد عن مساعة ابن رواية هذه)  للضرورة غسل بال قربه على وصلي الغسل
(  ةمشروع غري غسل بال ألهنا ؛ عليه يصلى ال أنه التحفة وصاحب القدوري إىل معزي البيان

 . عليه ويصلى ويغسل خيرج فإنه ، الرتاب عليه يهل ل إذا ما خبالف
 قربه على الصالة أعيدت ابلنبش إال خيرج وال دفن مث ، مثال جهال غسل بال عليه صلي ولو

 الكفن ستنج إن أنه من وىالفتا خزانة يف ملا ؛ ذلك شق إذا إال الكفن طهارة ويشرتط ، استحساان
 . ابتداء املتنجس الكفن خبالف ، للحرج دفعا ، يضر ال امليت بنجاسة

 مكان طهارة وأما.  ال وبعده غسل، يكفن أن قبل انك  إن ، منه خرج ِبا بدنه تنجس لو وكذا
  فإذا ، شرط أهنا والقنية الفالح مراقي ويف ، بشرط ليست أهنا التاجية والفوائد اهلندية ففي ، امليت
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 ففي األرض على كان  وإن ، الصالة جتوز(  النعش)  اجلنازة على امليت وكان ، جنسا املكان كان
 . بعدمه القنية يف وجزم(  خان قاضي اجلواز إىل ومال)  ، جيوز ال الفوائد

.  حائال يعد فال اتبع الكفن أن اجلواز عدم ووجه ، والنجاسة امليت بني حائل الكفن أن اجلواز وجه
 طهارة اشرتاط فعدم ، اجلنازة على امليت وكان ، األرض امليت ِبكان املراد كان  إن أنه واحلاصل

  إذا فيما اختلفت كما  فيه األقوال ختتلف أنه فالظاهر اجلنازة املراد كان  وإن)  عليه متفق األرض
 . 1( النجسة األرض على موضوعا امليت كان
 مليتا حق يف شرطان ةالعور  وسرت ، ومكان وبدن ثوب يف النجاسة من الطهارة:  القنية يف قال

 اإلمام ةبصال لفرضا لسقوط ؛ ال وبعكسه ، أعيدت هبا والقوم ، طهارة بال أم فلو ، مجيعا واإلمام
. 

 . خلفهم موضوع ميت على تصح فال القوم أمام امليت تقدمي :والثالث
 . رأسه مع نصفه أو بدنه أكثر حضور أو حضوره :والرابع

 . منها قريبا األيدي على أو األرض على وضعه :واخلامس
 . املختار الدر يف املذكور هو هذا - عورته سرت :والسادس
 أن نبغيي اجلنازة صالة يف صيب أم فلو ، اإلمام بلوغ الشروط من بقي:  الدر صاحب قال :والسابع

 يف نقل ولكن. لفرائضا أداء أهل من ليس وهو ، الكفاية فروض من ألهنا ؛ الظاهر وهو جيوز ال
 .بفعله الفرض سقوط الفتاوى جامع عن األحكام
 علهمفيج ملوتىا كثرت  إذا أماو  ، واحدا امليت كان  إذا امليت أجزاء من جزءا اإلمام حماذاة :والثامن

 .شرطا احملاذاة كون  األقرب: عابدين ابن قال ، أفضلهم عند ويقوم صفا
 ل ما لعله:  الغاية تعليق ويف كره،  يسامته ل فإن امليت اإلمام يسامت أن جيب ال: احلنابلة وقال

 .  2فحش إن تصح فال ، عرفا يفحش
 يدي نيب وحضوره ، ورتهع وسرت ، وطهارته امليت إسالم اشرتاط على احلنفية احلنابلة وافق وقد

 ، لنجاسةا واجتنابه ، فامكل املصلي كون  اشرتاط وعلى ، امليت إىل ترجع اليت الشروط من املصلي
 . املصلي إىل ترجع اليت من ، والنية ، العورة وسرت ، القبلة واستقباله

                                                 
 ص الفالح مراقي ويف ، 179/  3 البحر يف كما  بشرط ليست امليت مكان طهارة أن التاجية الفوائد يف صرح 1

 . ابشرتاطها صرح بعدها وما 340

 . 214/  1 القنية 2
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 يف وأ ، قصر مسافة دون بلد عن غائب على الةالص فجوزوا اجلنازة حضور اشرتاط يف وخالفوهم
 ديي بني حضوره من طوهاشرت  ما وأما ، ابلنية شهر إىل ، وحنوه وأسري غريق وعلى ، قبلته غري

 اتبوت يف وال ، دفن قبل ائطكح  ، حائل وراء من وال ، حممولة اجلنازة تكون ال أن فمعناه ، املصلي
 . مغطى
 يةاملالك تووافق ، لغائبا على الصالة وجتويز ، حضوره اشرتاط دمع على احلنابلة الشافعية ووافق
 الرجل ووسط املرأة كيبمن عند يكون حبيث املصلي أمام وضعه وأما ، حضوره اشرتاط على احلنفية

 . نفيةاحل عند شرط مليتا من جبزء اإلمام حماذاة أن إال ، أيضا احلنفية وعند ، عندهم فمندوب
 على ةالصال جتوز:  افقالو  ، األرض على وضعه اشرتاط يف احلنفية فعيةوالشا املالكية وخالف
 يف إلمامةا ابشرتاط الكيةامل وانفرد.  أعناقهم على أو ، الناس أيدي على أو ، دابة على احملمول
 الشرح ففي ، ليهع املنفرد صالة بصحة غريه وصرح ، رشد ابن به صرح ما على اجلنازة صالة

 . مجاعة نداب أعيدت منفردا اعليه صلى إن الصغري
 الشافعيةو  ملالكيةا وعند ، رابعةال التكبرية بعد مرتني التسليم اجلنازة صالة يف احلنفية عند والواجب
 يف مالتسلي وحتليلها:  سلمو  عليه هللا صلى النيب لقول قالوا ، ركن واحدة مرة التسليم واحلنابلة
 .  الصالة

 والتسليمة وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من ستة عن نازةاجل على واحدة مرة التسليم وورد
 . 1احلنابلة عند جائزة الشافعية عند مسنونة الثانية

 مسألة: سنن صالة اجلنازة.
 حواشي ويف ، احلنفية دعن سنة أنثى أو امليت كان  ذكرا امليت صدر حبذاء اإلمام قيام :األوىل

 .ستحبم أنه على يدل ما املراقي على الطحطاوي
 وسط ذاءح واملنفرد إلماما وقوف منها ، مستحبات هلا بل سنن اجلنازة لصالة ليس: املالكية وقال

 .واخلنثى املرأة ومنكيب الرجل،
 ندع:  نابلةاحل وقال ، خلنثىا أو املرأة عجز وعند ، الرجل رأس عند يقومان إهنما:  الشافعية وقال
 . نثىخ من ذلك وسن ، األنثى ووسط ، الرجل صدر

                                                 
 . 116/  1 القناع وكشاف ، 243/  1 املنتهى غاية 1
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 سبحانك :وهو بلةاحلنا من اللاخل اختيار وهو احلنفية عند سنة األوىل التكبرية بعد الثناء :الثانية
 الطحاويو  واحلنابلة افعيةالش وقال.  غريك إله وال ، جدك وتعاىل ، امسك وتبارك ، وحبمدك اللهم

 . حاالفتتا  كبريةت بعد يستفتحون أهنم والعادة النقل ولكن منه استفتاح ال:  احلنفية من
 : دينعاب ابن وقال ، اجلنازة صالة يف إال"  ثناؤك وجل: " ترك األوىل األهنر سكب يف وقال

 . احلمد صيغ من صيغة أبي السنة حصول الرواية ظاهر مقتضى
 صلى لنيبا على ةوالصال هللا مدحب الدعاء ابتداء ولكن ، األوىل التكبرية يف ثناء ال:  املالكية وقال

 . يستفتح ال:  ضاأي احلنابلة وقال ، الثانية التكبرية بعد أي ، مندوب وسلم عليه هللا
 بنية قراءهتا يستحب:  القاري علي وقال ، احلنفية عليه نص كذا  الثناء بقصد الفاحتة قراءة وجاء

 .1اخلالف من خروجا الدعاء
:  بقوله الثانية التكبرية بعد سلمو  عليه هللا صلى النيب على الصالة احلنفية عند السنن ومن :الثالثة
 الثناء وتقدمي الدعاء على الصالة تقدمي ألن ؛ آخره إىل حممد آل وعلى حممد على صل اللهم

 لقوله ، أيضا الدعاء بعد وسلم عليه هللا صلى النيب على يصلي أن وينبغي:  قالوا ، سنة عليهما
 . 2(وآخره وأوسطه الدعاء أول يف اجعلوين) والسالم الصالة عليه
 يف الشروع قبل تكبرية كل  عقب مندوبة وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة: املالكية وقال

 شيء كل  على وهو املوتى ُييي الذي هلل واحلمد ، وأحيا أمات الذي هلل احلمد:  يقول أبن ، الدعاء
 صليت كما  ، حممد آل وعلى ، حممد على وابرك ، حممد آل وعلى حممد على صل اللهم ، قدير

                                                 
/  2 الصغري والشرح ، 241/  1 املنتهى غاية ، 615 ، 610/  1 عابدين وابن 340 ص الفالح مراقي 1

223. 

 1/61) والعقيلى ،(1132 رقم ، 340 ص) محيد بن وعبد ،( 3117 رقم ، 2/215) الرزاق عبد أخرجه 2
 األفهام جالء يف كما  عاصم أيب ابنو ، (كشف-3156) زاروالب( التيمى احلارث بن حممد بن إبراهيم 57 ترمجة ،
 مسند يف والقضاعى ،( الربذي عبيدة بن موسى 907 ترمجة 2/236) اجملروحني يف حبان وابن ،(41 ص)

 رقم ، 2/216) اإلميان شعب ىف والبيهقى ،(692 /2) الرتغيب يف واألصبهاين ،(944 رقم ، 2/89) الشهب
 حديث هذابقوله:  (522 /3)بن كثري يف تفسريه ا ضعفه وكذا حبان، وابن يلي،العق ضعفه وحلديث ،( 1578

 وهو عبيدة، بن موسى فيه (:155 /10) اجملمع يف ، وقال اهليثمياحلديث ضعيف عبيدة بن وموسى غريب
( أ 15 /3) -خ- اإلحتاف يف البوصريي قالو ، (439 /2) البزار زوائد خمتصر يف احلافظ ووافقه، ضعيف
 ،(69ص) له املوضوعات يف كما  موضوع الصغاين وقال، ضعيف وهو الربذي، عبيدة بن موسى على مداره: خمتصر
 (.327ص) اجملموعة الفوائد يف الشوكاين وأقره
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 عند وهي سيأيت، كما  يدعومث  ، جميد محيد إنك العاملني يف إبراهيم آل وعلى إبراهيم على وابركت
 .مر كما  ركن واحلنابلة الشافعية

 على فسهن قدم لنفسه ادع وإذا)  ولنفسه للميت املصلي دعاء احلنفية عند السنن ومن :الرابعة
 وال ، الثالثة التكبرية بعد كوذل املسلمني، وجلماعة(  نفسهب فيه يبدأ أن الدعاء سنة من ألن امليت
 وسلم ليهع هللا صلى لنيبا عن ابملأثور دعا إن ولكن اآلخرة، أبمور كونه  سوى شيء للدعاء يتعني
 .قبوله لرجاء وأبلغ أحسن فهو
 له غفرا اللهم جنازة على وسلم عليه هللا صلى النيب دعاء) من مالك بن عوف حفظ ما املأثور فمن

 من ونقه ، والربد والثلج ابملاء واغسله ، مدخله ووسع ، نزله وأكرم ، عنه واعف وعافه ، وارمحه
 أهله، من خريا وأهال ، داره من خريا دارا وأبدله ، الدنس من األبيض الثوب ينقى كما  اخلطاي
  .1(النار عذاب ومن القرب عذاب من وأعذه ، اجلنة وأدخله زوجه، من خريا وزوجا

 حلينا اغفر اللهم) ريرةه أيب حديث من مسنده يف حنيفة أبو رواه ما منها أخر روايت األصل ويف
 ( وكبريان وصغريان ، وأنثاان وذكران ، وغائبنا وشاهدان ، وميتنا
 منا توفيته ومن ، اإلسالم على فأحيه منا أحييته من اللهم) النسائي إال السنن وأصحاب أمحد وزاد

 عن فتجاوز مسيئا كان  وإن ، إحسانه يف فزد حمسنا كان  إن اللهم) رواية ويف ،2(إلميانا على فتوفه
  .1(بعده تفتنا وال ، أجره حترمنا ال اللهم ، سيئاته

                                                 
 .مالك بن عوف حديث من (963) مسلم أخرجه 1

 يف يوالنسائ ،(1498) ماجه وابن ،(1024) والرتمذي ،(3201) داود وأبو ،(368 /2) أمحد أخرجه 2
 اآلاثر مشكل شرح يف والطحاوي ،(6009) يعلى وأبو ،(1080) والليلة اليوم عمل ويف ،(10852) االكربى

( 1176 ،1175 أ،1174) الدعاء يف والطرباين ،(541) اجلارود وابن ،(3070) حبان وابن ،(971)
 حمفوط، غري(: 196) احملرر يف كما  البخاري اإلمام عنه قال واحلديث( 41 /4) والبيهقي ،(358 /1) واحلاكم

 /5) املنري البدر يف امللقن ابن وقال كثري،  أيب بن ُيىي على فيه اختلف(: 195 /15) مسنده يف البزار وقال
: فقال السابق، هريرة أيب عن سلمة أيب عن كثري  أيب بن ُيىي حديث عن أيب سألت: حامت أيب ابن علل ويف(: 273

: آخر موضع يف وقال وسلم عليه هللا صلى النيب أن سلمة أبو: يقولون إمنا «هريرة أبو» يقولون ال احلفاظ خطأ، هذا
 علل وانظر اختالف، إسناده يف(: 229 /1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ه . ا يوصله وال هريرة أبو يقول ال

 ،(385) الكبري الرتمذي وعلل ،(357 - 354 /1) حامت أيب ابن وعلل ،(272 - 270 /4) الدارقطين
 دقيق ابن وصححه ،(132 /5) احمللى يف حزم ابن به زاحتج الذهيب، وأقره واحلاكم حبان، ابن احلديث وصحح

 البلوغ على حاشيته يف ابز ابن العالمة وقال ،(271 /5) املنري البدر يف امللقن وابن ،(97) اإلقرتاح يف العيد
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 أجرا نال واجعله ، فرطا لنا اجعله اللهم:  يقول أن ينبغي حنيفة أيب فعن صغريا امليت كان  فإن
 لدعاءا بعد أو ، ملذهبا متون يف هو كما  عليه مقتصرا ومشفعا شافعا لنا اجعله اللهم ، وذخرا

 . وغريها املراقي على الطحطاوي حواشي يف كما  املذكور
 . جراوأ وفرطا سلفا لنا اجعله اللهم:  يقول أن استحب طفال امليت كان  إذا: الشوكاين وقال
 غفريست ال:  الدر يف لوقا ، شاء دعاء أبي أييت ُيسن ال كان  فإن ذلك ُيسن كان  إذا كله  وهذا
 ألن"  بريانوك وصغريان"  : قوله هذا ينايف وال ، تكليفهم لعدم ؛ ومعتوه ، وجمنون ، لصيب فيها

 . االستيعاب املقصود
 وظاهره خلإ - لوالديه راذخ اجعله اللهم:  قال جمنوان استمر أو صغريا كان  إن:  احلنابلة وقال

 . عليه االقتصار
 أيضا املالكية كالم  ظاهر وهو للبالغني، املذكور الدعاء بدل يكون لدعاءا هذا أبن الشافعية وصرح

 . 2الصيغة هبذه للصغري الدعاء يف اتفقت األربعة أقوال فكأن ،
 عند يناليد ورفع ، اهب اإلسرار وهي ، مستحبات هلا بل سنن املالكية عند اجلنازة لصالة وليس

 لىص النيب لىع والصالة ، هللا حبمد الدعاء وابتداء ، أذنيه حذو يكوان حىت ، فقط األوىل التكبرية
 خلف فيقف املأموم أماو  ، املرأة منكيب وعند ، الرجل وسط عند اإلمام ووقوف وسلم عليه هللا

 وأما ، فهخل من يسمع يثحب والتكبري ابلسالم اإلمام وجهر ، الصالة من غريها يف يقف كما  اإلمام
 .  فيها فيسر غريه

 ويف ، الرابعة حىت تكبرية كل  عقب يدعو املالكية عند ولكن ، ركن واحلنابلة املالكية عند الدعاءو 
 ذلك وحنو له اغفر اللهم:  يقول أن الدعاء وأقل ، تقدم كما  الرابعة بعد جيب ال عندهم آخر قول

 هللا ىصل النيب على والصالة تعاىل هللا محد بعد:  يقول أن وهو هريرة أيب بدعاء يدعو أن وأحسنه ،
 ال وحدك أنت إال إله ال أن يشهد كان  ، أمتك وابن عبدك وابن عبدك إنه اللهم:  وسلم عليه

                                                                                                                           

 يف معه ومن األرنؤوط وقال داود، أيب صحيح يف لبايناأل العالمة وصححه جيد، وسندمها شاهدان له(: 356)
 .متابع وهو الرقي، مروان بن موسى أجل من حسن إسناد وهذا صحيح، حديث(: 111 /5) داود أيب سنن حتقيق

 - 164) احلسن بن حممد وعنه( 227 - 1) مالك أخرجه (:125ص) اجلنائز أحكام يف األلباين العالمة قال 1
 صحيح موقوف وسنده 27( 93) 5 رقم"  وسلم عليه هللا صلى الصالة فضل"  يف ضيالقا وإمساعيل( 165
  ". الصحيح ورجال ورجاله يعلى أبو رواه: وقال هريرة أيب حديث من مرفوعا الدعاء منه اهليثمي ساق وقد جدا،

 . 161 / 1 واهلندية ، 612/  1 عابدين وابن ، 341 الفالح مراقي على والطحطاوي السابقة املصادر 2
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 كان  وإن إحسانه يف فزد حمسنا كان  إن اللهم ، به أعلم وأنت ورسولك عبدك حممدا وأن لك شريك
 . بعده تفتنا وال أجره حترمنا ال اللهم ، سيئاته عن فتجاوز مسيئا
 صيغةب املتقدم الدعاء يف ويستمر ، أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك إهنا اللهم:  املرأة يف ويقول

 أمته توأن ، ورزقته تهخلق أنت عبدك وابن عبدك إنه اللهم:  الذكر الطفل يف ويقول ، التأنيث
 به أعظمو  ، موازينهما هب وثقل ، وأجرا وفرطا ، وذخرا سلفا لوالديه اجعله اللهم ، حتييه وأنت

 الكبري يف ويزيد هيمإبرا كفالة  يف املؤمنني سلف بصاحل أحلقه اللهم ، بعده وإيمها تفتنا وال ، أجورمها
 . جهنم وعذاب ربالق فتنة من وعافه ، أهله من خريا وأهال داره من خريا دارا وأبدله: 

 بديكع وابنا عبداك اإهنم:  فيقول األنثى على الذكر يغلب معا وأنثى ذكر على يصلي كان  فإن
 . إخل. . .  أمتيك وابنا
 اللهم:  فيقول اإلانث على الذكور يغلب فإنه ، ونساء رجال من مجاعة على يصلي كان  إذا وكذا
 وبنات ، إماؤك إهنن اللهم:  يقول نساء على يصلي كان  فإن.  إخل. . .  عبيدك وأبناء عبيدك إهنم

 بعد ميت كل  حق يف املذكور الدعاء على ويزيد.  إخل. .  يشهدن كن  إمائك وبنات ، عبيدك
 فأحيه منا أحييته من اللهم ، ابإلميان سبقنا ومن ، وأفراطنا ، ألسالفنا اغفر اللهم.  الرابعة التكبرية

 . 1يسلم مث ، واملسلمات للمسلمني واغفر ، اإلسالم على فتوفه منا توفيته ومن ، اإلميان على
 صليتم إذا) وسلم عليه هللا صلى النيب لقول تقدم كما  للميت دعاء أدىن الشافعية عند والفرض

 . 2(الدعاء له فأخلصوا امليت على
 ، احلاضر للميت اخلري طلب على مشتمال يكون وأن ، الثالثة التكبرية بعد يكون أن فيه ويشرتط

 لوالديه الدعاء يكفي كما  يكفي فإنه ، صبيا كان  إذا إال ، يكفي ال له دعاء بغري للمؤمنني دعا فلو

                                                 
 األركان من الدعاء فيه عد وقد ، 226 ، 225/  1 الصغري والشرح ، 403/  1 األربعة املذاهب على الفقه 1

 .هلا والقيام الواحدة والتسليمة والتكبريات النية وكذا

 ،(3077 ،3076) و( 346 ،7/345) حبان وابن ،(1497) ماجه وابن ،(3199) داود أبو أخرجه 2
 إسحاق ابن وفيه ، داود أبو يضعفه ل( : 5/269) املنري البدر يف امللقن ابن عنه قال واحلديث( 4/40) والبيهقى

 عند ثبت يكون فلعله ، إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن حممد إسناده يف:  «خالصته» يف النووي قال ، وعنعنته ،
 ، ابلعنعنة أوال صحيحه يف أخرجه فإنه ؛ أيضا حبان ابن وصححه ، هللا حبمد ثبت قد:  قلت ، منه مساعه داود أيب
 إبسناده ساقه مث إبراهيم بن حممد من اخلرب هذا يسمع ل إسحاق ابن أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكر:  قال مث

 وحسنه ه .ا أيضا أمحد أبو احلاكم أخرجه وكذا فذكره،..  إبراهيم بن حممد حدثين:  قال إسحاق بن حممد إىل
 .قوي إسناده:  حبان ابن صحيح حتقيق يف األرنؤوط وقال ،(732) اإلرواء يف األلباين العالمة
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 يتقيد وال ، مكلف غري امليت كان  وإن واملغفرة الرمحة كطلب  أخروي أمرا به املطلوب يكون أنو  ،
 من الشافعي انتخبه الذي املشهور ابلدعاء يدعو أن واألفضل ، خاصة بصيغة الدعاء يف املصلي
 وحمبوبه ، وسعتها الدنيا روح من خرج ، عبديك وابن عبدك هذا اللهم:  وهو أحاديث جمموع

 عبدك حممدا وأن ، أنت إال إله ال أن يشهد كان  ، القيه هو وما القرب ظلمة إىل فيها حبائهوأ
 وأنت رمحتك إىل فقريا وأصبح ، به منزول خري وأنت بك نزل إنه اللهم ، به أعلم وأنت ورسولك

  نوإ ، إحسانه يف فزد حمسنا كان  إن اللهم ، له شفعاء إليك راغبني جئناك وقد ، عذابه عن غين
 وجاف ، قربه يف له وافسح ، وعذابه القرب فتنة وقه رضاك برمحتك ولقه ، عنه فتجاوز مسيئا كان

 أرحم ي برمحتك جنتك إىل آمنا تبعثه حىت عذابك من األمن برمحتك ولقه ، جنبيه عن األرض
 .  الرامحني

 ، بناوغائ هدانوشا ، اوميتن حلينا اغفر اللهم:  الرتمذي رواه الذي الدعاء:  قبله يقول أن ويستحب
 فتوفه منا وفيتهت ومن ، إلسالما على فأحيه منا أحييته من اللهم ، وأنثاان وذكران ، وكبريان وصغريان

 .  أجره حترمنا ال اللهم ، اإلميان على
 نزله وأكرم ، عنه واعف عافهو  ، وارمحه له اغفر اللهم:  املذكورين الدعاءين بني:  يقول أن ويندب

 من ضاألبي الثوب نقىي كما  اخلطاي من ونقه ، والربد والثلج ابملاء واغسله ، دخلهم ووسع ،
 من وأعذه ، زوجه من اخري  وزوجا ، أهله من خريا وأهال ، داره من خريا دارا وأبدله ، الدنس
 . النار عذاب ومن ، وفتنته القرب عذاب
 امليت حال يناسب ِبا ، واجلمع ثنيةوالت ، والتأنيث التذكري دعائه يف املصلي يالحظ أن وينبغي
 ويصح ، اجلنازة بقصد مطلقا يؤنث وأن ، الشخص بقصد مطلقا يذكر أن وله ، عليه يصلي الذي

 وذخرا ، وسلفا ، ألبويه فرطا اجعله اللهم:  املذكور الدعاء بدل الصغري على الدعاء يف يقول أن
 وال ، بعده تفتنهما وال ، قلوهبما على الصرب غوأفر  ، موازينهما به وثقل ، وشفيعا واعتبارا ، وعظة

 .1أجره حترمهما
 . هارمح اللهم حنو به خيصه للميت دعاء أبدىن احلنابلة عند الركن ويتأدى

 . سوامها عقب حيص وال ، الرابعة عقب وجيوز الثالثة التكبرية بعد عندهم الدعاء وحمل
 ، وكبريان وصغريان ، وغائبنا وشاهدان ، وميتنا ناحلي اغفر اللهم:  ومنه ، ورد ِبا الدعاء واملسنون

 فأحيه منا أحييته من اللهم ، قدير شيء كل  على وأنت ، ومثواان منقلبنا تعلم إنك ، وأنثاان وذكران
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 ، عنه واعف وعافه ، وارمحه له اغفر اللهم ، عليهما فتوفه منا توفيته ومن ، والسنة اإلسالم على
 ينقى كما  واخلطاي الذنوب من ونقه ، والربد والثلج ابملاء واغسله ، مدخله ووسع ، نزله وأكرم
 ، اجلنة وأدخله ، زوجه من خريا وزوجا ، داره من خريا دارا وأبدله ، الدنس من األبيض الثوب
 للميت الدعاء وهذا ، فيه له ونور قربه يف له وافسح النار، عذاب ومن القرب، عذاب من وأعذه
 .األنثى يف الضمائر يؤنث أنه إال أنثى أو كان  ذكرا الكبري

 اجعله اللهم:  الدعاء يف قال مات حىت جنونه على واستمر جمنوان بلغ أو صغريا امليت كان  وإن
 وأحلقه ، أجورمها به وأعظم ، موازينهما به ثقل اللهم ، جمااب وشفيعا ، وأجرا وفرطا ، لوالديه ذخرا

 الذكر يف ذلك يقال ، اجلحيم عذاب برمحتك وقه ، إبراهيم كفالة  يف واجعله ، املؤمنني سلف بصاحل
 . 1املؤنث يف يؤنث أنه إال واألنثى
 عند اليدين ورفع ، هبا اإلسرار وهي ، مستحبات هلا بل سنن املالكية عند اجلنازة لصالة وليس

 صلى النيب ىعل والصالة ، هللا حبمد الدعاء وابتداء ، أذنيه حذو يكوان حىت ، فقط األوىل التكبرية
 خلف فيقف املأموم وأما ، املرأة منكيب وعند ، الرجل وسط عند اإلمام ووقوف وسلم عليه هللا

 وأما ، خلفه من يسمع حبيث والتكبري ابلسالم اإلمام وجهر ، الصالة من غريها يف يقف كما  اإلمام
 .2فيها فيسر غريه
 فيها األقوال وسائر والدعاء ابلقراءة واإلسرار ، والتأمني الفاحتة، قبل التعوذ سنتها:  الشافعية وقال
 ثالثة يكونوا وأن ، مجاعة يف الصالة وفعل ، هبا فيجهر والسالم التكبري عدا ، ليال فعلت ولو

 يف لإلمام املأموم مساواة تكره وال ، ابإلمام ولو اثنان الصف وأقل ، أمكن إذا فأكثر صفوف
 سنن يف مذكور وهو وسلم عليه هللا صلى النيب على الةالص صيغ أكمل واختيار حينئذ ، الوقوف
 والتحميد ، والسالم الصالة عليه النيب وعلى ، عليهم السالم دون اآلل على والصالة ، الصالة

 النيب على الصالة بعد واملؤمنات للمؤمنني والدعاء وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة قبل
 التكبرية بعد يقول وأن ، الثانية والتسليمة اجلنازة صالة يف ثوراملأ والدعاء وسلم عليه هللا صلى

 حوله ومن العرش ُيملون الذين}  يقرأ مث.  بعده تفتنا وال أجره حترمنا ال اللهم:  السالم قبل الرابعة
 األنثى عجز وعند ، الرجل رأس عند املنفرد أو اإلمام يقف وأن { به ويؤمنون رهبم حبمد يسبحون

 يتم حىت اجلنازة ترفع ال وأن ، صدره حتت يضعهما مث تكبرية كل  عند يديه يرفع وأن ، اخلنثى أو
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 أوال أقاموها ممن إعادهتا أما ، متغايرين أشخاص من عليه الصالة تكرر وإن ، صالته املسبوق
 . فمكروهة

 .1يكفن أن قبل عليه يصلى أن ويكره ، السورة وترك ، االفتتاح دعاء ترك السنن ومن
 ، املصلون كثر  إن ثالثة عن صف كل  عدد ينقص ال وأن ، مجاعة يف فعلها سننها:  احلنابلة لوقا
 من صالة تصح وال ، صفا اثنني كل  جعل أربعة كانوا  وإن ، صفني اإلمام جعلهم ستة كانوا  وإن

 ووسط الرجل صدر عند واملنفرد اإلمام يقف وأن ، الصالة من كغريها  وحده الصف خلف صلى
 يطلع ول ، الفاحتة قراءة قبل والتسمية التعوذ ذكروا وقد ،2فيها والدعاء ابلقراءة يسر وأن ، األنثى
 . بسنيتها هلم تصريح على

 

 (اجلنازة صالة صفة)ابب 
 نأحس هذاو  واملرأة، لرجلا من الصدر حبذاء اجلنازة على الصالة يف يقوم اإلمام أن احلنفية مذهب
 .جاز غريه يف وقف وإن ، عليه للصالة امليت من اإلمام مواقف
 وهو ، أةاملر  من الصدر اءوحبذ ، الرجل من الوسط حبذاء يقوم: قال أنه حنيفة أيب عن احلسن وروى
 مذهبو  ، غريه منكيب ووحذ الذكر وسط اإلمام يقف أن يندب املالكية وعند . ليلى أيب ابن قول

 رجل على صلى) أنسا أن وير  ملا ؛ املرأة وعجيزة ، الرجل رأس عند نداب يقوم اإلمام أن الشافعية
 رسول الةص كانت  هكذا:  دزي بن العالء له فقال ، عجيزهتا عند فقام امرأة وعلى رأسه، عند فقام
 نهأل:  الواق( نعم:  قال ؟ هرأس عند الرجل وعلى عجيزهتا عند املرأة على وسلم عليه هللا صلى هللا

 . لسنةا وخالف جاز كانم أي يف واملرأة الرجل من وقف إنف.  الباقني عن املرأة صيانة يف أبلغ
 من والوسط الصدر وبني ، امرأة ووسط ، رأسه عند وقيل ، رجل صدر عند يقوم:  احلنابلة وقال

 .3السرير وسط فقام امرأة على صلى أنه وفيه أنس حلديث ، اخلنثى
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 وبه ، هاءالفق عند عليه قمتف وهو ، تكبريات أربع خلفه ومن يكرب مث ، واملأمومون اإلمام وينوي
 نذرامل وابن الرتمذي قال ماك  العلم أهل أكثر عند العمل وعليه.  وإسحاق املبارك وابن الثوري قال
 . صالته جتز ل منها واحدة ترك ولو -

 معه ليسلم تاراملخ يف سالمه ظرينت ولكن ، منسوخ ألنه ؛ يتبع ل مخسا اإلمام كرب  ولو:  احلنفية قال
 . الزائدة التكبرية إمامه كرب  إذا املأموم يسلم رواية ويف ، األصح لىع

 عهم يسلمل نتظري أو يسلم بل ، اخلامسة يف املأموم يتابعه ل مخسا اإلمام كرب  لو:  الشافعية وقال
 . يضر ل اتبعه لو أنه األصح وخالف ، األصح هو وهذا
 ُيرمو  ، فقط عسب إىل زاد يماف إمامه ويتابع رياتتكب أربع على يزاد ال أن األوىل:  احلنابلة وقال
 . سبعا جاوز إن ، قبله سالم
 .  1مر كما  هللا على أثىن يديه رفع مع األوىل كرب  فإذا:  احلنفية قال

 يف ليس:  املالكيةو  احلنفية قالو .  الفاحتة وقرأ ومسى تعوذ األوىل كرب  إذا واحلنابلة الشافعية وعند
 . قراءة اجلنازة صالة
 يف هبا يتأي اليت ةاإلبراهيمي صالةال وهي وسلم عليه هللا صلى النيب على ابلصالة أييت الثانية كرب  وإذا

 يكرب مث ، تقدم كما  له فرويستغ للميت يدعو الثالثة كرب  وإذا ، الركوع ذوات من األخرية القعدة
:  حلنفيةا عند وقيل ، لةاحلناب ومذهب احلنفية مذهب ظاهر وهو ، الرابعة بعد دعاء وال الرابعة
 بني خيري : وقيل ،إخل{  قلوبنا غتز  ال ربنا: }  وقيل إخل. . . {  حسنة الدنيا يف آتنا ربنا: }  يقول

 وأ واحدة تسليمة يسلم مث - أيضا الرابعة بعد يدعو واملالكية الشافعية وعند ، والدعاء السكوت
.  حالفال اقيومر  الدر يف اكم  القوم مع امليت ىعل التسليم وينوي.  املتقدم اخلالف على تسليمتني

 . امليت على التسليم ينوي ال:  اهلندية ويف
 . اهنار  أو الصالة تكان  ليال غريها أو الفاحتة يف سواء تكبرية كل  عقب يقرأ ِبا جيهر وال

 رفعي ال هأن زيد بن احلسن كروذ  ، الرواية ظاهر يف احلنفية له يتعرض ل ؟ ابلتسليم صوته يرفع وهل
 لىع العمل لكن ، صلف بال التكبري عقب مشروع التسليم ألن ؛ إليه حاجة وال لإلعالم ألنه ؛

 . واحد بتسليم جيهر:  الفتاوى جواهر ويف ، خالفه
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:  حممد قال ، يليه نم يسمع حىت سلم جنازة على صلى إذا كان  عمر ابن أن موطئه يف حممد وروى
 . حنيفة أيب قول وهو يليه من ويسمع سارهوي ميينه عن فيسلم أنخذ وهبذا
 ابلتسليم اإلمام جيهر املالكية وعند . اإلسرار كل  يسر وال اجلهر كل  جيهر ال إنه:  يوسف أبو وقال
 . 1إسرارها اإلمام لغري ويندب ، التسميع بقدر
 بوفأ ؟ يمابلتسل إلماما جيهر هل واختلفوا.  واحدة تسليمة يسلم:  مجهورهم قال:  النووي وقال
 على مالسال يف مالك قال املدونة ويف ، روايتان مالك وعن ، جيهر:  يقوالن والشافعي حنيفة
 وغريه ملإلما واحدة يمةتسل ، اإلمام سالم دون وهو اإلمام خلف من وكذلك نفسه يسمع:  اجلنائز

 وإن ، أنفسهم يف واحدة هوراء من ويسلم ، يليه من يسمع ما قدر واحدة اإلمام يسلم رواية ويف -
 تلقاء وجيوز ، ميينه عن احدةو  تشهد بال يسلم:  احلنابلة وقالت ، أبسا بذلك أر ل يليهم من أمسعوا
 . اثنية وجيوز ، وجهه

 روااختا لخب يخمشا من وكثري ، الرواية ظاهر يف احلنفية عند األوىل التكبرية غري يف يديه يرفع وال
 . تكبرية كل  يف الرفع

 وروي ، تكبرية أول يف الإ اجلنازة على الصالة يف األيدي ترفع ال عنه روي فقد ، مالك قال وبه
 ذهب الذي وهو - األول هممذهب يف والراجح . األربع التكبريات يف يديه يرفع أن يعجبين أنه عنه
 يفو  ، فقط األوىل لتكبريةا عند املنكبني حذو اليدين رفع ندب:  الصغري الشرح ويف ، الثوري إليه
 . األوىل خالف األوىل غري

 .2تكبرية كل  يف يديه يرفع أن يسن:  واحلنابلة الشافعية وقال
 على الصالة كيفية  توضحوا أن أرجو (:13/141وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )

 .؟ جيهلوهنا الناس من كثريا  ألن ، وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبتت كما  اجلنازة
 ، عنهم هللا رضي وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب بينها قد اجلنازة على الصالة صفة فأجاب:

 بعض أو قصرية وسورة الفاحتة ويقرأ ويسمي الرجيم الشيطان من ابهلل يستعيذ مث أوال يكرب أن وهي

                                                 
 املراقي على والطحطاوي ، 112/  2 القناع وكشاف ، 341/  1 احملتاج ومغين ، 611/  1 عابدين ابن 1

 . 556/  1 الصغري والشرح ، 309/  1 مسلم وشرح ، 242

 ، 241/  1 املنتهى وغاية ، 170 ، 160/  1 واملدونة ، 309/  1 مسلم وشرح ، 161/  1 اهلندية 2
 ، 342/  1 احملتاج ومغين ، 37 ص والتنبيه ، 224/  1 الصغري والشرح ، 53/  4 األوطار نيل ، 242
 . املصرية املطبعة ، 14/  7 مسلم شرح ، الريض ط 490/  2 واملغين
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 مث ، الصالة آخر يف عليه يصلي مثلما وسلم عليه هللا صلى النيب على ويصلي يكرب مث ، اآليت
 وصغريان وغائبنا وشاهدان وميتنا حلينا اغفر اللهم: ) يقول أن واألفضل ، للميت ويدعو الثالثة ربيك

 ، اإلميان على فتوفه منا توفيته ومن اإلسالم على فأحيه منا أحييته من اللهم ، وأنثاان وذكران وكبريان
 والثلج ابملاء واغسله ، مدخله ووسع ، نزله وأكرم ، عنه واعف وعافه ، وارمحه له اغفر اللهم
 وأهال داره من خريا دارا أبدله اللهم ، الدنس من األبيض الثوب ينقى كما  اخلطاي من ونقه ، والربد
 ونور قربه يف له وافسح النار عذاب ومن القرب عذاب من وأعذه اجلنة أدخله اللهم ، أهله من خريا

 وإن وسلم عليه هللا صلى النيب عن حمفوظ هذا كل(  بعده تضلنا وال ، أجره حترمنا ال اللهم ، فيه له
 كان  وإن ، إحسانه يف فزد حمسنا كان  إن اللهم: ) يقول أن مثل أبس فال أخرى بدعوات له دعا

 مث ، قليال ويقف الرابعة يكرب مث ،( الثابت ابلقول وثبته له اغفر اللهم ، سيئاته عن فتجاوز مسيئا
 ( .هللا ورمحة عليكم السالم):  قائال ميينه عن واحدة تسليمة يسلم

 امليت؟ على الصالة صفة عن (:17/127وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 كبرياً   مأ صغرياً  كان  ءً سوا ذكراً  كان  إن رأسه عند اإلمام يقف: امليت على الصالة صفة فأجاب:

 قد لب أبس، الف قصرية سورة هامع قرأ وإن الفاحتة، يقرأ مث األوىل التكبرية ويكربِ   رأسه، عند يقف
 .السنَّة من أنه إىل العلم أهل بعض ذهب

 كما  مد،حم آل وعلى مدحم على صل ِ  اللهم: مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب على فيصلي الثانية يكربِ   مث
 .جميد محيد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على صليت
. جميد محيد إنك براهيم،إ آل وعلى إبراهيم على ابركت كما  مد،حم آل وعلى حممد على ابرك اللهم

 وميتنا حلينا اغفر مالله: "هومن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ورد ِبا يدعو مث الثالثة، يكرب مث
 منا هتيأحي من اللهم ومثواان، ناُمنقلب تعلم إنك وأنثاان، وذكران وكبريان، وصغريان وغائبنا، وشاهدان

 أكرمو  عنه، فواع وعافه محه،وار  له اغفر اللهم. اإلميان على فتوفه توفيته ومن اإلسالم على فأحيه
 نم األبيض الثوب ينقى ماك  اخلطاي من ونقه والربد، والثلج ابملاء واغسله مدخله، واوسع نزله،

 وأعذه نة،اجل أدخلهو  زوجه، من رياً خ وزوجاً  أهله، من خرياً  وأهالً  داره، من خرياً  داراً  وأبدله الدنس،
 لكذ وغري. هول لنا واغفر ه،بعد تفتنا وال أجره، حترمنا ال اللهم النار، عذاب ومن القرب عذاب من
 .َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ورد مما
 نة،حس خرة?الا ويف حسنة، نياالد يف آتنا ربنا: بعدها يقول العلم أهل بعض قال الرابعة، يكربِ   مث

 .النار عذاب وقنا
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 لكذ يفعل أن نبغيي إنه لب َوَسلََّم، هِ َعَليْ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ثبت قد ألنه أبس فال خامسة كربَّ   وإن
 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى نهع ثبت ماو  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ذلك لثبوت مخساً  يكرب أبن أحياانً 
 أن األكثر انك  وإن مرة، هذاو  مرة هذا فيفعل ورد، الذي الوجه على يفعله أن للمرء ينبغي َوَسلَّمَ 

 .ميينه عن واحدة تسليمة يسلِ م مث أربع، التكبري
 ةالصال كصفة  عليها الصالة وصفة رأسها عند يقف ال وسطها عند يقف فإنه أنثى كانت  إذا أما

 الالرج ماماإل يلي الذي ونفيك مرتبني، يكونوا أن يينبغ فإهنم جنائز عدة اجتمع وإذا الرجل، على
 هذا لىفع تيب،ابلرت  هكذا ،الصغار اجلواري مث النساءالبالغات، مث الذكور، األطفال مث البالغون،

 رأس فيجعل همرؤوس وأما إلمام،ا يلي مما هو يكون أنه ِبعىن املرأة، على صغرياً  كان  ولو الذكر يقدم
   .املشروع املكان يف اإلمام وقوف ليكون املرأة، وسط عند الذكر

 
 )ابب أين يقف اإلمام على اجلنازة(

 فلما رأسه، عند فقام رجل، جنازة على صلى مالك بن أنس شهدت): قال اخلياط، غالب أيبعن 
 فالن، ابنة فالنة جنازة هذه محزة، أاب ي: له فقيل األنصار من أو قريش من امرأة جبنازة أيت رفعت
 على قيامه اختالف رأى فلما العدوي، زيد بن العالء وفينا وسطها فقام عليها، فصلى اعليه فصل
 الرجل من يقوم يصنع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  هكذا محزة، أاب ي: قال واملرأة، الرجل
 .1(احفظوا: فقال العالء إلينا فالتفت: قال"  نعم: " قال ؟ قمت حيث املرأة ومن قمت، حيث

  أم على وصلى وسلم، عليه هللا صلى النيب خلف صليت): قال رضي هللا عنه جندب بن مسرة عن
 .2(وسطها عليها للصالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام نفساء، وهي ماتت كعب

                                                 
 داود وأبو ،(312 /3) شيبة أيب ابنو  ،(2149) الطيالسيو  ،(204 ، 151 ، 118 /3) أمحد أخرجه 1
 يف والطحاوي، (3121" )األوسط" يف املنذر وابن، (1494) ماجة وابن ،(1034) والرتمذي ،(3194)

 حسنه واحلديث (322 /5" )السنن معرفة" ويف (،4/33يف الكربى ) والبيهقي ،(1/491) اآلاثر معاين شرح
وقال  ،(5/256) املنري البدر يف نامللق ابن وصححه ،(156 ، 5/123) احمللى يف حزم ابن به واحتج الرتمذي،

(: سنده 351، وقال العالمة ابن ابز يف تعليقه على البلوغ )طريقه حسن جيد(: 7/306العيين يف خنب األفكار )
، وصححه العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححهجيد، 

 .صحيح إسناده (:19/219ط ومن معه يف حتقيق املسند )(، وقال األرنؤو 129الصحيحني )
 (. 964(، ومسلم )332أخرجه البخاري ) 2
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 صلى إذا واملرأة لالرج من اإلمام موقف يف واختلفوا(: 5/418قال ابن املنذر يف األوسط )
 قالو  الرأي، أصحاب قال هكذا امرأة، أو كان  رجال الصدر حبيال يقوم: فةطائ فقالت عليهما،

 حبذاء مفق امرأة كانت  وإن وسطه، حبذاء فقم رجال كان  إذا: " العزيز عبد بن وسعيد األوزاعي،
 ،" اجلنازة وسط يقوم: " وليق ثور أبو وكان ،" الرجل صدر يلي مما يقوم"  الثوري وقال ،" منكبها

 وايتر  ثالث النخعي نع روينا وقد.  واملرأة الرجل من قام أين يبايل ال البصري احلسن وكان
 رأة،امل ومنكب لرجلا صدر عند يقوم أن: والثانية وسطا، واملرأة الرجل من يقوم أن: إحداها
 ندع الرجل نوم وسطها، رأةامل من يقوم: طائفة وقالت.  واملرأة الرجل صدر عند يقوم أن: والثالثة
 .الرجل رأس دوعن وسطها، املرأة من يقوم: بكر أبو قال حنبل بن أمحد قول هذا صدره،

 هوراء والناس, القبلة ويستقبل يقف إبمام امليت على ويصلى (:5/123وقال ابن حزم يف احمللى )
, محدوأ, الشافعي ذأيخ وهبذا .....وسطها عند املرأة ومن, رأسه عند الرجل من ويقف ,صفوف
 .احلديث وأصحاب, موأصحاهب, وداود
 ا.ه  حجة هلم نعلم وما, هذا خبالف, ومالك, حنيفة أبو وقال

 للحديث خالف بال املرأة عجيزة عند اإلمام يقف أن السنة(: 5/179وقال النووي يف اجملموع )
 كثريون  به وقطع ، املصنفني ابتفاق:  الصحيح وجهان الرجل ويف الباقني عن صيانتها يف أبلغ وألنه
 صدره عند الطربي علي أبو قاله:  والثاينه. رأس عند يقف أنه املتقدمني أصحابنا مجهور ولق وهو
 وقال ، أئمتنا اختيار وهو: الصيدالين قال ، السرخسي به وقطع والغزايل احلرمني إمام اختيار وهذا

 عن متهقد ما والصواب ، صدره عند والبغداديون ، رأسه عند: البصريون أصحابنا قال:  املاوردي
 يف للشافعي وليس:  أصحابنا قال األصحاب عن حسني القاضي ونقله رأسه عند وهو ، اجلمهور

 حسني والقاضي احلاوي وصاحب والتجريد اجملموع يف احملاملي هذا قال ممن. نص املسألة هذه
 يقف أنه وإسحق وأمحد الشافعي عن السنة شرح كتابه  يف البغوي ذكر وقد.  وغريهم احلرمني وإمام
 أو غريها أو الرجل عجيزة عند فوقف هذا خالف فلو عجيزته عند فيقف كاملرأة  واخلنثى رأسه عند
 أبو وقال.  مذهبنا تفصيل هذا ، السنة خالف لكنه صالته صحت غريه أو واخلنثى املرأة رأس

 ملرأةا عجيزة عند:  رواية يف وأمحد يوسف أبو وقال مجيعا واملرأة الرجل صدر عند يقف:  حنيفة
 قال وبه غريها عنه وغريه املنذر ابن يذكر ول ، الرجل رأس عند رواية أمحد وعن الرجل وصدر

 ومنكيب الرجل وسط عند مالك عن العبدري ونقل وإسحاق أمحد عن الرتمذي وحكاه إسحاق
 حديث اجلميع على دليلنا ،منهما شاء حيث يقف:  البصري احلسن وقال املنذر ابن قال املرأة
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 وسلم عليه هللا صلى النيب وراء صليت:  قال عنه هللا رضي مسرة وعن.  الكتاب يف املذكور أنس
 ا.ه  ومسلم البخاري رواه وسطها عليها فقام نفاسها يف ماتت امرأة على

 قول( أاملرأة وثدي لرجلا سرة اإلمام ويستقبل) قوله(: 1/361وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 افاةمن وال املرأة يزةوعج الرجل رأس استقبال هو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن صح الذي

 حيصل ما ردي ول وسطها يه عجيزهتا فإن عجيزهتا استقبال ورواية املرأة وسط استقبال رواية بني
  ا.ه منه هوس فهو هذا عقب ذكره وما واسع الكل إن اجلالل قاله ملا وجه فال هذا ملعارضة

 املرأة، ووسط الرجل، أسر  وراء االمام ويقف(: 108لباين يف أحكام اجلنائز )صوقال العالمة األ
  :حديثان وفيه

 عند فقام رجل، جنازة على صلى مالك بن أنس شهدت"  :قال اخلياط غالب أيب عن: األول
 ي: له فقيل األنصار، من أو قريش من امرأة جبنازة أتى رفع، فلما( السرير رأس: رواية ويف) رأسه،

 عند: رواية ويف) وسطها، فقام عليها، فصلى عليها، فصل فالن ابنة فالنة جنازة هذه محزة أاب
 الرجل على قيامه اختالف رأى فلما ،1العدوي زيد بن العالء وفينا( أخضر نعش وعليها عجيزهتا،

 املرأة ومن قمت، حيث يقوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  هكذا محزة أاب ي: قال واملرأة
  .2(احفظوا: فقال العالء إلينا فالتفت: قال نعم،: قال قمت حيث

                                                 
 .وتسعني أربع سنة مات وقرائهم البصرة أهل عباد من وكان التابعني، ثقات من وهو. نصر أبوكنيته   1

 والبيهقي( 832 /1) والطحاوي ماجه وابن .وحسنه( 146 /2) والرتمذي( 67 ،66 /2) داود أبو أخرجه 2
 بن مهام طريق من كلهم  أخرجوه له، والسياق( 204 ،118 /3) وأمحد( 2149 رقم) والطيالسي( 32 /4)

 الطحاوي أخرجه وكذا عنه، - سعيد ابن وهو - الوارث عبد طريق من فأخرجه داود، أيب غري غالب، أيب عن ُيىي
"  يف كما  ثقة وهو طالب أيب غري الصحيحني جالر  رجاهلما صحيح، الطريقني من وإسناده .خمتصرا له رواية يف

( 157 /3" ) الفتح"  من مسرة عن اآليت احلديث شرح يف ذكر كيف  منه فالعجب حجر، ابن للحافظ"  التقريب
 والبيهقي للطيالسي الثانية والرواية! بشئ يتعقبه ول ذلك على سكت مث احلديث، هذا تضعيف إىل أشار البخاري أن
 زيدة داود أيب وعند ".أخضر" لفظ دون بنحوها املذكورين عند وهي داود، أليب الثالثة والرواية .أمحد طريق من

 .عجيزهتا عند املرأة على قيامه يف صنيع عن فسألت: غالب أبو قال: " وهي حاهلا وبيان ذكرها من بد ال أخرى
 ". القوم من رتهايس هتاعجيز  حيال االمام يقوم فكان النعوش، تكن ل ألنه كان  إمنا أنه فحدثوين

 :وجوه من مردود للتعليل فهذا
 .له قيمة فال كذلك  كان  وما جمهول، من صادر أنه: األول
 ودل لنعش،ا يف كوهنا  مع سطهاو  وقف فإنه عنه، هللا رضي أنس وهو نفسه احلديث راوي فعله ما خالف أنه: الثاين
 :وهو االيت الوجه ويؤيده. التعليل ذلك بطالن على ذلك
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 كعب  أم على وصلى وسلم، عليه هللا صلى النيب خلف صليت): قال جندب بن مسرة عن: الثاين
 .1(وسطها عليها للصالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام نفساء، وهي ماتت

"  :أنس حديث عىنِب وهو املرأة وسط حذاء االمام فيق أن السنة على الداللة واضح واحلديث
 .رةمس حديث من رادامل على الداللة يف أصرح فإنه وضوحا يزيده مما هذا بل ". عجيزهتا عند

   املؤلف فبينها امليت على ةالصال كيفية  وأمَّا(: 5/315وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .«وسطها وعند صدره، عند اإلمام وميق أن السن ة»: بقوله   هللا رمحه

 .املرأة وسط وعند الرجل، صدر عند اإلمام يقوم أن هذا على فيستحبُّ 
 .بذلك ثبتت السن ة ألن صدره؛ عند ال الرجل، رأس عند يقف أنه والصحيح

                                                                                                                           

 هذه أنس من فهماست ملا فإنه العدوي، زيد بن العالء ومنهم أنس، لصالة احلاضرون فهمه ما خالف أنه: الثالث
 هتما ملا بطالابال السنة تعود اليت العلة بتلك معللة كانت  فلو"  احفطوا: " هلم وقال أصحابه إىل التفت السنة
 .هلل واحلمد ظاهر وهذا ،حبفظها أصحابه وأمر - البالغ االهتمام هذا هبا العالء
 سطوو  الرجل، سرأ عند الوقوف من احلديث عليه دل ما إىل فذهبوا التأويل، هذا إىل العلماء مجهور يلتفت ل ولذك
 وهو(: " 57 - 4) الشوكاين قال( 225 /5" ) اجملموع"  يف كما  وأسحاق وأمحد الشافعي االمام ومنهم. املرأة
 ". احلق
 يف كما  أيضا يوسف وأيب( 462 /1" ) اهلداية"  يف كما  نفسه حنيفة ألىب قول هو بل فية،احلن بعض واختاره: قلت

 الصدر اءحبذ واملرأة الرجل من يقوم"  وهو االخر قوهلما على ورجحه الطحاوي لالمام( 284 /1" ) املعاين شرح" 
 األميان، ورن وفيه لب،الق موضع ألنه"  هبقول"  اهلداية"  يف هلم واحتج احلنفية، وعليه أيضا حممد االمام قول وهو"! 

"  نةالس هو"  سأن بقول احتج أنهو  األول حنيفة أيب قول ذكر مث"  الميانه الشفاعة إىل إشارة عنده القيام فيكون
 ". نهموبي بينها فحال منعوشة تكن ل جنازهتا إن: أتويله قلنا: " بقوله"  اهلداية"  صاحب عنه فأجاب

 األول رهشط يف احلديث الفتهمخم يف حجتهم هي فما"  هلم سلم لو مث التأويل، هذا بطالن سبق مما عرفت قد: قلت
 السنة فةِبخال اجلهر على همُيمل الذي ما شعري وليت حذاءه يقف بل: هم فقالوا الرجل، رأس حذاء الوقوف وهو
 فعل ماك  به اخذوا أفال هلم، قول يف هبا قالوا ائتهم..  القلب موضع النه: " وقوهلم الباطلة التعليالت هذه ِبثل

 لسنةا هلذه ُيةالصر  املخالفة ذهه ومع واحد آن يف االئمة بقول واخذوا السنة اصابوا فيكونون هللا رمحه الطحاوي
 .!عليه التعصب إىل السنة على الرأي يقدمون ابهنم يتمهم من ينسبون عليه التشبيه ييت مما وغريها

 /1) والنسائي( 67 /2) داود وأبو له والسياق( 60 /3) ومسلم( 157 - 153 /6) البخاري أخرجه 1
( 280 /1) والطحاوي( 267) اجلارود وابن( 455 /1) ماجه وابن وصححه،( 147 /2) والرتمذي( 280

 .(1914 /5) وأمحد( 902) والطيالسي( 34 /4) والبيهقي
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 نفاسها يف ماتت امرأة لىع قام»: وسل م عليه هللا صل ى النيب ألن املرأة؛ وسط أي وسطها، وعند
 .«وسطها عند

 وبني نياملأموم بني ولليح عنده اإلمام فكان والفرج، العجيزة حمل وسطها أن: ذلك يف واحلكمة
 .أعلم وهللا احلكمة، من هذه إليها، النظر

 كني ل لو ولكن ،أجزأ الرجلني عند وقف فلو مستحب، املرأة ووسط الرجل رأس عند والوقوف
 ... .جيزئ ل اإلمام يدي بني امليت
. ينهومي اإلمام يسار نع يكون أن فيجوز اإلمام، ميني عن امليت رأس يكون أن يشرتط ال: تنبيه

 .ميينه عن يكون أن بد ال أنه من العامة بعض يعتقد ملا خالفاً 
 أين يقف على األطفال. )فرع(:

,  الرجل رأس حذاء ماماإل يقف أن والسنة (:3/298قال العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 كان  إنو  ، لقبلةا يلي مما ملرأةوا اجلنائز، اجتمعت إذ اإلمام يلي مما الرجل يكون وأن,  املرأة ووسط
 , الرجل سرأ حيال الصيب رأس ويكون,  الطفلة مث املرأة مث,  املرأة على الصيب قدم أطفال معهم

 طهاوس ويكون,  رأةامل رأس حيال رأسها يكون الطفلة وهكذا.  الرجل رأس حيال املرأة ووسط
 لفخ مكاان جيد ل واحدا يكون أن إال اإلمام خلف مجيعا املصلون ويكون,  الرجل رأس حيال
 ا.ه  ميينه عن يقف فإنه اإلمام

 على الصالة عند ماإلما موقف ما (:17/102وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 األطفال؟ النساء، الرجال،

 الطفلف صغاراً، أو اً كبار   كانوا  سواء املرأة وسط وعند الرجل، أسر  عند اإلمام موقففأجاب: 
 يفعل ماك  وسطها عند اماإلم يقف األنثى الصغرية والطفلة رأسه، عند اإلمام يقف الذكر الصغري

  .الكبار يف ذلك
 

 (عليه الصالة عند امليت وضع)ابب كيفية 
 ابن( ميينه عن امليت رأس)ه قول (:3/36) لواإلكلي التاجمن املالكية يف  املواق هللا عبد أبوقال 
. عنهم جمزئة صالهتم: مالقاس وابن سحنون فقال عكس فلو اإلمام ميني عن امليت رأس جيعل: عرفة
 على نساءال فقدم عليها ةللصال اجلنائز ترتيب يف أخطأ لو وكذلك. واسع ذلك يف فاألمر: رشد ابن

 ا.ه  ابلقرب الدفن قبل علم ولو إعادة وال الصالة ملضت الكبار على والصغار الرجال
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 ويكون اإلمام يسار جلهة الذكر رأس ويوضع (:2/247وقال البيجرمي من الشافعية يف حاشيته )
 ماعجيزهت ندع اإلمام فيقف واخلنثى األنثى أما اآلن الناس عمل عليه ملا خالفا ميينه جلهة غالبه

 ا.ه  اآلن الناس عادة على ميينه جلهة رأسهما ويكون
 عند للميت لصحيحا الوضع هو ما (:17/101وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 والطفل؟ واملرأة الرجل بني فرق هناك وهل عليه؟ الصالة
 ذكراً، تاملي كان  إن سهرأ عند اإلمام ويقف املصلي، أمام يوضع عليه الصالة عند امليتفأجاب: 

 اله،مش عن أو اإلمام، نيمي عن امليت رأس يكون أن بني فرق وال أنثى، امليت كان  إن وسطها وعند
 وال الصف، يف وحده اإلمام ويكون. اإلمام ميني عن يكون أن البد أنه العامة بعض يظنه ملا خالفاً 
. فأكثر اثنان فهخل كان  ذاإ اإلمام يف مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب هدي هو هذا ألن أحد؛ معه يصف

  وإن للصف، رواأتخ الصف يف مكاانً  جيدون كانوا  فإن اإلمام إىل وقدموها اجلنازة محلوا الذين أماو 
 .األول الصف وبني بينه اإلمام وراء صاروا مكاانً  جيدون ال كانوا

 عليه؟ الصالة عند عمشرو  اإلمام ميني عن امليت رأس وضع هل (:17/101وسئل رمحه هللا أيضا)
 عن جلنازةا رأس جيعل أن اجلنازة على يصلي الذي لإلمام ينبغي ولذلك سنة، هبذا أعلم الفأجاب: 

 نهأ عتقدوني الناس ألن مني،الي عن الرأس يكون أن واجباً  ليس أنه للناس يتبني حىت أحياانً  يساره
 ا.ه  له أصل ال وهذا اإلمام، ميني عن اجلنازة رأس يكون أن البد

 عليه هللا لىص النيب عن ثبت هل  ا يف شرح سنن أيب داو:وسئل الدكتور عبد احملسن العباد كم
 ميينه؟ عن ةاملرأ ورأس اإلمام، يسار عن اجلنازة صالة يف امليت رأس جعل أنه وسلم

 فإن ،القرب يف وهم يهمعل صلى لو ومثله القرب، يف وضعهم مثل ميينه، عن يكونون كلهم   فأجاب:
 .كذل خالف على يدل شيئاً  نعرف وما القبلة، مستقبل القرب يف يكون امليت

 
 )ابب هل يرفع يديه يف تكبريات اجلنازة(

 كل  يف يديه رفع اجلنازة على صلى إذا كان  السالم عليه النيب أنرضي هللا عنهما ) عمر ابن عن
 .1(تكبرية

                                                 
 أخرجه( :  2/285" )  الراية نصب"  يف يالزيلع قال .شاذ (:1045قال العالمة األلباين يف الضعيفة ) 1

 وخالفه عمر، ابن عن انفع عن سعيد بن ُيىي أنبأ:  هارون بن يزيد حدثنا: شبة بن عمر عن"  علله"  يف الدارقطين
 وهو ،( 171 ص)  التلخيص يف احلافظ مث الزيلعي وأقره .الصواب وهو موقوفا، هارون بن يزيد عن فرووه مجاعة،
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 رجح ملا وإال ثقات، مجيعا أهنم واملفروض الدارقطين، إليهم أشار الذين اجلماعة رواية فإن تعاىل، هللا شاء إن احلق
 كما  فيه أخطأ حديثا له ذكروا وقد سيما ال وحده، شبة ابن من ريب ما دون وأضبط أحفظ جمتمعني فهؤالء روايتهم

:  فيه قوله على ترمجته يف يقتصر أن على"  بالتقري"  يف احلافظ محل مما هذا وكأن ،" التهذيب"  يف مبني هو
 الثالثة املرتبة ألن احلديث، حسن أنه أي التعديل، مراتب من عنده األخرية وهي الرابعة املرتبة يف فأورده صدوق،

 فهي اخلامسة، املرتبة أما احلديث، صحيح كان  ِبن خاصة وهذه أوعدل، ، ثبت أو متقن، أو ثقة،:  بقوله وصفه من
 أو أوخيطىء، أوهام، أوله يهم، صدوق أو احلفظ، سىيء صدوق ب  اإلشارة وإليه قليال، الرابعة درجة عن رقص ملن

 مجاعة اتبعه أنه هارون، بن يزيد عن اجلماعة رواية يؤيد ومما .منه أوقريبا احلديث ضعيف كان  ملن وهذه آبخره، تغري
 : بياهنا اكوه قاصرة، متابعة وبعضهم اتمة، متابعة بعضهم الثقات من
 ُيىي حدثنا:  زهري حدثنا:  نسيو  بن أمحد قال( :  اإلمام طبعة - 33 ص" )  اليدين رفع"  يف البخاري قال - 1
 .به سعيد بن

 وأمحد ،ثبت ثقة" :  لتقريبا"  يف قال خديج بن معاوية ابن هو وزهري الشيخني، شرط على غاية صحيح سند وهذا
 شيوخ من وهو حافظ، ةثق:  احلافظ قال كما  وهو جده، إىل ينسب يونس بن هللا عبد بن أمحد هو يونس بن

 ". ديثاحل مصطلح"  يف مقرر هو كما  املعلق صورة يف كان  وإن موصول، إسناد فهو البخاري
 .به ُيىي عن فضيل ابن حدثنا( :  4/112" )  املصنف"  يف شيبة أيب ابن قال - 2

 .مجاعةو  معني ابن وثقه مدحم وامسه فضيل ابن من قوية أيضا اتمة ومتابعة شرطهما، على أيضا صحيح سند وهذا
"  ليدينا رفع"  يف والبخاري شيبة أيب ابن أخرجه به، انفع عن هللا عبيد مسعت:  إدريس بن هللا عبد قال - 3

 .به إدريس عن طرق من(  4/44" )  الكربى السنن"  يف والبيهقي
 ثقة، هوو  املصغر، عمر ابن هو هللا وعبيد أثبات، ثقات كلهم  رجاله شرطهما، على أيضا صحيح سند وهذا:  قلت
 .حفظه لسوء ضعيف فهو املكرب عمر بن هللا عبد أخوه وأما
 .حنوه به عاانف مسعت:  قال حازم بن جرير حدثنا:  عرعرة بن حممد حدثنا:  البخاري قال - 4

 ". صحيحه"  يف ريالبخا شرط على ثقات كلهم  رجاله أيضا، صحيح سند وهذا:  قلت
 رواية ىلإ ضمت فإذا عليه، اموقوف عمر ابن عن انفع عن احلديث رواية على متفقة كلها  صحيحة، طرق أربع فهذه

 وايةر  وختطئة ،املوقوفة روايتهم بالتصوي على تعاىل هللا شاء إن قاطعا دليال ذلك كان  هارون بن يزيد عن اجلماعة
 .سواه رب ال املوفق هللاو ظاهر، بني وهذا املرفوعة شبة ابن

 أنه موسل عليه هللا صلى النيب عن تأي ل فإنه األيدي، رفع وأما (: 5/128)  تعاىل هللا رمحه حزم ابن قال:  فائدة
 به أيت ل الصالة يف عمل نهأل ذلك، فعل جيوز فال ،(1) فقط تكبرية أول يف إال اجلنازة تكبري من شيء يف رفع

 من بوالعج خفض، وال رفع فيها وليس ورفع، خفض كل  يف يديه ورفع كرب  أنه السالم عليه عنه جاء وإمنا نص،
 فعر  ومنعه لم،وس عليه هللا صلى يبالن عن قط أيت ول اجلنازة، صالة يف تكبرية كل  يف األيدي برفع حنيفة أيب قول

 زمح ابن تعجب نقل وقد ،وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح وقد الصلوات، سائر يف ورفع خفض كل  يف األيدي
 : هبقول عليه واعرتض"  الراية نصب"  على تعليقه يف مقلديه بعض حنيفة أيب من هذا
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 .1(اجلنازة على تكبرية كل  يف يديه يرفع كان  أنهرضي هللا عنهما ) عمر ابن عنو 
 مث، وىلاأل التكبرية يف منكبيه حذو يديه يرفع اجلنازة صالة املصلي أن على الفقهاء اتفقلقد 

 .التكبريات ابقي يف اليدين رفع يف اختلفوا
 - احلنفية من بلخ مشايخ من كثري  ذهب وإليه - 2مالك عن رواية وهو واحلنابلة الشافعية فذهب

 . تكبرية كل  يف يديه يرفع املصلي أن إىل
 يف ناليدي فعر  - عندهم لراجحةا وهي - الثانية الرواية يف مالك وال الرواية اهرظ يف احلنفية ير ول

 . التكبريات ابقي
 يرفع اجلنازة على املصلي أن على العلم أهل عوام أمجع(: 5/426قال ابن املنذر يف األوسط )

 األيدي يرفع: ةطائف فقالت التكبريات، سائر يف اليدين رفع يف واختلفوا يكربها تكبرية أول يف يديه
 العزيز، عبد بن وعمر عطاء، قال وبه... يفعل عمر ابن كان  كذلك  اجلنازة، على تكبرية كل  يف

 والنخعي، مكحول، عن ذلك وروينا عمر، بن هللا عبد بن وسال والزهري، حازم، أيب بن وقيس
 فحكى لكما عن فيه واختلف وإسحاق وأمحد، والشافعي، األوزاعي، قال وبه نعيم، بن وموسى

 أنه عنه انفع ابن وحكى ،"األربع التكبريات يف اليدين يرفع أن يعجبين: "قال أنه عنه وهب ابن
 على يصلي حضره أنه: "القاسم ابن وحكى ،"األوىل التكبرية يف يديه يرفع أن استحب: "قال

 له، اتباعا أقول رعم ابن بقول: بكر أبو قال" غريها وال تكبرية أول يف يديه يرفع رأيته فما اجلنازة،
 وكانت قائم، وهو املرء يكربها تكبرية كل  يف اليدين رفع بني ملا وسلم عليه هللا صلى النيب وألن

                                                                                                                           

 .أعجب منه النسبة هذه:  قلت
 بدينعا ابن حاشية مثل ه،أتباع كتب  من كثري  يف منقول عنه، اثبت هذا حنيفة أيب قول فإن عجب، ال: وأقول
 ملتون،ا كتب  جرت وعليه ه،خالف على اليوم األحناف عمل كان  وإن يني،احلنف من بلخ أئمة عمل وعليه وغريه،
 .وىلأ به وهو عليه، والرد حزم ابن على االعرتاض على إليه املشار غر الذي هو وهذا

 عن إدريس ابن حدثنا قال( 296 /3) مصنفه يف وهو شيبة أيب ابن طريق من( 426 /5) املنذر ابن أخرجه 1
 وإسناده صحيح. .عمر ابن عن انفع عن هللا عبيد
 /3) زاقالر  عبد أخرجه نهما،ع يصح وال فقط تكبرية أول يف يرفعان كاان  أهنما مسعود وابن عباس ابن عن وورد
 .وغريه( 470

 أنه مالك؛ عن وهب ابن فروى ال؟ أم تكبرية كل  مع يديه يرفع هل (:3/535قال ابن العريب يف املسالك ) 2
 يف يرفع ال انه القاسم؛ ابن عن حبيب ابن وروى .األوىل بعد فيها يرفع ال عنه؛ سمالقا ابن وروى .ذلك يستحب

 .غريها يف وال األوىل
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 التكبري يف اليدين رفع على قياسا فيها، اليدين رفع ثبت القيام، موضع يف واجلنائز العيدين تكبريات
 ما حكم كان  سواها، فيما واختلفوا بريةتك أول يف فرفع يدري ال أن أمجعوا وملا القيام، موضع يف

 امليت، على الصالة من تكبرية أول يف اليد ترفع: طائفة وقالت.  عليه أمجعوا ما حكم فيه اختلفوا
 األول القول خالف النخعي عن ذلك وروي الرأي، وأصحاب الثوري، قال كذلك  بعد، ترفع ال مث

 ا.ه  عنه
 ، اجلنازة صالة من وىلاأل التكبرية يف سنة اليدين فعور (: 5/347وقال البغوي يف شرح السنة )

 منهم موسل عليه هللا صلى النيب أصحاب من مجاعة فذهب التكبريات، سائر يف العلم أهل واختلف
 نب سعيد قال وبه ه،مثل أنس وعن تكبرية كل  يف منكبيه حذو يديه يرفع أنه عمر بن هللا عبد

 عبد نب وعمر ، سريين وابن واحلسن، ، رابح أيب بن طاءع عن ويروى الزبري، بن وعروة املسيب،
 يف إال يرفع ال أنه ىلإ قوم وذهب، وإسحاق وأمحد، والشافعي، املبارك، ابن قول وهو ، العزيز

 ا.ه  الرأي وأصحاب ، الثوري قول وهو األوىل، التكبرية
 مةأئ من وكثري األوىل ةري التكب يف إال يديه يرفع وال (:1/314وقال الكساين يف بدائع الصنائع )

 ةاتر  يرفع وال اترة يرفع ىيُي بن نصري وكان اجلنازة صالة من تكبرية كل  يف اليد رفع اختاروا بلخ
 برياتكتك  عندها اليد عفريف مستوي قيام يف هبا يؤتى تكبريات هذه أن الرفع اختار من قول وجه
  ا.ه األصم من خلفه من إعالم إىل احلاجة واجلامع القنوت وتكبري العيد

 اجلنازة على ييصل الذي عن-أي ماك– وسئل (:2/249وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل )
 نأ كله  عواس حسن وذلك ، للناس الزم بشيء هذا يف مسعت ما:  فقال ؟ تكبرية كل  مع يديه أيرفع
 . األوىل التكبرية يف يديه يرفع وأن ، تكبرية كل  مع يديه يرفع
 العلم أهل بني اختالف ال صحيح ، للناس الزم بشيء هذا يف مسعت ما قوله:  رشد بن حممد قال
 ؛ منه يستحب ما على هذا يف يتكلموإمنا  بواجب، ليس اجلنائز على الصالة يف اليدين رفع أن يف

 أول يف ال يديه يرفع ال أنه األسدية أصل ويف ، خاصة األوىل التكبرية يف يديه يرفع أنه املدونة ففي
 بعدها وفيما األوىل يف يرفع أنه:  املدونة يف مالك عن وهب ابن رواية ويف.  بعدها فيما وال ةتكبري 

 ل شاء وإن ، رفع شاء إن ، األوىل بعد فيما وخريه ، األوىل يف يرفع أنه الرواية هذه يف واستحب ،
 عنه املشهور على القياس ، خاصة - األوىل يف يرفع إنه قوله فوجه ؛ واسع حسن ذلك كل  ، يرفع

 قاس أنه ، كلها  التكبريات يف يرفع إنه قوله ووجه ؛ اإلحرام تكبرية يف إال يرفع ال أنه الصالة يف
 يف يرفع ال أنه األسدية أصل يف وما ؛ الوجوب يف الستوائهما ، األول التكبري على التكبريات سائر
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 رفع تضعيف من األول احلج كتاب  من املدونة ورايت فيبعض ما على هو ، بعدها فيما وال األوىل
 وقد ؛ لذلك إنكاره من الصالة كتاب  من زيد أيب مساع يف ما وعلى ، اإلحرام تكبرية يف اليدين
 ابن مساع من لفرجه اخلرقة يتخذ رسم ويف ، املذكور زيد أيب مساع يف كله  ذلك على التكلم مضى

 ا.ه  أيضاً  الصالة كتاب  من القاسم
 على والقياس لألثر رفعت:  الشافعي فقال اليدين رفع وأما (:1/492زاد )وقال ابن القيم يف ال

 وهو لصالةا يف كربها  كبريةت كل  يف يديه يرفع كان  وسلم عليه هللا صلى النيب فإن الصالة يف السنة
 كربا  لماك  أيديهما يرفعان كاان  أهنما مالك بن وأنس  عمر ابن عن رواه ما ابألثر يريد:  قلت قائم
 على يمىنال ويضع التكبري أول يف يديه يرفع كان  أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ويذكر جلنازةا على

 ا.ه  السنن يف البيهقي ذكره اليسرى
 يصلح شيء األوىل تكبريةال غري يف يثبت ل أنه واحلاصل(: .. 105 /4) نيلال يفوقال الشوكاين 

 ؛(2) يهاف حجة ال قواهلموأ الصحابة أفعالو  -وسلم واممه عليه هللا صلى -النيب عن به لالحتجاج
 كنر  من تقالاالن عند إال هاغري  يف يشرع ل ألنه اإلحرام؛ تكبرية عند الرفع على يقتصر أن فينبغي

 ا.ه  اجلنازة صالة يف انتقال وال الصلوات، سائر يف كما  ركن إىل
 األوىل، التكبرية يف ديهي يرفع أن له ويشرع (:115وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 :حديثان وفيه
 يف يديه فرفع جنازة على كرب  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) رضي هللا عنه هريرة أيب عن: األول

  .1(اليسري على اليمىن ووضع تكبرية، أول
 أول يف اجلنازة على يديه يرفع كان  هللا رسول أن) رضي هللا عنهما عباس بن هللا عبد عن: الثاين

 .2(يعود ال مث تكبرية،
 أكثر فرأى ذا،ه يف العلم أهل واختلف غريب، حديث هذا: األول احلديث عقب الرتمذي قال
 وهو ة،تكبري  كل  يف ديهي الرجل يرفع أن وغريهم وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من العلم أهل
 .وإسحاق وأمحد والشافعي املبارك ابن قول

                                                 
"  االصبهانيني طبقات"  يف الشيخ وأبو، (284) والبيهقي( 192) والدارقطين( 165 /2) الرتمذي أخرجه 1
 .االيت احلديث له يشهد لكن ضعيف، بسند( 262 ص)
 اجلوهر"  يف الرتكماين ابن عنه وسكت جمهول، فإنه السكن بن الفضل غري ثقات رجاله سندب الدارقطين أخرجه 2

 .(!44 /4" ) النقي



 - 79 - 

 ابن نع وذكر الكوفة، أهلو  الثوري قول وهو مرة، أول يف إال يديه يرفع ال: العلم أهل بعض وقال
 بضيق أن علمال أهل بعض رأيو  مشاله، على بيمينه يقبض ال: اجلنازة على الصالة يف قال أنه املبارك

 ". الصالة يف يفعل كما  مشاله على
 هأن على أمجعوا: مجاعواال االشراف كتابه  يف املنذري ابن قال(: 232 /5) للنووي اجملموع ويف

 ." سائرها يف واختلفوا تكبرية، أول يف يرفع
 نرى فال وىل،األ التكبرية ريغ يف الرفع مشروعية على يدل ما السنة يف جند ول: )أي األلباين( قلت

 ناب ذهب وإليه ققني،احمل من وغريه الشوكاين واختاره وغريهم، احلنفية مذهب وهو ذلك، مشرعية
 يف رفع أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن أيت ل فإنه األيدي رفع وأما(: 128 /5: )فقال حزم
 به أيت ل الصالة يف عمل هالن ذلك، فعل جيوز فال فقط، تكبرية أول يف إال اجلنازة تكبرية من شئ

 ض،وخف رفع فيها ليسو  ورفع، خفض، كل  يف يديه ورفع كرب  أنه السالم عليه عنه جاء وإمنا نص،
 النيب نع قط أيت ول اجلنازة، صالة يف تكبرية كل  يف االيدي برفع حنيفة أيب قول من بوالعج
 عن صح وقد صلوات،ال سائر يف ورفع خفض كل  يف االيدي رفع من ومنعه وسلم، عليه هللا صلى
 ". وسلم عليه هللا صلى النيب
 يف ءجا ِبا تغري فال نفية،احل من الشراح كتب  يف روى حنيفة أيب إىل عزاه وما: )أي األلباين( قلت

 بلخ أئمة من كثري  اختيار وهو العزو هذا من التعجب من( 285 /2) الراية نصب على احلاشية
 وهو ذلك، فخال على احلنفية عند العمل لكن ،(64 /2) للسرخسي املبسوط يف كما  منهم
 ال أهنا عم العيدين ةصال يف الزوائد تكبريات يف االيدي رفع يرون ولكنهم السرخسي، به جزم الذي
 (.83 /5) احمللى وانظر! وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن أيضا هلا أصل
 من تكبرية كل  ىعل يديه يرفع كان  أنه عمر ابن عن صحيح بسند( 44 /4) البيهقي روى نعم

 هفل لم،وس عليه هللا لىص النيب من بتوقيف إال ذلك يفعل ال أنه يظن كان  فمن. اجلنازة تكبريات
  يف أصال له أصال له نعرف ال مما وذلك هذا، خالف عمر ابن عن السرخسي ذكر وقد يرفع، أن

 ا.ه  احلديث كتب
 ابن عن ثبت فقد اجلنازة يف أما (:13/358وقال العالمة ابن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب )

 النيب عن تلقاه أنه على يدل وهذا: العلم أهل بعض قال كلها،  التكبريات يف يرفع كان  أنه عمر
 من فعله معترب عنه هللا رضي عمر ابن ففعل الرأي، جهة من يقال ال هذا ألن وسلم؛ عليه هللا صلى
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 ال املسائل هذه ألن والسالم؛ الصالة عليه النيب عن عندهم متواراث كان  هذا أن على يدل السلف،
 ا.ه  اجلنازة تكبريات ات،التكبري  مجيع يف الرفع هو هذا يف فاألفضل الرأي، جهة من تقال

 التكبريات؟ مع ليدينا رفع بدون اجلنازة صالة جيوز هل (:8/389وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 الدعاءو  لفاحتةا وقراءة رياتالتكب فيها الواجب ألن اليدين؛ رفع بدون اجلنازة صالة جتوزفأجابوا: 

 ا.ه  برياتالتك مجيع يف السنة هو اليدين رفع ولكن والسالم، للميت
 «ويرفع» ،«تكبرية كل  عم يديه ويرفع»: قوله (:5/337وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 ريضة،الف صالة يف عهمايرف ما صفة على تكبرية كل  مع يديه يرفع: أي املصلي، على يعود الضمري
 .أذنيه فروع حذو أو منكبيه، حذو يكوان حىت يرفعهما: أي

 :يلي ما ذلك على والدليل الصحيح القول هو هذا ،«ريةتكب كل  مع»: وقوله
 وأعله -هللا حفظه- ابز بن العزيز عبد الشيخ قال كما  جيد، بسند بذلك، السنة ورود - 1

 علماء عند الثقة من والزيدة ثقة، عمر إن: العزيز عبد الشيخ قال لكن شيبة، بن بعمر الدارقطين
 إال منافاة وال كاملنطوق،  ليس عنه املسكوت ألن تنايف؛ ال ناوه منافية تكن ل إذا مقبولة، احلديث

 نقالً  ليس النقل عدم ألن معارضة؛ فال ساكتاً  والثاين انطقاً  أحدمها كان  إذا أما منطوقان، تعارض إذا
 .1للعدم
 يثبت ال مثله نأل الرفع؛ حكم وله موقوفاً،   عنهما هللا رضي   عمر ابن عن صح أنه - 2

 .ابالجتهاد
 الصلوات؟ من غريها على ذلك قاس عنهما هللا رضي عمر ابن لعل: قيل لوو 

 رعم ابن حديث من ذلك ثبت كما  تكبرية، كل  يف رفع فيها ليس األخرى الصلوات أن: فاجلواب
 .نفسه
  فعل،و  قول األوىل بريةالتك من االنتقال يف اجتمع يديه حرك إذا ألنه يقتضيه؛ املعىن أن - 3

 ،قعود أو قيام، وأ سجود، أو ركوع، إما فعل القول مع يكون الصلوات إنف الصلوات، كسائر
 الركوع ألن ليدين؛ا رفع إال يناسب هنا فعل وال فعل، القول مع يكون أن املناسب من فكان

 .اليدين رفع فيبقى متعذران والسجود
 .والنظر ابألثر، مؤيداً  تكبرية كل  يف اليدين رفع يكون وحينئذ  

                                                 
 يشري إىل حديث ابن عمر املخرج يف أول الرتمجة. 1
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 لتكبري،ا ابتداء مع ليدينا رفع ابتدأ شاء إن: أنه الصالة كتاب  يف سبق ،«تكبرية كل  مع»: وقوله
 ا.ه  كرب  مث رفع شاء وإن رفع، كرب  إذا شاء وإن

 لتمييز ةتكبري  كل  مع يرفع أنه فواضح اجلنائز تكبرية أما وقال رمحه هللا يف تعليقه على الكايف:
 يزَت من بدفال األوىل ريةالتكب غري ذكر بعدها ةتكبري  كل  فإن ابلقول مييز كما  ابلفعل االنتقال
 كذل صح قدو  اجلنازة يف ريةتكب كل  يف يديه يرفع أن السنة من كان  وهلذا وابلفعل ابلقول االنتقال

... لباريا فتح حاشية يف ابز بن العزيز عبد الشيخ حققه كما  مرفوعاً  وكذلك موقوفاً  عمر ابن عن
 ا.ه 

 استحباب من ،-تعاىل هللا رمحه- املنذر ابن قاله ما (:19/302لعقىب )وقال األثيويب يف ذخرية ا
 - وسلم يهعل هللا صلى - النيب عن يثبت ل ألنه عندي؛ األرجح هو التكبريات مجيع يف اليدين رفع

 ول ،صحيح بسند" دينالي رفع جزء" يف البخاري أخرجه عليه، موقوفا عمر، ابن عن وصح خالفه،
 عليه هللا صلى - النيب رآلاث عمر ابن اتباع شدة مع فدل ذلك، يف له الصحابة ةخمالف لدينا يثبت
 .وقفه الدارقطين رجح وإن أيضا، مرفوعا عنه روي وقد سيما، ال اتباعا، فعله أنه - وسلم

 .جلنازةا على الصالة تكبريات مجيع يف اليدين رفع مشروعية األرجح أن واحلاصل
 

 جلنازة()ابب أين يضع يده يف صالة ا
 مث تكبرية أول يف يديه رفع جنازة على صلى إذا هللا رسول كان) قالرضي هللا عنه  هريرة أيب عن

 .1(اليسرى يده على اليمىن يده يضع
 اليسرى كفه  ظهر لىع اليمين يده يضع مث (:117أحكام اجلنائز )صقال العالمة األلباين يف 

 عن: األول: بعضها كرأذ  أن البد أحاديث ذلك ويف صدره، على بينهما يشد مث والساعد، والرسغ
 يفضع كان  نوإ وهو ". سريالي على اليمين ووضع: " ... آنفا املتقدم حديثه يف مرفوعا هريرة أيب

  شملت كما  زةاجلنا صالة لتشم إبطالقها فإهنا االتية االحاديث بشهادة صحيح معناه فإن االسناد،
 .وغريها والكسوف تسقاءكاالس  الصلوات من املكتوابت سوى ما كل

                                                 
( 6953، رقم  4/62(، والبيهقي )2/438(، والدارقطين )5858(، وأيب يعلى )1077أخرجه الرتمذي ) 1

 يزيد ، وقال البيهقي تفرد به:الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث هذالرتمذي بقوله: وغريهم واحلديث ضعفه ا
فيه يزيد بن سنان ضعيف، وضعفه العالمة األلباين يف ضعيف  (:3/1382، وقال الذهيب يف املهذب )سنان بن

  الرتمذي.
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 يف اليسري ذراعة على اليد الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان): قال سعد بن سهل عن: الثاين
 .1(الصالة
 معشر إان): يقول وسلم عليه هللا صلى هللا نيب مسعت: قال عنه هللا رضي عباس ابن عن: الثالث
 .2(الصالة يف مشائلنا على انناأمي نضع وأن سحوران، وأتخري فطران، بتعجيل أمران االنبياء
 مث اليسري، يده على اليمين يضع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان): قال طاووس عن: الرابع
 .3( الصالة يف وهو صدره على هبما يشد
 أهنا يف جمموعها على وقف من يشك وال، الصدر على الوضع السنة أن يف أحاديث ثالثة فهذه

 .لكذ على لالستدالل صاحلة
 يف كذل بينت وقد ،وغريمها والزيلعي النووي قال كما  اتفاقا فضعيف السرة حتت الوضع وأما

 .آنفا إليه املشار التخريج

                                                 
 املوطأ"  يف حممد االمام وكذا ،له والسياق( 178 /2) البخاري طريقه ومن( 174 /1) املوطأ يف مالك أخرجه 1

 (.28 /2) والبيهقي( 336 /5) وأمحد( 156" )
( 1 - 10 /1" ) االوسط"  ويف"  الكبري"  يف والطرباين( موارد - 885" ) صحيحه"  يف حبان ابن أخرجه 2

 (.174 /1(. )2/  10 /63" ) املختارة"  يف املقدسي الضياء طريقهما ومن
 اذكركته اهدشو  وله صحيح، سندب املقدسي والضياء"  الكبري"  يف الطرباين أخرجه .باسع ابن عن أخرى طريق وله
 ". وسلم عليه هللا صلى النيب صالة صفة"  كتابنا  ختريج يف
 منهم ُيتج من أما اجلميع، عند حجة فهو مرسال كان  وإن وهو .عنه جيد بسند( 121 /1) داود أبو أخرجه 3

 فالن شواهد، له كان  أو موصوال، روى إذا إال به ُيتج ال من وأما العلماء، مجهور وهم - فظاهر إطالقا ابملرسل
 :شاهدين هلذا

 ". درهص على وضعهما مث الهمش على ميينه يضع وسلم عليه هللا صلى النيب رأى أنه ،:حجر بن وائل عن: األول
 طريقني من( 30 /2) سننه يف قيالبيه وأخرجه ،(314 /1" ) الراية نصب"  يف كما  صحيحه يف خزمية ابن رواه
 .االخر أحدمها يقوي عنه

 - ورأيته يساره، وعن ميينه نع ينصرف وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت: قال أبيه عن هلب بن قبيصة عن: الثاين
 ". صلاملف فوق اليسري على اليمين( سعيد ابن هو) ُيىي وصف صدره، على هذه يضع - قال

 يرو ل لكن حبان، وابن جليالع وثقه وقد هذا، قبيصة غري مسلم رجال ثقات رجاله دبسن( 226 /5) أمحد أخرجه
 حديثه مثلهف: قلت مقبول نهأ"  التقريب"  ويف"  جمهول"  والنسائي املديين ابن وقال حرب بن مساك غري عنه،

 ". حسن حديث: " ليمنياب الشمال أخذ احلديث هذا من له خرج أن بعد الرتمذي قال ولذلك الشواهد، يف حسن
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 (اجلنازة صالة يف االستفتاح)ابب هل يشرع  

 والعيدين نوافلوال كالفرائض  وسجود، ركوع فيها صالة كل  يف مؤكدة سنة االستفتاح دعاء
 .وغريها والكسوف

 يف اختلفوا العلماء فإن ،1امليت على كالصالة  سجود، وال ركوع فيها ليس اليت لصالةا أما
 :قولني على فيها االستفتاح مشروعية

 قرأي فال ، هعلي ويقتصر ،األوىل التكبرية بعد سنة فيها االستفتاح إن احلنفية قول :األول القول
 بنية ال ، ءالثنا يةبن الفاحتة قرأي أن إال: لواقا، اجلنازة صالة يف عندهم القراءة تشرع ال إذ الفاحتة،
 .ذلك يكره وال ، القراءة
)  وسلم عليه هللا صلى رسوله على والصالة(  األوىل التكبرية بعد أي)  هللا على الثناء يقدم وقالوا

 على والصالة هللا محد عليه يتقدم أن الدعاء سنة ألن ، الدعاء على(  الثانية التكبرية بعد أي
 . 2ولهرس
  - األحناف بعض واختار، الصلوات لسائر يستفتح كما  ، هلا فيستفتح ، صالة أبهناذلك  عللواو 

 .3هلا استفتاح ال أنه - هللا رمحه كالطحاوي
 احلنابلة عند املعتمدة والرواية ،الشافعية قويل أصحقول اجلمهور من املالكية و  وهو :الثاين والقول

 قرب، أو غائب على ولو: الشافعية قال أصال، استفتاح فيها يشرع فال مستثناة اجلنازة صالة أن
 اآلخر والقول، الفاحتة بعد سورة قراءة فيها يشرع ل ولذلك. واالختصار التخفيف على مبنية ألهنا

 .4الصلوات من كغريها  فيها االستفتاح يستحب أنه أمحد اإلمام عن األخرى والرواية للشافعية،
 :ِبا يلي واستدلوا

                                                 
 النوافل فيه تدخل االستفتاح، دعاء حكم من ذكرانه الذي هذا (:4/299قال ابن سيد الناس يف شرح الرتمذي ) 1

 :موضعان منه ويستثىن وغريها واالستسقاء والكسوف والعيد واملرتبة املطلقة
 :وجهان فيه اجلنازة، صالة: أحدمها
 .كغريها  يستحب: الثاين تصار،االخ على مبنية ألهنا يشرع ال: أحدمها

 .موضعها هذا ليس روعف وله هذا، قبل ملةاملسا يف سبق كما  به أييت ال القيام غري يف اإلمام أدرك إذا املسبوق: الثاين

 . 313/  1 والبدائع ، 194 ، 193/  2 عليه عابدين ابن وحاشية الرائق البحر 2

 .(1/314) الصنائع بدائع 3
 . 369/  2 واملغين ، 101/  2 القناع وكشاف ، 319/  3 اجملموع 4
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 . ازةاجلن صالة يف استفتح أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يرد ل أنه -1
 . فيها االستفتاح ترك فناسب ، التخفيف فيها شرع اجلنازة صالة نأ -2

 عليه هللا صلى النيب عن جاءت اليت األخبار يف جند ل(: 5/436قال ابن املنذر يف األوسط )
 وال قوال، املكتوبة الصالة افتتح أن بعد قال كما  اجلنازة، على الصالة افتتح أن بعد قال أنه وسلم
 يقول أن يستحبان راهويه بن وإسحاق الثوري، كان  وقد التابعني عن وال أصحابه، عن ذلك وجدان

 وتعاىل امسك، وتبارك وحبمدك، اللهم سبحانك: اجلنازة على الصالة من األوىل التكبرية بعد املرء
 كتب  يف ذلك ذكر أجد ول: بكر أبو قال مسعت ما: فقال ألمحد، ذلك وذكر ك،غري  إله وال جدك،
 األثرم، عن حدثوان، 1عليه شيء فال تركه وإن عليه، شيء فال قائل قاله فإن األمصار، علماء سائر
"   عمر، ابن أن انفع، عن سعيد، بن ُيىي عن حازم، بن جرير ثنا: قال حرب، بن سليمان ثنا: قال
 ابلسبابة سليمان وأشار إبصبعه، هكذا يدعو مث كرب،  إذا يديه رفع نازةاجل على صلى إذا كان

 صلى إذا إبصبعه يشري كان  أنه عمر ابن عن روينا: بكر أبو قال"  اجلنازة على الدعاء يف اإلشارة
 على تكبريه يف بيده يشري األوزاعي رأيت: مسلم بن الوليد وقال ابلسبابة، يعين اجلنازة، على

 ؟ اجلنازة على الدعاء يف األوزاعي عن وسئل: أمحد وقال كفيه  مع الرداء بطريف ممسك وهو اجلنازة،
 ا.ه  أبس به يكون ال أن أرجو

 على األصحاب واتفق ،وجهان ففيه االستفتاح دعاء وأما( : 5/194) يف هللا رمحه النووي قالو 
 . بتصرف انتهى"  تركه املستحب أن

 هللا بسم}  ب  يبدؤها احلمد ويقرأ يستعيذ مث األوىل فيكرب :(2/366وقال ابن قدامة يف املغين )
 الصالة يستفتح الرجل عن يسأل أمحد مسعت:  داود أبو قال االستفتاح يسن وال{  الرحيم الرمحن

 أن يستحب الثوري كان:   املنذر ابن قال مسعت ما:  قال وحبمدك اللهم بسبحانك اجلنازة على
 ألن الثوري قول مثل أمحد عن روي وقد العلم أهل سائر كتب  يف جنده ول اجلنازة صالة يف يستفتح

                                                 
 الذي مذهبه خيالف مما -تعاىل هللا رمحه- املنذر ابن قاله الذي هذا (:19/321قال األثيويب يف ذخرية العقىب ) 1

 بني خري فلماذا عنده، ذلك يثبت ل أبنه نفسه هو اعرتف وقد الصحيحة، اآلاثر اتباع وهو النافعة، مؤلفاته يف التزمه
 .عجيب لشيء منه هذا إن األمرين،

 عنه ابتالث بل ،- وسلم ليهع هللا صلى - النيب عن ذلك ثبوت لعدم املذكور، االستفتاح يقرأ ال أن فالصواب
 قراءة لمث به، يعمل حىت حيحص بنقل يثبت أن من بد ال الدعاء على زاد فما به، أمر فقد للميت، الدعاء إخالص
 .وسلم عليه هللا صلى النيب لىع والصالة وسورة، الفاحتة،
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 فيها شرع اجلنازة صالة أن ولنا ،الصلوات كسائر  االستفتاح فيها فسن مشروعة فيها االستعاذة
 ا.ه  التخفيف

 النقل ولكن فيه حاستفتا  ال أنه الطحاوي وذكر (:1/313وقال الكساين يف بدائع الصنائع )
 ا.ه  صلواتال سائر يف يستفتحون كما  االفتتاح تكبرية بعد يستفتحون أهنم والعادة

 الكتاب فاحتة األوىل ةالتكبري  عقب يقرأ مث (:119وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 أبو وقال م،وغريه شافعيةال مذهب وهو االستفتاح، دعاء مشروعية عدم إىل إشارة فيه . وفيهوسورة
... !  سبحانك: زةاجلنا على يستفتح الرجل عن سئل أمحد مسعت(." 153" ) املسائل يف داود
 ا.ه  " مسعت ما: قال

 برتكه أبس وال بفعله أبس فال االستفتاح أما: " (13/141)يف جمموع فتاواه  ابز ابن عالمةال وقال
 ه .ا"  احلديث( ةابجلناز  أسرعوا: ) وسلم عليه هللا صلى النيب بقول أخذا أفضل وتركه, 

 ،«الفاحتة التعو ذ بعد وىلاأل يف يقرأ»: قوله(: 5/317وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .حتةالفا قرأي الرجيم، شيطانال من ابهلل أعوذ: قول بعد: أي التعو ذ، بعد األوىل التكبرية يف: أي

 [.النحل*{ ] الرَِّجيمِ  انِ الشَّْيطَ  نَ مِ  اِبّللَِّ  ِعذْ فَاْستَ  اْلُقْرآنَ  قَ َرْأتَ  فَِإَذا: }تعاىل قوله عموم التعوذ ودليل
 .فيها استفتاح ال أنه كالمه  من وُعلم
 وال كوعر  فيها ليس هلذاو  التخفيف، على مبنية الصالة هذه أبن  : هبذا القائلون العلماء وعلل

 الو  لعلماء،ا بعض قول على مطلقاً  زائدة قراءة وال بل الفاحتة، على زائدة مطولة قراءة وال سجود،
 .واحد تسليم إال فيها وليس تشه د،

 .الصلوات لسائر يستفتح كما  هلا فيستفتح صالة، ألهنا يستفتح؛ بل: العلم أهل بعض وقال
 

 )ابب إذا اختلط موتى املسلمني واملشركني ول يتميزوا(
 :قولني على هذه املسألة يف العلماء اختلف
 املسلمني ينوي مجيعهم عليه صلى مييزوا فلم املشركني وتىِب املسلمني موتى اختلط إذا أنه :األول
 .1وأمحد والشافعي مالك مذهب وهو
 وصلى غسلوا للمسلمني الغلبة كانت  فإن الكفار، ِبوتى املسلمني موتى اختلط إذا أنه :الثاين

 من إال عليهم يصلى ال الكفار ملوتى الغلبة كانت  وإن كافر،  أنه عرف من إال الغالب مع عليهم
                                                 

 (.477 /3) قدامة البن املغىن 1
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 ترك وجيوز عنها، منهي الكفار على الصالة ألن عليهم يصل ل استوي فإذا ابلسيما، مسلم أنه عرف
 .1حنيفة أيب مذهب وهو. املسلمني بعض على الصالة

 وفيهم حريق أو هدم أصاهبم أو الرجال غرق وإذا (:1/306قال اإلمام الشافعي يف األم )
 كني،املشر  دون لمنياملس ابلصالة وينوى عليهم صلى املسلمني من أقل أو أكثر كانوا  مشركون

 كني،املشر  دون لمنياملس ابلصالة ونوى عليهم صلى أكثر املسلمون كان  إذا: الناس بعض وقال
 ئهما على الصالة جازت لئن( الشافعي قال) منهم واحد على يصل ل أكثر املشركون كان  وإن

 طهمخال إذا يكونوا نأ إال هو وما مسلم فيهم مشرك مائة على لتجوزن ابلنية مشرك فيهم مسلم
 وأ عليهم يصلى الف املشركني على حترم الصالة وإن عليهم، الصالة حرمت فقد يعرف ال مشرك
 صلىامل ذلك ووسع ابلصالة املسلم نوى مشرك خالطهم وإن املسلمني على واجبة الصالة تكون

 هذا يف حنتاج وما( افعيالش قال) أقل أو أكثر كانوا  املشركني مكان ذلك يف الصالة يسع ل وإن
 ا.ه  معل له أحد على كليش أن ينبغى وما لبني، فيه اخلطأ فإن بغريه، خطأه نبني أن إىل القول

ذا ني واملشركني، إ(: اختلف أهل العلم يف قتلى املسلم5/424قال ابن املنذر يف األوسط )
، وقال ابن سلمنية املعليهم وينوي ابلصالاختلطوا ول يتميزوا، فكان الشافعي يقول: " يصلى 

سلمني فيهم انوا مإن كاحلسن: إن كان املوتى كفارا وفيهم رجل من املسلمني ل يصل عليهم، و 
: لقوله، فقال لشافعياعتل االكافر أو االثنني استحسنا الصالة عليهم، وبقول الشافعي نقول، وقد 

صدق سلم، و يهم ملتجوزن على مائة مشرك ف" لئن جازت الصالة على مائة مسلم فيهم مشرك 
 .ه امني الشافعي، ألن اإلمام واملأموم يف احلالني إمنا ينوون املسلم واملسل

 :ورص ثالث يف وذلك امليت حال جهل فإن(: 436وقال ابن العريب يف القبس )ص
 وىوين ليهمع وُيصل ى لونيُغس ِ  فإهنم كافر  فيهم مسلمني قوم على حائط ينهدم أن :األوىل الصورة
 .املسلم ابلدعاء
 ُيصل ى وال غسَّلونيُ  ال فإهنم رتنيالصو  يف يتعني ل واحداً  إال كفاراً   كلهم  يكونوا أن :الثانية الصورة
 ُويصلى لونيُغسَّ  مأهن األوىل زلةالنا يف وروي لألكثر، تبعاً  األقل جيعلون الروايتني، إحدى يف عليهم،
 .سلمامل ابلدعاء وينوى أيضاً  عليهم

                                                 
 (.55 - 54 /1) واملبسوط ،(477 /3) املغىن 1
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. هعلي صلَّىيُ  ال فإنه افر،ك  أم هو أمسلم يُدرى وال األرض من بفالة رجل يوجد أن :الثالثة الصورة
 أهل غالب إىل نظري أن عندي والصحيح ال؟ أم خنت هو هل ثوب على إليه ينظر: وهب ابن وقال

 ا.ه  عاىلت هللا شاء إن اللقيط، مسائل يف يتبني وذلك أهلها، من الغالب حبكم له فيحكم األرض،
 يصل مييزوا فلم ملشركنيا ِبوتى املسلمني موتى اختلط فإن (:2/404وقال ابن قدامة يف املغين )

 كمال قول وهذا عليهم صليي مث القبلة وبني بينه وجيعلهم:  أمحد قال املسلمني ينوي مجيعهم على
 ألكثراب االعتبار ألن فال وإال عليهم صلى أكثر املسلمون كان  إن:  حنيفة أبو وقال الشافعي و

 اهب من كثرةل احلرب دار هاوعكس هبا املسلمني لكثرة اإلسالم فيها الظاهر املسلمني دار أن بدليل
  الكفار من

 أن جاز إذا وألنه كثرأ كانوا  لو كما  فوجب ضرر غري من املسلمني على الصالة أمكن أنه ولنا 
 أو ياتأبجنب أخته تلطتاخ إذا ِبا قالوه ما ويبطل األقل قصد جاز األكثر ودعائه بصالته يقصد

  األكثر دون لألقل احلكم ثبت ِبذكيات ميتة
 والثياب خلتانا من العالمات إىل نظر كافر  أم هو أمسلم يعلم فلم ميت وجد وإن:  فصل 

 ل كفرال دار يف كان  إنو  عليه وصلي غسل اإلسالم دار يف وكان عالمة عليه يكن ل فإن واخلضاب
 حكمهم له يثبت هلهاأ من فهو دار يف كان  من أن األصل ألن أمحد عليه نص عليه يصل ول يغسل

 ا.ه  دليل خالفه على يقم ل ما
 املسلم هبا مير فالة يف يوجد كمن  احلال جمهول وأما(: 1/354وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )

 ىعل الصالة ألن نفاملص كرذ  كما  إسالمه على يدل ما وجود بعد إال عليه يصلى فال والكافر
  وإن لنيةاب وأفراده حدهو  عليه صلى تعيينه ميكن ول مسلم املوجودين أحد علم وإذا حرام الكافر

 ،مميزة نيةال ألن عليهم ةالصال تكون أن يستلزم ال إليهم والصالة وجودهم جمرد فإن كفار  معه كان
 بل مشروطة يةالن تكون أن ىلإ ُيتاج وال يقةاحلق يف ال الصورة يف فعليهما بقوله املصنف مراد ولعل

 الو  واحد لك  على الصالة علسيف كان  لو املشروطة إىل ُيتاج وإمنا االبتداء من املسلم على جيعلها
 .ه ا وحده منهم املسلم على ويصلي قبلته يف مجيعا جيمعون بل ذلك إىل حاجة

 احلادث عند يتعرف ول هبا من يفوتو  سيارة حادث وقع (:8/375وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 والدفن؟ والصالة الغسل يكون كيف  املسلم، غري ومن املسلم من

 ةوالصال وتكفني غسيلت بنية عليهم والصالة وتكفينهم مجيعا احلادث موتى تغسيل جيب فأجابوا:
 ا.ه  منهم للمسلمني والدفن
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م إذا :(17/115)وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه   من اجلنازة صالة يف ماملإل ُقدِ 
 يصنع؟ ماذا إسالمه يف يشك  

 هل الدعاء عند نهولك إسالمه، على ابقي املسلم أن األصل ألن عليه؛ يصلي أن جيبفأجاب: 
 ال، أم مؤمن وه هل حاله علمي تعاىل وهللا ،"وارمحه له فاغفر مؤمناً  كان  إن اللهم: "فيقول يشرتط
 .والرمحة ابملغفرة كافر  لشخص يدعو أن من سلمي التبعة، من يسلم وهبذا

 الَِّذينَ وَ : }عاىلت هللا قال للعانا آيت ففي القرآن، يف وارد أمر فيه الشرط أو الدعاء، يف واالستثناء
 َلِمنَ  ِإنَّهُ  هللِ ابِ  ات  َشَهادَ  أَْرَبعُ  مْ َأَحِدهِ  َدةُ َشَهافَ  نُفُسُهمْ أَ  ِإالَّ  ُشَهَدآءُ  هلَُّمْ  َيُكنْ  َولَْ  َأْزَواَجُهمْ  يَ ْرُمونَ 

َها َوَيْدَرُؤاْ : }املرأة يف لوقا{. ِذِبنيَ اْلَكا ِمنَ  انَ كَ   ِإن َعَلْيهِ  هللاِ  َلْعَنةَ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسةُ *  الصَّاِدِقنيَ   َعن ْ
َهآَعلَ  َغَضَباهللِ  َأنَّ  ةَ َواخْلَاِمسَ  * ِبنيَ اْلَكاذِ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبهللِ  َشَهاَدات   َأْرَبعَ  َتْشَهدَ  َأن اْلَعَذابَ   ِمنَ  َكانَ   ِإن ي ْ

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى نيبال قال اكم  أيضًا، العبادات يف كاالستثناء  وارد الدعاء يف فاالسثتناء{.  الصَّاِدِقنيَ 
 هلا قالف( مريضة أي) ةشاكي وهي احلج أرادت حني عنها هللا رضي الزبري بنت لضباعة َوَسلَّمَ 

 ".حبستين حيث حملي أن واشرتطي ُحجِ ي: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللَُّ ا َصلَّى الرسول
 قيمال ابن كرذ  وقد ،"له غفرفا مؤمناً  كان  إن اللهم" احلال هذه مثل يف يستثين اإلنسان أن فاملهم
 العلم ائلمس من مسائل ليهع أشكل أنه هللا رمحه تيمية ابن شيخه عن املوقعني أعالم يف هللا رمحه
 يدري ال جنائز له دمتق أنه يهعل أشكل ما لةمج من وكان املنام يف َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب فرأى
 يف والسالم الصالة هعلي النيب يقوله أمحد، ي ابلشرط عليك: له فقال. ال أو مسلمون هم هل

 .ثقة كليهما  الرجلني ألن صحيح، سند تيمية ابن شيخه عن القيم ابن سند وهذا املنام،
 اكم  لقرآنا يؤيدها الرؤي هذه ألن برؤي، شرعي حكم إثبات على هنا اعتمدان إننا: قائل يقول وال

 .أعلم هللاو هبا، فيعمل الشريعة لقواعد موافقة الرؤي فهذه اللعان، قصة يف سبق
 :نقول كأن  عليه الةالص يف للميت الدعاء عند االشرتاط جيوز هل(: 17/122وسئل رمحه هللا )

 الشرع؟ يف أصل لذلك وهل..." هللا إال إله ال أن يشهد كان  إن اللهم"
 مؤمناً  كان  إن اللهم: "يقول أن حرج فال امليت هذا يف قوي شك عنده اإلنسان كان  إذافأجاب: 

 على أهنم املسلمني يف األصل ألن يشرتط؛ فال قوي شك عنده يكن ل إذا وأما ،"وارمحه له فاغفر
 َعَلْيهِ  هللاِ  َلْعَنةَ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسةُ : }اللعان آية يف تعاىل قوله ومنه أصل، له الدعاء يف اطواالشرت  إسالمهم،

َُذواْ : }تقول واملرأة{.  اْلَكاِذِبنيَ  ِمنَ  َكانَ   ِإن  َوُهوَ  اْلَمْوَتى ُُيْىِ  َوُهوَ  اْلَوىِلُّ  ُهوَ  فَاهللُ  َأْولَِيآءَ  ُدونِهِ  ِمن اختَّ
 من وقع الذي االشرتاط وكذلك{  َقِديرٌ  َشْىء   ُكلِ    َعَلى َوُهوَ  اْلَمْوَتى ُُيْىِ  َوُهوَ  َقِديرٌ  َشْىء   ُكلِ    َعَلى
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 عمره وأطل بصره فاعم ومسعة ريء قام هذا كان  إن اللهم: فقال عنه هللا رضي وقاص أيب بن سعد
 هللا رضي الزبري بنت لضباعة َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى قوله عموم يف داخل أيضاً  وهو للفنت، وعرضه

 ".واشرتطي حجي: " عنها
 لإلمام ُقدم إذا فيما كمرأي ما(: 17/122) سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه  )فرع(:
 ذلك؟ غري أو يصلي هو وهل هو؟ َمنْ  عنه يسأل فأخذ عليه ليصلي شخص

 وراتع تتبُّع يشبه نهوأل الدين، يف التنطُّع من ألنه عنه، يسأل ال أن هذا يف رأييفأجاب: 
 مع الرجل؛ عن يسأل مَ َوَسلَّ  َلْيهِ عَ  اّللَُّ  َصلَّى النيب يكن فلم بدعة، هو حيث من والسؤال املسلمني،

 أو منافق هو هل: يقول سألي يكن ول َم،َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عهد يف موجودون املنافقني أن
 مؤمن؟

 ليهع قالوا فإذا األموال، كثرةب عليه هللا يفتح أن قبل ال أو َدْين عليه هل الرجل عن يسأل كان  نعم
 يالذ هو رصا األموال ثرةبك عليه هللا فتح وملا ،"صاحبكم على صلُّوا: "قال وفاء، له وليس دين

   .بدعة عنه فالسؤال ابلدينة يتعلق ما وأما املدينني، عن الديون يقضي
 

 دها(أو بع عليه الصالة قبل للمتوىف مجاعة دعاءال اعتياد)ابب حكم 
 هبا متصال اجلنازة ةصال قبل أو بعد - يؤمنون وآخرون يدعو شخص -:  مجاعة الدعاء اعتياد أن

 : األدلة من جمموعة ذلك على يدل ، السنة إىل منه البدعة إىل أقرب عمل
 لمالع أهل من أحد عن وال بل أصحابه من أحد عن وال وسلم عليه هللا صلى النيب عن يرد ل -1

 يف الزيدةو  االبتداع إمث يف الوقوع من حذرا والتثبت التوقف فيه فاألصل شأنه هذا كان  وما ، فعله
 .  الدين
 يف السالم عبد بن زالع قال كما  ، للميت للدعاء شرعت إمنا اجلنازة صالة أن ذلك ويقوي -2
 اعةمج الدعاء زيدةف.  انتهى"  الدعاء إجابة األعظم مقصودها( : " 44/ص" )األحكام قواعد"

 ركوع أو سجود إحداث وزجي ال كما  ، جيوز ال وهذا ، جنسها من عليها زيدة كأنه  بعدها أو قبلها
 . اجلنازة صالة يف الشأن فكذلك ، بعدها أو الفريضة صالة قبل
 :نازةاجل صالة ثناءأ الدعاء يف واإلخالص االجتهاد على احلرص النبوية السنة يف الثابت -3
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 على صليتم إذا: ) يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت قالرضي هللا عنه  هريرة أيب عنف
 .1(الدعاء له فأخلصوا امليت
 على صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان: ) قال أبيه عن األشهلي إبراهيم أيب وعن

 .2(وأنثاان وذكران ، وكبريان وصغريان ، وغائبنا وشاهدان ، وميتنا حلينا اغفر اللهم:  قال اجلنازة
 قام إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان: ) قال املطلب بن ركانة بن هللا عبد بن يزيد وعن

 ، عذابه عن غين وأنت ، رمحتك إىل احتاج ، أمتك وابن عبدك اللهم:  قال عليها ليصلي للجنازة
 .1(عنه فتجاوز مسيئا كان  وإن ، هإحسان يف فزد حمسنا كان  إن

                                                 
 ،(3077 ،3076) و( 346 ،7/345) حبان وابن ،(1497) ماجه وابن ،(3199) داود أبو أخرجه 1

 إسحاق ابن وفيه ، داود أبو ضعفهي ل( : 5/269) املنري البدر يف امللقن ابن عنه قال واحلديث( 4/40) والبيهقى
 عند ثبت يكون فلعله ، إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن حممد إسناده يف:  «خالصته» يف النووي قال ، وعنعنته ،

 ، ابلعنعنة أوال صحيحه يف أخرجه فإنه ؛ أيضا حبان ابن وصححه ، هللا حبمد ثبت قد:  قلت ، منه مساعه داود أيب
 إبسناده ساقه مث إبراهيم بن حممد من اخلرب هذا يسمع ل إسحاق ابن أن زعم من قول ملدحضا اخلرب ذكر:  قال مث

 وحسنه ه .ا أيضا أمحد أبو احلاكم أخرجه وكذا فذكره،..  إبراهيم بن حممد حدثين:  قال إسحاق بن حممد إىل
 .قوي إسناده:  حبان ابن صحيح حتقيق يف األرنؤوط وقال ،(732) اإلرواء يف األلباين العالمة

 يف والنسائي ،(1498) ماجه وابن ،(1024) والرتمذي ،(3201) داود وأبو ،(368 /2) أمحد أخرجه 2
 اآلاثر مشكل شرح يف والطحاوي ،(6009) يعلى وأبو ،(1080) والليلة اليوم عمل ويف ،(10852) االكربى

( 1176 ،1175 أ،1174) ءالدعا يف والطرباين ،(541) اجلارود وابن ،(3070) حبان وابن ،(971)
 حمفوط، غري(: 196) احملرر يف كما  البخاري اإلمام عنه قال واحلديث( 41 /4) والبيهقي ،(358 /1) واحلاكم

 /5) املنري البدر يف امللقن ابن وقال كثري،  أيب بن ُيىي على فيه اختلف(: 195 /15) مسنده يف البزار وقال
: فقال السابق، هريرة أيب عن سلمة أيب عن كثري  أيب بن ُيىي حديث عن أيب سألت: حامت أيب ابن علل ويف(: 273

: آخر موضع يف وقال وسلم عليه هللا صلى النيب أن سلمة أبو: يقولون إمنا «هريرة أبو» يقولون ال احلفاظ خطأ، هذا
 علل وانظر ختالف،ا إسناده يف(: 229 /1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ه . ا يوصله وال هريرة أبو يقول ال

 ،(385) الكبري الرتمذي وعلل ،(357 - 354 /1) حامت أيب ابن وعلل ،(272 - 270 /4) الدارقطين
 دقيق ابن وصححه ،(132 /5) احمللى يف حزم ابن به زاحتج الذهيب، وأقره واحلاكم حبان، ابن احلديث وصحح

 البلوغ على حاشيته يف ابز ابن العالمة وقال ،(271 /5) املنري البدر يف امللقن وابن ،(97) اإلقرتاح يف العيد
 يف معه ومن األرنؤوط وقال داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه جيد، وسندمها شاهدان له(: 356)

 .متابع وهو الرقي، مروان بن موسى أجل من حسن إسناد وهذا صحيح، حديث(: 111 /5) داود أيب سنن حتقيق
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 ليسو  ، الصالة يف ءابلدعا وسلم عليه هللا صلى النيب اجتهاد األحاديث هذه تصف كيف  فانظر
 . مباشرة بعدها أو قبلها
 : اثنتان اتنمفسد - مباشرة اجلنازة صالة بعد أو قبل - مجاعة الدعاء هذا يف مث -4

 نتظرا ومن ، هاأثناء عنه فرت اجلنازة صالة قبل ابلدعاء غلانش من فإن ، السنة يف التقصري:  األوىل
 بريةتك يكربون يكادون ال ، اليوم ذلك يعتاد من واقع هو وهذا ، فيها عجل الصالة بعد الدعاء
 لماتك  إال يتامل يبلغ فال ، التسليم إىل ابملصلني لتنتقل التكبريات تتسارع حىت األوىل اجلنازة
 . رحاض وعقل صادق قلب يصاحبها ل إن شيئا هللا دعن تغين ال اليت الدعاء
 هللا نزع إال دينهم يف بدعة قوم ابتدع ما) :قال هللا رمحه عطية بن حسان عن جاء ما مصداق وهذا

  .2(القيامة يوم إىل إليهم يعيدها ال مث ، مثلها سنتهم من
 اهل واالستغفار ، اجلنازة دفنل طويل وقت ينتظرهم فالناس ، بذلك احلاصلة املشقة:  الثانية املفسدة

 كل  عم بعدها أو لصالةا قبل مجاعة الدعاء فاجتماع ، امليت أهل بشأن العناية مث ، الدفن بعد
 . الظاهرة املشقة من فيه ذلك
 رتكري وجب هال : قيل فإن"  ( :45/ص" )األحكام قواعد" يف السالم عبد بن العز قال وقد

 ، ملشقةا من يرالتكر  يف ملا ، تكرر ال:  قلنا ؟ اإلجابة حصول الظن على يغلب أن إىل اجلنازة صالة
 . انتهى"  ذلك يف الظن لغلبة ضابط وال
 : عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد قاله ما البدعة ابب يف فالقاعدة:  وأخريا -5
 .(10/208) الطرباين رواه"  بدعة يف اجتهاد من خري سنة يف اقتصاد" 

 ائرةد يف يدخل أن شىخي أمر يف االجتهاد حماولة من أوىل الثابتة السنة لىع الناس يقف فأن
 . والبدعة السنة ملوضوع حقيقي فهم من تنطلق عظيمة كلمة  وهي ، االبتداع

 على مبنية والعبادات ، العبادات من عبادة الدعاء" : (9/16) الدائمة جلنةماء اعلوقد قال 
 أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يثبت ول ، هللا يشرعه ل ِبا يتعبد أن ألحد جيوز فال ، التوقيف

  أنه وسلم عليه هللا صلى عنه والثابت ، عليها الصالة من الفراغ بعد ما جنازة على وصحابته دعا
                                                                                                                           

 يف األلباين العالمة وصحح ،الذهيب عنه وسكت ،صحيح إسناده: وقال( 1/511" )املستدرك يف احلاكمأخرجه  1
 .(159/ص) اجلنائز أحكام

 
 . صحيح إسنادو .  حسان عن األوزاعي ثنا املغرية أبو أخربان قال( 1/58) الدارميأخرجه  2
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 ، التثبيت له واسألوا ألخيكم استغفروا: ) ويقول صاحبه على يسوى أن بعد القرب على يقف كان
 1(يسأل اآلن فإنه
 على صالةال من الفراغ دبع مجاعية بصفة الدعاء جواز بعدم القول:  الصواب أن يتبني تقدم اوِب

 . انتهى"  بدعة ذلك وأن ، امليت
 : وأخريا

 يف امل ، باشرةم بعدها أو نازةاجل صالة قبل مجاعة الدعاء اعتياد هو املمنوع أن إىل التنبه من بد ال
 دفنها اءأثن أو هابعد أو الصالة لقب منفردا املرء دعا إن أما ، ةالعباد يف الظاهرة الزيدة من صورهتا

 له بوجيي شفاعته فيه جلو  عز هللا يتقبل أن يرجى بل ، إمث وال حرج فال ، املواضع من ذلك وغري
 . دعاءه
 الدعاء أما"  : -( 898/رقم سؤال" )الفتاوى جمموع" يف كما  - إبراهيم بن حممد الشيخ يقول

"  لبدعاب تلحقه مجاعية هيئة على يكن ل إذا منه مانع فال اجلنازة صالة من سالمال بعد للميت
 . انتهى

 
 (اجلنازةصالة  تكبريات)عدد 

 مات الذي اليوم يف النجاشي نعى) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .2(تكبريات أربع عليه وكرب هبم فصف املصلى إىل هبم وخرج فيه

                                                 
 السنة يف حنبل بن أمحد نب هللا وعبد ،(3221 رقم ،215 /3) داود وأبو ،(684) الزهد يف أمحد أخرجه 1
 /5) األوسط يف املنذر وابن ،(445) والبزار ،(773) ألبيه الصحابة فضائل على زيداته ويف ،(1425)

 اليوم عمل يف السين وابن ،(6856 رقم ،56 /4) والبيهقي ،(1372 رقم ،526 /1) واحلاكم ،(458
 عثمان حديث من( 388 رقم ،522 /1) ملختارةا يف والضياء ،(40 /3) تفسريه يف والبغوي ،(585) والليلة
 إسناده(: 1028 /2) اخلالصة يف النووي وقال الذهيب، وأقره احلاكم، صححه واحلديث عنه، هللا رضي بريدة

 قال(: 331 /5) املنري البدر يف امللقن ابن وقال به، أبس ال إسناده(: 194ص) الروح يف القيم ابن وقال حسن،
 العالمة وحسنه ،(4760 ،945) اجلامع صحيح يف األلباين العالمة وصححه سن،ح حديث إنه: املنذري
 /5) داود أيب سنن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(933) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي
 .عفان بن عثمان موىل هاىنء أجل من حسن إسناده(: 127

 (.951(، ومسلم )1333أخرجه البخاري ) 2
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 .1(سًتا عليه فكرب حنيف بن سهل على صلى عليا أن) مغفل بن هللا عبد عنو 
 - حممد أصحاب وعلي ستا بدر أهل على يكرب ِكان  أنه) رضي هللا عنه علي عن خري عبد عنو 

 .2(أربعاً  الناس سائر وعلي مخساً  - وسلم عليه هللا صلى
 .3(سبعاً  عليه فكرب قتادة أيب على صلىرضي هللا عنه ) عليا أن يزيد بن هللا عبد بن موسى عنو 
 ونساء رجال حنائز على صلىرضي هللا عنه ) عفان بن عثمان شهدت: قال طلحة بن موسى عنو 

 .4(أربعاً  كرب  مث القبلة يلى مما والنساء يليه مما الرجال فحعل
 .5(ربعاً أ عليه فكرب املكفف بن يزيد علىرضي هللا عنه  علي مع صليت): قال سعيد بن عمري عنو 
 أربعاً، عليها فكرب جنازة على رضي هللا عنه اثبت بن زيد خلف صليت): قال عبيد بن اثبت عنو 

 .6(أربعاً  فكرب جنازة على هريرة أيب خلف وصليت
 ابملدينة، زينب علىرضي هللا عنه  اخلطاب بن عمر مع صلينا): قال أبزى بن الرمحن عبد عنو 

 .7(أربعاً  عليها فكرب
 يعىن أربع على فاجتمعنا ومخساً، أربعا كان  قد ذلك كل): قالرضي هللا عنه  اخلطاب بن عمر عنو 

 .8(اجلنازة على التكرب

                                                 
 الشعيب عن خالد أيب بن إمساعيل طريق من وغريمها( 36 /4) والبيهقي( 372 /3) سعد ابن أخرجه :صحيح 1

 (.126 /5) احمللى يف حزم ابن إسناده وصحح .به مغفل بن هللا عبد عن
 بن امللك عبد عن غياث بن حفص طريق من( 195 /1) والطحاوي( 73 /2) الدارقطين جه أخر :صحيح 2

 (.144) اجلنائز أحكام يف األلباين إسناده وصحح .به علي عن خري عبد عن سلع
 (.144) اجلنائز أحكام يف األلباين إسناده وصحح (496 /1) والطحاوي( 36 /4) البيهقي أخرجه :صحيح 3
 حصني أيب عن عوانة أبو حدثنا اخلصيب حدثنا شعيب بن سليمان حدثنا( 499 /1) الطحاوي أخرجه :حسن 4

 .عاصم بن عثمان هو حصني وأبو .احلديث حسن وهو انصح ابن هو واخلصيب، به طلحة بن موسى عن
 .به سعيد بن عمرب عن طرق من( 38 /1) والبيهقي( 499 /1) الطحاوى أخرجه :صحيح 5
 .به عبيد بن اثبت عن مسعر طريق من( 38 /4) والبيهقي( 500 /1) الطحاوي أخرجه :صحيح 6
 عن إمساعيل حدثنا القطان سعيد بن ُيىي حدثنا سنان بن يزيد حدثنا( 994 /1) الطحاوي أخرجهصحيح:  7

 .الشعيب هو وعامر البصري، خالد أبو األموي هو سنان بن ويزيد، به أبزى بن الرمحن عبد أخربين عامر
 
 القند يف والنسفي( 125 /5) احمللى يف حزم وابن( 495 /1) والطحاوي( 37 /4) البيهقي أخرجه :صحيح 8
 .به اخلطاب بن عمر عن املسيب بن سعيد مسعت مرة بن عمرو عن شعبة طريق من( 267)
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 فكربوا الشام قدموا معاذا أصحاب إن عنه هللا رضي مسعود البن قلت): قال قيس بن علقمة عنو 
 فإذا االمام، ربماك كرب  وقت، التكبري من امليت على ليس: مسعود ابن فقال مخساً، هلم ميت على

 .1(انصرف اإلمام انصرف
 الناس، وكلم فتكلم انسيا، انصرت مث ثالاث جنازة على كرب  أنه) رضي هللا عنه أنس عن قتادة عنو 

 .2(الرابعة فكرب ففعلوا، فصفوا، قال ثالاًث، كربت  إنك محزة أاب ي: فقالوا
 .3هبا إال اجلنازة ةصال تصح ال أركان اجلنازة تكبريات أن يف الفقهاء بني خالف ال
 احلنفية بن وحممد األربعة املذاهب أئمة منهم العلماء مجاهري قال فقد ، اجلنازة تكبريات عدد أما

 اجلنازة تكبريات إن: والثوري غفلة بن وسويد والنخعي سريين بن وحممد رابح أيب بن وعطاء
 جبل بن معاذ وأصحاب فةحذي موىل وعيسى ليلى أيب بن الرمحن عبد منهم قوم وذهب... 4أربع
 رأى وممن:  احلازمي قال.  مخس اجلنائز على التكبري أن إىل حنيفة أيب أصحاب من يوسف وأبو

 . اليمان بن وحذيفة أرقم بن وزيد مسعود ابن مخسا اجلنائز على التكبري
 . حبيش بن زر عن ذلك روي ، سبعا يكرب:  فرقة وقالت
 . ثالاث يكرب:  زيد بن وجابر مالك بن وأنس عباس ابن وقال
 النقص جيوز وال ، عليها الزيدة تسن وال ، أربع اجلنازة على التكبري سنة إن:  قدامة ابن قال
 .5منها

                                                 
 عن الشعيب عامر عن هند أيب بن داود طريق من( 497 /1) والطحاوي( 37 /4) البيهقي أخرحه :صحيح 1

 .به قيس بن علقمة
 البخاري وعلقه .به دةقتا عن معمر أان( 486 /3) املصنف ويف( 139) األمايل يف الرزاق عبد أخرجه :صحيح 2
 .به اُنس عن محيد رواية من اجلزم بصيغة( 261) صحيحه يف
 الصغري والشرح ، 583/  1 املختار والدر ، 334 ص للغزايل ومهماهتا الصالة وأسرار ، 230/  5 اجملموع 3
 . 492/  2 قدامة البن املغين ، 553/  1

 والدر ، 995 ، 992/  2 والبناية ، السلفية نشر 231 ، 229/  5 واجملموع ، 116/  8 القاري عمدة 4
 دار نشر ، 374/  1 الرسالة شرح على العدوي وحاشية 485/  2 قدامة البن واملغين ، 583/  1 املختار
 . 129 ص هبرية البن واإلفصاح ، 553/  1 الصغري والشرح ، املعرفة

 . 485/  2 قدامة البن واملغين ، 231/  5 واجملموع ، 116/  8 القاري عمدة 5
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 دةالزي دمع واألوىل ، هامن النقص جيوز ال تكبريات أربع اجلنازة صالة أن الفقهاء املشهور عند
 ةتكبري  يهاعل اإلمام زاد نفإ ، ركن لزيدة نالبطال ومقابله ، الشافعية عند األظهر وهو ، عليها

 . هاءالفق بني خالف هافي له متابعته عدم أو الزيدة تلك يف له املأموم متابعة ففي ، خامسة
 ملا ، منسوخة ألهنا ، التكبرية تلك يف املؤمت يتابعه ل ذلك فعل إذا اإلمام أن زفر سوى احلنفية فذكر
 جمتهد ألنه يتابعه:  زفر وقال. 1صالها جنازة صالة آخر يف أربعا كرب  وسلم عليه هللا صلى أنه روي
 . مخسا كرب  عنه هللا رضي عليا أن روي ملا ، فيه

 يفارقو  ، لقاسما ابن رواية ىعل اخلامسة التكبرية يف إمامه ينتظر وال املأموم يسلم املالكية وعند
 القول وعلى ، اهب الصالة النببط القول ىعل بناء اخلامسة التكبرية يف الشافعية عند إمامه املأموم
 حىت نتظارها أو احلال يف يمهتسل ويف ، األظهر على فيها يتابعه ال ولكن ، يفارقه ال البطالن بعدم
 . الثاين أصحهما وجهان إمامه يسلم

 وزجت ال أنه عندهم خالف وال ، اجلنازة صالة يف تكبريات أربع على يزيد ال أن احلنابلة عند واألوىل
 زاد فيما عندهم الرواية واختلفت ، تكبريات أربع عن النقص جيوز وال ، تكبريات سبع على الزيدة

 يف يتابعه وال ، املأموم اتبعه مخسا كرب  إذا اإلمام أن اخلرقي كالم  فظاهر ، السبع إىل األربع على
 كان:   وقال مخسا جنازة على كرب  أنه أرقم بن زيد عن روي ملا ، أمحد عن األثرم رواه عليها زيدة
 .2يكربها وسلم عليه هللا صلى النيب

 مسنونة غري زيدة ألهنا ، ماإلما مع إال يسلم وال ، معه يكرب ال مخسا كرب  إذا أمحد عن حرب وروى
 . األوىل الركعة يف كالقنوت  ، فيها املأموم يتابعه فال لإلمام

 أيب عن القول ثبت:  اخلالل قال ، سبع إىل اإلمام مع يكرب املأموم أن أمحد عن أخرى رواية ويف
 .3اإلمام مع إال يسلم وال ، سبع على يزاد ال مث سبع إىل اإلمام مع يكرب أنه هللا عبد

                                                 
 أحد تلخيصه يف الذهيب وضعف ، عباس ابن حديث من(  العثمانية املعارف دائرة ط 386/  1)  احلاكم أخرجه 1

 وجوه من اللفظ هذا روي: "  وقال(  الفنية الطباعة شركة ط - 121/  2)  التلخيص يف حجر ابن وذكره ، رواته
 " . ضعيفة كلها  أخر

 ( . احلليب ط - 659/  2)  مسلم أخرجه 2

/  1 اهلندية الفتاوى ، املعرفة.  ط 241/  1 احلقائق تبيني ، األمريية.  ط 461/  1 العناية مع القدير فتح 3
 124/  2 الطالبني روضة ، املعرفة.  ط 374/  1 الرسالة على العدوي حاشية ، اإلسالمية املكتبة.  ط 164

 . الريض.  ط 515 - 514/  2 املغين ، احلليب ط 331/  1 القليويب حاشية ، اإلسالمي املكتب.  ط
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 عنه هللا رضي أنس بنا صلى: محيد وقال( أربعا اجلنازة على التكبري اببقال البخاري يف صحيحه )
 ا.ه  1سلم مث الرابعة كرب  مث القبلة فاستقبل له فقيل سلم مث ثالاث فكرب

 على صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت(: 5/428وقال ابن املنذر يف األوسط )
: طائفة فقالت اجلنائز، على التكبريات عدد يف العلم أهل اختلف -وقد–... أربعا فكرب النجاشي

 كان  إمنا: " سريين بن مدحم وقال زيد، بن وجابر مالك، بن وأنس عباس، ابن قول هذا ثالاث، يكرب
 وممن العلم، أهل أكثر قول هذا أربعا، يكرب أن وهو: اثن قول وفيه .." واحدا فزادوا ثالاث التكبري

 بن والرباء علي، بن واحلسن عمر، وابن أوىف، أيب وابن اثبت، بن وزيد اخلطاب، بن عمر: به قال
 الثوري، وسفيان رابح، أيب بن وعطاء احلنفية، بن وحممد عامر، بن وعقبة هريرة، وأبو عازب،

 مخسا، يكرب: طائفة وقالت... الرأي وأصحاب وإسحاق، حنبل، بن وأمحد والشافعي، واألوزاعي،
 وهو: رابع قول وفيه... مزاحم بن الضحاك عن ذلك وروي أرقم، بن وزيد مسعود، ابن قول هذا
 ال: " أمحد وقال.  املزين هللا دعب بن بكر قول هذا ثالث، عن ينقص وال سبع، على يزاد ال أن

 ذلك روي إمامهم، كرب  ما يكربوا أن وهو: سادس قول وفيه"  سبع على يزيد وال أربع، من ينقص
 أن إىل زاد ما أو أربعا أو مخسا اجلنازة على اإلمام كرب  إذا: " يقول إسحاق وكان مسعود، ابن عن
 روينا ستا، يكرب أن وهو: سابع قول وفيه.  ماماإل تكبري إىل ينتهي أن به املقتدي لزم سبعا، يبلغ
 وقد مسعود، ابن عن ذلك وروي ستا، فكرب حنيف بن سهل على صلى أنه طالب أيب بن علي عن

 رأى من بعض اختلف وقد.. سبعا عليه فكرب قتادة أيب على صلى أنه طالب أيب بن علي عن روينا
 انصرف، أربع على اإلمام زاد إذا: طائفة فقالت ا،مخس يكرب اإلمام يف أربعا اجلنائز على التكبري أن

 حيث يقطعه النعمان وكان اخلامسة، يكرب اإلمام ذهب ملا انصرف فعل، وكذلك الثوري، قول هذا
 اخلامسة تكرب ال أن السنة وقفت حيث قف: " هذا يف مالك وقال ينصرف، مث ويسلم الرابعة يكرب
 وقال حنبل، بن أمحد قول هذا مخسا، اإلمام كرب  إذا مخسا يكرب أن وهو: اثن قول وفيه" . 

 أما: قال مثانيا، أو سبعا، أو ستا، كرب  إذا ألمحد وذكر ،" يتبعه يعين سبعا، أو ستا كرب  لو: " إسحاق
 ثبتت: بكر أبو قال أربعا خنتار وحنن وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي فقد مخس أما فال، هذا

 يف تكلم وقد أربعا، اجلنائز على كرب  أنه شىت وجوه من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األخبار
                                                 

 إىل الرتمجة هبذه أشار املنري بن الزين قال" أربعا اجلنازة على التكبري ابب: "قوله (:3/202قال احلافظ يف الفتح ) 1
 ا.ه  الباب يف خربا وال أخرى ترمجة يذكر ل ولذلك أربع، على يزيد ال التكبري أن

 ليهع استقرت ما هذا ربع تكبريات:( عن التكبري على اجلنازة أ1/392ز يف احللل اإلبريزية )وقال العالمة ابن اب
 .الشريعة
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 عنه، ينهى وال منه ميتنع ال كان  وممن به، احلديث أصحاب من طائفة فقالت أرقم، بن زيد حديث
 من طائفة ودفعت أربعا، يكرب أن يرى وكان حنبل، بن أمحد مخسا كرب  إذا ابإلمام االقتداء ويرى

 عليه هللا صلى النيب أن لعلمه إال أربعا يكرب زيد يكن ل: وقالت أرقم، نب زيد حديث أصحابنا
 أربعا، يكرب زيد كان  ما ذلك ولوال أربعا، كرب  أن إىل األمرين آخر صار مث مخسا، كرب  كان  وسلم
 خيتاره، زيد كان  ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من األمرين آخر أن ذلك على فعله فدل

 ا.ه  عمر حديث كذل على والدليل
 مخس اجلنازة على ماماإل بتكبري واملأمومون اإلمام ويكرب(: 5/124وقال ابن حزم يف احمللى )

 إذاف, فقط ةتكبري  أول يف الإ األيدي ترفع وال, أقل وال, فحسن أربعا كربوا  فإن, أكثر ال ,تكبريات
 كرب  إن كذلكو , واتبعناه اهكرهن  سبعا كرب  فإن, كذلك  وسلموا تسليمتني سلم املذكور التكبري انقضى

 عبد عن.. .تكبريال أكملنا بل ,بسالمه نسلم ل ثالث من أقل كرب  وإن, نتبعه ل أكثر كرب  فإن, ثالاث
, مخسا زةجنا على كرب  وأنه ,أربعا جنائزان على يكرب أرقم بن زيد كان  قال: "ليلى أيب بن الرمحان
 ".يكربها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  فقال فسألته
 .تعاىل هللا شاء إن هذا بعد نذكر كما,  أربعا أيضا كرب  أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن وصح،

 ري،الثو  سفيان عن يع،وك طريق من رويناه خبرب أربع من أكثر من منع من واحتج: حممد أبو قال
 لىع التكبري يف مرهفاستشا الناس اخلطاب بن عمر مجع: "قال وائل أيب عن شقيق، بن عامر عن

  برياتتك أربع على عمر جمعهمف, وأربعا ومخسا سبعا وسلم عليه هللا صلى النيب كرب:  فقالوا, اجلنازة
 .خالفه جيوز فال, إمجاع فهذا: قالوا... ".الصالة كأطول

 وهو قشقي بن عامر عن ،النه; يصح ال اخلرب أن: ذلك أول, الفساد غاية يف وهذا: حممد أبو قال
 يف نهع هللا رضي عمر شرييست أن هللا ومعاذ هو من العال يف يدرى فال شقيق بن عمر وأما. ضعيف
 عليه هفعل ما بعض من نعللم أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيها فعل ما خبالف فريضة إحداث
 الدين من مرع ِبحل جاهل إال بعمر هذا يظن ال, بعده فيحرم, مباح وهو ومات, السالم
 نع معمر، عن الرزاق، بدع إىل املذكور وابلسند... .عنهم هللا رضي السلف، على طاعن, مواإلسال

 .مخسا جنازة على كرب  عليا أن النخعي إبراهيم عن سليمان، أيب بن محاد
 كان  نهأ عباس ابن عن عبد،م أيب عن دينار، بن عمرو عن عيينة، بن سفيان عن الرزاق، عبد إىل وبه

 .اثثال اجلنازة على يكرب
:  يقول دمعب أاب مسعت :قال دينار بن عمرو عن شعبة، عن جعفر، بن حممد طريق من أيضا ورويناه

 .الصحة غاية يف إسناد وهذا. ثالاث اجلنازة على يكرب عباس ابن كان
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 .ثالاث فكرب نازةج على صلى مالك بن أنس أن أمين بن شيبة أخربين سلمة بن محاد طريق ومن
 فقال ةجناز  على يعين, اثثال كرب  فالان إن: النس قيل أنه إسحاق أيب بن ىيُي عن محاد، إىل وبه

 .ثالاث إال التكبري وهل: أنس
 .جلنازةا على يعين واحدة فزادوا ثالاث التكبري كان  إمنا: سريين بن حممد وقال
 ابأ زيد بن جابر نأ العتكي احلالل أيب بن زرارة عن شعبة، عن إبراهيم، بن مسلم طريق ومن

 .ثالاث اجلنازة على يكرب أن املهلب بن يزيد أمر الشعثاء
, كمال ابن وأنس سعودم بن هللا وعبد طالب أيب بن علي عنه خيرج إمجاع لكل أف: حممد أبو قال
 دزي بن بروجا سريين ابنو , ابلشام التابعون مث, عنهم، هللا رضي ابلشام، والصحابة, عباس وابن

 ِبا هلم تعلقم وال... اهيةو  أبسانيد هؤالء خبالف اإلمجاع ويدعي, الصحة غاية يف أبسانيد وغريهم
 ,أربعا مهأ على كرب  اثبت نب وزيد, أربعا املكفف ابن على كرب  وعليا, أربعا كرب  عمر أن من رويناه
 حق اهذ فكل: اأربع كرب  وأنسا, أربعا كرب  أرقم بن وزيد, أربعا ابنته على كرب  أوىف أيب بن هللا وعبد

 له معارضا لكان وجد لو وحىت, أصال مخس تكبري إنكار عنه صح أحد هؤالء من وليس ,وصواب
 القرآن نم, التنازع عند هإلي الرد تعاىل هللا افرتض ما إىل حينئذ الرجوع ووجب, أجازها من قول

 عن جند، ول، لآلخر مليهع أحد ترك جيوز فال, وأربعا مخسا كرب  السالم عليه أنه صح وقد, والسنة
 اسبع أو ستا وبلغ سمخ على زاد فمن, ثالث من أقل وال, سبع من أكثر تكبريا األئمة من حدأ

 لسالما عليه ينه ول, لذلك فكرهناه, قط وسلم عليه هللا صلى النيب عن يصح، ل عمال عمل فقد
 .ثالاث كرب  فيمن: القول وكذلك, لذلك بتحرميه: نقل فلم عنه
, به لقا داأح علمنا وال وسلم، عليه هللا صلى النيب يفعله فلم السبع وفوق الثالث دون ما وأما
, به غرتي لئال عليه نبهن أن وجب ساقطا حديثا إال, املتكلفني من نكون أن هنينا وقد, تكلف فهو
 هذاو  صالة سبعني أحد يوم عنه هللا رضي محزة على صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وهو
 ا.ه  التوفيق ىلتعا وابهلل شك بال ابطل

 دةالزي تسن ال أربع نازةاجل على التكبري سنة أن ذلك ومجلة (:2/366وقال ابن قدامة يف املغين )
 ا.ه  منها النقص جيوز وال عليها

 يف اخلمس ثبتت قد قولأ (تكبريات ومخس) قوله(: 1/356وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 أربعا جنائزان على يكرب أرقم بن زيد كان  قال ليلى أيب بن الرمحن عبد طريق من وغريه مسلم صحيح

 أمحد وأخرج يكربها سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  فقال فسألته جنازة على مخسا كرب  وأنه
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  كما  كربت  ولكن ومهت وال نسيت ما فقال التفت مث مخسا فكرب جنازة على صلى أنه حذيفة عن
 وهو اجلابري هللا عبد بن ُيىي إسناده ويف مخسا فكرب جنازة صلى سلم و عليه هللا صلى النيب كرب

 يف الصحابة من مجاعة طريق من املروية النهار مشس من أظهر هي اليت السنة ولكن عليه متكلم
 قال اجلماهري مذهب وهو أربعا اجلنائز على يكرب سلم و عليه هللا صلى كان  أنه وغريمها الصحيحني

 على ابألمصار الفتوى وأهل الفقهاء وأمجع أربع على االختالف بعد إلمجاعا انعقد إنه الرب عبد ابن
 وال قال إليه يلتفت ال فشذوذ عندهم ذلك سوى وما  الصحاح األحاديث يف جاء ما على أربع
  انتهى ليلى أيب ابن إال خيمس األمصار أهل من أحدا نعلم

 معنافاجت ومخسا أربعا كان  قد ذلك كل  قال أنه عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن البيهقي وأخرج
  .أربع على

 صلى هللا رسول إىل رفوعام أربع عن النقص يف وال اخلمس على الزيدة يف شيء يصح ل أنه واعلم 
 قد قمأر  بن زيد عن ايةالرو  تلك ألن غريه ينبغي ال الذي هو ابألربع واألخذ سلم و عليه هللا

 ل لمس و عليه هللا لىص النيب عن اخلمس ثبوت علم فلو عاأرب اجلنائز على يكرب كان  أبنه صرحت
 منه وقع أنه تقدير وعلى واحدةال املرة تلك يف إال اجلنائز على صالته مجيع يف األربع إىل عنه يعدل
 هو ام على االعتماد يينبغ فالذي والقلة الندور جهة على مخسا التكبري سلم و عليه هللا صلى
 .هعلي بعدهم ومن الصحابة إمجاع بعد سيما وال نهع ثبت مما األغلب األعم

 ما أن لك قدمنا قد لقو أ (أعاد مطلقا نقص أو عمدا زاد فإن) قوله(: 1/359وقال رمحه هللا )
 خلمسا على فالزيدة جةاحل به تقوم ثبوات يثبت ل اخلمس على والزيدة أربع من النقص يف ورد

 ملا الف بذلك تفسد لصالةا كون  وأما سهوا وقع إذا إال عمدا ذلك وقع إن ابتداع أربع من والنقص
 كذل عدم أن يفيد خاص دليل إال للبطالن املرادف الفساد على يدل ال أنه مرة غري عرفناك
 ا.ه   الصحة من مانع وجوده أن أو العدم يوجب الشيء

  ،تكبريات تسع إىل مخسا، وأ أربعا عليها ويكرب (:111وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 اترة، اهذ فيفعل لتنويع،ا واألوىل أجزأه، فعل فأيها وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت ذلك كل

 راهيميةاالب والصلوات التشهد وصيغ االستفتاح أدعية مثل أمثاله يف الشأن هو كما  اترة، وهذا
 نبيا إليكو  أكثر، فهيا ديثحااال الن االربع فهو منها واحد نوع التزام من البد كان  وإن وحنوها،

 :ذلك
 ....الصحابة من مجاعة عن أحاديث ففيها األربع أما - أ
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 انجنائز  على يكرب قمأر  بن زيد كان: "  قال ليلى أيب بن الرمحن عبد فلحديث اخلمس وأما - ب
 فال) ربها،يك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  فقال فسألته مخسا، جنازة على كرب  وإنه أربعا،
 ( 56 /3) مسلم أخرجه( " أبدا( بعده الحد) أتركها
 النيب صحابأ من هذا إىل العلم أهل بعض ذهب وقد صحيح، حسن حديث: " الرتمذي وقال
 ماماال كرب  إذا: واسحاق دأمح وقال مخسا، اجلنازة على التكبري رأوا وغريهم، وسلم عليه هللا صلى
 ". االمام يتبع فإنه مخسا اجلنازة على

 الن املرفوعة، حاديثاال حكم يف ولكنها املوقوفة، االاثر بعض ففيها والسبع، لست وأما - ج
يخ ، مث ذكر شمنهم دأح عليه يعرتض أن دون الصحابة من مشهد على هبا أتى الصحابة كبار  بعض

 سابخلم العمل أن على تدل الصحابة عن صحيحه آاثر فهذه: قلتبعض هذه اآلاثر مث قال: 
 عاالرب لىع االمجاع ادعى نمل خالفا وسلم عليه هللا صلى النيب بعد ما إىل الستمر برياتتك والست

 (.125 - 124 /5) ىاحملل يف حزم ابن الدعوى هذه بطالن يف القول حقق وقد فقط،
 نازة،اجل على التكبري يف عليه وقفنا ما أكثر هو العدد وهذا... حديثان ففيه التسع، وأما - د

 .ردو  ما أقل وهو االربع إىل منه ينقص أن وله عليه، يزاد الو  عنده فيوقف
 آاثر هذهو : " واالخبار راالاث من أوردانه ما بعض ذكر أن بعد"  املعاد زاد"  يف القيم ابن قال

 فعله بل ،االربع على زاد مما مينع ل وسلم عليه هللا صلى والنيب منها، للمنع موجب فال صحيحة،
 :أبمرين بعاالر  على الزيدة من املانعون استدل وقد: قلت، " بعده من وأصحابه هو

 .ذلك خطأ بيان تقدم وقد االمجاع،: األول
 جلنازةا على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كرب  ما آخر كان"   االحاديث بعض يف جاء ما: الثاين
 ". أربعا

 لرد به مسكالت يصلح فال بعض، من ضعفا أشد بعضا طرق له ضعيف، حديث أنه: واجلواب
 /5) يصالتلخ يف افظاحل قال املستفيضة، الصحيحة ابالسانيد وسلم عليه هللا صلى عنه الثابت
 غري من روى(: " 3 /74) السنن يف والبيهقي( 95 ص) االعتبار يف احلازمي قبله ومن( 167

 ". ضعيفة كلها  وجه
 عليه هللا صلى هللا لرسو  أن عنه هللا رضي عباس ابن وعن(: 35 /3" ) اجملمع يف جاء ما وأما

 رواه .ابهلل حلق حىت اأربع أربعا مث سبعا، سبعا مث تسعا، تسعا فكرب أحد قتلى على صلى وسلم
 ". حسن وإسناده واالوسط الكبري يف الطرباين
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 نالذي االئمة من قبله ومن حجر ابن احلافظ لقول خمالف أنه: األول: وجهني من مردود فهو
 /3) ريالكب املعجم"  يف الطربي أخرجه احلديث أن: الثاين ضعيفة كلها  ديثاحل طرق أبن صرحوا
 وسفي أبو ثنا لكنديا الوليد بن بشر الطائي القاسم بن أمحد حدثنا: هكذا وإسناده( 2/  120

 .به اسعب ابن ُيدث عن رابح أيب بن عطاء مسعت قال عمر بن انفع حدثين القاضي
 هوو  القاضي يوسف بوأ: األوىل: علل ثالث فيه ثالث فيه فإن مثله ُيسن ال إسنداد وهذا: قلت

 .طأاخل كثري  أبنه القالس ووصفه وغريه املبارك ابن ضعفه إبراهيم بن يعقوب
 .خوف قد كان  فانه الكندي، الوليد بن بشري ضعف: الثانية
 عن( 95) االعتبار يف يواحلازم( 1/  119 /3) الطرباين أخرجه فقد سنده يف املخالفة: الثالثة
"  دلب"  بدل"  بدر أهل : "قال أن إىل به عباس ابن عن عطاء عن هرمز أيب انفع عن قالوا مجاعة
 ". فضعي وهو هرمز أبو انفع وفيه: " وقال اهليثمي أورده وهكذا أحده، فتلى
 ". احلديث بذاه مرتوك،: " حامت أبو وقال معني، بن ان كذبه  جدا، ضعيف هو بل: قلت

 - مرع بن انفع أنه ولاأل الطريق يف وقع وما عطاء، عن رواه الذي وهو احلديث، آفة فهو قلت،
 ا.ه  فتعر  كما  خرف كان  الذي الكندي أنه والراجح رواته بعض من وهم - ثقة وهو

 وله أربع، عن تقل ال: أي «أربعٌ »: قوله(: 5/339وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 صحيح يف الثابت لكن. دور  هذا كل  تسع وإىل مثان، وإىل سبع، وإىل ،ست وإىل مخس، إىل الزيدة
 وأخرب مخساً، عليها فكرب جنازة على صلى»   عنه هللا رضي   أرقم بن زيد أن ففيه مخس، إىل مسلم

 زةاجلنا لىع يكربوا أن اانً أحي لألئمة ينبغي وهلذا ،«وسل م عليه هللا صل ى النيب فعل من ذلك أن
 مرة افعله إذا لكن ،خامسة فزاد نسي إمامنا إن: الناس بعض وسيقول للسنة، ياءً إح مرات مخس

 .حسن فذلك السنة من هذا أن للناس وبني مرة، بعد
 واخلامسة؟ الرابعة بعد نقول فماذا مخساً، كربان  إذا: مسألة

 عدوب لعام،ا ءالدعا الثالثة بعد جعلت مخساً  أكرب أن أردت إذا لكنين سنة، هذا يف أعلم ال: اجلواب
نْ َيا يف  آتَِنا رَب ََّنا} اخلامسة بعد وما ابمليت، اخلاص الدعاء الرابعة  َوِقَنا َحَسَنةً  َرةِ اآلخِ  َويف  ةً َحَسنَ  الدُّ
 ةالثالث بعد عاءالد صار إذا مخسًا، أكرب أن أريد أنين النبيه يعرف قد وهلذا ،[البقرة{ ]النَّارِ  َعَذابَ 
 ا.ه  قصرياً 

 بذلك، األدلة لورد أربعا، يكرب أن األوىل أن احلق(: 19/300ويب يف ذخرية العقىب )وقال األثي
 عامر، بن وعقبة وجابر، عباس، وابن هريرة، أيب: الصحابة من مجاعة طرق من متواترا، ثبوات وثبوهتا
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 ،جاز مخسا، كرب  وإن ،- عنهم هللا رضي - وغريهم مسعود، وابن اثبت، بن وزيد عازب، بن والرباء
 ".صحيحه" يف مسلم وأخرجه الباب، يف املذكور - عنه هللا رضي - أرقم بن حديث من لثبوته
 صارابألم وىالفت وأهل قهاء،الف وأمجع أربع، على ذلك بعد اإلمجاع وانعقد: الرب عبد ابن قول وأما
 هإلي يلتفت ال فشذوذ، عندهم ذلك سوى وما الصحاح، األحاديث يف جاء ما على أربع، على

 .انتهى
 اختالف ستوعبا وقد بعدهم، ومن الصحابة بني معروف ذلك يف اخلالف فإن ابطلة، فدعوى

 /429 ص 5 ج" ]وسطاأل" كتابه  يف ،-هللا رمحه- املنذر ابن بكر أبو بعدهم، فمن الصحابة،
 قدو  (5/128) حمللىا يف -هللا رمحه- حزم ابن حممد وأبو كالمه،  بعض عنه أسلفنا كما  ،[435

 أن األوىل نأ واحلاصل... .وأفاد فأجاد، تكبريات، أربع على اإلمجاع دعوى -تعاىل هللا رمحه- فند
 اليهو  ابلصواب، علمأ تعاىل وهللا بذلك، احلديث لصحة أبس، فال مخسا، بلغ فلو أربعا، يكرب

 .واملآب املرجع
 

 )ابب ما يقال يف التكبرية األوىل(
 فقرأ جنازة على عنهما هللا رضي عباس ابن خلف صليت) قال عوف بن هللا عبد بن طلحة عن

 .1(سنة أهنا ليعلموا قال الكتاب بفاحتة
 أبم قرأ األوىل تكبرية كرب  فلما ، جنازة على حنيف بن سهل بنا صلى) قال السباق بن عبيد عن

  مث الصالة تشهد تشهد واحدة تكبرية بقيت إذا حىت تكبريه اتبع مث ، خلفه من أمسع حىت القرآن
 .2(وانصرف ربك
 .3(اجلنازة على الصالة يف يقرأ ال كانرضي هللا عنهما   عمر بن هللا عبد أن) انفع عنو 
 .4(قراءة اجلنازة على ليس): قالرضي هللا عنهما  عمر ابن عنو 

                                                 
 (.1335أخرجه البخاري ) 1
 احلارث أيب حدثنا يعقوب حدثنا األزهر أبو حدثنا النيسابوري بكر أبو حدثنا( 73 /2) الدارقطين أخرجه: حسن 2

 فانتفت ابحلديث، صرح وقد احلديث حسن إسحاق وابن، به السباق عبيد عن حنيف بن سهل بن أمامة أيب عن
 .خمتصًرا إسحاق ابن عن األعلى عبد طريق من( 298 /3) شيبة أيب ابن أخرجه وقد تدليسه، شبهة

 ، وإسناده سلسلة من ذهب.به انفع عن( 229 /1) املوطأ يف مالك أخرجه :صحيح 3
 .به انفع عن أيوب عن عليه ابن عن ُيىي ثنا هارون بن وسىم حدثنا( 439 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 4
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 أان: قال اجلنازة؟ على تصلى كيف): هريرة أاب سألأنه  أبيه عن املقرى سعيد أيب بن سعيد عنو 
 - حممد نبيه على وصليت هللا، ومحدت كربت،  وضعت فإذا أهلها، من اتبعها أخربك، هللا لعمر
 حممًدا وأن هللا، إال إله ال أن يشهد كان  عبدك وابن عبدك اللَُّهمُّ : أقول مث - وسلم عليه هللا صلى
 .1(به أعلم وأنت ورسولك عبدك
 يف يقرأ كان  إمنا قراءهتا يف عنه ثبت وما ، قراءة اجلنازة صالة يف ليس أنه إىل واملالكية احلنفية ذهب
 ل وسلم عليه هللا صلى النيب إن) عنه هللا رضي مسعود ابن لقول ،القراءة وجه على ال الثناء سبيل
 . التالوة كسجود  ، فيه قراءة ال فيه ركوع ال ما وألن، 2(قراءة وال ، قوال فيها يوقت

 سعبا ابن نع ثبت فقد ، زةاجلنا صالة يف ةالفاحت سورة قراءة وجوب إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
 َتام من أو ، السنة نم إنه:  فقال الكتاب بفاحتة فقرأ جنازة على صلى أنه - عنهما هللا رضي
 فاحتةب اجلنازة على قرأن أن - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمران:  قالت شريك أم فعن السنة

 مأب يقرأ ل ملن الةص ال:  - وسلم عليه هللا ىصل - قوله عموم يف داخل هو وأيضا.  الكتاب
 . القرآن
 . الصلوات كسائر  القراءة فيها فوجبت القيام فيها جيب صالة وألهنا

 صالة ألن ؛ قراءهتا عدم إىل الفقهاء مجهور ذهب فقد الفاحتة بعد اليت السورة لقراءة ابلنسبة أما
 .3شيء الفاحتة بعد فيها يقرأ ال وهلذا التخفيف فيها شرع اجلنازة

                                                 
 .به املقري سعيد عن مالك عن القعنيب ثنا العزيز عبد بن علي حدثنا( 439 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 1
 هللا رسول أمران: }  قالت شريك أم حديث من ماجه ابن أخرج وقد(:1/487قال الصنعاين يف سبل السالم ) 2

 واألمر عباس ابن حديث جيربه يسري ضعف إسناده ويف{  الكتاب بفاحتة اجلنازة على نقرأ أن وسلم عليه هللا صلى
 .واخللف السلف من وغريمها وأمحد الشافعي ذهب وجوهبا وإىل ، الوجوب أدلة من

 ةصال يف اءةر ق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا يوقت ل: }  مسعود ابن لقول مشروعيتها عدم إىل آخرون وذهب
 عرفت حىت حديثي كتاب  إىل يعزه ل هأن إال{  شئت ما الكالم أطايب من واخرت اإلمام كرب  إذا كرب:   قال بل اجلنازة
 . مقدم وهو مثبت عباس وابن انف أنه على صحايب قول هو مث عدمها من صحته

 استدلو  لفظه يف هبا ملرادا رفتع وقد سنة عباس ابن بقول عمال سنة القراءة أن اآلل من ومجاعة اهلادي وعن
 هاوإخراج مومالع حتت داخلة هيف{  الكتاب بفاحتة إال صالة ال}  حديث ثبت وقد صالة أهنا اتفقوا أبهنم للوجوب

 .دليل إىل ُيتاج منه
 (.25/290املوسوعة الفقهية ) 3
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 احلسن وقال "اجلنازة على الكتاب فاحتة قراءة ابب" فتح(:-3/203قال البخاري يف صحيحه )
 .1وأجرا وسلفا فرطا لنا اجعله اللهم ويقول الكتاب بفاحتة الطفل على يقرأ

                                                 
 اختلفوا وقد اجلنازة على احتةالف قراءة مشروعية بيان يف ابب هذا أي (:12/448قال العيين يف عمدة القاري ) 1

 الشافعي قال وبه مشروعيتها خمرمة بن واملسور الزبري وابن علي ابن واحلسن مسعود ابن عن املنذر ابن فنقل فيه
 اجلنازة صالة يف وليس قلت والكوفيني مالك قول وهو قراءة فيها ليس عمر وابن هريرة أيب عن ونقل وإسحاق

 أيب بن وعلي اخلطاب بن عمر وينكر اجلنازة على الصالة يف يقرأ ال كان  وممن بطال ابن وقال عندان القرآن قراءة
 والشعيب جبري بن وسعيد سريين وابن املسيب بن وسعيد وطاووس عطاء التابعني ومن هريرة وأبو عمر وابن طالب

 صالة يف بلدان يف هبا معموال ليست الفاحتة قراءة مالك وقال والثوري ومحاد جماهد قال وبه املنذر ابن وقال واحلكم
 عند تكبرية كل  يف يقرؤها حزم ابن وقال األوىل يف الفاحتة يقرأ وإسحاق وأمحد والشافعي مكحول وعند اجلنازة

 املسور وعن حوشب بن شهر قول وهو تكبرية كل  يف يقرؤها البصري احلسن وقال غلط عنه النقل وهذا الشافعي
 ...قصرية وسورة لكتابا فاحتة األوىل يف يقرأ خمرمة بن

 :وجوه على وهو-أي حديث ابن عباس– منه يستفاد ما ذكر
 أهل بعض عند هذا لىع والعمل قال مث صحيح حسن حديث هذا قال احلديث هذا روى ملا الرتمذي أن األول
 وأمحد افعيالش قول وهو وىلاأل التكبرية بعد الكتاب بفاحتة يقرأ أن خيتارون وغريهم النيب أصحاب من العلم

 وإسحاق
 سبيل على وأ الوجوب سبيل على هو هل األوىل التكبرية بعد القراءة أن من الشافعي عن الرتمذي حكاه ما الثاين

 على دلي وهذا ازج الثانية لتكبريةا إىل الفاحتة قراءة أخر لو أنه الشافعي نص عن وغريه الرويين حكى االستحباب
 تويلوامل غزايلوال احلرمني ماموإ حسني والقاضي والبندنيجي الرفعة ابن ىوحك الوجوب دون االستحباب املراد أن

 التكبرية يف قراءهتا بوجوب(  البيان ) يف فجزم النووي كالم  املسألة يف واختلف األوىل التكبرية عقيب القراءة تعني
 قرأ نفإ(  ملهذبا شرح)  يف وقال الثانية التكبرية إىل أتخريها جيوز إنه فقال(  الروضة)  يف ذلك وخالف األوىل
 .( املنهاج)  يف قال وكذا جاز األوىل غري أخرى تكبرية بعد الفاحتة
 بنا عن شافعيال طريق من لبيهقيا وعند واإلسرار اجلهر إىل ابلنسبة القراءة صفة عباس ابن حديث يف ليس الثالث
 نازةاجل على الصالة يف ابالكت بفاحتة جيهر عباس ابن مسعت قال سعيد أيب بن سعيد عن عجالن ابن عن عيينة

  إذا يماف الشافعي ألصحاب نيالوجه أحد وهو هبا اجلهر على به يستدل فقد سنة أهنا لتعلموا فعلت إمنا ويقول
 يسر أنه على افاتفقو  النهار أماو  أيضا ليال هبا يسر أنه والصحيح الدين زين شيخنا قال ليال عليها الصالة كانت

 ثاحلدي يف حص كما  ببعضها جهر هولعل ذلك ليتعلموا يقرأ ِبا إعالمهم بذلك أراد أبنه احلديث نع وجياب قال فيه
 قيل إنف الظهر يف هبا يقرأ كان  ليتا السورة ليعرفهم مراده وكان الظهر صالة يف أحياان اآلية يسمعهم كان  النيب أن

 بفاحتة قرأف آنفا رةاملذكو  النسائي وايةر  يف أن مع اتالصلو  من غريها يف كما  الفاحتة مع بسورة تقرأوا ل ل للشافعية
 .فوظحم غري فيه السورة ذكر إن سننه يف قال البيهقي أبن ذلك عن وأجيب وسورة الكتاب
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 على الصالة يف الكتاب فاحتة قراءة يف العلم أهل اختلف (:5/437وقال ابن املنذر يف األوسط )
 عن ذلك وروى قرأها، أنه مسعود ابن عن وروينا ،"السنة من ذلك: "يقول عباس ابن فكان نازة،اجل
 وقالت وإسحاق وأمحد، الشافعي، قال وبه، وسعيد بن املسيب... عمري بن وعبيد الزبري، ابن

 جبري، بن وسعيد وعطاء، وطاوس، سريين، ابن قول هذا قراءة اجلنائز على الصالة يف ليس: طائفة
 وأصحاب الثوري، وسفيان أنس، بن ومالك ومحاد، واحلكم، وجماهد، والشعيب، املسيب، بن وسعيد
 عن روينا وقد... هريرة أيب عن ذلك وروى اجلنائز، على الصالة يف يقرأ ال عمر ابن وكان الرأي،
 عن وروينا... مرات ثالث الكتاب بفاحتة قرأ: اجلنازة على الصالة يف قال أنه علي بن احلسن
 أنه خمرمة بن املسور عن وروينا مرات، ثالث الكتاب بفاحتة اجلنازة على قرأ أنه البصري احلسن
 فرغ، فلما صوته، هبا ورفع قصرية، وسورة األوىل التكبرية يف الكتاب بفاحتة فقرأ جنازة على صلى
 أبو قال.  " قراءة فيها أن أعلمكم أن أردت ولكين عجماء، صالة هذه تكون أن أجهل ال: " قال

                                                                                                                           

 فخال وفيه الدين ينز  شيخنا قاله الصحيح القول على املرفوع حكم حكمه السنة من الصحايب قول الرابع
 .مشهور
 لرسو  أمران قالت عنها ماجه بنا رواه شريك أم حديث منها اجلنازة صالة يف الفاحتة قراءة يف أخر أحاديث ووردت

 الكتاب ةبفاحت نقرأ أن النيب أمران لتقا أهنا النهدية عفيف أم حديث ومنها الكتاب بفاحتة اجلنازة على نقرأ أن هللا
 بريةالتك يف قرأي أن اجلنازة على ةالصال يف السنة قال أنه سهل بن أمامة أيب حديث ومنها نعيم أبو رواه ميتنا على

 إسناده إن ( اخلالصة ) يف النووي قالو  النسائي رواه األخرية عند والتسليم ثالاث يكرب مث خمافته القرآن أبم األوىل
 وقال حبةص له فليست النيب يةبرؤ  يعقل ل الدين زين شيخنا وقال صحايب هذا أمامة وأبو قال الشيخني شرط على

 من جلر  عن شيبة أيب ابن وروى مرسل وحديثه هللا رسول مساه أسعد امسه حنيف بن سهل بن أمامة أبو الذهيب
 صليت الق احلذاء العرين يبأ حديث من أيضا وروى الكتاب بفاحتة جنازة على قرأ مسعود بن هللا عبد أن مهدان
 كان  عون أيب ابن عنو  الكتاب ةبفاحت عليها قرأت قال صنعت كيف  له فقلت جنازة على علي بن احلسن خلف

 وقال حوشب بن شهر قول ذاه بطال ابن وقال اجلنازة على تكبرية كل  يف ابلفاحتة يقرأ احلسن أيب بن احلسن
 كان  الذي نأ عمر موىل ضالةف وعن ذلك يفعل مكحول وكان الكتاب بفاحتة األوليني التكبريتني يف أقرأ الضحاك

 كاان  أهنما حنيف بن وعثمان لزبريا ابن عن روي بطال ابن وقال الكتاب بفاحتة ليهع أقرأ عمر أو بكر أيب على صلى
 القرآن مأب يقرؤون كانوا  الصحابة نم وغريه بكر أاب أن وبلغنا للمزين(  اجلنائز كتاب)   ويف ابلفاحتة عليها يقرآن
 فلما صوته اهبم رفع ةقصري  وسورة لكتابا بفاحتة األوىل التكبرية يف فقرأ خمرمة بن املسور صلى(  احمللى)  ويف عليها
 داءالدر  أيب عن وروي ءةقرا فيها أن أعلمكم أن أردت ولكين عجماء الصالة هذه تكون أن أجهل ال قال فرغ

 ال أن لتابعنيوا الصحابة من اعةمج عن الباب أول يف ذكران قد قلت ابلفاحتة يقرأون كانوا  أهنم هريرة وأيب وأنس
 سجودك  فيه قراءة ال فيه ركوع ال ما نوأل قراءة وال قوال النيب فيها يوقت ل مسعود ابن وعن نازةاجل صالة يف قراءة

 .التالوة
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 ألن فحسن، قصرية وسورة الكتاب بفاحتة قرأ وإن الكتاب، بفاحتة األوىل التكبرية بعد يقرأ: بكر
 الوركاين وحديث سعد، بن إبراهيم عن الشافعي حديث عباس ابن عن روينامها اللذين اإلسنادين

 ا.ه  جيدين سعد بن إبراهيم عن
 ألن ضرورة راءةالق يشرتط أن الوضوء شرط من ويلزم(: 445وقال ابن العريب يف القبس )ص

 هبذا إال هذا يعلم وال ،(ِكَتابِ الْ  ةِ بَِفاحِتَ  الإِ  َصاَلةَ  اَل ) قال الذي هو( َبطَُهور   ِإاَلَ  َصاَلةَ  الَ ) قال الذي
( أْهِلَها نْ مِ  أتَِّبُعَها ْخرِبُكَ أُ  هللا َعْمرُ لَ  أانَ : )عنه هللا رضي ُهَريْ َرة أيب حديث امللتطم هذا من ينجي وال

 ارضهع وقد فكيف حجة نكا  ما سلم لو وحده هريرة أيب قول فإن القراءة، يذكر ول الدعاء وذكر
( ْلَفاحِتَةِ ابِ  َنازَةِ اجلَ  اَلةِ صَ  يف يَ ْقَرأ أنْ  الُسنَّةُ ) قال إنه عنهما، هللا رضي عباس، ابن عن البخاري روى ما

 ا.ه 
 لقرآنا أم قراءة أما... بد وال القرآن، أم قرأ اآلوىل كرب  فإذا (:5/129وقال ابن حزم يف احمللى )

 هعلي وقال". بكمصاح على صلوا: "بقوله صالة مساها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فالن
 فتةاملخا: رواملسو , عباس ناب فرأى: حممد أبو قال..."القرآن أبم يقرأ ل ملن صالة ال: " السالم
 أبم ونيقرء كانوا  هنمأ مالك بن وأنس, مسعود وابن, الدرداء يبوأ, هريرة أيب وعن. فرضا ليست
 وال وينصرفون، ربونيك مث, اجلنازة يف الثالث من تكبرية كل  بعد ويستغفرون ويدعون القرآن
 .يقرءون

 السنة: قال ملسيبا بن سعيد ُيدث حنيف بن سهل بن أمامة أاب مسعت: الزهري عن معمر، وعن
 مث وسلم عليه هللا صلى يبالن على تصلي مث القرآن أبم تقرأ مث, تكرب نأ اجلنائز على الصالة يف

: يججر  ابن عنو  .ميينه عن سه،نف يف يسلم مث, اآلوىل التكبرية يف إال تقرأ وال, للميت الدعاء ختلص
 .اآلوىل التكبرية يف الصالة يف امليت على القراءة: شهاب ابن يل قال
 النيب على يصلي مث قرآنال أبم يقرأ مث يكرب: اجلنازة على ةالصال يف جماهد عن جريج، ابن وعن
 .دعاء ذكر مث وسلم عليه هللا صلى
 يف ةتكبري  كل  يف لكتابا بفاحتة يقرأ كان  أنه احلسن عن عبيد، بن يونس عن الثوري، سفيان وعن

 .وأصحاهبما, سليمان وأيب, الشافعي قول وهو .اجلنازة صالة
 عليه هللا صلى النيب نع روي،: قالوا أبن فيها القرآن قراءة من عمن من واحتج: حممد أبو قال

 ".الدعاء له أخلصوا: "وسلم
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, ةالقراء من منع ملا صح لو مث هبا يشتغل طريق من قط روي ما, ساقط حديث هذا: حممد أبو قال
: اوقالو  رانأم كما  ونقرأ اءالدع له خنلص وحنن, القراءة عن هني، للميت الدعاء إخالص يف ليس النه
 .قراءة يذكر ول دعاء فذكر اجلنازة على الصالة عن سئل، أنه هريرة أيب عن روي، قد

 .ال: قال القرآن من بشيء اجلنازة يف أيقرأ: سئل أنه عبيد بن فضالة وعن
 .اجلنازة صالة يف يقرأ ال كان  أنه عمر ابن وعن
 :نقول نحن, ونعم القرآن مأب فيها يقرأ ال: قال أنه هؤالء، من واحد عن ليس، فقلنا: حممد أبو قال

 اءةبقر  صرح من وبني هؤالء بني خالف يصح فال القرآن أبم إال القرآن من بشيء فيها يقرأ ال
 وأيب, يرةهر  وأيب, قيس بن والضحاك, واملسور, عباس كابن,  عنهم، هللا رضي الصحابة، من القرآن
 مهل يكون نأ فبطل. تسليما وال تكبريا، يذكر ل هريرة وأبو سيما ال, وأنس, مسعود وابن, الدرداء

 لردا لوجب خالف ذلك يف عنهم صح ولو فكيف, اجلنازة يف القرآن قراءة عنه روي وقد. متعلق به
 ملن الةص ال: "مالسال عليه قال دوق. والسنة القرآن من إليه ابلرد تعاىل هللا أمر ما إىل تنازعهم عند

 ا.ه   ".القرآن أبم يقرأ ل
 اجلنازة صالة من األكرب واملقصود(: 21/286قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )و 

 فيها هل: والعلماء السلف واختلف.  دعاء الذكر من فيها ما عامة كان  وهلذا للميت الدعاء هو
 ال أنه فعلم بعينه دعاء فيها وسلم عليه هللا صلى النيب يوقت ول مشهورين قولني على ؟ قراءة

 ابن عن ذلك ثبت كما  سنة فيها الفاحتة قراءة كانت  وإن األذكار من شيء وجوب فيها يتوقت
 ال مستحبة أهنا واألشبه.  جتب: وقيل تكره: قيل أقوال على فيها الفاحتة قراءة يف فالناس عباس
 الصالة يف جتب كما  فيها واجبة الفاحتة كانت  فلو الفاحتة غري قرآن فيها ليس فإنه جتب وال تكره
 للمصلي دعاء ونصفها هللا على ثناء نصفها الفاحتة وألن.  الفاحتة على زائدة قراءة فيها لشرع التامة
 أنه الصحابة عن واملشهور كذلك  تتمة كان  وما للميت الدعاء فيها والواجب للميت دعاء ال نفسه

 فيها يقرأ ال صالة لىص من}  وقوله التامة الصالة عن لنقصها واحدة تسليمة سلم فيها سلم إذا
 أن نذر لو ما بدليل وسجود ركوع فيها اليت هي املطلقة الصالة يقال { خداج فهي الكتاب أبم

 التسليم وحتليلها التكبري وحترميها الطهور الصالة مفتاح: }  قوله يف تدخل صالة وهذه صالة يصلي
 أحد على تصل وال}  تعاىل قال كما.   امليت على صلوا ويقال اجلنازة صالة: يقال تقيد لكنها{ 

 خبالف خمصوص دعاء إهنا الشارع بينها قد امليت على والصالة{  قربه على تقم وال أبدا مات منهم
 قد تلك{  هلم سكن صالتك إن عليهم وصل هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ: }  قوله
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 من فيه مينع وال القبلة استقبال له طيشرت  وال وحتليل حترمي له ليس الذي املطلق الدعاء أهنا بني
 ا.ه  الكالم

 يابق يف برتكها ألوىلا يف القراءة ترك على الطحاوي واستدل (:3/204وقال احلافظ يف الفتح )
 ال لدعاءا وجه على كان  الصحابة من الفاحتة قرأ من قراءة ولعل: قال التشهد، وبرتك التكبريات

  لىع جييء ام خيفى وال. تهىان سنة الدعاء أن يريد أن ُيتمل "سنة أهنا: "وقوله. التالوة وجه على
 ا.ه  التعسف من استدالله يتضمنه وما التعقب، من كالمه

 إخل الصالة يف يقرأ ال مالعل أهل بعض وقال)  (: قوله3/84وقال املباركفوري يف حتفة األحوذي )
 حنيفة أيب قول وهو جلنازةا على ةقراء ال: موطئه يف حممد قال.  هللا رمحه حنيفة أيب قول وهو (

 له صوافأخل امليت لىع صليتم إذا: " مرفوعا هريرة أيب حبديث هلم واستدل ، انتهى هللا رمحه
 هل أخلصواف:  بقوله ملرادا فإن بشيء ليس االستدالل هذا قلت.  ماجه وابن داود أبو رواه" الدعاء
  يف مساعيلإ القاضي روى قدو  كيف.   اجلنازة لىع القراءة نفي فيه وليس ابإلخالص له ادعوا الدعاء
 على ةالصال يف السنة نإ:  قال أنه أمامة أيب عن وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة كتاب
 حىت لميتل الدعاء خيلص مث وسلم عليه هللا صلى النيب على ويصلي الكتاب بفاحتة يقرأ أن اجلنازة
 يف مهل خمرج ورجاله: احلافظ لقا ،املنتقى يف اجلارود ابن جهوأخر  ، يسلم مث مرة إال يقرأ وال يفرع

 دعاءال وإخالص احتةالف قراءة اجلنازة على الصالة يف السنة أن احلديث هذا ففي. الصحيحني
 هذه دمتتق وقد الرزاق عبد رواية يف للميت الدعاء وإخالص القراءة بني اجلمع وقع وكذا للميت
 تركو  تكبرياتال ابقي يف ابرتكه األوىل التكبرية يف القراءة ترك ىعل الطحاوي واستدل.  الرواية

 عن وأجابوا ،نصال مقابلة يف قياس فإنه بشيء ليس أيضا االستدالل هذا:  قلت.  التشهد
 : لطحاويا قال.  الدعاء وجه على كانت  اجلنازة على الصالة يف الفاحتة قراءة أبن الباب أحاديث

 هذا:  قلت.  التالوة جهو  على ال الدعاء وجه على كانت  الصحابة من ةالفاحت قرأ من قراءة ولعل
 سنح صنف قد:  ملمجدا التعليق صاحب قال.  إليه يلتفت ال مما فهو عليه دليل ال حمض ادعاء

 صالة يف قراءةال حبكم تطاباملس ابلنظم مساها رسالة احلنفية يعين أصحابنا متأخري من الشرنباليل
 عن ذلك وتلثب األوىل هو اوهذ ، شافية بدالئل الكراهة ذكر من على فيها ورد بالكتا أبم اجلنازة
 ا.ه  جداملم التعليق صاحب كالم  انتهى وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 صالة يف القراءة أن احلنفية ومذهب: الرتكماين ابن قال(: 5/380وقال صاحب مرعاة املفاتيح )
 أن إال املالكية عند القراءة ويكره. انتهى-التجريد يف القدورى ذكره تكره، وال جتب ال اجلنازة
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  فال الشافعي خالف من اخلروج الفاحتة بقراءة قصد إن: الدسوقي قال. اخلالف من اخلروج يقصد
: قال إذ املدينة، أهل بعمل مالك واستدل. انتهى-بعدها أو قبلها الدعاء من بد ال لكن كراهة،

 حبجة ليس املدينة أهل عمل أن وفيه. حبال بلدان يف هبا ِبعمول ليست فيها الكتاب فاحتة قراءة
 املسيب وابن وسعيد أمامة أيب عن روي قد أنه على رسوله، وقول هللا قول هو احلجة وإمنا شرعية،
  عمر بن هللا عبد أن انفع عن هو روى وِبا اجلنازة، على الصالة يف القراءة املدينة علماء من وغريهم

 يكون أن وميكن. الصحابة من غريه بعمل معارض أنه وفيه. اجلنازة على الصالة يف يقرأ ال كان
 قول وأيضاً  اإلثبات، عليه يقدم نفي هو وأيضاً  الكتاب، فاحتة إال القرآن من شيئاً  أي يقرأ ال املراد

 ركوع ال أهنا يف للطواف مشاهبة اجلنازة صالة وأبن السنة، نفاه إذا ابالتفاق حجة يكون ال الصحايب
 لفظ عليها أطلق قد أنه على النص، مقابلة يف قياس أنه وفيه. للقراءة تفتقر فال سجود وال فيها

 إىل تفتقر أهنا على اتفقوا وأيضاً  خص، ما إال وغريها القراءة يف الصالة حكم هلا فيكون الصالة
 منه وأقوى أبني ابلصالة ههافشب والطهارة، القبلة واستقبال والتسليم والنية والقيام التكبري

 يف لنا يوقت ل: قال مسعود ابن عن أمحد روى ِبا وغريه البدائع يف كما  احلنفية واستدل. ابلطواف
 نفي على هذا يدل وال يقدر، ل أي يوقت ل: قال إمنا أنه وفيه. قول وال قراءة امليت على الصالة

 من روي ما يعارض ال إنه مث الكتاب، ةبفاحت جنازة على قرأ أنه عنه روي وقد القراءة، أصل
 الثانية التكبرية بعد تقرأ ل ملا وأبهنا اإلثبات، عليه فيقدم نفي ألنه القراءة؛ يف املرفوعة األحاديث

 على دل آخرها يف يتشهد ل وملا ركعة، مقام قائمة تكبرية كل  ألن قبلها؛ فيما تقرأ ال أهنا على دل
 مقابلة يف قياس ألنه بشيء؛ ليس االستدالل هذا أن وفيه. طحاويال ذكره فيهما، قراءة ال أنه

 - النيب على والصالة والثناء احلمد الدعاء ومقدمة للدعاء، شرعت وأبهنا إليه، يلتفت فال النص
 على مردود، فهو النص مقابلة يف تعليل أنه آنفاً  تقدم ما وفيه. القراءة ال - وسلم عليه هللا صلى

 أوىل ابلفاحتة اجلنازة صالة افتتاح يكون أن فينبغي والثناء، احلمد على مشتملة الكتاب فاحتة أن
 صالة إبطالقه يتناول الكتاب بفاحتة إال صالة ال وقوله. عنها واملنع إلنكارها وجه فال وأحسن،
 حديث عن احلنفية وأجاب. منها خص ما إال األخر الصلوات حكم القراءة يف هلا فيكون اجلنازة،

 بنية ال والثناء الدعاء بنية كانت  امليت على الصالة يف الفاحتة قراءة أبن معناه يف وما اسعب ابن
 ال الدعاء وجه على يكون أن ُيتمل الصحابة من قرأها من: الطحاوي قال. والتالوة القراءة
. إليه يلتفت فال دليل، غري من انشيء واحتمال عليه، دليل ال حمض ادعاء هذا أن وفيه. التالوة
 وإسحاق وأمحد الشافعي إليه ذهب كما  واجبة، اجلنازة صالة يف الفاحتة قراءة أن والصواب واحلق

 داخلة فهي الكتاب، بفاحتة إال صالة، ال حديث ثبت وقد صالة، أهنا على أمجعوا ألهنم وغريهم؛
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  القراءة فيها فوجبت القيام فيها جيب صالة وألهنا دليل، إىل ُيتاج منه وإخراجها العموم، حتت
 عن يسري ضعف فيه إبسناد ماجه ابن روى فقد صرُيًا، بقراءهتا األمر ورد وألنه الصلوات، كسائر

 الكتاب، بفاحتة اجلنازة على نقرأ أن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أمران: قالت شريك أم
 أن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أمران: قالت عفيف أم حديث من الكبري يف الطرباين وروى

 واألمر. انتهى-ضعيف وهو أبوسعيد املنعم عبد وفيه: اهليثمي قال. الكتاب بفاحتة ميتنا على نقرأ
 هللا رسول قال: قالت يزيد بنت أمساء حديث من أيضاً  الكبري يف الطرباين وروى. الوجوب أدلة من
 معلى وفيه: اهليثمي قال. الكتاب بفاحتة فاقرؤا اجلنازة على صليتم إذا:  - وسلم عليه هللا صلى -
 حسن صنف وقد هذا كالم،  بعضهم ويف موثقون رجاله وبقية ذكره، من أجد ول محران بن

 صالة يف القراءة حلكم املستطاب النظم" مساها رسالة املسألة هذه يف احلنفية متأخري من الشرنباليل
 وهو الكراهة، على دليل وال القراءة، ترك من أوىل القراءة أن فيها وحقق ،"الكتاب أبم اجلنازة
 مث الكالم، وإمام املمجد والتعليق الرعاية كعمدة  تصانيفه يف اللكنوي احلي عبد الشيخ اختاره الذي

 هبا جهر أنه على يدل ألنه اجلنازة؛ على الصالة يف ابلقراءة اجلهر على عباس ابن حبديث استدل إنه
 خلف صليت: بلفظ النسائي رواية من ذكران ما ذلك من وأصرح. معه صلى من ذلك مسع حىت
 فسألته، بيده أخذت فرغ فلما أمسعنا، حىت وجهر وسورة الكتاب بفاحتة فقرأ جنازة على عباس ابن

 فاحتة يقرأ فسمعته جنازة على عباس ابن خلف صليت: أيضا له أخرى رواية ويف. وحق سنة: فقال
 ا.ه  اخل الكتاب

 اجلنازة صالة قولأ (احلمد األوىل بعد وندب) قوله(: 1/357رار )وقال الشوكاين يف السيل اجل
 بفاحتة إال صالة ال عنه صح فيما سلم و عليه هللا صلى النيب فيها قال اليت الصلوات من صالة

 الصالة عدم عدمها يستلزم شرطا كوهنا  يف بل اجلنازة صالة يف فرضا كوهنا  يف يكفي فهذا الكتاب
 فاحتة اجلنازة صالة يف يقرأ كان  أنه سلم و عليه هللا صلى عنه يحالصح يف ثبت وقد فكيف

 جمرد هو وإمنا شيء هذا يف يرد فلم الفلق الثالثة وبعد الصمد الثانية وبعد قوله وأما ،الكتاب
 خلقه من أحدا هللا تعبد وال خاص وال عام شرع ذلك ِبثل يثبت وال العلم أهل بعض من استحسان

 يعمد أن وينبغي القرآن من تيسر ما قراءة الفاحتة إىل يضم أن ينبغي نعم لمالع أهل من أحد برأي
 هو فهذا يرد ل وِبا ورد ِبا تكبرية كل  بعد للميت الدعاء بغري يشتغل ال مث فيقرأها قصرية سورة إىل

 ابن عن وغريه البخاري فأخرج اجلهر ورد قد أقول (واملخافتة) قوله.... اجلنازة صالة من املقصود
 ال هذه قراءته أن فمعلوم السنة من أنه لتعلموا وقال الكتاب بفاحتة فقرأ جنازة على صلى أنه عباس
 جهر أنه وذكر سورة الكتاب فاحتة بعد النسائي وزاد معه صلى من ذلك يعلم حىت جهرا إال تكون
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 نم وغريه مسلم صحيح يف ثبت ما ذلك ويؤيد وجهر وسورة الكتاب بفاحتة فقرأ هكذا ولفظه
 دعائه من فحفظنا جنازة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى قال مالك بن عوف حديث
 حديث يف وردت وإن مندوبة املخافتة جلعل وجه فال ابلدعاء جهر أنه على يدل هذا فإن احلديث

 الصالة يف السنة أن سلم و عليه هللا صلى النيب أصحاب من رجل أخربه أنه سهل بن أمامة أيب
 النيب على يصلي مث نفسه يف سرا التكبرية بعد الكتاب بفاحتة يقرأ مث اإلمام يكرب أن اجلنازة على
 يف سرا يسلم مث منهن شيء يف يقرأ وال التكبريات يف للجنازة الدعاء وخيلص سلم و عليه هللا صلى
 الزهري عن وأخرج املعرفة يف البيهقي وقواه اضطراب إسناده ويف مسنده يف الشافعي أخرجه نفسه
 الفتح يف حجر ابن قال الرزاق وعبد النسائي أيضا وأخرجه آخر وجه من احلاكم حنوه وأخرج معناه

 ا.ه  نفسه يف سرا يسلم مث قوله وال التكبرية بعد قوله فيه وليس صحيح وإسناده
 تابالك فاحتة األوىل التكبرية عقب يقرأ مث(: 119وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 جنازة، على عنه هللا رضي عباس ابن خلف صليت :قال عوف بن هللا عبد بن طلحة حلديث وسورة
 إمنا: )قال( ف فسألته؟ بيده، أخذت فرغ فلما أمسعنا، حىت وجهر وسورة،) الكتاب بفاحتة فقرأ

 .1(وحق) سنة أان لتعلموا( جهرت
 الرتمذي قال مث هذه بعد اليت سألةامل يف أحدهم حديث أييت الصحابة، من مجاعة عن الباب ويف

 أصحاب من العلم أهل بعض عند هذا على والعمل صحيح، حسن حديث هذا: " احلديث عقب
 قول وهو األوىل، التكبرية بعد الكتاب بفاحتة يقرأ أن خيتارون وغريهم، وسلم عليه هللا صلى النيب

 على الثناء هو إمنا اجلنازة، على الةالص يف يقرأ ال: العلم أهل بعض وقال وإسحاق، وأمحد الشافعي
 أهل من وغريه الثوري قول وهو للميت، والدعاء وسلم، عليه هللا صلى نبيه على والصالة: هللا

                                                 
 اجلارود وابن( 142 /2) والرتمذي( 281 /1) والنسائي( 68 ،2) داود وأبو( 158 /3) البخاري أخرجه 1
 األوىل والزيدة للبخاري، السياقو ، (386 - 358 /1) واحلاكم( 191) والدارقطين( 264" ) املنتفى"  يف

 طريق من الثانية وللحاكم الصحيح، ابلسند الثالثة وهلما السورة، ذكر منها اجلارود والبن صحيح، وسندها للنسائي،
 اجملموع يف كما  مسنده يف ايضا يعلى أبو رواها قد احلديث يف األوىل الزيدة إن مث .حسن بسند عباس ابن عن أخرى

 النووي واستدل (.165 /5" ) التلخيص"  يف احلافظ وأقره ". صحيح إسناده: " وقال( 234 /5) للنووي" 
 ما ذلك على الدليل فلعل قصرية، كوهنا  على يدل ما احلديث يف وليس قصرية، سورة استحباب على الزيدة هبذه
 .أعلم وهللا قربها، إىل ابجلنازة االستعجال طلب من تقدم
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 التصريح فيه ليس: يقال ال عليهم، حجة معناه يف وما احلديث وهذا: )أي األلباين( قلت ". الكوفة
 مرفوع مسند كذا  السنة من الصحايب قول أن: نقول الننا وسلم عليه هللا صلى النيب إىل ذلك بنسبة

 على وسلم عليه هللا صلى النيب إىل
 الصحيح املذهب نهإ(: 232 /5) اجملموع يف النووي قال بل احلنفية، عند حىت االقوال أصح
 ". احملدثنيو  االصوليني من وغريهم االصول يف أصحابنا من العلماء مجهور قاله الذي
 قول هذاو (: " 224 /2) جحا  أمري ابن شارحه وقال التحرير يف اهلمام ابن ققاحمل جزم وهبذا قلت

 ". احملدثني ومجهور والشافعية امليزان صاحب أخذ وبه املتقدمني، أصحابنا
 ومع جه،و  ما غري من يئهوجم صحته مع احلديث هبذا احلنفية أيخذ ال أن العجائب فمن وعليه: قلت

 ال "(: 175 ص) وطأامل يف حممد االمام فقال! وأصوهلم قتهمطري على السنة الثبات صالحيته
 ". حنيفة أيب قول وهو اجلنازة، على قراءة
 عن القول هذا بعد منهم املتأخرين بعض رأي وملا (.64 /2) للسرخسي"  املبسوط"  يف ومثله

! هللا على ثناءلوا الدعاء اهب ينوي أن بشرط الفاحتة قراءة جبواز قال احلديث، عن وجمافاته الصواب،
 خرآ حديث قوله كأنف إمامهم، وقول احلديث بني - بزعمهم - منهم توفيقا ذلك اشرتطوا وإمنا

 لعدم نفسه يف ابطل رطالش هذا أن ومع! بينهما اجلمع مث الصحيح احلديث مع قرنه ينبغي صحيح،
 ذلك اطاشرت  ميكن ال ةمطلق وهي احلديث يف الفاحتة مع السورة قراءة ثبوت يبطله فإنه وروده،
 من وىلاأل التكبرية عدب - سبحانك قراء أن"  قوهلم وهي! أخرى عجيبة وعندهم! أيضا فيها الشرط

 احلاشية يف ذلك على تنبيهال تقدم كما  السنة يف لذلك أصل ال أنه مع"!  اجلنازة على الصالة سنن
 إنف!! فيها ورد ام يةمشروع وإنكار السنة يف له أصل ماال إثبات بني مجعوا فقد ،(119 ص)

 ايقرأه أن إال الفاحتة، يقرأ ال: قالوا(: " 459 /1) القدير فتح يف اهلمام ابن احملقق قال قد: قلت
 ". وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن القراءة تثبت ول الثناء، بنية

 هللا صلى عنه لقراءةا ثبوت فإن سبق، ما كل  من أعجب احملقق هذا مثل من القول وهذا: فأقول
 فإنه كولذل بيانه، سبق مما وغريه البخاري صحيح يف وروده مع مثله على خيفى ال مما وسلم عليه

 سنة"  يهف لقوله القراءة إثبات على دليال ينهض ال احلديث أن إىل بذلك يشري أنه الظن على يغلب
 أو بهمذه فإن خرى،أ يةعجب فهذه كما  االمرب كان  فإن ذكرانه، أن سبق الذي اخلالف على بناء" 

 هكتاب  من هنقل تقدم كما  م،وسل عليه هللا صلى النيب إىل املرفوع املسند حكم يف سنة الصحايب قول
 .التيةا املسألة ذلك على مثال فخذ فروعهم، يف ذلك على جروا وقد ،" التحري" 
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 وقال ،سنةال تورد بذلك االربعة، بقوائمه أخذوا السرير على امليت محلوا إذا: اهلداية يف قال
 ه.صل صدر أين على ُيملها رجالن، يضعها السابق على أصل عنقه، والثا أن السنة: الشافعي

 عليه هللا صلى هللا سولر  عن صح قد"  :الشافعي إىل نسبوه ما على الرد صدد يف اهلمام ابن فقال
 ". إليه ذهبوا ما خالف وسلم

 وانبجب فليأخذ اجلنازة اتبع من: " قال مسعود بن هللا عبد أبيه عن عبيدة أيب طريق من ساق مث
 ". السنة من فإنه كلها  السرير

 هو هذا أبن حلكما فوجب: " مهام ابن قال ،(20 - 194) والبيهقي( 451 /1) ماجه ابن رواه
 ". فلعارض السلف بعض من حتقق إن خالفه وإن السنة،
! ذلكك  عباس ابن قول جيعل ول ع،املرفو  حكم يف"  السنة من"  مسعود ابن قول جعل كيف  فانظر
 لكذ صحة فرض على وهذا! منه؟ هللا عفاان للمذهب التعصب أم السهو التناقض هذا مصدر فهل
 هراجلو "  يف كما  هأاب يدرك ل عبيدة أبو منقطع، النه صحيح، غري وهو فكيف مسعود، ابن عن

 رضناأع كما  ،هذا كتابنا  يف زعومةامل السنة هذه إيراد عن أعرضت ولذلك احلنفي للرتكماين"  النقي
 .وروده لعدم للشافعي املنسوب مقابلها عن

 لتكبريةا يف يقرأ أن ازةاجلن على الصالة يف السنة: " قال سهل بن أمامة أيب حلديث سرا، ويقرأ
 ". االخرة عند والتسليم ثالاث، يكرب مث .خمافتة القرآن أبم األوىل
 ،(أ) الفقرة من امساخل احلديث( 74) املسألة يف تقدم اكم  صحيح بسند وغريه النسائي أخرجه

 ا.ه  (111)
 أول بعد الكتاب احتةف قراءة يلزم اجلنازة صالة يف هل(: 8/420وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 لميت؟ل والدعاء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الصالة يكفي أو تكبرية،
 قوله عمومل حرام؛اإل تكبرية ىل،األو  التكبرية بعد اجلنازة الةص يف الكتاب فاحتة قراءة جتبفأجابوا: 

 وسلم، هعلي هللا صلى لنيبا ولعمل « الكتاب بفاحتة يقرأ ل ملن صالة ال »: وسلم عليه هللا صلى
 وسلم ليهع هللا صلى لنيبا على الصالة وجتب األوىل، التكبرية بعد يقرؤها كان  أنه عنه ثبت فإنه
 ا.ه  ابعةالر  بعد السالم مث ة،الثالث التكبرية بعد وغريه للميت الدعاء وجيب انية،الث التكبرية بعد

 ؟ اجلنازة صالة يف لفاحتةا قراءة حكم ما (:13/143وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 لصالةا عليه وقال ، « أصلي رأيتموين كما  صلوا »: وسلم عليه هللا صلى قال كما  واجبةفأجاب: 
 . صحته على متفق « الكتاب بفاحتة يقرأ ل ملن صالة ال »: والسالم
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 نة؟س أهنا يعلم حىت نازةاجل صالة يف أحياان ابلفاحتة اجلهر حكم ما(: 13/143وسئل رمحه هللا )
 هو لب أيضا أبس فال ةقصري  سورة معها قرأ وإن,  به أبس ال األحيان بعض يف هبا اجلهرفأجاب: 

 إنو ,  عنهما هللا ضير  عباس ابن حديث من وسلم عليه هللا صلى النيب عن تثب قد ألنه;  أفضل
 .كفى  الفاحتة على اقتصر

 لقول ركن؛ الفاحتة راءةق ،«والفاحتة»: قوله (:5/340وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 . «الكتاب بفاحتة يقرأ ل ملن صالة ال»: وسل م عليه هللا صل ى النيب
 روعة،مش أهنا: أي ،«سنة أهنا اليعلمو »: وقال هبا، وجهر الفاحتة،   عنهما هللا رضي   باسع ابن وقرأ

 .تقرأها فال شئت وإن فاقرأها شئت إن املعىن وليس
 ل ملن صالة ال»: حلديثا عموم مع اجلنازة؛ صالة يف الفاحتة قراءة وجوب بعدم قال ملن وجه وال
 .والسنة الكتاب لةبدال صالة وهذه ،«الكتاب بفاحتة يقرأ
 ورد قد لكذ ألن رى؛أخ سورة يقرأ فإنه للثانية اإلمام تكبري قبل الفاحتة قراءة من املأموم انتهى وإذا
 .وسل م عليه هللا صل ى النيب عن

 صالة يف الفاحتة راءةق ترك جيوز هل (:13/133وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 اجلنازة؟

 اّللَُّ  ىَصلَّ  ولهق عموم يف لفتدخ ابلتسليم، خمتتمة ابلتكبري مفتتحة صالة اجلنازة صالة أن فأجاب:
 بفاحتة قرأي ول نازةاجل على أحد صلى فإذا ،"الكتاب بفاحتة يقرأ ل ملن صالة ال: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 ،حق من يتامل أخينا جهة امهقي جيب ِبا تقوم وال الذمة، هبا تربأ وال تصح، ال الصالة فإن الكتاب
 نازةاجل صالة يف لفاحتةا سورة قرأ - عنهما هللا رضي - عباس ابن أن البخاري صحيح يف ثبت وقد

 السنة وليست لطريقة،ا هنا ابلسنة ومراده ،" سنة أهنا ليعلموا أو سنة أهنا لتعلموا" :وقال
 نياملتقدم فعر  يف لسنةا نأل اتركها؛ يعاقب وال فاعلها يثاب اليت وهي الفقهاء، عند االصطالحية

 بن أنس حديث يف كما  بة،مستح أم اجبةو  كانت  سواء َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب طريقة على تطلق
 ندهاع أقام الثيب لىع البكر تزوج إذا السنة من(: "أنس أي) قال أنه - عنه هللا رضي - مالك
 .الواجبة السنة هنا ابلسنة واملراد" سبعاً 

 دعبا به امليع أو هلل، به عبديت فيما يرجع وأن نفسه، يف وجل عز هللا يتقي أن املرء فعلى ذاه وعلى
 نوروال اهلدى هماوفي ة،يالكفا ففيهما َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى رسوله وسنة هللا، كتاب  إىل هللا

 .والشفاء
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 نازة؟اجل صالة يف الفاحتة بعد آية قراءة حكم ما :(17/121)وسئل رمحه هللا 
 تصراق وإن ،الفاحتة بعد رآنالق من قليالً  شيئاً  اجلنازة صالة يف اإلنسان يقرأ أن أبس الفأجاب: 

 ،استفتاح افيه يشرع ال هوهلذ. التخفيف على مبنية اجلنازة صالة ألن واسع، فاألمر الفاحتة على
 ا.ه  الفاحتة ويقرأ يتعوذ وإمنا

 للمذهب حمض بتعص الطحاوي قاله الذي هذا (:19/317)وقال األثيويب يف ذخرية العقىب 
 هذه ":شرحه" يف نديالس قول الغريب وإمنا هبذا، معروف فإنه ذلك، منه يستغرب وال احلنفي،
 أوىل، الفاحتة تكون نأ ينبغي نعم حبث، االفرتاض إفادته يف لكن الرفع، حكمها عندهم الصيغة
 أهنم إال علمائنا، حمققي ممن كثري  هذا وعلى عنها، منعلل وجه وال األدعية، من غريها، من وأحسن

 .انتهى القراءة بنية ال والثناء، الدعاء بنية يقرأ: قالوا
 عصبونيت ال الذين نياملعتدل من فإنه عادته، خالف على لكونه غريب، السندي من الكالم فهذا

 إىل ريش ل نهفإ لرأيهم، مليلا عليه يظهر هنا لكن قوهلم، ويرد عليهم، يعرتض ما كثريا  بل ملذهبهم،
 .كعادته  عليهم، الرد
 الصرُية ةاألدل واخالف ملا ققنيحم كانوا  لو ألهنم ِبحققني، فليسوا علمائهم، حمققي مساهم الذين وأما
 صرُية لفةخما هذا فإن قرآن، فهاأ بنية ال والثناء، الدعاء بنية يقرؤها: قالوا وملا القراء، إجياب يف

 أيب وحلديث سنة،و  حق إهنا: فقال أتقرأ؟ سئل حيث ،- عنهما هللا رضي - اسعب ابن حلديث
 - النيب أن ثبت دوق". القرآن مأب األوىل التكبرية يف يقرأ أن اجلنازة على الصالة يف السنة: "أمامة
 إال ةصال ال: "قال أنه أحد كل  لدى ومعلوم حديث، ما غري يف صالة مساها - وسلم عليه هللا صلى

 ".القرآن أبم
 فقوا إذا إال يسمعه، الو  احلق، املتعصب املقلد يرى فال ويصم، يعمي، احملض فالتقليد وابجلملة

 وكرمك نك،ِب تنابه،اج وارزقنا ،ابطال الباطل وأران اتباعه، وارزقنا حقا، احلق أران اللهم إمامه، رأي
 .آمني

 
 )ابب ما يقال يف التكبرية الثانية(

 ألن الثانية يف - سلمو  عليه هللا صلى - النيب على ويصلي (:2/63سوط )وقال السرخسي يف املب
 يف هدابلتش هذا اعتربو  اخلطب وضعت هذا على النيب على الصالة تعقبه تعاىل هللا على الثناء

 ا.ه  وسلم عليه هللا صلى - النيب على الصالة يعقبه هللا على الثناء ألن الصالة



 - 116 - 

 كما  سلم و عليه هللا لىص النيب على ويصلي الثانية ويكرب (:2/366وقال ابن قدامة يف املغين )
 مذهب وهو ياخلرق ذكر كما  امليت على الصالة أمحد وصف هكذا. التشهد يف عليه يصلي

 ىصل النيب على صلىو  وجهر قرأ مث فكرب ِبكة جنازة على صلى أنه عباس ابن عن وروي الشافعي
 على الصالة كونت أن ينبغي هكذا وقال انصرف مث فأحسن لصاحبها دعا مث سلم و عليه هللا

 هللا ىصل النيب أصحاب نم رجل أخربه أنه سهل بن أمامة أيب عن مسنده يف الشافعي وروى اجلنازة
 ةالتكبري  بعد الكتاب فاحتةب يقرأ مث اإلمام يكرب أن اجلنازة على الصالة يف السنة أن سلم و عليه

 لتكبرياتا يف للجنازة لدعاءا وخيلص سلم و عليه هللا صلى النيب على يصلي مث نفسه يف يقرأ األوىل
 صفةك  سلم و عليه هللا صلى النيب على الصالة وصفة نفسه يف سرا يسلم مث منهن شيء يف يقرأ ال

 ذلك علمهم عليك نصلي كيف  سألوه ملا سلم و عليه هللا صلى النيب ألن التشهد يف عليه الصالة
 ا.ه  ةالصال مطلق القصد ألن أبس فال التشهد يف ذكر ما غري على هبا أتى وإن

 عليه هللا صلى عليه الةالص مواطن من الرابع املوطن(: 364وقال ابن القيم يف جالء األفهام )ص
 صحة قفتو  يف واختلف فيها مشروعيتها يف خالف ال، الثانية التكبرية بعد اجلنازة صالة وسلم

 اهب إال صحت ال الصالة يف واجبة إهنا مذهبهما من املشهور يف وأمحد الشافعي فقال عليها الصالة
 ستولي تستحب نيفةح وأبو مالك وقال الصحابة من وغريه الصامت بن عبادة عن البيهقي ورواه

 ا.ه  الشافعي الصحاب وجه وهو بواجبة
 النيب ىعل ويصلي ،الثانية التكبرية يكرب مث (:121وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 عليه هللا صلى النيب أصحاب من رجل أخربه أنه املذكور أمامة أيب حلديث وسلم، عليه هللا صلى
 األوىل التكبرية بعد الكتاب بفاحتة يقرأ مث االمام، يكرب أن اجلنازة على الصالة يف السنة أن: "وسلم

 التكبريات يف لجنازةل الدعاء وخيلص وسلم، عليه هللا صلى النيب على يصلي مث نفسه، يف سرا
 يفعل أن والسنة ،(ميينه عن) ينصرف حني) نفسه يف سرا يسلم مث منهم، شئ يف يقرأ ال ،(الثالث)

 .1(إمامه فعل مثلما وراءه من

                                                 
 عن( 265) اجلارود وابن( 39 /4) البيهقي طريقه ومن( 240 - 239 /1) االم"  يف الشافعي أخرجه 1

 أيب قول مثل قال أنه قيس بن الضحاك عن الفهري حممد حدثين: " آخره يف الزهري وقال أمامة أيب عن الزهري
 ". أمامة
 هللا ىصل هللا ولرس لسنة إال احلقو  ابلسنة يقولن ال وسلم عليه هللا صلى النيب وأصحاب: " هللا رمحه الشافعي قال
 ". تعاىل هللا شاء إن وسلم عليه
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 ةالتكبري  دبع تكون إمنا سلمو  عليه هللا صلى النيب على يصلى مث"  القراءة ذكر أن بعد قوله وظاهر
 نفيةاحل قالت هوب واضح، هو ماك  قبلها، بل التكبريات يف تقع ل قبلها كان  لو النه القبلها، الثانية

 (.53 /3) والشوكاين( 129/  د) حزم البن خالفا وغريهم، والشافعية
 االحاديث من شئ يف عليها أقف فلم اجلنازة يف وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة صيغة وأما

 يف الثابتة الصيغ من بصيغة فيها يؤتى بل خاصة، يغةص هلا ليس اجلنازة أن فالظاهر ،1الصحيحة
 ا.ه  2املكتوبة يف التشهد

 هللا صلى النيب لىع الصالة حكم ما (:13/144وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 اجلنازة؟ صالة يف وسلم عليه

 يدعها أال ينبغيو  سلمو  عليه هللا صلى النيب على الصالة وجوب العلم أهل عند املعروف فأجاب:
 ا.ه  الثانية التكبرية بعد اجلنازة على املصلي

 عليه هللا صل ى لنيبا على ويصلي»: قوله (:5/318وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 يف عليه صليي كما:  أي «دكالتشه  » الثانية التكبرية يف يصلي: أي ،«كالتشه د  الثانية يف وسل م

 آل علىو  حممد على ل ِ ص اللهم»: هي التشه د يف وسل م عليه هللا صل ى عليه والصالة. التشه د
 آل لىوع حممد على ركاب اللهم جميد، محيد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما  حممد،
 .«جميد محيد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على ابركت كما  حممد،

 .ه دالتش يف ذلك يكفي كما  كفى «حممد على صل   اللهم»: قوله على اقتصر وإن

                                                                                                                           

 ". لموس عليه هللا صلى لنيبا أصحاب من رجال أخربين: " قال أنه إال البيهقي وعنه( 360 /1) احلاكم وأخرجه
 ملسألةا يف لطحاويا رواية يف تقدم كما"   مسلمة بن حبيب"  الثاين إسناده يف وزاد .الزيداتن وفيه حنوه، والباقي
 ذلك كرين فلم يسمع املسيب ابنو  أمامة أبو بذلك حدثين: الزهري قال: " احلاكم زاد مث (.74) آنفا إليه املشار

 .قاال كما  وهو الذهيب ووافقه"  الشيخني شرط على صحيح: " وقال"  عليه
 ساقها وقد به، تغليش فال جدا، ضعيف سندها لكن االبراهيمية، الصالة من قريبة صيغة مسعود ابن عن روى 1

(: " 255) وقال ،" االفهام جالء"  يف القيم وابن( 154 - 153) ص"  البديع القول"  يف السخاوي
 وسلم عليه هللا صلى النيب الن التشهد يف عليه يصلي كما  اجلنازة يف وسلم عليه هللا صلى عليه يصلي أن فاملستحب

 ". عليه الصالة كيفية  عن سألوه ملا أصحابه ذلك علم
  ". وسلم عليه هللا صلى النيب صالة صفة"  يف أوردهتا صيغ سبع وهي 2
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 من: أي ،«وسل م ليهع هللا صل ى النيب على والصالة»: قوله(: 5/340وقال رمحه هللا أيضا )
 ةبركني القول لىع مبين وهو املذهب، من املشهور على ركن وهو امليت، على الصالة واجبات
 .الصلوات يف وسل م عليه هللا صل ى النيب على الصالة

 هللا صل ى النيب على لصالةا لكن بركن، ليست هنا فهي الصلوات يف ركناً  ليست أبهنا: قلنا إذا أما
 ليهع هللا ل ىص النيب على صالةوال هللا، على ثناء الفاحتة ألن ؛ شأن هلا املقام هذا يف وسل م عليه

 على لصالةا مث هللا، على ناءالث يديه بني يقدم أن للداعي فينبغي دعاء والثالثة عليه، صالة وسل م
 .وسل م عليه هللا صل ى النيب

 .حممد لىع صل ِ  اللهم: وليق أن ويكفي كالتشهد،  أهنا سبق فيما بني ولكنه كيفيته،  هنا يبني ول
 

 )ابب ما يقال يف التكبرية الثالثة(
 فيها الدعاء وخيلص التكبريات، ببقية أييت مث (:123قال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 امليت، على صليتم إذا: " وسلم عليه هللا صلى وقوله انفا، املتقدم أمامة أيب حلديث ت،للمي
 "  1الدعاء له فأخلصوا

 بعة:، وقد وقفت منها على أر وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت ِبا فيها ويدعوا
 جنازة على وسلم عليه هللا صلى عن عوف بن مالك رضي هللا عنه قال: صلي رسول هللا األول:

 ووسع نزله، وأكرم عنه، واعف وعافه وارمحه، له اغفر اللهم): يقول وهو دعائه من فحفظت
 الثوب ينقي كما:  رواية ويف) نقيت كما  اخلطاي من ونقه والربد، والثلج ابملاء واغسله مدخله،
 خريا( زوجة: رواية ويف) وزوجا أهله، من خريا وأهال داره، من خريا دارا وأبدله الدنس، من االبيض

                                                 
 والبيهقي( موارد - 754) و"  صحيحه"  يف حبان وابن( 456 /1) ماجه وابن( 68 /2) داود أبو أخرجه 1
 ابلدعاء، خصوه أي: السندي قال .حبان ابن عند ابلتحديث اسحاق ابن وصرح هريرة أيب حديث من( 40 /4)
 والشفاعة االستغفار هو إمنا الصالة هبذه املقصود الن قلب، وحضور إبخالص له ادعوا إي: " املناوي قالو 

 يف مثله يشرع ل ما الدعاء من عليه الصالة يف شرع وهلذا واالبتهال، االخالص توفر عند قبوهلا يرجي وإمنا للميت،
 ". ابلدعاء ينتفع ال يتامل أن زعم من قول يبطل هذا: القيم ابن قال للحي، الدعاء

 عىنِب هنا الةفالص"  الثالث اتالتكبري  يف الصالة وخيلص"  املتقدم أمامة أيب حديث من احلاكم رواية ويف: قلت
"  يف ما التفسري ائبغر  فمن الدعاء، اللغة يف الصالة معىن أصل الن"  الدعاء وخيلص"  األوىل الرواية بدليل الدعاء
 ." ثالثال ابلتكبريات صالته يف صوته يرفع أي الصالة وخيلص( " 152 ص" ) البديع القول
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 أان أكون أن فتمنيت: قال النار، عذاب ومن القرب، عذاب من وأعذه اجلنة، وأدخله زوجه، من
 .1( امليت ذلك
 جنازة على صلى إذا كان) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن :الثاين
 أحييته من اللهم وأنثاان، وذكران وكبريان، وصغريان وغائبنا، وشاهدان وميتنا، حلينا اغفر اللهم :يقول

 تضلنا وال أجره، حترمنا ال اللهم االميان، على فتوفه منا توفيته ومن االسالم، على فأحيه منا
 .2(بعده

 رجل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى): قال رضي هللا عنه االسقع بن واثلة عن :الثالث
 القرب، فتنة فقه جوارك، وحبل ذمتك يف فالن ابن فالن إن اللهم :يقول فأمسعه املسلمني، من

 .3(الرحيم الغفور أنت إنك وارمحه، له فاغفر واحلق، الوفاء أهل وأنت النار، وعذاب
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان): قالرضي هللا عنهما  املطلب بن ركانة بن يزيد عن :الرابع

 عن غين وأنت رمحتك، إىل احتاج أمتك وابن عبدك اللهم: قال عليها ليصلي للجنازة قام إذا

                                                 
 - 264) اجلارود وابن( 4256 /1) ماجه وابن( 271 /1) والنسائي( 60 - 59 /3) مسلم أخرجه 1

 يف له الثانية والرواية ملسلم، والسياق( 28 و 23 /6) وأمحد( 999) والطيالسي( 40 /4) والبيهقي( 265
 من رجال كان  امليت أن والطيالسي ماجه ابن رواية ويف .الثالثة الرواية والبيهقي وله أمحد، إال ملسائره وهي رواية،

 .جمهول وهو راشد بن عصمة عن ضعيف وهو فضالة بن فرج سندها يف لكن االنصار،
 يعين - إمساعيل بن حممد وقال صحيح، حسن حديث: " وقال خمتصرا( 141 /2) الرتمذي أخرجه واحلديث

 ". احلديث هذا الباب هذا يف شئ أصح - اريالبخ
 
 وأبو عنه، سلمة أيب عن التيمي إبراهيم بن حممد طريق من( 41 /4) والبيهقي( 456 /1) ماجه ابن أخرجه 2

 والبيهقي( 358 /1) واحلاكم( موارد - 757) صحيحه يف حبان وابن( 141 /2) والرتمذي( 68 /2) داود
 فهي... "  حترمنا ال اللهم"  قوله دون حنوه، به سلمة أيب عن كثري  أيب بن ىيُي طريق من( 368 /2) وأمحد أيضا
 الذهيب، ووافقه ". الشيخني شرط على صحيح: " قال مث احلاكم عند ابلتحديث ُيىي وصرح وحده، داود أيب عند
 .لبيهقيوا( 308 ،170 /4) أمحد عند آخران، ان إسناد فيه وليحيب .يقدح ال ِبا وأعل قاال، كما  وهو

 ". الكبري"  يف الطرباين رواه .حنوه عباس ابن حديث من شاهد وللحديث
 إبسناد( 471 /3) وأمحد( 758) صحيحه يف حبان وابن( 456 /1) ماجه وابن( 68 /2) داود أبو أخرجه 3

 يف النووي عليه وسكت وسلم، عليه هللا صلى دعائه من حفظ فيما القيم ابن أورده وقد تعاىل، هللا شاء إن صحيح
 ". اجملموع" 
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 أن هللا شاء ما يدعوا مث، عنه فتجاوز مسيئا كان  إنو  حسناته، يف فزد حمسنا كان  إن عذابه،
 ا.ه  .1(يدعو

 يف عجيم فهل املذكر، فردامل بلفظ اجلنازة صالة يف الدعاء (:8/385وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ألنثى؟ا على الصالة يف ويؤنث اثنني، على كانت  إذا ويثىن أموات، على الصالة

 امليت، بنية التذكري هل جاز امليت جهل وإن عليه، يصلى ملن تبعا ويؤنث ويثىن جيمع فأجابوا:
 ا.ه  اجلنازة بنية والتأنيث

 التكبرية يف: أي «ثالثةال يف ويدعو»: قوله(: 5/318وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 فبأي هيعرف يكن ل فإن يعرفه، كان  إن وسل م عليه هللا صل ى النيب عن املأثور ابلدعاء عويد الثالثة
 .ابلدعاء خيصه: أي للميت، الدعاء خيلص أنه إال جاز، دعا دعاء

 .الً أو   العام لدعاءاب فبدأ  ، هللا رمحه   املؤلف ذكرمها وقد وخاص، عام،: للميت والدعاء
 رتس وليست ،عنه التجاوز عم الذنب سرت: واملغفرة اغفر، هللا ي: أي ،«اغفر اللهم: فيقول»: قوله

 نهأل القتال؛ عند الرأس به يغطى الذي املغفر من مأخوذة وهي وجتاوز، سرت بل فقط، الذنب
 .ووقاية سرتاً  يتضمن

 فردم ألنه ام؛ع وهذا سلمني،امل حنن كذلك  وميتنا املسلمني، حنن حلينا: أي ،«وميتنا حلينا»: قوله
 الشاهدو  والعبد، حلروا والكبري، والصغري واألنثى، الذكر فيشمل يعم املضاف واملفرد مضاف،
 .والغائب

 .أييت فيما هذا لتعترب هذا قلت وإمنا

                                                 
 ورواه الذهيب، ووافقة ". صحابيان ركانة وأبو ركانة بن ويزيد صحيح، إسناده"  :وقال( 359 /1) احلاكم أخرجه 1

 ". االصابة"  يف كما  قانع وابن( 34/  33 /4" ) اجملمع"  يف كما  ابلزيدة"  الكبري"  يف الطرباين
 من اعهبأت خربك،أ هللا لعمر أان: لفقا اجلنازة على تصلي كيف:  هريرة أاب سأل أنه املقربي سعيد طريق من شاهد وله

 كان:  متكأ وابن عبدك وابن كعبد إنه اللهم): أقول مث نبيه، على وصليت هللا، ومحدت كربت  وضعت فإذا أهلها،
 كان  وإن ه،حسنات يف فزد حمسنا كان  إن اللهم به، أعلم وأنت ورسولك، عبدك حممدا وأن أنت، أال إله ال أن يشهد
 بن حممد وعنه( 227 - 1) كمال أخرجه ". بعده تفتنا وال أجرة، حترمنا ال اللهم سيئاته، عن فتجاوز مسيئا
 وسنده 27( 93) 5 مرق"  وسلم عليه هللا صلى الصالة فضل"  يف القاضي وإمساعيل( 165 - 164) احلسن
 ورجال هورجال ىيعل أبو رواه :وقال هريرة أيب حديث من مرفوعا الدعاء منه اهليثمي ساق وقد جدا، صحيح موقوف

 .(124 ص( )الثاين) النوع وهو منه، االخرية اجلملة فيه آخر بلفظ تقدم وقد ". الصحيح
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 يضاً أ فيه خلدا األول عموموال األول، العموم يف داخل عموم أيضاً  هذا ،«وغائبنا وشاهدان»: قوله
 .يتوامل واحلي والعبد، واحلر والكبري، والصغري واألنثى، الذكر يشمل: أي

 .عام فهو كسابقه، «وكبريان وصغريان»: قوله
 والتفصيل؟ ويلالتط ملاذا: قائل قال إذا .عام فهو كسابقه، «وأُنثاان وذكران»: قوله
 :بأسبا لستة تطولو  تبسط أن الدعاء يف والسن ة .البسط فيه ينبغي الدعاء مقام ألن: قلنا

 ناجاته،م طول أحب يئاً ش أحب إذا اإِلنسان ألن الداعي؛ حمبة على تدل الدعاء إطالة أن :األول
 .  وجل عز   هللا ملناجاة حمبتك على دليل له وبسطك الدعاء فتطويلك الدعاء، يف ابهلل متصل فأنت
 .حال لك  يف ربه إىل ساناإلن افتقار شدة على يدل ما التفصيل من فيه يظهر التطويل أن :الثاين

 .للقلب أحضر ذلك أن :لثالثا
 .إلنسانا عليها يؤجر عبادة فالدعاء تعاىل؛ هلل والتعبد األجر زيدة :الرابع

 .دعاءال يف امللحِ ني ُيب وهللا الدعاء يف اإلحلاح ابب من هذا أن: اخلامس
 .الدعاء من نسيه قد شيئاً  يذكر قد الدعاء يف ابلتطويل أن: السادس

 أولهو  النيته،وع سره وجله، قهد كله،  ذنيب يل اغفر اللهم»: وسل م عليه هللا صل ى بقوله هذا واعترب
  «مين به أعلم أنت وما أعلنت، وما أسررت وما أخرت، وما قدمت ما يل اغفر اللهم» ،«وآخره

 وعمومات، صيلتف فيه فهذا ،«عندي ذلك وكل وعمدي، وخطئي وهزيل، جدي يل اغفر اللهم»
 .قبل من إليه أشرت ما فائدته لكن
 نبسط كيفف االستفتاح، اءدع فيها يقرأ ال وهلذا التخفيف؛ على مبنية اجلنازة صالة إن: قيل ولو
 ونطول؟ الدعاء يف

 عن يرد ل فإنه ستفتاحاال دعاء أما فيه، البسط فينبغي الصالة، مضمون هو الدعاء أن: فاجلواب
 .ةاجلناز  صالة يف يستفتح كان  أنه وسل م عليه هللا صل ى النيب
 نعلم ناألن عاء،الد هبذا عوانكد: أي سبق، ملا تعليل اجلملة هذه ،«ومثواان منقلبنا تعلم إنك»: قوله
 امعنامه ريواملص املثوى نأل إليه؛ نصري ما: أي ومثواان، إليه، ننقلب ما: أي منقلبنا، تعلم أنك

 .واحد
 يف ترد ل ألهنا فقهاء؛ال ضبع زيدات من ولكنها للدعاء، تتمة «قدير شيء كل  على وأنت»: قوله

 .وسل م عليه هللا صل ى النيب عن الوارد احلديث
 يغري وأن املوجود، عدمي وأن املعدوم، يوجد أن على قادر شيء، كل  على قادر هللا أن: ومعناها

 .شيء منها يستثىن ال عامة مجلة وهذه أردى، إىل حسن من أو أحسن إىل حسن من احلال
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 َماوَ  َواأَلْرضِ  اَواتِ السَّمَ  ْلكُ مُ  ّلِلَِّ : }املائدة سورة يف تعاىل قوله يف لنياجلال تفسري صاحب وقول
 [.املائدة*{ ] َقِديرٌ  َشْيء   ُكل ِ   َعَلى َوُهوَ  ِفيِهنَّ 
 عقلال خص»: قوله نأل وذلك؛ منكر، القول فهذا ،«بقادر عليها فليس ذاته العقل خص  »: قال
 !يريد؟ ما يفعل هللا سألي عليها، قادراً  ليس أبنَّهُ  تهذا خص   الذي العقل أين: نقول «ذاته

 .شاء ام يدع وأن شاء ما يفعل أن على قادر فهو بنفسه؛ يفعل يريد ملا والفاعل
 .به لقتتع ال القدرة صلأ ألن القدرة؛ متعلق يكون أن ميكن ال جبالله يليق ال الذي الشيء نعم
 مثله؟ خيلق أن على هللا يقدر هل: قائل قال لو كما

 األولو  خملوق ينالثا أن إال لةاملماث انتفاء من يكن ل فلو ممتنعة، املثلية ألن مستحيل؛ هذا: نقول
 .خالق

 .الوجود واجب: واألول
 .الوجود ممكن: والثاين
 وال علماء،ال من الواحد وتِب تفرح نراك سيدان ي: له فقالوا إليه جاءوا الشيطان جنود أن ويذكر
 ال قويتصد ومويص ويهلل سب حي وهناراً  ليالً  هللا يعبد الذي العابد فهذا العباد، آالف ِبوت تفرح
 .العلماء من ابلواحد فرحك منهم األلف ِبوت تفرح
 علجي أن هللا يقدر له الشيخ أيها ي: له فقال عابد إىل فذهب هذا، على أدلكم أان نعم: قال

 .كبرية  غلطة وهذه. ال: العابد قال بيضة؟ جوف يف السموات
 .بيضة؟ يف السموات جيعل أن هللا يقدر هل: له وقال العال إىل ذهب مث

 قال ذافإ فيكون، كن:  هل يقول أن شيئاً  أراد إذا أمره إمنا: قال كيف؟:  قال نعم،: العال قال
 .وهذا هذا بني الفرق انظروا: فقال كانت،  بيضة جوف يف كوين:  للسموات

 .قدير شيء كل  على هللا إن :فنقول نطلق أن جيب أنه فاملهم
 .جائز؟ هذا له( قدير يشاء ما على إنه) الناس عند كثرياً   ترد عبارة: قائل قال فإن
 يقدر ال يشاء ال ما أن همأو  «قدير يشاء ما على إنه»: قلت إذا ألنك مقيداً؛ إال جيوز ال: قلنا

 .يشاء ال والذي يشاء الذي على قادر وهو عليه،
{ َقِديرٌ  َشاءُ يَ  َذاإِ  مَجِْعِهمْ  ىَعلَ  َوُهوَ } :تعاىل كقوله  صح، معني بشيء املشيئة قُ يِ َدتِ  إذا لكن

 .عليه قادر فهو مجعهم يشاء إذا: أي ،[29: الشورى]
 ؛«درقا شاءأ ما على إين» :له هللا فقال كان  ما آخر اجلنة هللا أدخله الذي الرجل قصة يف وكذلك

 .معني بفعل يتعلق ألنه
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 ههذ ،«هماعلي فتوفه ن ام توفيته ومن والسن ة، اإلسالم على فأحيه منا أحييته من اللهم»: قوله
 لىع فتوفه منا توفيته منو  اإلسالم، على فأحيه من ا أحييته من اللهم»: والوارد ترد، ل الصيغة
 .«اإلميان
 ومن لتام،ا النقيادوا اإلسالم على ُيييه هللا أحياه من أن أوىل وسل م عليه هللا صل ى النيب عن فالوارد

 .اإلميان على فليتوفه أماته
 ويف هكمن ألنه منه؛ ناإلنسا يتمكن ال قد الوفاة حني الظاهر االستسالم أن: ذلك من واحلكمة

 على اناإلنس فاةوو  اليقني، هو اإلميان وألن أبلغ؛ احلال هذه يف ابإلميان له الدعاء فكان قواه، آخر
 .أبلغ اليقني

 افقاملن منو  اإلميان، عيفض ومن حقاً، املؤمن من ويكون ابلعمل، ظاهر استسالم هفإن اإلسالم وأما
 .أيضاً 

  وإن وارد،ال غري ءالدعا من ليهع ابحملافظة أوىل والسالم الصالة عليه النيب عن الوارد الدعاء: مسألة
 .واسعاً  األمر كان
 وفه اخلاص أما أمشل، ألنه م؛العا ابلدعاء وبدأ اخلاص، الدعاء هذا ،«وارمحه له اغفر اللهم»: قوله

 .ابمليت خاص
 ىصل   قوله لعموم بينهما، جيمع: العلماء قال وقد واخلاص، العام الدعاء من بكل السن ة وردت وقد
 .يشمله العام الدعاء انك  وإن بدعاء، ختصيصه من بد فال «الدعاء له أخلصوا»: وسل م عليه هللا

 .وميتاً  اً حي ذنوبه سرت إىل حمتاج واإلنسان وسرتها، الذنوب آاثر حمو: واملغفرة
 .املطلوب حبصول: أي «وارمحه»

 .ملطلوبا حصول ةوابلرمح رهوب،امل من النجاة ابملغفرة ألن كثرياً؛  والرمحة املغفرة بني جيمع وهلذا
 .مثالً  القرب كعذاب  السوء من يصيبه قد مما عافه: أي ،«عنه واعف وعافه»: قوله

 .حياته حال يف الواجب من فيه فرط ما عنه اوزجت: أي «عنه واعف»
 .ماحملر  آاثم من السالمة: واملعافاة .األوامر خمالفة عن والتجاوز التسامح: فالعفو

 .ابملخالفة الذنوب آاثر حمو: واملغفرة
 يقدم الذي ماإلكرا: أي الِقرى، وهو ابلسكون، نُ ْزله: ويقال ابلضم،: «نُ ُزَلهُ » ،«نزله وأكرم»: قوله

 أي هنزل يكرم أن هللا فتسأل جديدة، دار على قادم احلقيقة يف هو الراحل واإلنسان لضيف،ل
 .ضيافته
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 مكان :أي مكان، اسم :فبالفتح وابلضم، ابلفتح وُمدخل، َمدخل،: يقال ،«مدخله وأوسع»: قوله
 لقرب،ا به واملراد ه،دخول مكان أوسع: أي أحسن، فالفتح هذا وعلى اإلدخال،: وابلضم الدخول،

 ماوإ   هللاب والعياذ   ضالعهأ ختتلف حىت امليت على يضيق أن إما القرب ألن له؛ يوسعه هللا أن: أي
 .مدخله يوسع أن هللا تسأل فأنت البصر، مد له يوسع أن

 فيه صلح وما ث،تلو  فيما اءامل استعمال: أي: ابملاء الغسل ،«والربد والثلج ابملاء واغسله»: قوله
 .واألذى التلويث زالةإ أجل من أذى؛
 دق احلسي الغسل ألن يًا؛حس شيئاً  يغسل أن املراد وليس الذنوب، آاثر غسل: هنا ابلغسل واملراد

 هذا على علماءال بعض أورد .«والربد والثلج، ابملاء،»: قال وهلذا .يكفن أن قبل للميت ابلنسبة مت
 .؟«والربد الثلج،و  ابملاء،» :قال فلماذا أنقى، الساخن ابملاء الغسل إن :فقال إشكاالً 

 هلا ضادامل فيكون رقة،حم انر الذنوب وآاثر الذنوب، آاثر من غسله املراد أن: ذلك عن واجلواب
 .والربودة املاء

 مثل جلوا من فيتساقط ب،سحا غري من يتساقط ما الثلج أن: بينهما الفرق «والربد الثلج»: وقوله
 .ويتجمد الرذاذ
 .احلب مثل ينزل ألنه الغمام؛ حب: اللغة أهل بعض عند ويسمى حابالس من يتساقط: والربد
 هونق» يث،احلد يف الواردو  ،«الدنس من األبيض الثوب ينقى كما  واخلطاي الذنوب من ونقه»: قوله
 .«اخلطاي من

 .لمأمورل تركاً  أو حظورللم فعالً  كان  سواء الصواب، فيها خالف ما: وهي خطيئة، مجع: واخلطاي
: نالقل. املؤلف هأورد كما «واخلطاي الذنوب»: بلفظ احلديث صح لو ،«الذنوب من» :وقوله

: قولن عليه ءوبنا .فقط «اخلطاي» بلفظ ورد احلديث ولكن .الكبائر: واخلطاي الصغائر،: الذنوب
 .والكبائر الصغائر،: تشمل هنا «اخلطاي»

 كما  كاماًل،  ءنقا نقه: أي ،التنقية لقوة التشبيه هذا ،«الدنس من األبيض الثوب ينقى كما»: وقوله
 ظهوره من أبني األبيض على الدنس ظهور ألن األبيض؛ وخص الدنس، من األبيض الثوب ينقى
 .غريه على
 يوه اثلثة دار وهناك خ،الربز  دار نيةوالثا الدنيا، دار األوىل الدار «داره من خرياً  داراً  وأبدله»: قوله
 .اآلخرة دار
 .اآلخرة ودار الربزخ، دار الدارين؛ يشمل «داره من خرياً  داراً  وأبدله»: قوله
 .مرأةا أم رجالً  عليه املصلى كان  سواء: أي ،«زوجه من خرياً  وزوجاً »: قوله
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 يقتضي فهذا ،«زوجه من رياً خ زوجاً  أبدله»: وقلنا رجاًل، عليه املصلى كان  إن ألنه إشكال؛ وهناك
 اويبدهل ها،زوج وبني بينها قيفر  أن هللا نسأل فإننا امرأة كان  وإن الدنيا، نساء من خري احلور أن

 إشكاالن؟ فهذان. منه خرياً 
 نم خري وراحل أن على رُيةص داللة فيه فليس ،«زوجه من خرياً  زوجاً  أبدله»: األول عن اجلواب أما

 .وجل عز هللا عند خلرييةا يف ال األخالق، يف زوجه من خرياً  املراد يكون قد ألنه الدنيا؛ نساء
 يف يةخري  ليست هنا الزوج خريية إن: فنقول الثاين، اإلشكال عن اجلواب يتضح اجلواب وهبذا
 ما هللا ينزع اجلنة أهل ألن ؛اجلنة يف بينهما هللا جيمع أن يتضمن وهذا الوصف، يف خريية بل العني،

 منهو  ابلصفة، يكون ابلعني يكون كما  والتبديل يكون، ما أصفى على ويبقون غل، من صدورهم يف
رَ  اأَلْرضُ  تُ َبدَّلُ  يَ ْومَ : }تعاىل قوله  [.48: براهيمإ{ ]َواتُ َوالسََّما اأَلْرضِ  َغي ْ

 .السموات وكذلك اختلفت، لكنها بعينها، األرض هي فاألرض
 .؟«زوجه من خرياً  وزوجاً »: تقول فكيف يتزوج ل امليت كان  إذا: قيل فإن

 .تزوج لو وجهز  من خرياً  زوجاً  املراد: فنقول
 .هللا رمحه املؤلف حذفها لكن ،«أهله من خرياً  وأهالً » زيدة: احلديث ويف
 َعْرُضَها َوَجنَّة   رَبِ ُكمْ  نْ مِ  ِفَرة  َمغْ  ِإىَل  َوَسارُِعوا: }تعاىل قال كما  املتقني، دار: هي «اجلنة وأدخله»: قوله

 [.عمران لآ*{ ] لِْلُمتَِّقنيَ  ُأِعدَّتْ  َواأَلْرضُ  السََّماَواتُ 
 إذا ذابهع اإلنسان يقي دق تعاىل هللا ولكن عذاب، فيه القرب ألن «القرب عذاب من وأعذه»: قوله
 .«القرب ذابع من ابهلل وذواتع»: فقال وسل م عليه هللا صل ى النيب أمر كما  ابلدعاء هللا على أحل

 بوعذا القرب، ذابع من األخري، التشهد تشهد إذا صالة كل  يف اإلنسان يتعوذ أن أمر وهلذا
 .الدجال املسيح وفتنة واملمات، احمليا وفتنة النار،
 من هللا يعيذه أن سؤال عن يغين اجلنة إدخال أليس: قائل قال فإن .معروف «النار وعذاب»: قوله

 النار؟ وعذاب القرب، عذاب
 أنتف لنار،اب يعذب نأ وبعد القرب، يف يعذب أن بعد اجلنة يدخل قد اإلنسان فإن ال،: اجلواب
 .نارال يف وال القرب يف ال سابق، عذاب من نقياً  اجلنة تدخل أن هللا تسأل
 ه،ل اغفر لهمال: نقول فهل أنثى، امليت كان  فإذا املذكر، للمفرد الضمري «له اغفر اللهم»: وقوله

 ابلتأنيث؟ هلا اغفر اللهم: نقول أو
 اعفو  عافها،و  وارمحها، اهل اغفر اللهم: ولفنق مؤنثًا، يكون األنثى ضمري ألن ابلتأنيث؛: اجلواب

 .الدعاء آخر إىل.....  عنها
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 أنثى؟ امليت كان  إذا الضمري نؤنث فكيف ابلتذكري ورد احلديث: قيل فإن
: قال موسل   عليه هللا صل ى الرسول أن ولو ذكر، مليت الدعاء يف ورد احلديث هذا أن: فاجلواب

 لهونؤو  لنصاب فنأخذ أنيث،الت عدم لتوجه «إخل...  له اغفر اللهم: فقولوا امليت على صليتم إذا»
 .احلال يناسب ما على
 كن  نوإ .هلم اغفر اللهم: ولتق مجاعة كانوا  وإن ... هلما اغفر اللهم: تقول اثنني املقدم كان  وإن

 .هلن اغفر اللهم: تقول إانث مجاعة
 يكون ريفالضم هلم، فراغ اللهم :فتقول الذكورية، جانب فيغلب واإلانث، الذكور من كانوا  وإن
 .له يدعى من حسب على

 بدكع إين اللهم»: لغم  ا دعاء يف   عنه هللا رضي   مسعود ابن حديث الوجوه بعض من هذا ونظري
 .«....  أمتك ابن عبدك ابن

 .«....  أمتك بنت عبدك بنت أمتك إين اللهم»: تقول واملرأة
 .يذكِ ُره؟ وأ الضمري يؤنِ ث فهل أنثى، أو ذكر املقدم هل يدري ال اإلنسان كان  وإن

 وأ الشخص، هلذا :أي له، اغفر اللهم: قلت فإن القصد، ابعتبار وهذا، هذا جيوز: اجلواب
 .اجلنازة هلذه: أي هلا، اغفر اللهم: قلت وإن للميت،

 وساً سحم توسيعاً  ليس يعالتوس وهذا السعة، الفسحة ألن له؛ وسع: أي «قربه يف له وافسح»: قوله
 الأحو  من هألن دنيويً؛ إحساساً  حمسوس غري َفْسحٌ  لكنه املقربة، ميأل متسعاً  قربه يكون حبيث

 .اآلخرة
 ال هوو  نفسه، تبهج شياءوأ خنيل، ويف فسيح، مكان يف أنه يرى اإلنسان أن املنام يف ترون وكما
 كونه  يف منه أشد كان  وإن النائم، يراه ما الوجوه بعض من يشبه القرب فعذاب فراشه، يف يزال

 .حقيقة
 يف عليه يه مما أكثر لقبورا تتسع ال قبورهم يف الناس أبن مورد علينا يورد لئال ذلك؛ قلنا وإمنا

 .معروفاً  حسياً  أمراً  وليس غييب، أمر هذا: له فنقول الواقع؟
 .نوراً  فيه له اجعل: أي ،«فيه له ونور»: قوله
 .!!نظر يهف وهذا ،«للميت الدعاء حال صبعابأل ابإلشارة أبس وال»: الروض يف قال

 من هذا ،«للميت وةودع»: قوله (:5/341)تنبيه(: قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 وألن ؛«الدعاء له فأخلصوا يتامل على صليتم إذا»: وسل م عليه هللا صل ى النيب لقول أيضًا؛ األركان

  .له للدعاء كانت  إمنا امليت على الصالة فأصل الصالة، هذه لبُّ  هو هذا
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وأبدهلا زوجاً خرياً من زوجها؟: هل يقال يف حق املرأة يف صالة اجلنازة مسألة:  
اختلف أهل العلم رمحهم هللا هل يقال يف حق املرأة أبدهلا زوجاً خرياً من زوجها، أو هو خاص 

 ابلرجل ؟ على قول: 
القول األول: أن الدعاء ابإلبدال خاص ابلرجل، فال يقال يف حق املرأة أبدهلا زوجا خريا من زوجها 

 ؛ ألن املرأة يف اآلخرة إذا كانت من أهل اجلنة، فهي لزوجها الذي يف الدنيا1.

                                                 
 اجلنة؟ يف تكون أليهم زوج من أبكثر تزوجت اليت املرأة )تنبيه(: 1

 :العلم ألهل أقوال ثالثة فيها املسألة هذه
 .الدنيا يف معها كان  خلقا أحسنهم مع تكون أهنا: األول
 .بينهم ختري أهنا: والثاين

 .أزواجها آلخر أهنا: والثالث
 ويفت امرأة اأمي: )وسلم عليه هللا صلى النيب إىل مرفوع حديث وفيه الثالث القول هو وأصحها األقوال هذه وأقرب

 جلامعا صحيح يف هللا رمحه يناأللبا العالمة صححه وقد( أزواجها آلخر فهي بعده، فتزوجت زوجها، عنها
 (.1281) الصحيحة ويف ،(2704)

 :يلي كما  األقوال فأدلة التفصيل وجه على أما اإلمجال، وجه على هذا
 بن حممد بن جعفر حدثنا: قال النجاد بن بكر أبو وذكر(: 278 /2) التذكرة يف القرطيب قال: األول القول دليل
 هللا ىصل النيب زوج حبيبة أم أن: أنس عن محيد عن هارون بن سنان ناحدث العطار إسحاق بن عبيد حدثنا شاكر
 تكون؟ أليهما نة،اجل يف وجيتمعون نميوتو  مث الدنيا، يف الزوجان هلا يكون املرأة هللا، رسول ي: قالت وسلم عليه

 ه . ا " آلخرةوا الدنيا ريخب اخللق حسن ذهب حبيبة، أم ي معها كان  خلقا ألحسنهما: قال لآلخر؟ أو لألول
 دا،ج فضعيف: األول ماأ هارون، بن وسنان العطار، إسحاق بن عبيد: علتان وفيه جدا، ضعيف واحلديث: قلت
 .القول هذا طفسق جدا، ضعيف وهو به، االستدالل يصح ال فاحلديث: وعليه فضعيف،: الثاين وأما

 .دليل أي لقولا هذا قال ملن أر ول أزواجها، بني ختري أهنا وهو: الثاين القول
 تذا كانت  إذا ختري إهنا: وقيل: بعدها وقال املسألة، ذكر(: 278 /2" ) واآلخرة املوتى أحوال يف التذكرة"  ويف
 ه . أ. زوج

 .ختري: وقيل! خلقا ألحسنهم وقيل(: 392 /2) اخلفاء كشف  يف العجلوين وقال
 (.53 /2) فتاواه يف كما  هللا حفظه العثيمني العالمة رجحه الذي وهو
 الصحيحة يف األلباين مةالعال عنه قال واحلديث( أزواجها آلخر املرأة) حديث فدليله: الثالث القول وأما

 وقوفام و مرفوعا أخرى رقط له و صحيح، منه املرفوع و قوي، الطريقني ِبجموع فاحلديث ابجلملة و(: 1281)
 ه . ا موقوفان شاهدان له و. الدرداء أيب عن( 2/  281 /19) عساكر ابن عند



 - 128 - 

وهو املنصو ص يف مذهب املالكية واحلنابلة يف الدعاء للمرأة يف الصالة عليها، عدم قول أبدهلا 
 خريا من زوجها، وعللوا أبن املرأة قد تكون زوجا يف اآلخرة لزوجها يف الدنيا.

 بذكرها تتمادى مث أمتك إهنا اللهم قلت امرأة كانت  فإن (:3/253قال ابن احلاج يف املدخل )
 يف لزوجها اجلنة يف زوجا تكون قد ألهنا زوجها من خريا زوجا وأبدهلا تقول ال أنك غري التأنيث على

 يف كثرية  زوجات له تكون والرجل بدال هبم يبغني ال أزواجهن على مقصورات اجلنة ونساء الدنيا
ا.ه  أزواج للمرأة يكون وال اجلنة  

 من طائفة قال (زوجه من خريا وزوجا(: قوله )4/73وقال السيوطي يف شرح سنن النسائي )
 أن جلواز زوجها من خريا زوجا أبدهلا املرأة على الصالة يف يقال وال ابلرجل خاص هذا الفقهاء
ا.ه  ذلك يقبل والرجل فيها اإلشرتاك ميكن ال املرأة فإن اجلنة يف لزوجها تكون  

وقال املواق  كما يف التاج واإلكليل )18/3(: وإن كانت امرأة قلت: اللهم إهنا أمتك مث تتمادى 
بذكرها على التأنيث، غري أنك ال تقول: وأبدهلا زوجا خريا من زوجها ؛ ألهنا قد تكون زوجا يف 

اآلخرة لزوجها يف الدنيا, ونساء اجلنة مقصورات على أزواجهن ال يبغني هبم بدال, والرجل تكون له 
 زوجات كثرية يف اجلنة وال يكون للمرأة أزواج ا.ه 

وقال البهويت يف كشاف القناع )116/2(: " ويقول يف دعائه المرأة : اللهم إن هذه أمتك ابنة 
أمتك نزلت بك, وأنت خري منزول به .... ، وال يقول: أبدهلا زوجا خريا من زوجها ، يف ظاهر  

 كالمهم قاله يف الفروع ا.ه 
القول الثاين: أن الدعاء ابإلبدال يقال يف حق املرأة، كما يقال يف حق الرجل ؛ أخذاً بعموم 

احلديث: ) وزوجاً خرياً من زوجه (، فهو شامل للرجل واملرأة، ويكون املعىن يف حق املرأة إبدال 
صفات ال إبدال ذوات، فكأنه دعاء أبن يبدل هللا خلق زوجها وصفاته إىل األفضل واألكمل، ال أن 

  تزوج بزوج آخر، وهو قول الشافعية.
قال الرملي  كما يف هناية احملتاج )477/2(: قوله )وزوجا خريا من زوجه( قضيته أن يقال ذلك، وإن  

 كان امليت أنثى، والظاهر أن املراد ابإلبدال يف األهل والزوجة : إبدال األوصاف ال الذوات ا.ه 

                                                                                                                           

 ختتار اأبهن القول نوأ دليل، فيه يصح ل مما: الدنيا يف معها كان  أخالقا أحسنهم مع املرأة أبن القول أن: واخلالصة
 الحتمال لكوذ للصواب، األقرب القول هو أزواجها آخر مع أبهنا القول وأن البتة، عليه دليل ال: منهم تشاء من

 ولبيان املرفوع، لتقوية يصلحان نواللذا املوقوفني، وأمساء حذيفة أبثري مؤيد ووه مرفوعا، الدرداء أم حديث حسن
 (.1281" ) صحيحةال السلسلة"  يف األلباين الشيخ العالمة صححه واحلديث، معتربا أصال للقول أن
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 يشمل «داره من خرياً  داراً  وأبدله»: قوله(: 5/327وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .اآلخرة ودار الربزخ، دار الدارين؛

 .مرأةا أم رجالً  عليه املصلى كان  سواء: أي ،«زوجه من خرياً  وزوجاً »: قوله
 يقتضي فهذا ،«زوجه من رياً خ زوجاً  أبدله»: وقلنا ،رجالً  عليه املصلى كان  إن ألنه إشكال؛ وهناك

 اويبدهل ها،زوج وبني بينها قيفر  أن هللا نسأل فإننا امرأة كان  وإن الدنيا، نساء من خري احلور أن
 إشكاالن؟ فهذان. منه خرياً 
 نم خري وراحل أن على رُيةص داللة فيه فليس ،«زوجه من خرياً  زوجاً  أبدله»: األول عن اجلواب أما

 .وجل عز هللا عند خلرييةا يف ال األخالق، يف زوجه من خرياً  املراد يكون قد ألنه الدنيا؛ نساء
 يف يةخري  ليست هنا الزوج خريية إن: فنقول الثاين، اإلشكال عن اجلواب يتضح اجلواب وهبذا
 ما هللا ينزع نةاجل أهل ألن ؛اجلنة يف بينهما هللا جيمع أن يتضمن وهذا الوصف، يف خريية بل العني،

 منهو  ابلصفة، يكون ابلعني يكون كما  والتبديل يكون، ما أصفى على ويبقون غل، من صدورهم يف
رَ  اأَلْرضُ  تُ َبدَّلُ  يَ ْومَ : }تعاىل قوله  األرض هي ضفاألر  [.48: براهيمإ{ ]َواتُ َوالسََّما اأَلْرضِ  َغي ْ

 .السموات وكذلك اختلفت، لكنها بعينها،
 الذكر يشمل ِبا يعرب جملهولوا اخلنثى ويف(: 3/139حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج ) قال ابن )فرع(:
 .أشرف هنمأل الذكور تغليب األوىل وإانث ذكور اجتمع إذا وفيما كمملوكك  واألنثى

  

 )ابب ما يقال يف التكبرية الرابعة(
 وقفة الرابعة كبريةالت بعد اإلمام يقف أن استحباب ذكر (:5/442قال ابن املنذر يف األوسط )

 عن شعبة، ثنا: قال جرير، بن وهب ثنا: قال مرزوق، بن إبراهيم حدثنا. التسليم قبل فيها يدعو
 اجلنازة، خلف بغلة على جنازهتا يف فخرجت يل ابنة ماتت): قال أوىف، أيب بن هللا عبد عن اهلجري،

 هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن ترثني ال: أوىف أيب بن هللا عبد فقال يرثني، النساء فجعل
 بعد فقام أربعا، فكرب عليها صلى مث شاءت، ما عرباهتا من إحداكن لتفض ولكن ، املراثي عن

 عليه هللا صلى هللا رسول كان  هكذا: وقال ويدعو، هلا، يستغفر التكبريتني بني كقدر  الرابعة التكبرية
 احلديث، هبذا فاحتج التسليم، قبل الرابعة بعد يقف أن يرى حنبل بن أمحد وكان 1(يصنع وسلم

                                                 
 .الشيخني رجال ثقات رجاله وبقية مسلم، ابن وهو: اهلجري إبراهيم لضعف ضعيف إسناده 1
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 امليت، على الدعاء يف اختلف وقد راهويه بن إسحاق ذلك واستحب خيالفه، شيئا أعرف ال: وقال
: " فقال عائشة، حديث يف الذي الدعاء إسحاق وذكر عائشة، حبديث: يقول الثوري سفيان فكان

 ا.ه  " إلينا أحب فهو به دعا إن
 الرابعة التكبرية عدب اإلمام يقف هل العلماء واختلف(: 3/534يف املسالك )وقال ابن العريب 

 .إبثرها ويسلم الرابعة بعد يقف: سحنون فقال ال؟ أم للدعاء
 .أيضا سحنون قول وحكى دعاء، غري من التكبرية عقب يسلم: حبيب ابن قال التبصرة ويف
 شروعام الدعاء فكان ،اجلنازة صالة من اآلخر التكبري أن: سحنون قاله ما ووجه - اإلمام قال

 .والثالثة والثانية األوىل ذلك أصل بعدها،
 يف راءةالق نزلةِب اجلنازة الةص يف الدعاء أن": التبصرة" يف حبيب ابن قاله الذي الثاين القول ووجه

 عةرابال عدب دعا ولو ريها،غ يف القراءة بني تفصل تكبرية إىل الحتاج الرابعة بعد دعا ولو غريها،
 ا.ه  موالسال لقراءةا بني الركوع يفصل كما  والتسليم، القراءة بني تفصل تكبرية إىل الحتاج

 التكبرية بعد دعىي هل -املالكي– املذهب واختلف(: 1/1157وقال املازري يف شرح التلقني )
 ويدع حنونس قال حممَّد بوأ الشيخ قال. الرابعة بعد يدعى ال أنه على أصحابنا من فكثري. الرابعة

 .سل م ابعةالر  كرب    إذا ناألصحاب موضع غري ويف. يسلم مث تكبريتني كل  بني يدعو كما  الرابعة بعد
 لنفسه الرابعة عدب يدعو كان  عمر أن وروي: حبيب ابن قال. وغريه حبيب ابن كتاب  يف وكذلك
 .ولوالديه

                                                                                                                           

 شرح" يف والطحاوي ،( 628" )اجلعديت" يف البغوي القاسم وأبو ،( 825) الطيالسي ومطوال اخمتصر  وأخرجه
 عن طرق نم 43-4/42 والبيهقي ،360-1/359 واحلاكم ،1/215 عدي وابن ،1/495" اآلاثر معاين

. حبجة عليه ينقم ل اهلجري ممسل بن وإبراهيم خيرجاه، ول صحيح حديث هذا: احلاكم قال. اإلسناد هبذا شعبة،
 .إبراهيم ضعفوا: بقوله الذهيب وتعقبه

-494و 392و 3/302 شيبة أيب وابن ،( 718) واحلميدي ،( 6404) الرزاق عبد ومطوال خمتصرا وأخرجه
 يف عدي بنوا ،1/495" اآلاثر معاين شرح" يف والطحاوي ،( 1592) و( 1503) ماجه وابن ،395

 وضعف. به اهلجري، عن طرق من 43و 4/36 لبيهقيوا ،383-1/382 واحلاكم ،1/215" الكامل"
 .اهلجري إبراهيم لضعف إسناده البوصريي

 بن السري طريق من 4/35 والبيهقي ،7/333" احللية" يف نعيم وأبو ،( 268" )الصغري" يف الطرباين وأخرجه
: الطرباين ندع ولفظه. به ،أوىف يبأ بن هللا عبد عن يعفور، أيب عن صاحل، ابن احلسن عن عقبة، بن قبيصة عن ُيىي،

 .أربعا عليها فكرب جنازة، على صلى وسلم عليه هللا صلى النيب أن
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 زلوأن ربع،األ الركعات لةمنز  أنزلت األربع التكبريات أن الرابعة بعد يدعو ال أبنه القول فوجه
 ال فكما. افرضً  الصالة يف القراءة جعلت كما  فيها فرًضا وجعل. القراءة منزلة الصالة يف الدعاء

. نازةاجل على الصالة يف ابعةالر  التكبرية بعد يُدعى ال فكذلك الصالة يف الرابعة الركعة بعد يقرأ
 هو الذي سليمالت يليها أن صحي ال فإنه الركعة زلةمن أنزلت وإن التكبرية أن يدعو أبنه القول ووجه

. ركوعال املعهودة صالةال من التحليل هو الذي التسليم يلي أن يصح ال كما  الصالة من التحليل
 بعد الدعاء ثبوت ذلك اقتضى بينهما فصل من بد ال وكان التكبري التسليم يلي أن يصح ل فإذا

 ا.ه  الرابعة
 دعاء الرابعة تكبريةال بعد املذهب ظاهر يف وليس (:1/313الصنائع )وقال الكساين يف بدائع 

 يفو  حسنة ياالدن يف آتنا نارب اللهم الصلوات سائر به خيتم ما مشاخينا بعض اختار وقد السالم سوى
 ا.ه  آخره إخل إىل حسنة اآلخرة

 قولي البويطى يف الوق سلموي الرابعة يكرب االم يف قال(: قوله )5/239وقال النووي يف اجملموع )
 كبريةالت عقب الذكر يف وراناملذك النصان هذان للشافعي...( بعده تفتنا وال أجره حترمنا ال اللهم

 الذكر بابستحبا طرقهم عمجي يف اجلمهور وقطع ذكر فيها جيب ال أنه علي االصحاب واتفق الرابعة
 :اأصحهم وجهان فيه ثاينوال االستحباب :املذهب طريقني استحابه يف الرافعي وحكى فيها

 البيان صاحب قال تحباباالس والصواب تركه شاء وإن قاله شاء إن خمري أنه :والثاىن االستحباب
 يف اباالستحب ذكر لب حالتني اختالف علي وال قولني ليسا للشافعي النصان هذان أصحابنا قال

 ستحبابابال قلنا وإذا خرونوآ الصباغ وابن الطيب أبو القاضي قاله وكذا موضع يف وأغفله موضع
 اهكذ بعده تفتنا وال أجره حترمنا ال اللهم البويطي نقله الذى هذا يستحب ولكن دعاء له يتعني ل

 هموغري  شاشيوال التنبيه يف واملصنف التجريد يف احملاملي وزاد اجلمهور ذكره وكذا البويطى يف هو
 يف يقولون كانوا  منياملتقد ان هريرة ايب بن علي أبو حكى احلاوى صاحب وقال وله لنا واغفر
 عن ذلك يسول قال النار بعذا برمحتك وقنا حسنة اآلخرة وىف حسنة الدنيا يف آتنا اللهم الرابعة

 ا.ه  حسنا كان  قاله فان الشافعي
 يدعو ال أنه اخلرقي كالم  ظاهر( قليال ويقف الرابعة ويكرب) (:2/366وقال ابن قدامة يف املغين )

 دعاء فيه كان  لو ألنه شيئا فيه أعلم ال: وقال أصحابه من مجاعة أمحد عن ونقله شيئا عةالراب بعد
 كالذي  مشروع ذكر فيه فكان صالة يف قيام ألنه يسلم مث يدعو أنه: أمحد عن وروي لنقل مشروع

 رةاآلخ ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا: يقول اخلطاب وأبو موسى أيب ابن قال الرابعة التكبرية قبل
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 استحبابه يف اخلالف وهذا بعده تفتنا وال أجره حترمنا ال اللهم: يقول وقيل النار عذاب وقنا حسنة
 اجلوزجاين روى وقد مشروع قليال التكبري بعد الوقوف وإن واجب غري أنه املذهب يف خالف وال

 مث هللا شاء ما قولي مث أربعا يكرب كان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أرقم بن زيد عن) إبسناده
 مث كرب  إذا اإلمام فإن الصفوف آخر ليكرب الوقفة هذه أن أحسب وكنت: اجلوزجاين قال (ينصرف

 له املوفق وجل عز فاهلل هكذا كان  فإن الصفوف آخر يكرب أن قبل تسليمه يكون أن خفت سلم
 ل أمرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أأتول أن من جل و عز هللا إىل أبرأ فإين ذلك غري وإن
 ا.ه  خالفه أراد أو يرده

 قبل اآلخرة لتكبريةا بعد الدعاء استحباب على دليل وفيه (:4/80)وقال الشوكاين يف النيل 
 .احلديث هلذا االستحباب والراجح خالف وفيه التسليم

 ع،مشرو  والتسليم االخرية ةالتكبري  بني والدعاء (:126وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 :قال عنه هللا رضي أوىف أيب بن هللا عبد عن يعفور أيب حلديث

 مخسا؟ أكرب كنت  أتروين: قال مث يدعوا، - يعين - ساعة قام مث أربعا، جنازة على وكرب شهدته)
 .1( أربعا يكرب كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: قال ال،: قالوا

 على الدعاء يف ديثاالحا اختالف العلماء بعض قال(: " 1825) التلخيص يف احلافظ )فائدة( 
 لدعاءا أصل به أمر ذيوال بغريه، آخر وعلى بدعاء، ميت على يدعو كان  أنه على حممول اجلنازة
 .ا.ه 

 فأخلصوا: " .. املتقدم هريرة أيب حلديث للميت الدعاء، مطلق وجوب اىل أيضا الشافعية وذهبت
 /5) فقال دعوى جمرد ابنه النووي واعرتف الثالثة ابلتكبرية خصوه لكنهمو  حق، وهذا".  الدعاء له

                                                 
 /1) واحلاكم( 457 /1) ماجة وابن( 43 ،42 /4) هو أخرجه مث .صحيح بسند( 35 - 4) البيهقي أخرجه 1

 عليه هللا صلى النيب إىل عهرف أنه أنه إال به، أويف أيب أبن عن اهلجري إبراهيم طريق من( 383 - 4) وأمحد( 360
 أن هللا شاء ما فيقول ساعة ميكث مث: أربعا يكرب كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: قوله بعد وزاد ،) وسلم
 تعقبه ولذلك بلي،: قلت ". حبجة عليه ينقه ل وابراهيم صحيح، حديث هذا: " احلاكم وقال"  سلم مث يقول،
"  التقريب"  يف بقوله احلافظ ذلك إىل أشار وقد حفظه، لسوء وذلك: قلت ". اهيمابر  ضعفوا قلت: بقوله الذهيب

 ." موقوفات رفع احلديث، لني
 
 



 - 133 - 

 وليس خالف، بال غريها يف جيزي ال فيها، واجب وهو الثالثة، التكبرية الدعا هذا وحمل"  (:236
 ". دعاء هلا يتعني ال أنه على واتفقوا واضح، دليل هبا لتخصيصه

 ال مما الناس، بعض هاستحسن ما على وسلم عليه هللا صلى أدعيته من تقدم ما إيثار لكن: قلت
 .موسل عليه هللا صلى حممد هدى اهلدى خري فان مسلم، فيه يرتدد أن ينبغي

 عنه املأثورة غري دعيهأ ذكر الفقه كتب  يف وقع قد أنه واعلم(: " 55 /4) الشوكاين قال ولذلك
 لىع كان  من على اجبو  أنه تقداع بل: قلت  " أوىل عنه ابلثابت والتمسك وسلم عليه هللا صلى
: وتعاىل اركتب هللا قول فيه ُيق أن خيشي حينئذ عنه فالعدول وسلم، عليه هللا صلى عنه ورد ِبا علم

 ا.ه  (خري هو ابلذي ادين هو الذي لون أتستبد)
 يقف: أي «قليالً  رابعةال بعد ويقف»: قوله(: 5/335وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 .نفسه إليه يرتاد أن أجل من أو السالم، من التكبري ليتميز ؛قليالً 
 .املسألة يف األقوال أحد وهو يدعو، ال أنه ظاهره «قليالً  يقف»: وقوله

 اغفرو  بعده، ناتفت وال أجره، احترمن ال اللهم»: بقوله يدعو أنه   هللا رمحهم   األصحاب بعض واختار
 .«وله لنا

 نأل ؛«لنارا عذاب وقنا نة،حس اآلخرة ويف حسنة، الدنيا يف آتنا ربَّنا»: بقوله يدعو بعضهم وقال
 اف،الطو  من وطش كل  هناية يف وسل م عليه هللا صل ى النيب جعله وهلذا األدعية، به ختتم الدعاء هذا

 قناو  حسنة، اآلخرة ويف نة،حس الدنيا يف آتنا ربنا»: األسود واحلجر اليماين الركن بني يقول حيث
 .«النار عذاب
 لسبب الإ أبداً  سكوت هافي ليس عبادة الصالة ألن السكوت؛ من أوىل تيسر ِبا يدعو أبنه والقول

  .ذلك وحنو اإلمام، لقراءة كاالستماع
 

 )ابب هل لصالة اجلنازة سجود سهو(
 يف سجود ال ألهنا نازةاجل صالة يف للسهو السجود يشرع وال (:1/735قال ابن قدامة يف املغين )

 ا.ه  أوىل جربها ففي هاصلب
 ال ألنه ؛ سهو جودس فيها فليس اجلنازة صالة فأما (:6/522وقال ابن رجب يف فتح الباري )

 ا.ه  ابلكلية فيها سجود
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 السهو، سجود فيها يشرع ال اجلنازة صالة(: 14/29قال العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 وركوع سجود افيه صالة كل  لكن ، ابلسجود جترب فكيف وسجود ركوع ذات ليست أصلها ألن
 ا.ه  والنافلة الفريضة السهو بسجود جترب فإهنا

 سهو دسجو  ازةاجلن لصالة هل وسئل الشيخ حممد املختار الشنقيطي كما يف شؤح سنن الرتمذي:
 ؟ فيها املصلي هو أو اإلمام أخطأ إذا

 هللا رمحة-وغريه مةقدا ابن مامكاإل  األئمة عليه نص وهذا السهو سجود فيها اليشرع فأجاب:
 نإ:  قالوا هنا منو  ، الصالة أصل يف السجود يشرع ل أنه هذا يف والسبب ؛ -مجيعاً  عليهم

 ال عالشر  أن على دلف فيها السجود اليت املخصوصة الصفة هذه على الصالة هذه جعلت الشريعة
 اومنعو  ماءالعل كره  هنا منو  ، جنازة أمامه املصلي ألن ؛ واضح وهذا اجلنازة صالة يف السجود جييز
 أنه كوالش سيسجد نهأل الفريضة الصالة أثناء وذلك الصالة عند اإلمام أمام اجلنائز وضع من

 جلنازةا فصالة حال كل  لىوع منه ُمنع هنا ومن ، الظن سوء يوجب ما الظاهر الشعار يف فيها يكون
 ومنهم األئمة عليه صن كما  -عليهم هللا ةرمح-العلماء مجاهري قول يف السهو سجود هلا اليشرع
 . أعلم - تعاىل - هللاو ، -اجلميع على هللا رمحة-وغريمها النووي واإلمام قدامة ابن اإلمام

 .الثالثة التكبرية بعد فسلَّم اجلنازة صالة يف اإلمام سهاإذا )فرع(: 
  انسياً  لثةالثا بعد اإلمام سلَّم وول:]  التتارخانية الفتاوى عن( 1/165) نقالً  اهلندية الفتاوى يفجاء 
 ا.ه  ويسلم الرابعة كرب

 أربع من أقل عن مسلَّ  إذا اإلمام إن: (1/411) الكبري الشرح علىيف حاشيته  الدسوقي وقال
 ل وإن معه سلموا كملو  رجع فإن له سبح ساهياً  نقص كان  إن بل يتبعه ال مأمومه فإن تكبريات

 ل إن لوقي.  ال أم تهصال وكمل قرب عن تنبه مطلقاً  صالهتم صحتو  ألنفسهم كربوا  وتركهم يرجع
 عمداً  قصن كان  وإن ملعتمدا هو واألول اإلمام صالة لبطالن تبعاً  تبطل صالهتم فإن قرب عن يتنبه
 همعلي بطلت مذهباً  يراه ال كان  وإن وله هلم وصحت األربع بتمام وأتوا يتبعوه ل مذهباً  يراه وهو
 ما لىع القرب لىع صلي دفنت فإن تدفن ل ما فتعاد وحينئذ اإلمام على لبطالهنا تبعاً  ةبرابع أتوا ولو
 ا.ه  املصنف قال

 ذلك يعجب ول ثالاثً  اجلنازة على كرب  أنه عباس ابن عن وروي: (2/385) املغين قدامة ابن قالو 
 عليه هللا صلى - النيب نع نقل ما خالف وألنه فأعاد انسياً  ثالاثً  أنس كرب  قد:  وقال هللا عبد أاب

 عامداً  تكبرية منها نقص فإن هاهنا كذلك  بطلت ركعة منها نقص إذا الرابعية الصالة وألن - وسلم
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 يكربها أن وُيتمل أنس فعل كما  يعيدها أن احتمل سهواً  تركها وإن عمداً  ركعة ترك لو كما  بطلت
 ا.ه  املوضعني يف سهو سجود هلا يشرع وال ركعة نسي لو كما  الفصل يطل ل ما

 فيبدأ واجب اجلنازة صالة أركان بني والرتتيب (:5/342وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
. بعض لىع بعضها يقدم فال الدعاء؛ مث وسل م، عليه هللا صل ى النيب على الصالة مث ابلفاحتة،
 ا.ه  لبعدا مع وأعاد رب،لقا مع أكمل ساهياً  ثنتني من سلم فإن األربع؛ التكبريات تكميل وكذلك

 
 )ابب كيفية التسليم يف صالة اجلنازة(

 وحترميها الطهور، الصالة مفتاح) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي علي عن
 .1(التسليم وحتليلها التكبري،

                                                 
 /1) وأمحد ،(2378 رقم ،208 /1) شيبة أىب وابن ،(2539) الرزاق وعبد ،(34 /1) الشافعى أخرجه 1

 ،(3 رقم ،8 /1) الرتمذىو  ،(618 رقم 167 /1) داود وأبو ،(175 /1) والدارمي ،(1006 رقم ،123
 /1) والطحاوي ،(633) والبزار ،(616 رقم ،456 /1) يعلى وأبو ،(275 رقم 101 /1) ماجه وابن
 ،(137 /2) الضعفاء يف والعقيلي ،(197 /1) واخلطيب ،(1448 /4) الكامل يف عدي وابن ،(273

 عن شواهد وله عنه، هللا رضي علي حديث من كلهم(  718 رقم ،341 /2) والضياء ،(360 /1) والدارقطىن
: املقدسي الضياء وقال الباب، هذا ىف شىء أصح احلديث هذا: الرتمذي عنه قال واحلديث الصحابة، من غريه

 التمهيد يف الرب عبد ابن وقال ،(534 /1) احلبري التلخيص يف كما  السكن وابن احلاكم وصححه حسن، إسناده
 وهو به منه وتدين التسليم وحتليلها التكبري حترميها حلديث مهدي بن عبدالرمحن من تصحيح وهذا(: 186 /9)

 /2) الفتح يف احلافظ إسناده وصححه ،(348 /1) اخلالصة يف النووي وحسنه ه ،. ا احلديث علم يف إمام
 جابر، حديث من أصلح وهو لني، إسناده يف: العقيلي وقال(: 448 /3) املنري البدر يف امللقن ابن وقال ،(322

 يف األلباين العالمة وقال ه . ا اثبت حديث هذا: املسند شرح يف الرافعي وقال حسن، حديث هذا: البغوي قالو 
 يف شاكر أمحد الشيخ وقال الصحة، درجة إىل هبا يرقي شواهد له فإن شك، بال صحيح احلديث( 9 /2) اإلرواء
 بن هللا عبد حسن، وإسناده لغريه، صحيح: سندامل حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده: املسند حتقيق
تعليقه على  يف مشهور الشيخ بشواهده وقواه الشيخني، رجال ثقات رجاله وابقي احلديث، حسن عقيل بن حممد

 (.452 /2) إعالم املوقعني
 احتليلهو  التكبري حترميها نأل اجلنازة صالة أيضا احلديث يف ويدخل(: 1/65قال ابن القيم يف هتذيب السنن )

 الفاخ األمة ومجهور ربعةاأل األئمة قول وهو خالف فيه عنهم يعرف ال هللا رسول أصحاب قول وهذا التسليم
  صالة يسموهنا لهمك  الشرع ومحلة الصحابة عن وكذلك صالة تسميتها النيب عن ثبت وقد التابعني لبعض
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 من يسمع حىت يسلم اجلنائز على صلى إذا كانرضي هللا عنهما ) عمر بن هللا عبد أن انفع عن
 .1(يليه

 على سلم فرغ فإذا فكرب يديه رفع اجلنازة على صلى إذا كان  أنه) رضي هللا عنهما عمر ابن عنو 
 .2(واحدة ميينه

 .3(ميينه عن نفسه يف سلم اجلنازة على اإلمام صلى إذا): قال حنيف بن سهل بن أمامة أيب عنو 
 فكرب ونساء، رجال الطاعون من ازةجن ستني على واثلة مع صليت): قال املهاجر بن عمرو عنو 

 .4(تسليمة وسلم تكبريات، أربع
 :صحيح
 الشافعيةو  الكيةامل وعند ابعة،الر  التكبرية بعد مرتني التسليم اجلنازة صالة يف احلنفية عند الواجب
 يف مالتسلي وحتليلها:  سلمو  عليه هللا صلى النيب لقول قالوا ، ركن واحدة مرة التسليم واحلنابلة

 .  صالةال
 والتسليمة وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من ستة عن اجلنازة على واحدة مرة التسليم وورد

 .5احلنابلة عند جائزة الشافعية عند مسنونة الثانية
 كثري  فقال اجلنازة، على التسليم عدد يف العلم أهل اختلف(: 5/444قال ابن املنذر يف األوسط )

 بن وواثلة هللا، عبد بن وجابر علي، عن القول هذا روينا واحدة، تسليمة يسلم: العلم أهل من
 وابن عباس، وابن وأنس حنيف، بن سهل بن أمامة وأيب هريرة، وأيب أوىف، أيب وابن األسقع،

 املبارك، وابن عيينة، وابن الثوري، وسفيان جبري، بن وسعيد واحلسن، سريين، ابن قال وبه... عمر
 فقال الشافعي، قول واختلف وإسحاق حنبل، بن وأمحد مهدي، وابن ووكيع، يونس، بن وعيسى

                                                                                                                           

 طردا هاوغري  سائلامل هذه يف خلطابا فصل هو لتسليما وحتليلها التكبري وحترميها الطهور الصالة مفتاح النيب وقول 
 .ةابلطهار  افتتاحه من بد فال التسليم وحتليله التكبري حترميه كان  ما فكل وعكسا

 .به انفع عن( 230 /1) املوطأ يف مالك أخرجه :صحيح 1
 .به عمر ابن عن انفع عن هللا عبيد طريق من( 445 /5) املنذر وابن( 307 /3) شيبة أيب ابن أخرجه :صحيح 2
 أمامة أيب عن الزهري عن معمر عن( 494 /3) مصنفه يف وهو الرزاق عبد طريق من املنذر ابن أخرجه :صحيح 3

 .حنيف بن سهل بن
 عن عياش بن إمساعيل ثنا( 308 /3) مصنفه يف وهو شيبة أيب ابن طريق من( 446 /5) املنذر ابن أخرجه 4

  .شامي املهاجر بن وعمرو صحيحة، الشاميني عن روايته ياشع بن وإمساعيل .به املهاجر بن عمرو
 . 116/  1 القناع وكشاف ، 243/  1 املنتهى غاية 5
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: " قال أنه عنه، البويطي وحكى ،" تسليمتني شاء وإن تسليمة، سلم شاء إن: " اجلنائز كتاب  يف
 الشعيب عن وحكي الرأي، أصحاب قال هكذا تسليمتني، يسلم: طائفة وقالت.  " تسليمتني يسلم
 أيب حلديث إيل أحب تسليمة: بكر أبو قال. النخعي عن فيه واختلف قوهلم، مثل إسحاق وأيب

 من ابلسنة أعلم وهم وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب عليه الذي وألنه ؛ سهل بن أمامة
 ممن خيتلف ول عنه، وحفظوا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول صالة حضروا الذين وألهنم ؛ غريهم
 واحدة بتسليمة يكون أنه العلم أهل أمجع وقد واحدة، تسليمة مالتسلي إن منهم عنه ذلك روينا

 ا.ه  الصالة من خارجا
 ,التسليم: لصالةا وحتليل, صالة فهي التسليمتان وأما (:5/128وقال ابن حزم يف احمللى )

 ا.ه  التوفيق تعاىل وابهلل خري وفعل ذكر الثانية والتسليمة
 جاء ألنه تسليمتني يسلمو  الرابعة التكبرية يكرب مث (:1/313وقال الكساين يف بدائع الصنائع )

 احلسن روذك ،الرواية هرظا يف له يتعرض ل ابلتسليم صوته يرفع وهل ابلسالم وذلك التحلل أوان
 إىل حاجة وال لإلعالم شروعم الصوت رفع ألن اجلنازة صالة يف ابلتسليم صوته يرفع ال أنه زيد بن

 مانناز  يف لعملا ولكن فصل الب الرابعة التكبرية عقب مشروع ألنه نازةاجل صالة يف ابلتسليم اإلعالم
 ا.ه  احلسن يقوله ما خيالف هذا

 أو واحد، هو هل نازةاجل من التسليم يف واختلفوا (:1/189وقال ابن رشد يف بداية اجملتهد )
 من ملزينا رهواختا ني،تسليمت يسلم: حنيفة وأبو طائفة، وقالت واحد أنه على فاجلمهور اثنان؟

 .الشافعي قويل أحد وهو الشافعي، أصحاب
 فروضة،امل الصالة لىع اجلنائز صالة وقياس الصالة، من التسليم يف اختالفهم: اختالفهم وسبب

 بواحدة، :قال عليها، ةاجلناز  صالة وقاس املكتوبة، الصالة يف واحدة التسليمة عنده كانت  فمن
 نة،س تلك عنده انتك  إن بتسليمتني، هناك قال املفروضة الصالة يف تسليمتني عنده كانت  ومن

 جيهر ال أو ا،فيه جيهر هل املذهب اختلف وكذلك فرض، فهذه فرضا، كانت  وإن سنة، فهذه
 ا.ه  ابلسالم؟

 ومن نفسه ويسمع واحدة يسلم األمام يف مالك قال(: 1/1152وقال املازري يف شرح التلقني )
 أهنم على أنفسهم يف قوله وحممل. أبس فال يليهم من أمسعوا فإن أنفسهم يف خلفه من ويسل م يليه

 مسع من اإِلمام على يرد   أنه مالك عن وروي. ُيِسر   اإِلمام أن أيًضا عنه وروي. بذلك انطقون
 يسل م مدونته يف أشهب وقال. اإِلمام على السالم رد   عليهم ليس عنه حبيب ابن وقال. سالمه
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 يكون أن األوىل أشياخنا بعض وقال. كذلك  القوم ويسل م. مشاله وعن نهميي عن تسليمتني اإِلمام
 رد   ألن. مشاله على من وعلى اإِلمام، على املأموم فريد   الصالة هذه غري يف يكون كما  هنا ها السالم
 .الصالة من هبا خيرج اليت التسليمة بعد عليهما يرد   فرض التحية
 ولالق ووجه. لصلواتا من غريها على قياًسا عمر ابن مذهب ظاهر وهو سالمه جبهر القول فوجه

. لتالوةا كسجود  لسالماب فيه جيهر فلم املعهودة الصالة من جر د ركن اجلنازة صالة أن إبحفائه
 على ماملأمو  برد   القول جهوو . اإِلمام ابنصراف الصالة انقضاء املأمومون يعرف الطريقة هذه وعلى
 لصالةا انقضاء دبع يثبت ال اماإِلم أن الرد بنفي القول ووجه. عهودةامل الصالة على القياس اإِلمام

 لىع اخلالف هذا جيري أن نميك أنه إىل املتأخرين بعض وأشار. املعهودة الصالة خبالف عليه لريد  
 قلنا وإن .عليه السالم رد   ذلك اقتضى إبجهاره قلنا فإن. وإسراره اإِلمام إجهار يف االختالف

 هللا رضوان والتابعني لصحابةا من مجاعة قال يسل م اإِلمام أن من قيل وِبا. عليه رد  ي ل إبسراره
 واتالصل على ياًساق يساره عن وأخرى ميينه عن واحدة تسليمتني يسلم الشافعي وقال. عليهم

 لىع إِلماما اقتصار لصلواتا سائر يف عندان املشهور أن الصالة كتاب  يف حنن قدمنا وقد. املعهودة
 ا.ه  واحدة سليمةت

 صالة من التسليم يف وسلم عليه هللا صلى هديه وأما (:1/490وقال ابن القيم يف زاد املعاد )
 وغريه البيهقي فروى.  تسليمتني يسلم كان  أنه عنه وروي.  واحدة يسلم كان  أنه عنه فروي اجلنازة

 وسلم أربعا فكرب جنازة ىعل صلى وسلم عليه هللا صلى النيب أن هريرة أيب عن املقربي حديث من
 يف اخلالل ذكره موضوع عندي احلديث هذا:  األثرم رواية يف أمحد اإلمام قال لكن واحدة تسليمة

 جنازة على صلى أنه:  أوىف أيب بن هللا عبد حدثنا اهلجري إبراهيم وقال[  491 ص" . ]  العلل" 
 انصرف فلما مشاله وعن ميينه عن مسل مث مخسا يكرب أنه ظننا حىت ساعة فمكث أربعا فكرب ابنته
 هكذا أو يصنع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما على أزيدكم ال إين فقال ؟ هذا ما له قلنا

 عليه هللا صلى هللا رسول كان  خالل ثالث:  مسعود ابن قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صنع
.  البيهقي ذكرمها الصالة يف التسليم مثل ازةاجلن على التسليم إحداهن الناس تركهن يفعلهن وسلم
 قد هذا وحديثه حامت وأبو والنسائي معني بن ُيىي ضعفه اهلجري العبدي مسلم بن إبراهيم ولكن
 القوم به فسبح ساعة قام مث أربعا عليها كرب  وقال عنه سفيان عن حرملة كتاب  يف الشافعي رواه

 ول أربعا كرب  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قدو  أربع على أزيد أن ترون كنتم  قال مث فسلم
 عن سلم مث يقل ول كذلك  عنه احملاريب حديث من ماجه ابن ورواه.  ومشاله ميينه عن سلم مث يقل
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 للنيب عزاه مث:  البيهقي قال.  عنه شريك هبا انفرد مشاله وعن ميينه عن السالم وذكر.  ومشاله ميينه
 أوىف أيب ابن عن واملعروف:  قلت.  وغريه التكبري يف أو فقط التكبري يف وسلم عليه هللا صلى

 هللا عبد أليب قيل القاسم بن أمحد قال.  عنه أمحد اإلمام ذكره واحدة يسلم كان  أنه ذلك خالف
 من ستة عن ولكن ال قال ؟ تسليمتني اجلنازة على يسلم كان[   492 ص]  أحد عن أتعرف

 هريرة وأاب عباس وابن عمر ابن فذكر ميينه عن خفيفة واحدة تسليمة يسلمون كانوا  أهنم الصحابة
 عبد بن وجابر طالب أيب بن علي:  البيهقي وزاد.  اثبت بن وزيد أوىف أيب وابن األسقع بن وواثلة

 النيب أدرك أمامة وأبو الصحابة من عشرة فهؤالء حنيف بن سهل بن أمامة وأاب مالك بن وأنس هللا
  ومن الصحابة يف معدود وهو زرارة بن أسعد أمامة أيب  ألمه جده ابسم ومساه سلمو  عليه هللا صلى
 ا.ه  التابعني كبار

 أهل من كثري  فقال ؟اثنتني أو واحدة يسلم هل اختلف(: 9/616وقال ابن امللقن يف التوضيح )
 مامةأ وأيب هريرة، يبوأ وجابر، عمر، وابن عباس، وابن علي، عن ذلك روي واحدة، يسلم: العلم

 ك،مال قول وهو ا،أيض ابجلنازة اإلذن قبيل سلف وقد التابعني، من ومجاعة وأنس، سهل، بن
 هبا عيسم: مالك عنو  ،إخفاؤها والتابعني الصحابة عن روي كذا.  خفية فيسلم: وإسحاق وأمحد،

. تنيسليمت لميس: الكوفيون لوقا ،اثنتني ال واحدة أيضا يسلم املأموم أن عندهم واملشهور. يليه من
 على ئهالبنا لعلماء؛ا أكثر قال وبواحدة ،ثنتان: واألظهر القولني، على الشافعي قول واختلف

: على ريقتص وهل، جههو  تلقاء هبا أييت بل ال،: واألشهر ويسرة، ميينة يلتفت فعليه التخفيف،
 صحهماأ ،ألصحابنا نوجها فيه هللا؟ ورمحة: زيدة يستحب أم لالختصار، طلبا عليكم، السالم

 قوالن هب اجلهر ويف ألصحا على اخلروج به جيب وال الراجح، على عليك السالم: يكفي وال. الثاين
 ا.ه  .بينهما يتوسط: يوسف أيب وعند للمالكية،

 تسليمتني يسلم أنه حنيفة أيب فمذهب التسليم وأما(: 12/408العيين يف عمدة القاري )وقال 
 أزيدكم ال قال انصرف فلما مشاله وعن ميينه عن يسلم أنه أوىف أيب بن هللا عبد حبديث له واستدل

)  ويف صحيح حديث احلاكم وقال البيهقي رواه يصنع هكذا أو يصنع هللا رسول رأيت ما على
 ويف تسليمتني يسلمون كانوا  أهنم النخعي وإبراهيم والشعيب زيد بن جابر عن جيد بسند(  املصنف

 تركهن يفعلهن هللا رسول كان  ثالث قال أنه مسعود بن هللا عبد الرمحن دعب أيب عن روينا(  املعرفة) 
 روى واحدة تسليمة يسلم قوم وقال الصالة يف التسليمتني مثل اجلنازة على التسليم إحداهن الناس
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 من ومجاعة وأنس سهل بن أمامة وأيب هريرة وأيب وجابر عمر وابن عباس وابن علي عن ذلك
 وإسحاق وأمحد كمال قول وهو التابعني

 يليه من هبا يسمع الكم وعن إخفاؤها والتابعني الصحابة من مجاعة فعن جيهر أو هبا يسر هل مث
 ا.ه  اإلسرار كل  يسر وال اجلهر كل  جيهر ال يوسف أيب وعن

 الصالة يف تسليمه مثل تسليمتني يسلم مث (:127وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
: قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد حلديث يساره عن واالخرى ميينه، عن اإحدامه املكتوبة

 على التسليم إحداهن الناس، تركهن يفعلهن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  خالل ثالث)
 .1(الصالة يف التسليم مثل اجلنازة

 االنصاف يف كما  عنه ايةرو  يف أمحدو  ،(65 /2) املبسوط يف كما  احلنفية التسليمتني ىل ذهب وقد
 لكن: " وقال( ابجوري - 431 /1) الغزي قاسم ابن شرح يف كما  والشافعية( 1( )525 /2)

 ". وبركاته هللا ورمحه زيدة يستحب

                                                 
 /3" ) الزوائد جممع"  ويف ز جيد إسناد(: " 239 /5) النووي وقال حسن، إبسناد( 43 /4) البيقهي أخرجه 1

 النيب أن مسعود ابن عن وغريه"  مسلم صحيح"  يف ثبت وقد ". ثقات ورجاله"  الكبري"  يف الطرباين رواه(: " 34
 يف التسليم مثل: " األول احلديث يف بقوله املراد أن يبني فهذا الصالة، يف تسليمتني يسلم كان  وسلم عليه هللا صلى

 لنظراب أيضا، واحدة تسليمة يسلم كان  أنه ذلك إىل ابالضافة يعين أنه وُيتمل .املعهودتني التسليمتني أي"  الصالة
 يسلم اترة كان  وسلم عليه هللا صلى أنه أي أيضا، الصالة يف وسلم عليه هللا صلى سنته من كان  ذلك أن إىل

 كانت  وإن الواحدة التسليمة الن بعد فيه االحتمال هذا أن غري أكثر، األول لكن واحدة تسليمة واترة تسليمتني
 يف التسليم مثل"  املذكور قوله يف تدخل أهنا يظهر فال دمسعو  ابن يروها ل لكن وسلم عليه هللا صلى عنه، اثبتة

 .أعلم وهللا".  الصالة
 ة،ساع فمكث هابنت جنازة على ىفأو  أيب بن هللا عبد أمنا: " قال اهلجري إبراهيم عن شريك يرويه شاهد، وللحديث

 ما على يدكمالأز  إين: قال ؟هذا ما: له قلنا انصرف فلما مشاله، وعن ميينه عن سلم مث مخسا سيكرب أنه ظننا حىت
 .وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول صنع هكذا أو يصنع، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت

 طريق من عنه صح وقد السابقة املسألة يف تقدم كم  اهلجري أجل من ضعيف وسنده( 43 /4) البيهقي أخرجه
 عطاء نع( 153" ) عنه اودد أيب مسائل"  يف محدأ وروى هناك، ذكران كما  موقوفا، وبعضه مرفوعا، بعضه أخرى

 وكيع أبو هفي ضعيف إسناده نلك( " واحدة) تسليمة فسلم جنازة على صلى أوىف أيب ابن رأيت: " قال السائب بن
  .بعضهم واهتمه يضعيف وهو مليح، بن اجلراح
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 اودد أبو واهر  .جاهل جاهل فهو بتسليمتني اجلنازة على سلم من: " املبارك ابن قول املبالغات ومن
 .هعن صحيح بسند( 154" ) املسائل"  يف

 هللا رضي هريرة أيب حلديث فقط، األوىل التسليمة على االقتصار وجيوز
 تسليمة وسلم أربعا، عليها فكرب جنازة، على صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن): عنه تعاىل

 .1(واحدة
 ةتسليم"  اجلنا لىع سلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن السائب بن عطاء مرسل له ويشهد
 .معلقا البيهقي أخرجه .واحدة
 أيب بن علي عن فيه وايةالر  صحت قد: " عقبه احلاكم قال فقد به، الصحابة من مجاعة عمل ويقويه

 أيب بن هللا وعبد هللا، بدوع هللا، عبد بن وجابر عباس، ابن هللا وعبد عمر، بن هللا وعبد طالب،
 ". احدةو  تسليمه اجلنازة على يسلمون كانوا  أهنم هريرة وأيب أوىف،
 وأيب سقعاال ابن واثلة " فيهم وزاد االاثر، هذه غالب البيهقي وأسند الذهيب، وافقه وقد: قلت
 ". وغريهم إمامة
  عيفض وهو مليح بن راحاجل سندها يف الن عندي، نظر إوىف أيب ابن رواية على الصحة اطالق ويف
 اثراال هذه وإىل ظنه،أ ال امم وذلك أخرى، طريق من للحاكم وقع يكون أن إال قريبا، سبق كما

 على التسليم عن ئلس أمحد مسعت(: " 153) داود أبو وقال عنه، املشهور يف أمحد االمام ذهب
 ( ".هللا ورمحة عليكم السالم: وقال) ميينه عن عنقه ولوى هكذا،: قال اجلنازة؟

 ناب حديث قطر  بعض يف الثبوهت لبعضهم، خالفا مشروعة التسليمة هذه يف"  وبركاته"  وزيدة قلت
 ابن كروذ  سبق، كما  اجلنازة ةصال املسألة هذه يف ومثلها الفريضة، يف التسليمتني يف املتقدم مسعود

 /1) حاشيته يف جوريالبا عليه ذلك ورد التسليمتني، يف هنا استحباهبا شرحه يف الغزي قاسم
 .انذكر  ما والصواب الفريضة يف وال هنا مشروعيتها عدم إىل فذهب( 431
 يف املتقدم أمامة أيب حلديث سواء، ذلك يف وراءه ومن االمام سرا، اجلنازة يف يسلم أن والسنة
 ". إمامة فعل مثلما وراءه من يفعل أن والسنة ينصرف، حني نفسه يف سرا يسلم مث"  :بلفظ املسألة

                                                 
 .عنه أبيه عن العنبس أيب طريق من( 43 /4) البيهقي وعنه( 360 /1) واحلاكم( 191) الدارقطين أخرجه 1

 ". اجلياد التعليقات"  يف بينته كما  حسن واسناده: قلت
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 تسليمة ةاجلناز  يف يسلم كان"   :أنه عباس ابن عن( 43 /4) البيهقي أخرج موقوف، شاهد وله
 .حسن وإسناده ". خفية

 إسنادهو  ". يليه من يسمع حىت يسلم اجلنائز على صلى إذا كان"   :أنه عمر بن هللا عبد عن روى مث
 يف اءفج املسألة، ههذ يف احلنابلة اقوال اختلفت االثرين هذين الختالف وكأنه: قلت .صحيح

 ابلتسليم، جيهر ماالما أن صحاباال كالم  ظاهر":  الفروع"  يف قال"  (:523 /5) االنصاف
 ابن لكالم يشهد ما الذهب ومسبوك املذهب عن نقل مث".  يسر أنه اجلوزي ابن كالم  وظاهر
 ا.ه  أمامة أيب حلديث االرجح وهو، اجلوزي

 اجلنازة صالة من مالسال أن املدرسية الكتب يف قرأت (:8/389وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ماف والشمال، ليمنيا على اجلنازة صالة من السالم أخرى كتب  يف قرأت ولكن فقط، اليمني على
 التعليل؟ مع األصح هو

 عمومب منها مالتسلي ثبت دوق التوقيف، العبادات يف واألصل العبادات، من اجلنازة صالةفأجابوا: 
 التابعنيو  الصحابة من لعملا وتتابع  « التسليم وحتليلها »: الصالة يف وسلم عليه هللا صلى قوله

 ذلك، يف خالف بينهم فيعر  ول اجلنازة، صالة من اليمني عن واحدة تسليمة على عنهم هللا رضي
 ذلك يف الفقهاء بعض لفخا وإمنا بتسليمتني، منها انصرف أنه نعلم فيما منهم أحد عن يثبت ول

 ألهنا ؛باداتالع يف هب اليعمل والقياس والسجود، الركوع ذات الصلوات على هلا قياسا بعدهم،
 ا.ه  وسلم يهعل هللا صلى النيب عن السنة به ثبتت أو القرآن عليه دل ما على مبنية

 سلم وإن «ميينه عن واحدة ويسلم»: قوله (:5/336وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .أفضل اليمني عن لكن أبس، فال وجهه تلقاء

 .املذهب وهو واحدة تسليمة على الزيدة يسن ال أنه املؤلف كالم  وظاهر
 عليه هللا صل ى النيب نع األحاديث بعض يف ذلك لورود اثنية؛ مرة يسلم أن أبس ال أنه: والصحيح

 :استدلوا واحدة يسلم إنه: قالوا والذين، وسل م
 .نظر صحته يف أبثر - 1
 .خفأ الواحدة والتسليمة التخفيف، على مبنية الصالة هذه أن: ابملعىن - 2

 .عليه ينكر وال حرج، فال مرتني، سلم لو لكن
 .خالفةامل به يتحقق ال ألنه تسليمتني يسلم أن فللمأموم واحدة تسليمة اإلمام سلم إذا وكذلك
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 فيه يكفي لكنه كن،ر : أي «والسالم»: قوله (:5/341وقال رمحه هللا أيضا يف الشرح املمتع )
 .ذكره سبق كما  واحدة، تسليمة
 ظاهراً  يكن ل وإن وهذا ،(3) «ابلتسليم الصالة خيتم كان»:   عنها هللا ضير    عائشة قول: ودليله

 ختتمفت ابلتكبري، تافتتح عبادة وألهنا متمسكًا؛ يكون أن يصح لكن اجلنازة، صالة عموم يف
 .املفروضة كالصالة  ابلتسليم
 تربح الف صليت ذاإ:  قال أنه جماهد عن روي (:2/366وقال ابن قدامة يف املغين ) )فرع(:
 هايرا حىت جنازة لىع صلى إذا مصاله يربح ال عمر بن هللا عبد ورأيت:  قال ترفع حىت مصالك

 .اجلنازة ترفع حىت الصفوف تنقض ال:  األوزاعي قال الرجال أيدي على
 

 )ابب أين ينظر أثناء صالة اجلنازة(
 صالة يف أو ... جودهس حمل نظر إدامة وسن)قوله  (:1/214قال الدمياطي يف إعانة الطالبني )

 اجلنازة صالة استثىن من على للرد الغاية وهذه، اجلنازة صالة يف كان  وإن ذلك وسن أي( اجلنازة
 خلف صلى ول ما أيضا عضهمب واستثىن: النهاية يف الرملي اجلمال قال، امليت إىل ينظر أنه: فقال
 إىل ينظر فإنه نازةج على لىص لو وما سجوده، ملوضع نظره من أوىل ظهره إىل فنظره نيب ظهر

 ا.ه  امليت
 حبضرة ولو صالته يعمج يف( سجوده حمل نظر وإدامة)(: قوله 76وقال اجلاوي يف هناية الزين )ص

 خشوعلل أقرب ألنه ودهسج حملل الناظر حالة حالته تكون أبن ظلمة يف أو أعمى كان  وإن الكعبة
 ا.ه  للميت ينظر فال اجلنازة صالة يف وكذا

 ينظر هل اجلنازة صالة عند (:14/11العالمة ابن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب )وسئل 
 من أكثر فاته من فعلي وماذا ذلك؟ جيب ال أم الصلوات، بقية يف كما  سجوده موضع إىل املصلي
 اجلنازة؟ صالة يف واحدة تكبرية

 وال عبث ُيصل ال ىتح سجوده، حمل ينظر أن اجلنازة وغري اجلنازة يف للمصلي السنة فأجاب:
 أول هو أدركه افم الصالة، بعض أدرك وإذا األفضل، هو هذا خيشع حىت الصالة، عن تشاغل
  إذاو  لفاحتة،ا وقرأ كرب  لثةالثا التكبرية أدرك فإذا آخرها، هو يقضيه وما األفضل، هو هذا صالته،

 غفرا اللهم: وقال كرب  إمامه سلم وإذا وسلم، عليه هللا صلى النيب على وصلى كرب  الرابعة إمامه كرب
 .وسلم كرب  مث وارمحه، له
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 نازة أين يكون النظر؟يف صالة اجل (:564وسئل العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى والنور )
 د.مكان السجو  ما دمت مقيما قائما كالصلوات اخلمس فاجلواب هو هوفأجاب: 

 
 )ابب النية يف صالة اجلنازة(

 ولذا به صرحوا كما  فرضا إال تكون ال ألهنا ؛ الفرضية نية هلا تشرتط ال نازةاجل صالة: احلنفية قال
 .1نفال تعاد ال

 النية صفة:  قالوا فقد ، كفاية  فرض اجلنازة صالة كون  نية تشرتط ال أنه إىل املالكية ذهب وكذلك
 هذا عن لغف فإن ، كفاية  فرض أهنا استحضار مع ، احلاضر امليت على الصالة بقلبه يقصد أن: 

 .2العني فرض يف يضر ال كما  ، صالته وتصح ، يضر ل األخري
(   كفاية  فرض أي)  الكفاية ذكر غري من الفرض مطلق نية اجلنازة صالة يف تكفي:  الشافعية وقال
 فرض نية تشرتط:  وقيل، العني بفرض تقييد غري من اخلمس الصلوات إحدى يف النية تكفي كما

 .3العني فرض عن ليتميز الكفاية
 ابلنيات االعمال إمنا"  حلديث ابلنية إال اجلنازة صالة تصح ال(: 5/229قال النووي يف اجملموع )

 أو امليت هذا على الصالة اداء التكبري مع ينوى ان النية وصفة أصحابنا قل غريها علي وقياسا" 
 يفتقر وهل مأموما كان  نإ االقتداء نية وجيب ال مأ عددهم عرف سواء مجعا كانوا  نإ املوتى هؤالء

 والرافعي والرويىن الصيدالىن ذكره الصلوات سائر يف السابقان الوجهان فيه الفريضة نية يلإ
 حكامها وجهان فيه الفرض نية مطلق يكفى أم كفاية  فرض لكوهنا التعرض يشرتط وهل وآخرون
 عمرو أو زيد وأنه امليت تعيني ايل يفتقر وال الفرض نية ِبطلق االكتفاء( الصحيح) والرافعي الرواييت

 من علي الصالة ونوى مأموما كان  وإن امليت هذا علي الصالة نية يكفيه بل رجل أم امرأة أو
 أو عمرا فكان زيدا نوى أبن وأخطأ امليت عني ولو وغريه البغوي به صرح كفاه  االمام عليه يصلي
 علي الصالة نوى وإن امليت غري نوى النه ابالتفاق صالته تصح ل عكسه أو امرأة فكانت الرجل

 اجلماعة صالة ابب اوائل يف بياهنما سبق وقد والنية االشارة لتعارض فوجهان عمرا فكان زيد هذا
 علي الصالة نوى فإذا واملأموم االمام نية اختالف يضر وال وغريه البغوي قال الصحة( أصحهما)

                                                 
 . 38 ص جنيم البن األشباه 1

 . 342/  1 الدواين والفواكه ، 411/  1 والدسوقي ،213/  2 احلطاب 2

 . 21 ص للسيوطي واألشباه ، 341/  1 احملتاج مغين 3
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 صلى لو كما  صالهتما صحت آخر املأمور ونوى غائبا نوي أو وعكسه غائب علي واملأموم حاضر
 ا.ه  العصر مصلي خلف الظهر

 .امليت تعيني يف (" إذا أخطأ 19/142وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 على صالةال نوى أو ، ريهغ فبان زيد على الصالة نوى أبن اجلنازة صالة يف امليت تعيني يف اخلطأ
 . الصالة تصح وال يضر فإنه ، عكسه أو ، أنثى أنه فتبني الذكر امليت

 من معني على لصالةا نوى إن:  وافقال ، األوىل الصورة يف واحلنابلة ، الصورتني يف املالكية ووافقهما
 فلو ، لثانيةا الصورة يف لصحةاب وقالوا ، تصح ال أهنا املعايل أبو جزم غريه فبان زيدا به يريد موتى
 اقالو  ، رجال بانتف املرأة هذه نوى أبن ، عكسه أو امرأة فبان الرجل هذا على الصالة نوى

 .ا.ه  وغريها األميان ابب يف الصفة على التعيني لقوة اإلجزاء فالقياس
 إال عليها قياسا كتوبةامل شروط وسائر النية هلا ويشرتط (:2/350وقال ابن قدامة يف املغين )

 ا.ه  سيأيت ما على املسبوق عن واجباهتا بعض ويسقط الوقت
 - اجلنازة على صليي أن قصده كان  وإذا(: 2/87خ اإلسالم كما يف الفتاوى الكربى )وقال شي

 ال أن مقصوده كان  اوإذ نوى ما خبالف صالته صحت امرأة وكانت رجال فظنها - كانت  جنازة أي
 الصالة صديق ل هنا فإنه هغري  فتبني فالن أنه يعتقد من على وصلى فالان يعتقده من على إال يصلي
 ا.ه  احلاضر لكذ على

 ملا أقول (النية -نازةأي صالة اجل– وفروضها) قوله (:1/356وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 فيدهت كما  املشروط دمع عدمه يستلزم شرط أهنا على بل فرض أهنا على الدالة األدلة من قدمنا

 لذاتا إىل جهمتو  والنفي اتابلني األعمال وإمنا بنية إال عمل ال أبنه املصرحة الصحيحة األحاديث
 .صبي ول أخطأ فقد النية وجوب يف خالف فمن شرعية ذاات ليست اخلارج يف فاملوجود الشرعية

 
 (اجلنازة يف صالة وفصفابب ال )

 على صلى وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أن) عنهما هللا رضي األنصاري هللا عبد بن جابر عن
 .1(الثالث أو الثاين الصف يف فكنت وراءه فصفنا النجاشي أصحمة

 فكرب خلفه فصفوا تقدم مث النجاشي أصحابه إىل النيب نعى) قال عنه تعاىل هللا رضي هريرة أيب عنو 
 .1(أربعا

                                                 
 (.3878أخرجه البخاري ) 1
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 ميوت مسلم من ما) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال رضي هللا عنه هبرية بن مالك عنو 
 اجلنازة أهل استقل إذا كمال فكان: الق، أوجب إال املسلمني من صفوف ثالثة عليه فيصلي
 .2(للحديث صفوف، ثالثة جزأهم

 يقومو  واحد ميتقد صفوف ةثالث قاموا سبعة القوم كان  إذا: احلنفية عندكيفية الصف على اجلنازة 
 .واحد وخلفهما ، اثنان وخلفهم ، ثالثة خلفه

                                                                                                                           
 (.951(، ومسلم )1318) أخرجه البخاري 1

 .(اجلنازة على الصفوف ابب)واحلديث ترجم له البخاري 
 البالغ إذ الصفوف على يدل هألن خلفه فصفوا قوله يف للرتمجة مطابقته (:8/115قال العيين يف عمدة القاري )

 على يدل ال احلديث قلت فإن نيصف أو صفا يسعون ال للرسول املالزمة كثرة  مع عنهم تعاىل هللا رضي الصحابة أن
 لىع صالة يهاف ليس الباب حاديثأ قلت فإن مدفون غري أو مدفوان كان  سواء امليت اجلنازة من املراد قلت اجلنازة
 احلاضرة فيف غائبة واجلنازة عشر  إذا االصطفاف قلت القرب يف من على أو الغائب على الصالة فيها وإمنا جنازة
 رواه كما  فالصفو  تسوية فيها رعيش ال أنه إىل ذهب حيث عطاء على الرد إىل فاملصن أومأ بطال ابن وقال... أوىل
 الصالة يف يسووهنا كما  نائزاجل على صفوفهم يسووا أن الناى على أحق لعطاء قلت قال جريج ابن عن الرزاق عبد
 قوم ماعاجت به رواينتظ نأ التغري يهعل خيشوا ل إذا امليت ألهل ينبغي الطربي وقال ويستغفرون يكربون إمنا ال قال
 وجعل اجلمع صيغةب الصفوف ابب البخاري ذكر ذلك ألجل قلت احلديث هلذا صفوف ثالثة منهم يقوم حىت

 .وفصف ثالث عليه صلى نم مرفوعا هبرية بن مالك حديث من وغريه داود أبو رواه ملا مستحب ثالاث الصفوف
 الكبري التاريخ يف والبخاري ،(3166 رقم ،202 /3) داود وأبو ،(16770 رقم ،79 /4) أمحد أخرجه 2
 واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(1490) ماجه وابن ،(322 - 321 /3) شيبة أيب وابن ،(303 /7)
( 166 /27) الكمال هتذيب يف واملزي ،(665 رقم ،299 /19) والطرباىن ،(1028) والرتمذي ،(2816)

 ووافقه"  مسلم شرط على صحيح: " احلاكم قال(: 100ص) اجلنائز أحكام يف األلباين العالمة عنه قال واحلديث
 ،(145 /3) الفتح يف إحلافظ وأقره ،حسن حديث(: 212 /5) اجملموع يف النووي وتبعه الرتمذي وقال! الذهيب

 وجه أدري فال عنعن، قد هنا ولكنه ابلتحديث صرح إذا احلديث حسن وهو اسحاق بن حممد مجيعا عندهم وفيه
 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(93) النافلة يف احلويين وضعفه ه . ا ؟!التصحيح فكيف للحديث حتسينهم

 على فيه اختلف وقد به، تفرد وقد عنعن، وقد مدلس، إسحاق بن حممد ضعيف، إسناده(: 281 /27) املسند
 مالك، بن احلارث اإلصابة يف احلافظ رذك فيما منده ابن مساه رجال، ومالك مرثد بني بعضهم فأدخل إسحاق، ابن

 /8) األشراف حتفة يف املزي وقال خملد، بن احلارث( 303 - 302 /7) الكبري التاريخ يف البخاري ومساه
 .خملد بن احلارث بينهما أدخل الذي الرجل إن: قيل(: 349
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 كثر  إن ثالثة عن فص كل  عدد ينقص وال ، ثالثة عن الصفوف تنقص ال أن يسن: احلنابلة وقال
 تصح وال ، صفا اثنني لك  جعل أربعة كانوا  وإن ، صفني اإلمام جعلهم ستة كانوا  وإن ، املصلون

 . وحده الصف خلف صلى من صالة
 وال ابإلمام، ولو اثنان الصف وأقل أمكن، إذا صفوف ثالثة يكون أن سننها من: الشافعية وقال
 .1حينئذ قوفالو  يف لإلمام املأموم مساواة تكره

 بن مالك حلديث ، فصاعدا ثالثة صفوفهم تكون أن ويستحب (:5/214قال النووي يف اجملموع )
 ا.ه  صفوف ثةثال جزأهم اجلنازة أهل استقل إذا مالك وكان:  حديثه َتام ويف.  هبرية

 امل صفوف ثالثة نائزاجل على الصالة يف يصف أن ويستحب (:2/371وقال ابن قدامة يف املغين )
 نم:  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال صحبة له وكانت محصي هبرية بن مالك عن روي
 مجزأه اجلنازة هلأ استقل إذا هبرية بني مالك فكان:  قال أوجب فقد صفوف ثالثة عليه صلى
 مفيه انك  إذا أحب:  محدأ قال حسن حديث هذا:  الرتمذي وقال إبسناده اخلالل رواه أجزاء ثالثة
 كل  يف صفني جيعلهم:  الق ؟ جيعلهم كيف  أربعة وراءه كان  فإن:  قالوا صفوف ثالثة جعلهم أن قلة

 أيب بن عطاء نأ عقيل ابن وذكر واحد رجل صف يف فيكون ثالثة يكونوا أن وكره رجلني صف
 ثةثال األول الصف جعلف سبعة فكانوا جنازة على صلى سلم و عليه هللا صلى النيب أن روى رابح

 وال ؟ لأفض فرادهان فذا جتدون أين:  فيقال هبا ويعاي:  عقيل ابن قال واحدا والثالث اثنني والثاين
 هوكر  خالفه إىل ارص قد وأمحد عقيل ابن كتاب  غري يف أره ل فإنين صحيحا احلديث هذا أحسب

 كل  علجي أن هذا يف صحيحوال غريه إىل يعده ل حديثا هذا يف أمحد علم ولو صفا الواحد يكون أن
 ا.ه  صفا اثنني

 (أفضل اآلخر أن إال مر كما  الصفوف وترتب) قوله(: 1/360وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 فالدليل الصلوات من صالة اجلنازة ألن صحيح فهو الصالة يف مر كما  الصفوف ترتيب أما أقول

، هنا اثبت النساء على بيانوالص الصبيان على الرجال وتقدمي مجاعة اخلمس الصلوات يف املتقدم
 مصرح فإنه اجلماعة صالة يف الوارد الدليل خالف هو بل عليه دليل فال 2أفضل اآلخر كون  وأما

                                                 
 . 121/  3 الباري وفتح ، 240/  1 املنتهى وغاية ، الريض ط 482/  2 واملغين اهلندية، 1

 األحناف قال (:1/235) الرتمذي سنن شرح الشذي العرفهذا القول هو قول األحناف: قال الكشمريي يف  2
  فرض أهنا على يتخلفون كيال  اجلنازة صالة على التحريض والغرض ، آخرها اجلنازة صالة يف الصفوف خري إن: 
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 ثبت اجلماعة صالة يف ثبت فما كذلك  مث يليه الذي مث األول الصف يتم وأبنه األول يف ابلرتغيب
  لتسليما وحتليلها التكبري حترميها صالة الكل ألن اجلنازة صالة يف
 يف ردو  كما  به أبس الف املغفرة امليت يستحق حىت فصاعدا ثالثة ليكونوا الصفوف تكثري وأما 

 عليه فيصلي ميوت تمي من ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هبرية بن مالك حديث
 وابن مذيرت وال داود وأبو أمحد اخرجه له غفر إال صفوف ثالثة يكونوا أن يبلغون املسلمني من أمة

 اجلنازة أهل قل إذا ديثاحل هلذا الراوي هبرية بن مالك كان  وقد شواهد وله الرتمذي وحسنه ماجه
 ا.ه  صفوف ثالثة جيعلهم

 1صفوف ثالثة االمام وراء يصفوا أن ويستحب (:99وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 :ذلك يف روي حلديثني فصاعدا

 فجعل فرن سبعة ومعه ازةجن على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى) :قال أمامة أيب عن: األول
 /3)  جملمعا يف اهليثمي قال الكبري،"  يف الطرباين رواه .(صفا واثنني صفا واثنني صفا، ثالثة
 . كالم  وفيه هليعة ابن وفيه: (432
 هأوردت ولذلك به، أبس ال الشواهد يف فحديثه نفسه، يف له الهتمة حفظه قبل من وذلك: قلت

 :وهو االيت، احلديث على به مستشهدا
 يصليف ميوت مسلم من ما) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هبرية بن مالك عن: الثاين
 هللا بدع نب مرثد يعين) :قال ( "له غفر إال: لفظ ويف) أوجب إال املسامري من صفوف ثالثة عليه

 رجيه.وقد تقدم خت (للحديث صفوف ثالثة جزأهم اجلنازة أهل استقل إذا مالك فكان(: اليزين
 بل تالصلوا سائر يف سةالن هو كما  حذاءه يقف ال فإنه واحد، رجل غري االمام مع يوجد ل وإذا
 عليه هللا صلى هللا لرسو  فتقدم: " وفيه ،(33) املسأله يف املتقدم للحديث االمام، خلف يقف
 ا.ه  " مغريه معهم يكن ول طلحة أيب وراء سليم وأم وراءه طلحة أبو وكان وسلم

                                                                                                                           

 حضور فجوزوا األحناف وأما ، املساجد ُيضرن كن  النساء أن آخرها شرها من الباب حديث علة وأما ، كفاية
 ا.ه   الزمان لفساد الفتيا أرابب منعهن مث العجائز

 صالة يف الصفوف أفضل أن الكرماين ذكر الوقاية شرح يف امللك ابن قال(:3/1213وقال القاري يف املرقاة )
ول ضعيف  قحال هو  ا.ه  وعلى كل لالقبو  إىل أدعى شفاعته ولتكون للتواضع إظهارا أوهلا غريها ويف آخرها اجلنازة

 كما قال الشوكاين رمحه هللا.
 ." ألكثره والحد رجالن، صفا يسمى ما وأقل"  (:47 - 4) الشوكاين قال 1
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 حىت الصفوف تكثري ابالستحب ابلنسبة(: 13/139وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 حكمه؟ ما األول الصف اكتمال عدم مع

 األول الصف فيكملون ةاملكتوب الصالة يف يصفون كما  اجلنازة صالة يف يصفوا أن األصلفأجاب: 
 لألحاديث لفخما وهو ضعف، سنده ففي عنه هللا رضي هبرية بن مالك عمل أما,  لفاألو 

 ا.ه  الصالة يف فاألول األول الصف إكمال وجوب على الدالة الصحيحة
كثار صفوف اجلنازة؟ (: هل ورد شيء إب17/104وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 وما احلكمة من ذلك؟
ه وم على جنازتوت فيقم ميالنيب عليه الصالة والسالم أنه قال: "ما من مسل فأجاب: نعم، ثبت عن

 أربعون رجالً ال يشركون ابهلل شيئاً إال شفَّعهم هللا فيه".
لغ ثالثة ليت تبرة اوكذلك ورد يف فضل ثالثة الصفوف، ولكن هل املقصود ثالثة الصفوف الكث

 علم.هللا أوول،  رجلني؟ األقرب األصفوف؟ أو املراد ثالثة صفوف ولو كان كل صف رجلني
 صفوف؟ الثةث جعلهم يسن هل قليالً  املصلني عدد كان  إذا (:17/107وسئل رمحه هللا )

 ازتهجن على فيقوم ميوت مسلم رجل من ما" :قال أنه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن ثَ ُبتَ فأجاب: 
: أنه مَ َوَسلَّ  َلْيهِ عَ  ّللَُّ ا َصلَّى عنه حص وكذلك". فيه هللا فَّعهمش إال شيئاً  ابهلل يشركون ال رجالً  أربعون

 ".له غفر إال املسلمني من صفوف ثالثة عليه فيصلي ميوت مسلم من ما"
 .رجلني رجلني ىعل كانوا  ولو صفوف، ثالثة جيعلهم أن ُيْستَحبُّ : قال من العلماء فمن

 عونأرب) الثاين ثاحلدي يلبدل الكثرة؛ كبذل َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب مراد إن: قال من ومنهم
 .األقرب هو وهذا( رجالً 
 .كفى  ةالكثر  حصلت وإذا فاألول، األول الصف يكمل أن األفضل: فنقول هذا وعلى

 نبيا ونرجو اجلنازة، صالة يف املصلني بعض يفعله أمر عندان يوجد(: 17/108وسئل رمحه هللا )
 غري فاً صفو  ونويصفُّ  ملأمومونا يتدافع عليها للصالة اجلنازة تقدمي عند أنه وهو: يهف الشرعي احلكم

 دون وفالصف هذه بني ويقربون وتسويتها، الصفوف برتاص خيل مما الفريضة، صالة يف كانت  اليت
 انك  ولو فوفص ثالثة إقامة من البد أنه بعضهم ويعتقد الفريضة، صالة يف بينها كانت  اليت املسافة
 .خرياً  هللا وجزاكم ال؟ أو املشروع من هذا فهل والثاين األول الصف يف فراغ هنالك

 صفوفاً  يصفون مث حوهلا، يكونوا حىت سراعاً  ذهبوا اجلنازة، ُقد مت إذا الناس بعض يفعله مافأجاب: 
 وال السنة خالف شك ال وهذا املكان، هذا يف وحده صف رِبا منهم الواحد جتد بل متساوية، غري
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 مث مصافهم، على الناس يبقى أن واألوىل هللا رمحهم العلماء كالم  يف وال السنة، يف ال أصالً  له أعلم
 فال الصفوف، يف الدخول عليهم يشق كان  فإن الصفوف، يف قدموها الذين ويتأخر اجلنازة تقدَّم
 بعض هإلي ذهب قد فهذا ثالثة، عن تنقص ال الصفوف كون  وأما اإلمام، خلف يصفوا أن حرج
 والذي. مكان األول الصف يف كان  ولو ثالثة، عن الصفوف تنقص أال ينبغي: وقالوا العلم، أهل

 يف السنة من ورد وما الصلوات، كسائر  فاألول األول يكمَّل أن ينبغي وأنه ذلك، خالف يل يظهر
 الصفوف أهنا :املعىن فإمنا" له غفر إال صفوف ثالثة يكونوا أن يبلغ مجاعة يعين عليه صلى من" أن

 ثالثة يكونوا أن يبلغ ما املعىن أو فاألول، األول إبكمال أمر َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب ألن الكاملة
 ومع نفر ستة يبلغوا أن صفوف ثالثة يكونوا أن ميكن ما وأدىن واحد صف يف كانوا  وإن صفوف،

 .نفر سبعة إمامهم
 . اجلنازة على الصالة يف الصف تسويةحكم  مسألة:

 نعى سلمو  عليه هللا لىص النيب ألن ؛ اجلنازة على الصالة يف الصف تسوية يستحب:  الفقهاء قال
 .أربعا وكرب هبم فصف املصلى إىل وخرج فيه مات الذي اليوم يف النجاشي

 لفأقب كرب  قد أنه فظننا جنازة على املليح أبو بنا صلى:  قال فروخ بن احلكم بكار أاب أن وورد
 .1(.. احلديثشفاعتكم ولتحسن صفوفكم أقيموا) فقال بوجهه علينا

 عليه نص جلنازةا على الصالة يف الصف تسوبة ويستحب(: 2/371قال ابن قدامة يف املغين )
 قوم ال: قال ؟ الصالة يف يصفون ما اجلنازة على يصفوا أن الناس على أخذ: عطاء ل  وقيل أمحد

 أن) ناول صالة افإهن صفوفهم يسوون: وقال هذا عطاء قول دأمح يعجب ول ويستغفرون يدعون
 مهب فصف املصلى ىلإ وخرج فيه مات الذي اليوم يف النجاشي نعى سلم و عليه هللا صلى النيب
 تحسنل استووا:  فقال فالتفت جنازة على صلى أنه املليح أيب عن وروي عليه متفق( أربعا وكرب

 ا.ه  شفاعتكم
 شاهدهتا مالحظة أيضاً  املسجد هذا ويف :(13/20)مني كما يف جمموع فتاواه وقال العالمة العثي

 اّللَُّ  ىَصلَّ  النيب ألن ؛جيوز ال وهذا الصف خلف منفرداً  الواحد يصف اجلنازة صالة يف الناس أن
 .الصف خلف ملنفرد صالة ال: "قال َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

                                                 
(، 113 /5) التاريخ يف والبخاري، (32 /3) املصنف يف شيبة أيب وابن، (334،  6/331) أمحدأخرجه  1
( وغريهم واحلديث قال عنه العالمة األلباين يف صحيح 437 /23) بريالك يف والطرباين ،(76 /4) النسائيو 

 .صحيح حسن (:3507الرتغيب )
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 صالة يف لصفوفا تسوية حكم عن (:13/22وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 اجلنازة؟
 ةكصال  النافلة وأ الفريضة، يف مجاعة، كل  يف الصفوف تسوية على تدل األدلة عموم: فأجاب
 .واةاملسا فيه شرعت الصف شرع فمىت. النساء مجاعة أو اجلنازة، أو القيام،
 منو  واجبة، الصفوف سويةت أن تدل األدلة أن مع الصفوف تسوية يف يتهاونون الناس من وكثري
 ّللَُّ ا َصلَّى هللا رسول إن حىت الصفوف، تسوية على وخلفائه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب حرص ذلك
 ".قلوبكم فتختلف ختتلفوا الو  استووا: "ويقول ومناكبهم أصحابه بصدور ميسح كان  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 لصفوفا أن أخربوهم فإذا الصفوف يسوون رجاالً  يوكلون وعثمان كعمر  الراشدون اخللفاء وكان

 .للصالة كربوا  استوت
 إذا جلهلةا من كثرياً   ألن الئم؛ لومة هللا يف أتخذه وال الصف بتسوية يعتين أن اإلمام على وجيب
 الأبمث ماماإل يبايل أن يينبغ فال والغضب، احلمق أخذهم الصفوف لتسوية التكبري يف اإلمام أتخر

 .هللا إبذن ابلناس الصلة فستقوى وثيقة دامت ما ابهلل صلته ألن هؤالء
 ائز؟اجلن صالة يف وتسويتها الصفوف إكمال حكم ما (:13/35وسئل رمحه هللا )

 نع الصفوف تقل ال أن استحب العلماء بعض أن إال كغريها  اجلنازة صالة يف الصفوف فأجاب:
 .فاألول األول الصف يتموا ل وإن ثالثة

 ميني عن يصف نأ يشرع هل (:13/140سئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه ): )فرع(
 .؟ اجلنازة صالة يف اإلمام

 انك  لو لكن ، اماإلم خلف الصالة والسنة ومشاله ميينه عن فيصف احلاجة دعت إذا فأجاب:
 . أبس فال ضيقا املكان

 منه يفهم ،«صدره عند ماماإل يقوم أن» :قوله(: 5/316وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
  عادة تجر  وقد خلفه، واملأمومون املتقدم هو اإلمام يكون الصلوات من كغريها  الصالة هذه أن

 دون الباً غ ميينه نع فيقومون مام،اإلِ  إىل اجلنازة قربوا الذين اإلمام مع يقوم أن اليوم الناس من كثري
 .السنة خالف هذا وكل يساره، وعن ميينه عن وأحياانً  يساره،

 األول الصف يف حمل هلم كان  فإن اإلمام، إىل اجلنازة قدموا الذين وأما اإلمام، يتقدم أن السن ة بل
 يتميز أن أجل من األول الصف وبني اإلمام بني صفوا حمل هلم يكن ل وإن األول، الصف يف صفوا
 خلفه وصف اإلمام لوقوف يتسع ل ضيق اناملك أن قدر إن مث املأمومني، أمام ويكون ِبكانه، اإلمام
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 اإلمام ميني عن كلهم  املأمومني صف ألن فقط؛ اليمني عن وليس مشاله وعن ميينه عن يصفون فإهنم
 .أيضاً  السن ة خالف
 على لكذ دل   ثننياال بني يكون ماإلما فإن مجاعة وقاموا ثالثة كانوا  إذا أوالً  السن ة أن: ذلك ودليل

 .يساره وعن ميينه عن يكونون فإهنم اإلمام مع الصف كان  مىت أنه
 اإلمام؟ يتقدم أن ثالثة كانوا  إذا السن ة: قائل قال فإذا
 لهومشا ينهمي عن اإلمام مع فالص وهو األول واحلكم أخرياً، احلكم إليه آل الذي هو هذا نعم،: قلنا

 معه، وايصف أن بد ال نوااك  إذا أما بينهما، اإلمام كون  هو األول احلكم من نسخ الذي لكن نسخ،
 .مشاله وعن ميينه عن يكونوا أن: أي ابقية، السن ة فإن

 حكم صالة املام قدام اإلمام يف صالة اجلنازة. )فرع(:
 غريه صلى أو اجلنازة، ةصال اإلمام قدام املأموم صلى إذا: مسألة (:77سئل النووي يف فتاواه )ص

 ملن اجلنازة الةص تصح وهل الشافعي؟ مذهب يف خالف فيه وهل صالته؟ تصح هل اجلنازة قدام
 .جنس؟ أسفله مداسا البس هو

 قدام صلى من ماوأ. الشافعي مذهب يف خالف بال صالته تصح فال املداس البس أما فأجاب:
 بمذه يف" الصحيح هو هذا" ابطلة فصالته -اجلنازة على يتقدم ل وإن- اإلمام قدام أو اجلنازة،

 ا.ه  أعلم وهللا - أصحابه اهريمج قال وبه- الشافعي
 خلفه أو اإلمام امقد الصالة جتزئ هل (:23/404وسئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )

 . ؟ ال أم حائل وبينهما املسجد يف
 وإن مطلقا تصح أهنا:  أحدها:  للعلماء أقوال ثالثة ففيها.  اإلمام قدام املأموم صالة أما :فأجاب

 ال أهنا:  والثاين.  للشافعي القدمي والقول مالك مذهب من املشهور هو القول اوهذ تكره إهنا قيل
 تصح أهنا:  والثالث.  مذهبهما من املشهور يف وأمحد والشافعي حنيفة أيب كمذهب  مطلقا تصح

 اإلمام قدام إال اجلنازة أو اجلمعة يصلي أن ميكنه فلم زمحة كان  إذا ما مثل غريه دون العذر مع
 يف قول وهو العلماء من طائفة قول وهذا.  للصالة تركه من له خريا اإلمام قدام تهصال فتكون
 أن غايته اإلمام على التقدم ترك ألن وذلك وأرجحها األقوال أعدل وهو.  وغريه أمحد مذهب
 يف واجبة كانت  وإن.  ابلعذر تسقط كلها  والواجبات اجلماعة يف الصالة واجبات من واجبا يكون
 القيام من عنه يعجز ما املصلي عن يسقط وهلذا ؛ ابلسقوط أوىل اجلماعة يف فالواجب ةالصال أصل

 فعل ولو اإلمام ملتابعة األواتر يف جيلس فإنه اجلماعة وأما.  ذلك وغري والطهارة واللباس والقراءة



 - 153 - 

 ألجل ؛ معه وقعد معه وسجد كرب  قاعدا أو ساجدا أدركه وإن صالته بطلت عمدا منفردا ذلك
 صالة ففي وأيضا.  يسه ل هو كان  وإن اإلمام لسهو ويسجد بذلك له يعتد ال أنه مع.  تابعةامل

 قبل األوىل الركعة ويقضي السالم قبل اإلمام ويفارق الكثري العمل ويعمل القبلة يستقبل ال اخلوف
 ذلك من وأبلغ.  صالته بطلت عذر لغري فعله ولو اجلماعة ألجل يفعله مما ذلك وغري اإلمام سالم

 املأمومون صلى جالسا صلى إذا الراتب اإلمام أن:  احلديث أهل وأكثر البصريني أكثر مذهب أن
 صلى النيب عن السنن استفاضت كما  املتابعة ألجل الواجب القيام فيرتكون متابعته ألجل ؛ جلوسا

 املسألة هذه يف والناس{ .  أمجعون جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا: }  قال أنه وسلم عليه هللا
  وسلم عليه هللا صلى النيب خصائص من ذلك وأن القائم القاعد يؤم ال:  قيل:  أقوال ثالثة على

 أيب كقول.   منسوخ ابلقعود األمر وأن ويقومون يؤمهم بل:  وقيل.  احلسن بن وحممد مالك كقول
 صلى النيب وتم بعد الصحابة من واحد غري فعله وقد حمكم ذلك بل:  وقيل.  والشافعي حنيفة

 وعلى.  وغريمها حنبل بن وأمحد زيد بن محاد مذهب وهذا.  وغريه حضري بن كأسيد  وسلم عليه هللا
 اإلمكان حبسب تفعل اجلماعة أن:  هنا واملقصود.  قوالن صالهتم صحة ففي قياما صلوا فلو هذا
 ألجل املوقف ترك قد أنه اهذ يف ما غاية كان  قدامه إال إبمامه االئتمام ميكنه ال املأموم كان  فإذا

 من جيد ل فلو وحده الصف خلف الصالة عن منهي أنه هذا ومثل غريه من أخف وهذا اجلماعة
 جتد ل إذا املرأة أن كما  اجلماعة يدع ول الصف خلف وحده صلى معه يصلي أحدا جيذب ول يصافه
 ال اإلمكان مع ابملصافة أمر إمنا وهو.  األئمة ابتفاق الصف خلف وحدها تقف فإهنا تصافها امرأة
 ا.ه  املصافة عن العجز عند

 ؟ اإلمام على ملأموما تقدم جيوز هل: (13/44كما يف جمموع فتاواه )  عثيمنيال عالمةال وسئل
  معىن نأل ، إمامه على املأموم يتقدم أن جيوز ال وأنه ، واجب اإلمام تقدم أن الصحيح :فأجاب

 أن وزجي فال ، ملأمومنيا قدام مكانه ويكون ، قدوة يكون يعين ، إماما يكون أن"  إمام"  كلمة
 عنهم هللا رضي الصحابة دامق يصلي وسلم عليه هللا صلى النيب كان  وقد ، إمامه قدام املأموم يصلي

 أن إال صالهتم عيدواي أن عليهم وجيب ، صالة هلم ليس اإلمام قدام يصلون فالذين هذا وعلى ،
 ليهحوا وما ، ضيقا داملسج يكون أن مثل إليه الضرورة دعت ما ذلك من استثىن العلم أهل بعض

 . انتهى"  ضرورةال ألجل واخللف واألمام واليسار اليمني عن الناس فيصلي الناس يسع ال
 

 (اجلنائز على الصبيانصالة  ابب)
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 قالوا هاذا دفن مىت فقال ليال دفن قد بقرب مر هللا رسول أن) عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن عن
 ابن قال خلفه فصففنا فقام نوقظك أن فكرهنا الليل ظلمة يف دفناه قالوا آذنتموين أفال قال البارحة
 .1(عليه فصلى فيهم وأان عباس

 وند النيب زمن يف انك  ألنه صغريا معهم صلى ما وقت يف كان  عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن
 .حتالماال قارب وقد الوداع حجة شهد ألنه البلوغ

 اإلسالم شرائع لىع الصبيان تدريب: الفقه من: وفيه(: 9/613قال ابن امللقن يف التوضيح )
 صالة إىل ندبوا إذاو  لزمتهم إذا عادة هلم وتكون إليها؛ ليستأنسوا اجلماعات؛ مع وحضورهم

 يف رم كما  الشارع ليهع نص وقد. أحرى العني ففرض كفاية،  فرض وهي عليها، ليتدربوا اجلنائز؛
 ا.ه  الصالة

 على الصبيان الةص مشروعية بيان يف ابب هذا: أي (:8/131وقال العيين يف عمدة القاري )
 هذا ليس أو نائزاجل يف الرجال مع الصبيان صفوف ابب: هذا قبل ذكر قد: قلت فإن. املوتى

 عنهم نخرو يتأ ال عهمم يصفون وأهنم الرجال، مع الصبيان وقوف الباب بذلك أفاد: قلت بتكرار؟
 على نالصبيا صالة عيةمشرو  الباب هبذا وأفاد فيهم، وأان: الباب ذلك حديث يف عباس ابن لقول

 كرهذ  وهنا ضمنا لكن نعم: قلت. الباب ذلك من يستفاد كان  هذا: قلت فإن. ذكران كما  املوتى،
 ا.ه  ونصا قصدا

 هفي أورد" اجلنائز ىعل اسالن مع الصبيان صالة ابب: "قوله (:3/198وقال احلافظ يف الفتح )
 ثالثة قبل توجيهه تقدم وقد القرب، على وسلم عليه هللا صلى النيب مع صالته يف عباس ابن حديث
 يصفون هنموأ الرجال مع الصبيان وقوف كيفية  بيان األوىل ابلرتمجة أفاد: رشيد ابن قال أبواب،

 وعيةمشر  مجةالرت  هبذه أفادو " فيهم أانو " فيها ساقه الذي احلديث يف لقوله عنهم، يتأخرون ال معهم
 أخرو  عليه التنصيص أراد لكن ضمنا عليه دل األول كان  وإن وهو اجلنائز، على الصبيان صالة
 .أعلم وهللا ".ةجناز  تبع من" :قوله يف داخلون الصبيان أن ليبني اجلنائز اتباع فضل عن الرتمجة هذه

 
 وهو راكب( اجلنائز على الصالة)ابب 

 الدواب على اجلنائز على الصالة يف اختالفهم ذكر(: 5/415ن املنذر يف األوسط )قال اب
 الشافعي، عن ذلك وحكي جيزيهم، ال: يقول ثور أبو فكان ركباان، اجلنائز على الصالة يف واختلفوا

                                                 
 (.954( واللفظ له، ومسلم )1326أخرجه البخاري ) 1
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، ابإلعادة فآمرهم وأستحسن، القياس، أدع ولكن جيزيهم، أن القياس: احلسن ابن وقال ،والكويف
 أن ينبغي ال: " قال أنه عنه وحكي ،" أجزاه راكبا عليها صلى إن: " قال أنه النعمان، نع وحكي
 ا.ه  الدابة على الراكب يصلي

 مالقيا يفوت ألنه راكب ووه اجلنائز على يصلي أن جيوز وال (:2/371وقال ابن قدامة يف املغين )
 .ه ا خالفا هفي أعلم وال ثور أيب و الشافعي و حنيفة أيب قول وهذا الواجب

 على فعلها جواز فيف اجلنازة صالة وأما(: 1/429) الوجيز شرحيف  الرافعي القاسم أبووقال 
 األظهر كنالر  ألن املنع؛ وهو بالكتا يف ذكره ما: والظاهر ،"التيمم" يف بيناها طرق، ثالث الرَّاحلة

 عدب من ذكرهسن آخر معىن عنللم بعضهم وذكر القيام، صورة ميحو الراحلة على وفعلها القيام، فيها
 ا.ه 

 لقول ركاهناأ من كنر  أنه فمعرو  الصالة يف القيام وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:
 -جلنازةاأي صالة – هذهو  احلديث( فقاعداً  تستطع ل فإن قائماً  صل) وسلم عليه هللا صلى النيب

 وياملعن ومالعم وأما ظاهرف اللفظي العموم أما اللفظي العموم أو املعنوي العموم يف فتدخل صالة
 .املعنوي العموم ابب من جعلها هللا رمحه واملؤلف فالقياس
 قاعدا مريض هوو  جنازة على صلى رجال أن ولو(: 2/125قال السرخسي يف املبسوط ) )فرع(:
 قول يف جيزي وال تعاىل هللا ارمحهم يوسف وأيب حنيفة أيب قول يف جيزئهم فإنه قياما معه القوم وصلى
 فرض هو اكم  اجلنازة صالة يف عليه يقدر من حق يف فرض القيام ألن تعاىل؛ هللا رمحهما وزفر حممد

 كوكذل ابتاملكتو  سائر يف اإلطالق على أنه ابلقاعد القائم اقتداء بينا وقد املكتوابت سائر يف
 صالة يف فكذلك خلالفا على فإنه رمضان شهر يف كالقيام  التطوعات يف ابلقاعد القائم اقتداء
 الصالة أماف القوم، جيزي ال أنه جيزي ال ههنا - تعاىل هللا رمحه - حممد قول معىن أن إال اجلنازة

 مواإلما ،اجلنازة على ةللصال بشرط ليست اجلماعة ألن وحده؛ اإلمام أبداء فتتأدى اجلنازة على
 سقطت الكفاية على ضفر  اجلنازة على والصالة صالته فجازت مريضا كان  عليها قاعدا صلى الذي
 .ذلك بعد يعيدوا أن للقوم وليس الويل هو كان  إذا الواحد أبداء
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 )ابب حكم وضع اجلنازة أمام املصلني يف صالة الفريضة(
 بينه معرتضة وأان الليل من يصلي كان) سلم و عليه هللا صلى النيب أنرضي هللا عنها  عائشة عن

 .1(اجلنازة كاعرتاض  القبلة وبني
( 372 /2) املرقاة يف القاري علي الشيخ قال (:35قال العالمة األلباين يف حتذير الساجد )ص

 أو لقربل حقيقة التعظيم هذا انك  ولو املعبود مرتبة من كأنه  البالغ التعظيم من فيه ملا: النهي معلال
 نازةاجل منه أوىل بل معناه ويف حترمي كراهة  تكون ان وينبغي مكروه به فالتشبه املعظم لكفر لصاحبه

 مث عبةالك عند جلنازةا يضعون حيث مكة أهل به ابتلي مما وهو( املصلني قبلة يعين) املوضوعة
 األانضولو  الشام بالد ىلإ تعداه قد عام بالء وهذا الفريضة صالة يف يعين: قلت إليها، يستقبلون

 جتاه ساجدين صلنيامل من صفا َتثل جدا قبيحة مشسية صورة على شهر منذ وقفنا وقد وغريها
 .خرةاب يف غرقا ماتوا كانوا  األتراك من مجاعة جثث فيها أمامهم مصفوفة نعوش
 يف اجلنائز على الصالة هو وسلم عليه هللا صلى هديه من الغالب أن إىل النظر نلفت املناسبة وهبذه

 اليت املخالفة هذه مثل يف عالوقو  عن املصلني إبعاد ذلك حكمة من ولعل املسجد خارج املصلى" 
 هللا رضي أنس عن البناين اثبت روى ما السابق احلديث وحنو هللا، رمحه القاري العالمة عليها نبه
 إىل بصري فرفعت القرب القرب: فقال اخلطاب بن عمر فرآين قرب من قريبا أصلي كنت) قال عنه

 ا.ه  2(القمر: يقول أحسبه وأان السماء
 فتاوى الشيخ األلباين ومقارنتها بفتاوى العلماءباين أيضا كما يف وسئل العالمة األل

هل يوجد حرج يف الشريعة يف وضع اجلنازة أمام املصلني يف صالة الظهر مثال قبل (: 404)ص 
 الصالة عليها ؟

طبعا يف ذلك كل احلرج عند من يستعمل القياس األولوي , القياس األولوي و ليس مطلق فأجاب: 
فمن ابب أوىل ال تضرهبما بكف هذا قياس أولوي  ) وال تقل هلما أف ( لقياس األولويالقياس , ا

كلكم  ... عند من يقول ابلقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم مجيعا أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال
ة على تُرى آلص ال ) ال جتلسوا على القبور و ال تصلوا إليها ( يعلم قول النيب صلى هللا عليه و سلم

                                                 
 ( واللفظ له.512(، ومسلم )384أخرجه البخاري ) 1
( 1 /3 ق) القزويين احلسن أيب أمايل من حمالس فيه حزء"  يف الدينوري احلسن أبو رواه: األلباين العالمة قال 2

( 1581 /404 /1" ) مصنفه"  يف ايضا الرزاق عبد ووصله( فتح 437 /1) البخاري وعلقه صحيح إبسناد
 ". إليه تصل ال: القرب أقول إمنا: " وزاد
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امليت وهو يف قربه أهم  من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصالة إىل امليت وال يزال على وجه 
األرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من ابب القياس األولوي ال جيوز وضع 
و  نعش امليت أمام الصف األول و أي صف كان إال للصالة عليه فقط أما أن نصلي هلل عز و جل  

امليت بني أيدينا فهذا ينهى عنه من ابب سد الذريعة كالنهي عن الصالة على القرب أي على امليت 
و هو يف قربه يصلى على القرب عفوا يصلى إىل القرب هذا ال جيوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و 

وا على ال جتلس ) احلديث كما يقال ذو شجون أيضا هنى عن الصالة إىل القبور كما ذكران آنفا
لكن هناك صالة جيوز الصالة إىل امليت و هو يف قربه لكن ليست صالة  ( القبور و ال تصلوا إليها

انفلة أو الفريضة و إمنا صالة اجلنازة اليت ل يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه اجلنازة و هي على 
قربه و يصفون خلف وجه األرض فدفن و ل يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤالء يذهبون إىل 

القرب و يصلون عليه صالة امليت ليس الصالة األخرى سواء كانت فريضة أو كانت انفلة و حينئذ 
من العام املخصوص و هذا من الفقه الذي  ( و ال تصلوا إليها ) قوله عليه الصالة و السالم

أن يتضارب الفقه يف يستفيده طالب العلم جبمع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد فال ينبغي 
نص عام , صلى الرسول على امليت و  ( ال تصلوا إىل القبور ) نفسه و إمنا يستحضر هذه القاعدة

هو يف قربه فهذا نص خاص فيقال ال تصلوا إىل القبور غري صالة اجلنازة نضم هذا إىل هذا و خنرج 
 .ربه . تفضل ي أستاذهبذه النتيجة أي النهي عام خمصص منه الصالة على امليت و هو يف ق

و قول هعده و بلذي أبو مالك : لعل اجلواب على هذا السؤال أغىن عن اجلواب على السؤال ا
طبعا  على القرب و ن يصليأالة السائل هل جتوز صالة اجلنازة يف املقربة و هل جيوز ملن ل يدرك الص

 . على ِبعىن إىل

  ا.ه  أي نعم  :الشيخ
 الةُ ص ُتؤدَّىو  احملراب، أمامَ  املسجد يف اجلَنازة توضع ما كثريًا  :وسفرك علي حممدوسئل الشيخ 

 الةص حكم ماف الفريضة، نم االنتهاء بعد عليها الصالة بغيةَ  املصلِ ني، ِقبلة يف وهي الفريضة،
 .فيكم هللا وابرك احلالة؟ هذه يف الفريضة
 معىن عن خيرج ال اختاذها نع والنهي مساجد، القبور اختاذ يف عديدة مناهي وردت قد فأجاب:
 وهو فيها، الصالة وتقص د عليها، املساجد وبناء والدعاء، ابلصالة واستقباهلا وإليها، عليها السجود

 قَ رْب   َعَلى ُتَصلُّوا َوالَ  قَ رْب   ِإىَل  ُتَصلُّوا الَ  »:وسلم وآله عليه هللا َصلَّى قوله عليه ويدلُّ  مجيًعا، هلا شامل
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َها ُتَصلُّوا َوالَ  الُقُبورِ  َعَلى جَتِْلُسوا الَ  »:وسلم وآله عليه هللا َصلَّى وقوله ،1«  النَّيبُّ  َونَ َهى» ،2« ِإلَي ْ
ىَن  َأنْ  َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى نَ َهى» كما  ،3« الُقُبورِ  ِإىَل  الصَّاَلةِ  َعنِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  َعَلى يُ ب ْ
َها يُ ْقَعدَ  َأوْ  ،الُقُبورِ  َها ُيَصلَّى َأوْ  َعَلي ْ  .ذلك حترمي يف املعروفني والعلماء األئمَّة بني خالفَ  وال ،4« َعَلي ْ
 عن مؤكًَّدا هنًيا ينهى أن َأْوىَل  ابب   فمن عنه منهيًّا إليه والصالة القرب استقبال كان  وإذا هذا،

 اجلنازة استقبال صورة تشمله ِلَما كتوبة،امل الصالة يف املصلني ِقبلة إىل املوضوعة اجلنازة استقبال
 وليستقبلها إليها أو عليها لُيسَجد القبور اختاذ حترمي من البيان السالفة املعاين تلك ابألحروية
 يف القاري علي املالَّ  يقول إليها الصالة إىل النهي من املعىن هذا مضمون ويف والدعاء، ابلصالة

 فالتشبه املعظِ م، لكفر لصاحبه أو للقرب حقيقة التعظيم هذا كان  وول »:نصَّه ما « املفاتيح مرقاة»
، كراهةَ   تكون أن وينبغي مكروه،  أهلُ  به ابتلي ممَّا وهو املوضوعة، اجلنازة منه َأْوىَل  بل معناه ويف حترمي 

 .5« إليها يستقبلون مثَّ  الكعبة، عند اجلنازة يضعون حيث مكةَ 
 أمثَِ  -هذه حلالوا- َصلَّى إنف اإلمام، مع وال ِبفرده ال اجلنازة لاستقبا للمصلي ينبغي فال وعليه،

 واجبوال إمث، غري من صالته تصحَّ  املصلني ِقبلة يف بوجودها يعلم ال وهو صلَّى إن أمَّا وأعادها،
 يقع ال حىت صلنيامل خلف تقدير أبعد على أو « املصلى» يف املسجد خارج اجلنازة توضع أن

 .عنها املنهي املخالفة هذه يف املصلُّون
 آله وعلى د  حممَّ  نبيِ نا على هللاُ  وَصلَّى ني،العامل رب ِ  هللِ  احلمدُ  أنِ  دعواان وآخرُ  تعاىل، هللاِ  عند والعلمُ 

ين، يوم إىل وإخوانِه وصحبه  ا.ه  تسليًما وَسلَّم الدِ 

 يوم جنازة رتحضأ لو(: 23 /12) الدرب على نور فتاوى يف كمافسئل   ابز ابن العالمة أما
 وراءان؟ أو أمامنا نضعها هل الصالة، أثناء اجلمعة

                                                 
 صححه واحلديث. عنهما هللا رضي عباس ابن حديث من ،(376 /11: )« الكبري املعجم» يف الطرباين أخرجه 1

 (.1016: )« الصحيحة السلسلة» يف لبايناأل

 .(2250: )عليه والصالة القرب على اجللوس عن النهي ابب اجلنائز، كتاب « صحيحه» يف مسلم أخرجه 2

 صححه واحلديث. عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من ،(2323: )« صحيحه» يف حبان ابن أخرجه 3
 (.6893:) « اجلامع صحيح» يف األلباين

 جممع» يف اهليثمي قال. عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب حديث من ،(2/297: )« مسنده» يعلى أبو أخرجه 4
 (.30: )« الساجد حتذير» األلباين صححه واحلديث ،« ثقات رجاله »(:3/191) « الزوائد

 (.4/178: )القاري لعلي « املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة» 5
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 يف رجح ال مشاهلم، أو املصلني ميني عن أو خلف، أو أمام وضع سواء واسع، هذا يف األمر: فأجاب
 الناس يصلي ىتح يقدم مث الناس، يصلي حىت املسجد قرب أو املسجد يف يوضع امليت ذلك،
 أعلم ال خلفهم، أو اهلممش عن أو ميينهم عن أو املصلني، أمام وعاموض يكون أن يف حرج وال عليه،
 ه . ا..  ريناألكث بصالة تفعين حىت الناس، خروج قبل عليه ابلصالة يبادر أن املهم لكن أبسا، هبذا

 املصلني أمام وضعت ذاإ اجلنازة حكم ما :الدرب على نور فتاوى يف كما وسئل العالمة العثيمني
 .عليها يصلوا مث فرضال صالة ليصلوا

 يستقبل نأ يكره فإنه شغلهمت أهنا علمنا إذا أما تشغلهم ال أهنا علمنا إذا ذلك يف حرج ال فأجاب:
 وسط يف ليست املسجد ايزو  من زاوية يف تكون أن مثل املصلني تشغل ال وكوهنا يشغله ما املصلي
 .الصف

 
 (يدفن ما بعد القرب على الصالةحكم  ابب)

 مىت فقال ليال دفن قد بقرب مر) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي سعبا ابن عن
 فقام نوقظك أن فكرهنا الليل ظلمة يف دفناه قالوا آذنتموين أفال قال البارحة قالوا هذا دفن

 .1(عليه فصلى فيهم وأان عباس ابن قال خلفه فصففنا
 أربعا وكرب فصفهم منبوذ قرب على أتى) وسلم عليه هللا صلى النيب شهد من أخربين قال الشعيب عنو 

 .2(عنهما هللا رضي عباس ابن قال حدثك من قلت
 ول فمات املسجد يقم املسجد يف يكون كان  امرأة أو رجال أسود أن) عنه هللا رضي هريرة أيب عنو

 ي مات لواقا اإلنسان ذلك فعل ما فقال يوم ذات فذكره ِبوته وسلم عليه هللا صلى النيب يعلم
 قربه على فدلوين قال شأنه فحقروا قال قصته وكذا كذا  كان  إنه فقالوا آذنتموين أفال قال هللا رسول
 .3(عليه فصلى قربه فأتى

                                                 
 (.1321أخرجه البخاري ) 1
 (.1319رجه البخاري )أخ 2

 يقف؟ أين رجل أو رأةام القرب بصاحب يعلم ل من (:1/387سئل العالمة ابن ابز يف احللل اإلبريزية )
 .الرأس على يقف ولعله واسع، األمر: الشيخ قال
 .سنة األربع يف نعم تكبرية؟ كل  مع يديه يرفع هل

 (.956، ومسلم )(1337أخرجه البخاري ) 3
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  .1(قرب على تصلوا وال قرب إىل تصلوا ال) مرفوعاً  عنهما هللا رضي عباس ابن عنو 
 حىت فحملناه مكة، من أميال ستة ىعل بكر أيب بن الرمحن عبد تويف): قال مليكة أيب ابن عنو 

 قرب أين: قالت مث علينا، ذلك فعابت ذلك بعد عائشة علينا فقدمت فدفناه، مكة إىل به جئنا
 .2(عليه فصلت قربه عند هودجها يف فوضعت عليه فدللتها أخي؟

 قرب أين: فقال عنه، فسأل أخوه عاصم تويف بعدما قدمرضي هللا عنهما ) عمر ابن أن انفع عنو 
 .3(أيم ثالثة بعد: رواية ويف له فدعا فأاته عليه، فدلوه أخى؟

 .4(عليها فصلى عليها صلي وقد حنازة أتى أنهرضي هللا عنه ) مالك بن أنس عنو 
 قبل أو الصالة قبل امليت دفن لوأنه  احلنفية مذهباختلف العلماء يف حكم الصالة على القرب، ف

 . 5َتزق أنه يعلم ل ما قربه يف وهو عليه يصلى فإنه الغسل
 أن قبل دفن إن رشد ناب مقدمات ويف ، اجملتهد بداية يف كما  القرب على يصلى ال: مالك وقال

 القاسم ابن مذهب هوو  ، قربه يف عليه صلي فات فإن ، يفت ل ما عليه وصلي أخرج عليه يصلى
 بمذه وهو القبور ىلع للصالة ذريعة يكون لئال عليه يصل ل فات إن إنه:  وقيل ، وهب وابن

 . وسحنون أشهب
                                                 

 عن عكرمة عن كيسان  بن هللا عبد عن املختارة يف الضياء طريقه ومن( 376 /11) الكبري يف الطرباينأخرجه  1
 . مرفوعاً  عنهما هللا رضي عباس ابن
 .ابلقوي يسل: النسائي وقال .فضعي: حامت أبو وقال .احلديث منكر: البخاري قال كيسان  بن هللا عبد إسناده ويف

 باسع ابن موىل كريب  بن رشدين طريق من آخر وجه من وروي .فوظةحم غري عكرمة عن أحاديث له عدي ابن وقال
 ابن قال (147 /3) الكامل يف عدي وابن( 60 /2) الصغري التاريخ يف البخاري ذكره به عباس ابن عن أبيه عن

 .احلديث منكر: البخاري وقال .بشيء ليس عباس ابن موىل كريب  بن رشدين: معني
 الرزاق عبد طريق ومن .به مليكة أيب ابن عن أيوب عن معمر عن( 518 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 2

 (.412 /5) املنذر ابن أخرجه
 .به انفع عن أيوب عن( 276 /6) التمهيد يف كما  واألثرم( 511 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 3
 أيب بن ُيىي عن دشدا بن حرب عن مهدي ابن ثنا أمحد ثنا( 274 /6 التمهيد يف كما) األثرم أخرجه :صحيح 4

 .به مالك بن أنس عن سريين بن أنس عن أكثر
( 275 /6 التمهيد يف كما) األثرم أخرجه عليها، صلي بعدما جنازة على صليا أهنما موسى وأيب علي عن وورد

 .يصح وال( 5 /412) املنذر وابن( 179 /2) اترخيه يف والبخاري
 
 . 314/  1 والبدائع ، 240/  1 املنتهى وغاية ، 445/  1 الصغري الشرح 5
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 من يفرغ ل وإن لنب،ال نصب بعد الرتاب عليه يهال أبن يفوت: فقيل ؟ الفوت يكون مب واختلف
 :وقيل أشهب قول وهو ، عليه ويصلى خيرج فإنه اللنب نصب وإن ، الرتاب عليه يهل ل وما دفنه

 .وهب ابن قول وهو الدفن من ابلفراغ إال يفوت ال إنه
 حنونس قول وهو التغري عليه خيش ل ما عليه ويصلى وخيرج دفنه من فرغ وإن يفوت ال إنه: لوقي

 الظن على يغلب حىت يطل ل ما القرب يف عليه يصلى وإمنا ، القاسم ابن عن ورواية دينار بن وعيسى
 . يدفن ل وأ دفن عليه لصالةا تعاد فال مرة امليت على صلي إذا وأما.  غريه أو ابلبلى فين قد أنه

 قد ،اقربه يف وهي ليهاع صلى وسلم عليه هللا صلى النيب أن فيه جاء الذي احلديث يف مالك وقال
 . العمل عليه وليس احلديث هذا جاء

 عليه يصلي:  وقيل ، دفنه قبل عليه الصالة فاتته من لكل املقبور على الصالة جيوز الشافعية وعند
 ، جسده يبل ل ما:  وقيل ، شهر إىل:  وقيل ، أبدا وتامل عند عليه الصالة أهل من كان  من

 .1املوت وقت عليه الصالة فرض أهل من كان  ملن اجلواز عندهم واملعتمد
  يسرية وزيدة دفنه من رشه إىل قربه على يصلي أن امليت على الصالة فاتته ملن جيوز أمحد وعند

 . يدالتحد عنه ُيك ول القرب على الصالة جتويزه األوزاعي عن وحكي ، بعدها وُيرم كيومني
 وحكى.  ثالث إىل واحلاضر ، شهر إىل الغائب يصلي:  قال أنه راهويه بن إسحاق عن وحكي

 .2القرب على صلي عليه يصل ول امليت دفن إذا:  قال أنه املبارك ابن عن الرتمذي
 على صلى أنه وسلم يهلع هللا صلى النيب عن األخبار ثبتت (:5/411قال ابن املنذر يف األوسط )

 ألشعري،ا موسى وأبو مر،ع بن هللا عبد فكان القرب، على الصالة يف العلم أهل اختلف وقد، القرب
 يصلي أن ةقرظ أمر أنه لب،طا أيب بن علي عن وروينا القرب، على الصالة يرون املؤمنني أم وعائشة

 اعي،واألوز  سريين، نب حممد ربالق على الصالة يرى كان  وممن... مرة عليها صلى قد جنازة على
 ،" هوجو  ستة من سلمو  عليه هللا صلى النيب عن روي: " أمحد وقال حنبل، بن وأمحد والشافعي،

 ،حلسنا قال وكذلك ،" القرب يف وهو عليه صلي عليه يصلى أن قبل دفن إن: " يقول النعمان وكان
 ا.ه  نعمانوال ومالك، النخعي، قول هذا امليت، على الصالة تعاد ال: طائفة وقالت

  سواء اجلنازة على الصالةك  القرب على الصالة أن وفيه (:3/34وقال ابن عبد الرب يف اإلستذكار)

                                                 
 . 346/  1 احملتاج ومغين ، 244/  1 واألم ، 38 ص التنبيه 1

 ، 66/  1 املآرب ونيل ، 244/  1 املنتهى وغاية ، 164/  1 واملدونة ، 170/  1 رشد ابن مقدمات 2
 .149/  2 والرتمذي ، 140 ، 139/  5 واحمللى
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 وقد جاء أو عليها الصالة من فرغ وقد فجاء اجلنازة على الصالة فاتته فيمن الفقهاء واختلف 
 مع الصالة يدرك ل ومن ازةاجلن على الصالة تعاد ال وأصحاهبما حنيفة وأبو مالك فقال، دفنت
 حي بن صاحل بن واحلسن واألوزاعي الثوري قول وهو ،القرب على وال عليها يصل ل عليها الناس

 سلم و عليه هللا صلى النيب عن جاء الذي فاحلديث ملالك قلت القاسم بن قال ،سعد بن والليث
  .1العمل عليه وليس احلديث هذا جاء قد قال امرأة قرب على صلى أنه
 كثرأ عند مذهبه حتصيل وه القرب على يصلى ال أنه يف مالك عن القاسم بن رواه ما عمر أبو قال 

، عليها ليص ل اجلنازة ىعل الصالة فاتته إذا احلسن كان  قال معمر عن الرزاق عبد وذكر، أصحابه
  .صرفوان دعا هاعلي صلي قد جنازة إىل انتهى إذا عمر بن وكان، عليها يصلي قتادة وكان

  شاء نإ القرب على صلى اجلنازة على الصالة فاتته من وأصحابه الشافعي وقال 
 بن وأمحد احلكم بدع بن هللا عبد بن حممد يقول وبه مالك صاحب وهب بن هللا عبد رأي وهو 

  احلديث أصحاب وسائر علي بن وداود راهويه بن وإسحاق حنبل
  حسان وجوه ستة من - السالم عليه - النيب عن القرب على الصالة رويت حنبل بن أمحد وقال 

 حسان أوجه ثالثة أيضا وذكرت التمهيد يف اجلياد ابألسانيد كلها  ذكرهتا قد :عمر أبو قال ،كلها
  بن وقرظة طالب أيب بن علي وعن ،تسعة فتمت ذلك يف سلم و عليه هللا صلى النيب عن مسندة
 أهنم األشعري موسى وأيب ربيعة بن وسلمان الكم بن وأنس املؤمنني أم وعائشة مسعود وبن كعب
 بن حممد التابعني ومن  ابألسانيد عنهم ذلك ذكران وقد ،عليه وصلوا القرب على الصالة أجازوا

                                                 
 أن مالك قول يرد ما والتابعني الصحابة عن اآلاثر من ذكران ما يسول(: 6/278قال ابن عبد الرب يف التمهيد ) 1

 الصحابة عن" أعين مدين شيء منها وليس وكوفية بصرية آاثر كلها  ألهنا العمل عليه وليس جاء القرب على الصالة
 وعصر عصره يف ابملدينة عندهم العمل عليه" ليس أنه حكى إمنا هللا رمحه ومالك، عنهم هللا رضي بعدهم ومن

 ابألمانة وحباه والكذب التهمة عن نزهه قد تعاىل وهللا هذه حكايته" يرد ما مدين عن وجدان ما قال كما  وهو شيوخه
 ُيظره ل خريا فعل قد ألنه ذلك له فمباح عليها صلى قد جنازة على أو قرب على صلى من :عمر أبو قال "والصدق

رَ  َوافْ َعُلوا} تعاىل هللا قال" وقد" همن املنع على اجلميع اتفق وال رسوله وال هللا  هللا صلى هللا رسول صلى وقد{ اخْلَي ْ
 يف هو بل معنف وال حرج فغري فعل فمن منه املنع على اجلميع اتفق وال نسخه عنه أيت ول قرب على وسلم عليه
 عليه هللا صلى النيب نع أيت ل ألنه عليه الصالة فمكروه عهده قدم ما أنه إال هللا شاء إن جزيل وأجر وسعة حل

 .شهر فيه روى ما وأكثر ذلك حبداثن إال القرب على صلوا أهنم أصحابه عن وال وسلم
.ه   ا هلل احلمدو  نبتدع وال نتبع نوحن فحجة عليه أمجعوا وما القبور من قدم ما على يصلى ال أنه العلماء أمجع وقد

 رابين.كالم ابن عبد الرب رمحه هللا وهو حتقيق متني من عال 
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 بن الزبري تويف قال حممد بن ُيىي حدثنا قال بكار بن الزبري وذكر ،الضبعي مجرة وأبو وقتادة سريين
 البقيع يف عليه ليصلى ابملدينة إليه وأرسل ابلعقيق عليه فصلي أبيه حياة يف ابلعقيق عروة بن هشام
  البقيع يف ويدفن

 ما بقرب الإ قرب على يصلى ال أنه جائزة القرب علي الصالة رأوا الذين العلماء أمجع عمر أبو قال 
 ا.ه  شهر ذلك يف قالوا ما وأكثر يدفن

 املدفون على صلي قد نكا  وإن لقرب،ا على جائزة والصالة(: 5/139وقال ابن حزم يف احمللى )
 هعلي يصلى وال أيم، ثالثة إىل دفنه بني ما القرب على صلى صالة بال دفن إن: حنيفة أبو وقال. فيه
. قرب على يصلى ال: مالك وقال. قربه على أحد يصل ل عليه صلي أن بعد دفن وإن ذلك، بعد

: -هرياالظ داود يعين- سليمان وأبو اعي،واألوز  الشافعي، وقال. النخعي إبراهيم عن ذلك وروي
 دأمح وقال. سريين ناب عن هذا روي وقد فيه، املدفون على صلي قد كان  وإن القرب، على يصلى

 قربال على الغائب لييص: إسحاق وقال. ذلك بعد عليه يصلى وال شهر، إىل عليه يصلى: حنبل بن
 .ثالث إىل احلاضر عليه ويصلي شهر، إىل
: قال اجلحدري، حسني بن فضيل كامل  أبو حدثين: قال احلجاج، بن مسلم إىل هبسند أخرج مث

 كانت  اء،سود امرأة أن رة،هري أيب عن رافع، أيب عن البناين، اثبت عن زيد، ابن وهو محاد، حدثنا
 ،عنه؟ أو عنها؟، لفسأ ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول ففقدها شااب، أو املسجد، تقم

 على ويندل: "قالف أمره، أو ،أمرها صغروا فكأهنم: قال ،" آذنتموين؟ كنتم  أفال: "الق مات،: فقالوا
 عز- هللا وإن أهلها، على ظلمة مملوءة القبور، هذه إن: "قال مث عليها، فصلى فدلوه، ،"قربه

 - السالم عليه - نهم الكالم هذا أن قوم فادعى: قال(. 1" )عليهم بصاليت هلم ينورها ،-وجل
 هللا صلى - صالته ركةب الكالم هذا يف وإمنا ،:قالوا كما  وليس: قال. له خصوص أنه لىع دليل
 ال،أص القرب على الةالص عن غريه هني فيه وليس فقط، غريه صالة على وفضيلتها ،- وسلم عليه

 [.21: األحزاب] اآلية{ حسنة أسوة هللا رسول يف لكم كان  لقد: }تعاىل هللا قال قد بل
 بعد اآليت - هماعن هللا رضي - عباس ابن حديث اخلصوص دعوى بطالن على يدل مما أورد مث

 معه اصلو  هللا رضوان وعليهم ،- السالم عليه - أصحابه ألن اخلصوص؛ أبطل فهذا: قال مث. هذا
 النيب أن: "- نهع هللا رضي - أنس عن اثبت، عن أخرج مث. اخلصوص دعوى فبطلت القرب، على

 ".قرب على صلى - لموس عليه هللا صلى -
 .عنها اخلروج يسع ال متواترة آاثر فهذه: قال
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 ؟أخي ربق أين: فقالت بكر، أيب بن الرمحن عبد أخيها موت بعد مكة قدمت عائشة أن أيضا وأورد
 قدم، أنه عمر، بنا عن انفع وعن. قربه على فصلت قربه، عند هودجها يف فوضعت عليه، فدلت

 رضي - علي وعن. هل ودعا عليه، فصلى عليه، فدل أخي؟ قرب ينأ: فقال عاصم، أخوه مات وقد
 ام بعد جاؤوا بقوم يفحن بن سهل قرب على يصلي أن األنصاري كعب  بن قرظة أمر أنه - عنه هللا

 صلى أنه أنس عنو . عليها صلي ما بعد جنازة على صلى أنه أيضا علي وعن. عليه وصلى دفن،
 أنه يدالول بن خالد بن الرمحن عبد وعن. ذلك حنو مسعود بنا وعن. عليها صلي ما بعد جنازة على
 .عليها ىصل اجلنازة على ةالصال فاتته إذا كان  أنه قتادة وعن. عليها صلي ما بعد جنازة على صلى
 ثالثة وأ بشهر، الصالة دحتدي وأما: قال .خمالف منهم هلم يعرف ال الصحابة من طوائف فهذه: قال
  انتهى ذلك بغري حد من وأ هبذا، حد من بني فرق وال دليل، بال حتديد نهأل يشكل، ال فخطأ أيم،
 .وتصرف ابختصار، -تعاىل هللا رمحه- حزم ابن كالم

 رضي مالك عند شروعةِب فليست القرب على الصالة وأما (:447وقال ابن العريب يف القبس )ص
 القرب على, - وسلم ليهع هللا صلى - النيب وصالة العلماء، سائر قول من الصحيح وهو عنه، هللا
 ،جمزية ريغ الصالة فوقعت ،يفعلوا فلم به، آِذنوين: هلم قال إذ صالة، بغري ُدفن ألنه كانت  إمنا

 ،ثاً حدي كان  إذا قربال على ُيصل ى إمنا عنه، هللا رضي مالك قال ولكن. الصالة إعادة فوجب
  ا.ه أبداً  عليه ُصلِ ي صالة بغري ُدفن إذا إنه والصحيح

 الصحيحة السنة رد: واألربعون السابع املثال(: 2/366وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني )
 من الصحيحني يف كما  القرب على الصالة يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن املستفيظة الصرُية
 من وفيهما" أربعا عليه فكرب وتقدم فصفهم منبوذ قرب على صلى النيب أن: "عباس ابن حديث

 من مسلم صحيح ويف" املسجد تقم كانت  سوداء امرأة قرب على صلى أنه: "هريرة أيب ثحدي
 البيهقي سنن ويف" دفنت بعدما امرأة قرب على صلى" وسلم عليه هللا صلى النيب أن أنس حديث

 أن" عنه وفيهما" شهر بعد قرب على صلى" وسلم عليه هللا صلى النيب أن عباس ابن عن والدارقطين
 أم على صلى وسلم عليه هللا صلى النيب أن" الرتمذي جامع ويف" ثالث بعد ميت على ىصل النيب
 تصلوا وال القبور على جتلسوا ال: "قوله من ابملتشابه احملكمة السنن هذه فردت" شهر بعد سعد
 فهذا قرب على صلى الذي وسلم عليه هللا صلى النيب هو قاله والذي صحيح حديث وهذا" إليها
 على اليت الصالة غري القرب إىل عنها املنهي الصالة فإن اآلخر أحدمها يناقض وال فعله وهذا قوله
 فعلها من أفضل املسجد غري يف فعلها بل ِبكان ختتص ال اليت امليت على اجلنازة صالة فهذه القرب
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 نياملوضع يف ابلصالة املقصود فإنه نعشه على عليه الصالة جنس من قربه على عليه فالصالة فيه
 ل فإهنا الصلوات سائر خبالف بطنها يف كونه  وبني األرض وعلى النعش على كونه  بني فرق وال

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن وقد مساجد اختاذها إىل ذريعة ألهنا إليها وال القبور يف تشرع
 شرار من إن: "قال كما  اخللق شرار أهله أن وأخرب منه وحذر فاعله لعن ما فأين ذلك فعل من

 عليه هللا صلى فعله ما إىل" مساجد القبور يتخذون والذين احياء وهو الساعة تدركهم من اخللق
 ا.ه  التوفيق وابهلل متكرارا مرارا وسلم

 إن قال مث" اثبت نع سلمة بن محاد رواية يف حبان ابن زاد(: 3/205وقال احلافظ يف الفتح )
 نياملخالف ضبع أن إىل أشارو " بصاليت عليهم ينورها هللا وإن أهلها، على ظلمة مملوءة القبور هذه

 نب خارجة طريق من ساق مث. وسلم عليه هللا صلى خصائصه من ذلك أن على الزيدة هبذه احتج
 يف: حبان بنا قال" أربعا يهعل وكرب خلفه فصففنا القرب أتى مث" وفيها القصة هذه حنو اثبت بن زيد
 من يسل وأنه لغريه، لكذ جواز بيان القرب على معه صلى من على موسل عليه هللا صلى إنكاره ترك

 رد لىع الباب خبرب واستدل لألصالة، دليال ينهض ال ابلتبعية يقع الذي أبن وتعقب. خصائصه
 أبن وأجيب ه،علي صلى فيمن وردت القصة أبن عليه يصلى فال عليه صلى من بني التفصيل

 دفنه يؤخر: فقيل يصل ل ملن الصالة بشرع قال من واختلف. ذلك على تنسحب اخلصوصية
 ا.ه  القرب ىعل فاتته الذي ويصلي بدفنها يبادر: وقيل يصل، ل كان  من عليها ليصلي

 على الصالة صحة على دليل أيضاً  احلديث ويف (:5/390وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )
 النيب أصحاب من العلم أهل أكثر قال وبه .ال أم الدفن قبل عليه صلى سواء امليت دفن بعد القرب

 مسعود وابن وعلى وعائشة عمر وابن موسى أيب عن ذلك روي وغريهم، - وسلم عليه هللا صلى -
 وداود وهب وابن وإسحاق وأمحد والشافعي األوزاعي ذهب وإليه وقتادة، املسيب بن وسعيد وأنس
 عن الباب يف وردت وحسان صحاح بني من أحاديث أيضاً  هلم ويدل احلديث، أصحاب وسائر
 عبد ابن أبسانيدها أكثرها وساق ،(162ص) التلخيص يف احلافظ إليها أشار الصحابة، من مجاعة

  إذا للويل إال امليت على الصالة تعاد ال:وأبوحنيفة ومالك والثوري النخعي وقال. التمهيد يف الرب
 عليه الصالة شرع عليه يصلى أن قبل فند إن وعنهم كذلك،  إال القرب على يصلى وال غائباً، كان
 املدينة أهل عمل ليس أبنه مالك عنها اعتذر وقد مطلقاً، عليهم ترد الباب وأحاديث فال، وإال

 ، - وسلم عليه هللا صلى - خصائصه من ذلك أبن غريه وأجاب فيه، ما خيفى وال ،1عليها
                                                 

 هل عمل أهل املدينة حجة. )فائدة(: 1
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 على املدينة أهل إمجاع(: 530 /3) احمليط البحر يف كما  عبدالوهاب القاضي قال املالكية، مذهب توضيح أوال
 من إما وسلم، عليه هللا صلى نيبال جهة من مبتدأ شرع نقل منه: أضرب ثالثة على فاألول واستداليل نقلي،: ضربني

 .إقرار أو فعل أو قول
 .وحنوه واألحباس واألوقات، واإلقامة، واألذان، واملد، الصاع، كنقلهم:  فاألول
 العيوب نم حادث كلب املبيع العبد يُ َرد   أن: الرقيق عهدة ومعىن ذلك، وغري الرقيق، كعهدة  املتصل نقلهم: والثاين

 .أيم ثالثة مدة يف
 اخللفاءو  وسلم يهمعل هللا صلى لنيبا وكان ابملدينة، تزرع كانت  اأهن مع اخلضروات من الزكاة أخذ كرتكهم:  والثالث

 .منها أيخذوهنا ال بعده
 ابناأصح بني فاختال ال له، اييسواملق األخبار وترك إليه، املصري عندان يلزم حجة إمجاعهم من النوع وهذا: قال
 .فيه
 :أوجه ثالثة على هفي أصحابنا فاختلف االستدالل، طريق من إمجاعهم وهو: والثاين: قال

 اين،السَّْمع نواب بكر، أيب الضيوالق الرازي، يعقوب وأيب بكر، أيب قول وهو. مرجح وال إبمجاع، ليس أنه: أحدها
 .ملالك مذهباً  كونه  وأنكروا واأَلهْبري، الفرج، وأيب والطيالسي،

 .الشافعي أصحاب بعض قال وبه مرجح، أنه: اثنيها
 .انتهى. مرع بن احلسني أبو القضاة قاضي ذهب وإليه خالفه، رمُي ل وإن حجة، أنه: اثلثها
 بني فرق وال ،املتواتر النقل باب من ألنه فيه، خيتلف ال أن فينبغي األول الضرب أما: القرطيب العباس أبو وقال
 عليهم دةالعا حتيل غفري، موج كثري،  عدد وأهنم القطعي، للعمل حمصل نقل ذلك كل  إذ واإلقرار والفعل القول

 .والظواهر األقيسةو  اآلحاد أخبار من أوىل سبيله هذا كان  ما أن شك وال الصدق، خالف على التواطؤ
 اإلميان، زمأر  ملدينةا أن ذلك على لناودلي املتعارضني، ألحد ومرجِ حٌ  انفرد، إذا حجة أنه منه فاألول: الثاين وأما

 هذا علىو  ضبطوها،و  نقلوها بعونالتا مث ملقاصدها، فامهونال ألسباهبا، املشافهون هم والصحابة األحكام، ومنزل
 ئنلقرا هادهتمش جهة من وإما اتر،املتو  نقلهم جهة من هو إم ا بل إمجاعهم، حيث من حبجة ليس املدينة أهل فإمجاع

 بنا،حاأص هورمج عند أوىل اخلربف خرب، عارضه إن االستداليل النوع وهذا: قال الشرع، مقاصد على الدالة األحوال
 اخلرب، جهة ومن جتهادهم،ا مستند جهة من مظنون االجتهادي وعملهم الطريق، وهو واحدة، جهة من مظنون ألنه

 ألن صحيح،ب وليس إمجاع، أنه لىع منهم بناء اخلرب من أوىل أنه إىل أصحابنا من كثري  صار وقد أوىل اخلرب وكان
 ه . أ. بعضها ال األمة كل  ابلعصمة له املشهود

 (:303 /20) الفتاوى جمموع يف كما  فقال أقسام أربعة إىل املدينة أهل إمجاع تيمية ابن اإلسالم شيخ قسم وقد
 ،املسلمني ئمةأ مجهور قول هو ما ومنه املسلمون، عليه متفق هو ما منه أن املدينة أهل إمجاع مسألة يف والتحقيق

  : مراتب أربع على ةاملدين أهل إمجاع أن وذلك بعضهم، إال به يقول ال ما ومنه
 اتاخلضرو  دقةص وكرتك واملد لصاعا ملقدار نقلهم مثل وسلم عليه هللا صلى النيب عن النقل جمرى جيري ما: األوىل

 .العلماء ابتفاق حجة هو مما فهذا واألحباس،
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 الشافعي، عن املنصوص وهو لكما مذهب يف حجة فهذا عفان بن عثمان مقتل قبل ابملدينة القدمي العمل: الثانية
 ذاوك احلق، نهأ ريبا قلبك يف توقفت فال شيء على املدينة أهل قدماء رأيت إذا: األعلى عبد بن يونس رواية يف قال

 على قدمي لعم املدينة ألهل لميع وما ،..  اتباعها جيب حجة فهو الراشدون اخللفاء سنه ما أن أمحد مذهب ظاهر
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسنة خمالف الراشدين اخللفاء عهد

 ففيه املدينة أهل به مليع وأحدمها رجح،أ أيهما جهل وقياسني كحديثني  دليالن املسألة يف تعارض إذا: الثالثة واملرتبة
 ملدينة،ا أهل بعمل يرجح ال أنه حنيفة أيب ومذهب املدينة، أهل بعمل يرجح أنه والشافعي مالك فمذهب نزاع،

 كالمه  منو  أمحد عن املنصوص هو هذا قيل به، يرجح أنه: والثاين يرجح، ال أنه: دمهاأح: وجهان أمحد وألصحاب
 يف مالك مذهب توافق ألئمةا مجهور مذاهب فهذه..  الغاية فهو به وعملوا حديثاً  املدينة أهل رأى إذا: قال

 .املدينة أهل ألقوال الرتجيح
 ئمةأ عليه الذيف ال؟ أم اتباعه بجي شرعية حجة هو هل هذاف ابملدينة، املتأخر العمل فهي: الرابعة املرتبة وأما

 أصحاب نم احملققني قول ووه وغريهم، حنيفة وأيب وأمحد الشافعي مذهب هذا شرعية، حبجة ليس أنه املسلمني
 ُيكي فهو عندهم، اجملمع األصل يذكر إمنا املوطأ يف وهو حجة هذا جعل يوجب ما مالك كالم  يف أر ول ،..  مالك

 مالك كان  ولو ر،يذك ال واترة قدميال اإلمجاع إىل يصري ببلدان العلم أهل عليه يزل ل الذي: يقول واترة هبهم،مذ
 بذلك لناسا يلزم أن عليه جبلو  النصوص خالفت وإن اتباعها األمة مجيع على جيب حجة املتأخر العمل أن يعتقد

 .انتهى. لثابتةا والسنة احلديث اتباع يلزمهم أن عليه جيب كما  اإلمكان
 أهل عمل: وقالوا اجلمهور، فيه همانزع قد أصل وهذا(: 78 /3) العاملني رب عن املوقعني إعالم يف القيم ابن وقال

 السنة انتك  فمن والشام؛ راقوالع احلجاز أهل وعمل عملهم بني فرق وال األمصار، أهل من غريهم كعمل  املدينة
 اتباع حلجةا وإمنا بعض، على حجة بعضهم عمل يكن ل املسلمني علماء فاختل وإذا املتبع، العمل أهل فهم معهم

 بعض عملل السنة ترك ساغ لوو  غريهم هبا عمل أو خالفها على املسلمني بعض عمل لكون السنة ترتك وال السنة،
 يارالع هي نةلسوا فال، وإال هبا عمل الغري ذلك هبا عمل فإن لغريها؛ تبعا وصارت السنن لرتكت خالفها على األمة
 ا،سائره دون األمصار نم مصر عمل يف قط العصمة لنا تضمن ول السنة على عيارا العمل وليس العمل، على

 .وسكاهنا هلهاأل التأثري وإمنا األقوال، ترجيح يف هلا أتثري ال والبقاع واملساكن واجلدران
 به يظفر ل ِبا العلم من وظفروا التأويل، وعرفوا التنزيل، شاهدوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن ومعلوم

 ال الذي العمل هو وعملهم والدين، الفضل يف املقدمون هم كما  سواهم، من على العلم يف املقدمون فهم بعدهم من
 مثل والشام والبصرة الكوفة إىل صاروا علمائهم أكثر بل األمصار، يف وتفرقوا املدينة، عن أكثرهم انتقل وقد خيالف،

 بن وعمرو الدرداء وأيب الصامت بن وعبادة مسعود بن هللا وعبد موسى وأيب رضي هللا عنه طالب أيب بن علي
 الشام وإىل ونيف، صحايب ثالمثائة حنو والبصرة الكوفة إىل وانتقل جبل، بن ومعاذ سفيان أيب بن ومعاوية العاص
 معتربا، خالفوه من عمل يكن ل غريهم خالفوا فإذا نة،املدي يف داموا ما معتربا هؤالء عمل يكون فكيف حنوهم ومصر

 من هذا معتربا؟، عنها انتقل ما خالف يكن ول املعترب، هو فيها بقي من عمل كان  املدينة جدران فارقوا فإذا
 هللا رسول بعد انقطع قد الوحي فإن معتربا؛ املفارقني عمل جعل من أوىل معتربا الباقني عمل جعل وليس. املمتنع
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 فكيف حقا، املعترب العمل هو فعمله معه السنة كانت  فمن رسوله، وسنة هللا كتاب  إال يبق ول وسلم، عليه هللا صلى
 إليها انتقل اليت األمصار من مصر أهل عمل استمر لو أرأيتم: يقال مث معصوم؟ غري لعمل املعصومة السنة ترتك

 أداه ما على املستمر املدينة أهل عمل وبني بينه الفرق ما ،الصحابة من إليهم صار من إليهم أداه ما على الصحابة
 قوله يكون فكيف وفعله؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول إىل استند إمنا والعمل الصحابة، من هبا من إليهم
 هلأ عمل مع النص كان  إذا هذا غريهم؟ أداه الذي وفعله قوله دون للعمل موجبا ابملدينة من أداه الذي وفعله

 أن املعلوم ومن العمل؟ جمرد إال معهم وليس يعارضه، نص معهم وليس النص، غريهم مع كان  إذا فكيف املدينة،
 .املعارض عن النص ويسلم ابلعمل، العمل يقابل بل النص، يقابل ال العمل
 هللا صلى هللا ولرس سنن من سنة هلا الصحابة مجهور مفارقة بعد املدينة أهل على خيفى أن جيوز هل: فنقول وأيضا
 دينة،امل أهل روهاي ل اليت السنن ثرأك أبطلتم"  جيوز ال"  قلتم فإن ال؟ أم فارقها من عند علمها ويكون وسلم عليه
 عنه، عاذم أصحاب رواية ومن ،عنه علي بيت أهل رواية ومن هللا، عبد عن علقمة عن إبراهيم رواية من كانت  وإن
 وأنس اويةومع الدرداء وأيب هللا عبد وابنه العاص بن عمرو أصحاب رواية ومن عنه، موسى أيب أصحاب رواية ومن
 املدينة يف يبق من على خيفى أن جيوز"  قلتم وإن إليه سبيل ال مما وهذا هؤالء، وأضعاف يسر بن وعمار مالك بن

 وأيضا م؟عليه ختفى دق لسنةا أبن اعرتفتم قد من لعمل السنن ترتك فكيف"  غريهم عند علمها ويكون السنن بعض
 ل ولو هبا، عمل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن بسنة األعراب بعض إليه كتب  إذا كان  اخلطاب بن عمر فإن
 مرأةا ورث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن} الكاليب سفيان بن الضحاك إليه كتب  كما  ابملدينة، هبا معموال يكن
 ارواه من اءج لو املدينة أهل اهب يعمل ل اليت السنة هذه فإن وأيضا, عمر به فقضى{ زوجها دية من الضبايب أشيم

 فإن اوأيض املدينة؟ من رجخ إذا عليه حجة يكون فكيف عليه حجة خالفه من عمل يكن ل هبا وعمل املدينة إىل
 فإن شيء، يف لفتهمخما هلم وزجي ال وأنه به، يعملون فيما للمدينة تبعا األمصار أهل مجيع يكون أن يوجب هذا

 الفتهم،خم ألحد ُيل ل سنة سهنف عملهم إن قيل وإن أوىل، غريهم عمل على يقدم فألن السنة على قدم إذا عملهم
 السنة نم عرفوه ِبا يعملوا ال أن األمصار أهل منهم أحد أيمر ل اخللفاء من بعده ومن اخلطاب بن عمر ولكن

 منع نفسه كمال بل املدينة، لأه بعمل إال يعملون ال وأهنم املدينة، أهل عمل خالف إذا الصحابة إيه وعلمهم
  عند صارو  البالد، يف وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول أصحاب تفرق قد: له وقال عليه، عزم وقد ذلك من الرشيد

 مة،ألا جلميع الزمة حجة عنده ليس املدينة أهل عمل أن على يدل وهذا غريهم، عند ليس علم منهم طائفة كل
 أن جمردا إخبارا ربخي بل بغريه، العمل وزجي ال غريه وال موطئه يف قط يقل ول العمل، عليه رأى ملا منه اختيار هو وإمنا
 .مسألة عنيوأرب نيف يف ملدينةا أهل إمجاع ادعى خريا اإلسالم عن وجزاه عنه هللا رضي فإنه بلده؛ أهل عمل هذا

 فال حجة، إمجاعهم إن: قلنا إذا أان وهي حسنة، مسألة على( 447 /6) احمليط رالبح يف كما  األبْياري نبه (لطيفة)
 داملستن أن معىن على حجة، وه: يقول ولكن قضاؤه، وينقض املخالف، يفسَّق حىت األمة، مجيع إمجاع منزلة ينزل
 .الواحد وخرب القياس إىل كاملستند  الشريعة، مآخذ من مأخذ إىل مستند إليه
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 ابن وأجاب. مشروعاً  القرب على الصالة يكون فال غريه، صالة يف يوجد ال وذا القرب، لتنوير كانت
 بيان القرب على معه صلى من على - وسلم يهعل هللا صلى - إنكاره ترك يف أبن ذلك عن حبان
. لألصالة دليالً  ينتهض ال ابلتبعية يقع الذي أبن وتعقب. خصائصه من ليس وأنه لغريه، ذلك جواز
. سيأيت كما  مدرج، أنه اخل ظلمة مملوءة القبور هذه إن: قوله عن اجلمهور به أجاب ما مجلة ومن
 عند اثبت بن يزيد حديث يف - وسلم عليه هللا صلى - بقوله للخصوصية بعضهم واستدل: قلت
 منه أخذ قد: السندي قال. رمحة له صاليت إن: والبيهقي حبان وابن ماجه وابن والنسائي أمحد

 إال يثبت ال االختصاص إن: الشوكاين وقال. قوية غري داللة وهذه ذلك، ادعى من اخلصوص
 مشروعية ينفي ال أهلها على - وسلم عليه هللا صلى - بصالته القبور ينور هللا كون  وجمرد بدليل،
. أصلي رأيتموين كما  صلوا:  - وسلم عليه هللا صلى - قوله بعد سيما ال لغريه، القرب على الصالة

 صالته بركة الكالم هذا يف وإمنا له، خصوص أنه على دليل املذكور الكالم يف ليس: حزم ابن وقال
 على الصالة عن غريه هني فيه وليس فقط، غريه صالة على وفضيلتها - وسلم عليه هللا صلى -

[ 21: األحزاب{ ]حسنة أسوة هللا رسول يف لكم كان  لقد: }تعاىل هللا قال قد بل أصاًل، القرب
 عليه يصل ل من وأما الدفن، قبل عليه صلى قد كان  من ابعتبار وهذا: الشوكاين قال. انتهى

، األمة وإمجاع ابألدلة الثابت عليه الصالة ففرض  إىل حمتاج الفرض هلذا مسقطاً  الدفن وجعل ابق 
 ا.ه  انتهى-دليل

 صالة ال أنه إىل اهلادي ملذهب حتصيال طالب أبو وذهب(: 1/481وقال الصنعاين يف السبل )
 نم عرفت ملا بتنياملث أحاديث معارضة على يقوى ال حبديث البحر يف له واستدل القرب على

 فال - لموس عليه هللا صلى - خصائصه من القرب على الصالة أبن قولال وأما ....وكثرهتا صحتها
 ا.ه  األصل خالف اخلصوصية دعوى ألن تنهض؛

 فخالف الصالة من انعام الدفن كون  من ذكره ما وأما(: 1/360وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 ا.ه  ذلك إىل اإلشارة قدمنا وقد عليه متفقا ثبوات السنة يف ثبت ما

 :ذكرهم أييت نم على الصالة وتشرع (:87ل العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص وقا
 قربه، يف عليه نفيصلو  بعض، دون بعضهم عليه صلى أو عليه، يصلى أن دفن قبل من: السادس

 .عليه صلى يكن ل ممن الثانية الصورة يف االمام يكون أن على
 :أحاديث ذلك ويف
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 عليه هللا صلى هللا رسول وكان - رجل مات): قال عنهما هللا ضير  عباس بن هللا عبد عن - 1
 الليل، كان:  قالوا تعلموين؟ أن منعكم ما: فقال أعلموه، أصبح فلما ابلليل، فدفنوه - يعوده وسلم

 ،[خلفه وصفنا فأمنا،: قال] عليه، فصلى قربه فأتى قربه، عليك نشق أن فكرهنا الظلمة، وكانت
 .1([ ربعاأ وكرب] ،[فيهم وأان]
 العيدانو  اخلرق تلتقط يةروا ويف) تقم كانت  سوداء امرأة أن: " عنه هللا رضي هريرة أيب عن - 2
 اهنا له فقيل أيم، بعد عنها فسأل وسلم، عليه هللا صلى النيب ففقدها فماتت، املسجد،( من

: قال) ،(قظكنو  أن اوكرهن ودفنت، الليل من ماتت: قالوا) اذنتموين؟ كنتم  هال: فقال ماتت،
 بتاث قال: ]قال مث( ليهاع فصلى قربها فأتى) فدلوه، قربها على دلوين فقال، أمرها صغروا فكأهنم

 إنو  أهلها، على لمةظ مملوءة القبور هذه إن[: آخر حديث يف أو ذاك عند(: احلديث رواة أحد)
 /3 - 440 ،439 ،438 /1) البخاري أخرجه( عليهم بصاليت هلم منورها وجل عز هللا

( 47 /4) والبيهقي( 465 /1) ماجه وابن( 68 /2) داود وأبو( 56 /3) ومسلم( 159
 البناين بتاث طريق من( 406 /388 ،353 /2) وأمحد( 2446) والطيالسي هلما، والسياق

 دترد ينماب امرأة، امليت نأ يف يرتدد ل ويةار  ألن املذكور السياق آثرت وإمنا .عنه رافع أيب عن
 به مجز  كما  رافع أيب من أو اثبث من فيه والشك رجال، أو امرأة كونه  يف اآلخرين دعن الراوي
 .الشك على دممق اليقني أن: األول :وجوه من امرأة أنه عندان وترجح حجر، بن احلافظ
 فقد ." امرأة الإ أراه وال سجد،امل تقم كانت  رجال أو امرأة أن: " بلفظ للبخاري رواية يف أن: الثاين
 .امرأة أنه الراوي عند ترجح

 النيب فقد: " ولفظها: فيها روي اال يشك ل هريرة أيب عن أخر طريق من ورد احلديث إن: الثالث
 وذكر ". ماتت: قالوا فالنة؟ أين: فقال املسجد، من والعيدان اخلرق تلتقط كانت  سوداء امرأة

 أبيه عن الرمحن عبد بن العالء طريق من( 32 /4 - 440 /2) البيهقي ساقه هكذا احلديث
 وإبن للبيهقي األوىل والزيدة ". الفتح"  يف كما"   صحيحه"  يف خزمية ايب أخرجه وهكذا .عنه

                                                 
 خمتصرا( 56 - 53 /5) مسلم ورواه له، والسياق( 266 /1) ماجه وابن( 92 - 91 /3) ريالبخا أخرجه 1

( 46 ،45 /3) والبيهقي( 266" ) املنتقى"  يف اجلارود وايب( 142 /8) والرتمذي( 284 /1) النسائي وكذا
 /3) وايةر  ويف وللبخاري"  هلم األوىل والزيدة ،(3134 ،2554 ،1962 رقم) وأمحد( 2687) والطيالسي
 .األخرية والنسائي وملسلم وللبيهقي، له األخرياتن والزيداتن ،(159 ،147 ،146
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"  داود وأليب معناها، وللبخاري رواية يف والبيهقي ملسلم والثانية ألمحد، األول وشطرها خزمية،
 أمحد، وكذا وملسلم رواية يف له ابعةوالر  للبيهقي الثالثة والزيدة منها، الثاين الشطر"  واملسندين

 .أيضا البيهقي عند وهي اثبت، قول من الزيدة وعنده
 .بتاث مراسيل من هناوأ احلديث يف مدرجة الرابعة الزيدة أن للبيهقي تبعا احلافظ رجح وقد

 يف كذلك  هألن"  هريرة يبأ عن رافع أيب رواية من مسندة أهنا إىل فذهب ماين،كالرت  ابن وخالفهما
 يةروا من ورد حلديثا أن ويقويه .األوالن إليه ذهب ما يؤيد هذا اثبت قول لكن مسلم، صحيح

 (.2/  128 /3" ) كبريال املعجم"  يف الطرباين أخرجه الزيدة هذه فيه وليسن أيضا عباس ابن
 :وهو آخر حديث يف مسندة معناها أو الزيدة هذه ثبتت نعم
 ذات] وسلم عليه هللا صلى إلنيب مع خرجنا): قال - زيد من ربأك وكان - اثبت بن يزيد عن - 3

: قال ،(فالن بين موالة) فالنة: فقالوا"  عنه فسأل جديد، بقرب هو فإذا"  البقيع ورد فلما[ يوم
: قال نؤذيك، أن فكرهنا صائما قائال كنت[  و ظهرا، ماتت: ]قالوا هبا؟ آذنتموين أال: وقال فعرفها

 عليه صاليت فإن به، اذنتمويت إال أظهركم بني ماكنت ميت منكم مات ما فن،أعر  ال تفعلوا، فال
 .1(أربعا عليه فكرب خلفه فصففنا القرب، أيب مث ،" رمحه
 يعود كان  وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن): وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب بعض عن - 4

 من مسكينة امرأة وأن غريه، عليهم يصلي وال جنائزهم ويتبع: وضعفائهم املسلمني مساكني مرضى
"  جرياهنا من حضرها من عنها سأل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان سقمها، طال العوايل أهل

 فأتوا واحتملوها ليال املرأة تلك فتوفيت عليها، فيصلي حدث هبا حدث إن يدفنوها ال أن وأمرهم
 عليها ليصلي  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جدمس عند اجلنائز موضع: قال أو اجلنائز مع هبا

 يهجدوا أن فكرهوا"  العشاء صالة بعد انم قد فوجدوه أمرهم كما  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 صلى هللا رسول أصبح فلما هبا، انطلقوا مث. عليها فصلوا نومه من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 رسول يهجدوا ان كررهوا  واهنم خربها، فأخربوه جرياهنا، نم حضره من عنها سأل وسلم عليه هللا
 فانطلقوا انطلقوا، فعلتم؟ ول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هلم فقال هلا وسلم عليه هللا صلى هللا
  وسلم عيه هللا صلى هللا رسول وراء فصفوا قربها على قاموا حىت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع

                                                 
 والبيهقي( موارد - 759) صحيحه يف حبان وابن( 466 ،465 /1) ماجه وابن( 284 /1) النسائي أخرجه 1
 .سلمم شرط على صحيح اجلميع عند وإسناده للنسائي، والزيدات ماجه، البن والسياق ،(48 /4)
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 يكرب كما  أربعا وكرب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها فصلى اجلنازة على للصالة يصف كما
 ا.ه  .1(اجلنائز على

 آخر شخص تِبو  علم شخص (:17/144وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 ذلك؟ رعيش هل دفن إذا غداً  عليه أصلي ولكن مشغول ألنين اليوم أصلي لن: وقال

 هذه ألن يدفن؛ أن قبل يهعل يصلي فإنه األجر يريد كان  إذا ولكن شيئاً، هذا يف أعلم ال فأجاب:
 علمي ل وهو دفن ثحي إال القرب على صل ِ ي ول َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن الواردة السنة هي

 .القرب صاحب ِبوت
 املدة املشروع فيها الصالة. مسألة:

 فقالت القرب، على لىيص إليها اليت املدة يف واختلفوا (:5/413قال ابن املنذر يف األوسط )
... املسيب بن دسعي حبديث واحتج حنبل، بن أمحد قال هكذا شهر، إىل عليها يصلى: طائفة

 قال هكذا ضر،للحا ثالث وإىل سفر، من للغائب شهر إىل القرب على يصلى: طائفة وقالت
 يهعل صلى عليه، لييص أن نسي إذا: " نعمانال وقال مهدي، بن الرمحن عبد عن وحكاه إسحاق،

 ." عليه يصلوا ل جاوزت فإذا ثالث، وبني بينهم ما
 ال فخطأ أيم ثالثة وأ بشهر الصالة حتديد أمر أما (:3/366) احمللى هللا رمحه حزم ابن قالو 

 ا.ه  دليل بال حتديد ألنه ، يشكل
 اليت املدة يف لقربا على ابلصالة لونالقائ واختلف(: 1/481وقال الصنعاين يف سبل السالم )

 ما يبق ل بلي إذا ألنه ؛ امليت يبلى أن إىل:  وقيل دفنه بعد شهر إىل:  فقيل الصالة فيها تشرع
 هذا: قلت .وقت كل  يف جائز وهو الدعاء عليه الصالة من املراد ألن ؛ أبدا:  وقيل عليه يصلى

 ا.ه  ِبدة التحديد على دليل ال إذ احلق هو
 على الصالة فيها تشرع اليت املدة يف واختلف هذا(: 5/390ال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )وق

 - النيب أن مسعنا ما أكثر: أمحد قال. شهر إىل: الشافعي وأصحاب وإسحاق أمحد فقال القرب،
 يبل ل ما عليه يصلي: وقيل. شهر بعد عبادة بن سعد أم قرب على صلى - وسلم عليه هللا صلى

 عليه يصلي: وقيل. حبال غريه عليه يصلي وال ثالث إىل الويل عليه يصلي: أبوحنيفة وقال. جسده
 أحد شهداء على صلى - وسلم عليه هللا صلى - النيب ألن احلنابلة؛ من عقيل ابن واختاره أبداً،

                                                 
 .خمتصرا( 281 ،280 /1) والنسائي صحيح، إبسناد( 48 /4) البيهقي أخرجه 1
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: اليماين األمري قال. وقت كل  يف جائز وهو الدعاء، عليه الصالة من املراد وألن سنني، مثان بعد
 وافقه، ومن أمحد، قول ترجيح إىل شيخنا ومال. انتهى-ِبدة التحديد على دليل ال إذ احلق وهو
 وأما.  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن تثبت اليت املدة على االقتصار الظاهر: فقال

 ا.ه   انتهى-خيفى ال كما  نظر، ففيه وقت كل  يف وجتويزه الدعاء مطلق على القياس
 القرب؟ على لصالةا حد   ما (:107)ص ابز ابن اإلمام مسائلسئل العالمة ابن ابز كما يف و 

 ا.ه  شهر إىل األقرب فأجاب:
 على صلى عليه لصالةا فاتته ومن»: قوله (:5/345) املمتع الشرح يف عثيمنيال عالمةال وقال
 القرب ىعل الصالة ألن ؛رينتظ وال عليها صلى وإال دفنت، كانت  إن القرب على يصلي: أي ،«القرب
 .يديه بني امليت حضور ميكن ل إذا للضرورة تكون إمنا

 ؤذني ول ،ليالً  فماتت فه،وتنظ قمامته ترفع أي املسجد، تقمُّ  كانت  اليت املرأة قصة: ذلك ودليل
 فلما ،وسل م ليهع هللا صل ى يبالن على يشق ولئال لشأهنا؛ حتقرياً  بذلك وسل م عليه هللا صل ى النيب
 قربها على لويند: فقال  ، وينأخربَت: أي   آذنتموين، كنتم  هالَّ »: فقال ماتت أهنا أخربوه عنها سأل

 .«قربها على وصلى والسالم الصالة عليه بنفسه فخرج
 أهنا إال لعم هلا ليس إذ ،ظاهر هو ما اخلري أبهل والسالم الصالة عليه الرسول عناية من هذا ويف
 .سوداء امرأة اأهن مع املسجد، تقم
 نأ   عنها هللا رضي   ائشةع حديث يف جاء كما  ابملساجد، وسل م عليه هللا صل ى الرسول عناية وفيه
 .«وتطيب تنظف وأن الدور، يف املساجد ببناء أمر»: وسل م عليه هللا صل ى النيب
 يف هلا ويدع أن هإمكانفب وإال ،عليه ليصلي قربها إىل للخروج وسل م عليه هللا صل ى النيب تواضع وفيه

 .مكانه
 .عملها على هلا والشكر السوداء، املرأة هذه شأن تعظيم وفيه

 :مسائل
 أنثى نتكا  وإن رأسه، دعن وقف رجالً  كان  إن املعروفة، اجلنازة صالة القرب على يصلى: األوىل
 .القبلة وبني بينه القرب فيجعل القرب، وسط عند وقف
 ويسقط البئر، طمت مث فيها عليه فيصلى إخراجه، نستطع ول بئر يف شخص سقط لو: الثانية

 .ذلك على القدرة لعدم وتكفينه تغسيله،
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 صالة يعاً مج عليها فيصلى يديه بني كلها  كانت  فإن عليها؛ يصل ل قبور عدة اجتمعت إذا: الثالثة
 .قرب كل  على فيصلى وإال. واحدة

 ،مشاهد شيء على الصالة ينوي حىت يديه بني ليس الغائب ألن ،«ابلنية غائب وعلى»: قوله
 .ابلنية يصلي ولكن
 عليه لييص أن يشرع فال البلد يف من أما املسافة، دون ولو البلد، عن غائب: أي «غائب»: وقوله
 .عليه ليصلي قربه إىل خيرج أن املشروع بل الغائب، صالة
 ذاه فإن بلده، يف تمي ووه البلد أطراف يف امليت على يصلون الذين اجلهال بعض خيطئ وهلذا

 .عليه وتصلي القرب إىل خترج أن فالسنة السنة، خالف
 .شهر هناية إىل القرب وعلى الغائب، على يصلى: أي ،«شهر إىل»: قوله

 .«هرش إىل قرب على صلى»: وسل م عليه هللا صل ى النيب أن: ذلك على والدليل
 اهذ ألن التحديد؛ على يدل ال شهر هل قرب على صلى والسالم الصالة عليه الرسول كون  ولكن
 .يقصد ل نهأل اتفاقاً؛ بدليل فليس اتفاقاً  فعل وما مقصوداً، ليس اتفاقاً  وقع فعل

 تفاقاً،ا وقع كونه  يف نخيالفو  ألهنم القاعدة؛ هذه يف يقدح ال املسألة هذه يف األصحاب وخالف
 .قصداً  وقع بل: ويقولون

 .الشهر بعد ولو أيضاً  القرب على ونصلي شهر، بعد لوو  الغائب، على ُيصلى أنه: والصحيح
 هفي يكون زمن يف تما املدفون هذا يكون أن بشرط: قال حسن بقيد قيده العلماء بعض أن إال

 .للصالة أهالً  املصلي هذا
 ألنه فيصح؛ نةس ثالثون وله عليه وصلى إنسان فخرج سنة، عشرين قبل مات رجل: ذلك مثال

 .امليت على الصالة أهل من فهو سنوات، عشر يللمصل كان  مات عندما
 نأل يصح؛ فال ليهع ليصلي سنة عشرون وله إنسان فخرج سنة، ثالثني قبل مات رجل: آخر مثال

 .عليه الصالة أهل من فليس الرجل، مات عندما معدوماً  كان  املصلي
 من داً أح أن علمنا وما ،وسل م عليه هللا صل ى النيب قرب على نصلي أن حنن لنا يشرع ال مث ومن

 ورقب على أو سل م،و  عليه هللا صل ى النيب قرب على اإلنسان يصلي أن يشرع إنه: قال الناس
 .ويدعو يقف لكن الصحابة،

 كيفية الصالة على القرب.  مسألة:
 :  حالني من ختلو ال القبور على الصالة
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 على واحدة صالة يصلي أن زئجي فهنا ، مرتبة القبلة جهة إىل املصلي أمام القبور تكون أن -1
 . كلها  القبور هذه أصحاب

 حكمه قرب لكل فهنا ، هيسار  عن اآلخر والبعض ، ميينه عن فبعضها ، متفرقة القبور تكون أن -2
 . حده على قرب كل  على فيصلي ،

 ليهماع ةالصال فيةكي  ما ، قربةامل يف متجاوراتن جنازاتن هناك:  هللا رمحه عثيمنيال عالمةال سئل وقد
 ؟ عليهما الصالة ينوي أو ، حده على جنازة كل  على يصلى هل ؟ الدفن بعد

 الةص عليهما يصلي إنهف ، - أمامه يعين - املصلي يدي بني كالمها  القربان كان  إن: "  فأجاب
 . انتهى"  صالة واحد فلكل ِبكان واحد كل  كان  وإن ، واحدة

 ( .17/159" )عثيمني ابن فتاوى جمموع"
 مليتا كان  إذاف ، اجلنازة ةصال يف املصلني أمام يكون كالنعش  أمامه القرب جيعل القرب على يواملصل

 .وسطها عند وقف أنثى كانت  وإذا رأسه، عند وقف ذكرا
 أن زجيو  هل :(199 ، 1/198) الدرب على نور فتاوىسئل العالمة ابن ابز كما يف )فرع(:  

 ينال مصحفا امليت ورث إذا وهل ؟ له للرمحة طلبا هزيرت عند اجلنازة صالة أيب قرب على أصلي
 ؟ فيه أبنائه تالوة عند أجرا

 تدعوو  تزوره بل ، ةالصال إعادة إىل حاجة فال الناس مع أبيك على صليت قد كنت  إذا" فأجاب:
 هللا صلى النيب قال كما  ، ألبيك وتدعو هلم وتدعو القبور أهل على وتسلم املقربة أتيت ، فقط له

 ( .اآلخرة تذكركم فإهنا ، القبور زوروا: ) وسلم عليه
 من رالدي هلأ عليكم السالم: ) يقولوا أن زاروا إذا أصحابه يعلم وسلم عليه هللا صلى النيب وكان

 نسأل ، ستأخرينوامل منا تقدمنياملس هللا يرحم ، الحقون بكم هللا شاء إن وإان ، واملؤمنني املسلمني
 . السنة هي هذه ،( العافية ولكم لنا هللا

  إذا هذا ، الصالة إىل اجةح وال ، والرمحة ابملغفرة له وتدعو ، أبيك وعلى القبور أهل على فتسلم
 . عليه صليت كنت

 مضى كان  إذا فأقل شهر مدة يف عليه وتصلي قربه إىل تذهب فإنك الناس مع عليه تصل ل إذا أما
 ألبيك يكفي والدعاء ، العلم أهل من مجع ندع صالة فال املدة طالت إذا أما ، أقل أو شهر له

 . وغريه أب من مليتا ينفع هذا كل  ، ابملال عنه والتصدق ، عليه والرتحم ، له واالستغفار
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  وقف لو كما  ، أجره فعهين - وقفا جعله أي - وقفه إذا ينفعه فهو امليت خلفه إذا املصحف وأما
 إعانة هألن ، ذلك على ؤجري فإنه الناس به ينتفع مباح علم أو ، الشرع علم ؛ املفيد للعلم كتبا
 كل  ، جدللمسا تربع أو ، ءالفقرا على بغلته يتصدق دكاان أو بيتا أو أرضا وقف لو كما  ، خري على
 انقطع اإلنسان مات ذاإ: ) الصحيح احلديث يف والسالم الصالة عليه قال وقد ، عليه يؤجر هذا
 ( .له يدعو صاحل لدو  أو ، به ينتفع علم أو ، جارية ةصدق من إال:  ثالثة من إال عمله عنه

 فالوق نفعهوي ، غريهم عاءود أوالده دعاء وينفعه ، مسلما كان  إذا امليت تنفع اجلارية فالصدقات
 وه فينتفع ، ذلك شباهأ أو ، خنيل أو دكان أو أرض أو بيت من اخلري سبيل يف بعده يوقفه الذي
 ساجدم يف همثرت صرفت أو ، بثمرته وانتفعوا ، مثرته من أكلوا ؛ سالنا به انتفع إذا الوقف هبذا

 . انتهى"  عمارهتا أو ؛ فرشها يف إلصالحها املسلمني
 حكم الصالة على قرب النيب صلى هللا عليه وسلم.مسألة: 

 أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود هللا لعن) احلديث يف (:4/512قال ابن امللقن يف اإلعالم )
 قرب اختاذ امتناع على دليل( مسجداً  يتخذ أن خشي أنه غري قربه ألبرز ذلك ولوال: قالت مساجد
 ينقل ل ألنه دفنه، بعد قربه على يصلى أن جيوز فال مسجداً، - وسلم عليه هللا صلى - الرسول

 .1واخللف السلف من أحد عن فعلها
 على النهي ومحل. مجاعة ال فرادى قربه على الصالة جيوز: الشافعية من النيسابوري الوليد أبو وقال

 هبذا وقطع. والصاحلني األنبياء قبور على أصلي اليوم أان: يقول الوليد أبو وكان مجاعة، الصالة

                                                 
 صلى قد: أقول ،"قربه على املسلمني صالة بعدم: "قوله(: 262 /3) حاشيته يف -عليه هللا رمحه- الصنعاين قال 1

 دليل تركها فما بواجبة ليست عليه صلى قد فيمن الدفن بعد والصالة منزله، يف وهو اجلنازة صالة املسلمون عليه
 وهللا- يظهر والذي واجباً، تركوا وما لذلك الدخول فاحرتموا زوجه وعند منزله يف دفنه كان  وقد سيما شيء، على
 وألنه عرفاً، وال لغة ال مسجداً  اختاذه مسمى حتت هبا القرب يدخل ال اجلنازة صالة أي القرب على الصالة أن -أعلم

 وذكر مساجد، األنبياء قبور الختاذ والنصارى اليهود لعن وقد تقدم، كما  القرب على لىص - وسلم عليه هللا صلى -
 مسجداً  متخذها هبا يصري القرب على اجلنازة صالة كانت  فلو مساجد، الصاحلني قبور على بىن من هللا خلق شرار أن
 -السالم عليهم- األنبياء قبور اختذ من لعن ملا إنه يقال وال قرب على صلى وال - وسلم عليه هللا صلى - فعله ملا

 قرب اختذ من يذم كان  إذا نقول ألان امرأة، أو أمته من رجل على إال - وسلم عليه هللا صلى - يصل ول مساجد
 غري ذكر قد - وسلم عليه هللا صلى - وألنه مسجداً، النيب غري قرب اختذ من فأوىل مسجداً  -السالم عليه- النيب

 هللا صلى - فيكون قطعاً  صاحل فهو دفنه بعد - وسلم عليه هللا صلى - عليه صلى ومن ونالصاحل وهم األنبياء
 .أحد يقوله ال هذا مسجداً، عليه اجلنازة بصالة لقربه متخذاً  - وسلم عليه
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 علي أيب الشيخ عن اإِلمام وحكاه حامد، أبو الشيخ ورجحه واحملاملي، الطيب أبو القاضي الوجه
 منزلة ذلك يف القرب وينزل اجلماعة، إقامة على مسجداً  لقربا اختاذ من املنع ُيمل القائل وهذا: قال

 .للجماعة املهيأة املساجد
 على اكجوازه  قربه لىع الصالة الناس بعض أجاز: الوجه هذا حكاية يف الدين تقي الشيخ وعبارة

 ما كان  فإن منه، ملنعاب احلديث وإِلشعار خالفه، على املسلمني لتطابق ضعيف وهو عنده، غريه
 ث،اثل رأي وفه وإالَّ  كالم  فال هو أنه والظاهر الوليد وأيب علي أيب قول هو الدين تقي الشيخ هحكا
 يف وجهاً  ذلك أن تابالك هذا شراح بعض وفهم غريها، وال جبماعة خيصه ول حكايته أطلق ألنه

 .فاعلمه إطالق وفيه به فصرح املذهب،
 عن وراجلمه سكت رادى؟ف أو مجاعة جيوزه هل :ابجلواز قال من أن أظن فيما: الرفعة ابن وعبارة
 ا.ه  الوليد وأيب علي أيب مقالة ذكر مث ذلك،

 يف الشافعي أصحاب نم املتأخرون اختلف وقد(: 266 /5) والنهاية البداية يف كثري  ابن قالو 
 ربه،ق يف طرى -سالمال عليه- جسده ألن نعم: فقيل الصحابة، لغري قربه على الصالة مشروعية

 ريها،وغ السنن يف ديثاحل بذلك ورد كما  األنبياء، أجساد أتكل أن األرض على حرم قد هللا ألن
 مشروعاً  نكا  ولو يفعلوه، ل الصحابة بعد من السلف ألن يفعل ال: آخرون وقال اليوم، كامليت  فهو

 .أعلم وهللا عليه، ولثابروا إليه لبادروا
 

 (الشهيد على الصالة ابب)
 ول, دمائهم يف أحد شهداء بدفن أمر وسلم عليه هللا صلى النيب أن) نهع هللا رضي جابرعن 

 .1(عليهم يصل ِ  ول, يغسلهم
 :أقوال ثالثة على املعركة شهيد علىالصالة  يف العلماء اختلف
 عن الروايت وإحدى وإسحاق والشافعي مالك مذهب وهو عليه يصلى ال أنه :األول القول
 .1أمحد

                                                 
 (.1036) ومسلم( 1343) البخاري أخرجه 1

 لدينا إال( اعةشف ُيتاج فال) شيء لك  عنه يكفر والشهيد الشفاعة هي الصالة من احلكمةقال بعضهم أن  )تنبيه(:
لى النيب  عنهم عصحابة رضي هللاوهذ القول متعقب بصالة ال. قلت امليت ذمة يف يبقى بل ابلشهادة يسقط ال فإنه

 صلى هللا عليه وسلم.
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 واحلسن املسيب وابن والثوري حنيفة أيب مذهب وهو الشهيد على الصالة بجت أنه :الثاين القول
 .2العرتة ذهب وإليه

 فحسن عليه يصل ل وإن فحسن، املعركة قتيل على صلى فإن والرتك الفعل جيوز أنه :الثالث القول
 .3القيم ابن واستصوبه أمحد عن الروايت إحدى وهو، حزم ابن يرأ وهذا

 .4(الشهيد على الصالة اببحه )قال البخاري يف صحي

                                                                                                                           
 (.295 /2) الندية األفنان ،(54 /4) «األوطار نيل، و (2/334) املغين 1

 (.295 /2) نديةال واألفنان ،(54 /4) األوطار نيل 2
 (.294 /2) الندية األفنان، و (197 /1) املعاد زاد 3

 الصالة حكم ابب أراد: املنري بن الزين قال" الشهداء على الصالة ابب: "قوله(: 3/209قال احلافظ يف الفتح ) 4
 أن ُيتملو : قال إثباهتا على الدال عقبة وحديث نفيها، على الدال جابر حديث فيه أورد ولذلك الشهيد، على

 ابلشهيد واملراد: قال احلديثني، بظاهر عمال دفنه قبل ال قربه يف الشهيد على الصالة مشروعية ابب املراد يكون
 املرأة بني ذلك يف فرق وال" الشهيد غسل ير ل من" بعد بقوله املراد وكذا. انتهى الكفار حرب يف املعركة قتيل

 ذلك بعد وعاش القتال يف جرح من" املعركة: "بقوله وخرج صاحل، غري أو صاحلا عبدا أو حرا كبريا  أو صغريا والرجل
 بسبب شهيدا مسي من ذلك جبميع وخرج البغي، كأهل  املسلمني بقتال مات من الكفار حبرب وخرج مستقرة، حياة
 واخلالف. العلماء مذاهب من الصحيح على كله  وهذا اآلخرة، ثواب ِبعىن شهيد له يقال وإمنا املذكور، السبب غري
 الكوفيني قول وهو الشهيد على يصلى بعضهم قال: الرتمذي قال مشهور، الكفار معركة قتيل على الصالة يف

  األخبار جاءت" األم" يف الشافعي وقال. وأمحد والشافعي املدنيني قول وهو عليه يصلى ال بعضهم وقال. وإسحاق
 وكرب عليهم صلى أنه روي وما أحد، قتلى على يصل ل وسلم عليه هللا صلى النيب أن متواترة وجوه من عيان كأهنا
 على يستحي أن الصحيحة األحاديث هذه بذلك عارض ملن ينبغي كان  وقد. يصح ال تكبرية سبعني محزة على

 واملخالف يعين سنني، مثان بعد كان  ذلك أن احلديث نفس يف وقع فقد عامر بن عقبة حديث وأما: قال. نفسه
 أجله قرب علم حني هلم واستغفر هلم دعا وسلم عليه هللا صلى وكأنه قال. املدة طالت إذا القرب ىعل يصلى ال يقول

 أخرجه قد والتوديع املدة من إليه أشار وما. انتهى الثابت احلكم نسخ على ذلك يدل وال بذلك، هلم مودعا
 الشافعية، عند األصح على عليهم ةالصال منع يف ذلك يف اخلالف إن مث. هذا بعد عليه سننبه كما  أيضا البخاري

 أجود، الشهيد على الصالة: أمحد عن املاوردي قال احلنابلة، عن املنقول وهو االستحباب يف اخلالف أن وجه ويف
 ا.ه  أجزأ عليه يصلوا ل وأن

 كماحل يفسر ل وإمنا الشهيد على الصالة حكم بيان يف ابب هذا أي (:12/480وقال العيين يف عمدة القاري )
 وهو إثباهتا على يدل واآلخر جابر حديث وهو نفيها على يدل أحدمها حديثني الباب يف ذكر ألنه الرتمجة وأطلق
 يصلى ال الشهيد أن إىل رواية يف وإسحاق ومالك الشافعي فذهب العلماء بني االختالف وقع هنا ومن عقبة حديث

 ليلى أيب ابن وذهب الباب يف املذكور جابر حبديث كذل يف واحتجوا الظاهر أهل ذهب وإليه يغسل ال كما  عليه
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 يعين - عليه ُيصلَّ  ول, يغسَّل ل, موضعه يف مات إذا والشهيد: (2/205) املغين يف قدامةوقال 
 وعن. وإسحاق, والشافعي, مالك قول وهو. عليه يصلى ال أنه فالصحيح -املعرتك يف مات إذا

 كالم  أن إال. حنيفة وأيب, الثوري لقو  وهو. اخلالل اختارها.  عليه يصلى أنه, أخرى رواية أمحد
 ُصلي إن:  موضع يف قال.  واجبة غري,  مستحبة عليه الصالة أن إىل يشري الرواية هذه يف أمحد
, الصالة تضره وما, عليه يصلون ال احلجاز وأهل يصلى،: قال, آخر موضع ويف. به أبس فال عليه

. أجزأ عليه يصلوا ل وإن, أجود عليه ةالصال: فقال, املروذي رواية يف بذلك وصرح. به أبس ال

                                                                                                                           

 وأبو حنيفة وأبو والثوري واألوزاعي العزيز عبد ابن وسعيد موسى بن وسليمان احلسن بن هللا وعبيد ُيىي بن واحلسن
 ذلك على واحتجوا أيضا احلجاز أهل قول وهو عليه يصلي أنه إىل رواية يف وإسحاق رواية يف وأمحد وحممد يوسف

 حديث أن األول أبمور مذهبنا نرجح أن احلنفية معاشر ولنا..... نذكره ما على عنه تعاىل هللا رضي عقبة ديثحب
 كان  جابرا أن الثاين أوىل واملثبت انف جابر وحديث الشهيد على الصالة من غريه وكذا مثبت ذكره اآليت عقبة

 يف تدفن القتلى أبن املنادي مسع فلما محلهم ليدبر املدينة إىل فذهب جييء ما على وعمه أبيه بقتل مشغوال
 عن عقيل ابن عن حديثا(  اإلكليل)  يف أن على الصالة حني حاضرا يكن ل أنه على فدل لدفنهم سارع مصارعهم

 عقيل ابن برواية ُيتجون فالشافعية عليهم فصلى جنبه إىل فوضعوا ابلشهداء جيء مث محزة على صلى النيب أن جابر
 املوتى على الصالة الرابع الشافعي أصحاب رواه مما أكثر أصحابنا روى ما الثالث الصالة من التسليم هبا ويوجبون

 له معارض ال سقوطه يف النص إذ غسله خبالف ابلتعارض أحد فعل غري من تسقط فال كفاية  وفرض الدين يف أصل
 قاله كما  ونقول نتنزل السادس لغسلا على نبه كما  النيب لبينها مشروعة غري عليهم الصالة كانت  لو اخلامس

 وال وشبهها اجلراحة من له حصل ملا اليوم ذلك يف عليهم يصل ل أنه جيوز السابع غريه وصلى يصل ل الطحاوي
 سنني مثان بعد عليهم صالته يف جاء كما  هبم تغري ال ألنه غريه يوم يف عليهم وصلى وغريه محزة على أمله من سيما

 لقوله استغفر ِبعىن عليهم صلى عقبة قول ُيمل يقولوا أن هلم ليس التاسع غريهم على صلى قد أنه روي قد الثامن
 على صلى من قال وقد األجر حتصيل وفيه الدين يف أحوط أصحابنا إليه ذهب ما أن العاشر امليت على صالته
 ل الشهيد يغسل ل فلما لغس بال امليت على تصح ال الصالة قالوا فإن ميت من ميتا يفصل فلم قرياط فله ميت
 فيصلى املغسولني حكم يف أنه دل غسل بال الشهيد دفن فلما غسل بال أيضا يدفن ال أن ينبغي قلنا الصالة تصح
 تتزوج وال مرياثهم يقسم ال أن ينبغي هذا فعلى قلنا املوتى على شرعت إمنا والصالة أحياء الشهداء قالوا فإن عليه

)  يف قاله كذا  الدنيا أحكام من عليهم والصالة الدنيا حكم يف ال اآلخرة حكم يف أحياء هم وإمنا ذلك وشبه نساؤهم
 عن أحد يستغىن ال قلنا املسلمني من بقي من على التخفيف مع الستغنائهم عليهم الصالة ترك قالوا فإن(  املبسوط

 وكذلك عنهما تعاىل هللا رضي مروع بكر أبو الستغىن األمة هذه من أحد استغىن ولو موضوع خري والصالة اخلري
 ذلك وحنو قبورهم وحفر جتهيزهم يف يسعون ألهنم له وجه ال ابلتخفيف والتعليل حاهلم مثل يف هو ومن الصغار

 جتوز بل كذلك  ليس قلنا أيم ثالثة بعد القرب على الصالة ترون ال إنكم قالوا فإن كله  هذا من أخف فالصالة
 .كان  وقت أي َتتنع ال عليهم فالصالة تغري هلم ُيصل وال يتفسخون ال والشهداء خيتفس ل ما القرب على الصالة
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 النيب أن, عقبة روى ملا; يستحب إحدامها, وجوهبا يف ال, الصالة استحباب يف الروايتني فكأن
 إىل انصرف مث, امليت على صالته أحد أهل على فصلى, يوًما خرج) -وسلم عليه هللا صلى
 أحد شهداء بدفن أمر -وسلم عليه هللا صلى النيب أن), عنه هللا رضي جابر، روى ما, ولنا. 1(املنرب

 عليهم صلى فإنه, أحد بشهداء خمصوص عقبة وحديث ،2(عليهم يصل ِ  ول, يغسلهم ول, دمائهم يف
 ا.ه  الدعاء على حنمله وحنن.. سنني مثاين بعد القبور يف

 يصلى ال: قوهلم عىنم يف اختلفوا الشافعية إن(: 295 /3) التثريب طرحوقال ابن العراقي يف 
: منهم آخرون وقال م،عنده الصحيح وهو. عليه الصالة حترمي معناه: أكثرهم فقال. الشهيد على
 الق اليت يةالروا يف أمحد ماإلما كالم  أن قدامة ابن وذكر. جتوز لكن عليهم، الصالة جتب ال معناه
 على يُصل ِ  إن: يلظاهر ا حزم ابن وقال... واجبة غري مستحبة أهنا إىل يشري. عليهم يصلى: فيها

: وقال عنهما، هللا ضير  وعقبة، جابر حبديثي واستدل فحسن، عليه ُيصلَّ  ل وإن فحسن، الشهيد
 ألن; سخن مكان هذا ليسو , مباح حق كالمها  بل لآلخر، املذكورين األثرين أحد يرتك أن جيوز ليس

 ملرادوا(: يةالشافع قهاءف يعين) أصحابنا قال... انتهى. خمتلفة أحوال يف ممكن مًعا استعماهلما
 . اه  إخل..  القتال قيام حال الكفار قتال بسبب مات من هنا ابلشهيد

 ذلك ويف الشهيد على الصالة عدم: اخلامس احلكم (:1/477وقال الصنعاين يف سبل السالم )
 وأبنه امليت على الصالة أدلة بعموم عمال عليه يصلي: طائفة فقالت معروف العلماء بني خالف

 روى وأبنه تكبرية، سبعني محزة على وكرب أحد قتلى على صلى - وسلم عليه هللا صلى - أنه روي
: طائفة وقالت «أحد قتلى على صلى - وسلم عليه هللا صلى - أنه» عامر بن عقبة عن البخاري

 متواترة وجوه من عيان كأهنا  األخبار جاءت: الشافعي قال .هذه جابر برواية عمال عليه يصلي ال
 عليه هللا صلى - أنه» روي وما «أحد قتلى على يصل ل - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن»

 هذه بذلك عارض ملن ينبغي كان  وقد يصح ال «تكبرية سبعني محزة على وكرب عليهم صلى - وسلم
 احلديث نفس يف وقع فقد عامر بن عقبة حديث وأما، نفسه من يستحيي أن الصحيحة األحاديث

 له يتم فال املدة طالت إذا القرب على يصلى ال: يقول واملخالف يعين سنني مثان بعد كان  ذلك أن
 بذلك مودعا أجله قرب علم حني هلم واستغفر هلم دعا - وسلم عليه هللا صلى - وكأنه االستدالل

 كانت  لو إذ أبصحابه اجلمعية عدم هلم دعا كونه  ويؤيد .انتهى الثابت احلكم نسخ على يدل وال

                                                 
 .(2296) ومسلم( 1344) البخاري خرجهأ 1

 (.1036) ومسلم( 1343) البخاري أخرجه 2
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 أفضل اجلماعة فإن النجاشي على صالته يف فعل كما  مجاعة وصالها أصحابه ألشعر اجلنازة الةص
 عقبة وحديث فرادى قرب على صلى أنه عنه يرد ل وألنه ابألفضل، الناس أوىل أحد وأهل قطعا

 زاد «سنني مثان بعد أحد قتلى على صلى - وسلم عليه هللا صلى - أنه»: بلفظ البخاري أخرجه
 ا.ه  تعاىل هللا قبضه حىت بيته من خيرج ول"  حبان ابن

 مالك فقال معروف، العلماء بني خالف ذلك ويف(: 5/398وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )
 وقال. وأنس جابر حبديثي عمالً  عليه الصالة ِبنع: عنه املشهور يف وأمحد وإسحاق والشافعي

 امليت، على الصالة أدلة بعموم عمالً  األموات ئركسا  عليه الصالة جيب: وأبوحنيفة الثوري
 نصب يف الزيلعي سردها وقد الشهداء، من وغريه محزة أحد قتلى على الصالة يف ُرويت وأبحاديث

 - أنه: عامر بن عقبة عن وغريه البخاري روى وِبا حسن، وبعضها التلخيص، يف واحلافظ الراية،
 أيب عن واملنذري هو عنه وسكت أبوداود، روى وِبا أحد، قتلى على صلى - وسلم عليه هللا صلى
 رجالً  املسلمني من رجل طلب: قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب أصحاب من رجل عن سالم

 عليه هللا صلى - هللا رسول أصحاب فابتدره ابلسيف، نفسه وأصاب فأخطأه فضربه جهينة من
- عليه وصلى ودمائه بثيابه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فلفه مات، قد فوجدوه - وسلم
: الصحايب الليثي اهلاد بن شداد عن والبيهقي واحلاكم والطحاوي النسائي روى وِبا. خمتصراً  انتهى

 أنه وفيه احلديث،... واتبعه به فآمن - وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل جاء األعراب من رجالً  أن
 عليه الصالة أن إىل رواية يف أمحد وذهب ، - وسلم ليهع هللا صلى - النيب عليه فصلى استشهد
 أجود عليه الصالة: فقال املروذي رواية يف ابالستحباب أي بذلك صرح: قدامة ابن قال مستحبة،

 عليه يصل ل وإن فحسن الشهيد على صلى إن: حزم ابن وقال .انتهى -أجزأ عليه يصلوا ل وإن
  بل لآلخر، املذكورين األثرين أحد يرتك أن جيوز ليس: لوقا وعقبة، جابر حبديثي واستدل فحسن،
 وأجاب خمتلفة، أحوال يف ممكن معاً  استعماهلما ألن نسخ؛ مكان هذا وليس مباح، حق كالمها
 على يصلي كان  ولكنه منفرداً، الصالة نفي على حممول النفي أبن: وأنس جابر حديثي عن احلنفية
  أحد على يصل ل أنه املعىن أو الروايت، عليه تدل كما  ،معهم ومحزة عشرة، عشرة أو تسعة تسعة

 مث مرة، غريه على وصلى والربكة، والرأفة الرمحة ملزيد مراراً  عليه صلى حيث محزة على كصالته
 وقال. هلم توديعاً  وكان امليت على صالته سنني مثان بعد عليهم صلى أبن عليهم الصالة أعاد

 عليهم صلى مث: وأنس جابر رواية ُيمل وعليه الوقعة، حال أي حدأ يوم عليهم يصل ل إنه: بعضهم
 صلى أنه: وغريه البخاري عند عامر بن عقبة حديث له يشهد كما  فاته ملا استدراكاً  وفاته، قبيل
 أحد يوم عليهم الصالة ترك: قالوا واألموات، لألحياء كاملودع  سنني، مثان بعد أحد قتلى على



 - 182 - 

 يومئذ ، عليهم الصالة برتك فعذروا املسلمني، على صعباً  يوماً  وكان لذلك، فراغه قلة عنهم الشتغاله
 تغري، هلم ُيصل وال يتفسخون ال والشهداء امليت، يتفسخ ل ما القرب على الصالة وجتوز: قالوا

 على مقدم واإلثبات مثبتة الصالة أحاديث أبن أيضاً  وأجابوا. كان  وقت أي َتتنع ال عليهم فالصالة
: كقوله  واالستغفار الدعاء فيه ابلصالة املراد أبن عامر بن عقبة حديث عن الشافعية وأجاب .النفي

 كونه  وأما الدعاء، هنا ابلصالة املراد: النووي قال. املعهودة امليت على الصالة ال{ عليهم وصل}
 موتى،لل به يدعو أن عادته كانت  الذي الدعاء ِبثل هلم دعا أنه فمعناه امليت، على الذي مثل

 على الصالة محل من مينع ال" امليت على صالته" فقوله وجه، كل  من التسوية يقتضي ال والتشبيه
 كانت  لو إذ أبصحابه، اجلمعية عدم هلم دعا كونه  ويؤيد: اليماين األمري قال. واالستغفار الدعاء
 فإن جاشي،الن على صالته يف فعل كما  مجاعة، وصالها أصحابه ألشعر املعهودة اجلنازة صالة

. فرادى قرب على صلى أنه عنه يرو ل وألنه ابألفضل، الناس أوىل أحد وأهل قطعاً، أفضل اجلماعة
 إنه: فقال العيين عليه ورد املذكور، النووي التأويل ذكر بعد( 478ص 2ج) الباري فيض يف وقال
 صلى أنه يف صريح" تاملي على صالته" فقوله للتشبيه، املطلق املفعول فإن حتريف، بل بتأويل ليس

 أن فتبني الروايت تتبعت فإين. النووي قاله كما  والصواب، أقول. اجلنائز على يصلى كما  عليهم،
 مث: البخاري لفظ يشري وإليه النبوي، املسجد يف وكانت فيها، مات اليت السنة يف كانت  صالته

 إمنا الواقعة تلك يف - وسلم ليهع هللا صلى - فخروجه ُأحد؟ يف املنرب كان  وأين املنرب، إىل انصرف
 ملزيد أيضاً  الدنيا من خروجه قبيل هلم يدعوا أن بذلك أراد وإمنا ُأحد، إىل ال املسجد يف هو

 وأجابوا. انتهى-املدينة عن أميال بثالثة فإنه أحد إىل كان  خروجه أن زعم من وسها: قال فضلهم،
 قال. كالم  عن منها واحد خيلو ال دخولةم كلها  أبن محزة مع أحد قتلى على الصالة أحاديث عن

 الشافعي أعل وقد. انتهى-تثبت ال أبسانيد عليهم الصالة رويت وقد: املنتقى يف تيمية بن اجملد
(:  337ص1ج) األم كتاب  يف قال متدافع، أبنه محزة وعلى ُأحد، قتلى على الصالة روايت بعض
 عاشرهم، ومحزة بتسعة يؤتى كان  إذا ةصال سبعني محزة على صلى السالم عليه أنه يستقيم كيف

 سبع تكون إمنا فالصالة عشرة عشرة عليهم صلى فإذا شهيداً، وسبعني اثنني كانوا  إمنا أحد وشهداء
 نفساً  سبعني على صلى املراد أبن عنه وأجيب صالة؟ سبعون جاءت أين فمن مثانياً، أو صلوات

. آخر بوجه عنه الرتكماين وابن الزيلعي جابوأ. صالة سبعني عليه صلى فكأنه كلهم،  معهم ومحزة
 فهي أربع، اجلنائز على التكبري أن نزعم وهم فنحن تكبرية سبعني عين كان  وإن: الشافعي قال مث

 بعض وأجاب وثالثون؟ أربع جاءت أين فمن تكبرية، وثالثني ستاً  تكون صلوات تسع كانت  إذا
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 فمسل م، اجلنائز يف تكبريات أربع على استقر األمر نأ الشافعي اإلمام مراد كان  إن أبنه عنه احلنفية
 ذلك، من وأكثر ومخساً  وأربعاً  ثالاثً  اجلنائز على كرب  السالم عليه أنه ثبت ألنه التأويل؛ يرد ال وهذا
 والطرباين الزبري بن هللا عبد حديث من( 290ص) الطحاوي رواه كما.  تسعاً  كرب  محزة جنازة ويف
 ل السالم عليه أنه أراد وإن حسن وإسناده: اهليثمي قال. عباس ابن حديث من واألوسط الكبري يف

-بصحيح ليس فهذا هذا على متفقان وإننا وإنه قط، تكبريات أربع من أكثر جنازة على يكرب
 حىت حياً  بقي األعرايب يكون أن ُيتمل أبنه اهلاد بن شداد حديث عن البيهقي وأجاب. انتهى

 عليهم يصل ل والذين ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عليه ىفصل مات، مث احلرب انقضت
 فال دليل عن انشىء غري احتمال فإنه فيه ما خيفى وال. انتهى-احلرب انقضاء قبل ماتوا أُبحد

 صحايب هذا شدادا أن وفيه. اتبعي اهلاد بن شداد ألن مرسل؛ أبنه بعضهم وأجاب. إليه يلتفت
 للصالة به استدل الذي سالم أيب حديث وأما. موصول فاحلديث ها،بعد وما اخلندق شهد معروف

 املثبتني؛ أدلة من وهو عليه، جواب على الصالة من للمانعني أقف ل: الشوكاين فقال الشهيد، على
. انتهى-عليه وصلى شهيداً  ومساه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول يدي بني املعركة يف قتل ألنه

 صلى وإن واجبة، غري مستحبة الشهيد على الصالة أن: أمحد عن حكي ما ديعن الراجح والقول
 على الصالة واختار املسألة هذه يف الكالم الشوكاين أطال وقد. أجزأ يصل ل وإن حسناً، كان  عليه

 ا.ه  الشهيد
 ركةاملع يف ميوتون الذين ءالشهدا(: 13/162)كما يف جمموع فتاواه   ابز ابن العالمة ابن ابز قالو 
 هداءش على يصل ل سلمو  عليه هللا صلى النيب ألن ؛ يغسلون وال مطلقا عليهم الصالة تشرع ال

 عنهما هللا رضي هللا عبد ابن جابر عن( 1347) صحيحه يف البخاري رواه..  يغسلهم ول أحد
 ا.ه 

 :ذكرهم أييت نم على الصالة وتشرع (:81وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص 
 :بعضها بذكر أكتفي كثرية،  إحاديث وفيه الشهيد،: الثاين
 وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاء األعراب من رجال أنرضي هللا عنه ) اهلاد بن شداد عن - 1

 صلى النيب به فأيت العدو، قتال يف هنضوا مث قليال، فلبثوا..  معك أهاجر: قال مث واتبعه، به آمن
 .1(..  عليه فصلى قدمه مث جبته، يف وسلم عليه هللا صلى النيب كفنه  مث" ..  وسلم عليه هللا

                                                 
 (.61 ص( )39) املسألة بتمامه مضى وقد صحيح، بسند وغريه النسائي أخرجه 1
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 حبمزة أحد يوم أمر وسلم عليه اله صلى هللا رسول أن) رضي هللا عنه الزبري هللا عبد عن - 2
 وعليه. عليهم ويصلي يصفون، ابلقتلى أيت مث تكبريات، تسع فكرب عليه صلى مث بربدة، فسجي

 .1(معهم
ل و  به مثل وقد حبمزة مر وسلم عليه هللا صلى النيب أن): عنه هللا رضي الكم بن أنس عن - 3

 . 2( أحد شهداء يعين. غريه الشهداء من أحد على يصل
 فصلى يوما خرج) وسلم وآله عليه هللا صلى النيب أن رضي هللا عنه اجلهين عامر بن عقبة عن - 4

 إىل انصرف مث ،[واألموات لألحياء ودعكامل[ ]سنني مثان بعد] امليت على صالته أحد أهل على
[ احلوض موعدكم وإن] عليكم، شهيد وأان لكم، فرط إين: فقال! عليه[ وأثىن هللا فحمد] املنرب
 مفاتيح أعطيت وإين - ،[اجلحفة إىل أيلة بني كما  عرضه وإن] اآلن، حوضي إىل ألنظر وهللا وإين

 عليكم أخاف ولكن بعدي وتشركوا أن عليكم افأخ ما وهللا واين األرض مفاتيح أو األرض، خزائن
 إىل األوىل وألمحد .3(وراءها وما [قبلكم كان  من هلك فتهلكوا وتقتتلوا] فيها تتنافسوا أن[ الدنيا]

 .الرابعة
 ةاجبو  أهنا واألصل الشهداء، على الصالة مشروعية األحاديث هذه يف ثبت لقد: قائل يقول قد

 (.58) املسألة يف ذكره سبق ملا :قلت! ابلوجوب يقال ال فلماذا
 النيب نأ ينقل ول غريها،و  بدر غزوة يف الصحابة من كثري  استشهد لقد: فنقول هنا ذلك علي ونزيد
 .عنه لنقلوه فعل ولو عليهم صلى وسلم، عليه هللا صلى
 .واجبة غري عليهم الصالت أن ذلك فدل

                                                 
 قد اسحاق وايب معروفون، ثقات كلهم  رجاله .حسن وإسناده( 290 /1" ) اآلاثر معاين"  يف الطحاوي أخرجه 1

 (.75) املسألة يف"  اجلياد التعليقات"  يف بعضها ذكرت كثرية  شواهد وله .ابحلديث صرح
 الصالة يعين لعلهو  (58 - 57 ص) (37) املسألة املتقدم حديثه خمتصر وهو حسن، بسند داود أبو أخرجه 2

 احلديثان هذان يعارض وال قبله، الذي احلديث يف كما  معه مقروان غريه على الصالة يفين فال استقالال، غريه على
 وانظر النايف، على مقدم واملثبت انف، ألنه أحد شهداء على بصل ل وسلم عليه هللا صلى أنه املتقدم جابر حبديث

 ". األوطار نيل"  يف التفصيل
 النسائي وكذا( 290 /1) الطحاوي وأخرجه. واخلامسة الثالثة إال كلها  الزيدات وعنده( 14 /4) البيهقي رواه 3
 .األوىل الزيدة الدارقطين وعند خمتصرا،( 197 ص) والدارقطين( 277 /1)
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 الصالة بني خمري نهأ املسألة يف وابوالص(: )295 /4) السنن هتذيب يف القيم ابن قال ولذلك
 األليق وهي أمحد، االمام نع الروايت إحدى وهذا األمرين من واحد بكل االاثر جملئ وتركها عليهم
 عبادةو  دعاء ألهنا تتيسر  إذا الرتك من أفضل عليهم الصالة أن والشك: قلت"  ومذهبه أبصوله

 ا.ه 
 ميت ول حيا محل إذا يدالشه أن على العلماء وأمجع (:4/272قال القرطيب يف تفسريه ))فائدة(: 

 .عنه هللا رضي بعمر صنع قد كما  عليه، يصلى فإنه وأكل وعاش املعرتك يف
 ال الناس من أحد ليهع يصلي ال( الشهيد(: )5/367) املمتع الشرحيف  عثيمنيال عالمةال وقال
 احلكمة نوأل" أحد شهداء ىعل يصل ل: " وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ؛ اإلمام غري وال اإلمام

 لىع فيقوم ميوت سلمم رجل من ما: "  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول ، الشفاعة الصالة من
 إال شيء لك  عنه يكفر هيدوالش"  فيه هللا شفعهم إال شيئا ابهلل يشركون ال رجال أربعون جنازته
 إذا فإنه وإال ، تركة خلف نإ تركته يف امليت ذمة يف يبقى بل ابلشهادة يسقط ال الدين ألن ؛ الدين
 آخر يف جخر  قد وسل م ليهع هللا صل ى النيب أليس: قائل قال فإن، عنه هللا أدى أداءه يريد أخذه
 .عليهم؟ وصلى ُأحد إىل حياته

: ماإ هذه ولكن لدفن،ا قبل تكون أن جيب امليت صالة ألن امليت؛ صالة ليست هذه أن: فاجلواب
 .هللا رمحه القيم ابن إليه مال كما  مودع صالة وإما الدعاء، ِبعىن صالة
 عليه لالرسو  يبقى أن نميك ال إذ صحيح؛ فغري امليت على تصلى اليت الصالة أبهنا: القول وأما

 .همعلي يصل ِ  ل عشرة احلادية أو العاشرة السنة إىل الثانية السنة من والسالم الصالة
. هعلي وصلي غسل دو،الع فعل بغري دابته عن الشهيد سقط إن: أي ،«دابته عن سقط وإن»: قوله
 .سبق ماك  يغسل ال شهيداً  يكون فإنه ذلك من فمات العدو بفعل دابته عن سقط فإن
 فإنه ميتاً  ووجد ضرب، الو  خنق، وال جراحة، أثر به ليس: أي ،«به أثر وال ميتاً  وجد أو»: قوله

 يغسل أن وتهِب وجب امليت هذا أن وذلك ظري،ن دليل له وهذا عليه، ويصلى ويكفن يغسل
 ندع أن ميكن وال ثر،أ فيه ليس ألنه فيه؛ مشكوك العدو فعل من موته وكون عليه، ويصلى ويكفن
 .عليه ويصلى ويكفن يغسل أن جيب بل للشك، اليقني
 تضراب أي ضرب أو خنق، أو جرح،: مثل أثر به وجد لو ما به خيرج «به أثر وال»: املؤلف وقول
 يغسل ال شهيداً  يكون هذا وعلى العدو، ذلك به فعل الذي أن وهو هنا، ابلظاهر ُيكم فإنه مميتة،

 وهنا التغسيل، وجوب األصل ألن األصل؛ على الظاهر غل بنا وهنا عليه، يصلى وال يكفن وال
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  به أثر وال العدو بفعل مات أنه علمنا إذا وكذا األثر، هو الذي الظاهر هبذا الواجب هذا أسقطنا
 الدبر، أو القبل، أو الفم، أو األنف، من الدم: األثر من بعضهم واستثىن .الغازات استعمل لو كما
  ولكن هذا، به فعل الذي هو العدو أن على يدل فال طبيعيًا، مواتً  مات ممن يقع قد هذا ألن: قال

 .شهيد وفه العدو فعل من أنه ُيتمل أثر به وجد فمىت العموم على يدل املؤلف كالم
 ولو ،عليه ويصلى يكفنو  يغسل فإنه مات، مث فأكل، املعركة أرض من: أي ،«فأكل مُحل أو»: قوله

 حكم يف يالذ إن إذ ستقرة؛م حياة فيه أن على يدل أيكل كونه  ألن جبراحه؛ متأثراً  مات أنه علمنا
 .أيكل ال امليت

 .سليغ فإنه الفصل يطل ول ومات أكل إذا أنه املؤلف كالم  وظاهر
 لكنو  النزع، يف وهو رشعو  بدون أيكل قد ألنه الفصل؛ يطل ل إذا يغسل ال: الفقهاء بعض وقال
 .مستقرة حياة فيه أن على دليل أكله إن أي بعيد احلقيقة يف هذا

 وعبارة ،يغسل ال شهيد إنهف مات مث فأكل، ُيمل ل إذا أنه: ظاهره «فأكل مُحل أو»: املؤلف وقول
 .ُيمل ل مأ محل إذا مما أعم األخرية العبارة وهذه ،«فأكل جرح أو»: الفقهاء بعض

 غسلفي مستقرة حياة يهف أن على دليل أكله فإن ُيمل، ل أم محل، سواء أكل إذا أنه: واألقرب
 .ويكفن

 نهأ مستقرة حياة حياً  وبقي مميتاً  جرحاً  العدو جرحه إذا الشهيد أن على الدليل ما: قائل قال فإن
 ؟ويكفن يغسل

 أن هللا سأل ولكنه زاب،األح عام أكحله يف ُجرح فإنه عنه هللا رضي معاذ بن سعد قصة: فاجلواب
 ريظةق بين يف حكم حىت لتئماً م اجلرح وبقي دعاءه، هللا فاستجاب قريظة، ببين عينه يقر حىت مييته ال

 .حليفهم هو ألنه بنفسه
 ود؛اليه من هحلفائ عن جيادل امق أيب بن هللا دفعب ُأيب، بن هللا وعبد معاذ بن سعد بني الفرق وانظر

 ماحلاك هو وصار هبم، عينه هللا فأقر هبم، عينه يقر حىت مييته أال هللا فسأل سعد أما كافر،  ألنه
 بعس فوق من هللا حكم أبنه والسالم الصالة عليه النيب شهد الذي ابحلكم هبم وحكم فيهم،

 أن وسل م عليه هللا صل ى النيب وأخرب  ، عنه هللا رضي   ومات الدم انبعث فيهم حكم وملا مسوات،
 يقول ذلك ويف وجل، عز هللا إىل صعدت روحه ألن بروحه؛ فرحاً  ملوته اهتز   وجل عز   الرب عرش

  :عنه هللا رضي اثبت بن حسان
 عمرو أيب لسعد إال به مسعنا*  هالك أجل من هللا عرش اهتز وما
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 حلقوأ عليه، ويصلى ويكفن يغسل فإنه بقاؤه، طال إذا الشهيد أن على دليل هذا أن: واحلاصل
 .األكل مثل املستقرة احلياة دليل منه وجد إذا ما بذلك العلماء

 بقاؤه طال إذا بل رعاً ش بزمان مقدراً  ليس: أي ،«عليه وصلي غسل ُعرفاً  بقاؤه طال أو»: قوله
 .هعلي ويصلى ويكفن يغسل فإنه املوت سياق يف ليس أنه وعرف
 معه بقي لكن اً تأملم بقي إذا أما يغسل، ال أنه املُحتَضر كتأثر  متأثراً  بقي إذا أنه عندي يرتجح والذي
 .عليه ويصلى يغسل فإنه عقله

 نالدي جمد اختيار هو وهذا الشهادة، حكم يسقط ال ذلك فإن شرب لو أنه املؤلف كالم  وظاهر
 سياق يف وهو يشرب، قد ناإلنسا ألن  ؛ تيمية ابن اإلسالم شيخ جد السالم عبد وهو   تيمية ابن

 . الم العثيمنيا.ه  ك هللا رمحه اجملد لكالم اتبع املاتن فكالم األكل، خبالف املوت
 .قتل بغري الشهيدحكم  مسألة:
 يغسلون، وحنوهم ، والنفساء اهلدم، وصاحب الغريق، ومنه ، واملطعون كاملبطون،  قتل بغري الشهيد

 .1الشهادة لفظ فيهم ورد وإن
 وصاحب والغرق ملطعونوا كاملبطون  قتل بغري الشهيد فأما(: 2/403قال ابن قدامة يف املغين )

 يصلى ال : احلسن عن كىُي ما إال خالفا فيه نعلم ال عليهم ويصلى يغسلون فإهنم والنفساء اهلدم
 نفاسها يف ماتت أةامر  لىع صلى سلم و عليه هللا صلى النيب أن) ولنا ،شهيدة ألهنا النفساء على
 وعلي عمر على املسلمون وصلى شهيد وهو معاذ بن سعد على وصلى عليه متفق (وسطها فقام

 ناملطعو  مخسة داءالشه):  سلم و عليه هللا صلى النيب وقال شهيدان ومها عنهما هللا رضي
 تفقم صحيح حديث ذاه:  الرتمذي قال (هللا سبيل يف والشهيد اهلدم وصاحب والغرق واملبطون

 يف كرذ  ما على وزاد (تلالق سوى سبع الشهادة): قال أنه سلم و عليه هللا صلى النيب وعن ،عليه
 يغسلون هؤالء وكل شهيدة جبمع َتوت واملرأة اجلنب ذات وصاحب احلريق صاحب اخلرب هذا

 زالةإ من يتضمنه ملا كةاملعر  يف الشهيد غسل ترك سلم و عليه هللا صلى النيب ألن عليهم ويصلى
 .ناهاه ذلك يوجد الو  اجلراح من فيهم ملا أو لكثرهتم غسلهم ملشقة أو شرعا املستطاب الدم

 مظلوما. قتل حكم من مسألة:

                                                 
 ، 119/  2 الطالبني وروضة ، 248/  2 اجلليل ومواهب ، 184/  1 واملدونة ، 322/  1 الصنائع بدائع 1

 .536/  2 واملغين
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 ففيه وأهله نفسه دون أو ماله دون قتل أو ظلما قتل من فأما(: 2/403قال ابن قدامة يف املغين )
 ةرتب دون رتبته ألن الكوم الشافعي هبومذ احلسن قول وهو اخلالل اخرتها غسلي إحدامها روايتان
 الثانيةو  ملعرتكا بشهيد إحلاقه زجي فلم فيه القتل يكثر ال هذا وألن املبطون فأشبه املعرتك يف الشهيد

 بهأش شهيدا قتل نهأل الغسل يف وإسحاق واألوزاعي الشعيب قول وهو عليه يصلى وال يغسل ال
 ( ا.ه هيدش فهو ماله دون قتل من) لمس و عليه هللا صلى النيب قال املعرتك شهيد

 الطريق وقطاع وارجاخل كقتيل  مظلوما قتل فيمن واختلفوا (:4/272وقال القرطيب يف تفسريه )
 كل  وعلى عليه يصلى ولكنه يغسل، ل مظلوما قتل من كل:  والثوري حنيفة أبو فقال ذلك، وشبه

 ميو  قتل وكان وحان،ص بن زيد عن صحاح كثري  طرق من ورووا. العراق أهل سائر قول وهو شهيد،
 ابن زيد لقو  مثل قال أنه ريس بن عمار عن وثبت. دما عين تغسلوا وال ثواب عين تنزعوا ال: اجلمل

 عكجمي  يغسل -مهاأحد: قوالن وللشافعي. علي يغسله ول بصفني يسر بن عمار وقتل. صوحان
 يف توما الكفار قتله من يغسل ال: مالك قال. مالك قول وهذا احلرب، أهل قتله من إال املوتى

 نب أمحد ولق وهذا. عليه ويصلى يغسل فإنه -الكفار قتيل -املعرتك قتيل غري مقتول، وكل املعرتك
 غسل نفإ أصح، مالك لوقو . البغاة قتيل يغسل ال -للشافعي اآلخر والقول. عنه هللا رضي حنبل
. بتةاث سنة أو إمجاع أخرجه من إال ميت كل  غسل فواجب. الكافة ونقل ابإلمجاع ثبت قد املوتى
 كمهح يكون هلف منهم فقتل هب يعلموا ول منزهلم يف قوما صبح إذا العدو -اخلامسة. التوفيق وابهلل
 أغار: هللا أعادها طبةبقر  عندان نزلت املسألة وهذه املوتى، سائر حكم أو املعرتك، قتيل حكم

 جراهنمأ يف والناس ئةوستما وعشرين سبع سنة عظمامل رمضان من الثالث صبيحة -هللا العدوقصمه
 أاب تاذاألس املقرئ يخناش فسألت هللا، رمحه والدي قتل من مجلة من وكان وأسر، فقتل غفلة، على

. الصفني بني املعرتك يف يقتل ل أابك فإن عليه، وصلي غسله فقال، حجة أبيب املعروف أمحد جعفر
 يف القتلى حكم كمهح إن: فقال أيب بن ربيع بن أمحد بن الرمحن عبد بن ربيع شيخنا سألت مث

 غسله: وافقال الفقهاء نم مجاعة وحوله قطرال بن علي احلسن أاب اجلماعة قاضي سألت مث. املعرتك
 ياللخم احلسن يبأل" التبصرة" يف املسألة على وقفت ذلك بعد مث. ففعلت عليه، وصل وكفنه

 .ثيابه يف بدمه دفنته وكنت لته،غس ما ذلك قبل ذلك كان  ولو. وغريها
 

 (املسلمني من مجاعة عليه صلى منفضل  ابب)
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 املسلمني من أمة عليه تصلي ميت من ما): قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عائشة، عن
 .1(فيه شفعوا إال له يشفعون كلهم  مائة يبلغون

 اجتمع ما انظر كريب  ي فقال فانبعس أو بقديد له ابن مات أنهرضي هللا عنهما ) عباس ابن عنو 
 قال نعم قال ؟ أربعون هم تقول فقال فأخربته له اجتمعوا قد انس فإذا فخرجت قال الناس من له

 أربعون جنازته على فيقوم ميوت مسلم رجل من ما يقول وسلم عليه هللا رسول مسعت فإين أخرجوه
 .2(فيه هللا شفعهم إال شيئا ابهلل يشركون ال رجال

                                                 
  (.947أخرجه مسلم )1

 ميوت ال: نسائيوال الرتمذي ايةرو  ويف( املسلمني من. )مجاعة أي( أمة عليه تصلي. )مسلم أي( ميت من ما: )قوله
 الشني سكونب( له يشفعون لهمك  مائة. )العدد يف أي( يبلغون. )املسلمني من أمة عليه فيصلي املسلمني من أحد

 ويف قه،ح يف أي (فيه. )شفاعتهم تقبل أي املفعول، بناء ىعل الفاء بتشديد( شفعوا إال. )له يدعون أي الفاء وفتح
 قيد وقد .الفوز موجبات نم يكون الذي العدد هذا إىل بلوغهم ويطلب اجلنازة، مجاعة تكثري استحباب احلديث

 سلمنيم يكونوا أن: الثاين. غفرةامل له سائلني الدعاء له خملصني أي فيه، شافعني يكونوا أن: األول: أبمرين ذلك
 صلى نم: بلفظ هبرية بن لكما حديث وأييت املتقدم، عباس ابن حديث يف كما  شيئاً، ابهلل يشرك من فيهم ليس
 رجتخ حاديثاأل هذه: قيل :القاضي قال. الثالثة األحاديث هذه يف اختالف وال. أوجب فقد صفوف ثالثة عليه

 هللا ىصل - النيب يكون نأ وُيتمل: وويالن قال. سؤاله عن واحد كل  فأجاب ذلك، عن سألوا لسائلني، أجوبة
 ،به فأخرب همعدد قل وإن صفوف ثةثال مث أربعني، شفاعة بقبول مث به، فأخرب مائة شفاعة بقبول أخرب - وسلم عليه
 فاعةش قبول عن اإلخبار من يلزم فال األصوليني، مجاهري به ُيتج وال عدد، مفهوم هذا يقال أن أيضاً  وُيتمل: قال
 ةالشفاع صلوحت هبا، معمول اديثاألح كل  وحينئذ   صفوف، ثالثة مع األربعني يف وكذا. ذلك دون ما بولق منع مائة
 حديث بني تضاد ال: املصابيح رحش يف التوربشيت وقال. النووي كالم  انتهى-وأربعني صفوف ثالثة من األمرين أبقل

 دوع إذا اىلتع هللا ألن تأخر؛م العددين من لاألق إن احلديث هذا أمثال يف السبيل ألن عباس؛ ابن وحديث عائشة
. دهعبا على اً وتكرم فضالً  عليه يديز  بل ذلك، بعد املوعود الفضل من ينقص أن سنته من يكن ل واحد ملعىن املغفرة
اتيح عاة املفمر  .انتهى-ذكران يالذ للمعىن املائة يف عائشة حديث عن متأخراً  أربعني يف عباس ابن حديث فجعلنا

(5/393.) 

 (.948أخرجه مسلم ) 2
 أو. )بعسفان قريب موضع ابلتصغري( بقديد. )هللا لعبد أي( له مات أنه. )ابلتصغري( ابلتصغري( كريب  وعن: )قوله

. من ِبعىن ما يكون أن وميكن( الناس من. )بينها موصولة ما( له اجتمع ما. )الراوي من شك العني بضم( بعسفان
 أي يقول: قال أمحد رواية ويف. تظن أي ابخلطاب( تقول. )عباس ابن أي( فقال. )همابجتماع أو هبم أي( فأخربته)

 جتريد، ففيه" قلت" يقول أن الكالم وظاهر( نعم. )كريب  أي( قال أربعون هم. )عباس ابن يل يقول كريب  قال
 تراهم كم  ُيكو : فقال ماجه ابن رواية ويف. نعم: قلت: قال: بلفظ( 161ص7ج) األصول جامع يف اجلزري وذكره
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 ملا .فصاعدا سلمنيامل من مائة امليت على يصلي أن ونستحب (:5/161بن حزم يف احمللى )قال 
 أمة ليهع يصلي ميت من ام: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن املؤمنني، أم عائشة عن.. روينا
 بعد كوني الشفيع: حممد أبو قال.. ".فيه شفعوا إال: له يشفعون كلهم  مائة يبلغون املسلمني من

 هللا صلى هللا رسول وشفاعة ف،خيف ل الشفاعة لوال أنه تعاىل هللا قضى قد ما خمفف أنه إال, العقاب
 اثراآل جاءت كما  ارالن دخول وبعد النار دخول قبل تكون الشفاعات أكرب هي الىت وسلم عليه
 ا.ه  النار من ابهلل نعوذ

 سئل أنه وذلك ال،السؤ  اختالف االختالف هذا سبب: قيل (:2/605وقال القرطيب يف املفهم )
 عليه صلى عمن أخرى مرة وسئل ،"شفعوا: "فقال له؟ واستشفعوا مائة، عليه صلى عمن مرة

 دعاء يستجاب قد ذإ أعلم، وهللا ذلك، لقال ذلك من أقل عن سئل ولو بذلك، فأجاب أربعون،
 الثةث عليه صلى من: "لقا أنه - وسلم عليه هللا صلى - عنه روي وقد. استشفاعه ويقبل الواحد،

  ،"له شفعوا الصفوف من
 ا.ه  أربعني من أقل يكونون ولعلهم

 ما: القرطيب كرهذ  ما حنو عياض القاضي عن نقل ما بعد( 7/20)مسلم  شرحيف  النووي وقال
 مث به، فأخرب مائة، شفاعة بقبول أخرب - وسلم عليه هللا صلى - النيب يكون أن وُيتمل: نصه

 هذا :يقال أن أيضا وُيتمل. به فاخرب عددهم، قل وإن صفوف، بثالث مث بعني،أر  شفاعة بقبول
 ندو  ما نعم مائة شفاعة بولق عن اإلخبار من يلزم فال األصوليني، مجاهري به ُيتج وال عدد، مفهوم
 قلأب ةالشفاع وحتصل هبا، معمول األحاديث كل  وحينئذ صفوف، ثالث مع األربعني يف وكذا ذلك،

 ا.ه  وأربعني صفوف، ثالث نم األمرين،
 هذه يف االختالف ووجه(: 9/610) الصحيح اجلامع لشرح وقال ابن امللقن يف التوضيح

 حبسب لسائلني جوااب وردت أهنا بصالهتم، له فيغفر امليت على يصلي فيمن الواردة األحاديث
. بنعم فأجاب فيه؟ يشفعون هل املائة عن سائل فسأله اهلوى، عن ينطق ال من جواب فإنه سؤاهلم،

 وحديث، ذلك مثل لقال أربعني، من أقل عن سئل لو ولعله ذلك، مثل فقال أربعني عن وآخر

                                                                                                                           

 جنازته على. )للصالة أي( فيقوم. )امليت أي( أخرجوه. )عباس ابن أي( قال. )أكثر هم بل ال: قلت أربعني؟
 مؤمن أربعني من ما: ماجه ابن رواية ويف( شيئاً  ابهلل يشركون ال. )له ويدعون عليه فيصلون أي( رجالً  أربعون

مرعاة املفاتيح  .امليت ذلك حق يف أي( فيه. )شفاعتهم قبل يأ الفاء بتشديد( هللا شفعهم إال) ملؤمن يشفعون
(5/392.) 



 - 191 - 

 أن ميكن كما  أربعني، من أقل صفوف الثالث إلمكان أربعني من أقل على يدل هبرية بن مالك
 كثر  كلما  ةالشفاع ألن الكثرة؛ حيز من وهي سلف، فيما واألربعني املائة عني وإمنا أكثر، يكون

 ال فاضل فيها يكون أن املقدار هذا هلم املسلمني من مجاعة ختلو وال هلا، أوكد كان  فيها املشفعون
 ا.ه  عنده مشفعا هللا إىل ابلضراعة العدد هذا اجتماع يكون أو شفاعته، ترد

 دعاء:  - لعقابل الدافع - الرابع السبب (:7/498اإلسالم يف جمموع الفتاوى )وقال شيخ 
 ليهع هللا صلى لنيبا عن مالك بن وأنس عائشة فعن جنازته على صالهتم مثل للمؤمن ملؤمننيا

 فعواش إال يشفعون لهمك  مائة يبلغون املسلمني من أمة عليه يصلي ميت من ما: }  قال أنه وسلم
 سلمم رجل من ما}  : يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت قال عباس ابن وعن{ .  فيه
 . مسلم اروامه{  فيه هللا شفعهم إال شيئا ابهلل يشركون ال رجال أربعون جنازته على فيقوم تميو 

 كبائرال اجتنب الذي يالتق املؤمن على املغفرة حتمل أن جيوز فال.  املوت بعد له دعاء وهذا
 بسباأ من الدعاء ذاه أن فعلم.  املتنازعني عند له مغفور ذلك فإن وحده الصغائر عنه وكفرت
 ا.ه  للميت املغفرة

 لقوله وأنفع للميت أفضل كان  اجلمع كثر  وكلما(: 98قال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 له، يشفعون كلهم  مائة يبلغون يف املسلمني من أمة عليه تصلي ميت مامن  :وسلم عليه هللا صلى

 .1(له غفر: آخر حديث ويف، فيه شفعوا إال
 الشرك من شئ توحيدهم خيالط ل مسلمني كانوا  إذا مائة من أقل العدد نكا  ولو للميت يغفر وقد

 شفعهم إال شيئا ابهلل يشركون ال رجال، أربعون جنازته على فيقوم ميوت، مسلم رجل مامن): لقوله
 ا.ه  2(فيه هللا

 الذين رجالً  ألربعنيا يف يشرتط هل (:17/105وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 األكرب؟ أو األصغر الشرك شيئاً  ابهلل يشركوا ال أن امليت على يصلون

                                                 
 /4) والبيهقي( 144 ،143 /2) وصححه والرتمذي( 282 ،281 /1) والنسائي( 53 /3) مسلم أخرجه 1

 ومسلم .األول ابللفظ عائشة حديث من( 231 ،97 ،40 ،32 /6) وأمحد( 1526) والطيالسي( 30
 ابللفظ هريرة أيب حديث من( 453 /1) ماجه وابن أنس، حديث من( 266 /3) وأمحد والبيهقي والنسائي

 .الشيخني شرط على صحيح وإسناده اآلخر،
 النسائي ررواهو  .عباس ابن حديث من( 2509) وأمحد والبيهقي ماجه وابن( 64 /2) داود وأبو مسلم أخرجه 2

 .حسن هوسند خمتصرا النيب زوج ميمونة حديث من( 334 ،331 /6) وأمحد
 



 - 192 - 

 ربعونأ جنازته على ومفيق ميوت مسلم رجل من ما: "السالم الصالة عليه قال احلديث يففأجاب: 
 ال مأهن" يئاً ش ابهلل شركوني ال: "قوله فظاهر ".فيه هللا شفعهم إال شيئاً  ابهلل يشركون ال رجالً 

 .أكرب وال أصغر شركاً  يشركون
 أن شك ال نهأل شيء؛ يعند يرتجَّح ل وأان أكرب، شركاً  ابهلل يشركون ال املراد إن: يُقالَ  أن وُُيَتَملُ 
 ال هوو  أكرب شركاً  شركم وهو يصلي رِبا إنه: يقال قد ولكن معهم، ُيصلي ال أكرب شركاً  املشرك
 مسلمون، أهنم يظنون همو  القبور، وأهل األولياء، يدعون اآلن املسلمني بعض يفعل ما مثل يعلم؛
 لشركاب واملتلبس عاً،شاف يكون أنه شك ال هذا واألكرب األصغر الشرك من اخلايل حال كل  وعلى
 .احتمال فيه األصغر ابلشرك واملتلبس شافعًا، يكون ال األكرب

 
 (الطفل على الصالة ابب)

 واملاشي اجلنازة، خلف الراكب): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال رضي هللا عنه املغرية عن
 .1(عليه يصلي والطفل منها، شاء حيث

                                                 
،  701) ، والطيالسي(3/280) شيبة أيب ابن(، و 252،  249،  248-249،  4/247) أمحدأخرجه  1

 ويف ،(4/56) اجملتىب يف والنسائي (،1481) ماجه ، وابن(1031) الرتمذيو  (،3180) داود ، وأبو(702
 يف الطرباين، و (3049) حبان ابنو  ،(1/482) اآلاثر معاين شرح يف والطحاوي ، (2075،  2070) الكربى
 حديث: الرتمذي عنه قال ( واحلديث4/8) والبيهقي(، 1/355) يف ، واحلاكم(1047،  20/1046) الكبري
(، 106، وأقره الذهيب، وصححه ابن دقيق العيد يف اإلقرتاح )احلاكمو  صححه ابن حبان،و  ،صحيح حسن

 (:367عي يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة )وصححه العالمة األلباين يف صحيح الرتمذي، وقال العالمة الواد
، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند قال الطرباين : ل يرفعه سفيان ورجح الدارقطين يف العلل املوقوف

 عبيدة أبو الشيخني، رجال فمن جبري، بن زيد غري البخاري، رجال ثقات رجاله صحيح، حديث(: 30/97)
. جبري بن زيد أخي ابن وهو حيه، بن جبري ابن هو: الثقفي هللا عبيد بن وسعيد اصل،و  بن الواحد عبد هو: احلداد
 هذه يف كما  الثقفي هللا عبيد بن سعيد مرفوعا فرواه ووقفه، رفعه يف اختلف وقد .حيه ابن هو. زيد والد وجبري

 كما  حمفوظة غري وروايته جمهول لكنه ،56-4/55" اجملتىب" يف النسائي عند هللا عبيد بن املغرية وأخوه الرواية،
 قال عنه، واختلف جبري، بن زيد عن عبيد، بن يونس ورواه ( .18174) الرواية يف فضالة بن ومبارك سريد،

 /20" الكبري" يف الطرباين عند كما) يونس عن املزين بكر بن هللا عبد فرفعه: 7/135" العلل" يف الدارقطين
 ( .25-4/24" السنن" يف البيهقي عند كما) رفعه يف فشك يونس، عن الثوري، عن قبيصة ورواه ،(( 1044)
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 .1(عليه وصلي ورث الصىب استهل إذا: )"قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب وعن

                                                                                                                           

: يونس قال ،يرفعونه زيد وأهل يونس عن: قاال الواحد عبد بن وعنبسة علية ابن أن إال يونس على الباقون ووقفه
 من وثقأ وهو عنه، نعيم أيب طريق من شك دون يونس عن الثوري سفيان وقفه قد: قلنا .رفعه أحفظ فال أان وأما

 ندهع وجاء( 3180) داود أيب عند يونس عن الواسطي هللا عبد بن خالد أيضا ووقفه .رفعه يف شك الذي قبيصة
 عن وقفه نم أن بذلك ويظهر .موسل عليه هللا صلى النيب إىل رفعه أنه أخربوين زيد أهل أن وأحسب: أيضا قوله

 أن غري ثقة فاألول فضالة، نب ومبارك هللا عبيد بن دسعي من أثبت عبيد بن ويونس وأثبت، أكثر عبيد بن يونس
 يوقفها، هوغري  يسندها، ثأبحادي ُيدث ابلقوي، ليس": التهذيب" يف احلافظ عنه نقله فيما -قال للدارقطين

 يعلم ال مما ألنه ملرفوع،ا حكم يف أنه على أعلم، وهللا وقفه الراجح أن فيظهر ويسوي، يدلس صدوق ومبارك
 .ابلرأي

 حديث ومن عباس ابن حديث ومن هللا عبد بن جابر حديث من روي(: 271 /1) الساري أنيس صاحب الق 1
 :طرق عنه فله جابر حديث فأما هريرة، أيب

 "وورث عليه صلي الصيب استهل إذا" مرفوعا جابر عن الزبري أبو يرويه: األول
 والنسائي الثوري سفيان عن (9 - 8 /4) والبيهقي( 349 - 348 /4) واحلاكم( 6032) حبان ابن أخرجه

( 2750 و 1508) ماجه وابن القسملي مسلم بن املغرية عن (348 /4) واحلاكم( 6358" )الكربى" يف
 والرتمذي تميميال بدر بن الربيع عن( 199 ص" )والالحق السابق" يف واخلطيب( 992 /3) عدي وابن

 يف الدنيا أيب وإبن عياألوزا عن( 8 /4) بيهقيوال املكي مسلم بن إمساعيل عن( 8 /4) والبيهقي( 1032)
 شرط على صحيح: احلاكم قال. به جابر عن الزبري أيب عن كلهم  التميمي موسى بن حبان عن( 413" )العيال"

 "الشيخني
 /2 لخيصالت" اخلرب هذا لةع فهو عنعن وقد البخاري، شرط من ليس الزبري أاب ألن ووهم: فقال احلافظ وتعقبه
 الوهم "عنه الليث رواية ريغ من عن بلفظة جابر عن الزبري أيب رواية من هو: الفاسي القطان ابن وقال ،113

 .موقوفا جابر عن عنه الكندي سوار بن أشعث فرواه الزبري، أيب على فيه واختلف ،277 /3 واإليهام
 (404 /5" )وسطاأل" يف املنذر وابن( 3130) والدارمي( 382 /11 و 319 /3) شيبة أيب ابن أخرجه

 أنه ريالزب أبو أخربين جريج ابن بعهات بل به ينفرد ل لكنه. وغريهم والنسائي داود وأبو أمحد ضعفه سوار بن وأشعث
. هب جريج ابن عن( 6608) الرزاق عبد أخرجه. صوته مسع إذا يرث: املنفوس يف يقول هللا عبد بن جابر مسع

 :وقال. به الرزاق عبد ثنا يالنيسابور  رافع بن حممد عن( 6359)" الكربى" يف النسائي وأخرجه. صحيح وإسناده
 جريج وابن منكر، حديث غري بريالز  أيب عن مسلم بن املغرية وعند مسلم، بن املغرية حديث من ابلصواب أوىل هذا

 وقال" املرفوع احلديث من أصح هذا كأن:  الرتمذي وقال ،330 /2" األشراف حتفة" انظر" املغرية من أثبت
 (.113 /2 التلخيص" رفعه يصح ال": العلل" يف الدارقطين
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 رثي ال" رفوعام خمرمة بن واملسور هللا عبد بن جابر عن املسيب بن سعيد عن األنصاري سعيد بن ُيىي يرويه: الثاين
 اسالعب عن( 2751) جهما ابن أخرجه. يعطس أو ويصيح يبكي أن واستهالله: قال" صارخا يستهل حىت الصيب

 .هب سعيد بن ُيىي ثين بالل بن سليمان ثنا حممد بن مروان ثنا الدمشقي وليدال بن
 /20" )الكبري" يف وأخرجه. هب الوليد بن العباس ثنا أمحد بن عبدان عن( 4596" )األوسط" يف الطرباين وأخرجه
 قال. هب الوليد بن العباس اثن: قاال الدمشقي بكار بن حممد بن هارون بن وحممد أمحد بن عبدان عن( 21 - 20

 بن العباس غري ثقات رواته سنح إسناده احلديث: قلت" مروان به تفرد سليمان، إال ُيىي عن يروه ل: الطرباين
 هتذيب) عنه أحدث ال خبارواأل ابلرجال عاملا وكان عنه كتبت:  داود أبو وقال شيخ،: حامت أبو قال الوليد

 ،صويلح": الكاشف" يف ذهيبال وقال احلديث، يف األمر مستقيم: وقال" الثقات" يف حبان ابن وذكره ،(الكمال
 .هوغري  حامت أبو وثقه الطاطري حممد بن ومروان. صدوق": التقريب" يف احلافظ وقال
 ابن لوقو  قانع، ناب إال تضعيفه يف سلفا له نعلم ال ألان فأخطأ حزم بن حممد أبو وضعفه": التهذيب" يف احلافظ قال
 فقد بصحيح فليس. لصحيحا رجال من ليس إنه(: 74 /2 /1) الصحيحة يف األلباين قول ماوأ" مقنع غري قانع
 واليت( م) مةبعال" انالديو "و" غينامل"و" امليزان"و" الكاشف" يف والذهيب كتابيهما  يف والعسقالين املزي عليه علم
 نب ُيىي عن لبال بن سليمان عن هوافر  القطواين خملد بن خالد وخالفه املوفق، وهللا مسلم، رجال من أنه على تدل

 (.319 /3) شيبة أيب ابن أخرجه. قوله املسيب بن سعيد عن سعيد
" وورث يهعل صلي املولود ستهلا إذا: قال جابر عن رابح أيب بن عطاء عن املدين إسحاق بن حممد يرويه: الثالث
 مشهور قإسحا وابن( 8 /4) بيهقيوال( 403 /5" )األوسط" يف املنذر وابن( 3134) الدارمي أخرجه. موقوف

 أخرجه .به عطاء عن ملكحويلا راشد بن حممد اتبعه بل به ينفرد ل لكنه. عطاء من مساعا يذكر ول ابلتدليس
. به راشد بن حممد أان نهارو  بن يزيد ثنا السدوسي شيبة بن علي عن( 509 /1" )املعاين شرح" يف الطحاوي
 (1329 /4) عدي بنا فأخرجه عباس ابن حديث وأما. ثقات والباقون صدوق، راشد بن حممد حسن، وإسناده

 لصيبا استهل إذا" مرفوعا عباس ابن عن عطاء عن إسحاق أيب عن شريك ثنا الفزاري موسى بن إمساعيل طريق من
 اسعب ابن عن عطاء عن إسحاق أيب عن عنه ووكيع نعيم أبو فرواه شريك، على فيه واختلف" وورث عليه صلي
 ثنا قاال وكيع عن( 384 /11) شيبة أيب وابن دكني بن الفضل نعيم أيب عن( 3131) الدارمي أخرجه. فاموقو 

 أماو . عطاء من مساعا كريذ  ول ابلتدليس مشهور السبيعي هو إسحاق وأبو فيه، خمتلف وشريك(. 1) به شريك
 :طريقان عنه فله هريرة أىب حديث
" ورث املولود استهل إذا" مرفوعا هريرة أيب عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن إسحاق بن حممد يرويه: األول
 أخرجه طريقه ومن. به إسحاق ابن ثنا األعلى عبد ثنا البصري معاذ بن حسني عن( 2920) داود أبو أخرجه

 :الثاين. هللا عبد بن يزيد من مساعا يذكر ول يدلس صدوق وهو إسحاق ابن غري ثقات ورجاله (257 /6) البيهقي
 ديته وَتت عليه وصلي مسي صارخا الصيب استهل إذا" مرفوعا هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن الزهري يرويه
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 عليه صليتم ما أحق :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول) قال: قال رضي هللا عنه عازب بن الرباء عنو 
  .1(أطفالكم

                                                                                                                           

 إسحاق ثين شبيب بن هللا عبد طريق من( 147 /6" )اإلرواء" يف كما"  الطيوريت" يف السلفي أخرجه... "  وورث
 .به الزهري عن علي أيب بن علي ثين حممد بن

 السنة من :قال هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن عنه سلمة أيب بن العزيز عبد فرواه لزهري،ا على فيه واختلف
. الرفع حكم له لكن قوفمو  وهو( 257 /6) البيهقي أخرجه. صارخا يستهل حىت يورث وال املنفوس يرث ال أن

 العالمة صححه وقد ري،السا أنيس من ه . ا( 318 /3) شيبة أيب ابن أخرجه. قوله الزهري عن معمر ورواه
 (.1707 رقم ،147 /6) اإلرواء يف األلبتين

 املراد نأ على راجلمهو  ومحله والدته، عند يصيح أي( يستهل حىت يورث وال يرث وال عليه يصلى ال الطفل: )قوله
 يف قال. دةعا احلياة به يعرف الذي هوو  املعتاد ألنه ابالستهالل وعرب احلياة، إمارة منه يوجد أي احلياة، إمارة منه

-عطاس أو ةحرك أو نفس أو جاختال أو بصياح حبياته العلم أراد والدته، عند تصويته الصيب استهالل: اجملمع
 وأخرج. ىانته-صوت رفع أو ضوع حركة من احلياة على يدل ما منه يكون أن االستهالل: اهلمام ابن وقال. انتهى
 أنه على يدل واحلديث. انتهى-ضعيف وإسناده: احلافظ قال. طاسالع الصيب استهالل: مرفوعاً  عمر ابن عن البزار

 سقط،ال على الةالص يف الناس ختلفا: املعال يف اخلطايب قال. اختالف وفيه استهل، إذا إال املولود على يصلى ال
 نبلح بن أمحد وقال. ملسيبا وابن سريين ابن قال وبه يستهل، ل وإن عليه يصلى: قال أنه عمر ابن عن فروي

 رياثامل إمنا: إسحاق الوق. عليه صلي وعشر أشهر أربعة له وَتت الروح فيه نفخ كلما:  راهوية بن وإسحاق
 كترت  شيء يفأل والسعادة، وةالشقا عليها كتب  قد اتمة نسمة ألنه عليه؛ يصلى فإنه الصالة فأما ابالستهالل،

 ل وإن عليه، صلي استهل ذاإ جابر وعن عليه، ىوصل ورث استهل إذا: قال أنه عباس ابن عن وروي عليه؟ الصالة
 حرج وقد. اخلطايب كالم  نتهىا-والشافعي واألوزاعي مالك قول وهو الرأي، أصحاب قال وبه عليه، يصل ل يستهل

 أربعة ليستكم أن وهو لروح،ا فيه نفخت إذا عليه يصلى وإمنا: قال حيث أمحد قول املنتقى يف تيمية بن اجملد
 دثناح: قال مسعود ابن ديثح ذلك وأصل روح، فيه ينفخ ل إذ ِبيت ليس ألنه فال؛ لدوهنا سقط نإ فأما أشهر،
 مث اً،يوم أربعني أمه بطن يف جيمع أحدكم خلق إن: املصدوق الصادق وهو - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 وعمله هوأجل رزقه يكتب: ماتكل  أبربع ملكاً  إليه هللا يبعث مث ذلك، مثل مضغة يكون مث ذلك، مثل علقة يكون
 اخلالف وحمل :هذا تيمية ابن مكال  ذكر بعد الشوكاين قال. انتهى-عليه متفق. الروح فيه ينفخ مث سعيد، أو وشقي
 تهاللاالس ألن احلق؛ هوو  عليه يصلى ال أنه االستهالل حديث وظاهر يستهل، ول أشهر أربعة بعد سقط فيمن
 أن على يلدل الشارع من هاللاالست فاعتبار بعده، وجودها على يدل كما  السقط وجخر  قبل احلياة وجود على يدل

 لبطنا يف ياتهحب العلم ِبجرد تفىيك ال وأنه الطفل، على الصالة مشروعية يف معتربة البطن من اخلروج بعد احلياة
 (.5/425. مرعاة املفاتيح )الشوكاين كالم  انتهى-فقط

 حرب بن السالم عبد عن ( 4/9)  السنن يف والبيهقي ،( 1/292)  املعاين شرح يف الطحاوي أخرجه: ضعيف 1
 . عازب بن الرباء عن عاصم عن ليث عن
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 يعمل ل الذي املنفوس على ليصلي رضي هللا عنه هريرة أبو كان  إن): قال املسيب بن سعيد عن
 .1(القرب عذاب من أعذه اللَُّهمَّ : فيقول قط خطيئة

 .2(والرمحة ابلعافية لوالديه ويدعى عليه، يصلي السقط): قال رضي هللا عنه شعبة بن املغرية عنو 
 قلت فدفن؟ به بعث مث الدار يف مولود على مارضي هللا عنه عمر ابن صلى): قال انفع عنو 

 .3(ال: قال استهل؟ أكان: لنافع
 ول عليه يصلي ل يستهل ل وإن وورث، عليه صلي استهل إذا): قالرضي هللا عنه  جابر عنو 

 .4(يورث
 ال: قال عليه؟ أيصلى ميتا يقع السقط عنرضي هللا عنهما  عمر ابن سئل): قال إسحاق أيب عنو 

 .1(وورث عليه ُصلِ ى صاح فإذا يصيح حىت

                                                                                                                           

 مزر "  :الفيض ويف .تالطهالخ ضعيف - سليم أيب ابن وهو - وليث .أعرفه ل عاصم ، ضعيف إسناد وهذا:  قلت
 أين؟ من فالصحة.  يعرف ال صموعا ، لني ليث:  فقال املهذب، يف الذهيب تعقبه فقد ، زلل وهو ، لصحته املؤلف

 فقد قف،الو  فيه الصواب لعلو  أييت، كما  تضعيفه إىل نفسه البيهقي أشار وقد: قلت ! " ؟ أين من واحلسن بل! 
 على اصلو "  :قال عنه هللا رضي الصديق بكر أاب أن املسيب بن سعيد عن ثقات رجاله إبسناد البيهقي أخرجه

 وجه من ذاه روي وقد"  :بيهقيال قال مث بكر وأيب سعيد بني منقطع وهو ". عليه صليتم من أحق فإهنم أطفالكم،
 ،عنه يغين ام الباب ويف، ظاهر ووه ، تضعيفه إىل القول هبذا أشار وقد األول، الوجه من ساقه مث، " مرفوعا آخر
 (.73ص) نائزاجل حكامأ يف خمرج وهو"  عليه يصلى والطفل" ..  :وسلم عليه هللا صلى قوله وهو

 .به املسيب ابن عن سعيد بن ُيىي عن شعبة ثنا اجلعد ابن ثنا( 420) العيال يف الدنيا أيب ابن أخرجه :صحيح 1
 .به ُيىي عن الثوري عن( 533 /3) الرزاق عبد وُاخرجه

 يونس قطري من (406 /5) املنذر وابن( 317 /3) شيبة أيب وابن( 531 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 2
 .به املغرية عن أبيه عن جبري بن زيد عن عبيد بن

 .حية ابن هو زيد والد وجبري
 عبيد عن ُيىي ثنا( 346 /1 املطالب) مسنده يف وهو مسدد طريق من( 404 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 3

 .به انفع عن هللا
 أيب عن أشعث عن حممد بن أسباط طريق من( 404 /5) املنذر وابن( 319 /3) شيبة أيب ابن أخرجه :حسن 4

 بتقوى آخر طريق لألثر ولكن .ابلسماع يصرح ل الزبري وأبو ضعيف، وهو سوار ابن هو وأشعث .به جابر عن الزبري
 .به جابر عن عطاء عن إسحاق ابن طريق من( 403 /5) املنذر ابن أخرجه به

  .مدلس إسحاق وابن
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 واستهل، حياته عرفت إذا الطفل أن على العلم أهل أمجع(: 5/403قال ابن املنذر يف األوسط )
 ابنو  عمر، ابن عن ا،فروين حياة، له يعرف ل الذي الطفل على الصالة يف واختلفوا عليه صلي

 عن ،سئل عمر، ابن نأ انفع، نع " عليه صلي املولود استهل إذا: " قالوا أهنم وجابر عباس،
 طسق على مرة صلى دوق: قال عليه صلي حيا، ووقع خلقه مت إذا: " قال ؟ السقط على الصالة،

 وصلي ورث استهل إذا الصيب: " قال عباس، ابن عن . و" ميتا أو حيا، وقع أدري ال الدار، يف
 لاسته ذاإ: " قال ابر،ج عن و " وورث عليه صلي املولود استهل إذا: " قال جابر، عن. و " عليه
 اء،وعط ،: واحلسن ي،النخع قال وبه"  يورث ول عليه يصل ل يستهل ل فإذا وورث، عليه صلي

 يصل ل ليسته ل ذاإ: " والشافعي واألوزاعي، ومالك، ومحاد، واحلكم، أمحد، وقال والزهري،
 ابن عن ذلك، روىي تهل،يس ل وإن عليه يصلى: طائفة وقالت الرأي، أصحاب قال وبه عليه،
 قال هوب"  ةوالرمح لعافيةاب لوالديه ويدعى عليه، يصلى السقط: " قال شعبة، بن املغرية عن. و عمر
 ليهع ويصلى يغسل لدو  أنه علم إذا: " حنبل بن أمحد وقال: املسيب بن وسعيد سريين، بن حممد

 أشهر عةأرب َتت إذا: " قال محدأ قال وكذلك ،" عليه صلي الروح فيه نفخ كما: "  إسحاق وقال ،"
 هللا صلى النيب ابأصح يف السنة مضت: " إسحاق وقال ،" الروح فيه نفخ قد ألنه عليه يصلى
 ضيمي أن وهو الروح، فيه ونفخ خلقه َتام بعد ميتا أمه بطن من سقط إذا الصيب يف وسلم عليه
 اتمة ةنسم قيامةال يوم يبعث ام وأما ،االستهالل يف املرياث إمنا عليه، يصلي أنه وعشرا، أشهر أربعة
 هللا صلى النيب عن رذك وقد ؟ عليه، الصالة يرتك شيء فألي والسعادة، الشقاء عليه كتب  وقد
 ولود،م على صلى عمر ناب أن وثبت ...شعبة بن املغرية رواه ،" أطفالكم على صلوا: وسلم عليه
 للهما: " وقال خطية، ليعم ل الذي نقوصامل على هريرة أبو وصلى استهل، يكن ل أنه انفع ذكر
 ا.ه  القرب عذاب من أعذه

 أول استهل ميوت، مث حيا يولد املولود على الصالة ونستحب(: 5/158وقال ابن حزم يف احمللى )
 وأما ،هنى عنه أيت ل خري فعل فاهنا عليه الصالة أما ،يبلغ ل ما فرضا عليه الصالة وليس يستهل،

 هللا صلى هللا رسول ابن ابراهيم مات: )قالت املؤمنني مأ عائشة عن.. روينا فلما هعلي الصالة ترك

                                                                                                                           
 رثولأل .ابلسماع يصرح ل إسحاق وأبو .به إسحاق أيب عن رائيلاس عن( 530 /31) الرزاق عبد أخرجه :حسن 1

 .عمر ابن عن انفع عن العمرى هللا عبد عن عطاء بن الوهاب عبد طريق من( 9 /5) البيهقي أخرجه آخر طريق
 .ضعيف العمرى هللا وعبد
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 خرب هذا( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه يصل فلم شهرا، عشر مثانية ابن وهو وسلم عليه
 السالم عليه أبنه مرسالن أثران جاء وقد عنها، هنى فيه وليس الصالة، ترك فيه مناإ ولكن صحيح

 عليه هللا صلى هللا رسول أن ذكر أنه  شعبة بن املغرية عن... و فيه الحجة واملرسل عليه، صلى
 أيخذ وهبذا( عليه يصلى والطفل منها، شاء حيث واملاشي اجلنازة، خلف الراكب: )قال وسلم
 معىن ال: حممد أبو قال. استهل إذا عليه يصلى: وابراهيم احلسن وقال...  الصحابة مجهور

 ا.ه  امجاع وال نص يوجبه ل النه ،لالستهالل
 غسل أشهر، ربعةأ من ألكثر ولد إذا والسقط: )قال(: 389 /2) املغين يف قدامة ابن وقال

 يغسل إنهف واستهل، حيا رجخ إن فأما َتام، لغري أو ميتا، املرأة تضعه الولد: السقط( عليه وصلي
 يوصل غسل أشهر عةأرب له أتى إذا: أمحد فقال يستهل، ل وإن...  خالف بغري عليه، ويصلى
 لدو  البنته ابن لىع عمر ابن وصلى وإسحاق، سريين، وابن املسيب، بن سعيد قول وهذا عليه،
 عليه صلىي ال: الرأي وأصحاب واألوزاعي ومالك، ومحاد، واحلكم وإبراهيم، احلسن، وقال ميتا،
 الطفل: )لقا أنه وسلم يهعل هللا ىصل النيب عن روي ملا كاملذهبني؛  قوالن وللشافعي يستهل، حىت

 وال حلياةا حكم له يثبت ل وألنه الرتمذي، رواه( يستهل حىت يورث، وال يرث، وال عليه، يصلى ال
 .أشهر أربعة دون كمن  عليه، يصلى فال يورث، وال يرث
 وددا بوأ اهرو ( عليه يصلى طوالسق: )قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن املغرية، روى ما ولنا،

 ذكرهو  صحيح، حسن حديث هذا: وقال( عليه يصلى والطفل: )الرتمذي رواية لفظ ويف والرتمذي
 من عليه يصلى أن أحق أحد ما: قال عنه هللا رضي الصديق بكر أيب وحبديث به، واحتج أمحد

 يف ربأخ لموس عليه هللا ىصل النيب فإن كاملستهل،  عليه فيصلى الروح فيه نفخ نسمة وألنه الطفل،
 اضطرب قد: الرتمذي لقا وحديثهم،. أشهر ألربعة الروح فيه ينفخ أنه املصدوق، الصادق حديثه
 ال ألنهف اإلرث وأما، عاملرفو  من أصح هذا كأن:  الرتمذي قال. موقوفا بعضهم فرواه فيه، الناس
 تكان  من صادفت أن شرطها من والصالة. اإلرث شرط من وذلك مورثه، موت حال حياته تعلم
 فال ،وخري ولوالديه، هل دعاء عليه الصالة وألن احلديث، من ذكران ِبا ذلك علم وقد حياة، فيه

 فإنه شهر،أ أربعة هل أيت ل من افأم املرياث، خبالف احلياة، لوجود واليقني؛ االحتياط إىل فيها ُيتاج
 فإنه ،سريين ابن عن الإ خالفا، فيه نعلم وال. ويدفن خرقة، يف ويلف عليه، يصلى وال يغسل، ال

 فيه خينف ال أنه على يدل املصدوق الصادق وحديث الروح فيه نفخ أنه علم إذا عليه يصلى: قال
 .ه ا والدم اجلماداتك  عليه، يصلى فال نسمة، يكون فال ذلك وقبل أشهر، أربعة بعد إال الروح
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 الطفل على الصالة سلمو  عليه هللا صلى هديه من وكان (:1/493وقال ابن القيم يف زاد املعاد )
 من فإهنم فالكمأط على صلوا مرفوعا"  ماجه ابن سنن عليه يصلى الطفل قال أنه عنه فصح

 ىأت إذا قال ؟ سقطال على يصلى أن جيب مىت:  أمحد سألت:  عبدة أيب بن أمحد قال أفراطكم
 قال ؟ عليه صلىي لطفلا شعبة بن املغرية فحديث قلت.  الروح فيه ينفخ ألنه أشهر أربعة عليه

.  يباملس بن سعيد الهق قد قال ؟ غريها وال األشهر األربعة بيان هذا يف ليس قلت مرفوع صحيح
 ذلك يف اختلف قد قيل ؟ مات يوم إبراهيم ابنه على وسلم عليه هللا صلى النيب صلى فهل قيل فإن

 عليه هللا صلى النيب بن إبراهيم مات قالت عنها هللا رضي عائشة عن"  سننه"  يف داود أبو فروى
:  أمحد اإلمام قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه يصل فلم شهرا عشر مثانية ابن وهو وسلم
 بن مدحم بن بكر أيب نب هللا عبد حدثين إسحاق ابن عن أيب حدثين قال إبراهيم بن يعقوب حدثنا
 داج منكر حديث هذا حنبل ايةرو  يف أمحد وقال ،فذكره. . .  عائشة عن عمرة عن حزم بن عمرو
 احدثن عامر بن ودأس حدثنا أيب حدثين هللا عبد على وقرئ اخلالل وقال.  إسحاق ابن ووهى

 عليه هللا صلى هللا سولر  صلى قال عازب بن الرباء عن عامر عن اجلعفي جابر حدثنا قال إسرائيل
 مات ملا قال لبهيا عن وددا أبو وذكر شهرا عشر ستة ابن وهو ومات إبراهيم ابنه على وسلم

 ملقاعدا يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بن إبراهيم
 هللا ىصل النيب أن رابح أيب بن عطاء عن وذكر.  كويف   يسار بن هللا عبد امسه والبهي مرسل وهو
 كان  دق فإنه عطاء فيه وهم مرسل ذاوه.  ليلة سبعني ابن وهو إبراهيم ابنه على صلى وسلم عليه
 ثحدي صحة ومنع هعلي الصالة أثبت من فمنهم اآلاثر هذه يف الناس فاختلف.  السنة جتاوز

 مومنه عضاب بعضها يشد اءالرب  حديث مع املراسيل وهذه:  قالوا وغريه أمحد اإلمام قال كما  عائشة
 . منها أصح سحاقإ ابن حديث الوق املراسيل هذه وضعف اجلعفي جبابر الرباء حديث ضعف من
 صلى هللا رسول ببنوة استغىن طائفة فقالت عليه يصل ل ألجله الذي السبب يف هؤالء اختلف مث

 . عليه ةالصال عن شهادتهب الشهيد استغىن كما  له شفاعة هي اليت الصالة قربة عن وسلم عليه هللا
. عليه لصالةا عن الكسوف الةبص فاشتغل الشمس كسفت  يوم مات إنه:  أخرى طائفة وقالت
 بنفسه رهايباش ول عليه يصل فقيل عليه ابلصالة أمر فإنه اآلاثر هذه بني تعارض ال طائفة وقالت

 ذاوإ علم دةزي معه ألن ىلأو  املثبت رواية فرقة وقالت عليه يصل ل وقيل الكسوف بصالة الشتغاله
 ا.ه  اإلثبات قدم واإلثبات النفي تعارض

 نفخت إذا عليه يصلى وإمنا: قال حيث وإسحاق، أمحد، قول" املنتقى" يف تيمية ابن داجمل رجح وقد
 فيه ينفخ ل إذ ِبيت، ليس ألنه فال، لدوهنا سقط إن فأما أشهر، أربعة يستكمل أن وهو الروح، فيه
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 عليه هللا صلى - هللا رسول حدثنا: قال ،- عنه هللا رضي - مسعود ابن حديث ذلك وأصل روح،
 علقة يكون مث يوما، أربعني أمه بطن يف جيمع أحدكم خلق إن: "املصدوق الصادق وهو ،- لموس
 وأجله، رزقه، بكتب كلمات،  أبربع ملكا إليه هللا يبعث مث ذلك، مثل مضغة يكون مث ذلك، مثل

 .انتهى. عليه متفق". الروح فيه ينفخ مث سعيد، أو وشقي،
 يستهل، ول أشهر، أربعة بعد سقط فيمن اخلالف وحمل: هذا تيمية ابن كالم  ذكر بعد الشوكاين قال

 قبل ياةاحل وجود على ليد االستهالل ألن احلق، وهو عليه، يصلى ال أنه االستهالل حديث وظاهر
 ياةاحل أن على ليلد الشارع من االستهالل فاعتبار بعده، وجودها على يدل كما  السقط، خروج

 يف حبياته مالعل ِبجرد كتفىي ال وأنه الطفل، على الصالة روعيةمش يف معتربة البطن من اخلروج بعد
 (.4/57من نيل األوطار ) الشوكاين كالم  انتهى فقط البطن

 الصالة جتب فال نشخصا ذلك من ويستثىن(: 79وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 :عليهما
 السالم، عليه ابراهيم ابنه على يصل ل لموس عليه هللا صلى النيب الن يبلغ، ل الذي الطفل: األول
 عشر مثانية ابن وهو وسلم عليه هللا صلى النيب بن ابراهيم مات) :عنها هللا رضي عائشة قالت
 .1( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه يصل فلم شهرا،
 ثالثة كذل ويف وغريهم، أحد شهداء على يصل ل وسلم عليه هللا صلى النيب الن الشهيد،: الثاين

 (.2 5 ص) ،(32) املسألة يف ذكرها سبق أحاديث
 ملسألةا يف فيهما اديثاالح من أييت كما  وجوب بدون عليهما الصالة مشروعية ينفي ال ذلك ولكن
 .التالية

 أمه نبط من يسقط لذيا وهو) سقطا كان  ولو الطفل،: األول: ذكرهم أييت من على الصالة وتشرع
 :ثانحدي ذلك ويف( َتامه قبل
 .2(والرمحة ابملغفرة لوالديه عى ويد عليه، يصلى( السقط: رواية ويف) والطفل...  ) - 1
 صبيان من بصيب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أيت): قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 2

 سوء، يعمل ل اجلنة، عصافري من عصفور هلذا، طوىب: فقلت: عائشة قالت عليه، فصلى االنصار،
                                                 

 احلافظ قال ماك  حسن، وإسناده( 267 /6) وأمحد( 158 /5) حزم طريقه ومن( 166 /2) داود أبو أخرجه 1
 "!. صحيح خرب هذا: " حزم ابن وقال ،" االصابة"  يف
 (50) املسألة يف بتمامه سبق وقد صحيح، بسند وغريمها والنسائي داود أبو رواه 2
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 يف وخلقهم، أهال، هلا وخلق اجلنة، عزوجل هللا خلق عائشة؟ ي ذلك غري أو: قال، يدركه ول
  .1(آابئهم أصالب يف وخلقهم أهال، هلا وخلق النار وخلق، آابئهم أصالب

                                                 
  رجاله صحيح، وإسناده للنسائي، واللفظا( 208 /6) وأمحد( 1 9 276) والنسائي( 55 /8) مسلم أخرجه 1

 ا.ه  كالم العالمة األلباين. ثبت ثقة وهو منصور، بن عمرو يخهش غري مسلم، رجال ثقات كلهم
 أعله دفق احلفاظ، بعض ليهع انتقضها الىت جدا اليسرية األحرف من ولكنه مسلم يف كان  وإن احلديث هذاقلت 
 دريبُ  بردة، أيب بن بُريد من يلإ أحب ُيىي بن طلحة" بقوله( 3 /1) اخلالل علل من املنتخب يف كما  أمحد اإلمام
 :قال أيب حدثين( أمحد بن هللا عبد قال" )اجلنة عصافري من عصفور حبديث حدَّث وطلحة مناكري، أحاديث يروي
 وقد ،"لفضي ابن يعين طلحة نم إال مسعه أراه وما: أيب قال َعمر، أيب بن حبيب أو العالء عن فضيل ابن حدثنا
 رقم 68 - 67 /1) امللل هلأ كتاب  للخالَّل، جلامعا كتاب  يف كما  احلديث، هذا بتضعيف أمحد اإلمام َصرَّح
 612 /2) الذمة أهل أحكام يف اجلوزية قيم وابن ،(10 رقم ،53) اخلالَّل علل منتخب يف قدامة ابن وعنه( 16

 رضي - ئشةعا حديث له ذكر دأمح اإلمام أن امليموين، احلميد عبد بن امللك عبد عن اخلالَّل روى فقد( 613 -
 ومسعته ... طلحة هو عَّفه،ض رجالً  فيه وذكر ضعيف، حديث هذا: "فقال املسلمني، أطفال يف هذا - عنها هللا

 كُّ ُيشَ  كيف  ه،ألبوي يرجى هو قولي ومسعته فيه األحاديث علينا أملى مث! اجلنة؟ يف أهنم يشك وأحدٌ  مرة غري يقول
(: " 616 - 615 /2) قال مث ُيىي، بن ةطلح ترمجة يف الضعفاء يف احلديث هذا العقيلي أورد ولذلك ،!!فيه؟
 كما  الرب عبد بنا وأعله ،"الوجه ذاه من إال ُُيَفظ ال وأوله جياد، أبسانيد الناس حديث من رواية فيه احلديث آخر

 ضعيف ساقط حلديثا وهذا: "بقوله( 351 - 350 /6) التمهيد يف وقال ،(519) املستوعبة األجوبة يف
 ر جيُ عَ  فال ،به انفرد مما حلديثا وهذا به، ُيتج ال ضعيف ُيىي بن وطلحة واإلمجاع، راآلاث من ذكران ِبا مردود
 عليه، فأنكروه ُيىي، بن طلحة به انفرد ضعيف، حديث(: "90 /18) التمهيد من آخر موطن يف وقال ،"عليه

 لكن حديثه، من كرين مما ووه طلحة، عن مجاعة رواه(: 462 /14) السري يف الذهيب وقال ،"أجله من وضعَّفوه
 ُيىي نب طلحة أن على ائمق احلديث فتضعيف: هذا وعلى: العوين عارف بن حامت الشريف /د وقال مسلم، أخرجه

 ُيىي بن حةطل ترمجة ىلإ رجع ومن به، رَّدتف ما ِبثل التفرُّد ُيتمل ال - وإتقانه ضبطه يف - مثله وأن ابحلديث، تفرَّد
 ما ثلهوم( 28 - 27 /5) بالتهذي هتذيب فانظر الضبط، خفيف أنه لديه رتجحسي التيمي هللا عبد بن طلحة بن

 من ابتوالث ثابتةال النصوص خيالف هب تفرَّد ما كان  إذا وابألخص أبصل، تفرَّد إذا خاصة التفرُّد منه يقبل ما أقل
 يدالتمه يف الق عندما لك،ذ على عاإلمجا  ونقل ُيىي، بن طلحة مفاريد يف القول الرب عبد ابن أطلق لقد بل الدين،

 ".لضعفه مجيعهم عند حبجة ليس به انفرد ما(: "79 /12)
 :متابعتني( الظاهر يف) متابع ُيىي بن طلحة أن كله  ذلك يعارض لكن

 عن طلحة، بنت عائشة عن عمرو، بن فضيل عن املسيب، بن العالء طريق من( 2662) مسلم أخرجه ما: األوىل
 هللا صلى - هللا رسول فقال ،- اجلنة عصافري - من عصفور له، طوىب فقلت صيب، توىفَّ  :قالت املؤمنني، أم عائشة

 يف حبان ابن وأخرجه". أهالً  وهلذه أهالً  هلذه فخلق النار، وخلق اجلنة خلق هللا أن تدرين أوال:"- وسلم عليه
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 إال عمرو بن الفضيل عن احلديث هذا يرو ل: "عقبة وقال ،(4512) األوسط يف والطرباين ،(138) صحيحه
 .ُيىي بن طلحة رواية على صحيحه يف مسلم اإلمام قدمها وقد الصحة، ظاهرها املتابعة وهذه" املسيب بن العالء

 :مواقف ثالثة جتاهها والباحثني وللعلماء
 فخال بال) حبان ابن موقف ظاهر هو وهذا. ُيىي بن طلحة حلديث متابعة ابعتبارها وتصحيحها، قبوهلا: األول
 (.ذكره أييت خالف   على) مسلم موقف ظاهر وهو ،(أعلمه
 منتخب ققحم) هللا عوض بن ارقط معاذ أبو به فسر ما وهو ُيىي، بن طلحة رواية على وتقدميها تصحيحها: الثاين
 نظره حسب مبتنياً  ُيىي، بن طلحة رواية على املسيب بن العالء لرواية تقدميه من مسلم، تصرُّف( اخلالل علل
 - سلمو  عليه هللا صلى - النيب من كاستدرا فيها ليس املسيب بن العالء رواية وأن الروايتني، بني املعىن يف رقالف

. تملحم النار دخوهلم أن وأ فيهم، متوقف املسلمني أوالد أن من به يتمسك قد ما فيها ليس: أي عائشة، على
 .ُيىي بن طلحة وايةر  يف اليت النكارة املسيب بن العالء رواية يف فليس وعليه

 على أي) ليهع الطرباين نصَّ  كما  هبا، هانفراد على اعتماداً  املتابعة، هلذه ذكره يف املسيب بن العالء توهيم: الثالث
 ضيلف بن حممد ةرواي ذكر وأنه ،(العلل) يف كالمه  ذكران وأن سبق الذي أمحد، اإلمام موقف هو هذا ولعل( انفراده

 ورأى ،(طلحة بنت عائشة نع روى ممن وهو) عمرة أيب بن حبيب عن أو( املسيب ابن ووه) العالء عن غزوان بن
 .ُيىي بن طلحة حديث إىل مرجعه احلديث هذا أن

 احلديث بضعف القاطع حكمه معو  ُيىي، بن طلحة بتفرُّد جزمه مع فإنه أيضاً، الرب عبد ابن موقف هو هذا ولعل
 من حِلَُجج ذكره سياق يف ،(106 /18) التمهيد ليقول عاد أنه إال - قسب كما  -( التمهيد) من موطنني يف وردَّه

 بن يلفض رواه قدو  زعموا، كما  ليسو  احلديث، هبذا انفرد ُيىي بن طلحة أن قوم وزعم: "املسلمني أطفال يف َتوَقفَ 
 لحةط رواية لىع حالواض وحكمه حالصري تضعيفه املتابعة هبذه اعتداده عدم على يدل والذي أورده، مث... "  عمرو

 يف ولهق لذلك ويشهد( لتمهيدا يف تراه كما) أيضاً  املسألة هذه يف األخري ترجيحه مع ،- سبق كما  - ُيىي بن
 بنت عائشة نع عمرو، بن وفضيل ُيىي بن طلحة رواه حديث وهو(: "12066 رقم 393 /8) االستذكار

 عن وزيةاجل قيم ابن نقله ام أيضاً  لذلك ويشهد" احلديث أهل بعض عند عليه يعتمد ممن وليس عائشة، عن طلحة
 كان  وإن ،- عنها هللا رضي - عائشة حديث أما: "قال حيث ،(612 /2) الذمة أهل أحكام يف الرب عبد ابن

 عن به ردانف ىيُي بن طلحة أبن علته، الرب عبد ابن وذكر وغريه، أمحد اإلمام ضعَّفه فقد صحيحه، يف رواه مسلم
 بنت ةعائش عن رواه عمرو بن فضيل إن قيل وقد ضعيف، وطلحة املؤمنني، أم عائشة عن طلحة، تبن عائشة عمته

 ".كالمه  هذا سواء ُيىي بن طلحة رواه كما  طلحة،
 إسحاق، بن ُيىي عن الربيع، بن قيس عن ،(1679 رقم) مسنده يف الطيالسي داود أبو أخرجه ما: الثانية واملتابعة

 دحمم. د الطيالسي، سندم حمقق اإلسناد هذا تعقب وقد - عنها هللا رضي - ئشةعا عن طلحة، بنت عائشة عن
 نم مقلوابً  نيكو  وقد أعرفه، ل: إسحاق بن وُيىي ضعيف وهو الربيع، بن قيس املصنف إسناد يف: "قائالً  الرتكي

 ".طلحة بن ُيىي بن إسحاق
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 شهر،أ أربعة استكمل ذاإ وذلك الروح، فيه نفخت قد كان  إذا عليه يصلي إمنا السقط أن والظاهر
 .خيفى ال كما  ِبيت ليس النه ذلك، قبل سقط إذا فإما مات، مث

 هأم بطن يف جيمع مأحدك خلق أن): مرفوعا عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد حديث ذلك وأصل
 فيه نفخي...  ملكا إليه يبعث مث ذلك، مثل مضغة يكون مث ذلك، مثل علقة يكون مث يوما، أربعني،
 .عليه متفق(  الروح

 ." وورث عليه صلي السقط استهل إذا: " ديثحل حيا، يسقط أن بعضهم واشرتط
 ا.ه  1العلماء بينه كما  به، ُيتج ال ضعيف حديث ولكنه

 أربعة له جنينا طتأسق وفاهتا قبل زوجيت أن أفيدكم (:8/406وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 يء؟ش علي كان  إن إفاديت فأرجوكم عليه، صالة بدون ودفنته أخذته وقد شهور،

 أمت دق دام ما لعلماءا أقوال من الصحيح على عليه ويصلى ويكفن يغسل أن ينبغي كان  فأجابوا:
 هللا صلى لنيبا أن عنه، هللا يرض شعبة بن املغرية عن والرتمذي داود أبو رواه ما لعموم أشهر؛ أربعة
 ا.ه  يكعل شيء وال املطلوب فات قد ولكن « عليه يصلى السقط »: قال وسلم عليه

                                                                                                                           

 ةومثر  طويل،ال االختالف هذا هفي خمتلف حلديثا أن: القول وخالصة!!. ُيىي بن طلحة عن مقلوابً  أحسبه بل: قلت
 إحدى بلق ومن املسلمني، دأوال يف الثابت الصحيح خيالف ال ِبا وجهه احلديث صحَّح فمن! قريبة يف اخلالف
 الظاهرة فتهملخال دِ هر  متابعة من مالهو  احلديث ردَّ  ومن أيضاً، فيهم الثابت الصحيح ختالف ال ألهنا قبلها؛ روايتيه
 ححهوص ه ،. ا احلديث لإعال عندي يرتجح والذي. فيه صناعية علة من له الح ما مع كذلك،  الثابت يحللصح
 فقد األلباين والعالمة ،(10 /5) العارضة يف العريب وابن صحيحة، يف له إبخراجه مسلم منهم العلماء بعض

 (.484 /42) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وصححه ،(251) اجلنة ظالل يف صححه
 منياملسل أطفال من ما من أن على املسلمني علماء من بن يعتقد من أمجع: " تعاىل هللا رمحه النووي قال )تنبيه(:

 قبل ذلك الق أو دليل، غري من لقطعاب املسارعة عن هناها لعله أنه الحديث هذا عن واجلواب اجلنة، أهل من فهو
 ".اجلنة يف املسلمني أطفال أن يعلم أن

: لقا. معني لطفل ابجلنة جلزما عليها أنكر إمنا أنه: خالصته آخر جبواب النسائي على حاشيته يف السندي بوأجا
 .تعاىل هللا عند املناط وهو غيب، حتقيقا األبوين إميان الن خمصوص يف اجلزم يصبح وال

 اجلامع التاج نقد وكتايب ،(255 /5) واجملموع( 147 - 146 /5) والتلخيص( 277 /2) الراية نصب انظر 1
"  الغليل إرواء"  يف حققته كما  فيه، الصالة ذكر بدون احلديث صح وإمنا ،(293 رقم) اخلمسة لالصول

 .طبعه هللا يسر( 1704)
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 نور: )برانمج نم مسعت (:20-14/19بن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب )وسئل العالمة ا
 واحد لك  عمر يقل ال ال،أطف أربعة مين تويف وأان عليه، يصلى يتوىف الذي الطفل أن( الدرب على
  .هللا أفادكم أفيدوين لوالدي، األمر مفوض ألنين عليهم، يصل ول واحدة، سنة عن منهم

 يه،عل يصلى أنه يحالصح الصغري، الطفل عليه، يصلى أنه الصحيح يف لالطف أن شك ال فأجاب:
 هلج فإذا عليه، صلىي أنه الصواب ولكن عليه، يصلى ال: العلم أهل بعض قال الصواب، هو هذا

 له ينبغي لكن شيء، عليه سولي عنه، هللا يعفو أن فنرجو منه، جهال عليه يصل ول ودفنه، اإلنسان
 يكفنو  يغسل الكبري،ك  عليه ويصلى ويكفن يغسل عليه، يصلى حىت يدفن الوأ للمستقبل، التنبه

 نم جحاألر  هو وهذا الواجب، هو هذا املشروع، هو هذا كالكبار،  يدفن مث عليه ويصلى ويطيب،
 ا.ه  الصغري الطفل يف العلماء قويل

 املودود على ابلصالة القائلني مذهب األرجح عندي(: 19/186وقال األثيويب يف ذخرية العقىب )
 وإسحاق، أمحد، ذهبم هو كما  أشهر، أربعة له مت أن بعد يستهل، ل أو استهل، سواء مطلقا،
 تقدم قدو  لتايل،ا الباب يف آليتا شعبة بن املغرية حلديث ،-تعاىل هللا رمحهم- تيمية ابن اجملد ورجحه
  حيح،ص حديث وهو. "عليه يصلى السقط: "داود أيب ولفظ ،"عليه يصلى الطفل: "مرفوعا أيضا،
 .1942 /55 يف عليه الكالم تقدم كما
 أخرجه ما وهو يستهل، ل إذا الصالة عدم الشوكاين به رجح الذي االستهالل حديث وأما

 ال الطفل: "قال - سلمو  عليه هللا صلى - النيب أن - عنه هللا رضي - جابر حديث من الرتمذي،
 ،"يورث وال" يذكر ل كنهول أيضا، ماجه ابن ورواه ،"يستهل حىت يورث، وال يرث، وال عليه، يصلى

 إمساعيلو  الزبري، أيب نع املكي، مسلم بن إمساعيل الرتمذي إسناد يف ألن به؛ االحتجاج يصح فال
 .أيضا وكمرت  والربيع الزبري، أيب عن بدر، بن الربيع ماجه ابن إسناد ويف ضعيف،

 .عليه موقوفا ريه،وغ جريج ابن رواه فقد ،- عنه هللا رضي - جابر على موقوف أنه والصحيح
 هو صحيحال الدليل بل عليه، دليل ال مما الطفل على للصالة االستهالل اشرتاط أن هبذا فتبني

 يصلى والسقط: "بلفظو  ،"عليه يصلى والطفل: "بلفظ املذكور، - عنه هللا رضي - املغرية حديث
 .وغريه املستهل، يعم إطالقه على وهو ،"عليه

 صواب،ابل أعلم عاىلت وهللا مطلقا، الطفل على ابلصالة القول هو الراجح املذهب أن حلاصلفا
 .واملآب املرجع وإليه

 كيفية الدعاء للطفل.   مسألة:



 - 205 - 

 اللهم يقول فإنه صبيا انك  إذا فأما ابلغا كان  إذا هذا(: 1/313قال الكساين يف بدائع الصنائع )
 لىص النيب نع املروي وهو اىلتع هللا رمحه حنيفة أيب عن روي اكذ  فينا وشفعه وذخرا فرطا لنا اجعله

 .وسلم عليه هللا
  إذا(: 4 55) االوطار لني يف الشوكاين قال (:126وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 ذلك روى وأجرا، فرطاو  سلفا لنا اجعله اللهم: املصلي يقول أن استحب طفال عليه املصلي كان
 دعن رةهري أيب حديث :قلت احلسن عن جامعة يف سفيان مثله وروى هريرة، أيب حديث نم البيهقي
 يتخذ ل إذا موقوفا، نكا  وإن املوضع، هذا مثل يف به العمل يف أبس وال حسن، إسناده البيهقي

 يف يدعو أن أختاره يوالذ وسلم، عليه هللا صلى النيب عن إنه الظن اىل ذلك يؤدي حبيث سنه،
، بعده ضلنات وال ره،أج حترمنا ال اللهم...  وصغريان: " فيه لقوله( الثاين) ابلنوع الطفل لىع الصالة

( 153) ئلاملسا يف داود وأب رواه كما  املوطن، هذا يف الدعاء استحباب إىل أمحد االمام ذهب وقد
 كوراملذ  اهلجري يثحبد( 239 /5) اجملموع يف النووي هلم واستدل الشافعية، مذهب وهو عنه،

 من ويسلم بعةالرا يكرب مث : "قالوا حيث احلنفية على حجة وهو أقوى، قبله ِبا واالستدالل أعاله،
 ا.ه  بينهما ذكر غري

 عند يقال لذيا الدعاء هو ما (:147-13/146وسئل العالمة ابن ابز كما جمموع فتاواه )
 ؟ الطفل على الصالة

: قولي اءالدع عند لكن , الكبري على الصالة يف يقال مثلما الطفل على الصالة يف يقال فأجاب:
 وأحلقه وازينهما،م به وثقل ا،أجورمه به أعظم اللهم,  جمااب وشفيعا وفرطا لوالديه ذخرا اجعله اللهم

 يماجلح بذاع برمحتك وقه والسالم، الصالة عليه إبراهيم كفالة  يف واجعله,  املؤمنني سلف بصاحل
 .ه ا « لوالديه ويدعى عليه يصلى الطفل »: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت ألنه; 

 فيه هذا ،«....  قال اً صغري  كان  وإن»: قوله(: 5/330وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .عليه صلي إذا للصغري الدعاء صيغة بيان

 للصغري؟ الصيغة هبذه الدعاء هذا ثبت هل ولكن
  .والديهل ويدعى له، يدعىو  عليه، يصلى أنه ورد ولكن للصغري، صيغةال هبذه يثبت ل ال،: اجلواب
 .الدعاء هذا استحسنوا هللا رمحهم العلماء ولكن
 ول،املفع سما ِبعىن صدر،م أهنا: أي املذخور، ِبعىن: الذخر «لوالديه ذخراً  اجعله اللهم»: قوله
 .احلاجة عند إليه يرجعان لوالديه مذخوراً : أي
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 ااتم قد اانك  إذا لوالديه فرط إنه: نقول كيف  إشكال وهنا السالف، السابق: الفرط «وفرطاً »: قوله
 .أجرهُ  هلما ليكون يتقدمهما؛ اآلخرة يف لوالديه فرط إنه: فيقال قبله؟
 فإذا ه؛ب يصاابن سوف ألهنما ني؛حيَّ  كاان  إذا فيما ظاهر وهذا أجرًا، هلما اجعله: أي «وأجراً »: قوله

 لعل لكن هذا، يظهر فال ،ميتني كاان  إذا أما. هلما أجراً  صار املصيبة هذه لىع فصربا به أصيبا
 .األغلب على بناء هذا ذكروا الفقهاء

 .السامع ِبعىن كالسميع  الشافع، ِبعىن: الشفيع «شفيعاً »: قوله
 له ملشفوعا جيعل ألنه ؛شفيعاً  ومُسي. مضرة دفع أو منفعة، جبلب لغريه يتوسط الذي هو: والشفيع

 .هل شفيعاً  له املشفوع صوت إىل صوته بضم فصار وتراً، كان  أن بعد اثنني
 .جماابً  شفيعاً  يكون أن هللا فسأل جياب، ال وقد جياب، قد الشفيع ألن «جماابً »: قوله
 أجراً  انك  كلما  هألن هلما؛ جراً أ كونه  يف وذلك األعمال، موازين: أي «موازينهما به ثقل اللهم»: قوله

 .وازينامل به ثقلت
 ....القيامة يوم العباد أعمال به توزن ما: وهو ميزان، مجع: واملوازين

 «ورمهاأج»: قال حيث حنوي إشكال وهنا عظيمة، أجورمها اجعل: أي ،«أجورمها به وأعظم»: قوله
 أجريهما؟ به عظم: يقل ل أي مثىن إليه املضاف أن مع

 مث اد،اإِلفر  مث ابجلمع، يؤتى نأ املثىن إىل أضيف إذا العربية اللغة يف األفصح أن: هذا على واجلواب
 ىَل إِ  تَ ُتوابَ  ِإنْ : }اىلتع قال اجلمع، أو اإلفراد، أو ابلتثنية، يؤتى ألن حاجة؛ هناك يكون أن إال التثنية،

 اّللَُّ  َعلَ جَ  َما: }تعاىل قال كما  قلبان، إال هلما ليس أنه مع ،[4: التحرمي{ ]قُ ُلوُبُكَما َصَغتْ  فَ َقدْ  اّللَِّ 
 صغى فقد: يقل ول قلباكما، غىص فقد يقل ول ،[4: األحزاب{ ]َجْوِفهِ  يف  قَ ْلبَ نْيِ  ِمنْ  ِلَرُجل  

 .اجلمع األفصح ألن قلبكما؛
 لفوا،س الذين املؤمنني صغارب: أي ،«إبراهيم كفالة  يف واجعله املؤمنني، سلف بصاحل وأحلقه»: قوله

 ل ىص النيب رآهم وقد سالم،وال الصالة عليه إبراهيم كفالة  يف يكونون الولدان من الصغار أن وذلك
 ذاوهل ني؛ملؤمنا ولدان هؤالء :له فقيل عنهم، وسأل إبراهيم عند   به ُعرج حينما   وسل م عليه هللا

 .«إبراهيم كفالة  يف واجعله»: قال
 .يماجلح بعذا من ساملاً  اجعله: أي الوقاية، من «قه» ،«اجلحيم عذاب برمحتك وقه»: قوله

 .وجل عز هللا بصفة التوسل ابب من «برمحتك»
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 بعض قال عذاب؟ هعلي فليس يبلغ، ل صغري وهو ،«اجلحيم عذاب برمحتك قه»: يقول كيف  لكن
 َكانَ   اَوارُِدهَ  ِإالَّ  مْ كُ ِمنْ  َوِإنْ } :تعاىل لقوله الصغار؛ ذلك ومن النار، ويلج إال إنسان من ما: العلماء

 إذا اجلحيم ذابع هللا هيقي أن لصيبا هلذا دعاء هذا فيكون ،[مرمي*{ ] َمْقِضيًّا ًماَحتْ  رَبِ كَ  َعَلى
 .القيامة يوم عليها عرض

 .قبورهم يف األطفالهل ميتحن مسألة: 
 .أمحد ألصحاب هانوج مها قولني على ذلك يف الناس اختلف (:87قال ابن القيم يف الروح )ص

 عذاب ! يقيهم أن هللا لسؤا و هلم الدعاء و عليهم الصالة يشرع أنه يسألون أهنم قال من وحجة 
 فسمع يبص جنازة على أنه هعن هللا رضي هريرة أيب عن موطئه يف مالك ذكر كما  القرب فتنة و القرب
 .القرب عذاب قه اللهم دعائه من

 بكتف صغري صيب نازةجب عليها مر أنه عنها هللا رضي عائشة عن معبد بن على رواه ِبا واحتجوا
  القرب ضمة من هعلي شفقة له بكيت الصيب هذا فقالت املؤمنني أم ي يبكيك ما هلا فقيل

 عن باملسي ابن سعيد نع سعيد بن ُيىي عن معاوية أبو حدثنا السرى بن هناد رواه ِبا واحتجوا 
 مهالل فيقول قط طيئةخ عمل ان ما و املنفوس على ليصلي كان  إنه قال عنه هللا رضي هريرة أيب

  القرب عذاب من أجره
  عنه ونيسأل عما جلوابا يلهمون و منزهلم بذلك ليعرفوا عقوهلم هلم يكمل سبحانه وهللا قالوا 
 ألشعريا حكاه و اآلخرة يف ميتحنون أهنم فيها اليت الكثرية األحاديث ذلك على دل قد و قالوا 

  القبور يف اهنمامتح ميتنع ل اآلخرة يف امتحنوا فإذا احلديث و السنة أهل عن
 أم هأطاع و ابلرسول نآم هل فيسأل املرسل و الرسول عقل ملن يكون أمنا السؤال اآلخرون قال 

 ما هبوج له َتييز ال يالذ الطفل فأما فيكم بعث الذي الرجل هذا يف تقول كنت  ما له فيقال ال
 ال فإنه القرب يف لهقع إليه رد لو و فيكم بعث الذي الرجل هذا يف تقول كنت  ما له يقال فكيف
 يف مامتحاهن خبالف هذا و السؤال هذا يف فائدة ال و به العلم و معرفته من يتمكن ل عما يسأل

 منهم اعهأط فمن معهم هلمعقو  و أمره بطاعة أيمرهم و رسوال اليهم يرسل سبحانه هللا فإن اآلخرة
 أمر عن لسؤا أنه ال لوقتا ذلك هيفعلون به أيمرهم أبمر امتحان فذلك النار أدخله عصاه من و جنا

  القرب يف امللكني كسؤال  عصيان أو طاعة من الدنيا يف هلم مضى
 أو طاعة ترك على الطفل عقوبة فيه القرب بعذاب املراد فليس عنه هللا رضي هريرة أيب حديث أما و 

 الذي األل به يراد قد القرب عذاب بل عمله ذنب بال أحدا يعذب ال هللا فان قطعا معصية فعل
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 ببكاء ليعذب امليت إن قوله منه و عمله عمل على عقوبة يكن ل إن و غريه بسبب للميت ُيصل
  أخرى وزر وازرة تزر ال و احلي بذنب يعاقب أنه ال منه يتوجع و بذلك يتأل أي عليه أهله

 من القرب يف أن ريب ال و العقوبة من أعم فالعذاب العذاب من قطعة السفر النيب كقول  هذا و 
 هللا يسأل نأ عليه املصلى رعفيش به فيتأل الطفل إىل أثره يسرى قد ما احلسرات و اهلموم و اآلالم
 .أعلم هللا و العذاب ذلك يقيه أن له تعاىل

 لرفع الصغري حق يف الدعاء املكي حجر ابن قال (:7/185وقال يف عون املعبود ))فائدة(: 
 قالف قط خطيئة يعمل ل طفل على صلى وسلم عليه هللا صلى هأن ورد ما ويدفعه ، انتهى الدرجات

 إشكال فال والشيخ لشابا والكبري ابلصغري املراد يكون أن وميكن ، وضيقه القرب عذاب قه اللهم
. 

 مع نللصبيا الستغفارا معىن عن سئل أنه الطحاوي عن التوربشيت ونقل وغريه امللك ابن وتكلف
 بعد لهيفع أن احملفوظ للوحا يف كتب  ما له يغفر أن هللا من السؤال همعنا فقال ، هلم ذنب ال أنه

 . الستغفارا إىل حاجة ال فمكل غري فالصغري وإال مغفورا كان  فعله كان  إذا حىت الذنوب من البلوغ
 ا.ه  القاري قاله

 قالف بطفلة رجال علماءال بعض عزى (:4/236قال ابن القيم يف بدائع الفوائد ))فائدة اثنية(: 
 ".عنها بقيتك تتخلف ال أن فاجتهد اجلنة بعضك دخل قد: "له

 به شهدن ال اجلنة يف نياملؤمن أطفال أن نشك ل وإن فإان فيها ما الشهادة هذه جواز ويف: قلت
 وعلى لنص،ا له شهد من وىس ملعني هبا نشهد وال ابجلنة املؤمنني لعموم نشهد كما  فيها أنه ملعني
 عصافري من صفورع أبنه األنصار من للطفل شهدت وقد عنها هللا رضي عائشة حديث ُيمل هذا
 .."يدريك وما: "وسلم عليه هللا صلى النيب هلا فقال اجلنة

 ملعنيا بني الفرق سألةامل وسر. اجلنة دخل املعزي بعض أن يدريك وما املعزي هلذا نقول وهكذا
 .أعلم وهللا والبالغني األطفال يف واملطلق

 
 ة على املشركني()ابب الصال
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ُهمْ  َأَحد   َعَلى ُتَصل ِ  َواَل قال تعاىل )  َوَماُتوا َوَرُسوِلهِ  اِبّللَِّ  َكَفُروا  ِإن َُّهمْ  قَ رْبِهِ  َعَلى تَ ُقمْ  َواَل  أَبًَدا َماتَ  ِمن ْ
 .84التوبة:  1(فَاِسُقونَ  َوُهمْ 

 على تقم وال أبدا مات منهم أحد على تصل وال} ابب(: قوله 8/337قال احلافظ يف الفتح )
 ابنه جاء أيب بن هللا عبد تويف ملا قال أنه عنهما هللا رضي - عمر ابن حديث املصنف أورد.. {قربه
 قام مث فيه يكفنه أن وأمره قميصه فأعطاه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل هللا عبد بن هللا عبد

 هلم تستغفر أن هللا هناك وقد قمناف وهو عليه تصلي فقال بثوبه اخلطاب بن عمر فأخذ عليه يصلي
 مرة سبعني هلم تستغفر إن هلم تستغفر ال أو هلم استغفر} فقال هللا أخربين أو هللا خريين إمنا: قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه فصلى قال" سبعني على سأزيده: "فقال{ هلم هللا يغفر فلن

 ابهلل كفروا  إهنم قربه على تقم وال أبدا مات منهم أحد على تصل وال} عليه هللا أنزل مث معه وصلينا
 واألول ابلشك، وقع كذا"  هللا أخربين أو هللا خريين إمنا: " فيه وقوله( { فاسقون وهم وماتوا ورسوله

                                                 
َرأ أن وسلم عليه هللا صلى رسوله تعاىل هللا أمر(: 4/193قال ابن كثري يف تفسريه ) 1  يصلي وأال املنافقني، من يَ ب ْ

 وهذا. عليه وماتوا ورسوله، ابهلل كفروا  ألهنم له؛ يدعو أو له ليستغفر قربه على يقوم وأال مات، إذا منهم أحد على
 ا.ه  املنافقني رأس سلول بن ُأيَب   بن هللا عبد يف اآلية نزول سبب كان  وإن نفاقه، عرف من كل  يف عام حكم

 تَ ُقمْ  َوال}  نياملنافق نم{  أبدا َماتَ  ُهمْ ِمن ْ  َحد  أَ  َعَلى ُتَصل ِ  َوال: } تعاىل يقول (:347وقال السعدي يف تفسريه )ص
 .فاعةالش فيهم فعتن ال وهم هلم، همن شفاعة قبورهم على ووقوفه صالته فإن له، لتدعو الدفن بعد{  قَ رْبِهِ  َعَلى

 ويف الشافعني، شفاعة تنفعه فما ذلك، ىعل ومات اكافر   كان  منو {  فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا َوَرُسوِلهِ  اِبّللَِّ  َكَفُروا  ِإن َُّهمْ } 
 .عليه يصلى ال فإنه والنفاق، الكفر منه علم من كل  وهكذا هلم، ونكال وزجر لغريهم، عربة ذلك
 هللا ىصل النيب نكا  كما  هلم، دعاءلل قبورهم عند والوقوف املؤمنني، على الصالة مشروعية على دليل اآلية هذه ويف

  ا.ه ملؤمننيا يف متقررا كان  دق أنه على يدل ابملنافقني النهي تقييد فإن منني،املؤ  يف ذلك يفعل وسلم، عليه
 عن الناشئ، للمنافقني اراالستغف على الكالم انقضى ملا(: 10/384وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير )

 ذلك كانو  هلم، ارالستغفا يف تخيريال بصورة مشواب هلم يغفر ال هللا أبن اإلعالم وكان الكاذبني واحللف االعتذار
 كما  أللفاظوا ألعمالا ظواهر على ريجت الرابنية املعاملة ُيسبون ألهنم ابالستغفار االنتفاع يف طمعهم من شيئا يبقي

 هم،موات على والصالة هلم الستغفارا عن ابلنهي للتصريح احلال هتيأ ،[ 81: التوبة] املخلفون فرح: قوله يف قدمناه
 .استغفار يتامل على الصالة فإن

 آخر بكالم إحلاقه مراد المك  عطف[ 80: التوبة] هلم تستغفر ال أو هلم استغفر مجلة على عطف تصل وال فجملة
 موأعماهل مبسيماه عرفوا لذينا املنافقني إىل عائد منهم وضمري .اآلي وضع مواقع فيه مراعى ينزل القرآن ألن

 .الذكر املاضية
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 من اإلمساعيلي أخرجه وقد اإلخبار، من ِبوحدة والثاين التخيري من ثقيلة وحتتانية مفتوحة ِبعجمة
" هللا خريين إمنا: "بلفظ طريقه من البخاري أخرجه الذي ضمرة أيب عن ويسأ أيب بن إمساعيل طريق
 واستشكل تقدم، كما  وعدمه االستغفار بني أي التخيري بلفظ الروايت أكثر يف وكذا شك، بغري
 طرقه كثرة  مع احلديث هذا صحة يف الطعن على األكابر من مجاعة أقدم حىت اآلية من التخيري فهم

 صحته منكري على ينادي وذلك تصحيحه، على الصحيح خرجوا الذين وسائر الشيخني واتفاق
 حىت األقدام، فيه زلت اآلية مفهوم: املنري ابن قال طرقه، على االطالع وقلة احلديث معرفة بعدم
. انتهى قاله الرسول أن يصح وال هذا يقبل أن جيوز ال: وقال احلديث صحة بكر أبو القاضي أنكر
. ثبوهتا يعلم ال اليت اآلحاد أخبار من احلديث هذا" : التقريب" يف الباقالين بكر أيب القاضي ولفظ
 ال" : الربهان" يف وقال. الصحيح يف خمرج غري احلديث هذا" : خمتصره" يف احلرمني إمام وقال

 وقال. صحيح غري اخلرب هذا أن األظهر": املستصفى" يف الغزايل وقال. احلديث أهل يصححه
 قدمناه، مما عندهم تقرر ما صحته إنكارهم يف والسبب. حمفوظ غري احلديث هذا: رحالشا الداودي

 ومحل القصة، سياق يقتضيه ملا التسوية على" أو" محل من عنه هللا رضي عمر فهمه الذي وهو
 هذا يف ابلعدد التخصيص أن تردد البيان أهل عند ليس: املنري ابن قال. املبالغة على السبعني
 املنطوق مماثلة عندهم العدد وكذا الصفة ِبفهوم القول فشرط وأيضا. انتهى مراد غري السياق

 مع السبعني على سأزيد قوله فأشكل واضحة، فائدة للمبالغة وهنا أخرى فائدة وعدم للمسكوت
 على سأزيد: "قال إمنا أبنه ذلك عن املتأخرين بعض أجاب وقد. حكمها عليها زاد ما حكم أن

 اثين يف تردده ويؤيده له، يغفر السبعني على زاد إن أراد أنه ال. عشريته لقلوب استمالة" السبعني
 الرواية أن قدمنا لكن" لزدت له يغفر السبعني على زدت إن أين أعلم لو: "قال حيث الباب حديثي
. التأكيد يف املبالغة بصيغة" ألزيدن: "قوله ثبت وقد سيما وال صادق، ووعده" سأزيد: "بقوله ثبتت

 اثبتا كان  ابلزيدة املغفرة جواز ألن للحال، استصحااب ذلك فعل يكون أن ابحتمال بعضهم أجابو 
 العمل أن وحاصله حسن، جواب وهذا اجلواز، يف أصله على ابقيا يكون أن فجاز اآلية جميء قبل

 على ةابلزيد حتصل املغفرة أن جوز فكأنه يتنافيان، ال املبالغة فهم مع األصل حكم على ابلبقاء
 إذا والعبد الدعاء، منزلة يتنزل االستغفار إن وقيل. فيه ما خيفى وال بذلك، جازم أنه ال السبعني

 ليس املطلوب حصول تعجيل طلب حيث من لكنه الذكر منزلة يتنزل إيه فسؤاله حاجة ربه سأل
 فيكون ذلك، بغري ال نفعها بعدم العلم وتعلق ممكنة، نفسها يف واملغفرة كذلك  كان  فإذا عبادة،
 من به يليق ما عنها الداعي عوض املغفرة تعذرت فإذا املدعو لتعظيم بل حصوهلا لغرض ال طلبها

 أيب قصة يف كما  ختفيف هلم املدعو عن بذلك ُيصل وقد اخلرب، يف ثبت كما  السوء دفع أو الثواب
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 تستحيل ملن غفرةامل طلب مشروعية يستلزم ألنه نطر وفيه املنري ابن قاله ما معىن هذا. طالب
 يستغفروا أن آمنوا والذين للنيب كان  ما: }تعاىل قوله يف ذلك إنكار ورد وقد شرعا له املغفرة

 خري أنه أطلق وسلم عليه هللا صلى أنه وذلك آخر إشكال القصة هذه أصل يف ووقع{ للمشركني
 من العدد ِبفهوم خذوأ{ هلم تستغفر ال أو هلم استغفر: }تعاىل بقوله وعدمه هلم االستغفار بني

 للنيب كان  ما: }تعاىل قوله نزول طويلة ِبدة ذلك قبل سبق قد أنه مع" عليها سأزيد: "فقال السبعني
 هذه تفسري يف سيأيت كما  اآلية هذه فإن{ قرىب أويل كانوا  ولو للمشركني يستغفروا أن آمنوا والذين
 أنه ل ما لك ألستغفرن: "وسلم يهعل هللا صلى قال حني طالب أيب قصة يف نزلت قريبا السورة
 السنة يف هذه أيب بن هللا عبد وقصة اتفاقا اهلجرة قبل ِبكة طالب أيب وفاة وكانت فنزلت،" عنك

 نفس يف بكفرهم اجلزم مع للمنافقني االستغفار ذلك مع جيوز فكيف تقدم، كما  اهلجرة من التاسعة
 حىت إجابته ترجى استغفار عنه املنهي أن حاصله هذا عن لبعضهم جواب على وقفت وقد اآلية؟
 أيب بن هللا عبد ملثل االستغفار خبالف طالب، أيب قصة يف كما  هلم املغفرة حتصيل مقصوده يكون
 قول وحنوه. عندي ِبرضي ليس اجلواب وهذا منهم، بقي من قلوب تطييب لقصد استغفار فإنه

 أن وَتثيالته الكالم أبساليب خربهموأ اخللق أفصح على خفي كيف  قلت فإن: قال فإنه الزخمشري
 ابهلل كفروا  أبهنم ذلك: }قوله تاله وقد سيما وال جيدي، ال كثر  ولو االستغفار أن العدد هبذا املراد

 ما وقال فعل ما فعل ولكنه ذلك، عليه خيف ل: قلت هلم؟ املغفرة عن الصارف فبني اآلية،{ ورسوله
 عصاين ومن} السالم عليه إبراهيم كقول  وهو إليه، بعث من على ورأفته رمحته لغاية إظهارا قال

 على وابعث أبمته، لطف املذكورة الرأفة وسلم عليه هللا صلى النيب إظهار ويف{ رحيم غفور فإنك
 ألن الرسول، إىل قاله ما نسبة جيوز ال وقالوا وغريه املنري ابن تعقبه وقد. انتهى بعضا بعضهم رمحة
 ال املستحيل وطلب مستحيل، هلم املغفرة فطلب هلم يغفر ال كان  وإذا كفار،لل يغفر ال أنه أخرب هللا
 ال مشركا مات ملن االستغفار عن النهي إن: قال من ومنهم. وسلم عليه هللا صلى النيب من يقع

 وهذا. صحيحا معتقده يكون أن الحتمال لإلسالم، مظهرا مات ملن االستغفار عن النهي يستلزم
 عن مرتاخيا كان  نزوهلا أن والرتجيح. اجلنائز كتاب  يف اآلية هذه يف البحث تقدم وقد جيد، جواب

 ذلك دليل وحررت{ أحببت من هتدي ال إنك} قصته يف نزل الذي وأن جدا، طالب أيب قصة
 ذلك نزول أن على يدل ما ورسوله ابهلل كفروا  أبهنم التصريح من اآلية هذه بقية يف أن إال هناك،

: تعاىل قوله به وسلم عليه هللا صلى النيب وَتسك أوال نزل الذي ولعل قصة،ال عن مرتاخيا وقع
 ولذلك خاصة، هنا إىل{ هلم هللا يغفر فلن مرة سبعني هلم تستغفر إن هلم تستغفر ال أو هلم استغفر}

 هللا كشف  املذكورة القصة وقعت فلما السبعني، ذكر وعلى التخيري على عمر جواب يف اقتصر
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 هو هذا ولعل. ورسوله ابهلل كفروا  أبهنم عليهم واندى املأل، رءوس على وفضحهم الغطاء، عنهم
 ول{ هلم هللا يغفر فلن: }قوله إىل القدر هذا على اآلية هذه من الرتمجة يف البخاري اقتصار يف السر
 وإذا. ذلك يف عنه الرواة اختالف من العادة به جرت كما  اآلية تكميل كتابه  نسخ من شيء يف يقع

 ذلك: }قوله أبن ظنه التأويل يف تعسف أو احلديث رد من على احلامل وجد املنصف املتأمل أتمل
  نزهلا فرض لو ألنه كاملة،  اآلية نزلت أي{ هلم استغفر: }قوله مع نزل{ ورسوله ابهلل كفروا  أبهنم

 ما فرض فإذا وإال جيدي، ال وكثريه االستغفار قليل أن يف صرُية وهي العلة ابلنهي القرتن كاملة
 فحجة كذلك  األمر كان  وإذا اإلشكال، ارتفع اآلية صدر عن مرتاخيا نزل القدر هذا أن حررته

 متمسكا وسلم عليه هللا صلى النيب من وقع ذلك وكون صحيح، العدد ِبفهوم القصة من املتمسك
 فلله فيه، الإشك ال ذلك عن الصارف الدليل يقوم أن إىل األحكام يف املشروع هو ما على ابلظاهر

 ا.ه  وعلم أهلم ما على احلمد
 الكفار على والرتحم واالستغفار الصالة وحترم (:93وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

ُهمْ  َأَحد   َعَلى ُتَصل ِ  َواَل : }وتعاىل تبارك هللا لقول 1واملنافقني  ِإن َُّهمْ  قَ رْبِهِ  َعَلى تَ ُقمْ  َواَل  أَبًَدا َماتَ  ِمن ْ
 [84: التوبة{ ]فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا َوَرُسوِلهِ  اِبّللَِّ  َفُرواكَ 

 بن أيب بن هللا عبد مات ملا ) :قال له والسياق وأبوه عمر بن هللا عبد روى ما اآلية نزول وسبب
 عليه هللا صلى هللا رسول قام فلما عليه، ليصلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له دعى سلول
 عدو] على أتصلي هللا يرسول: فقلت[ بثوبه فأخذت] ،[صدره يف قمت حىت] إليه توثب وسلم

 على تصلي أن هللا هناك قد - أليس] 2قوله عليه أعدد ؟!وكذا وكذا كذا  يوم قال وقد أيب ابن[ هللا
.. {  هَلُمْ  اّللَُّ  يَ ْغِفرَ  فَ َلنْ  َمرَّةً  ْبِعنيَ سَ  هَلُمْ  َتْستَ ْغِفرْ  ِإنْ  هَلُمْ  َتْستَ ْغِفرْ  اَل  َأوْ  هَلُمْ  اْستَ ْغِفرْ :[ }فقال املنافقني

 عليه أكثرت فلما! عمر ي عين أخر: وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتبسم[[ 80: التوبة]
 َمرَّةً  َسْبِعنيَ  هَلُمْ  َتْستَ ْغِفرْ  ِإنْ  هَلُمْ  َتْستَ ْغِفرْ  اَل  َأوْ  هَلُمْ  اْستَ ْغِفرْ : )}يل قيل قد] فاخرتت، خريت إين: قال

                                                 
 أحكام بعض يف الغمز من كالمتهم  من يرتشح ِبا كفرهم  يتبني وإمنا االسالم، هرونويظ الكفر يبطنون الذين هم 1

 حسب أم: )قوله يف تبارك ربنا احلقيقة هذه إىل أشار وقد! والذوق للعقل خمالفة أهنا وزعمهم وأشتهجاهنا، الشريعة
 .أضغاهنم هللا خيرج لن أن مرض قلوهبم يف الذين

 كثري  نافقنيامل ؤالءه وأمثال ،(مالكمأع يعلم وهللا القول، حلن يف ولتعرفنهم يماهمبس فلعرفتهم ألريناكهم نشاء ولو
 .املستعان وهللا احلاضر، عصران يف

 منها االعز ليخرجن) وقوله( ينفضوا حىت هللا ىل رسول عند من على تنفقوا وال: )قوله مثل إىل بذلك يشري 2
 (.االذل
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 عليها، لزدت له غفر السبعني على زدت إن أين أعلم لو[( 80: التوبة.. { ] هَلُمْ  اّللَُّ  يَ ْغِفرَ  فَ َلنْ 
 ومشى] ،[معه وصلينا] 2وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول عليه فصلى: قال[ 1منافق إنه: قال]

 نزلت حىت يسريا إال ميكث لمف انصرف مث ،[منه فرغ حىت قربه على فقام معه وسلم عليه هللا صلى
ُهمْ  َأَحد   َعَلى ُتَصل ِ  َواَل : }براءة من اآليتان  َوَرُسوِلهِ  اِبّللَِّ  َكَفُروا  ِإن َُّهمْ  قَ رْبِهِ  َعَلى تَ ُقمْ  َواَل  أَبًَدا َماتَ  ِمن ْ
 على بعده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى فما: )قال] ،[84: التوبة{ ]فَاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا
 صلى هللا رسول على جرأيت من من بعد فعجبت: - قال ،(هللا قبضه حىت قربه على قام وال منافق

 . 3(أعلم ورسوله وهللا[ يومئذ وسلم عليه هللا
 فوجد هللا رسول جاءه"  الوفاة طالب أاب حضرت ملا): قال عنه هللا رضي حزن بن املسيب وعن
 إنك عم ي: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال واملغرية أمية، أيب ابن هللا وعبد جهل، أاب عنده
  هللا، إال إله ال] ف والدي، من حقا علي أعظم وألنت يدا عندي وأحسنهم حقا، علي الناس أعظم
 عبد ملة عن أترغب طالب أاب ي: أمية بن هللا وعبد جهل أبو فقال هللا، عند هبا لك أشهد كلمة

                                                 
 من يطلع ما على جري منافق أنه عمر جزم إمنا"  (:270 /8" ) الباري تحف"  يف هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال 1

 حكم ظاهر علي له إجراء عليه وصلي: بقوله وصلي: بقوله وسلم عليه هللا صلى النيب أيخذ ل وإمنا أحواله،
 لقومه األستئالف ومصلحة صالحيته حتققت الذي ولده إكرام من فيه وملا احلكم، لظاهر واصتصحااب االسالم،

 بقتال أمر مث ويصفح، ويعفو املشركني أذى على يصرب األمر أول وسلم عليه هللا صلى النيب وكان املفسدة، ودفع
 وعدم االستئالف ملصلحة ذلك خالف عل ابطنه كان  ولو االسالم يظهر عمن وعفوه صفحه فاستمر ملشركني،

 يف املشركون ودخل الفتح، حصل فلما ،" صحابهأ يقتل حممدا أن الناس يتحدث ال: " قال ولذلك عنه، التنفري
 قبل ذلك كان  وقد والسيما احلق، مر حكم على ومحلهم املنافقني ِبجاهرة أمر وذلوا، الكفر أهل وقل االسالم،

 عما االشكال يندفع التقرير وهبذا ِبجاهرهتم فيه، أمر مما ذلك وغري املنافقني على الصالة عن الصريح النهي نزول
 ".تعاىل هللا حبمد القصة ذهه يف وقع

 سيأيت كما  قميصه وألبسه وسلم، عليه هللا صلى أبمره منها وأخرج حفرته يف أدخل ما دعب عليه صلى وإمنا: قلت 2
 (.94) املسألة يف

 رقم) وأمحد( 118 ،117 /3) والرتمذي( 279 /1) والنسائي( 270 /8 - 177 /3) البخاري أخرجه 3
 األخرى والزيدات وصححه والرتمذي ألمحد واالتسعة واالمثنة واخلامسة والثالثة وىلاأل والزيدة عمر عن( 95

 أخرجه مث، الفتح  يف كما  للطربي الثانية والزيدة عمر ابن حديث من وللبخاري ملسلم فهي السادسة إال للبخاري
 /1) والنسائي( 121 ،120 /8 - 116 /7) ومسلم( 218 /10 - 270 ج 286 /8) البخاري
 أمحد - ،(402 /3) والبيهقي( 465 ،464 /1) ماجه وابن( 119 ،118 /3) والرتمذي( 269

 .والسادسة الثانية الزيدة من وفيه عمر ابن حديث من( 4680)
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 قَالَ  َحىتَّ  املقالة، تلك له 1ويعيدان عليه يعرضها وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول يزل فلم املطلب
 أن لوال: قال] 2هللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : يَ ُقولَ  َأنْ  َوَأىَب  اْلُمطَِّلِب، َعْبدِ  ِملَّةِ  َعَلى ُهوَ : َكلََّمُهمْ   َما آِخرَ  طَاِلب   أَبُو

 صلى هللا رسول فقال! )عينك هبا قررتأل - اجلزع ذلك على محله ما إن: يقولون - قريش تعريين
 الذين ملواتهم يستغفرون املسلمون فأخذ) عنك أنه ل ما لك ألستغفرن وهللا أما: وسلم عليه هللا

 َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكنيَ  َيْستَ ْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  لِلنَّيب ِ  َكانَ   َما: }وجل عز هللا فأنزل مشركون، وهم ماتوا
َ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ ْرىَب  ُأويل  َكانُوا  أيب يف هللا وأنزل ،[113: التوبة{ ]اجْلَِحيمِ  َأْصَحابُ  أَن َُّهمْ  هَلُمْ  تَ بَ نيَّ

 َمنْ  يَ ْهِدي اّللََّ  َوَلِكنَّ  َأْحبَ ْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي اَل  ِإنَّكَ : }وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال طالب،
 .3([!!56: القصص{ ]ِدينَ اِبْلُمْهتَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ 
 ألبوبك تستغرت: فقلت مشركان، ومها ألبويه يستغفر رجال مسعت): قال عنه هللا رضى علي وعن
 صلى للنيب ذلك فذكرت: قال مشرك؟ وهو إبراهيم استغفر قد أليس: ]فقال تج ؟!مشركان ومها
 قُ ْرىَب  ُأويل  َكانُوا  َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكنيَ  َيْستَ ْغِفُروا َأنْ  اآَمُنو  َوالَِّذينَ  لِلنَّيب ِ  َكانَ   َما: }فنزلت ؟!وسلم عليه هللا
َ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ   َمْوِعَدة   َعنْ  ِإالَّ  أِلَبِيهِ   4ِإبْ َراِهيمَ  اْسِتْغَفارُ  َكانَ   َوَما( 113) اجْلَِحيمِ  َأْصَحابُ  أَن َُّهمْ  هَلُمْ  تَ بَ نيَّ

هُ  َوَعَدَها َ  فَ َلمَّا ِإيَّ   .1([114 ،113: التوبة{ ]َحِليمٌ  أَلَوَّاهٌ  ِإبْ َراِهيمَ  ِإنَّ  ِمْنهُ  تَ بَ رَّأَ  ّلِلَِّ  َعُدو   نَّهُ أَ  َلهُ  تَ بَ نيَّ

                                                 
 .أمية أىب وابن جهل أبو أي 1
 تعدد ازجلو  بينهما تعارض وال قبله، الذي احلديث يف املذكور السبب غري اآلية نزول سبب أن احلديث هذا يف 2

 (.412 /8" ) الفتح"  يف احلافظ هذا أيد وقد آية، غري يف ذلك وقع كما  النزول سبب

 وأمحد( 286 /1) والنسائي ومسلم( 411 ،410 ،274 /8 - 154 /7 - 173 /3) البخاري أخرجه 3
 كما  ألصولا بعض يف له الثانية والزيدة مسلم، وكذا له والسياق( 27 /11) تفسريه يف جرير وابن( 433 /5)

 عند ابختصار هريرة أيب حديث من القصة ووردت .ِبعناها وغريه البخاري رواية هلا ويشهد القرطيب عن احلافظ ذكره
 ووافقه وصححه( 336 و 335 /2) واحلاكم الثالثة، الزيدة وعندمها وحسنه،( 159 /4) والرتمذي مسلم
 املوصول، حكم يف ولكنه مرسال، املسيب بن سعيد حديث من أيضا جرير ابن عند وهي األوىل، الزيدة وله الذي،

 .جابر حديث من أيضا ووردت .والده وهو حزن ابن املسيب عن احلديث روى الذي هو ألنه
 وعمر  وعن هدجما عن مرسال ريرج ابن عند وهي الرابعة الزيدة وفيه .الذهيب ووافقه وصححه أيضا احلاكم أخرجه

 .دينار بن
 وللمؤمنني ولوالدي يل اغفر ربنا: )عنه إبراهيم سورة أواخر يف تعاىل هللا حكاه ما هو إمنا فاراالستغ وهذا: قلت 4

 بذلك يشهد كي  مكة إىل هجرته وبعد أبيه وفاة بعد منه الدعاء هذا أن املفسرون ذكر وقد ،(احلساب يقوم يوم
  إمنا االستغفار آية يف املذكور التبني ونيك أن فيبين ذلك وعلى املذكورة، اآلية اخرها يف وردت اليت اآليت سياق



 - 215 - 

 له والدعاء الكافر، على الصالة(: " 258 ،144 /5" ) اجملموع"  يف تعاىل هللا رمحه النووي قال
 ." واالمجاع القرآن بنص حرام، ابملغفرة

 لكذ ويكثر الكفار ضبع على والرتضي الرتحم من اليوم سلمنيامل بعض خطأ تعلم ذلك ومن: قلت
 على حميرت  ابلتدين املعروفني العرب رؤساء أحد مسعت ولقد واجملالت، اجلرائد أصحاب بعض من

 الرئيس هاألقا كلمة  يف كوذ! الدين على االعداء والد أشد من ومذهبه هو الذي الشيوعي( ستالني)
 اهذ مثل لىع خيفى فقد ذاه هذا من عجب وال! ابلراديو أذيعت ملذكور،ا وفاة ِبناسبة إليه املشار
 مرح: " له رسالة يف قال حيث ذلك مثل يف أن االسالمني الدعاة بعض من العحب ولكن احلكم،

 ... ". برانردشو هللا
 دهاعتقا مع اعيليةاالمس من مات من على يصلي كان  أنه املشايخ أحد عن الثقات بعض وأخربين

 فاقان عليم يصلي لكذ ومع! البشر بدونعوي احلج وال الصالة يرون ال ألهنم مسلمني غري أهنم
 .املستعان وهو املشتكي هللا فإىل. هلم ومداهنة
 .املشركني أطفال على الصالةحكم  مسألة:

 من املشركني أطفال على الصالة يف العلم أهل اختلف(: 5/409قال ابن املنذر يف األوسط )
 بني يكن ل وإن عليه، يصل ل مشركان ومها أبويه، بني الطفل كان  إذا: " طائفة فقالت هوغري  السيب
 عن ذلك، ثور أبو وحكى والشافعي، سليمان، أيب بن محاد قول هذا ،" عليه صلى مسلم فهو أبويه

 إىل أجاب يكون أن إال سىب أو اشرتى صيب على يصلى ال: " قال أنه مالك عن وحكي الكويف،
 أن وإسالمها تسلم، حىت الكتاب أهل غري من اشرتاها جارية على يصلي وال يعرف، بشيء ماإلسال
 يف دخلت أهنا يعرفون ما أجابت فقد صلت أو ورسوله، عبده حممدا وأن هللا إال إله ال أن تشهد

 مث وحده، أو أحدمها أو أبويه مع الصيب سيب إذا: " ثور أبو وقال.  عنه املزين ذلك حكى اإلسالم،
: " بعضهم فيموت الرقيق جلب فيمن يقول الشعيب وكان عليه، يصل ل اإلسالم خيتار أن قبل مات

                                                                                                                           

 يف السيوطي قال كما  صحيح بسند حامت أيب ابن أخرج وقد إيه تعاىل هللا إبعالم ذلك وكان أيضا أبيه وفاة بعد كان
 هللا عدو أنه له تبني مات فلما مات حىت ألبيه يستغفر إبراهيم زال ما: قال عباس ابن عن( 419 /2" ) الفتاوى" 

 ". له تغفريس فلم
 وأمحد( 335 /2) واحلاكم ،(28 /11) جرير ابن وحسنه( 120 /4) والرتمذي( 28 /11) النسائي أخرجه 1
 .الذهيب ووافقه ،" االسناد صحيح"  احلاكم وقال"  حسن وإسناده له والسياق( 1085 ،771)
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 صل هللا إال إله ال: قال إذا: " احلسن وقال ،" عليه تصل فال يصل ل وإن عليه، فصل صلى إن
 ا.ه  " عليه

 نم إال آابئهم حكم هلم ألن املشركني أطفال على يصلى وال (:2/418وقال ابن قدامة يف املغين )
 إنهف أحدمها من أو يهأبو  من منفردا يسىب أو ميوت أو أبويه أحد يسلم أن مثل إبسالمه حكمنا
 حمكوم نهأ ولنا ،اإلسالم رخيتا حىت عليه يصلى ال أبويه أحد من سيب من:  ثور أبو قال عليه يصلى

 ا.ه  منهما منفردا سيب لو ما أشبه ابإلسالم له
 ولد على يصلى هلو  كافران،  أبواه طفل على يصلى هل(: 8/413وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 دليلهما؟ وما الزىن،
 هأم كانت  اإذ عليه يصلى فإنه الزىن ولد وأما. كافران  أبواه الذي الطفل على يصلى ال فأجابوا:
 .والزانية الزاين اقرتف فيما عليه ذنب وال مسلمة

 
 
 
 
 

 (اإلنسان أعضاء من العضوة على )ابب حكم الصال
  .1عليه يصلى وال يغسل فال صاحبه حياة يف مبتورا العضو كان  إن

 .عليه ةالصال يف هللا رمحهم العلم أهل اختلف فقد موته تيقن ممن عضو وجد وإن
 أحد أو امليت رأس وجد إذا أنه(  احلنابلة عند قول وهو ، واملالكية احلنفية)  الفقهاء مجهور ريىف

 يف الدردير قال ، عليها يصلى وال تغسل ال فإهنا نصفه من أقل وكانت األخرى أعضائه أو شقيه
 .2لليسري حكم وال ، للغالب فاحلكم بعضه وجد فإن ، امليت وجود الغسل شرط ألن ؛ تعليله

 .3بللغال اعتبارا ، احلنفية عند عليه ويصلى يغسل فإنه ، رأس بال ولو نصفه من أكثر وجد إذا أما
                                                 

 وهناية ، 338/  1 ويبوالقلي ، 249/  2 واحلطاب ، 426/  1 والدسوقي ، 260/  5 عابدين ابن حاشية 1
 . 540/  2 ، 88/  1 قدامة البن واملغين ، 348/  1 احملتاج ومغين ، 341/  1 احملتاج

 الشرح مع والدسوقي ، 249/  2 املواق وهبامشه للحطاب اجلليل ومواهب ، 576/  1 عابدين ابن حاشية 2
 . 426/  1 الكبري

 . 576/  1 عابدين ابن 3
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 منه أكثر أو اجلسد نصف وجد فإذا ، اجلسد ثلثي دون يعين ، اجلل دون غسل ال:  املالكية وقال
 .1املعتمد على يغسل ل الرأس مع الثلثني ودون

 ، شهادة بغري موته علم مسلم عضو وجد لو أنه إىل ، احلنابلة عند املذهب وهو ، الشافعية وذهب
 عند ورد كما  ، غسله بعد وجواب وذلك ، اجلملة دبقص عليه صلي شعرا أو ظفرا كان  ولو

 عظام على عمر وصلى ، رجل على أيوب أبو صلى:  أمحد قال:  قدامة ابن وقال ،2الشافعية
 فيصلى ، عليها الصالة جتب مجلة من بعض وألنه ؛ ابلشام رءوس على عبيدة أبو وصلى ، ابلشام

 .3كاألكثر  عليه
 أعضاء من لعضوا على الصالة يف العلم أهل اختلف(: 5/410قال ابن املنذر يف األوسط )

 خلطابا بن عمر عن ناروي وقد وأمحد، الشافعي، قال هكذا عليه، يصلى: طائفة فقالت اإلنسان،
 الوق. املسلمني ءوسر  من رءوس على صلى أنه عبيدة أيب عن وروينا ابلشام، عظام على صلى أنه

 األوزاعي وكان ،"البدن على ويصلى رجل، على وال رأس، على وال يد، على يصلى ال: "مالك
 واليد الرجل على صالةال يرون ال الرأي وأصحاب: بكر أبو قال" يوارى يوجد، العضو يف: "يقول

 همعند عليه وصلي ،وكفن غسل الرأس، وفيه ،البدن نصف وجد وإذا البدن، يوجد ل إذا يوجد،
 عليه هللا صلى هللا رسول: يقول أن لعضو،ا على يصلى ال رأى من حجة من لعل: بكر أبو قال

 بعض على الصالة يف تثبت سنة وال سنة، امليت على والصالة امليت، على الصالة صلى وسلم
 ه،في سنة ال فيما الصالة عن ويقف وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول صلى حيث فيصلي البدن،

 ذهب فإذا سده،ج كل  يف واحدة املسلم حرمة أن يوجد، العضو على الصالة يرى من حجة ومن
 ةسن دفنوال والصالة، الغسل، من بدنه من بقي فيما يفعل أن وجيب بقي، ما حرمة تذهب ل بعضه

 ا.ه  عنهما روي ما عبيدة وأيب عمر، عن يثبت وال أعلم، وهللا املوتى،
 شعر أو رظف أنه ولو: املسلم امليت من وجد ما على ويصلى(: 205 /5) احمللى يفوقال ابن حزم 

 .يدفنو  يلف لكن يغسل، فال شهيد، من يكون أن إال ويكفن؛ ويغسل ذلك، فوق فما
 عدب آخر عضو امليت من وجد فإن شيء؛ منه يوجد ال غائبا كان  وإن املسلم، امليت على ويصلى

 .بداأ وهكذا اثنية؛ عليه ابلصالة أبس وال ودفن، وكفن، أيضا، غسل أيضا ذلك

                                                 
 . 426/  1 لدسوقيا هبامش الكبري الشرح 1

 . 539/  2 قدامة البن واملغين ، 337/  1 والقليويب ، 348/  1 احملتاج مغين 2

 . 540 ، 539/  2 قدامة البن املغين 3
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 ذلكب فصح عليه، ةوالصال ودفنه وتكفينه امليت غسل وجوب -قبل- كرانذ  قد أننا: ذلك برهان
  يف واجب -شك بال- فذلك والدفن؛ ابلكفن مجيعها وسرت -وكثريها قليلها- أعضائه مجيع غسل

 نأ جيوز وال وجد؛ مىت ابلوجود فيه عمله أمكن فيما عمله فواجب كذلك؛  هو فإذ منه جزء؛ كل
: يعهمج على الصالة نهم وجد ما على ابلصالة وينوي، برهان بال املفرقة األعضاء يف ذلك يسقط
 ا.ه  وروحه جسده

 إذا انه علي صحابواال هللا رمحه الشافعي نصوص واتفقت(: 5/253وقال النووي يف اجملموع )
 ليهع يصلي ال هللا محهر  حنيفة أبو وقال أمحد قال وبه عليه وصلي غسل موته تيقنا من بعض وجد

 ىنصل إمناو  هللا رمحهم ابناأصح قال والكثري القليل بني فرق ال وعندان نصفه من أكثر وجد إذا اال
 وكذا عليه يصلى فال لكذ وغري وجان سارق كيد  حي من عضو قطع إذا( فأما) موته تيقنا إذا عليه

 وبه الصحيح ذهبامل هو هذا عليه نصل ل ميت أو حى من منفصل هو هل العضو يف شككنا لو
 من املقطوع عضوال يف ذكر فانه عنه أخذ ومن احلاوى االصاحب الطرق كل  يف حاباالص قطع
 امليت وكعض  عليه ويصلى يغسل( أحدمها) عليه والصالة غسله وجوب يف وجهني احلي

 يصلي الو  يغسل ال انه يعل االتفاق هللا رمحه املتويل ونقل عليه يصلى وال يغسل ال( وأصحهما)
 لفت ولكن عليها صليي وال تغسل ال والقصاص السرقة يف املقطوعة يدال أن خالف ال فقال عليه

 لكن هامن شئ علي صليي ال االحياء من املأخوذ والشعر املقلومة االظفار وكذا وتدفن خرقة يف
 وهذا عليه ييصل وال يغسل فال العضو صاحب موت يف شككنا إذا وكذا قال دفنها يستحب

 وأ امليت شعر جدانو  إذا( أما) العضو يف هو موته تيقنا الذى بعض علي الصالة يف سبق الذى
 بوصاح البندنيجىو  تعليقه يف الطيب أبو القاضي حكامها مشهوران فوجهان حنومها أو ظفره

 هوو ( دمهاأح) اخلالف يف تعليقه يف املصنف اليهما وأشار وآخرون البيان وصاحب والتتمة الشامل
 الكثرونا قال وبه( هماوأصح) يدفن بل عليه يصلي وال غسلي ال هللا رمحه البندنيجي رجحه الذى
 الق الكثرينا كالم  ايل قربأ الثاين هذا هللا رمحه الرافعى قال جزء النه كالعضو  عليه ويصلي يغسل
 قال املذهب ظاهر يف هاعلي يصل ل واحدة شعرة اال يوجد ل ان هللا رمحه العدة صاحب قال لكن

 بعس افرتسه مث لدما حرارة يف موضعها فألصقها أذنه قطعت ولو هللا رمحه الطيب أبو القاضي
 لوجها فيها ئوجي هللا رمحه ضىالقا كالم  هذا احلياة يف كان  انفصاهلا الن عليها نصل ل اذنه ووجدان
 ا.ه  احلاوى عن السابق
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 لىويص يغسل أنه هبفاملذ امليت بعض إال يوجد ل فإن(: 2/405وقال ابن قدامة يف املغين )
 علهول اخلالل قال رحاجلوا على يصلى ال أنه أمحد عن منصور ابن ونقل الشافعي قول وهو عليه
 أبو الوق األعضاء على لىيص أنه هللا عبد أيب قول عليه استقر والذي هللا عبد أيب ل  قدمي قول

 صلي فلم النصف لىع يزيد ال بعض ألنه فال وإال عليه صلي األكثر وجد إن:  مالك و حنيفة
:  أمحد لقا عنهم هللا يرض الصحابة إمجاع ولنا، والظفر والشعر صاحبه حياة يف ابن كالذي  عليه
 ابلشام ؤوسر  على عبيدة أبو وصلى ابلشام عظام على عمر وصلى رجل على أيوب أبو صلى
 خلامتاب فعرفت اجلمل وقعة من ِبكة يدا طائر ألقى:  الشافعي وقال إبسناده أمحد بن هللا عبد روامها
 الصحابة من حضرِب ذلك وكان مكة أهل عليها فصلى أسيد بن عتاب بن الرمحن عبد يد وكانت

  عليه فيصلى يهماعل الصالة جتب مجلة من بعض وألنه ذلك يف خمالفا الصحابة من نعرف ول
  .يهف حياة ال الظفرو  والشعر عليها يصلى ال مجلة من ألنه احلياة يف ابن ما وفارق كاألكثر

 بعض نبش أو القرب جانب إىل ودفن عليه وصلى غسل امليت دفن بعد اجلزء وجد وإن: صلف 
 بتفرقة الضرر من أعظم وكشفه امليت نبش ضرر ألن امليت كشف  إىل حاجة وال فيه ودفن القرب

 ا.ه  1أجزائه
 ل هتمجل على صلي قد انك  فإن ميت بعض وجد إذاوقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 

 ل كان  وإن ستقلةم نفس ذا ليس البعض وهذا عليه صلي قد ألنه ملاذا؟ البعض هذا على يصل
 أما ليهع نصلي فإننا رأسه أو رجله أو يده إال يوجد ول احلرب يف فُِقدَ  رجل مثل مجلته على يصل

 .حياً  ابقي اجلسد ألن عليه نصلي ال فإننا احلي بعض قطع إذا
 

 (نائزاجل على لىصي أين ابب)
 عليه هللا صلى النيب أزواج أرسل وقاص أيب بن سعد تويف ملا: )قالت عنها هللا رضي عائشة عن

 أخرج عليه، يصلني حجرهن على به فوقف ففعلوا، عليه، فيصلني املسجد يف جبنازته ميروا أن وسلم
 اجلنائز كانت  ما: وقالوا ذلك، عابوا الناس أن فبلغهن املقاعد، إىل كان  الذي اجلنائز ابب من به

 عابوا به، هلم علم ال ما يعيبوا أن إىل الناس أسرع ما: فقالت عائشة، ذلك فبلغ املسجد، هبا يدخل

                                                 
هذا اجلزء ألنه قد َتت الصالة  على صلىي إن  غريمن  ويدفن يغسل فأن ه منه جزء وجد مث   عليه صلى إذاقلت  1

 ، فال وجه لإلعاده.العلم أهل قرره ما على وروحه جسده كانت علىيه  عل الصالةعلى هذا الشخص، و 
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 إال بيضاء بن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى وما املسجد، يف جبنازة مير أن علينا
 .1(املسجد يف

 املسجد، يف جنازة على صلى من: )وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة، أيب وعن
 .2(شيء له فليس

                                                 
 .سيأيت كما  أعله ملن خالفا صحيح وهو( 973) مسلم أخرجه  1

 وابن ،(6579) الرزاق وعبد ،(2310 رقم ،304 ص) والطيالسى ،(9728 رقم ،444 /2) أمحد أخرجه 2
 ىف والبغوى ،(1517 رقم ،486 /1) ماجه وابن ،(3191) داود وأبو ،(365 - 364 /3) شيبة أيب

 /1) اجملروحني يف حبان وابن ،(492 /1) اآلاثر معاين شرح يف والطحاوي ،(2751 رقم ،404 /1) اجلعديت
 رقم ،52 /4) والبيهقى ،(1374 /4) الكامل يف عدي وابن ،(93 /7) احللية يف نعيم وأبو ،(366

 يف حزم اين ضعفه واحلديث( 696) املتناهية العلل يف زياجلو  وابن ،(1493) السنة شرح يف والبغوي ،(6831
 الصحيح احلديث من ذكران ما عارض من ظلم وقد(: 180 /3) املعرفة يف البيهقي وقال ،(163 /5) احمللى

 اجملروحني يف حبان ابن وقال له، شيء فال املسجد يف جنازة على صلى من?  هللا رسول قال: قال هريرة أيب حبديث
 مث األجر، من له شيء ال اجلنازة على املسجد يف املصلى أن?  املصطفى خيرب كيف  ابطل، خرب وهذا: (366 /3)

 أمحد منهم احلفاظ ضعفه(: 966 /2) اخلالصة يف النووي وقال ،!املسجد يف البيضاء بن سهيل على?  هو يصلي
. عدالته يف خمتلف وهو التوأمة، موىل صاحل أفراد من وهو: قالوا والبيهقي، واخلطايب، املنذر، بن بكر وأبو حنبل، بن

 يف الذهيب وضعفه أعلم، فاهلل االختالط، قبل منه ذئب أيب ابن ومسع: قالوا..  االختالط عليه عابوا ما معظم
 أمحد، عليه نص كما  ضعيف: بقوله( 12 /10) التوضيح يف امللقن ابن وضعفه ،(141) املتناهية العلل تلخيص

 قبل عنه ذئب أيب ابن رواية وكون(: 353 - 352 /1) املرام بلوغ على الشيخ حاشية يف زاب ابن العالمة وقال
 عنها هللا رضي عائشة حديث من ذكران وملا وشذوذه، ضعفه على يدل ما لوجود اخلطأ هذا تربر ال االختالط
 املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال املسجد، يف عنهم هللا رضي وعمر بكر أيب على الصحابة وصالة املذكور،

 اببة من احلديث هذا يف هنا عليه والكالم اختلط، قد كان  التوأمة موىل صاحل ضعيف، إسناده(: 454 /15)
 ال أن شريطة احلسن ابب من حديثه يكون فمثله- يعين. لزاما فراجعه ،(8803) برقم السالف حديثه على الكالم
 موىل صاحل به تفرد مما هو: أمحد اإلمام قال وغريه، أمحد اإلمام يثاحلد هذا ضعف وقد -ينكر ما متنه يف يكون

 وحديث صاحل، أفراد يف يعد احلديث هذا: البيهقي وقال عائشة، حبديث ورد ابطل، خرب: حبان ابن وقال التوأمة،
 عن يثبت ال: الرب عبد ابن وقال جيرحه، أنس بن مالك كان  عدالته، يف خمتلف التوأمة موىل وصاحل منه، أصح عائشة

 .يصح ال: اجلوزي ابن وقال هريرة، أيب
 عباد طريق من 79 /6" املسند" يف وسيأيت ،(973) مسلم أخرجه البيهقي، إليه أشار الذي عائشة حديث: قلنا
 الناس فأنكر عليه، فتصلي املسجد، يف وقاص أيب بن سعد جبنازة مير أن أمرت عائشة أن: الزبري بن هللا عبد بن
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 يف إال البيضاء بن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى ما! الناس نسي ما أسرع ما: فقالت ا،عليه ذلك
 .املسجد

: حديثان وسلم عليه هللا صلى النيب عن الباب هذا ويف: 273 /8" االستذكار" يف الرب عبد ابن احلافظ قال
 ... قال سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أن: عنه تيثب ال هريرة أيب عن يروى حديث والثاين عائشة، حديث أحدمها
 عز هللا لقا كما  عليه، شيء فال: أي ،"له شيء فال: "هذا هريرة أيب حديث يف قوله ُيتمل وقد: قال مث فذكره،

 .عليها ِبعىن ،[7: اإلسراء( ]فلها أسأمت وإن ألنفسكم أحسنتم إن: )وجل
 يف ةاجلناز  على الصالة عن -فيه النقل علل معرفة يف ملقدموا احلديث أهل إمام وهو- حنبل بن أمحد وسئل

 .جبوازه وقال بذلك، أبس ال: فقال املسجد؟
 افيم بشيء سولي التوأمة، موىل صاحل رواه: قال مث. يثبت حىت: قال أو يثبت، ال: فقال هريرة؟ أيب فحديث: فقيل
 .به انفرد
 .بذلك وقال املسجد يف اجلنائز على الصالة يف السنة حنبل بن أمحد صحح فقد
 م،وسل عليه هللا صلى هللا سولر  بعد اخلليفتني يف هبا املعمول السنة وهي العلم، أهل ومجهور الشافعي قول وهو

 وصدر الصحابة بارك  ِبحضر املسجد يف عمر على صهيب وصلى املسجد، يف الصديق بكر أيب على عمر صلى
 .ذئب أيب ابن الإ ذلك ينكر من أعلم وما نكري، غري من السلف
 عن قاسمال ابن ورواه .مالك أصحاب بعض وعن تثبت، وال تصح ال وجوه من عباس ابن عن ذلك كراهية  ورويت
 .وغريهم املدينة أهل رواية من ذلك جواز عنه روي وقد مالك،
 .223 - 217 /21 له" التمهيد"و ،"االستذكار" يف الرب عبد ابن كالم  تتمة وانظر

" النقي اجلوهر"و ،502 - 501 /1" املعاد زاد" انظر به، العمل ورأوا مجاعة، احلديث هذا رأم قوى وقد: قلنا
 .املسند حتقيق من ه . ا 230 - 228 /8 للتهانوي" السنن إعالء"و ،52 /4 الرتكماين البن
 (2351) الصحيحة يف وحسنه عاد مث ،(767 - 766 ص) املستطاب الثمر يف فضعفه األلباين العالمة أما

 عدي وابن املعاين شرح يف والطحاوي -شيء له فليس - وهو له واللفظ ماجة وابن داود أبو أخرجه: بقوله
 موىل صاحل عن ذئب أيب ابن عن طرق من وأمحد الطيالسي كذا  و شيبة أيب وابن املصنف يف الرزاق وعبد والبيهقي

 شذ و األول، ابللفظ فهي ألمحد، رواية إال ،" له شيء فال: " اآلخرين لفظ و. به مرفوعا هريرة أيب عن التوأمة
 اجلماعة، رواية احملفوظ أن يؤيد و شذوذها، يؤكد مما و".  عليه شيء فال: " فلفظها روايته، يف داود أبو مجيعا عنهم
 وسلم عليه هللا صلى النيب أدركوا ممن رجاال أدركت و: صاحل قال: " احلديث عقب شيبة أيب ابن و الطيالسي زيدة

 يروي كان  صاحلا أن يف صريح فهذا".  يصلوا فلم رجعوا املسجد يف يصلوا أن إال جيدوا فلم جاؤا إذا بكر أاب و
 يف اجلنازة على الصالة تركهم من الصحابة من أدركهم عمن حكاه ما يناسب الذي هو فإنه اجلماعة، بلفظ احلديث
 رواية أتويل بطالن على أيضا ذلك يدل و تنافيه، و تباينه فإهنا ،" عليه شيء فال: " داود أيب رواية خبالف املسجد
 فرع التأويل: أقول و. يتناقضان ال و اللفظني معىن ليتحد: قالوا! عليه شيء فال أي: داود أيب رواية إىل اجلماعة

 /2" ) رايةال نصب"  يف جاء قد و للتأويل، مربر فال فيه، ريب ال ِبا داود أيب رواية شذوذ بينا أن فبعد التصحيح،
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. انتهى ،" له أجر فال: " روي و ،" عليه شيء فال: " روي و ،" له شيء فال: " احملفوظ: اخلطيب قال(: " 275
 أهل من التوأمة موىل صاحل و".  له شيء فال: " والصحيح فاحش، خطأ"  له أجر فال: " رواية: الرب عبد ابن قال

 يف السبب و: قلت".  انتهى خاصة، ذئب أيب ابن رواه ما منه يقبل من منهم و لضعفه، به ُيتج ال من منهم العلم،
 بعد منه مسع من منهم و حجة، فهو - ذئب أيب كابن  - االختالط قبل منه مسع من فمنهم اختلط، كان  أنه ذلك

 حامت أيب ابن فروى حديثا، و قدميا العلم أهل رأى عليه استقر الذي هو التفصيل هذا و حبجة، فليس االختالط
 من كبري،  هو و اختلط وقد صاحلا، أدرك قد مالك كان: "  قال أنه أبيه عن أمحد بن هللا عبد عن( 417/ 1 /2)

 ابن عن روى مث".  أبسا به أعلم ما احلديث، صاحل وهو املدينة، أهل أكابر عنه روى قد و فذاك، قدميا منه مسع
 صاحل هو و ثبت، فهو خيتلط، أن قبل منه مسع فمن ميوت، أن قبل خرف كان  قد و ثقة،: " عنه فقال حنوه، معني

 على تعويل فال اثبت، أنه تبينت عنه، ذئب أيب ابن رواية من احلديث أن و التفصيل، هذا عرفت إذا".  نبهان بن
 يف هللا عبد ابنه فقال أمحد، اإلمام عن حنوه و البيهقي، فعل كما  فيه اجململ ابلطعن متمسكا تضعيفه إىل ذهب من

 عليه هللا صلى النيب أن: " عائشة حديث: فقال هذا؟ هريرة أيب حديث عن أيب سألت(: " 125 ص) لهمسائ
 ليس عنده كأنه.  التوأمة موىل صاحل حديث يثبت حىت: قال مث".  املسجد يف بيضاء ابن سهيل على صلى وسلم
 تبني يومئذ يكن ل ألنه احلديث هذا تصحيح عن توقف هللا رمحه أمحد اإلمام ولعل: قلت".  بصحيح ليس أو بثبت،

 و. ريب بال الصحة يف دونه هو و املذكور، عائشة حلديث معارض أنه ظن أنه أو آنفا، عنه نقلته الذي التفصيل له
 حجة ذلك فيتخذ احلديث، تعارض أهنا يتوهم فقهية أمورا الناقد يالحظ أن احلديث نقد عند ينبغي ال أنه أراه الذي

 كثري  رد منه للزم النقد يف عليه اعتمد لو - احلديث علم قواعد من ليس كونه  مع - هذا فإن احلديث، يف للطعن
 ينبغي فال عائشة، حلديث خمالفا صاحل حديث فكون هذا وعلى. القوية ابلطرق وردت اليت الصحيحة األحاديث من

 قرره كما  حلديثية،ا الوجهة من منهما كل  ثبوت بعد بينهما التوفيق ينبغي بل ذلك، بسبب فيه الطعن
 ةاجلوزي قيم ابن اإلمام قال لذلك و غريه، يف غريه و"  النخبة شرح"  يف احلافظ

 من فإنه حسن، احلديث وهذا: " هذا صاحل يف قيل ما بعض ذكر أن بعد( 199 - 198 /1" ) املعاد زاد"  يف
".  االختالط قبل به حدث ما لرد موجبا اختالطه يكون فال اختالطه، قبل قدمي منه مساعه و عنه ذئب أيب ابن رواية
 هو إمنا عليه يديل ما غاية عائشة حديث أن هو آنفا إليه املشار التوفيق سبيل يف يقال أن ميكن ما أحسن و هذا،
 إمنا و مطلقا، اجلنازة على الصالة أجر ينفي ال ألنه ذلك، ينايف ال صاحل حديث و املسجد، يف اجلنازة صالة جواز
 يف اجلنازة صالة أن لبيان فاحلديث: " تعاىل هللا رمحه السندي احلسن أبو قال املسجد، يف بصالهتا خاصا أجرا ينفي

 إلفادة احلديث إمنا و ابق، الصالة أصل فأجر املكتوابت، يف كما  املسجد يف كوهنا  ألجل أجر هلا ليس املسجد
 أن غري من املسجد يف الصالة إلابحة فيدام احلديث فيكون املسجد، يف أهنا من يتوهم ما بواسطة األجر سلب
 األدلة بني توفيقا و للتعارض دفعا االحتمال هذا يتعني أن ينبغي و. خارجة كوهنا  على زائدة فضيلة بذلك هلا يكون

 خارج األفضل يكون أن ينبغي نعم مشكل، املسجد يف الصالة بكراهة فالقول هذا، على و. اإلمكان حبسب
 أو مرة كان  املسجد يف فعله و املسجد، خارج يصلي كان  وسلم عليه هللا صلى أنه الغالب أن على بناء املسجد
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 .1(املسحد يف اخلطاب بن عمر على صلى): قال أنهرضي هللا عنهما  عمر بن هللا عبد عنو 
 .2(املنرب جتاه املسجد يف عليهما صلي وعمر أاببكر أن) حنطب بن هللا عبد بن املطلب عنو 

 على الصالة جتوز أنه احلنفية مذهب، فاملسجد يف ازةاجلن على الصالة جواز يف الفقهاء اختلف قد
 تكره وكذا ، الناس وأراضي الشارع يف ويكره ، سواء فيها وهي والدور واألمكنة اجلبانة يف اجلنازة

 خارج امليت كان  أو ، املسجد يف والقوم امليت كان  سواء اجلماعة فيه تقام الذي املسجد يف
 ،3املختار وهو ، املسجد خارج والقوم واإلمام ، املسجد يف يتامل أو ، املسجد يف والقوم املسجد
 العادة فيها جرت اليت البالد أن ، املسجد يف اجلنازة على الصالة يف عابدين ابن كالم  وحمصل
 فيها يصلى كانت  اليت املواضع اندراس بسبب ، لتعسره أو غريه لتعذر املسجد يف عليها ابلصالة

  ، وحنوه املطر لعذر يكره وال ، األوىل خالف هو الذي التنزيه بكراهة لقولاب اإلفتاء ينبغي ، عليها
 ألجل خصص الذي املسجد وأما ، له تبعا غريه فيه ويصلي التقدم حق له ومن ، الويل كاعتكاف

 . فيه يكره فال اجلنازة صالة
 أبس فال يهاعل للصالة املسجد قرب وضعت فإن ، املسجد يف اجلنازة توضع أن أكره: مالك وقال

 ، أبهله املسجد خارج ضاق إذا عليها يصلي الذي اإلمام بصالة عليها املسجد يف من يصلي أن
 .4صالة بغري ولو املسجد إدخاهلا كره  الصغري الشرح ويف

                                                                                                                           

 على منهما كل  داللة حيث من عائشة حديث مع الرتمجة حديث التقى اجلمع، هبذا و: قلت".  أعلم وهللا. مرتني
 املسجد، خارج الصالة األفضل كون  أما و املسجد، يف الصالة إابحة
 هللا صلى هديه على لغالبا هو ذلك كون  لثبوت املذهيب، التعصب و اهلوى عن جترد من فيه يشك ال أمر فهذا
"  يف حبان ابن قول إىل بيانال هذا بعد التفات فال ،(107 - 106 ص) اجلنائز أحكام يف بينته كما  وسلم عليه

 ال اجلنازة يف املصلي نأ وسلم عليه هللا صلى املصطفى خيرب كيف  ابطل، خرب هذا و(: " 366 /1" ) الضعفاء
 عيالزيل كرذ (: تنبيه"!! ) سجد؟امل يف البيضاء ابن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هو يصلي مث األجر، من له شيء

: " بلفظ رواه اإمن و عنده، اللفظ اهذ أر ل و"!  له صالة فال: " بلفظ"  مصنفه"  يف احلديث روى شيبة أيب ابن أن
 .التنبيه فاقتضى التخريج، هذا صدر يف إليه اإلشارة سبقت كما  ،" له شيء فال

 ، وهو مسلسل ابلذهب.انفع عن( 230 /1) املوطأ يف مالك أخرجه :صحيح 1
 وكثر .به هللا عبد بن املطلب عن زيد بن كثري  عن وكيع أخربان( 206 /3) الطبقات يف سعد ابن أخرجه :حسن 2

  .احلديث حسن زيد بن
 . 162/  1 اهلندية 3
 حني املصلى إىل أبصحابه ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب خروج ويف(: 446قال ابن العريب يف القبس )ص 4

 املسجد، خارج ضيق عند إال: علماؤان قال. املسجد يف امليت على ُيصل ى ال أنه على دليل النجاشي على صل ى
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 يثتلو  خيف إذا ماأ ، تلويثه أمن إذا املسجد يف امليت على الصالة تندب:  الشافعية وقال
 وسلم ليهع هللا صلى ألنه ؛ املسجد يف اجلنازة على الصالة جواز وحجة ، إدخاله جيوز فال املسجد

 ؛ لذلك عليه لصالةفا.  الشافعية قال  مسلم رواه كما  بيضاء ابين وسهيل سهل على فيه صلى
 .أشرف املسجد وألن
 .1جيز ل يؤمن ل فإن ، تلويث أمن مع املسجد يف اجلنازة على الصالة تباح:  احلنابلة وقال
 ابأ أن فروينا املسجد، يف اجلنائز على الصالة يف واختلفوا(: 5/415ابن املنذر يف األوسط )قال 
 قال وبه... سجدامل يف اخلطاب بن عمر على وصلي املسجد، يف عليه صلي عنه هللا رضي بكر

 أن كرهو  املكان، تضايقي أن إال املسجد يف اجلنازة على يصلى ال: " مالك وقال وإسحاق، أمحد،
 ريناملهاج من بكر يبأ على فصلى حضر، من صالة ويف: بكر أبو قال"  املسجد يف اجلنازة ضعتو 

 روينا وقد املسجد، يف عمر على صالهتم وكذلك وحجة، هبم، االقتداء أراد ملن قدوة واألنصار،
 .املسجد يف بيضاء بن سهيل على صلى أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن

 فيها كراهة  ال ائزةج صحيحة املسجد يف امليت على الصالة (:5/213) وقال النووي يف اجملموع
 األصحاب يخش االسفرايين حامد أبو الشيخ املسجد يف ابستحباهبا صرح مستحبة هي بل

 بكر أيب وعن ملنذرا ابن وحكاه مذهبنا هذا ، وآخرون واجلرجاين احلاوي وصاحب والبندنيجى
 ةالصحاب من غريهنو  وسلم عليه هللا صلى النيب زواجأ وسائر عائشة مذهب وهو وعمر الصديق

 قالو  ، مالك أصحاب وبعض ، الفقهاء من وغريهم املنذر وابن وإسحاق وأمحد ، عنهم هللا رضي
 .املسجد يف عليه الصالة ترك يكره ذئب أيب وابن حنيفة وأبو مالك

 يف عليه الصالة الراتب ههدي من يكن ول(: 481 /1) املعاد زاد يف هللا رمحه القيم ابن قالو 
  املسجد يف امليت على أحياان يصلي كان  ورِبا املسجد، خارج اجلنازة على يصلي كان  وإمنا املسجد،

                                                                                                                           

(  املسجد يف إالَّ  بَ ْيَضاءَ  ْبنِ  ُسَهْيل   َعَلى وسلَّمَ  َعَلْيه هللا صلَّى هللا، َرُسولُ  َصلَّى َما: )عنها هللا رضي عائشة، وحديث
 هللا صلى - هللا رسول رأت عنها، هللا رضي عائشة، وكانت بيضاء، ابن سهيل حبالة ال بصلى متعلق اجلر فحرف

 عند لتهجع املسجد يف هالل بن القاضي على بِتَ ْوَزر صليتُ  ولقد رأت، عما فأخربت املسجد يف ،- وسلم عليه
 إىل اخلروج من َتنع كانت  العرب ألن املسجد يف ورائي كلهم  الناس وصلى إماماً، املسجد يف أان وقمتُ  القبلي الباب

 . املسجد يف عنه، هللا رضي اخلطاب، بن عمر صلَّى النحو هذا وعلى املصل ى،

 ، 229/  1 الصغري شرحوال ، 161/  1 واملدونة ، 162/  1 واهلندية ، 620 ، 619/  1 عابدين ابن 1
/  2 البهجة وشرح ، 412/  1 املذاهب على والفقه ، 279/  1 املقنع وتعليق ، 240/  1 املنتهى وغاية
117. 
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 روى وقد وعادته، سنته ذلك يكن ل ولكن(. املسجد يف وأخيه بيضاء بن سهيل على صلى) كما
 عليه هللا صلى هللا رسول قال: لقا هريرة، أيب عن التوأمة، موىل صاحل حديث من سننه يف داود أبو

 فقال احلديث، لفظ يف اختلف وقد ،(له شيء فال املسجد يف جنازة على صلى من: )وسلم
 وقد ،(له شيء فال) يرويه وغريه ،" عليه شيء فال"  األصل يف: السنن لكتاب روايته يف اخلطيب

 هذا وغريه أمحد إلماما ضعف قد ولكن ،(شيء له فليس: )ولفظه"  سننه"  يف ماجه ابن رواه
 يف يعد حديث هذا: البيهقي وقال التوأمة، موىل صاحل به تفرد مما هو: أمحد اإلمام قال احلديث،

 أيب عن ذكر مث جيرحه، مالك كان  عدالته، يف خمتلف وصاحل منه، أصح عائشة وحديث صاحل، أفراد
 .املسجد يف عليهما صلي أنه - عنهما هللا رضي - وعمر بكر
 يبأ ابن وقال. نفسه يف ثقة هو: معني ابن عن الدوري عباس قال كما  نفسه، يف ثقة صاحلو : قلت
 إمنا لثوريوا خرف، أن بعد أدركه مالكا إن: فقال تركه، مالكا إن: له فقلت حجة، ثقة: وُيىي مرمي

 :املديين بن علي قالو . خيرف أن قبل منه مسع ذئب أيب ابن لكن منه، فسمع خرف، أن بعد أدركه
 قالو . ذلك قبل منه ئبذ أيب ابن ومساع اخلرف، بعد الثوري منه فسمع وكرب خرف أنه إال ثقة هو
 اختلطف الثقات، عن عاتاملوضو  يشبه ِبا أييت وجعل ومائة، وعشرين مخس سنة يف تغري: حبان ابن

 من فإنه سن،ح احلديث هذاو  .كالمه  انتهى. الرتك فاستحق يتميز، ول القدمي حبديثه األخري حديثه
 به حدث ام لرد موجبا طهاختال يكون فال اختالطه، قبل قدمي منه ومساعه عنه، ذئب أيب ابن رواية
: فقال آخر، سلكام عائشة وحديث هذا، هريرة أيب حديث يف الطحاوي سلك وقد. االختالط قبل

 آخر لكذ وترك وخة،منس املسجد يف بيضاء بن سهيل على - وسلم عليه هللا صلى - النيب صالة
  وما ة،عائش على ذلك ابةالصح عامة إنكار بدليل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول من الفعلني

. وغريه البيهقي منهم عةمجا الطحاوي على ذلك ورد. نقلت ما خالف علموا ملا إال ليفعلوه كانوا
 لصديقا بكر يبأ على ليص يوم لذكره عائشة؛ روته ما نسخ هريرة أيب عند كان  ولو: البيهقي قال
 أمرها عائشة لىع أنكر من ولذكره املسجد، يف اخلطاب بن عمر على صلي ويوم املسجد، يف

. زابجلوا رفةمع له يكن ل نم أنكره وإمنا اخلرب، فيه روت حني هريرة أبو ولذكره املسجد؛ إبدخاله
 .بغريه عارضوه وال ينكروه ول سكتوا اخلرب فيه روت فلما
 أن ومعلوم املسجد، يف عليهما صلي عنهما هللا رضي وعمر بكر أاب أن ثبت وقد: اخلطايب قال

: قال جوازه، على الدليل اإلنكار تركهم ويف. عليهما الصالة شهدوا واألنصار املهاجرين عامة
 صلى من أن وذلك األجر، نقصان على متأوال ثبت إن هريرة أيب حديث معىن يكون أن وُيتمل
 فصلى اجلنازة إىل سعى من وأن دفنه، يشهد وال أهله إىل ينصرف أنه البفالغ املسجد، يف عليها
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 وصار خطاه، كثرة  على أيضا يؤجر وقد القرياطني، أجر وأحرز دفنه، شهد املقابر حبضرة عليها
 .املسجد خارج عليه يصلي من إىل ابإلضافة األجر منقوص املسجد يف عليه يصلي الذي

  ناقضانيت وال للفظني،ا معىن ليتحد عليه؛ شيء فال أي( له شيء فال: )قوله معىن طائفة وأتولت
 هذين يف الناس قطر  فهذه فعليها،: أي ،[7: اإلسراء] {فلها أسأمت وإن: }تعاىل قال كما

 ذر،لع إال داملسج خارج زةاجلنا على الصالة وهديه سنته وأن أوال، ذكرانه ما والصواب .احلديثني
 ه . ا أعلم وهللا. املسجد خارج عليها الصالة واألفضل جائز، األمرين وكال
 املسجد من قريبا نائزاجل مصلى كان  إذا: حبيب ابن قال(: 9 /10) التوضيح يف امللقن ابن وقال

 بوضع سأب فال - السوق انحية من ابملسجد الصق فإنه ابملدينة اجلنائز مصلى مثل- به الصقا أو
 الف: كمال قال كذلك  املسجد، يف ابلناس الصفوف دوَتت. املسجد من خارجا املصلى يف اجلنائز
 همثل يورو  وأصحابه، حنيفة، وأيب ذئب أيب ابن قول وهو. املسجد يف أحد على يصلى أن يعجبين

 رسول صلى فقد ا،مكروه وال ضيقا كان  ما فاعل ذلك فعل ولو: حبيب ابن قال .عباس ابن عن
 .املسجد يف عمر ىعل صهيب وصلى املسجد، يف بيضاء بن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هللا

 جد،املس يف وعمر ر،بك أيب على صلي: املنذر ابن وقال .عائشة قول وهو وغريه، مالك وأخرجه
 بل كراهة  ريغ من الشافعي جداملس يف الصالة وأجاز املنرب، جتاه: وقال عنهما شيبة أيب ابن وأسنده

 مهاتأ وسائر وعمر، ر،بك أيب عن املنذر ابن اهوحك وغريه، املاوردي به صرح كما  به، استحبها
 .مالك أصحاب وبعض وإسحاق، وأمحد، املؤمنني،

- تكلمامل إمساعيل قالو . ذلك إىل احتيج إن فيه عليها ابلصالة أبس ال: إسحاق بن إمساعيل قال
 .حترمي كراهية  مكروهة فيه عليها الصالة: حزم ابن ذكره فيما

 أيب عن لنضر،ا أيب حديث من مسلم أخرجه واحلديث لشافعي،ل حجة سهيل على صالته وحديث
 عليها، ذلك كروافأن املسجد، دخوله وطلبت وقاص، أيب بن سعد تويف ملا: عائشة عن سلمة،
: لفظ ويف. املسجد يف اءبيض ابن على - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول صلى لقد وهللا: فقالت
 هللا صلى - هللا لرسو  بعد مات سهال أن ذكر الواقدي ألن علة؛ احلديث يف نعم .وسهيل سهل
 وهم؛ وهو. صفوانو  سهيل: اجلوزي والبن تسع، سنة سهيل أيمه يف مات والذي ،- وسلم عليه
 عبد ذلك ىعل نبه وقد م،هل رابع ال ثالثة بيضاء وأوالد. ابملدينة ميت ول ببدر، قتل صفوان ألن

 هللا صلى - هللا رسول ليهع صلى صفوان أبن قائال نعلم ال :وقال" الصحابة كتاب  أوهام" يف الغين
 .سهيل أخيه مع - وسلم عليه
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 عن فديك، أيب حديث من مسلم رواه": تتبعه" يف قال حيث آخر، بوجه الدارقطين وأعله
: حافظان عثمان بن الضحاك خالف وقد. عائشة عن سلمة، أيب عن النضر، أيب عن الضحاك،

 النضر، أيب عن الضحاك، عن: وقيل. مرسال عائشة عن النضر، أيب عن يهفرو  واملاجشون، مالك،
 الوصل زاد وقد ثقة، الضحاك: تقول أن ولك .مرسال إال يصح وال الرمحن، عبد بن بكر أيب عن

 وقال .قال كذا  انقطاعه، مع سهيل حلديث انسخ النجاشي حديث أن سحنون ابن وادعى .1فقدم
 وله املسجد، يف امليت على صلى - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن ثبت: العريب ابن

 شيء، امليت من خيرج لئال علماؤان؛ وكرهه املسجد، يف امليت يدخل أن: إحدامها: صوراتن
 بفعل متعلقا اجلر حرف يكون ألن حمتمل واحلديث. له معىن ال للنجاسات املسجد وتعريض

 وامليت املسجد يف - وسلم عليه هللا صلى - يكونف األول، واألوىل مضمر، فاعل ابسم أو( صلى)
 لقرب شيء؛ منه خيرج أن أمنت ألهنا فيه؛ امليت ِبرور عائشة أذنت وإمنا منه، بد ال وهذا خارجه،

. قال كذا  سهيل، على - وسلم عليه هللا صلى - كصالته  عمر على الناس صالة وكان .املرور مدة
  - وسلم عليه هللا صلى - أنه" املبسوط" صاحب وزعم رده،ت املنرب جتاه شيبة أيب ابن رواية لكن

                                                 
 /3) السنة شرح يف البغوي وصححه ،(216 /21) التمهيد يف الرب عبد ابن وصححه مسلم، صححه احلديث 1

 اثبت(: 342) والتتبع اإللزامات يف الوادعي العالمة وقال داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه ،(245
 وهذا سهيل، أخي ذكر دون صحيح حديث(: 100 /5) داود أيب سنن حتقيق يف األرنؤوط وقال السند، هذا بغري

 رواه كما  النضر أيب عن ،-الثقة دون وهو- عثمان بن الضحاك رواه فقد النضر، أيب عن فيه اختلف إسناد
 /5" العلل" ويف ،511 ص" التتبع" يف الدارقطين قاله فيما -حافظان ومها- واملاجشون مالك فهوخال املصنف،

 ابن وأرسله": العلل" يف الدارقطين قال مث سلمة، أيب ذكر دون مرسال عائشة عن النضر، أيب عن فرويه ،74 ورقة
 عنه قال كذلك  عائشة، يذكر ول ،-موسل عليه هللا صلى- هللا رسول أن: النضر أيب عن مالك، عن: فقال القطان
 املرسل والصحيح: قال مث القعنيب، قول مثل[ القطان سعيد بن] ُيىي عن بندار وقال. الرابيل عمرو بن حفص

 كما  بيضاء ابين وأخاه سهيال فيه يذكر فمرة متنه يف الضحاك عن أيضا اختلف وقد[. واملاجشون مالك رواية يعين]
 عبد بن عباد رواية وهي واملاجشون، مالك رواية وهي وحده، سهيال يذكر ومرة مسلم، عند وكما هنا املصنف عند
 وأخرجه. التيمي هللا عبيد بن عمر موىل أمية أيب بن سال هو: النضر أبو. الصحيح وهو عائشة، عن الزبري، بن هللا

 أيب عن 229 /1" وطئهم" يف مالك وأخرجه. اإلسناد هبذا عثمان، بن الضحاك طريق من( 101( )973) مسلم
 /5" العلل" يف الدارقطين وأخرجه. بيضاء بن سهيل ذكر على فيه واقتصر سلمة، أيب ذكر دون عائشة عن النضر،

. عائشة عن النضر، أيب سال عن أنس، بن مالك عن القطان، سعيد بن ُيىي عن بشار، بن حممد طريق من 74 ورقة
 أيب سال عن أنس، بن مالك عن القطان، ُيىي عن عمرو، بن فصح طريق من 74 ورقة /5" العلل" يف وأخرجه
 .آخر وجه من قبله سلف وقد. مرسال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن: النضر
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 الصحابة ذلك وعلم عليه، فصلى خارجه فوضعت اخلروج ميكنه فلم معتكفا الوقت ذلك كان
 فال املسجد يف جنازة على صلى من: "مرفوعا هريرة أيب حديث وأما. عائشة على وخفي لربوزهم،

 :أجوبة فعنه داود، أبو أخرجه" له شيء
 - هللا رسول على لابط خرب إنه: حبان ابن قال بل وغريه، أمحد عليه نص كما  ضعفه،: أحدها
 .فيه سهيل على ويصلي بذلك املصطفي خيرب وكيف. - وسلم عليه هللا صلى
 .إذن إشكال وال ،"عليه شيء فال: "املعتمدة األصول يف الذي أن: اثنيها
 ال: "ايةرو  والصحيح: قاحل عبد قال". له أجر فال: "لفظ ويف". شيء عليه فليس: "ماجه ابن ولفظ
 ".له شيء
 [.7: اءاإلسر ] {فلها سأمتأ وإن: }تعاىل كقوله(  عليه) ِبعىن(. له) تؤول صحته تقدير على: اتلثها
 .للدفن يتبعها ل إذا أجره نقصان على حممول أنه: رابعها

 لو نعم. فسل قدو  الطحاوي، ذلك وعكس شاهني، ابن قاله سهيل، حبديث نسخه: خامسها
 .املسجد يدخل ل وشبهه انتفاخ من التلويث أمارات ظهرت

 ماو  ليفتني،اخل يف هبا عمولامل السنة وهي العلم، أهل مجهور قول املسجد يف والصالة: عمر أبو قال
 وال يثبت ال جهو  من عباس ابن عن ذلك كراهة  ورويت ذئب، أيب ابن إال ذلك يكره من أعلم

 قال وقد ملدينة،ا أهل رواية من ذلك جواز عنه روي وقد عنه، رواه مالك أصحاب وبعض يصح،
 مع اعليه يصلي أن سأب فال املسجد يف به الصفوف اتصلت فإن جنازة، إىل خيرج ال: املعتكف يف

 ه . ا الناس
 حلديث املسجد، يف جلنازةا على الصالة وجتوز(: 106ص) اجلنائز أحكام يف األلباين العالمة وقال

 وسلم يهعل هللا صلى لنيبا أزواج أرسل وقاص أيب بن سعد تويف ملا: " قالت عنها هللا رضي شةعائ
 من به جأخر  عليه، صلنيي حجرهن على به فوقف ففعلوا، عليه فيصلني املسجد يف جبنازته ميروا أن

 كانت  ام بدعة، هذه: واوقال ذلك، عابوا الناس أن فبلغهن املقاعد، إىل كان  الذي اجلنائز ابب
 علم ماال يعيشوا أن إىل الناس أسرع ما: فقالت عائشة، ذلك فبلغ! املسجد إىل هبا يدخل اجلنائز

 لىع وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول صلى ما[ وهللا] املسجد، يف جبنازة مير أن علينا عابوا به، هلم
 عنها ريقنيط من( 63 /3) مسلم أخرجه"  املسجد جوف يف إال[ وأخيه] بيضاء بن سهيل

 " املستطاب ثمرال"  كتايب  من"  املساجد أحكام"  يف خرجته وقد وغريهم، السنن وأصحاب
 (.51 /4) للبيهقي فهي األوىل إال ملسلم والزيدات
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 على راألم كان  كما  زاجلنائ على للصالة معد مكان يف املسجد خارج عليها الصالة األفضل لكن
 :حاديثأ ذلك ويف"  فيها هديه على غالبال وهو وسلم، عليه هللا صلى النيب عهد

 منهم برجل وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاؤوا اليهود أن). عنه هللا رضي عمر ايب عن :األول
 . 1" املسجد عند اجلنائز موضع من قريبا فرمجا، هبما فأمر زنيا، وإمرأة
 عليه هللا صلى هللا لرسول ناهووضع..  فغسلناه منا، رجل مات): قالرضي هللا عنه  جابر عن :الثاين
 فصلى...  معنا فجاء عليه ابلصالة هللا رسول آذان مث جربيل، مقام عند اجلنائز توضع حيث وسلم
  .2(.. عليه

 حيث املسجد بفناء جلوس كنا): قال رضي هللا عنه جحش بن هللا عبد بن حممد عن :الثالث
 عليه هللا صلى هللا رسول فرفع ظهرانينا بني جالس وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول اجلنائز توضع
  .3(.. السماء إىل بصره وسلم
 اليوم يف النجاشي نعى سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أن):. عنه هللا رضي هريرة أيب عن :الرابع
 زيداتو  أبلفاظ غريمهاو  الشيخان أخرجه ( أربعا وكرب هبم فصف املصلى، إىل خرج فيه، مات الذي
 .تقدم قدو  كثرية
 اجلنازة على الصالة أعين السنة هذه من البيهقي احلافظ موقف الغرائب ومن: )اي األلباين( قلت

 الواردة االحاديث كثرة  مع خاصا اباب"  الكربى السنن"  الكبري كتابه  يف هلا يعقد ل فإنه املصلى، يف
 عائشة، حديث اال يف ليس نهأ مع املسجد يف عليها للصالة مفردا اباب عقد انه مع رأيت، كما  فيه
 هللا رمحه كالنووي  املصلى، يف عليها الصالة فأغفلوا خمتصراهتم يف الشافعية بعض سننه عل جرى مث

                                                 
 .واملسجد ابملصلى اجلنائز على الصالة ابب"  ب اآليت الرابع وللحديث له، وترجم( 155 /3) البخاري أخرجه 1

 ". ملشرقا انحية من وسلم يهعل هللا صلى النيب ِبسجد الصقا كان  اجلنائز مصلى إن: " الفتح، يف احلافظ قال
 قيعب انحية من وهو نائزواجل العيد عنده يصلى كان  الذي املكان واملصلى( " 108 - 12) آخر موضع يف وقال

 ." الغرقد

 .(17) املسألة يف بتمامه وتقدم وغريه، احلاكم أخرجه 2
 وأقره"  تلخيصه"  يف الذهيب ووافقه".  االسناد صحيح: " وقال( 24 /2) حلاكموا( 289 /5) أمحد أخرجه 3

 ول( 430 429/  2 /4) حامت أيب ابن أورده جحش، بن حممد موىل كثري  أبو وفيه ،(34 /3) ترغيبه يف املنذري
 الثقات"  يف حبان بنا يورده ول"  مستور(: " 127 /4) اجملمع يف اهليثمي قال وكذلك تعديال، وال جرحا فيه يذكر

 وأنه الثقات من مجاعة عنه روى انه"  التهذيب"  يف وذكر"!  ثقة" "  التقريب"  يف احلافظ فيه قال فقد ذلك ومع" 
 .الشواهد يف السيما تعاىل، هللا شاء إن احلديث حسن"  فمثله، وسلم عليه هللا صلى النيب حياة يف ولد
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 إىل أضاف أنه ولو ،" املسجد يف عليه الصالة وجتوز: " فقال( 2 - 34 ق" ) الطالبني منهاج"  يف
 حاشية يف الباجوري ذلك عكس وقد ألصاب،"  املصلى يف عليها الصالة وتسن"  قوله حنو ذك

 يذكر ل مث"!  ِبسجد عليه الصالة تكون أن ويسن(: " 424 - 1: )فقال القاسم ابن على
 املسجد يف عليها الصالة جبواز القول مع السنية من ذكران ما واحلق!! املصلى يف عليها الصالة
 عائشة السيدة على خفي ملا كذلك  كان  لو ألنه بعيد، عارض المر أنه على ومحله عائشة حلديث

 هللا شاء إن بني وهذا. عذر دون املسجد إىل اجلنازة إدخال طلنب وملا املؤمنني، أمهات من ممها ومن
 ا.ه  تعاىل
 أكتاف على حتمل حني اجلنازة(: 38 /2) اإلسالمية الشريعة يف املساجد أحكام صاحب وقال

 هبا يكون كأن  فيه، إدخاهلا بسبب املسجد يتلوث مما تكون أو انشفة، نظيفة تكون أن إما الرجال،
 .1ابملسجد ضرر من إدخاهلا يف ُيصل ملا للمسجد إدخاهلا يكره فهذه ذلك، حنو أو ينزف، جرح
 من سجدامل محاية مكانابإل أصبح اهلائلة، الطبية االكتشافات بعد احلمد وهلل الزمن هذا ويف

 .املسجد إىل اجلنازة إدخال بسبب التلوث
 ملسجد،اب عليها الصالة حكم يف اختلف فقد فيه، إبدخاهلا املسجد يتضرر ال نظيفة كانت  إن فإذا
 :قولني على

 ومذهب مالك، عن رواية وهذا ابستحباهبا: وقيل ابملسجد، اجلنازة على الصالة جتوز: األول القول
 .2واحلنابلة الشافعية

 ،3األحناف مذهب وهذا مكروهة هي إذ د،ابملسج امليت على اجلنازة صالة جتوز ال: الثاين القول
 اهلمام بن للكمال القدير فتح شرح يف كما  للتنزيه أو للتحرمي هي هل الكراهية، هذه يف واختلفوا

 الفتح يف احلافظ قال(. 177 /1) الكربى املدونة يف كما  هللا رمحه مالك قول وهو ،(90 /2)
 .هللا رمحه ذئب أيب ابن قال وبه. امليت بنجاسة قال من كل  هبذا وقال(: " 198 /3)

 :يلي ِبا األول الفريق استدل

                                                 
 (.256 /2) الفروع مع املطبوع للمرداوي الفروع تصحيح 1

 والفروع( 162 /5) للنووي واجملموع ،(271  270 /1) للشافعي واألم ،(344 /6) الرب عبد البن التمهيد 2
 (.538 /2) واإلنصاف ،(256 /2) مفلح البن

 (.224 /2) عابدين ابن وحاشية ،(68/  2 /1) للسرخسي املبسوط 3
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 هللا صلى النيب أزواج أرسل وقاص أيب بن سعد تويف ملا: )قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 1
 عليه، يصلني حجرهن على به فوقف ففعلوا، عليه، فيصلني املسجد يف جبنازته ميروا أن وسلم عليه

 كانت  ما: وقالوا ذلك، عابوا الناس أن فبلغهن املقاعد، إىل كان  لذيا اجلنائز ابب من به أخرج
 هلم علم ال ما يعيبوا أن إىل الناس أسرع ما: فقالت عائشة، ذلك فبلغ املسجد، هبا يدخل اجلنائز

 بن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى وما املسجد، يف جبنازة مير أن علينا عابوا به،
 .1(املسجد يف إال بيضاء

 جهوو  «املسجد يف الإ بيضاء بن سهيل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى وما»: الشاهد
 نأ على دل مما سلمو  عليه هللا صلى النيب فعل على عنها هللا رضي عائشة نصت حيث: الداللة
 ذاهب اجلهل وأ النسيان همإنكار  سبب كان  أنكروا الذين وأن مشروعة، ابملسجد اجلنازة على الصالة

 .عنهم هللا رضي سكتوا هلم بينته ملا وهلذا. األمر
 بنا رواه".  املنرب هجتا وعمر بكر أيب على صلي: " قال حنطب بن هللا عبد بن املطلب عن - 2
. أفواجا عليه لونيص الناس فجعل املنرب، عند عليه صلي عمر أن - أيضا - وروى. شيبة أيب

 .صحيح وإسناده املسجد، يف عليه ليص عمر أن: عمر ابن عن وملالك
 وإال بة،الصحا من مجاعابإل مشروعة ابملسجد امليت على الصالة أن: اآلاثر هذه من الداللة وجه

 . كروهام أمرا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول خلليفيت ليختاروا كانوا  ما
 ".ذلك جواز على اإلمجاع يقتضي وهذا(: "198 /3) الفتح يف احلافظ قال

 :يلي ِبا الثاين القول أصحاب واستدل
 يف اجلنازة على صلى نم: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن - ا

 قدمت وقد- البيهقيو  وأمحد داود أبو رواه( أجر له فليس: )رواية ويف ،(له شيء فال املسجد
 .-خترجيه

 سجد،امل يف اجلنازة لىع صلى من أن: الداللة وجه"  أجر له فليس. . . شيء له فليس: " الشاهد
 .مكروها أمرا فعل لكونه األجر؛ حرم
 احبص النجاشي وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول لنا نعى: )قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن - 2

 البخاري رواه. (أربعا عليه فكرب املصلى، يف هبم فصف فيه، مات الذي اليوم يف احلبشة
 ". املصلى يف هبم فصف: " الشاهد(. 1327)

                                                 
 (.973) مسلم أخرجه 1
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 ىتح ملقربة،ا يف أو نائز،للج املخصص أو ابلصحراء، املصلى حملها اجلنازة صالة أن: الداللة وجه
 .وسلم عليه هللا صلى النيب فعل كما  الغائب، على كانت  وإن

 :ييل ِبا جبوازها القائلني أدلة املسجد يف اجلنازة صالة ِبنع القائلون انقش: املناقشة
 ألهنن طلبهن، وسلم عليه هللا صلى النيب أزواج على الصحابة إنكار أبن: األول الدليل انقشوا - ا

 لكونه املسجد يف سهيل على صلى إمنا وسلم عليه هللا صلى والرسول فيكره معهود غري شيئا فعلن
 .1املسجد خارج وجنازته املسجد يف عليه صلى أنه وُيتمل معتكفا،
 بنا على يصل ل نهأ على دليال ليس ابملسجد وسلم عليه هللا صلى النيب افاعتك أبن: وأجيب
 صلى لنيبا لبني كروهة،م ابملسجد اجلنازة على الصالة كانت  لو إذ للضرورة؛ إال ابملسجد بيضاء

 كان  فلو االحتمال وأما ،جيوز ال احلاجة وقت عن للبيان أتخريه ألن للناس؛ ذلك وسلم عليه هللا
 كتواوس فعلهن وسلم هعلي هللا صلى النيب أزواج من وغريها عائشة على الصحابة ابع ما صحيحا

  أنه ريحص عائشة وقول. داملسج يدخلها ل أبنه عليها ُيتجون كانوا  بل إنكارهم؛ عائشة ردت ملا
 .املسجد يف كان
 .قبله فالاالخت لظهور ةحج يكون فال فيه، خمتلف الصحابة فعل أبن: الثاين الدليل وانقشوا - 2

 املسجد؛ يف عمر على صلوا حني عليهم هللا رضوان الصحابة من خمالف يظهر ل أبنه: عنه وجياب
 .2صحته فرض على السابق اخلالف فريفع اختالف بعد إمجاعا يكون إنه مث لعلم، ظهر لو إذ
 .الغنوي إمساعيل فيه ألن ضعيف؛ أبنه: شيبة أيب ابن أثر وانقشوا - 3

 .تعاىل هللا رمحه مالك موطأ يف صحيحا بثبوته: هذا عن وجياب
 :ليي ِبا املسجد يف اجلنازة صالة ِبنع القائلني أدلة األول الفريق وانقش

 :وجوه ثالثة من األول الدليل انقشوا - 1
 على احلفاظ عاب مناإ قيل فإن. التوأمة موىل صاحلا فيه ألن ضعيف؛ احلديث أن: األول الوجه
 قبل منه مسع قدو  ذئب، أيب ابن رواية من احلديث هذا ولكن ختالطه،ا التوأمة موىل صاحل

  عدالته يف اختلفوا كنهمول فقط، االختالط هو العيب كان  لو أن هذا يسلم إمنا: فيقال اختالطه،
 (.302 /2) امليزان يف كما

                                                 
 (.2/68 /1) للسرخسي املبسوط  1

 (.151 - 147 /1) قدامة البن الناظر روضة 2
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 أن لىع يدل وهذا".  يهعل شيء فال"  بعبارة أخرى رواية يف ورد احلديث هذا أن: الثاين الوجه
 فهي: " أجر هل فليس"  لثانيةا الرواية وأما. اللغة يف معروف وهذا ِبعناها،"  له شيء فال"  رواية
(: 325 /4) سننال هتذيب يف القيم ابن قال. عليه شيء فال والصحيح. فيه إشكال ال خطأ

 األجر نانقص على أوالً مت احلديث ثبت إن معناه يكون أن ُيتمل: " اخلطايب قال: الثالث الوجه
 من وأن دفنه شهدي وال أهله إىل ينصرف أنه الغالب فإن املسجد يف عليها صلى من أن وذلك
 ه . ا". طنيالقريا أجر فأحرز دفنه شهد املقابر حبضرة عليها فصلى اجلبان إىل سعى
 وأ جلنازة،ا هبذه املسجد يتضرر ل إذا املسجد، يف اجلنازة صالة جبواز القول يرتجح: تقدم ومما

 يصلون اسالن أكثر هذا نازمن ويف. منكرات أو رائحة أو بقذارة إما بسببها، املسجد يف من يتضرر
 .فيه شيء ال وهذا املساجد، يف األموات على
 تعد ال املصلى؛ يف شيالنجا على وسلم عليه هللا صلى صالته أبن: الثاين الدليل وانقشوا - 2

 ةكصال  غائبال صالة أن مهمليعل املصلى إىل هبم خرج مناوإ اجلنازة، على الصالة حترمي على دليال
 .بتصرف انتهى. األمهية يف احلاضر
 حكم يف الصحيح القول ام(: 160 /17) الفتاوى جمموع يف كما  هللا رمحه العثيمني العالمة وسئل

 املسجد؟ يف امليت على الصالة
 وسلم عليه هللا صلى النيب نأل املسجد؛ يف امليت على ابلصالة أبس ال أنه الصحيح: " فأجاب

 .انتهى"  املسجد يف بيضاء بن سهل على صلى
 يف أم صلىامل يف تكون نأ األفضل اجلنازة صالة: املفتوح الباب لقاءات يف كما  أيضا الشيخ وسئل

 املسجد؟
 رِبا ،بلغنا فيما نائزللج خاصة مصليات هناك أن اآلن نعلم ول األيسر، هو ما األفضل: فأجاب
 ال،: شيخال شيَخ؟ ي ةالسن: القصد: السائل. أدري ال خاصًا، مصلىً  للجنائز البالد بعض يكون
  .مكانلل ابلنسبة أفضل واملشيعني العدد كثرة  ألن الناس؛ على األيسر: السنة

 ال: أي ،«املسجد يف عليه ابلصالة أبس وال»: قوله (:5/353وقال رمحه هللا يف الشرح املمتع )
 على الصالة تكره: يقول من لقول رداً  «أبس ال»: قال وإمنا املسجد، يف امليت ىعل ابلصالة أبس

 إليها حتمل ألن ال والذكر، القرآن وقراءة للصالة، بنيت إمنا املساجد ألن املساجد؛ يف األموات
 وألنه هبا، خاصاً  مصلى للجنائز جعل قد وسل م عليه هللا صل ى والرسول فيها عليها ليصلى اجلنائز؛
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 أشبه ما أو كريهة،  رائحة فيه يكون أو خارج، منه فيخرج املسجد تلويث امليت من ُيصل رِبا
 .ذلك

 .بذلك أبس ال أنه: والصحيح
 بن سهل ىعل صلى وسل م ليهع هللا صل ى النيب أن»:   عنها هللا رضي   عائشة حديث: عليه والدليل
 ييصل اانً أحي لكنه جنائز،لل مصلى له كان  وإن وسل م عليه هللا صل ى والرسول ،«املسجد يف بيضاء
 .املسجد يف اجلنائز على
 اجلنائز؟ على يصلى فأين ابلكراهة القول على: قائل قال فإذا

 يكون نأ وينبغي سالمية،اإل البالد من كثري  يف متبع هو كما  للجنائز، خاص مصلى يعدُّ : اجلواب
 صار لدالب داخل يف مسجد يف مثالً  اجتمعوا إذا فالناس املشيعني؛ على أسهل ألنه املقربة؛ من قريباً 

 نائزاجل مصلى كان  إذا لكن ،بعيدة املقربة تكون وقد مجيعاً، اجلنازة مع فسينفرون مضايقة؛ ذلك يف
 رجونخي مث يها،عل يصلون مث ى،املصل هذا إىل بيوهتم من أرساالً  أيتون الناس صار املقربة من قريباً 
 .مشقة بال املقربة إىل
 به أبس ال كان  وإذا ساجد،امل إىل هبا يؤتى اجلنائز بل للجنائز، مصلى خيصصون ال جند يف دانوعن
 أبن اصةخ قضية هناك كان  اإذ إال املسجد، على امليت من خيشى إنه: نقول وال عنه، ننهى ال فإننا

 نهأل املسجد؛ يف يهعل يصلى أن مننع فهذا منه، ينزف زال ال والدم حبادث، مات امليت يكون
  .يلوثه

 على فيه يصلى امعج لدينا (:17/161وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(:
 عدمو  كبرية  مشقة صلفتح جنازة من أكثر توجد عندما السيما جداً  ضيقة مقدمته ولكن اجلنائز
 تكونو  الغرفة ةيئه على يكون املسجد يف أمامياً  ملحقاً  نبين أن ونريد اجلنازة من للقريبني انتظام

 ثناءأ اجلنازة فيها لتوضع الرسم هذا يف املوجود النحو على ألصلى املسجد بناء على مفتوحة
 .عليها الصالة

 اته؟وبرك هللا ورمحة عليكم والسالم خطاكم، وسدد هللا حفظكم رأيكم هو فما
 نازاتن،ج أو نازة،ج يهاف كان  إذا ولكن فيها، اجلنائز ووضع الغرفة، هذه ببناء أبس الفأجاب: 

 .شاهدينامل اتعاظ يف اً أتثري  وأقوى النفوس، يف أوقع ذلك ألن اإلمام؛ يدي بني ُيضران فإهنما
 الغرفة ههذ يف عليهن ةابلصال أبس فال للصفوف؛ إرابك إحضارهن، يف وصار اجلنائز كثرت  إذا أما

 .واسعاً  أعاله وصف كما  ابهبا ويكون
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 يف املقربة بني القبور( اجلنازة على الصالة )ابب
 بني اجلنائز على يصلى أن هنى) وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي مالك بن أنس عن

 .1(القبور

                                                 
 وابن ،(2788) رقم( 175 /5)  مسنده يف يعلى وأبو ،(كشف-442 رقم 220 /1) البزار أخرجه 1

 -2318 ،2315رقم/6 و 1698 رقم/4) حبان وابن ،(2334 رقم 1082 /3) معجمه يف األعرايب
 عن أشعث، عن غياث، بن حفص طريق من مجيعا (1872 رقم 246 /5)  املختارة يف ضياءالو  ،(اإلحسان
  .القبور بني الصالة عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى: قال مالك بن أنس عن احلسن،

 بن حسني ي،العسكر  عثمان بن لسه السَّري، هناد املثىن، بن حممد الزَِّمن موسى أبو: وهم مجاعة حفص عن رواه
 إال ثقات، مكله  رجاله جيد، دإسنا وهذا .حبان ابن ذلك عن أفصح كما  امللكعبد ابن: هو أشعثو  .الطَّحان يزيد
 .اإلرسال فيه والدارقطين البزار الكبريان اإلمامان رجح وقد البصري وهو احلسن عنعنة فيه أن

 إال اً أنس يذكر ول رساًل،م وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلسن عن أشعث عن حفص غري رواه قد: البزار قال
 .أصح واملرسل مرساًل، احلسن عن أشعث، عن معاذ بن معاذ رواه: قطين الدار وقال .حفص

 ،(األشج وهو) سعيد بن عبدهللا حدثنا(: 44) رقم 220 /1) البزار رواه :فقد أنس عن أخرى طرق من ورد لكن
 .قبورال بني ةالصال نع هنُِيَ : قال أنس، عن ،(األحول سليمان ابن وهو) عاصم عن األجلح، عبدهللا ثنا

 سوى الصحيحني رجال الهرج جيد، إسناد وهذا: قلت .الصحيح رجال رجاله(: 27 /2) معاجمل يف اهليثمي قال
 المك  من أنه قريباً  سيأيت كما  ينالدارقط رجح وقد. التقريب يف كما  صدوق وهو   الكندي وهو   األجلح بن عبدهللا

 .أنس
 ينيع سفيان عن معاوية، بوأ ثنا هاشم، أيب عن كتايب  يف وجدتُ : قالف( كشف  -443 رقم 221 /1) البزار ورواه

 من عيفض إسناد وهذا .لقبورا بني الصالة عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن أنس عن مثامة، عن السَّعدي،
 .التقريب يف كما  ضعيف وهو   شهاب بن طريف وهو   السَّدي سفيان أيب أجل

 .يرالضر  خازم ابن حممد: هو معاوية وأبو مالك، بن أنس بن عبدهللا ابن: هو مثامةو 
 رقم 293 /6) األوسط يف والطرباين ،(2330 رقم 108 /3) معجمه يف الظاهري األعرايب ابن وأخرجه
: قال الطَّحَّاُن، يزيد بن حسني طريق من( 259) رقم 166  165 /6) تارةاملخ يف  ضياءال طريقه ومن( 5627

 اللهعليه صلى النيب أن: " مالك بن أنس عن سريين، بن حممد عن األحول، عاصم عن غياث، بن حفص حدثنا
 به تفرد حفص، إال عاصم عن احلديث هذا يرو ل: الطرباين قال ". القبور بني اجلنائز على ُيَصلَّى أن هنى وسلم
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 القبور؟ وسط يصلي أن يكرهرضي هللا عنهما ) عمر ابن أكان: لنافع قلت: قال جريج ابن عنو 
 هريرة، أبو عائشة على صلينا ومي واإلمام القبور، وسط سلمة وأم عائشة على صلينا لقد: قال

 .1(عمر بن هللا عبد ذلك وحضر
 .2(املقربة يف اجلنازة على يصلي أن كره  أنه) رضي هللا عنه أنس عنو 

 : قوالن وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة
 وسلم ليهع هللا صلى النيب ألن ؛ أمحد عن ورواية تقدم كما  احلنفية مذهب وهو هبا، أبس ال :األول

 وسط ةسلم وأم عائشة لىع صلي أنه انفع ذكر:  املنذر ابن وقال.  املقربة يف وهو قرب على ىصل
 . زالعزي عبد بن عمر ذلك وفعل ، عمر ابن ذلك وحضر هريرة أبو عائشة على صلى ، البقيع قبور

 لقا وبه ، عباس وابن العاص بن عمرو بن هللا وعبد علي عن ذلك روي ذلك، يكره :الثاين والقول
 هللا صلى النيب لقول ؛ أمحد عن أخرى رواية وهو املنذر وابن وإسحاق والشافعي والنخعي عطاء

                                                                                                                           

 يف ووافقهم الثقات من ثةثال خالف فقد لينه ومع: قلت .احلديث لني: حامت أبو قال ذا، واحلسني .يزيد بن حسني
 .أيضا رواية
 لعلهاف"  اجلنائز على"  زيدة أيضا عندهم وليس انس عن احلسن، عن أشعث، عن غياث، بن حفص: قالوا مجيعا

 /18ق/4) علله يف جاء فقد الوقف الدارقطين اإلمام ترجيح عن أما .منه الوقوع مستنكر غري وهذا أوهامه من
 عبدهللا ويهير : فقال .املقابر يف اجلنائز على الصالة يكرهون كانوا  أنس عن األحول، عاصم حديث عن وسئل"  (:2
 حماضر؛و  معاوية، وأبو ر،مسه بن وعلي زيد، بن عبدالواحد وخالفه أنس، عن، األحول، عاصم عن األجلح، بن

 .الصحيح وهو ذلك، كره  أنه أنس عن سريين، بن حممد عن األحول، عاصم عن فرووه
 يوسف بن سحاقإ بن حممد بن جعفر طريق من( 1871 رقم 246  245 /5" ) املختارة ضياءلا وأخرجه
 هللا سولر  هنى: قال مالك، نب أنس عن ، احلسن ُحَدْير،عن بن وعمران األشعث، عن غياث، بن حفص ثنا األزرق،

 أنه أظنو  األزرق سحاقإ بن جعفر اإلسناد هذا ويف .القبور بني اجلنائز على ُيصل ى أن وسلم عليه هللا صلى
: قلت .أتبينه فلم غريه كان  وإن (.2072 رقم /223 /2: اللسان) الدارقطين ضعفه فقد هو كان  فإن الواسطي

 أن: خلالصةوا .شاذة أهنا هذا من فتبني"  اجلنائز على"  :يذكروا ول حفص عن ذكرهم تقدم كما  مجاعة رواه وقد
 رالبزا عند هفي الراجح أنس عن احلسن وطريق ".اجلنائز على" زيدة دونفب ثبت وإن نظر، ثبوته يف هذا أنس حديث

  .موقوف أنه دارقطينال عند فيه الراجح أنس عن سريين بن حممد عن عاصم وطريق .مرسل أنه والدارقطين
 .به جريج ابن عن وهب ابن طريق من( 416 /5) املنذر وابن( 215 /1) املعرفة يف يعقوب أخرجه :صحيح 1
 .به أنس عن سريين ابن عن عاصم طريق من( 418 /5) املنذر وابن( 803 /3) شيبة أيب ابن أخرجه :يحصح 2

 .األحول هو وعاصم
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 صالة غري للصالة ِبوضع ليس وألنه ،1(واحلمام املقربة إال مسجد كلها  واألرض):  وسلم عليه
 .2كاحلمام  اجلنازة صالة فيه فكرهت اجلنازة

 انفع فذكر القبور، بني اجلنائز على الصالة يف واختلفوا (:5/416قال ابن املنذر يف األوسط )
 عائشة على صلي يوم واإلمام البقيع، قبور وسط سلمة وأم عائشة، على صلوا أهنم عمر ابن موىل
 الصالة سريين ابن وكره ذلك، يفعل العزيز عبد بن عمر وكان... عمر ابن ذلك وحضر هريرة، أبو
 وممن ذلك، طائفة فكرهت املقابر، يف الصالة يف لعلما أهل اختلف وقد: بكر أبو قال القبور بني

 وأمحد، والشافعي، والنخعي، وعطاء، عمر، بن هللا وعبد عباس، وابن علي، ذلك كره  أنه عنه روينا
 ال: " قال أنه عنه القاسم ابن فحكى املسألة، هذه يف مالك عن واختلف ،ثور وأبو إسحاق، وأبو
: بكر أبو قال"  املقابر يف الصالة أحب ال: " قال أنه هعن مصعب أيب عن وحكي ،" بذلك أبس

 كلها  األرض"  ...سعيد أيب حلديث املقربة يف الصالة كراهية  العلم أهل من األكثر عليه والذي
 أنه وسلم، عليه هللا صلى النيب عن عمر، ابن حديث ويف: بكر أبو قال"  واحلمام املقربة إال مسجد

                                                 
 والرتمذي ،(492) داود وأبو ،(11805 رقم ،83 /3) وأمحد ،(بدائع - 165) املسند يف الشافعي أخرجه 1
 يعلى وأبو ،(1390 رقم ،375 /1) يارم والد ،(745 رقم ،246 /1) ماجة وابن ،(317 رقم ،131 /2)
 وابن ،(251 /1) واحلاكم ،(338) حبان وابن ،(792 ،791/  7 /2) خزمية وابن ،(1350 رقم /2 ج)

 عنه قال واحلديث( 409 /2) السنة شرح يف والبغوي ،(435 ،434 /2) والبيهقي ،(27 /4) احمللى يف حزم
 التمهيد يف الرب عبد ابن وقال الرتمذي، قبله ومن مرسل أنه الدارقطين ورجح إضطراب، فيه حديث هذا: الرتمذي

 ابن وضعفه اضطراب، فيه حديث(: 409 /2) السنة شرح يف البغوي وقال به، ُيتج مما مثله ليس(: 225 /5)
 البخاري شرط على صحيح: فقال احلاكم أما ،(321 /1) اخلالصة يف والنووي ،(351 /1) العارضة يف العريب

 تكلم ومن جيدة أسانديه(: 232 ص) االقتضاء يف هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال الذهيب، هوأقر  ومسلم
 عربة ال(: 493 /5) البخاري شرح يف وقال ،(119 /4) املنري البدر يف امللقن ابن وصححه طرقه، استوىف ما فيه
 مع وحكم وإرساله وصله يف اختلف كنل ثقات رجاله(: 529 /1) الفتح يف احلافظ وقال ابإلرسال، فيه طعن ِبا

 العالمة وصححه التلرمذي، سنن على تعليقه يف شاكر أمحد الشيخ وصححه حبان، وابن احلاكم بصحته ذلك
 يف معه ومن األرنؤوط وصححه ،(122) رقم احلديث حتت النافلة يف احلويين وصححه الرتمذي، صحيح يف األلباين
 (.312 /18) املسند حتقيق

 وشرح ، 228/  1 الصغري والشرح ه  1316 سنة الهور طبعة 497ص املتملي وغنية ، 162/  1 ةاهلندي 2
 .417/  1 األربعة املذاهب على والفقه ، 494/  2 قدامة البن واملغين ، 117 ، 99/  2 البهجة
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 املقربة يف الصالة أن على البيان أبني ،" قبورا تتخذوها وال صالتكم، نم بيوتكم يف اجعلوا: " قال
 ا.ه  الطهارة كتاب  يف إسناده ذكرت وقد جائز، غري

 وبه بنامذه هذا القبور بني ةاملقرب  يف اجلنازة علي الصالة تكره (:5/268وقال النووي يف اجملموع )
 بنوا عطاء عمرو ابنو  عباس وابن طالب أيب بن علي عن املنذر ابن وحكاه العلماء مجهور قال

 مالك عنو  العزيز عبد بن وعمر هريرة أبو يكرهها ول أقول وبه قال ثور وأىب واسحق وأمحد سريين
 ا.ه  كاملذهبني  روايتان

  إمنا: واملنسوخ ناسخال كتاب  يف األثرم بكر أبو قال (:2/403وقال ابن رجب يف فتح الباري )
 .مساجد وصاحليهم يائهمأنب قبور يتخذون ألهنم ؛ الكتاب أبهل للتشبه املقربة يف الصالة كرهت
 هعن تنحى ميت ديهي وبني الرجل صلى وإذا:  الثوري سفيان مذهب على مصنف كتاب  يف ووجدان

:  فيانس قال: أيضا وفيه .ابس فال إليها صلى فإن ، امليت اجل من القبور إىل الصالة كره  إمنا. 
 بني ما أو القبور إىل الرجل يصلي أن ويكره
 . عليه إعادة فال القبور إىل صلى ومن:  قال مث ،القبور
 محدأ عن وايةور  وإسحاق افعيالش قول وهذا، املقربة يف اجلنازة على الصالة تعجبين وال: قال: وفيه

 الصالة ناب:  املقربة يف اجلنازة صالة يف رخص من واستدل .املقربة يف الصالة عن النهي لعموم ؛
 ا.ه  اعنه منهي غري ورالقب يف امليت على الصالة أن فعلم ، الصحيحة ابلسنة جائزة القرب على

 أنس حلديث القبور، بني عليها الصالة جتوز وال(: 108وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 .1(القبور بني اجلنائز على يصلى أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن) عنه هللا رضي مالك بن

"  يف كما  األثرم بن بكر وأبو( الكواكب - 1 /65 81) املصنف يف شيبة أيب ابن بكر أبو وروى
 أن يكره كان: "  نسأ عن( الكواكب - 1/  81 /65) احلنبلي رجب ابن للحافظ"  الباري الفتح
 صلى لنيبا عن تواتر ام للحديث ويشهد الشيخني رجال ثقات ورجاله" ..  القبور بني مسجدا يبىن
 حتذير"  كتايب  أول يف ذلك يف ورد ما ذكرت وقد مساجد، القبور اختاذ عن النهي من وسلم عليه هللا

 ا.ه  (9 فقرة 128) املسألة يف بعضها وسأذكر"  مساجد القبور اختاذ من الساجد
                                                 

 طريقه نوم( 2/  80 /1" ) األوسط املعجم"  يف والطرباين( 1 /235 ق" ) معجمه"  يف األعرايب أخرجه 1
(: " 36 /3" ) اجملمع"  يف اهليثمي وقال( أنس مسند - 2 /79" ) املختارة األحاديث"  يف املقدسي الضياء

 .هبا احلديث يتقوى الضياء عند أنس، عن أخرى طريق وله: قلت ". حسن وإسناده
 



 - 239 - 

 بني الصالة عن-أللباينا– شيخنا وسألت (:4/132وقال العوايشة يف املوسوعة الفقهية امليسرة )
 ا.ه  !الضب؟ جحر يف أدخله الذي ما جيوز؛ ال: فقال القبور؟

 يف دليلكم وما ربة،املق داخل اجلنازة صالة جتوز هل (:8/392وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 .مأجورين أفتوان ذلك؟

 أن » ثبت ملا الدفن؛ بعد هاعلي الصالة جتوز كما  املقربة داخل اجلنازة على الصالة جتوزفأجابوا: 
  أفال: قالف ماتت،: قالواف عنها، وسلم عليه هللا صلى النيب فسأل فماتت املسجد، تقم كانت  جارية
 على لمةظ مملوءة لقبورا هذه إن: قال مث عليها فصلى فدلوه قربها، على فدلوين آذنتموين؟ كنتم

 ا.ه   مسلم رواه( 1) « عليهم بصاليت هلم ينورها هللا وإن أهلها،
 املقربة يف امليت على الصالة حكم عن(: 17/139عثيمني كما يف جمموع فتاواه )وسئل العالمة ال

 عليه؟ يصل ل ملن
 عموم يف داخلة لكنها ؛أصحابه عن وال والسالم، الصالة عليه للرسول سنة فيها أعلم الفأجاب: 
 ربق على َسلَّمَ وَ  ْيهِ َعلَ  اّللَُّ  ىَصلَّ  النيب بصالة لذلك يستدل أن وميكن امليت، على الصالة يف الرتغيب

 فال يهعل فصلى املسجد يف عليه الصالة فاتته قد أحد جاء فإذا املسجد، تقم كانت  اليت املرأة
 .هللا شاء إن أجر وله أبس،

 وبعض لقربا على ةاملقرب  يف الصالة جيوز أنه ذكران وسئل رمحه هللا كما يف تعليقه على الكايف:
 دفنت ل ليتا اجلنازة على ةالصال وأما ورد كما  القرب على الصالة على فقط يقتصر إنه يقول العلماء

 قربة؟امل تدخل مث ةاملقرب  خارج عليها فيصلى النهي وهو األصل على فيبقى املقربة داخل بعد
 لىع الصالة ألن بورالق على يصلى كما  املقربة يف اجلنائز على يصلى أنه أصح األول: فأجاب
 ىلإ تصلوا ال) بعينه عنه يمنه وهو القرب إىل اإلنسان يصلي أن أجاز عالشر  كان  وإذا أعظم القبور
 .أوىل ابب من القبور مكان ففي( القبور

 األصل؟ لىع بقي احلالة هذه استثنيت فلما الصالة عدم األصل إن نقول هل: السائل
 لب قةمطل صالة يستل اجلنازة صالة وهلذا به فنأخذ جلي صحيح قياس عندان دام ما ال: الشيخ

 .مقيدة فهي جنازة صالة يقال
 .قبور فيه ليس للصالة خمصص مكان يف املقربة داخل اجلنازة صالة حكم )فرع(: 

 يف املقربة داخل جلنازةا صالة حكم ما(: 2/295سئل العالمة األلباين كما يف موسوعته العقدية )
 فسيحة؟ أرض هو إمنا قبور فيه ليس للصالة خمصص مكان
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 ال فال، إالو  جائزة فيها ةفالصال الفسيحة األرض هذه وبني املقربة بني حاجز هناك نكا  إذا: الشيخ
 -كوني أال ممكناً  انك  إذا واألحسن املقربة، عن اجلنازة مصلى يفصل سور هناك يكون أن من بد

 كونت وإمنا لمقربة،ل مستقبلني املصلون يكون أال -األرض أطراف مجيع من سور هناك بين ولو
 اجلواب؟ واضح يسارهم، عن أو ميينهم عن املقربة

 .واضح: مداخلة
  ،املصلى األرض ههذ ونسمي جنازة املصلون فيها يصلي اليت األرض كانت  إذا: قلتُ : الشيخ
 ألرضا هذه يف لصالةا جاز املقربة وبني املصلى بني ومفصولة جدار، حوهلا مبين مسورة كانت

 ربةاملق نيمي عن املصلى رضأ تكون أن واألفضل واألشرع األوىل لكن املقربة، عن ابلسور النفصاهلا
 .فاصل سور املقربة بنيو  األرض بني كان  ولو األرض، قبلة يف املقربة تكون وأال يسارها، عن أو
 

 (امليت على فيها يصلى ال األوقات اليت ابب)
 ينهاان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ساعات ثالث): قال رضي هللا عنه عامر بن عقبة عن
 حىت الظهرية تقوم وحني ترتفع، حىت ابزغة الشمس تطلع حني مواتان، فيهن نقرب أو فيهن، نصلي أن

 .1(تغرب حىت الشمس تضيف وحني الشمس، َتيل

                                                 
 (.831مسلم ) أخرجه 1

 أو. )صالة ألهنا اجلنازة؛ صالة يشمل طالقهإب هو( فيهن نصلي أن ينهاان كان. )أوقات أي( ساعات ثالث: )قوله
 أمنا ألنه والدفن؛ اجلنازة على الصالة النهي مراد ويكون. األظهر وهي وابلواو، أبو روي: القرطيب قال( فيهن نقرب

 رزه يف كذا.  الكويف قاله كما  الواو، ِبعىن أو إن قلنا إذا إال إشكال ففيها أو رواية وأما. عليها الصالة أثر يكون
 األوقات يف املوتى دفن أن على دليل وفيه. ندفن أي لغة وضرب نصر، ابب من امليت قرب من نقرب: وقوله. الريب

 ظاهر السندي قال. احلديث لظاهر احلق وهو. أمحد ذهب وإليه. وغريه العابد بني فرق غري من عنه منهي الثالثة
 اجلنازة صالة املراد أبن احلديث يؤول به يقول ال ومن. هوغري  أمحد قول وهو األوقات، هذه يف الدفن كراهة  احلديث

 لفظ من إليه الذهن ينساق ال بعيد أتويل أنه خيفى وال. والصالة الدفن بني للمالزمة الكناية بطريق امليت على
 إن: ريهوغ أمحد قول إىل مييل احلديث أن واألقرب قال عليه، صلى إذا قربه يقال وال دفنه، إذا قربه: يقال احلديث،

 على الصالة يتناول ال الساعات هذه يف القرب عن هنيه: البيهقي وقال. انتهى -األوقات هذه يف مكروه الدفن
 على أبوداود محله قلت. انتهى -الساعات تلك يف الدفن كراهية  على حممول العلم أهل من كثري  عند وهو اجلنازة،
 حيث النسائي ميل يظهر وإليه. وغروهبا الشمس طلوع عند نالدف ابب: اجلنائز يف عليه بوب حيث احلقيقي الدفن
  والدفن الصالة على ماجه ابن ومحله فيها، املوتى إقبار عن هنى اليت الساعات ابب: الدفن أبواب أثناء يف عليه عقد

 على الرتمذي ومحله. يدفن وال امليت على فيها يصلي ال اليت األوقات ابب: اجلنائز يف عليه بوب فقد كليهما،



 - 241 - 

                                                                                                                           

 ابن عن نقل ِبا وأيده غروهبا، وعند الشمس طلوع عند اجلنازة على الصالة كراهية  ابب: عليه بوب ولذلك الصالة،
 هذا النووي ضعف وقد. انتهى -اجلنازة على الصالة يعين مواتان فيهن نقرب أن أو احلديث هذا معىن: قال املبارك،
 وأمحد مالك عند األوقات هذه يف مكروهة اجلنازة صالة إن ناقدم مما علمت وقد هذا كالسندي،  وزيفه، التأويل

 هذه يف الصالة كراهة  على الدالة املطلقة األحاديث من وغريه هذا عقبة حبديث هؤالء واستدل. حنيفة وأيب
( تطلع حني. )احلديث ملوافقه أوىل اجلماعة قول: اخلطايب قال. الظاهر هو األول والقول. للشافعي خالفاً  الساعات

 حديث يف كما  رمح، قدر أي( ترتفع حىت. )مؤكدة حال طلوعها، خيفى ال ظاهرة طالعة أي( ابزغة. )للساعات بيان
 أي النهار، انتصاف حد: وقيل. احلر شدة هي( الظهرية قائم يقوم وحني. )والنسائي داود أيب عند عبسة بن عمرو
 يظهر حىت حركة سويعة له يظهر ال الظهرية ندع الظل فإن يبدو، ما حسب عادة يقف الذي الظل ويستقر يقف
 تزول، أن إىل حركتها أبطأت السماء وسط الشمس بلغ إذا: اجملمع يف قال. حقيقة سائر وهو واقف، أنه العني ِبرأى

. االستواء وعند املراد أن: واحلاصل. هلا اتبع الظل إن شك وال. سائرة وهي وقفت، أهنا املتأمل الناظر فيحسب
 احلر لشدة الوقت هذا يف يقفون السفر يف الناس فإن الظهرية، يف القائم الشخص الظهرية بقائم رادامل: وقيل

 يف وال املشرق يف ظل الظهرية يف للقائم يبقى ال حني ومعناه الشمس، استواء حال الظهرية: النووي وقال. ليسرتُيوا
 وقفت، دابته به قامت من وقوفه وقيامه الظل أما وقائمها، النهار نصف هي الظهرية: حجر ابن وقال. املغرب
 فهي وإال الرأي، ببادي للناظر يظهر ما ابعتبار حينئذ   الشمس حركة بطئ عن الناشيء حركته بطأ بوقوفه واملراد
 كناية  كله  وذلك. املغرب جهة إىل وال الشرق، جهة إىل ظل له مييل ال حينئذ   ألنه فيها؛ القائم وأما حاهلا، على سائرة

 وسط عن وتزول املغرب، إىل املشرق من أي( الشمس َتيل حىت. )السماء وسط يف الشمس استواء وقت نع
 ال ضيقاً  وقتا كان  وإن, املذكور االستواء ووقت: حجر ابن قال. الزوال هو هذا وميلها. الغريب اجلانب إىل السماء

 وضم املفتوحة الضاد بعد الياء بتشديد( تضيف وحني. )فيه التحرمي تعمد فيحرم التحرمية، يسع أنه إال صالة يسع
 الضاد بعد الياء بسكون هو: وقيل. َتيل أي إحدامها، حذفت ابلتائني، تتضيف أصله. املضارع صيغة الفاء

. انتهى -وضيفته أملته واضفته، وضيف كتضيف  مال ضاف القاموس يف. مالت إذا تضيف ضافت من املكسورة،
. عليه نزل الذي إىل مليله ضيفا الضيف ومسي إليه ملت كذا،  إىل ضفت: يقال مليل،ا الضيف أصل: التوربشيت وقال

 الصالة لفرض بلفظه عام الثالثة األوقات هذه عن النهي: اليماين األمري قال( تغرب حىت. )فيه وتشرع( للغروب)
: حديث أخرجه الصالة رضف ولكن فيها، املوتى قرب ُيرم وكذا. أصله أنه من عرفت كما  للتحرمي، والنهي ونفلها،

 من وكذا هبا، أتى نومه من استيقظ أو ذكرها وقت أي ففي يذكرها حني فوقتها وفيه احلديث، صالته عن انم من
 يعمها بل: وقيل. الفرائض دون ابلنوافل النهي فيخص عليه، ُيرم ال طلوعها وقبل الشمس غروب قبل ركعة أدرك
 الوقت، ذلك يف ابلصالة أيت ل استيقظ مث الفجر صالة عن الوادي يف انم ملا - وسلم عليه هللا صلى - أنه بدليل

 إال وأصحابه هو يستيقظ ل - وسلم عليه هللا صلى - أبنه أوالً  عنه وأجيب. املكروه وقت خرج أن إىل أخرها بل
 أبنه: واثنياً  ،الكراهة وقت وزال ارتفعت وقد إال حرها يوقظهم وال احلديث، يف ثبت كما  الشمس حر أصاهبم حني
 - فخرج الشيطان، فيه حضر واد يف أبهنم االستيقاظ عند أدائها أتخري وجه - وسلم عليه هللا صلى - النيب بني قد

 أهنم سلم لو الكراهة، وقت ألجل التأخري ليس أبنه يشعر التعليل وهذا. غريه يف وصلى عنه - وسلم عليه هللا صلى
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 أن جيوز وأنه اخلمسة، األوقات يف النوافل حترم أهنا األحاديث من فتحصل. الوقت خرج قد يكن ول استيقظوا،
 - وسلم عليه هللا صلى - صالته من سيأيت فلما العصر صالة أما. العصر وصالة الفجر صالة بعد النوافل تقضى
 صالته، بعد الفجر ةانفل صلى ملن فلتقريره الفجر صالة وأما. به خاص أنه نقل ل إن العصر بعد الظهر لنافلة قاضياً 
 الكل يف أداء والصالة ابلتأخري آمثاً  كان  وإن عمداً  ومؤخر وانس لنائم اخلمسة األوقات أي يف الفرائض يتصلى وإهنا
 زيدة مع اليماين األمري كالم  حنو اجلرار السيل يف الشوكاين وقال. انتهى -حقه يف قضاء فهي العامل وقت خيرج مال

 (.3/454) مرعاة املفاتيح .البسط
 لكن, حصر هذا «اعاتس ثالث»: قوله ملسلم: أي «وله» (:1/438وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

: - والسالم الصالة عليه - لرسولا يقول ما كثريًا  جتدون وهلذا دليل؛ عليه دل إذا غريه وجود من مينع ال احلصر
 الثث»: وقوله آخر عدد وأييت,  «هللا يكلمهم ال ثالثة»: ليقو  واترة. «اإلميان حالوة هبن وجد فيه كن  من ثالث»

 قدمالت حديث نجتد وهلذا قصر؛ وأ طال سواء احملدد الوقت: الشرع ويف العربية اللغة يف ابلساعة املراد «ساعات
 .«...  آخره إىل الثانية الساعة يف جاء من...  األوىل الساعة يف جاء من»: اجلمعة من
 أو الزمن لطا حمدد وقت كل:  اللغة يف فالساعة, والفصول الوقت حبسب وقصًرا طواًل  ختتلف الساعات هذه أن مع

, انفلة وأ فريضة صالة: أي «نفيه نصلي أن هناان», النهار تتجاوز ال فهي «هنار من ساعة»: قال إذا إال, قصر
 ذاه لكن, مومالع فتفيد النهي دبع كأنه  صار, ابملصدر الفعل أول فإذا, النهي بعد وهي, مصدرية( أن) ألن وذلك
  .بيناها ِبخصصات خصص أنه سبق العموم

: الفق فسرها مث, الساعات هذه يف املوتى ندفن أن: يعين, الدفن: ِبعىن القرب «نقرب». «مواتان فيهن نقرب وأن»
 «ابزغة» نكو فت, واحد عىنِب والطلوع البزوغ ألن مؤكدة؛ حال «ابزغة»,  «ترتفع حىت ابزغة الشمس تطلع حني»

 حىت»: أخرى ديثأحا يف بني قد هلكن, الرفع يبني ول,  «ترتفع حىت», لعاملها لصاحبها؟ أو لعاملها, مؤكدة حال
 الساعة يف ذلك وتقريب, مرت وحن وهو, القتال يف به يرمى ما: ابلرمح واملراد, رمح قدر: أي,  «رمح قيد ترتفع

 .ساعة ربع إىل دقائق عشر بني ما اآلن عليها املصطلح
 هناكأ  صارت السماء طتتوس إذا الشمس أن وذلك, الظهرية واقف يقف حني: أي ؛«الظهرية قائم يقوم وحني»

 .فأقل دقائق بعشر يقدر وهذا,  «تزول وحىت», تتحرك ال قائمة
, بالغرو  يف تشرع حني: وقيل, للغروب َتيل: أي «تتضيف حني»,  «للغروب الشمس تتضيف حني»: والثالث

 ليدخ حني محر  مقدار: يعين رقاملش يف ِبثلها املغرب عني كانت  فإذا, للغروب تتضيف حني أهنا األول؛ صحيحوال
 هذه, رمح رمقدا مغيبها على بقىي حني: يعين وسلم عليه هللا صلى النيب عن, عامر بن عقبة ذكره الذي الوقت هذا

 صالة ىلإ الثالث لساعاتا هذه أضف, القصرية النهي أوقات: الفقهاء عند الساعات هذه وتسمى, ساعات ثالثة
 قرب افيم وجيتمع, مخسة تكون تغرب حىت العصر صالة ومن, أربعة األوقات تكون الشمس تطلع حىت الصبح بعد
 فهذه, مسالش تغرب حىت لعصرا الصالة عن النهي فيها يدخل تتضيف حني ألهنا والعام؛ اخلاص النهي الغروب من

 .النهي أوقات
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, هذا ىعل الكالم وسبق, نهاع هني ال والفرائض النوافل من سبب هلا ليس صالة كل  عن فيها ينهى وقاتاأل هذه
 يل تظهر ل ذلك من احلكمة «مواتان فيهن نقرب أن» الكالم بقي لكن

 
 اولسن, كامابألح معبدون حنن األنن احلكم؛ هو يهمنا الذي لكن الوقت؟ ذلك يف امليت دفن عن هنى ملاذا, جيًدا

 تبزغ وقد ربق إىل جبنازة صلناو  إذا: نقول لكن, عقولنا عنه تعجز قد هذا ألن واألسرار؛ احلكم ِبعرفة مكلفني
 اذإ أيًضا كذلك  ,ندفنه مث رمح قيد ترتفع حىت مىت؟ إىل ننتظر, امليت ندفن ال فإننا, رمح قيد ترتفع ل لكن الشمس

 وقد قربال إىل يتابمل وصلنا إذا ذلكك.  الشمس تزول حىت ننتظر إنناف الظهرية قائم قام وقد القرب إىل ابمليت وصلنا
 أن أبس ال الثالثة األوقات هذه عدا فيما, الشمس تغيب حىت ندفنه ال فإننا, رمح مقدار الشمس غروب على بقي
 .املوتى نقرب

 دمزتق ما كذل من ويستثىن, الثالثة األوقات هذه يف الصالة عن النهي: منها الفوائد فنأخذ
 .الثالثة األوقات هذه يف األموات دفن عن النهي: اثنًيا

 جيوز؟ فهل الثالثة األوقات هذه يف الدفن إىل اضطرران لو: قائل قال إذا ولكن
 حىت لشمسا حرارة يف يبقوا أن املشيعون يستطيع ال, الشمس حرارة شدة مثل ضرورة هناك كان  لو, نعم: اجلواب

, وقاتاأل هذه يف امليت ايدفنو  أن إىل الناس فيضطروا, خوف هناك يكون أو, ضرورة هذا: نقول, الشمس تزول
 ويعرف, ارالنه آخر يف غابت اوأهن, رمح قيد ارتفعت أهنا نقدر حىت ننتظر, مطر هناك يكون أو, أبس ال: فنقول

 .ابلساعة هذا
 ءشي عن النهي أن: لكذ وجه, الثالث الساعات هذه سوى ساعة أي يف امليت دفن جواز: احلديث فوائد ومن
 .مفهوم داللة توق أي يف الدفن جواز على داللته فتكون, الشيء هذا سوى ما إابحة على يدل معني
 إال فنيد ول, نياإلثن يوم تويف سلمو  عليه هللا صلى والنيب, ابلسنة ثبت ذلك ألن جيوز؛ نعم لياًل؟ الدفن جيوز هل
 .الليل يف األربعاء ليلة
 لياًل؟ الرجل يدفن أن زجر قد وسلم عليه هللا صلى لنيبا أليس: قيل فإن
 لدفنا عن الصحابة بسببه وسلم عليه هللا صلى النيب وهنى مات الذي الرجل هذا ألن لسبب؛ لكن, بلى: قلنا

 نغسله أن طعنست ول الليل يف اإلنسان مات فإذا, مطلوب شيء تفويت فيه فصار, كفنه  ُيسن ول مات أنه, ابلليل
 انتك  إذا أما, لياًل  تدفنوا ال: لنقو  فحينئذ, ذلك شابه ما أو, يطلب الذي الكفن جند ل أو, ينبغي الذي يلالتغس
 .لياًل  ابلدفن أبس ال فإنه احلاضر وقتنا يف هو كما  متوفرة األمور

 نؤخر؟ أن جيوز فهل, غزيرة أمطار حصل لو: قائل قال فإذا
 إىل دييؤ : أخرى جهة من, ةجه من هذا, مطلوب وجه على الناس فنهيد أال يؤدي ذلك ألن نؤخر؛, نعم: فاجلواب

 .فيؤخر ماء ميتلئ القرب أن
 إال, روالنها الليل أوقات مجيع يف الدفن جواز إىل يؤدي - عامر بن عقبة حديث - احلديث هذا أن: واخلالصة

 .الثالثة األوقات هذه
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 إذا الصبح صالة وبعد العصر بعد اجلنازة على يصلي كان  أنهرضي هللا عنهما ) عمر ابن عنو 
 .1(لوقتهما صالمها

 حىت الشمس طلعت إذا اجلنازة على يصلي أن يكره كان  أنهرضي هللا عنهما ) عمر ابن عنو 
 .2(ترتفع

 فسمعت خديج بن رافع جنازة يفرضي هللا عنهما  عمر ابن رأيت): قال حفص بن بكر أيب عنو 
 .3(تغيب حىت عليه تصلوا فال الشمس تطلع حىت عليه تصلوا ل إن: يقول عمر ابن

 ال احليطان أطراف على مصفرة والشمس فقال بديل فيها جنازة يف اكن): قال الوزان عنبسة عنو 
 .4(الساعة هذه جنازة على هريرة أيب مع صليت: لبابة أبو: فقال الساعة، هذه تصلوا

 العصر، بعد جلنائزا على الصالة يف العلم أهل اختلف (:5/395قال ابن املنذر يف األوسط )
 غروبه، ووقت س،الشم طلوع وقت أوقات، ثالثة يف عليها الصالة طائفة فكرهت الصبح وبعد

 أن ،وهو اثن قول هوفي الرأي، وأصحاب وإسحاق، وأمحد، الثوري، سفيان قول هذا زوال، ووقت
 قال ذاهك يسفر، ل ما الصبح وبعد الشمس، تصفر ل ما العصر بعد اجلنائز على ابلصالة أبس ال

 عمر ناب وكان نقية، نتكا  إذا العصر بعد عليها الصالة أابح أنه احلسن عن وروى أنس، بن مالك
 يف ائزاجلن على لصالةا يكره عطاء وكان... شيئا ترتفع حىت الشمس طلعت إذا اجلنازة على يصلي
 لىع يصلي: " قولي الشافعي وكان واألوزاعي، النخعي، قال وكذلك فيها، الصالة يكره وقت

 بوأ قال"  هنار أو يلل من شاء ساعة أي يف دفني وكذلك هنار، أو ليل من شاء ساعة أي اجلنائز
 ا.ه  عامر بن عقبة حبديث وكذلك أقول، وأمحد الثوري، وبقول: بكر

                                                 
 مالك أخربين وهب ابن أخربان احلكم عبد بن هللا دعب بن حممد أخربان( 396 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 1

 (.229 /1) املوطأ يف وهو .به عمر ابن عن أخربهم انفعا أن والليث مسعان وابن
 عبد طريق ومن .به عمر ابن عن دينار بن هللا عبد عن الثوري عن( 523 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 2

 (.396 /5) املنذر ابن أخرجه الرزاق
 
 شعبة حدثنا حرب بن وسليمان النمري عمر أبو حدثنا( 226 /1) والتاريخ املعرفة يف يعقوب أخرجه :صحيح 3

 .الزهري عمر بن حفص بن هللا عبد هو بكر وأبو .به حفص بن بكر أبو أخربين
 عنبسة ثنا سعيد بن ُيىي ثنا قال كالمها(  287 /3) شيبة أيب وابن( 153 /1 املطالب) مسدد أخرجه :حسن 4

 .به أبس ال(: 402 /6) اجلرح يف حامت أبو عنه قال الوزان وعنبسة .به زانالو 
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 طلوع عند وال رورة،ض عن إال ليال أحد يدفن أن جيوز وال (:5/114وقال ابن حزم يف احمللى )
 يف أخذها ابتداء حني وال, الزوال يف أتخذ حىت الشمس استواء حني وال, ترتفع حىت الشمس
 كلها  قاتاألو  هذه يف هعلي جائزة والصالة, الثاين الفجر طلوع إىل ابلليل ذلك ويتصل, الغروب

 ا.ه 
 يالنه أوقات يف تكره الو  األوقات كل  يف اجلنازة صالة جتوز (:5/213وقال النووي يف اجملموع )

 ذاإ ما خبالف ، اتاألوق هذه يف صالهتا يتحرى أن يكره لكن:  أصحابنا قال سبب ذات ألهنا
 ا.ه  اتفاقا ذلك حصل

 االوقات يف اجلنازة ىعل الصالة جتوز وال(: 130وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 :قال عنه هللا رضي عامر بن عقبة حلديث لضرورة، إال فيها الصالة حترم اليت الثالثة

: مواتان فيهن نقرب أن أو فيهن، نصلي أن هاانين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ساعات ثالث" 
 تضيف وحني الشمس، َتيل حىت الظهرة قائم يقوم وحني ترتفع، حىت ابزغة الشمس تطلع حني

 .1(تغرب حىت للغروب الشمس
 /1) طأاملو  يف مالك فروي الصحابة فهمه الذي وهو اجلنازة، على الصالة يشمل بعمومه احلديث
 أمري وطارق توفيت سلمة أيب بنت زينب أن) حرملة أيب بن حممد عن البيهقي طريقه ومن( 228
 بنا قال ح،ابلصب يغلس رقطا وكان: قال ابلبقيع فوضعت الصبح، صالة بعد جبنازهتا فأيت املدينة،

 ترتكوها نأ وإما االن، تكمجناز  على تصلوا أن إما هالأل يقول عمر بن هللا عبد فسمعت: حرملة أيب
 يصلى: قال رعم ابن عن مالك روى مث. الشيخني شرط على صحح وسنده (الشمس ترتفع حىت
 بسند قيالبيه وروى. ضاأي صحيح وسنده. لوقتهما صليتا إذا الصبح وبعد العصر بعد اجلنازة على
 فرتاص حني البصرة هلأ مقربة يف وضعت جنازة أن أخربه عليا أن زيد أخربين جريج ابن عن جيد

 ها،أقام مث لصالةاب ينادي املنادي برزة أبو فأمر: الشمس غربت ىتح عليها يصل فلم الشمس،
 حابأص من االنصار نم برزه وأبو مالك، بن أنس الناس ويف املغرب، هبم فصلى برزة أبو فتقدم
 .اجلنازة على صلوا مث وسلم، عليه هللا صلى النيب

                                                 
( 283 /1) والنسائي، (66 /2) داود وأبو ،(368 /1) صحيحه يف عوانة وأبو، (208 /2) مسلم أخرجه 1

 ،(1001 رقم) والطيالسي ،(32 /4) والبيهقي ،(463 /1) ماجه وابن وصححه،( 144 /2) والرتمذي
 قد نعم،: قال ابلليل؟ أيدفن: لعقبة قلت: قال"  :البيهقي وزاد .عنه رابح بن علي طريق من( 152 /5) وأمحد
 .صحيح وإسنادها ". ابلليل بكر أبو دفن
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 والدفن اجلنازة على صالةال جواز يف الناس واختلف :ملخصه ما( 327 /4) املعال يف اخلطايب قال
 وهو ت،االوقا هذه يف عليها الصالة كراهة  إىل العلم أهل أكثر فذهب الثالث، الساعات هذه يف

 صالةال يرى شافعيوال وإسحاق، وأمحد الرأي وأصحاب والثوري واالوزاعي والنخعي عطاء قول
 أن لمتع ومنه: قلت ." ديثاحل ملوافقته أوىل اجلماعة وقول هنار، أو ليل من ساعة أي والدفن
 ا.ه  هللا رمحه منه وهم. ابالمجاع الصالة هذه جواز النووي دعوى

 كاف  والوقت العصر، ةصال وصلينا جنازة عندان كان  إذا(: 8/402وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 نعمل؟ فكيف

 ب،األسبا اتذو  نم ألهنا ؛العصر صالهتم بعد اجلنازة صالة صلوا ذكر ما الواقع كان  إذا فأجابوا:
 ه ا. « الشمس تغرب حىت العصر بعد صالة ال »: حديث عموم من مستثناة وهي

 وسلم عليه هللا صلى يههن بني جنمع كيف  (:13/181وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاوه )
 بعد مثال اجلنازة وكانت,  ابجلنازة التعجيل حديث وبني ساعات ثالث يف والدفن الصالة عن

 . خريا هللا جزاكم أفيدوان عصر؟ال
 النيب لقول;  دفنهاو  اجلنازة على الصالة تعجيل فالسنة,  تعارض األحاديث بني ليس فأجاب:

 ذلك سوى تك وإن ليهإ تقدموهنا فخري صاحلة تك فإن ابجلنازة أسرعوا »: وسلم عليه هللا صلى
 عليها الصالة أجلت ثالثال الساعات وقت ذلك صادف إذا ولكن ،« رقابكم عن تضعونه فشر

 سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول كان  ساعات ثالث »: عنه هللا رضي عامر بن عقبة لقول ودفنها
 قائم وميق وحني ترتفع حىت ابزغة الشمس تطلع حني مواتان فيهن نقرب وأن فيهن، نصلي أن ينهاان

 صحيحه، يف ممسل هأخرج« تغرب حىت للغروب الشمس تضيف وحني الشمس تزول حىت الظهرية
 وهلل ه،دفن أتخري وال فيها امليت على الصالة أتخري يضر ال قليلة كلها  الثالث الساعات وهذه

 .ه ا ملوفقا وهللا اكمني،احل وأحكم الرامحني أرحم سبحانه وهو,  ذلك يف سبحانه البالغة احلكمة
 نصلي أن هُنينا اليت عاتالسا هي ما (:17/157وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 نواكا  إذا صرالع صالة قبل وأ الفجر صالة قبل اجلنازة على الناس يصلي ال وملاذا مواتان؟ على فيها
 النهي؟ من للخروج احلرمني يف خصوصاً  جمتمعني

 الشمس تطلع حني: ساعات ثالث امليت دفن وعن فيها الصالة عن هنينا اليت الساعاتفأجاب: 
 دقائق مخس إىل دقائق عشر بنحو الزوال قبل أي الظهرية قائم يقوم وحني رمح، قيد ترتفع حىت
 حلديث فيها، والدفن الصالة عن ينهى ساعات ثالث هذه رمح، مقدار تغرب أن عليها بقي وإذا
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 نصلي أن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول هناان ساعات ثالث: "قال عنه هللا رضي عامر بن عقبة
 .الثالث الساعات هذه وذكر". مواتان فيهن نقرب وأن يهنف

 فال ذاوهل امليت على ةالصال عن هني فيه ليس فإنه العصر، صالة وبعد الفجر، صالة بعد ما وأما
 .والفجر العصر صاليت قبل امليت على الصالة نقدم أن حاجة

 بعد ونتك أبن حمدد تٌ وق امليت على للصالة هل وسئل رمحه هللا كما يف فتاوى نور على الدرب:
 واحد ِبصل   ولو تؤدى هناأ أم املصلني من معني عددٌ  هلا وهل وقت كل  يف جتوز أم مثالً  الفرائض

 صفتها؟ هي وما ال أم املقابر فوق تصلى أن جيوز وهل
 مات فمىت حمدد وقتٌ  له ليس املوت ألن وذلك حمدد وقتٌ  هلا ليس اجلنازة على الصالة فأجاب:
 أو يلل من وقت   أي يف نويدف هنار أو ليل   من وقت أي يف عليه ويصلى ويكفن يغسل إنهف اإلنسان

 وعند محر  قيد ترتفع حىت الشمس طلوع من وهي فيها الدفن جيوز ال فإنه أوقات ثالثة يف إال هنار
 وتضيفها تغرب ىتح للغروب تضيف وحني دقائق عشر بنحو الزوال قبل يعين تزول حىت قيامها

 لو حىت فنالد فيها ُيل ال األوقات الثالثة فهذه رمح مقدار الغروب وبني بينها يكون أن للغروب
 .األوقات هذه تنتهي حىت ننتظر فإننا املقربة إىل وصلنا

 للتحرمي هذا حرمة هني يعينائل: الس
 صلى الرسول عنهما ىهن ساعات ثالثة قال أنه عامر بن عقبة حلديث للتحرمي النهي نعم: الشيخ

 .مواتان فيهن نقرب وأن فيهن نصلي أن وسلم عليه هللا
 هذا؟ يف علة هناك هلالسائل: 

 يف الصالة حترمي أما األوقات هذه يف الدفن حترمي يف هذه يف العلة هي ما نعرف ال أعلم هللا: الشيخ
 طانالشي قرن بني ربوتغ الشيطان قرن بني تطلع الشمس أبن ذلك بني الرسول فإن األوقات هذه

 للشمس يسجدون الذين رللكفا املشاهبة من نوعٌ  فيها يكون الصالة وأن هلا يسجدون الكفار نوأ
 .ذلك أجزى فقط واحدٌ  عليه صلى لو بل معني عددٌ  اجلنازة لصالة وليس

 
 الصالة على الغائب( ابب)

 مات يالذ اليوم يف النجاشي نعى) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن
  .1(تكبريات أربع عليه وكرب هبم فصف املصلى إىل هبم وخرج فيه

                                                 
 (.951(، ومسلم )1333أخرجه البخاري ) 1
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 النون حبفت اشيوالنج .ِبوته أخربه اً ونعي نعواً  له نعاه. القاموس يف. ِبوته أخربهم أي( النجاشي للناس نعى: )قوله
 للك لقب هوو . الصنعاين رجحهو  ابلتخفيف وقيل. النسب كياء  ثقيلة يء مث معجمة شني األلف وبعد اجليم وختفيف

 بفتح النجاشي: العيين لوقا. الفتح يف كذا  وخطأه، بعضهم عن اجليم تشديد املطرزي وحكى. احلبشة ملك من
 ابن ذكره ابلنبطية، هو: قتيبة ابن قال. األحبري يلقبونه ملتأخرونوا ملوكها، هبا تسمى للحبش كلمة  وكسرها، النون

 زنو  على لتنياملهم احلاء بفتحو  الصاد وسكون اهلمزة بفتح وهو للشيخني، رواية يف كما  أصحمة، امسه وكان سيدة،
 اءخب أصخمة الروايت بعض يف ووقع احلاء، وسكون الصاد بفتح صحمة شيبة أيب ابن مصنف يف ووقع أربعة،

 .امليم دلب ابملوحدة صحبة خالنس بعض يف أن الكرماين وحكى. غلط وهو: اإلمساعيلي قال. األلف وإثبات معجمة
 .وغريه قتيبة ابن قاله عطية، ابلعربية أصحمة ومعىن

 أمية بن عمرو مع - وسلم عليه هللا صلى - النيب إليه وكتب إليه، املسلمون هاجر الذي هو هذا والنجاشي
 عينيه، على فوضعه - وسلم عليه هللا صلى - النيب كتاب  فأخذ. احملرم يف اهلجرة من سبع أو ست سنة الضمرى

 هللا صلى - النيب إىل وكتب طالب أيب بن جعفر يدي على أسلم مث تواضعاً، األرض على فجلس سريره عن ونزل
 ونعاه تبوك، من - وسلم عليه هللا صلى - النيب منصرف اهلجرة من تسع سنة رجب يف وتويف بذلك، - وسلم عليه
 وابن سعد وابن الواقدي منهم والتاريخ، السري أهل من مجاعة قال هكذا تويف، يوم - وسلم عليه هللا صلى - النيب
 عليه هللا صلى - النيب إليه وكتب بعده وىل الذي النجاشي وأما: املواهب عن نقالً  اخلميس يف قال. وآخرون جرير
 وقال. انتهى-بينهما مييز ول بعضهم خلط وقد امسه، وال إسالمه يعرف ل كافراً   فكان اإلسالم إىل يدعوه - وسلم

 عليه هللا صلى - هللا رسول عليه صلى الذي النجاشي أصحمة فإن وغريه، الواقدي قال كما  األمر ليس: القيم ابن
 مات فإنه األول، خبالف إسالمه يعرف وال الثاين، وهو( أمية بن عمرو مع. )إليه كتب  الذي هو ليس - وسلم

  إىل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كتب:  قال أنس عن قتادة حديث من صحيحه يف مسلم روى وقد مسلماً،
 قال.  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عليه صلى الذي ابلنجاشي وليس النجاشي، وإىل قيصر وإىل كسرى

. يسلم ل الضمرى أمية بن عمرو - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إليه بعث الذي النجاشي هذا إن: حزم ابن
 أنه أو الرواة، بعض من وهم أبنه أنس حديث عن السري أهل وأجاب. انتهى-حزم ابن قول والظاهر: القيم ابن قال
 تسع، سنة يف يأ إليه فكتب آخر مقامه قام تويف ملا أنه على ُيمل أو الكبري، امللك عن احلبشة ملوك ببعض عرب

 الذي النجاشي وإىل عليه صلى الذي النجاشي إىل كتب  - وسلم عليه هللا صلى - أنه وحاصله. الراجح هو وهذا
 الذي الصاحل الرجل ألصحمة الكتابة عن متأخرة الكتابة هذه فيكون غريه، أو أمية بن عمرو يد على بعده توىل
 مسلم، ورواية السري أهل رواية بني خمالفة فال عليه، هو وصلى ،أصحابه وأكرم ، - وسلم عليه هللا صلى - به آمن

 أهل إىل ينعى الرجل ابب" البخاري عليه بوب وقد ابملوت، اإلعالم أي النعي جواز على دليل احلديث ويف. فتأمل
 أهل كان  اعم هني وإمنا كله،  ممنوعاً  ليس النعي أن إىل اإلشارة الرتمجة هذه فائدة: احلافظ قال". بنفسه امليت

 أنه سريين ابن عن ذكر مث واألسواق، الدور أبواب على امليت موت خبرب يعلن من يرسلون فكانوا يصنعونه، اجلاهلية
 على زاد فإن يكره، ال بذلك اإلعالم حمض أن وحاصله: قال ومحيمه، صديقه الرجل يؤذن أن أبساً  أعلم ال: قال

 إين أحداً، تؤذنوا ال: يقول امليت له مات إذا حذيفة كان  ىتح ذلك، يف يشدد السلف بعض كان  وقد فال، ذلك
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 الرتمذي أخرجه النعي، عن ينهى هاتني أبذين - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مسعت إين نعياً، يكون أن أخاف
 األهل إعالم األوىل: حاالت ثالث األحاديث جمموع من يؤخذ: العريب ابن قال. حسن إبسناد ماجه وابن
 كالنياحة  آخر بنوع اإلعالم الثالثة تكره، فهذه للمفاخرة، احلفل دعوة الثانية سنة، فهذا الصالح، وأهل صحابواأل
 .ُيرم فهذا. ذلك وحنو

 تقدم كما  تبوك من منصرفه اهلجرة من تسع سنة رجب يف وهو( فيه مات الذي. )اليوم يف أي نعي ظرف( اليوم)
 ما عظيم بُعد مع فيه تويف الذي اليوم يف ِبوته أعلمهم حيث - وسلم عليه هللا صلى - منه عظيمة معجزة وذلك

 واملراد: احلافظ قال. البقيع إىل وأصحابه فخرج: ماجه ابن رواية ويف( املصلى إىل هبم وخرج. )واحلبشة املدينة بني
 أظهر، واألول العيدين، ىمصل غري الغرقد ببقيع للجنائز معداً  موضعاً  ابملصلي املراد يكون أو بطحان، بقيع ابلبقيع
". املسجد عند اجلنائز موضع من قريباً  فرمجاً  هبما فأمر" بلفظ اليهوديني رجم يف عمر ابن حديث شرح يف وقال
 من - وسلم عليه هللا صلى - النيب ِبسجد الصقاً  كان  ابملدينة اجلنائز مصلى أن حبيب ابن عن بطال ابن حكى
 للعيدين املتخذ املصلي هنا ابملسجد املراد يكون أن فيحتمل وإال قال، ما ثبت فإن. انتهى-املشرق جهة انحية

-"ابملصلي فرمجناه" ماعز قصة يف وسيأيت الرجم، فيه يتهيأ مكان النبوي املسجد عند يكن ل ألنه واالستسقاء؛
  أو املسجد، يف تواملي القوم كان  سواء املسجد، يف اجلنازة صالة بكراهة قال من احلديث هبذا َتسك وقد. انتهى
 أبصحابه خرج - وسلم عليه هللا صلى - ألنه وهذا املسجد، يف بعضهم أو كلهم  والقوم املسجد، خارج امليت كان
 للحنفية ابلكراهة والقول هبم، خرج ملا املسجد يف عليه يصلي أن ساغ ولو عليه، وصلى هبم فصف املصلي إىل

 يف جنازة على صلى من: مرفوعاً  هريرة أيب حديث من ماجه وابن دأبوداو  رواه ما أيضاً  هلم واستدل. واملالكية
 لغري املصلي إىل هبم خرج يكون أن وُيتمل. املسجد يف الصالة عن هني فيه ليس أبنه وأجيب. له شيء فال املسجد

 كيرت  فكيف املسجد، يف بيضاء بن سهيل على صلى - وسلم عليه هللا صلى - أنه ثبت وقد ذكروه، الذي املعىن
 عليه، يصلون الذين اجلمع تكثري لقصد املصلي إىل ابملسلمني خرج إمنا أنه الظاهر بل حمتمل، ألمر الصريح هذا

 يف حامت أيب ابن روى كما  أسلم، بكونه يدر ل الناس بعض كان  فقد اإلسالم، على مات كونه  وإلشاعة شأنه، ولتعظيم
 ضعيف أنه منها بوجوه، عنه فأجيب هريرة أيب حديث وأما. أنس حديث من والبزار األفراد، يف والدارقطين التفسري،

 صاحل سنده يف: قلت. وغريهم والنووي املنذر وابن واخلطايب والبيهقي عدي وابن حبان وابن حنبل بن أمحد ضعفه
 هذا عمس أنه يف واختلفوا ذئب، أيب ابن عنه ورواه آبخره، اختلط صدوق، وهو به تفرد وقد التوأمة، موىل نبهان بن

: املديين ابن وقال. خيرف أن قبل ذئب أيب ابن منه مسع: معني ابن قال. بعده أو االختالط قبل صاحل من احلديث
 ومساعه لسنه مقبول عنه ذئب أيب ابن فحديث أخريًا، تغري: اجلوزجاين وقال. اخلرف قبل منه ذئب أيب ابن مساع

 روى ما كله  هذا ويعارض. جريج وابن ذئب أيب ابن مثل قدماءال عنه روى إذا به أبس ال: عدي ابن وقال. القدمي
 ابن حكاه منكرًا، عنه وروى أخريًا، صاحل من ذئب أيب ابن مسع: قال حنبل بن أمحد عن البخاري عن الرتمذي
 أيب ابن أن والظاهر صاحل، منكرات من احلديث هذا عد أنه عدي ابن عن الزيلعي نقل وما. الرتمذي عن القطان

: حبان ابن قال. بعده أو االختالط قبل منه احلديث هذا أخذ أنه يدر ول وبعده، االختالط قبل منه مسع ذئب
 صاحلاً  احلديث هذا يكون ال هذا وعلى. انتهى-الرتك فاستحق يتميز ول القدمي حبديثه األخري حديثه اختلط
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 على صلى من" داود أيب سنن من املسموعة ةاحملقق املشهورة النسخ يف الذي إن: النووي قال ما ومنها لالحتجاج،
 فال" بلفظ احلديث ثبت لو إنه: أيضا النووي قاله ما ومنها. حينئذ   هلم حجة فال" عليه شيء فال املسجد يف جنازة
 يف بيضاء ابين على الصالة يف فعله قوله خيالف ولئال الروايتني، بني ليجمع عليه ِبعىن له أبن أتويله لوجب" له شيء

 فال واملراد بعضاً، بعضها يفسر والروايت رواية، يف كما  له، أجر فال أي له، شيء فال: قوله معىن أن ومنها سجد،امل
: عائشة عن مسلم يف ما عليه والدليل نظائره، يف كما  الكمال نفي على ُيمل أن األظهر: القاري قال. كامالً   له أجر
 أاب أن ثبت: اخلطايب وقال. وأخيه سهيل املسجد يف بيضاء ابين لىع - وسلم عليه هللا صلى - النيب صلى لقد وهللا
 تركهم ويف عليهما، الصالة شهدوا واألنصار املهاجرين عامة أن ومعلوم املسجد، يف عليهما صلى وعمر بكر

: السندي قال. شيء له فليس: ماجه ابن رواية الكمال نفي على ُيمل وكذا: قلت. انتهى-اجلواز دليل اإلنكار
 ولذا الصحة، عدم يقتضي لألجر املوضوع الفعل من األجر وسلب رواية، يف كما  أجر، له فليس املعىن أن اهرهظ

 ليس أنه على فيحمل إمجاعاً، صحيحة الصالة أبن يشكل لكن له، صالة فال: مصنفه يف شيبة أيب ابن رواية يف جاء
 صالة أن لبيان فاحلديث املسجد، يف صلى كونه  ألجل له أجر فال شيء فال معىن: يقال أن وميكن كامل،  أجر له

 احلديث وإمنا ابق، الصالة أصل فأجر املكتوابت، يف كما  املسجد يف كوهنا  ألجل أجر هلا ليس املسجد يف اجلنازة
 غري من املسجد يف الصالة إلابحة مفيداً  احلديث فيكون املسجد، يف أهنا من يتوهم ما بواسطة األجر سلب إلفادة

 األدلة بني وتوفيقاً  للتعارض دفعاً  االحتمال هذا يتعني أن وينبغي خارجها، كوهنا  على زائدة فضيلة بذلك هلا يكون أن
 املسجد خارج األفضل يكون أن ينبغي نعم مشكل، ملسجد يف الصالة بكراهة فالقول هذا وعلى اإلمكان، حبسب

-مرتني أو مرة كان  املسجد يف وفعله املسجد، خارج يصلي كان  - وسلم عليه هللا صلى - أنه الغالب على بناء
 قد الناس ألن املسجد؛ يف عليها الصالة ترك على استقر العمل إن: احلنفية بعض قال ما وأما. السندي كالم  انتهى
 وقاص أيب بن سعد جنازة على صالهتن - وسلم عليه هللا صلى - النيب أزواج من وغريها عائشة على وعابوا أنكروا

 فدل هلا، سلموا اإلنكار ذلك أنكرت ملا عائشة أبن فمردود الصحابة من املنكرون هؤالء وكان النبوي، املسجد يف
 صهيباً  وأن املسجد، يف بكر أيب على صلى عمر أن وغريه شيبة أيب بن أبوبكر روى وقد نسوه، ما حفظت أهنا على
 اإلمجاع يقتضى وهذا: احلافظ قال. املنرب اهجت املسجد يف اجلنازة ووضعت رواية يف زاد املسجد، يف عمر على صلى
 .انتهى-ذلك جواز على
 ومن والعيين الطحاوي دعوى وأما. انتهى-إمجاعاً  فكان ينكر فلم الصحابة من ِبحضر هذا كان:  قدامة ابن وقال

 ما وكل مردودة،ف االعتكاف أو املطر مثل وضرورة لعذر كان  أنه أو هريرة، أيب حبديث مث أوالً  كان  اجلواز أن تبعهما
 صلى يوم لذكره عائشة حديث نسخ هريرة أيب عند كان  لو: البيهقي قال. حتته طائل ال فمما النسخ إلثبات ذكروه

 أمرها عائشة على أنكر من ولذكره املسجد، يف اخلطاب بن عمر على صلى ويوم املسجد يف الصديق بكر أيب على
 اخلرب فيه روت فلما ابجلواز، معرفة له يكن ل من أنكره وإمنا اخلرب، يهف روت حني أبوهريرة ذكره أو املسجد، إبدخاله
 واألفضل كراهة،  غري من املسجد يف اجلنائز على الصالة جيوز أنه واحلق. انتهى-بغريه عارضوه وال ينكروه ول سكتوا
 ولبعض. املصلى يف كان  اجلنائز على - وسلم عليه هللا صلى - صالته أكثر ألن املسجد؛ خارج عليها الصالة
 عن اجلواب يف القول الثانية يف بسط قد املسألة، هذه يف لطيفتان رسالتان احلديث أهل من بنارس بلدة أفاضل
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 للتوكيد زائدة والباء متعد أو معهم، صف أي مع، ِبعىن والباء الزم،( هبم فصف. )عليه مزيد ال ِبا هريرة أيب حديث
 ففي إمامهم، ويتقدمهم الصلوات، كسائر  الصف الصالة هذه سنة من أن على لدلي وفيه. الزرقاين قاله صفهم، أي

 قال: أخرى ويف. صفني فصفنا فقمنا: أخرى ويف. وراءه فصفنا: أخرى ويف. خلفه فصفوا: جابر حديث من رواية
 ابن نقله ،واحداً  سطراً  اجلنازة على املصلون يكون أن استحب من على رد هذا كل  ويف. الثاين الصف يف كنت  جابر

. ذلك يف الكالم وسيأيت أربع، اجلنازة تكبري يف املشروع أن على دليل فيه( تكبريات أربع وكرب. )مالك عن العريب
  سواء مطلقاً، تشرع األول: أقوال وفيه آخر، بلد يف الغائب امليت على الصالة مشروعية على دليل القصة هذه ويف
 يصل ل أبرض كان  وسواء تكن، ل أو القصر مسافة البلدين بني كان  سواءو  تكن، ل أو القبلة جهة يف امليت كان
 عن أيت ل حزم ابن قال حىت السلف ومجهور وأمحد الشافعي قال وبه فيها، عليه صلى أبرض كان  أو فيها عليه
 ما أو امليت فيه اتم الذي اليوم يف جيوز والثالث. واملالكية للحنفية وهو مطلقاً  منعه والثاين. منعه الصحابة من أحد
 بلد كان  فلو القبلة، جهة يف امليت كان  إذا ذلك جيوز والرابع الرب، عبد ابن حكاه املدة، طالت إذا ال منه قرب
 واخلامس. النجاشي قصة على اجلمود قبله الذي حجة وحجته حبان، ابن به قال جيز، ل مثالً  القبلة مستدبر امليت

 ابن واختاره أهلها يسلم ل أبرض مات فإنه كالنجاشي،  فيها عليه يصلي ال رضأب كان  إذا الغائب على يصلي أنه
 ل أنين إال حمتمل وهو: احلافظ قال.  الشافعية من الرويين استحسنه وإنه اخلطايب عن الفتح يف احلافظ ونقله تيمية،
 شيء يف يرد فلم اإللزام، مشرتك هذا أبن الزرقاين وتعقبه. أحد بلده يف عليه يصل ل أنه األخبار من شيء يف أقف
 عون يف قال. انتهى-معلوم احلفظ اتساع يف وحمله أبوداود، به جزم كما  بلده يف أحد عليه صلى أنه األخبار من

 من مجاعة إليه ووصل إسالمه شاع أسلم النجاشي أن املعلوم من لكن إثبااتً، وال نفياً  شيء فيه ورد ما نعم: املعبود
 املغين يف قدامة ابن وقال. بلده يف أحد عليه صلى ما أنه البعد كل  فيبعد كرة،  بعد وكرة مرة بعد مرة املسلمني

 أحد يوافقه ل يكون أن فيبعد إسالمه، وأظهر أسلم وقد احلبشة ملك النجاشي ألن بعيد؛ هذا إن( 513ص2ج)
 والضياء والطرباين ماجه وابن دوأمح الطيالسي روى ِبا وغريه اخلطايب قال ملا بعضهم واستدل. انتهى-عليه يصلي

 بغري مات لكم أخ على صلوا: فقال هبم، خرج - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن أسيد بن حذيفة حديث من
 أحد عليه يصل ل أنه فيه ليس فإنه عليهم، حجة فيه بل هلم، فيه حجة وال النجاشي، قال هو؟ من: قالوا أرضكم،

 أرضكم يف مات إن النجاشي إن: قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب كان  دينةامل أرض أبرضكم واملراد. بلده يف
 الغائب، صالة عليه فصلوا أرضكم، غري يف مات لكنه. جنازته تشهدون من على تصلون كما  عليه لصليتم املدينة
 هذه عن مطلقاً  الغائب على اجلنازة صالة من منع من واعتذر. غائب كل  على الصالة لألمة وسنة منه تشريع فهذا

 كشف  كما  رآه حىت عنه، احلجب ورفع - وسلم عليه هللا صلى - له كشف  ألنه ابلنجاشي؛ خاص ذلك أبن القصة
 على كان  وإن املشاهد احلاضر على صالته يرأه وهو عليه فصلى صفته، عن قريش سألته حني املقدس بيت عن له

 واستندوا جوازها، يف خالف وال املأمومون، يره ول رآه ميت على اإلمام كصالة  صالته فتكون البعد، من مسافة
 النجاشي سرير عن - وسلم عليه هللا صلى - للنيب كشف:  قال عباس ابن عن أسبابه يف الواقدي ذكر ما إىل لذلك
 بني جنازته أن إال يظنون ال وهم خلفه وصفوا فقام: حصني بن عمران حديث من حبان والبن عليه، وصلى رآه حىت
 - النيب أن أيضاً  اخلصوصية على ويدل قالوا قدامنا، اجلنازة أن إال نرى ال وحنن خلفه فصلينا: عوانة وأليب ،يديه
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 فلم هبم، ومسع عنه غايبون وهم كثري  خلق الصحابة من مات وقد غريه، غائب على يصل ل - وسلم عليه هللا صلى
 بن معاوية وهو رآه، حىت احلجاب له رفع أو حضره حىت األرض له طويت أنه ورد واحدًا، غائباً  إال عليهم يصل

 واحلاكم وأبوأمحد والطرباين أنس، حديث من وغريهم سعد وابن والبيهقي مندة وابن الطرباين روى كما  املزين معاوية
 من كثري  ألنسد اخلصوص؛ هذا ابب فتح ولو اخلصوصية، عدم األصل أبن ذلك عن وأجيب. أمامة أيب حديث من

 هللا رسول ألن فاسد؛ الفعل هبذا خمصوصاً  كان  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن زعم: اخلطايب قال. رعالش أحكام
 إال يعلم ال والتخصيص به، واإليتساء إتباعه علينا كان  الشريعة أفعال من شيئاً  فعل إذا - وسلم عليه هللا صلى -

 هذا أن فعلم معه، وصلوا هبم فصف الصالة إىل لناساب خرج - وسلم عليه هللا صلى - أنه ذلك يبني ومما بدليل،
 وألن اختصاصه، يقتضي ما يثبت ل ما - وسلم عليه هللا صلى - ابلنيب نقتدي: قدامة ابن وقال. فاسد التأويل
 وقد. به الصالة الختصت - وسلم عليه هللا صلى - النيب رآه لو مث. رئي وإن عليه الصالة جتوز ال البعد مع امليت
 ابن حديث من ذكروه ما إىل للتخصيص االستناد وأما. انتهى-هبم فصلى - وسلم عليه هللا صلى - لنيبا صف
 قال كما  إسناد، بغري أسبابه يف الواقدي ذكره عباس ابن حديث فإن بشيء، فليس حصني بن عمران وحديث عباس

 بني جنازته أن إال يظنون ال وهم: بلفظ املذكور حصني بن عمران حديث وأما. إليه يلتفت فال الفتح يف احلافظ
 غري من احلاضر امليت على يصلون كما  عليه صلوا أهنم به املراد فألن قدامنا اجلنازة أن إال نرى ال: وبلفظ يديه،
  عليه وصلينا امليت على يصف كما  فصففنا فقمنا: بلفظ وغريه الرتمذي عند نفسه عمران حديث عليه ويدل. فرق
. انتهى-شيئاً  نرى وما صفني خلفه فصففنا: بلفظ الطرباين عند جممع حديث أيضاً  ويؤيده .امليت على يصلي كما
 األصل ألن يعين؛ أمته به تعمل حممد به عمل وما: قلنا حملمد، إال ذلك ليس املالكية قال: املالكي العريب ابن قال
 ذلك، ألهل نبينا وإن لقادر، عليه ربنا إن قلنا يديه، بني اجلنازة وأحضرت األرض له طويت: قالوا اخلصوصية، عدم

 سبيل فإهنا الضعاف، ودعوا ابلثابتات إال حتدثوا وال أنفسكم عند من حديثاً  خترتعوا وال رويتم، ما إال تقولوا ال ولكن
 على يصل ل - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن من اخلصوصية إلثبات قالوا ما وأما. تالف له ليس ما إىل تالف
 ورود واستحبابه أمر مشروعية لثبوت يكفي أنه ففيه. املزين معاوية بن معاوية وهو واحداً، غائباً  إال ريهغ غائب

 وقائع يف الصحابة من مجاعة عن مرويً  األمر ذلك كون  لذلك يلزم وال تقريري، أو فعلي أو قويل صحيح حديث
 احلنفية صرح وقد كيف  األئمة، من مجاعة عند هبا معمول اليت الشرعية األحكام من كثري  الرتفع وإال متعددة،

 مرة إال لالستسقاء يصل ل - وسلم عليه هللا صلى - أنه زعمهم مع مجاعة وجوازها االستسقاء صالة ِبشروعية
 (.5/370مرعاة املفاتيح ) .تراجعه أن فعليك املعبود، عون يف املسألة هذه يف الكالم بسط وقد هذا واحدة،

 ،5 /209:اجملموع ،1 /571:الصغري الشرح ،94ص: الفقهية القوانني ،41 /813:املختار الدر 1
 .2 /126:القناع كشاف  ومابعدها، 2 /512:املغين ،1 /345:احملتاج مغين ،1 /134:املهذب
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 أم ائبغ كل  على لصالةا تشرع هل ، الغائب على الصالة ِبشروعية القائلون العلماء اختلف وقد
 . النجاشي على وسلم عليه صلى النيب بصالة يستدل وكلهم ؟ ال
 صلي ولو ، البلد عن ئبغا كل  على الصالة تشرع أنه إىل واحلنابلة الشافعية ذهب قول األول:ال

 . فيه مات الذي املكان يف عليه
 فعن غين وأ هدجما أو كعال  ، للمسلمني نفع له كان  إذا الغائب على الصالة تشرع أنه :الثاين القول
 . ذلك وحنو ِباله الناس
 . الدائمة للجنةا أفتت وبه السعدي الشيخ واختارها ، أمحد ماإلما عن رواية القول وهذا
 مات ذيال املكان يف يهعل صلي قد يكون أال بشرط الغائب على الصالة تشرع أهنا :الثالث القول

 .عليه الغائب صالة تشرع فال عليه صلي فإن ، فيه
  القيم ناب وتلميذه ميةيت ابن اإلسالم شيخ واختارها ، أمحد اإلمام عن أخرى رواية القول وهذا

 هبا اليت، األرض عن ئبالغا امليت على الصالة إابحة ذكر(: 5/418قال ابن املنذر يف األوسط )
 . مث ذكر حديث النجاشي ا.ه املصلى

 
 عن أغىن قاطع، نص به جاء فقد الغائب على الصالة وأما(: 5/139) احمللى يف حزم ابن قالو 

 على لواص: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول الن عليه، لصالةا به جتب النظر كان  وإن النظر،
 لممس كل  يف فرض لب أحدمها، به خيص أن والجيوز واحلاضر، الغائب فيه يدخل عموم( صاحبكم

 منفي وهى الكفاية، على فرض الهنا املسلمني، من ذلك بلغه من عليه يصلى أن صالة بغري دفن
 سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أمر فهذا نجاشي وقال:... مث ذكر حديث الندب عليه صلى

 ضىر  الصحابة من اعةمج عن متواترة وآاثر هذا، من أصح امجاع فال أصحابه، مجيع وعمل وعمله
 وهذه يللنجاش اخلصوص أصحاهبما ادعى حنيفة، وأبو مالك، هذا من ومنع ،أوردان كما  عنهم هللا

 لرسو  بعد ةالصحاب من احد هذا فعل هل: قالوا فان .لتوفيقا تعاىل وابهلل، برهان بال كاذبة  دعوى
 أو هذا عن زجر نها الصحابة من احد عن قط جاء وهل: هلم قلنا  وسلم؟ عليه هللا صلى هللا

 يكون اللئ: )تعاىل قال لم،وس عليه هللا صلى هللا رسول غري احد يف حجة ال: هلم يقال مث  أنكره؟
 ا.ه  (الرسل بعد حجة هللا على للناس
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 - هللا رسول صلى قد ؟ومجاعة إبمام الغائب امليت على ويصلى(: 249 /5)وقال أيضا يف احمللى 
 هأصحاب معه وصلى احلبشة؛ أبرض ومات -عنه هللا رضي- النجاشي على - وسلم عليه هللا صلى
 ا.ه  تعديه جيوز ال منهم إمجاع وهذا صفوفا، عليه

: الشافعي قال ام امليت على الصالة مسائل أغرب منو (: 445وقال ابن العريب يف القبس )ص
 انخراس من الرجل عليه فيدخل اإِلسالم فخر جملس يف ببغداد كنت  وقد ،الغائب على ُيصل ى
 فألصلي واقوم لنا يقول مث راجعون إليه وإان هلل إان فيقول مات له فيقول فالن حال كيف  له فيقول

 ملسافةا من أشهر ستة لدهب وبني وبينه املدة من أشهر تةس بعد وذلك بنا عليه فيصل ي فيقوم لكم
 هللا رضي علماؤان، الق ،النجاشي على وسلم، عليه هللا صلى النيب صالة عندهم ذلك يف واألصل

 :أوجه لثالثة خمصوص بذلك وسلم، عليه هللا صلى النيب: عنهم
 الق النجاشي، نعش ورأى األقصى املسجد رأى حىت ومشاالً  جنوابً  له دحيت األرض إن :أحدها

 .بركته حلوق يف الفائدة وإمنا رؤيته يف فائدة وأي: املخالف
 الحم هذا: املخالف قال يه،عل ابلصالة يقوم املؤمنني من ويل هناك له يكن ل النجاشي أن :الثاين
 .حمال ابحملال والتأويل اتباع له يكون ال دين على ملك عادة،
 عليه، الرمحة إدخال يالنجاش على ابلصالة أراد إمنا, وسلم يهعل هللا صلى النيب إن :الثالث

 النيب نمِ  لدعاءا بركة: ملخالفا قال وميتاً، حياً  به االهتمام رأوا إذا بعده امللوك بقية واستئالف
 النيب الةص يف عندي الذيو  األمة، من ابتفاق امليت الغائب تلحق سواه وِمن وسلم، عليه هللا صلى

 لىع الصالة سنة من معنده ليس معه، آمن ومن النجاشي، أن علم أنه ،- وسلم يهعل هللا صلى -
 قيقتهاوح دركامل ةصيو ع واملسألة ،عليه الصالة إىل فبادر صالة بغري سيدفنونه أهنم فعلم أثر، امليت

 ا.ه  اخلالف مسائل يف
 ومنعها ، البلد عن ئبلغاا على الصالة جواز مذهبنا(: 5/211) اجملموع يف هللا رمحه النووي وقال

 ا.ه  صحيح وابج عنه هلم وليس فيه مطعن ال صحيح وهو النجاشي حديث دليلنا ،حنيفة أبو
، انتهى صياتهخصو  من النجاشي على والسالم الصالة عليه وصالته(: 2/142)اخلرشي قالو 

 (.312 /1)للكاسائي الصنائع بدائع يف وحنوه
 ْوتهُ مَ  َوَقعَ  إذا إال اْلَغاِئبِ  َعَلى ُيَصلِ ى الَ ) قوله طايباخل عن (3/188) فتحال يف  احلافظ نقلو 

 ننالس يف داود بوأ ترجم وبه لشافعية،ا من الرويين واستحسنه( َعلْيهِ  ُيَصلِ ي َمنْ  هِبَا لَْيس أِبْرض  
 ا.ه  آخر ببلد الشرك أهل يليه املسلم على الصالة



 - 255 - 

 إن الغائب أن الصواب أن تيمية ابن اإِلسالم شيخ عن( 1/301) املعاد زاد يف القيم ابن وذكر
 على سلمو  عليه هللا صلى النيب صلَّى كما  الغائب، صالة عليه ُصلِ ي فيه عليه يصل ل ببلد مات

 صالة هعلي يصل   ل اتم حيث عليه ُصلِ ي وإن عليه، ُيصل   ول الكفار، بني مات ألنه النجاشي
 ا.ه  يهعل املسلمني بصالة سقط الفرض ألن الغائب

 أهل من امليت لىع املصلي يكون أن وهو بقيد الغائب على الصالة جواز الشافعية قيد وقد
 جتوز اوإمن( : 1/322) املطالب أسىن يف هللا رمحه األنصاري زكري قال، مات يوم عليه الصالة
 .ريسي بتصرف انتهى هموت يوم عليه الصالة فرض أهل من كان  ملن البلد عن الغائب على الصالة

 يكون أن بشرط:  قال سنح بقيد قيده العلماء بعض أن إال: "  هللا رمحه عثيمنيال عالمةال قالو 
 . للصالة أهال املصلي هذا فيه يكون زمن يف مات املدفون هذا
 هألن ؛ فيصح سنة نثالثو  وله عليه وصلى إنسان فخرج ، سنة عشرين قبل مات رجل:  ذلك مثال

 . امليت على الصالة أهل من فهو ، سنوات رعش للمصلي كان  مات عندما
 ؛ يصح فال عليه يليصل سنة عشرون وله إنسان فخرج ، سنة ثالثني قبل مات رجل:  آخر مثال
 . عليه الصالة أهل من فليس ، الرجل مات عندما معدوما كان  املصلي ألن
 من أحدا أن علمنا اوم ، وسلم عليه هللا صلى النيب قرب على نصلي أن حنن لنا يشرع ال مث ومن

 ورقب على أو ، سلمو  عليه هللا صلى النيب قرب على اإلنسان يصلي أن يشرع إنه:  قال الناس
 ".املمتع الشرح" من انتهى"  ويدعو يقف لكن ، الصحابة

 لةالقب فيستقبل ابلنية خرآ بلد يف الغائب على الصالة وجتوز(: 2/195) املغين يف قدامة ابن وقال
 بني نكا  وسواء,  يكن ل أو القبلة جهة يف امليت كان  وسواء,  حاضر على كصالته  هعلي ويصلي, 

 ا.ه  الشافعي قال وهبذا.  يكن ل أو القصر مسافة البلدين
 يعين) مطلقا ملذهبا هذا( ابلنية الغائب على ويصلي(: )2/533) اإلنصاف يف املرداوي وقال
 قطعو  األصحاب مجاهري هوعلي( , ال أم للمسلمني عام نفع له كان  وسواء ، ال أم عليه صلي سواء

 . عليه الصالة جتوز ال[ : أمحد اإلمام عن أي] وعنه,  منهم كثري  به
 لقويا عبد وابن,  لدينا تقي الشيخ اختاره ، فال وإال,  عليه صلي يكن ل إن عليه يصلى: وقيل
 ا.ه 

 :ذكرهم أييت نم على لصالةا وتشرع (:89وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص 
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 من طائفة عليه يصلي فهذا احلاضر، صالة عليه، يصلي من فيها ليس بلد يف مات من: السابع
 من مجاعة رواها وقد النجاشي على وسلم عليه هللا صلى النيب لصالة الغائب، صالة املسلمني
 تقريبا واحد اقسي يف سقتها مث فيها، أحاديثهم مجعت وقد بعض، على بعضهم يزيد أصحابه
 نعى) وسلم عليه هللا صلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: هريرة أيب حلديث والسياق. للفائدة
 إن: قال: ]فيه مات الذي اليوم يف[ احلبشة صاحب[ ]أصحمه] النجاشي[ ابملدينة وهو] للناس

: قالوا] ،[عليه فصلوا فقوموا[ ]أرضكم بغري( ]صاحل هلل عبد اليوم مات: رواية ويف) مات قد أخا
: رواية ويف) املصلى إىل هبم فخرج: قال ،[ألخيكم استغفروا: وقال[ ]النجاشي قال هو؟ من

  عليه وصلينا امليت على يصف كما  خلفه فصففنا: قال] ،[صفني[ ]خلفه فصفوا تقدم مث( ]البقيع
 وكرب ،[عليه وصلى نافأم: قال[ ]يديه بني موضوعة إال اجلنازة حتسب وما[ ]امليت على يصلى كما

 .1(تكبريات أربع( عليه)

                                                 
( 69 ،68 /2) داود وأبو له واللفظ( 54 /3) ومسلم( 157 ،155 ،145 ،90 /3) البخاري أخرجه 1

 /2) وأمحد( 2300) والطيالسي( 49 /4) والبيهقي( 467 /1) ماجه بنوا( 280 ،265 /1) والنسائي
 للنسائي األوىل والزيدة .هريرة أيب عن طرق من( 529 ،479 ،439 ،438 ،348 ،289 ،280 ،241
 ألمحد منها الثاين الشطر والعاشرة، وأمحد، والنسائي للشيخني والسابعة ماجة، البن والثالثة للبخاري والثانية وأمحد،

 أن وصححه( 140 /2) الرتمذي منه وروى .ملسلم األخرية والزيدة أييت، كا  هريرة أيب غري عن بتمامها عنده وهي
 (.2296) للطيالسي رواية وهو أربعا فكرب النجاشي على صلى وسلم عليه هللا صلى النيب
 /3) وأمحد( 1681) يف والطيالسي والبيهقي والنسائي ومسلم( 146 ،145 /3) البخاري أخرجه مث - 2

 .عنه هللا رضي جابر حديث طرق من( 400 ،369 ،363 ،361 ،355 ،319 ،295
 ملةاجل وللنسائي ة،التاسع يوالنسائ ملسلمو  والسادسة، اخلامسة وله وأمحد، للشيخني والرابعة والثالثة الثانية والزيدة
 .وأمحد ملسلم عشر الثانية والزيدة .العاشرة الزيدة من األوىل
 والطيالسي بيهقيوال حبان وابن ماجه ابن وصححه( 149 /2) والرتمذي والنسائي مسلم أخرجه مث - 3
 مجيعا، همعند الرابعة الزيدة وفيه عمران عن( 446 ،441 ،439 ،431 433 /4) وأمحد( 749)

  .بانح ابن وكذا بعدها اليت وعنده وأمحد، والرتمذي والنسايف الطيالسي عند والعاشرة
 الرابعة الزيدة عندهم وفيه أسري بن حذيفة عن( 7 /4) وأمحد( 1068) والطيالسي ماجه ابن أخرجه مث - 4

 .الطيالسي إال: السادسة عندهم وكذا .واخلامسة
 : الزوائد يف البوصريي لوقا االنصاري حارثة بن جممع عن( 376 /5 - 64 /4) وأمحد ماجه ابن رواه مث - 5

 .التاسعة ماجه ابن وعن"  الرابعة الزيدة وفيه، تثقا ورواه ،" صحيح إسناده
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 ذاوهل غريه، حلديثا يتحمل ال الذي هو"  الغائب على الصالة من ذكرانه الذي هذا أن وأعلم
 هذا يف هللا رمحة لقيما ابن كالم  من خالصة وإليك املذاهب، حمققي من ثلة اختيارة إىل سبقنا

 الصالة وسنته ليهع هللا صلى هديه من يكن ول(: 206 ،205 /1) املعاد زاد يف قال الصدد،
 عنه وصح يهم،عل يصل فلم غيب، وهو املسلمني من كثري  خلق مات فقد غائب، ميت كل  على
 :طرق ثالثة على ذلك يف فاختلف امليت، على صالته النجاشي على صلى أنه
 أمحدو  الشافعي قول وهذا غائب كل  على الصالة لألمة وسنة تشريع هذا أن - 1
 .لغريه ذلك وليس به، خاص هذا: ومالك حنيفة أبو وقال، - 2
 صلي فيه، عليه صلي ل ببلد مات إن الغائب أن الصواب: تيمية ابن االسالم شيخ وقال - 3

 ول ر،الكفا بنب مات هألن النجاشي على وسلم عليه هللا صلى النيب صلى كما  الغائب صالة عليه
 بصالة قطس الفرض الن الغائب، صالة عليه يصل ل مات حيث عليه صلي وإن عليه يصل

 هل وهذا .نةس وتركه وفعله كما  وتركه الغائب على صلى وسلم عليه هللا صلى والنيب عليه، املسلمني
 .أعلم وهللا موضع

 من احملققني بنص هذا واختار: قلت التفصيل هذا وأصححها أمحد، مذهب يف ثالثة واألقوال
 هللا برسول آمن قد مسلم رجل النشجاشي: قلت: نصه ما السنن معال يف اخلطايب فقال الشافعية

 إذا املسلم وجباء مات إذا واملسلم إميانه يكتم كان  أنه إال ، نبوته على وصدقه وسلم عليه هللا صلى
 من حبضرته يكن ول الكفر، أهل، ظهراين بني كان  أنه إال: عليه يصلوا أن املسلمني على وجب مات
 ووليه نبيه هو إذ ذلك، يفعل أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فلزم عليه، الصالة يف حبقه يقوم

 فعلى، الغيب بظاهر عليه الصالة إىل دعاه الذي السبب هو - أعلم وهللا - فهذا، به الناس وأحق
 كان  من عليه يصلي ال فانه عليه، الصالة يف حقه قضى وقد البلدان، من ببلد املسلم مات إذا هذا
 وال عليه يصلى أن السنة كأن  عذر مانع أو لعائق عليه يصل ل أنه علم فإن عنه، غائبا آخر بلد يف

 غري يف كان  إن امليت بلد إىل يتوجهوا ول القبلة، استقبلوا عليه صلوا فإذا، املسافة لبعد ذلك يرتك

                                                                                                                           

 صحيح دهوإسنا الرتمذي عند صراملخت هريرة أبو حديث مثل عمر بن هللا عبد عن ماجه وابن الرتمذي رواه مث - 6
 أيضا
 مات قد النجاشي كمأخا  إن"  بلفظ مرفوعا هللا عبد بن جرير عن( 263 - 264 /4) أمحد أخرجه مث - 7

 .حسن وإسناده. هل فاستغفروا
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 هللا صلى النيب أن وزعموا الغائب، امليت كراهة  اىل العلماء العلماء بعض ذهب وقد، القبلة جهة
 بعض يف روي ملا للنجاشي، املشاهد حكم يف كان  إذ الفعل، ببهذا خمصوصاً  كان  وسلم عليه

 هللا رسول ألن فاسد أتويل وهذا" 1مكانه يبصر كان  حىت األرض، أعالم له سويت قد أنه"  األخبار
 والتخصيص به، وااليتساء متابعته علينا كان  الشريعة، أفعال من شيئا فعل إذا وسلم عليه هللا صلى

 هبم، فصف املصلى إىل ابلناس خرج وسلم عليه هللا صلى أنه ذلك يبني ومما، بدليل إال يف يعلم ال
 .أعلم وهللا فاسد، التأويل هذا أن فعلم معه، فصلوا

 نهفإ أيضا داود يبأ مذهب وهو اخلطايب إليه ذهب ما أيضا شافعي هو - الرويين استحسن وقد
 من لكذ واختار ،الشرك بالد يف ِبوت املسلم على الصالة يف ابب"  بقوله سننه يف ثللحدي ترجم

 ابلزيدة لذلك واستدل( 43 /4) األوطار نيل يف كما  املقبلي صاحل الشيخ احملقق العالمة املتأخرين
"  عليه صلواف فقوما أرضكم، بغري مات قد أخاكم إن: " احلديث رقط بعض يف وقعت الين

 .الشيخني شرط ىعل وسندها
 أحد صلي ل وغريهم شدونالرا اخللفاء مات ملا أنه غائب كل  على الصالة مشروعية عدم يؤيد ومما
 .عنهم بذلك النقل لتواتر فعلوا ولو. الغائب صالة عليهم املسلمني من

 ذكر له كان  إذا سيماال غائب كل  على الصالة من اليوم املسلمني من كثري  عليه ِبا هذا فقابل
 يف مات كان  ولو " لالسالم خدمة أو بصالح يعرف وال فقط السياسية الناحية من ولو يت،وص

 هذه ثلِب ذكران ما بلقا احلاضر، صالة احلج موسم يف املؤلفة اآلالف عليه وصلى املكى احلرم
 لفسال ومذهب وسلم عليه هللا صلى بسننه عال فيها ميرتي ال اليت البدع من أهنا يقينا تعلم الصالة

 ا.ه  عنهم هللا يف رضي
 كما  الغائب امليت على اجلنازة صالة نصلي أن أجيوز(: 8/418) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 ؟ به خاص ذلك أو النجاشي، حبيبه مع وسلم عليه هللا صلى النيب فعله

 اخاص ذلك سولي ، وسلم ليهع هللا صلى النيب لفعل الغائب امليت على اجلنازة صالة جتوز: وافأجاب
 لكن ، اخلصوصية دمع األصل وألن ، النجاشي على معه صلوا عنهم هللا رضي أصحابه فإن ، به

 ه ا. أحد كل  حق يف ال ، اإلسالم يف شأن له ِبن خاصا ذلك يكون أن ينبغي

                                                 
 طي يف زيدل بن العالء حديث ذكر مث! اخلياالت من اخلرب هذا أن( 253 /5" ) اجملموع"  يف النووي وذكر 1

 احلافظ ضعفة ضعيف حديث أنه وقال تبوك يف معاوية على فصلى ذهب حىت وسلم، عليه هللا صلى للنيب األرض
 .والبيهقي البخاري منهم
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 ؟ الغائب لىع الصالة حكم ما (:13/158وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 ؟ الغائب على الصالة حكم ما فأجاب:

 أو اإلسالم يف شأن له توىفامل كان  إذا العلم أهل بعض وأجازها,  ابلنجاشي خاصة أهنا املشهور:  ج
 عليه هللا صلى أنه غنابل ما ولكن,  عليه يصلى غائب وهو العلم ونشر الدعوة يف نشاط له عال

 على صلى وسلم هيعل هللا صلى أنه صحيح طريق أي من أيت ول النجاشي غري على صلى وسلم
 وسلم هعلي هللا صلى نهع يثبت ول غريها، ويف مكة يف الصحابة من كثري  مات وقد,  النجاشي غري
 .عليهم صلى أنه

 يشبه اإلسالم يف شأن له من مع ذلك فعل وإذا,  قوة له ابلتخصيص قال من قول أن فاحلاصل
 .ذلك يف هللا شاء إن رجح ال أن رجوفن اإلسالم يف شأن هلم الذين واألمراء العلماء من النجاشي

 يدفن ل نم على تصلى أن جتوز وهل الغائب؟ صالة حكم ما (:159-13/158وسئل أيضا )
 بعد؟

 كان  ذاإ الغائب على ىيصل ال أنه يرى العلم أهل بعض: تفصيل فيها الغائب على الصالة فأجاب:
  ماإلسال يف شأن هل الغائب انك  إذا لكن عليه، الصالة يرى وبعضهم , بلده يف عليه صلي قد

 وأخرب ده،بال يف مات ملا النجاشي على صلى وسلم عليه هللا صلى النيب فإن,  هللا رمحه كالنجاشي
 .ريهغ على صلى أنه موسل عليه هللا صلى عنه يثبت ول,  الغائب صالة عليه وصلى الصحابة به

 صالة هعلي ابلصالة أمرفي,  األمر ويل الغائب صالة عليه صلى وخري عدل إمام الغائب كان  فإذا
 .الغائب
 ىصل النيب صلى كما  , حسن فهذا الغائب صالة عليهم صلي إذا اهلدى ودعاة احلق علماء وهكذا

 . النجاشي على وسلم عليه هللا
 كل  على يصل ل سلمو  عليه هللا صلى الرسول ألن;  عليهم الصالة تشرع فال الناس أفراد أما

 آوى وألنه,  اإلسالم يف قدما له ألن;  النجاشي وهو واحد شخص لىع صلى إمنا,  غائب
 توكان,  مإليه وأحسن مومحاه ونصرهم آواهم;  احلبشة إىل هاجروا الذين الصحابة من املهاجرين

 يهعل وصلى مات، امل وسلم عليه هللا صلى النيب عليه صلى وهلذا,  اإلسالم يف عظيمة يد له
 .وسلم عليه هللا صلى النيب مع الصحابة

 على البالد هذه يف املسلمون صلى مثلما,  عليه يصلى اإلسالم يف قدم وله املثابة، هبذه كان  فمن
 أن األمر ويل أمر فقد,  إسالمية طيبة مواقف من له كان  ملا; هللا رمحه ابكستان رئيس احلق ضياء
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 الشريعة بتحكيم وعنايته ميةالكر  ملواقفه,  لذلك أهل ألنه;  عليه وصلي,  احلرمني يف عليه يصلى
 .واملغفرة العفو وله لنا هللا نسأل ذلك، على وحرصه هبا وأمره

 يف أو ةالغرب الدب يف ماتوا ذاإ املسلمني وعلماء املسلمني حكام يف املثابة هبذه كان  من أن واملقصود
 جاشيالن لقصة الغائب صالة عليهم يصلوا أن عنهم الغائبني للمسلمني شرع أيضا بالدهم

 ا.ه  التوفيق ويل وهللا املذكورة،
 كل  فيشمل طلقأ «غائب وعلى»: قوله (:5/347) املمتع الشرح يف عثيمنيلا لعالمةا وقال

 سألةامل وهذه .غائب كل  على ليفتص بعيداً، أو قريباً  وضيعاً، أو شريفاً  امرأة، أو كان  رجالً  غائب؛
 :ثالثة أقوال على العلماء فيها اختلف
 .الناس آالف عليه صلى ولو غائب، كل  على يصلى أنه :ولاأل القول
 تنام أن أردت إذا: فقال ،بدعة أنه يف أحد يشك ال عمالً  العلماء بعض اختذ القول هذا على وبناء
 يكون فقد كثرياً،  أجراً  رتؤج املسلمني من والليلة اليوم يف مات من كل  على اجلنازة صالة فصل ِ 
 .الصلوات آالف أجر لك كونفي آالف الليلة هذه يف مات

 أن لناسا وأحب ابخللق، الناس وأرحم ابلشرع، الناس أعلم ألن بدعة؛ أنه شك ال القول هذا ولكن
 عن علم وال الراشدون، هخلفاؤ  فعله وال ذلك، يفعل ل والسالم الصالة عليه الرسول الناس ينفع
 .عنهم هللا رضي الصحابة من أحد

 الناس عنف كعال  نفعة،م: أي للمسلمني، غناء فيه كان  إذا الغائب ىعل يصلى أنه :الثاين القول
 هل شكراً  عليه فيصلى لك،ذ أشبه وما جبهاده، الناس نفع وجماهد ِباله، الناس نفع واتجر بعلمه،

 .فعله مثل يفعل أن لغريه وتشجيعاً  جلميله، ورداً 
 .ريناملعاص وغري املعاصرين علمائنا من كثري  اختاره وسط قول وهذا
 أو علمه، يف كبرياً   كان  وإن حىت. عليه يصلَّ  ل من على إال الغائب على يصلى ال :الثالث القول
، هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا عليه، يصلى ال فإنه ذلك، غري أو جاهه، أو ماله،

 ُيفظ ول والسنة، تابالك من إال تشرع ال والعبادة عبادة، اجلنازة على الصالة أبن: لذلك واستدل
 مشركة، أمة بني مات ألنه النجاشي؛ على إال غائب على صلى أنه وسل م عليه هللا صل ى النيب عن

 النيب به فأخرب. شيئاً  الصالة كيفية  عن يعرف فال آمن، منهم أحد كان  وإن الصالة، أهل من ليسوا
 يف وسل م عليه هللا صل ى والرسول ،احلبشة يف وهو فيه، مات الذي اليوم يف وسل م عليه هللا صل ى

 أن أمرهم مث مات قد لكم أخاً  إن»: الروايت بعض ويف ،«صاحل هلل عبد مات إنه»: وقال املدينة
 ال ألنه يصح؛ ال النجاشي على وسل م عليه هللا صل ى النيب بصالة فاالستدالل ،«املصلى إىل خيرجوا
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 مجيع يشمل العام ألن األخص؛ على ابألعم يستدل لكن األعم، على ابألخص االستدالل يصح
 .عاماً  لفظاً  وليست خاصة، قضية النجاشي فقضية أفراده،

  وسل م عليه هللا صل ى الرسول عهد يف ألنه اجلنائز؛ مصلى إما(: املصلى إىل خيرجوا أن أمرهم: )قوله
 الق قولنيال من لوبك للقولني، حمتمل واحلديث العيد، مصلى وإما خاص، مصلى للجنائز كان

 .العلماء بعض
 اهذ لشرف إظهاراً  بذلك مرأ وسل م عليه هللا صل ى النيب إن: قال العيد مصلى املراد إن: قال فمن

 العيد لىمص يف عليه لىيص وكونه إليه، هاجروا الذين الصحابة آوى ألنه جلميله؛ ورداً  الرجل،
 .أظهر
 لىع فتحمل نازة،ج صالة وهذه لعهد،ل «أل» ألن اجلنائز؛ مصلى املراد: العلماء بعض وقال

 .اجلنائز مصلى وهو اجلنازة، صالة يف املعهود
 وال جاشي،الن غري غائبة ةجناز  على صلى أنه والسالم الصالة عليه الرسول عن ُيفظ ل أنه: املهم
 وسل م، عليه هللا صل ى النيب عهد يف الغناء وذوو العظماء ميوت أنه شك ال أنه مع الصحابة، عن

 .الراشدين اخللفاء عهد يفو 
 .الصواب إىل أقرب القول وهذا
 ليناص عليه يصلَّ  ل نكا  فإن عليه، صلي إن عليه يصلى ال الشهر وبعد: أي ،«شهر إىل»: وقوله
 .سنني بعد ولو عليه،
 تغسيل، نبدو  ويدفنونه جلالر  عندهم ميوت فقد اجلهل، زمن يف البادية يف كثرياً   تقع مسألة وهذه

 .ه ا سبق كما  عليه يصلى أن فالواجب هذا، عن يسألون اآلن أيتون مث. صالة وال ني،تكف وال
 علبف حتجاجاال يصح هلو  ؟ الغائب على الصالة حكم ما وسئل الدكتور الفوزان كما يف املنتقى:

 . مأجورين أفتوين ؟ النجاشي على صالته يف وسلم عليه هللا صلى النيب
 كما  فيه؛ مات الذي املوضع يف عليه يصل ل إذا تشرع الغائب على الصالة أن الصحيح فأجاب:

 نالذي الصاحلني لقادةوا كالعلماء  اإلسالم؛ يف شأن له كان  من وكذلك ،( 12) النجاشي قصة يف
 أن اعيد فال موته؛ وضعم يف عليه صلي قد الذي العادي املسلم أما عظيمة، خدمة لإلسالم قدموا
 صلَّ تُ  ل لوو  هلم، ُيستغفرو  عليهم، وُيرتحم املسلمني، ألموات يدعى لكن الغائب، صالة عليه تصلى
 ا.ه  الغائب صالة عليه
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 الغائب على الصالة يف ءالعلما اختلف(: 1/324" )املآرب نيل" يف هللا رمحه البسام الشيخ وقال
 عليه ةوالصال النجاشي ةقص عن وجواهبم ، تشرع ال أهنا إىل وأتباعهما ومالك حنيفة أبو فذهب ،

 . وسلم عليه هللا صلى النيب خصوصيات من هذه أن
 صيةواخلصو  ، حيحنيص حبديثني ثبتت وقد ، مشروعة أهنا إىل وأتباعهما وأمحد الشافعي وذهب
 يصل ل الغائب كان  نإ:  فقال اإلسالم شيخ وتوسط ، عليها دليل هناك وليس ، دليل إىل حتتاج
 عن لكفايةا فرض سقط فقد ، عليه صلي قد انك  وإن ، عليه صلي ، النجاشي مثل عليه

 .املسلمني
 النيب نزم تويف ألنه ، اهلدي يف القيم ابن صححه ، أمحد اإلمام عن صحيحة رواية القول وهذا
 .ئبالغا صالة منهم حدأ على صلى أنه يثبت ول ، غائبني أصحابه من أانس وسلم عليه هللا صلى
 بقصة واحتج ، يهعل صلي صاحل رجل مات إذا:  قال هأن أمحد اإلمام عن اإلسالم شيخ ونقل

 .النجاشي
 فإهنم ، جند يف العمل وعليه ، تعاىل هللا يرمحه السعدي الرمحن عبد شيخنا التفصيل هذا ورجح

 نتهىا"  مستحبة هنا ةوالصال عداه من ويرتكون ، املسلمني على وسابقة ، فضل له من على يصلون
. 

 , عليه يصلي من افيه ليس أبرض موته وقع إذا إال الغائب على يصلى ال: "  اخلطايب وقال
 على الةالص ابب:  الفق" السنن" يف داود أبو بذلك وترجم,  الشافعية من الرويين واستحسنه

 ا.ه  يالبار  فتح من ىانته"  حمتمل وهذا:  احلافظ قال.  آخر بلد يف الشرك أهل يليه املسلم
 حاضرة حدامهاإ جنازتني على الصالة حكم(: 8/393ائمة )سئل علماء اللجنة الد )فرع(:

 هبا؟ مستقلة ةصال جنازة كل  على يصلى أم واحدة؟ صالة عليهما يصلى هل غائبة، واألخرى
 الةالص عن واألفعال ألقوالا حيث من ختتلف ال احلاضرة اجلنازة على الصالة أن إىل نظرافأجابوا: 

  واحدة صالة والغائبة، اضرةاحل اجلنازتني؛ على الصالة يف سأب لنا يظهر فال الغائبة اجلنازة على
 .غائبتني أو حاضرتني جنازتني على كالصالة

 .البحر يف املفقود على اجلنازة صالةجكم  )فرع(:
 الظاهر إال لنا ليس ألنه وتهِب حكم أنه مادام اجلنازة صالة عليه يصلى نعم قال العالمة العثيمني:

 هللاو..  ليهع الصالة فكذلك لألزواج وحتل امرأته وتعتد ِبوته القاضي حكم ذاإ ماله يورث أنه وكما
 . أعلم
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 (البدع أهل على الصالة)ابب 
 :أحوال من خيلو ال البدع أهل من امليت
 :احلجة عليه قامت وقد مكفرة، بدعته كانت  من :األول

هُ  َحد  أَ  َعَلى ُتَصل ِ  َوالَ : }تعاىل لقوله عليهم؛ صالةال جيوز ال فهوالء  قَ رْبِهِ  َعَلىَ  تَ ُقمْ  َوالَ  أَبًَدا مَّاتَ  ممِ ن ْ
 والذين للنيب كان  ما: }تعاىل وقوله ،[84: توبةال{ ]ونَ فَاِسقُ  َوُهمْ  َوَماُتواْ  َوَرُسوِلهِ  اِبّلل ِ  َكَفُرواْ   ِإن َُّهمْ 
{ حيماجل أصحاب أهنم هلم تبني ما بعد من قرىب أويل كانوا  ولو للمشركني يستغفروا أن آمنوا

 [.113: التوبة]
 :اإلسالم عن بدعته خترجه وال مكفرة، غري بدعته كانت  من :الثاين
 .الرمحة و ابملغفرة له ويُدعى عليه، الصالة جتوز املسلمني عامة حكم حكمه فهذا

 ظاهراً  راً كف  عنه نعلم ول هللا رسول حممداً  وأن هللا إال إله ال أن شهد من كل  أن   ذلك يف واألصل
 د ل مةاملتقد ةاآلي يف مشركنيلل االستغفار منع حينما تعاىل هللا فإن له، ويستغفر عليه، يصلى نهفإ

 مشارق يف املسلمون زالي وال القبلة، أهل من البدع أهل على والرتحم االستغفار جواز على ذلك
 .عليه ويرتمحون اإلسالم أظهر من كل  على يصلون ومغارهبا األرض

 ترتك ال القبلة هلأ من كان  من كل  أن إىل وذهبوا (:24/131 التمهيد )قال ابن عبد الرب يف
 قالواف وحدهم البغاة يف لفواخا فإهنم وأصحابه حنيفة أاب إال العلماء مجاعة هذا وعلى عليه الصالة

 نم اليأس علوقو  أحرى ملوتا وبعد قالوا حياهتم يف واجتناهبم منابذهتم علينا ألن عليهم نصلي ال
 .توبتهم

 العراقينيو  احلجازيني من الفقهاء ومجهور العلماء مجاعة عليه والذي بشيء هذا ليس :عمر أبو قال
 ال قال من وكل أنفسهم ليوقات مصرين مذنبني وغري مذنبني هللا إال إله ال قال من على يصلي أنه
 العامة امنه عمين ول ئمةلأل فكرهها البدع أهل على الصالة يف خالف مالكا أن إال هللا إال إله

 والبدع اءاألهو  أهل على يصلون مالك غري العلماء وسائر البغاة على الصالة يف حنيفة أبو وخالف
 ا.ه  وغريهم واخلوارج والكبائر

 عليه جتري فإنه لإلسالم مظهرا كان  من أما(: 24/285وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 املسلمني مقابر يف ودفنه عليه والصالة وتغسيله وارثةوامل املناكحة من:  الظاهرة اإلسالم أحكام

  وإن ، عليه الصالة منه ذلك علم ملن جيوز ال فإنه والزندقة النفاق منه علم من لكن ؛ ذلك وحنو
 أحد على تصل وال: }  فقال.  املنافقني على الصالة عن نبيه هنى هللا فإن لإلسالم مظهرا كان
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 سواء: }  وقال{  فاسقون وهم وماتوا ورسوله ابهلل كفروا  إهنم هقرب  على تقم وال أبدا مات منهم
 من فيه ما مع للفسق مظهرا كان  من وأما{ .  هلم هللا يغفر لن هلم تستغفر ل أم هلم أستغفرت عليهم
 على الصالة من امتنع ومن.  املسلمني بعض عليهم يصلي أن بد ال فهؤالء الكبائر كأهل  اإلميان
 قاتل على الصالة عن وسلم عليه هللا صلى النيب امتنع كما  فعله ما مثل عن الهألمث زجرا أحدهم

 على الصالة من ميتنعون السلف من كثري  كان  وكما له وفاء ال الذي املدين وعلى الغال وعلى نفسه
 أمن ل إين:  ابنه 1البجلي هللا عبد بن جلندب قال وقد".  حسنا السنة هبذه عمله كان  - البدع أهل

.  األكل بكثرة نفسك قتلت:  يقول كأنه  "عليك أصل ل مت لو إنك أما:  فقال بشما بارحةال
  الراجحة املصلحة هذه مثل ذلك يف كان  فإذا يتوبوا حىت للكبائر املظهرين هجر جنس من وهذا
 كان  راجحة مصلحة امتناعه يف يكن ول هللا رمحة له يرجو أحدهم على صلى ومن حسنا ذلك كان
 املصلحتني حتصيل كان  املصلحتني بني ليجمع الباطن يف له ودعا الظاهر يف امتنع ولو احسن ذلك
 عليه والصالة له االستغفار جيوز مسلم وهو النفاق منه يعلم ل من وكل.  إحدامها تفويت من أوىل
 هرأظ من وكل{  واملؤمنات وللمؤمنني لذنبك واستغفر: }  تعاىل قال كما.   به ويؤمر ذلك يشرع بل

 املصاحل فتحصل راجحة له مصلحة هجره يف ممن حىت وغريه ابهلجر عقوبته تسوغ فإنه الكبائر
 .أعلم وهللا اإلمكان حبسب ذلك يف الشرعية

 حكمه؟ ما البدع أهل على الصالة ترك (:13/161وسئل العالمة ابن كما يف جمموع فتاواه )
 وجبت ال بدعتهم انتك  إذا مناسب فهو معمله من التنفري ابب من العلم أهل تركها إذا فأجاب:
  .ليهمع يصلى فال يةواجلهم واملعتزلة اخلوارج كبدعة  مكفرة بدعتهم كانت  إن أما,  تكفريهم

 
 (جمتمعة جنائز على الصالة)ابب كيفية 

 أمام والنساء اإلمام يلون الرجال فيجعل اجلنائز على يصلي كان  أنهرضي هللا عنه ) هريرة أيب عن
 .2(ذلك

                                                 
 الشيخ ذكر قد (:201 ص) والتصحيف السقط من الفتاوى جمموع صيانةيف الفهد  محد بن انصر الشيخ قال 1

 .الزهد يف مذكورة والقصة ، الصحيح وهو ،جندب بن مسرة أنه( 291 /24) آخر موضع يف هللا رمحه
 قتادة عن معمر عن( 464 /3) مصنفه يف وهو الرزاق عبد طريق من( 420 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 2

 .به هريرة أيب عن ملسيبا ابن عن
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 وامرأة، رجل علىرضي هللا عنهما  عمر وابن هريرة أيب مع صليت): قال موهب بن عثمان عنو 
 .1(أربًعا وكرب ذلك، وراء واملرأة اإلمام يلي الرجل فجعل

 فجعل ونساء رجال جنائز علىرضي هللا عنه  عثمان مع صليت): قال طلحة بن موسى عنو 
 .2(القبلة يلي مما والنساء يليه مما الرجال

 والرجال النساء على صلى إذا كانرضي هللا عنه ) األسقع بن واثلة أن موسى بن سليمان نعو 
 .3(ذلك وراء والنساء يليه مما الرجال جعل مجيًعا

 اإلمام يلون الرجال فجعل مجيعا، جنائز تسع على صلىرضي هللا عنهما ) عمر ابن أن انفع عنو 
 وضعا زيد، له يقال هلا وابن على ابنة كلثوم  أم جنازة ووضعت صفا فصفهن القبلة، يلون والنساء

 فوضع قتادة وأبو سعيد وأبو هريرة وأبو عباس ابن الناس ويف العاص، بن سعيد يومئذ واإلمام مجيعا
 .4(اإلمام يلى مما الغالم
 اختلفوا مث فرادى أو عنيجمتم عليهم يصلى أن جيوز جنائز اجتمعت إذا أنه على الفقهاء اتفقلقد 
 دفعة الكل على ىصل شاء وإن ، حدة على واحدة كل  على صلى شاء إن اإلمام: حلنفيةا فقال

 كل  على ةالصال إفراد:  رالد ويف ، والبدائع الدراية معراج يف كذا  ، اجلميع على ابلنية واحدة
 الذي على مث ، أوال مأفضله على يصلي أفرد فإذا ،فيه خمتلف اجلمع ألن اجلمع من أوىل واحدة

 . مفضوال نكا  ولو أوال األسبق على يصلي وإال ، غريه يسبقه ل إن الفضل يف يليه
 وأرجى عمال أكثر ألنه واحدة دفعة عليهم يصلي أن من أفضل اإلفراد أن: الشافعية عند واملذهب

 .للقبول
 عليهم الصالة يف فجمعهم جنائز اجتمعت إذا :الشافعية من التنبيه صاحب قول وهو احلنابلة وقال
 .  5والتخفيف اإلسراع على احملافظة ألجل وذلك ، منفردا منهم واحد كل  على الصالة من لأفض

                                                 
 بن عثمان هو موهب بن وعثمان .به موهب بن عثمان عن الثوري عن( 464 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 1

 .جده إىل ينسب موهب بن هللا عبد
 طلحة بن موسى عن حصني أيب طريق من( 464 /3) الرزاق وعبد( 344 /1 املطالب) مسدد أخرجه :صحيح 2
 .ثقات رجاله(: 128 /3) اإلحتاف خمتصر يف البوصريي قال .به
 .به موسى بن سليمان أخربين جريج ابن عن( 466 /3) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 3
 .وذكره انفعا مسعت جريج ابن عن( 465 /4) الرزاق عبد أخرجه :صحيح 4
 . 64/  2 املوطأ على والزرقاين ، 226 ، 225/  5 للنووي واجملموع ، 112/  2 القناع كشاف  5
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 عدب واحدا وضع شاء نوإ عرضا، واحدا صفا جعلهم شاء فإن دفعة عليهم صلى إن احلنفية قال مث
 .الرواية ظاهر جواب هذا الكل، حبذاء ليقوم القبلة يلي مما واحد
 ، امليت ذاءحب اإلمام قيام يه السنة ألن ؛ أوىل الثاين أن األصول يةروا غري يف حنيفة أيب عن وروي
 يف اختلفوا إذا فضلهمأ عند قام عرضا واحدا صفا صفهم فإذا ، األول دون الثاين يف ُيصل وهو

 ( . سنا أكربهم)  ، أسنهم عند قام تساووا وإن ، الفضل
 اإلمام ويقوم ، اواحد صفا علواج أو ، بعض خلف بعضهم جعل إن واسعا ذلك أرى: مالك وقال
 النساءو  اإلمام يلي امم الغلمان جعل نساء أو ذكورا غلماان كانوا  وإن ،عليهم ويصلي ذلك وسط

 بعضهم واسع ذلك كل  ابلرجال يصنع كما  هبن صنع نساء كن  وإن ، القبلة يلي مما خلفهم من
 . واحدا صفا بعض خلف
 ، بعض خلف بعضها اإلمام أمام توضع اجلنائز إن: ابلةواحلن - عندهم األصح يف - الشافعية وقال

 حماذاة يف هو فيقف ميينه عن واحدا صفا اإلمام يدي بني توضع أهنا:  الشافعية عند الثاين والقول
 . 1األول القول الشافعية عند يتعني ونساء رجاال كانوا  فإن ، منهم اآلخر

 عن روي كذا  ، اإلمام ليي مما أفضلهم يكون أن ينبغي القبلة يلي مما واحد بعد واحدا وضعوا وإن
 كوني أن عندي ألحسنا: يوسف أبو وقال ، اإلمام يلي مما وأسنهم أفضلهم يوضع أنه حنيفة أيب

 . اإلمام يلي مما الفضل أهل
 ابن قال كما  الدرج شبه وضع وإن ، فحسن صاحبه رأس حبذاء منهم واحد كل  رأس وضع إن مث

 .2حنيفة أيب عن روي كذا  ، أيضا فحسن األول منكب عند الثاين رأس نيكو  أن وهو ، ليلى أيب
 . اجلمع اإلمام ليحاذي بعض خلف بعضهم يوضع: الشافعية وقال
  فإن ، واحد نوع من كانوا  إن صاحبه رأس حبذاء منهم واحد كل  رأس يكون أن يتعني: احلنابلة وقال
 . 3الرجل صدر حذاء املرأة وسط وجيعل نوع كل  رءوس بني سوى نوع من أكثر كانوا

 ، اإلمام يلي مما الرجال فتوضع ، املذاهب بني فيه خالف ال النوع اختالف عند الوضع يف وترتيبهم
 وأسنهم أفضلهم يوضع رجاال الكل كان  ولو.  املراهقات مث ، النساء مث ، اخلناثى مث ، الصبيان مث
 . 1اإلمام يلي مما

                                                 
 . 108/  1 البهجة وشرح ، 244/  1 واألم ، 241/  1 املنتهى وغاية ، 226/  5 اجملموع 1

 . 162/  1 واهلندية ، 615/  1 عابدين وابن ، 316/  1 البدائع 2

 . 348/  1 احملتاج ومغين ، 226/  5 واجملموع ، 112/  2 القناع كشاف  3
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 . األسبق يقدم دواح نوع من وكانوا متعاقبني هبم جيء فإن واحدة دفعة هبم جيء إن وهذا
 جبنازة أيت مث ، اثنتني أو واحدة فكرب جنازة على الصالة املصلي افتتح إن: والشافعي مالك وقال

 غري هبا ينوي الصالة افتتح ألنه ؛ قبلها كانت  اليت اجلنازة على الصالة من يفرغ حىت وضعت أخرى
 . 2املؤخرة اجلنازة على صليي مث ، املؤخرة اجلنازة هذه
 على استأنف فرغ فإذا ، األوىل على صالته على مضى أبخرى فجيء جنازة على اإلمام كرب  وإذا

  وإن ، للثانية يكون وال ، أيضا لألوىل فهي ينويهما األخرى كرب  الثانية وضعوا ملا كان  وإن ، الثانية
 األوىل على الصالة أعاد فرغ فإذا ، األوىل من جخر  وقد للثانية فهي وحدها الثانية ينوي الثانية كرب

 . 3احلنفية إليه ذهب ما وهذا
 زاجلنائ وىون اثلثة كرب  ثةبثال جيء فإن ، ونوامها اثنية كرب  أبخرى فجيء كرب  لو: احلنابلة وقال

 اثثال لثانيةا وعلى أربعا وىلاأل على مكربا فيصري ، الكل ونوى رابعة كرب  برابعة جيء فإن ، الثالث
 ، اسبع برياتالتك فيتم ، خرأ تكبريات بثالث فيأيت ، واحدة الرابعة وعلى ، اثنتني الثالثة وعلى ،

 مكربا ريفيص ، بسابعة عوويد ، بسادسة(  وسلم عليه هللا صلى النيب على)  ويصلي خامسة يف يقرأ
 . ربعاأ ابعةالر  وعلى ، مخسا الثالثة وعلى ، ستا الثانية وعلى ، سبعا األوىل على
 ، الرابعة التكبرية عقب بثانية جيء لو وكذا ، سالمه بعد عليها يصلي بل ينوها ل خبامسة جيء فإن
 .4تكبريات سبع على يزيد أن جيوز وال ، تكبريات أربع من بد وال ، أربع السبع من يبق ل ألنه

 جعل وخناثى، وصبيان ونساء رجال جنائز اجتمعت لو (:1/314قال اإلمام الشافعي يف األم )
 خلفهم النساء مث يلوهنم اخلناثى مث يلوهنم الصبيان مث أفضلهم االمام إىل وقدم االمام يلى مما الرجال

 وىل شاء إن مث سبقت الىت اجلنازة وىل صلى خمتلفات وكن اجلنائز والة تشاح وإن القبلة يلى مما
 موضع يف تشاحوا وإن جنازته، لىع الصالة أعاد شاء وإن الصالة بتلك استغىن اجلنائز من سواها
 مما والنساء االمام يلى مما الرجال وضع ونساء رجاال كن  فإن رجاال، كانوا  إذا أحق فالسابق اجلنائز

 وىل سبق إن ولكن اخلنثى وكذلك هكذا موضعهن الن السبق إىل ذلك يف ينظر ول القبلة يلى

                                                                                                                           
 . اهباملذ يف السابقة واملراجع ، 162/  1 اهلندية 1

 . 164/  1 واملدونة ، 228/  1 الصغري والشرح ، 244/  1 األم 2

 . 316 ، 314/  1 والبدائع ، 162/  1 اهلندية 3

 (.16/31، وانظر املوسوعة الفقهية )244 ، 243/  1 إبيضاحها العبارة يف تصرفنا وقد املنتهى غاية 4
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 به يذهب أو شاء إن خلفه الرجل الرجل وىل ووضع موضعه من الصىب يزيل أن عليه يكن ل الصيب
  ا.ه  غريه موضع إىل

 حدثنا اجتمعن إذا النساء على الرجال جنائز تقدمي ذكر(: 5/419وقال ابن املنذر يف األوسط )
 صلى"  عمر، ابن أن يزعم انفعا، مسعت: قال جريج، ابن عن الرزاق، عبد عن إبراهيم، بن إسحاق

 ووضعت ،صفا يصفهن القبلة، يلون والنساء اإلمام يلون جالالر  فجعل مجيعا، جنائز تسع على
 يومئذ واإلمام مجيعا، وضعا زيد، له يقال هلا وابن اخلطاب، بن عمر امرأة علي بنت كلثوم  أم جنازة
 يلي مما الغالم فوضع قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو عباس، ابن الناس ويف العاص، بن سعيد

 قتادة، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وأيب عباس، ابن إىل فنظرت ذلك، نكرتفأ: رجل فقال اإلمام،
  اجتمعت إذا والنساء، الرجال جنائز يف العلم أهل اختلف وقد (السنة هي: فقالوا ؟ هذا ما: فقلت
 وقد القبلة، يلي مما ذلك أمام والنساء اإلمام، يلون الرجال يكون: طائفة فقالت ؟ توضع كيف
 عثمان عن ذلك وروينا قتادة، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وأيب عباس، وابن عمر، ابن عن ذلك ذكران

 املسيب، بن سعيد قال وبه، اثبت بن وزيد واحلسني، واحلسن، طالب، أيب بن وعلي عفان، بن
 والشافعي، الثوري، وسفيان ومالك، األنصاري، وُيىي والزهري، وعطاء، والنخعي، والشعيب،

 يلي مما والرجال اإلمام يلي مما النساء جيعل: طائفة وقالت ،الرأي بوأصحا وإسحاق، وأمحد،
: اثلث قول وفيه ،خملد بن مسلمة عن القول هذا وروي وسال، والقاسم، احلسن، قول هذا القبلة،

 ال هذا: وقال مغفل، ابن ذلك فعل حدة، على الرجل وعلى حدة، على املرأة على يصلى أن وهو
 أصحاب من عنه ذلك ذكران من ذكرها اليت للسنة أقول األول لقولاب: بكر أبو قال فيه شك

 ا.ه  1وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 إال بصالة، واحد لك  يفرد أن األفضل أن على واتفقوا: (225 - 5) اجملموع يف النووي قالو 

 .واحدة دفعة عليم يصلي أن األفضل أبن فجزم"  التتمة"  صاحب
 هو يسول للقبول أرجىو  عمال، أكثر ألنه األول، بهواملذ، به مأمور هوو  الدفن تعجيل فيه ألن

 ا.ه  أعلم وهللا"  كثريا  أتخريا

                                                 
 ثبت الذي ألنه ؛-تعاىل هللا رمحه- املنذر ابن رجحه ام عندي احلق (:19/296قال األثيويب يف ذخرية العقىب ) 1

 األقوال وأما ،- عنهم هللا رضي - قتادة وأبو هريرة، وأبو عباس، وابن اخلدري، سعيد أبو ذكرها اليت ابلسنة
 هنر بطل هللا هنر جاء إذا" يلغى، السنة، عارض إذا وهو الصرف، االجتهاد سوى حجة، من عليها أاثرة فال األخرى

 .الوكيل ونعم حسبنا، وهو واملآب، املرجع وإليه ابلصواب، أعلم تعاىل وهللا". عقلم
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 أحدمها روايتان محدأ فعن ونساء رجال جنائز اجتمع فإن (:2/390وقال ابن قدامة يف املغين )
 عن روىي نهأل حنيفة أيب ومذهب مكة وأهل إبراهيم وقول القاضي اختيار وهذا رؤوسهم بني يسوي

 علي بنت كلثوم  مأ أن:  الشعيب عن إبسناده سعيد وروى رؤوسهم بني يسوي كان  أنه عمر ابن
 ارؤوسهم بني فسوى ملدينةا أمري عليهما فصلى جنازاتمها فأخرجت مجيعا توفيا عمر بن زيد وابنها

 على ريجب بن عيدس قدم:  قال مالك أيب بن حبيب عن وإبسناده، عليهما صلى حني وأرجلهما
 علواجي أن على جيعلوا أن على فأرادهم عليهما صلي إذا واملرأة الرجل بني يسوون وهم مكة أهل
 وجيعل فاص والنساء صفا لالرجا يقف أن الثانية والرواية عليه فأبوا الرجل وسط عند املرأة رأس

 جلالر  درص عند اماإلم موقف ليكون اخلطاب أيب اختيار وهذا الرجال صدور عند النساء وسط
:  الق أيب حدثين:  لقا الدمشقي مالك أيب بن يزيد بن خالد حدثين:  سعيد وقال املرأة ووسط
 مث صفا الرجال ففيص اجتمعت إذا والنساء الرجال جنائز على يصلي األسقع بن واثلة رأيت

 وسط يقوم مث صفهني مث الرجال آخر ركبة عند يضعها مرأة أول راس الرجال خلف النساء يصف
 بريج بن سعيد وقول كمال مذهب يشبه وهذا وسطهم قام مث صفهم كلهم  رجاال كانوا  وإذا الرجال

 خالف أحد قول يف حجة وال سلم و عليه هللا صلى النيب بفعل عليه مدلول ألنه أوىل ذكرانه وما
 ا.ه  أعلم وهللا قوله أو فعله

 الرجال من جتمعتا إذا نائزاجل أن :منه ويستفاد(: 7/370وقال العيين يف خنب األفكار )
 .قبلةال يلي مما والنساء يليه مما الرجال اإلمام جيعل أن فالسنة والنساء،

 معنه هللا رضي - هريرة أابو  عمر بن هللا وعبد عفان بن عثمان أن بلغه أنه: "مالك عن: املوطأ ويف
 يلي مما ءوالنسا ماإلما يلي امم الرجل فيجعلون والنساء، الرجال ابملدينة اجلنائز على يصلون كانوا  -

 يفو  وأمحد، مالكو  والشافعي حنيفة وأبو والزهري والنخعي الشعيب ذهب هذا وإىل، "القبلة
 .اعإلمجاب النساء مث اخلنثى، مث الصيب مث اإلمام يلي مما الرجل جعل جنائز اجتمع" العيون"

 يثل عن كذاو " القبلة ليي مما الوالرج اإلمام، يلي مما النساء: "والقاسم سال عن: املصنف ويف
 .رابح أيب بن وعطاء

 :روايتان فيه أمحد فعن ونساء، رجال جنائز اجتمع فإن" املغين" ويف
 .حنيفة أيب ومذهب كة،م وأهل إبراهيم وقول القاضي، اختيار وهذا رءوسهم، بني يسوي: إحدامها
 ذاوه. لرجالا صدور عند اءالنس وسط وجيعل صًفا والنساء صًفا الرجال يصف أنه: الثانية والرواية
 ا.ه  اخلطاب أيب اختيار
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 الرجال من ديدةع جنائز اجتمعت وإذا(: 103وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 جنائزو  االمام، يلي امم - صغارا كانوا  ولو - الذكور وجعلت واحدة، صالة عليها صلي والنساء،

 :حاديثأ ذلك ويف القبلة، يلي مما االانث
 االمام يلون الرجال فجعل مجيعا، جنائز تسع على 1صلى أنه): عمر ابن عن انفع عن :األول

 اخلطاب بن عمر امرأة علي بنت كلثوم  أم جنازة ووضعت واحدا صفا فصفهن القبلة، يلني والنساء
 وأبو سعبا ابن الناس ويف العاص، بن سعيد يومئذ واالمام مجيعا، وضعا زيد،: له يقال هلا وابن
 إىل فنظرت ذلك، فأنكرت: رجل فقال"  االمام يلي مما الغالم فوضع قتادة، وأبو سعيد وأبو هريرة

 .2(السنة هي: قالوا هذا ما: فقلت قتادة، وأيب سعيد وأيب هريرة وأيب عباس ابن
 االمام ىيل مما الغالم فجعل وابنها، كلثوم  أم جنازة شهد أنه) نوفل بن احلارث موىل عمار عن :الثاين

 وأبو اخلدري سعيد وأبو عباس ابن القوم ويف ذلك، فانكرت ،[عليها فصلى وراءه، املرأة ووضعت]
 .3(السنة هذه فقالوا، ،[ذلك عن فسألتهم] هريرة، وأبو قتادة
 وسلم عليه هللا صلى النيب وألن األصل، ألنه صالة، اجلنائز من واحدة كل  على يصلى أن وجيوز
 :حديثان ذلك ويف أحد، شهداء يف ذلك فعل

                                                 
 سنذكر كما  بعده االيت احلديث يف له رواية يف البيهقي بذلك وصرح السياق، عليه يدل"  كما  إماما يعين: قلت 1

 االمري هو كان  أنه املراد الن"  العاص بن سعيد يومئذ واالمام: " بعد فيما قوله هذا يعارض وال. هناك
 العاص بن يدسع كان  االمام أن"  قوله وُيمل العاص، بن سعيد إبذن حقيقة هبم أم عمر ابن أن ُيمل"  :احلافظ قال
 .الروايتني بني مجعا األمري يعين" 
 /4) والبيهقي( 194) والدارقطين( 268 ،267" ) املنتقى"  يف اجلارود وابن( 280 /1) النسائي أخرجه 2

 /5" ) التلخيص"  يف احلافظ واقتصر الشيخني، شرط على صحيح اجلارود وابن النسائي وإسناد: قلت (.33
 البيهقي رواه"  (:224 /5) فقال النووي وأما(. صحيح وإسناده) :وقال وحده اجلارود البن عزوه عاى( 276
 ."! حسن إبسناد

 
 له والزيداتن( 280 /1) والنسائي( )33 /4) البيهقي طريقه ومن له، والسياق( 66 /2) داود أبو أخرجه 3

 لبين موىل اتبعي هذا وعمار صحيح، وإسناده(: " 224 /5) النووي وقال مسلم، شرط على صحيح وإسناده
 الوضع كيفية  دون عمار أيب بن عمار عن سلمة بن محاد ورواه: " البيهقي وقال ". توثيقه على واتفقوا هاشم،
 أصحاب من مثانني من وحنو هريرة، وأبو واحلسني احلسن القوم يف وكان: قال .عمر ابن كان  االمام أن وذكر بنحوه،

 يذكر ول عمر، ابن كان  االمام أن وذكر بنحوه، الوضع كيفية  فذكر الشعيب ورواه .وسلم عليه هللا صلى حممد
 (.جعفر بن هللا عبد: رواية ويف عباس، وابن واحلسني احلنفية ابن وخلفه: قال السؤال،
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 82 ص( 2) احلديث ،(59) املسألة يف وتقدم الزبري، بن هللا عبد عن :األول
 أمر محزة على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقف ملا): قال رضي هللا عنهما عباس ابن عن :الثاين

 فصلى محزة، إىل ضعو  بشهيد أيت كلما  الشهداء، إليه مجع مث تسعا، عليه كرب  مث القبلة، إىل فهيئ به
 . ا.ه 1(صالة وسبعني اثنني الشهداء وعلى عليه، صلى حىت معه الشهداء وعلى عليه،

 صالة يف إلماما وقوف يكون كيف(:  13/139وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 اجلنازة؟

 قدمي كثرية  جنائز تكان  وإذا املرأة، ووسط الرجل رأس عند اإلمام يقف أن السنة منفأجاب: 
 عاإلسرا  داملقصو  ألن;  امجيع عليهم ويصلي األنثى الطفلة مث املرأة مث الذكر، الطفل مث الرجل

 عمال الطفلة وكذلك لالرج رأس عند املرأة ووسط الرجل رأس عند الطفل رأس وجيعل,  ابجلنازة
  ابلسنة

 واألرجل؟ الرأس هةجل ةابلنسب اإلمام أمام امليت يوضع كيف(:  13/140وسئل أيضا رمحه هللا )
 بذلك صحت كما  املرأة ووسط الرجل رأس حذاء اإلمام ويكون,  اإلمام أمام امليت يوضعفأجاب: 
,  وأفراطا,  ونساء رجاال مجاعة األموات كان  وإذا,  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األحاديث

                                                 
 القرظي كعب  بن حممد حدثين اسحاق بن حممد طريق من( 108 ،107 /3) الكبرب معجمه يف الطرباين أخرجه 1

 بن حممد فيه صرح وقد .ثقات، كلهم  رجاله جيد، سند وهذا: قلت .عنه وجماهد مقسم عن عتيبة بن واحلكم
 االسناد، هذا على يقفا ل حجر بنا واحلافظ السهيلي االمام أن ويبدو .تدليسه شبهة فزالت ابلتحديث، اسحاق

 اسحاق ابن رواه عباس، ابن حديث أيضا الباب ويف(: " 154 ،153 /5" ) التلخيص"  يف احلافظ قال فقد
 سبعا: " قال أنه إال حنوه احلديث فذكر: قلت.. ) عباس ابن عن عباس ابن موىل مقسم عن أهتم ال من حدثين: قال
 وإال ضعيف، فهو عمارة، بن احلسن هو اسحاق ابن أهبمه الذي كان  إن: لسهيليا قال:( قال مث ،" تسعا"  بدل" 

 احلسن أن شعبة عن"  مسلم"  مقدمة يف وقع ما ذلك، على للسهيلي واحلامل: قلت .انتهى. فيه الحجة فمجهول
"  دأح قتلى على صلى وسلم عليه هللا صلى النيب أن"  عباس ابن عن مقسم عن احلكم عن حدثه عمارة ابن

 ذكر مث: قلت .. ". أخرى طرق من روي عباس ابن حديث لكن .انتهى"  عليهم يصل ل فقال احلكم؟ فسألت
 ثقة هو بل ضعيفا، وال جمهوال ليس الرواية تلك يف املبهم أن على تدل وهي هذه، الطرباين طريق منها وليس بعضها،
 رواية يف احلكم قول هذا على خيدع وال معا، مهاكال  أو عتيبة، بن احلكم أو القرظي كعب  بن حممد وهو معروف،

 سلمنا ولو حديث، ما غري يف لغريه مثله وقع كما  به حدث ماكان"  نسي احلكم أن جلواز"  عليهم يصل ل"  مسلم
 رواه أنه مادام نفسه احلديث صحة يف يقدح ذلك أن نسلم فال عنه، صحته يف يقدح حلديثه احلكم إنكار أن جدال

 .تعاىل هللا شاء إن واضع وهذا القرظي، هو آخر ثقة
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,  الرجل رأس حذاء املرأة وسط ويكون , الطفلة مث املرأة مث,  الذكر الطفل مث اإلمام إىل الرجل قدم
 ا.ه  .الشرعي املوقف هو مجيعا منهما اإلمام موقف يكون حىت

 رجاالً  األموات نم عدد وجود عند (:17/102وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 سواء؟ هم أم أعلمهم لإلمام نقدم وهل نرتبهم؟ كيف  ونساء

 مويقد اء،النس مث لرجالا ويُقدَّم واحدة، صالة عليهم ُيصلَّى فإنه جنائز اجتمعت إذافأجاب: 
 رتبناهم تبلغ ل وفتاة ابلغة، أةوامر  يبلغ، ل وصيب ابلغ، رجل كان  فإذا املرأة، على الذكور من الصيب
 وسط ونويك بلغ،ت ل اليت لفتاةا مث البالغة، املرأة مث يبلغ، ل الذي الصيب مث البالغ، الرجل: هكذا

 .الرجل رأس حبذاء ثىاألن
 اّللَُّ  ىَصلَّ  لنيبا ألن أعلمهم؛ اإلمام إىل نقدِ م مثالً  الرجال تعدد يعين واحد جنس من اجتمعوا وإذا
 اللحد، يف هفيقدم انً قرآ أكثر أيهم أيمر كان  واحد قرب يف يدفنون الذين أحد شهداء يف َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 .أعلم وهللا اإلمام، يلي امم يقدم الذي هو العال أن على يدل وهذا

 ان،املك هلم يُ تَّسع ال األموات من عددٌ  يوجد خاصة اجلمعة يوم يف (:17/104وسئل رمحه هللا )
 عديدة؟ مرات عليهم يصلى أم طويل بشكل عليهم يصلى هل

 ولو لفه،خ ويتأخرون ،اإلمام ويتأخر طواًل، ال عرضاً  واحدة صالة مجيعاً  عليهم يصلى فأجاب:
 .سجود إىل وال ركوع إىل ُيتاجون ال ألهنم صفوفهم يف الناس تراص

 .وعبد حرإذا اجتمعت جنازة  مسألة:
 إذا والعبد احلر أن ىير  العلم أهل من عنهم أحفظ من كل(:  5/422قال ابن املنذر يف األوسط )

 قال وبه والنخعي، لشعيب،وا علي، عن القول هذا وروينا احلر، منهما اإلمام يلي الذي أن اجتمعا
 .وإسحاق وأمحد، والشافعي، الثوري،
 على صليت إذا ": يقول الثوري سفيان وكان (:5/423قال ابن املنذر يف األوسط ) مسألة:
 على صل مث األوىل، على تكصال فأمت أخرى، جبنازة أتيت مث اثنتني، أو تكبرية عليها فكربت جنازة

 ربعأ َتت كلما  : "األوزاعي وقال ،أيالر  وأصحاب والشافعي، مالك، مذهب وهكذا األخرى،
 ." سبع على زيدي وال يقطع مث سبع، إىل يكرب: " أمحد وقال ،" محلت واحدة على تكبريات
 .امليت جنس بيانحكم مسألة: 

 أو هو أذكر امليت نسج بيان حكم ما (:17/103سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )و 
 عليه؟ الصالة عند أنثى
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 ملصلونا يعرف ل إذا يهعل للصالة تقدميه عند أنثى أم أذكر امليت عن ابإلخبار أبس ال فأجاب:
 يفعل ل وإن. أنثى كان  نإ التأنيث ودعاء ذكراً، كان  إن التذكري دعاء له يدعوا أن أجل من ذلك،

 نيب الذي احلاضر لىع ينوون امليت هذا عن يعلمون ال الذين املصلون وينوي أيضاً، أبس فال
 أو اأيدين نيب احلاضر ذاهل أي( له اغفر اللهم) املذكر بلفظ قالوا سواء الصالة وجتزؤهم أيديهم،

 .أيدينا بني اليت اجلنازة هلذه أي( هلا اغفر اللهم) املؤنث بلفظ
 هذا اسم يذكر عليه للصالة امليت قدم إذا الناس بعض هناك (:17/103وسئل رمحه هللا )

 بن فالن على الةالص أو فالن، بن فالن هذا: مثالً  يقول شيء، فيه األمر هذا هل الشخص،
 فالن؟

  إذا ملذكرا بضمري الدعاء نيكو  أن أجل من أنثى أو ذكر، أبنه قدم إذا ابمليت الناس إخبارفأجاب: 
 لم،احل يبلغ ل صغري، أو لغ،اب جنازة هناك كان  إذا أو أنثى، كانت  إذا املؤنث بضمري أو ذكراً، كان

 .املصلحة من فيه امل به أبس ال هذا يناسبه، ِبا واحد لكل يدعوا أن أجل من ناسال فيخرب
. صلحةم فيه يكون ال دوق مصلحة، فيه يكون قد فيها، أتوقفُ  أدري، فال امسه عن اإلخبار وأما
 الصالة عن فينصرف ثاًل،م سابقة عداوة املعني امليت وبني بينه من احلاضرين من مثالً  يكون قد

 دعوي أن من وبدالً  هعلي يصلي رِبا أو تشويش، هذا يف ويكون الرجل، هذا على أصلي ال: يقول
 .أحسن لكان ابالسم التعيني تُرك أنه فلو عليه، هللا يدعو له هللا
 

 (اجلنازة صالة يف )ابب إذا أحدث
 دثأح من صالة تقبل ال) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: رضي هللا عنه هريرةعن أيب 

 .1(ضراط أو فساء قال هريرة أاب ي احلدث ما حضرموت من رجل قال يتوضأ حىت

                                                 
 (. 225(، ومسلم )135أخرجه البخاري ) 1

 وال تبطل أي جتزئ، وال تعتد وال ترد أي تقبل ال فمعىن الرد، ضد والقبول هللا، يقبل ال رواية ويف( تقبل ال: )قوله
 من صالة) خارجي لدليل إلاثبةا نفى به ويراد القبول عدم يطلق وقد والصحة، اإلجزاء معىن يف فالقبول تصح،
 أي" يتوضأ: "وقوله حينئذ ، فتقبل أي( يتوضأ حىت. )السبيلني أحد من اخلارج به واملراد حدث، ذا صار أي( أحدث
 فيشمل يتطهر، ِبعىن يتوضأ أو التيمم، على الوضوء أطلق وقد التيمم، وهو مقامه، يقوم ِبا حكماً  أو ابملاء، حقيقة
 اختياريً  أو اضطراريً  خروجه كان  سواء ابحلدث، الصالة بطالن على دليل فيه واحلديث. يمموالت والوضوء الغسل

 سبقه إذ أنه: أبوحنيفة وهو يقول من على رد ففيه حالة، دون حالة يف وحدث، حدث بني احلديث يف التفرقة لعدم
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 صالة هللا يقبل ال: نيالصحيح حلديث ابإلمجاع أبنواعها الصالة(  عذر ال حيث)  ابحملدث ُيرم
 صلى لهوقو  ،له وضوء ال ملن صالة ال: والسالم الصالة عليه وقوله ،يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم

 ابتفاق اجلنازة صالة هاومن والنفل، الفرض يعم وهو ،طهور بغري صالة تقبل ال: وسلم عليه هللا
 .الفقهاء

 ولكن إذا صلى البعض على اجلنازة بغري طهارة فما احلكم:
 طهارة ىعل اإلمام كان  نوإ الصالة، تعاد الطهارة غري على اإلمام كان  إن أنه إىل احلنفية ذهب
 . عليه الصالة تعاد وال اإلمام ةصال صحت طهارة غري على والقوم
 كلهم  كانوا  وإن ، مصالهت أجزأت متوضئون خلفه ومن متوضئ غري اإلمام صلى لو: الشافعي وقال
 .أجزأت متوضئون فصاعدا ثالثة فيهم كان  وإن ، أعادوا متوضئني غري

 مث ، قدمه ذيال هذا على بقي ما فيكرب فيقدمه رجل بيد أيخذ اجلنازة إمام أحدث إذا: مالك وقال
 .1ذلك ترك شاء وإن ، فاته ما وقضى أدرك ما فصلى يتوضأ أن بعد رجع شاء إن

 على بىن التوضؤ بعد عاد فإذا ، الصحيح وهو جاز غريه فقدم اجلنازة صالة يف اإلمام أحدث ولو
 بقي ما خلفه من وكرب وتوضأ انصرف اإلمام أحدث إن:  الشافعي وقال.  احلنفية عند وهذا صالته

 . 2أحد يؤمهم ال فرادى التكبري من
 

 (امليت على ابلصالة أوىل من)ابب 
 أن أرادوا فلما وسلم، عليه هللا صلى النيب على وفدوا( قومه يعين) أهنم) سلمة بن عمروعن 

 من أحد يكن فلم للقرآن، أخذا أو للقرآن مجعا أكثركم: قال يؤمنا؟ من هللا يرسول: قالوا ينصرفوا
 كنت  إال جرم من جممعا شهدت فما: قال، يل مشلة وعلى غالم، وأان فقدموين مجعت، ما مجع القوم

 .3(هذا يومنا إىل جنائزهم على أصلي وكنت إمامهم،

                                                                                                                           

 والعيدين اجلنازة صالة فيها ويدخل الطهارة، إىل تفتقر كلها  الصلوات أن وفيه صالته، على ويبين يتوضأ، احلدث
 (.2/20مرعاة املفاتيح ) .وغريمها

 . 171/  1 واملدونة ، 144/  1 واألم ، 316/  1 والبدائع ، 162/  1 اهلندية 1

 . السابقة املراجع 2

 ابنو  ،(587) داود أبوو  ،(7/89)و (1/336) سعد وابن ،(1363) الطيالسي، و (5/29)أخرجه أمحد  3
 يف األثري ابنو  ،(6354) الكبري يف والطرباين ،(كشف  -468) والبزار ،(2596) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب



 - 275 - 

 نب عقبة مسعود يبأ حديث من الصحيحني يف ثبت ملا اإلمامة يف السلطان يقدم أن السنة منو 
 انهسلط يف الو  أهله يف لرجلا تؤمن وال: ايةرو  ويف. سلطانه يف الرجلَ  الرجل يؤمن ال: مرفوعا عمرو

 يف الرجل يؤم ال: بلفظ اودد أيب وعند.  مسلم رواه. لك أيذن أن إال بيته يف تكرمته على جتلس وال
 هروا. لطانهس يف الرجل يؤم وال:  رواية ويف. إبذنه إال تكرمته على جيلس وال سلطانه يف وال بيته

 .والبيهقي احلاكم
 نأ بد ال هأن أم إمام، لك  السلطة تشمل هل العلم أهل اختلف احلديثية الروايت ذهه من وانطالقا

 ةوالي هلا اجلنازة أن أم اجلنازة؟ صالة عمومها يشمل هل واختلفوا قضاء؟ أو إمارة سلطة له تكون
 .السلطان على األقربون فيها يقدم حيث النكاح والية مثل خاصة؟

 مث املصر، أمري وهو انئبه مث حضر إن السلطان امليت على ابلصالة الناس أوىل أن إىل احلنفية فريى
 . احلي إمام مث القاضي، خليفة مث ، الوايل خليفة مث 1الشرط فصاحب ُيضر ل فإن القاضي،

 أن بشرط فقط مندوب احلي إمام وتقدمي واجب الوالة تقدمي أن وذلك ، إيهام فيه: احلصكفي قال
 لوجه حياته حال عليه ساخطا يكون ال أن وبشرط ، أوىل فالويل وإال ، الويل من أفضل يكون

 كتاب  يف عنه وعرب)  اجلامع املسجد وإمام ، ابحمللة اخلاص املسجد إمام احلي إبمام واملراد، صحيح
 كاألجنيب  أنه املقدسي فاستظهر اجلنازة مصلى إمام وأما ، احلي إمام من أوىل(  اجلمعة إبمام املنية

 أن إال اتفاقا االبن على يقدم فإنه األب إال اإلنكاح عصوبة برتتيب الويل مث، عليه مقدم فالويل
 ، األجنيب من أحق أنه إال للزوج وال للنساء والية فال ، أوىل فاالبن جاهال واألب عاملا االبن يكون

 من أوىل وهم الوالية يف داخلون وهم األرحام فذوو ، فقط النساء إلخراج ابلعصوبة والتقييد
 . 2للمعتوه وال للصغري حق فال املكلف الذكر ابلويل واملراد، األجنيب
 وإن اجلد مث ، سفل وإن ابنه ابن مث ، ابنه مث ، أبوه امليت على الصالة يف يقدم أنه اإلمجال وتفصيل

 يف كرتتيبهم  فاألقرب األقرب وهكذا ، الشقيق األخ ابن مث ، ألب األخ مث ، الشقيق األخ مث ، عال

                                                                                                                           

( واحلديث صححه العالمة األلباين يف صحيح 225،  92-3/91) يف الكربى والبيهقي ،(4/235) الغابة أسد
 .صحيح إسناده (:33/442وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند ) أيب داود،

 صاحب أن الكمال كالم  وظاهر خبارى كأمري  البلدة أمري واملراد اجلند خيار واحلركة ابلسكون الشرط:  املعراج يف 1
 صاحب يعين وهو العالمة ِبعىن والراء الشني بفتح الدر ويف(  615/  1 عابدين ابن)  البلد أمري غري الشرط
 ( . 343 املراقي على الطحطاوي)  َتيزه ةعالم له ألن بذلك مسي. . . .  الشحنة له يقال الذي الشرط

 . 616/  1 عابدين ابن 2



 - 276 - 

 الصلة النقطاع احلنفية عند للزوج والية وال، 1السلطان من أوىل القريب:  يوسف أبو وقال، لنكاحا
 . األجنيب من أوىل اجلريان مث ، أوىل فالزوج ويل امليتة للزوجة يكن ل إن لكن ابملوت

 أن بنالل يكره لكن ، لزوجا دون لالبن فالوالية ، منه ابلغ عاقل وابن زوج وهلا امرأة ماتت ولو
 ، الويل وه ألنه ؛ يتقدم أن أبس فال آخر زوج من ابن هلا كان  فإن ، يقدمه أن وينبغي ، أابه يتقدم

 . عليه واجب غري أمه زوج وتعظيم
 ليفةاخل مث ، فال وإال بركته رجاء إليه أوصى كان  إن امليت وصي عليه ابلصالة األحق: املالكية وقال
 قربأ مث ، طبةواخل احلكم يف ئبهان كان  إذا إال التقدم يف له حق الف انئبه وأما ، األعظم اإلمام وهو

 العم ابن مث ، العم مث ، اجلد مث ، األخ ابن مث ، األخ مث ، األب مث ابنه مث ، االبن فيقدم العصبة
 . وهكذا

 أنه الإ ، سواء األجانبف عصبة يوجد ل فإن ، العصبة بعد ويكون التقدم يف امليتة لزوج حق وال
 . منهم األفضل يقدم
  مث ، سفل نوإ ابنه مث ، عال وإن امليت أبو عليه ابلصالة األوىل: الشافعية وقال
 على بةالعص بقية مث ، ألب األخ ابن مث ، الشقيق األخ ابن مث ، ألب األخ مث ، الشقيق األخ

 األرحام وذو  مث ، املال يتب انتظام عند انئبه أو ، األعظم فاإلمام يكن ل فإن ، املرياث ترتيب
 . فاألقرب األقرب

 وجد حيث للزوج حق وال ،وصيته تنفذ فال ذكر ممن التقدم يستحق من لغري ابلصالة أوصى وإذا
 على مقدم فالزوج يوجد ل فإن ، ذكر معها وجد حيث للزوجة حق وال ، األجانب من غريه معه

 .  2الذكور برتتيب وتقدم تصلي واملرأة.  األجانب
 وإن امليت أبو مث ، انئبه مث ، السلطان مث ، العدل وصيه إماما عليه ابلصالة األوىل: نابلةاحل وقال
 ، الزوج مث ، األرحام ذوو مث ، املرياث ترتيب على فاألقرب األقرب مث ، نزل وإن ابنه مث ، عال

 .3ِبنزلته يكون فال الوصي انئب خبالف ِبنزلته الويل وانئب
 فلو غريمها يقدما أن وهلما ، أوىل سنا فأكربمها واحدة درجة يف الوليان كان  ولو: احلنفية قال)فرع(: 

 إال إنساان يقدم أن ألحدمها وليس.  أوىل األكرب قدمه فالذي حدة على رجال منهما واحد كل  قدم

                                                 
 . 317/  1 والبدائع ، 344 للطحطاوي وحواشيه الفالح مراقي 1
 . 107 - 104/  1 البهجة وشرح 31 والتنبيه ، 224/  1 الصغري والشرح ، 161/  1 املدونة 2

 . 240/  1 املنتهى غاية 3
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 ولغريه 1"الكرب الكرب":  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول"  لسنه األسن قدما إن إال ، اآلخر إبذن
 . األحاديث من

 فإن، يستخلفه أبن أوىل اآلخر كان  غريه يستخلف أن درجة املتساويني الوليني أحد أراد وإذا
 تعاد وال الصالة جازت معه األولياء صلى إن ينظر ، فصلى إذهنما بغري أجنيب فتقدم الوليان تشاجر

 األولياء مع يعيد وال ، الفرض أتدى وإن حقهم سقوط لعدم الصالة إعادة فلهم معه يصلوا ل وإن ،
 . 2غريهم مع صلى من

 وأ فقه دةلزي منهم ألفضلا قدم ، امليت من القرب يف املتساوون العصبة تعددت إن: املالكية وقال
 . ماعةاجل صالة يف كما  منهم األفضل يقدم غريهم يوجد ل إذا األجانب وكذا ، ذلك حنو أو حديث

 ، حممودة غري األسن حالة تكون أن إال ، وتشاحوا الوالة استوى إذا األسن بتقدمي: الشافعية وقال
 أقرب األسن ودعاء الدعاء هنا الغرض ألن ؛ فأسنهم تقاربوا فإن ، أحب وأفقههم أفضلهم فكان

، 3(اإلسالم يف الشيبة ذي دعوة يرد أن يستحيي هللا إن):  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول لإلجابة
 . بينهم أقرع يصطلحوا فلم ذلك يكون وقلما استووا وإن

 استووا فإن ، اخلمس الصلوات يف ابإلمامة أوالهم كان  من قدم األولياء تساوى إذا:  احلنابلة وقال
 فإن ، الفرض به يسقط لكن ، حضوره مع إذنه بال األوىل غري إمامة وتكره ، بينهم أقرع أيضا فيه

 تبعا صالها من يعيدها أن وجيوز ، حقه هناأل ؛ يعيدها أن فله وإال ، إذان صار خلفه األوىل صلى
 . 4لألوىل

 ىلأو  أكان ءسوا ، أوال صلي ل من لكل اجلنازة على الصالة تسن:  واحلنابلة الشافعية عند )فرع(:
 . يكن ل أم عليه ابلصالة

                                                 
 خيثمة أيب بن سهيل حديث من(  السلفية ط   229/  12 الباري فتح)  البخاري أخرجه 1

 .344ص والطحطاوي ، 317/  1 البدائع 2

 طريق من(  23 رقم" )  السنة"  يف عاصم أيب ابن رواه: ضعيف(: 2579قال العالمة األلباين يف الضعيفة ) 3
، أعرفه ل هذا عتيك أبو يف،ضع إسناد وهذا: قلترضي هللا عنه.  مالك بن أنس عن عتيك أيب عن راشد بن صاحل

 وهو ، للهيثمي(  4625)  البحرين وجممع ،(  5282)  األوسط املعجم جممع يف كما  ؛(  عبيد أبو)  أن تبني مث
 2/2/279)  الكبري التاريخ يف البخاري ترمجه ، العبسي هللا عبد أبو أنه الظاهر راشد بن وصاحل، مسلم رجال من

 . تعديال وال جرحا فيه يذكرا ول(  2/1/401)  حامت أيب وابن ،(
 املنتهى وغاية ، اإلسالمية املكتبة ط - 481/  2 احملتاج وهناية ، 180/  1 املزين وخمتصر ، 243/  1 األم 4
 . 225/  1 جدا ابختصار الصغري والشرح ، 240/  1
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 للصالة ضعتو  ال أن أحببت آخر ويل جاء مث اجلنازة على ابلصالة األولياء سبق إن:  األم يف وقال
 . هللا شاء إن أبس فال فعل وإن ، اثنية

 .1أخرى مرة اجلنازة على الصالة تعاد ال مالك وعند
 اجلنازة ىعل اإلمام أو األمري، صالة يف العلم أهل اختلف (:5/398قال ابن املنذر يف األوسط )

 أيب بن يعل عن روينا يلالو  من عليها ابلصالة أحق اإلمام: العلم أهل أكثر فقال حاضر، ووليها
 علقمة، قول هذاو  عنه، بثابت وليس ،" اجلنازة على صلى من أحق اإلمام: " قال أنه طالب

 الوايل ": مالك وقال ،املتقدمني من مجاعة قال وبه البصري، واحلسن غفلة، بن وسويد واألسود،
 فيهو  ،" عليه لصالةاب أحق احلي إمام: " الرأي أصحاب وقال وإسحاق، أمحد، قال وكذلك"  أحق
 لقا أنه كالضحا عن وينا،ر  وقد ،" الوايل من ابلصالة أحق الويل: " قال الشافعي قاله: اثن قول

 قال"  علمت ما مين ذكروا علي، يصلي األمري تدعن وال غريك، علي يصلني ال: " موته عند ألخيه
 إذا خبارابأل القول لعلما أهل عوام ومذهب مذهبه أن غري الشافعي قاله ما ُيتمل النظر: بكر أبو

 هأاب إن: " قال ،سلمة بن عمرو... عن األخبار وجود عند الظن على الشيء محل وترك جاءت،
 اسألو  مث آن،القر  وتعلموا الناس، أسلم حىت وسلم عليه هللا صلى النيب إىل وفدوا قومه من وأانسا
 لكم يصلي أو ،بكم يصلي: " قال ؟ لنا يصلي من أو بنا يصلي من وسلم عليه هللا صلى النيب

 غالم، انوأ أخذت أو عت،مج مما أكثر مجع أحدا جيدوا فلم للقرآن، مجعا أكثرهم أو أخذا، أكثركم
 يف يؤمهم وكان ذا،ه يومي إىل قومي إمام أزل فلم هلم، صليت أو هبم، فصليت، ، مشلة وعلي

 عودمس يبأ حلديث موافق احلديث وهذا بكر أبو قال " جنائزهم على ويصلي مسجدهم،
 مث ب،البا هذا يف داموجو  علي بن احلسن حديث يكن ل فلو ،" أقرؤهم القوم يؤم: " األنصاري

 عيدا،ب كان  ام اجلنائز، علىو  املكتوابت، الصلوات"  أقرؤهم القوم يؤم: " قوله يف يدخل: قائل قال
 على لتص الو : } ذكره جل هللا قال امليت، على الصالة على يقع لصالةا اسم ألن.  أعلم وهللا
 هللا صلى النيب عن خباراأل وثبتت اآلية،[ 84: التوبة{ ] قربه على تقم وال أبدا مات منهم أحد
 ي،النجاش على سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول وصلى ،" صاحبكم على صلوا: " قال وسلم عليه

 ا.ه  أعلم وهللا الباب، هذا يف تكثر واألخبار
 الصالة يف األقارب على األمري تقدمي يرون لعلم ا أهل أكثر(: 2/362وقال ابن قدامة يف املغين )

 اعتبار جبامع النكاح يف تقدميه على قياسا الويل يقدم قوليه أحد يف الشافعي وقال ،امليت على
                                                 

 (.16/38الفقهية ) ، وانظر املوسوعة164/  1 واملدونة ، 240/  1 املنتهى وغاية ، 244/  1 األم 1
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 وحكى (سلطانه يف الرجل يؤم ال):  سلم و عليه هللا صلى النيب قول خالف وهو العصبات ترتيب
 تقدم:  ويقول العاص بن سعيد قفا يف يدفع وهو احلني مات حني يناحس شهدت:  قال حازم أبو
 اإلمام وروى سلم و عليه هللا صلى النيب سنة يقتضي وهذا املدينة أمري وسعيد قدمتك ما السنة لوال

 عمر بن وزيد علي بنت كلثوم  أم جنازة شهدت:  قال هاشم بين موىل عمار عن إبسناده أمحد
 هللا صلى حممد أصحاب من مثانون يومئذ وخلفه املدينة أمري وكان اصالع بن سعيد عليها فصلى

 وقال هريرة وأاب اثبت بن زيد آخر موضع يف ومسى واحلسني واحلسن عمر ابن فيهم سلم و عليه
 فلم اشتهر وهذا ذلك حنو مسعود ابن وعن اجلنازة على صلى من أحق اإلمام:  عنه هللا رضي علي
 كسائر  فيما ابإلمامة أحق اإلمام فكان اجلماعة فيها سرعت صالة وألهنا إمجاعا فكان ينكر

 بعده واخللفاء أقارهبا حضور مع اجلنائز على يصلي سلم و عليه هللا صلى النيب كان  وقد الصلوات
  عليها التقدم يف امليت أولياء استأذنوا أهنم إلينا ينقل ول
 مةاإلما يف قبله من فالنائب يكن ل فإن قبله نم فاألمري يكن ل فإن اإلمام هاهنا واألمري:  فصل 

 وإن األب مث، فاحلاكم يكن ل فإن معاوية قبل من أمريا كان  وإمنا العاص بن سعيد قدم احلسني فإن
  العصبة أقرب مث سفل وإن االبن مث عال

 عال وإن باأل أبو اجلد مث األب األمري بعد الناس أوىل أن يف اخلرقي ذكره ما املذهب يف الصحيح 
 أبو قالو  العصبات من األقربف األقرب مث ابنه مث عصبة هو الذي األخ مث نزل وإن ابنه مث االبن مث

 باتعصي أقوى ألنه باأل من أحق االبن أن مالك عن وحكي قوالن ففيه وأخ جد اجتمع إذا:  بكر
 يف ياستو  ماأهن ولنا، ألبوةاب يديل واجلد ابلنبوة يديل ألنه اجلد من أوىل واألخ اإلرث بدليل منه

 فكان جابةاإل إىل أقرب هالبن ودعاؤه وأشفق أرأف واألب بنفسه يديل منهما واحد كل  ألن اإلدالء
 .ه ا املرياث الفخب له والشافعة للميت الدعاء املقصود كان  إذا البعيد مع كالقريب  أوىل
 بني يقضي مما وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول عن روي ما ابب: لطحاوي ل اآلاثر مشكل ويف

 وال»:  وسلم عليه هللا صلى النيب قول يف يدخل هل اجلنائز على الصلوات يف اإلمامة يف املختلفني
 هللا رسول عن الباب هذا قبل الذي الباب يف روينا:  جعفر أبو قال ؟ ال أم «إمارته يف أمري يؤم

 يف اإلمامة يدخلون وأصحابه حنيفة وأب فكان ، «إمارته يف أمري يؤم ال»:  وسلم عليه هللا صلى
 عمن شيء يف روي هل فنظران فيه يدخلها ال الشافعي وكان ، ذلك يف اجلنائز على الصلوات

 عقبة بن قبيصة حدثنا:  قال حدثنا قد أمية أاب فوجدان ؟ ال أم القولني هذين أحد فوافق ، تقدمهم
 إمساعيل عن ، عوف أيب بن داود وهو:  جعفر أبو قال ، اجلحاف أيب عن ، سفيان حدثنا:  قال ،

 بن لسعيد قال السالم عليهما احلسن مات حني علي بن احلسني شهد من أخربين:  قال ، رجاء بن
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 قد ، البصري يونس بن حممد بن إبراهيم ووجدان «تقدمت ما سنة أهنا فلوال ، تقدم»:  العاص
 ، حازم أيب عن ، حفصة أيب بن سال عن ، سفيان حدثنا:  قال ، حذيفة أبو حدثنا:  قال ، حدثنا

 يف يطعن وهو العاص بن لسعيد يقول حسينا فرأيت ، علي بن احلسن مات يوم لشاهد إين:  قال
 تنفسون:  هريرة أبو فقال ، شيء بينهما فكان:  قال «تقدمت ما سنة أهنا لوال ، تقدم»:  عنقه
 أحبهما من»:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت وإين ، فيها تدفنونه تربة نبيكم ابن على
 على دل قد ما احلديث هذا يف فكان:  جعفر أبو قال «أبغضين فقد أبغضهما ومن ، أحبين فقد

 مما الشافعي وكان ، القول هذا يوجب عندان القياس فكان ، ذلك يف اجلنائز على الصلوات دخول
 ذلك يف خمالفوه وكان اخلاصة الفروض من ذاه أن:  ذلك يف عنه ذكرانه الذي لقوله ، به ُيتج

 املسلمني على ألن ؛ هبا منهم اخلاصة بقيام العامة عن تسقط اليت العامة الفروض من إهنا:  يقولون
 بذلك قام من وكان ، قبورهم يف مواراهتم عليهم وكما ، غسلهم عليهم كما  جنائزهم على الصلوات

 على واجبة املساجد يف اخلمس للصلوات اجلماعات وكانت ، بقيتهم عن الفرض به سقط ، منهم
 الصلوات يف اجلماعة وكانت ، بقيتهم عن الفرض به سقط منهم بذلك قام من أن إال املسلمني
 القياس يف ذلك فمثل ، الناس من غريه دون إليه فيها اإلمامة كانت  ، األمري حضرها لو اخلمس
 ، الناس من غريه دون إليه فيها اإلمامة كانت  ألمريا حضرها إذا اجلنائز على الصلوات يف اجلماعة

 اه . التوفيق نسأله وجل عز وهللا
 احلي إمام: حنيفة أبو قال: امليت على ابلصالة أحق فيمن للطحاوي العلماء اختالف خمتصر ويف

: مالك قال و ... وليه إىل امليت على الصالة: يوسف أبو وقال األب، مث امليت على ابلصالة أحق
 والقاضي وليه من امليت على ابلصالة أحق إليه الصالة كانت  إذا الشرطة صاحب أو املصر ايلو 

 وكان وليه، من امليت على ابلصالة أحق الوايل: األوزاعي وقال ... الصالة يلي الذي هو كان  إذا
 أحق اماإلم: احلسن بن هللا عبيد وقال السنة، من هو ويقول امليت على اإلمام تقدمي يعجبه احلسن

 عن األعمش روى للعصبة والوالية الوايل من أحق الويل: الشافعي وقال الويل، من عليه ابلصالة
 صلى هللا رسول قال يقول األنصاري مسعود أاب مسعت: قال ضمعج بن أوس عن رجاء بن إمساعيل

 يؤم ال: قالو  إبسناده رجاء بن إمساعيل عن شعبة ورواه. سلطانه يف الرجل يؤم ال: وسلم عليه هللا
 ُيضر ل إذا فإنه أحق احلي إمام أن حنيفة أيب عن حكيناه ما وأما: جعفر أبو قال. إمارته يف أمري

 وكان. أصحابه سائر قول ويف قوله يف إليه فالصالة الوايل حضر فإذا مصرهم، وايل عليهم الصالة
 حينئذ يقدمون ال كانوا  هنمأل الوقت ذلك يف احلي أئمة إىل الصالة جعل إمنا: يقول عمران أيب ابن
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 زال وقد الفضل، من عليه هو ملا يتقدمه أو منهم لغريه يصلح ال من إال املسجد يف هبم للصالة
 اه . فيه احلي أبئمة اعتبار فال ذلك اآلن

 عليه يقدم ال الراتب ماماإل إن العلماء قال وهلذا(: 4/181وقال شيخ اإلسالم يف منهاج السنة )
 إذا افيم الفقهاء نازعوت ابلناس يصلي الذي هو األمري أن أوال السنة وكانت، همن أفضل هو من

 الوايل قدمي هل اجلنازة ةصال يف تنازعوا كما  قولني على يقدم أيهما واملتوىل البيت صاحب اجتمع
 ةاملدين ريأم علي بن حلسنيا أخوه قدم علي بن احلسن مات ملا وهلذا، الوايل قدم وأكثرهم الويل أو

 يصلي نأ أمره الذي مرياأل ذلك من أفضل واحلسني قدمتك ملا السنة أهنا لوال وقال عليه للصالة
 يف لالرج الرجل يؤمن ال سلم و عليه هللا صلى النيب قال وقد األمري هو كان  ملا لكن أخيه على

 ا.ه  لذلك قدمه سلطانه
  (وواليه ماماإل امةابإلم واألوىل) قوله (:1/355وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )

 من مجاعة الةص كل  بعمومه يتناول (سلطانه يف الرجل يؤمن ال) وحديث صحيح هذا أقول 
 قدمو  عنهما هللا يرض علي بن احلسني اإلمام السنة هبذه اقتدى وقد وغريها اخلمس الصلوات

 ماك  قدمتك ما سنة هناأ لوال وقال عنه هللا رضي علي بن احلسن أخيه على يصلي العاص بن سعيد
 لصاحلا ألقربا مث قوله وأما ،والتاريخ السري كتب  يف املنقول وهو والبيهقي والطراين البزار أخرجه

 وهذا موراأل من كثري  يف بهبقري أوىل القريب صار قد لكنه عليه يدل دليل بذلك يرد فلم العصبة من
 ملا ءدعا له وأخلصهم ذلك يف نية واصدقهم عليه بصالته له ابلشفاعة الناس أحق كونه  مع منها

 ول هل احلق نفلكو  األوىل ذنأي ل إن تعاد الصالة كون  وأما، والتعاطف الرتاحم من القرابة تقتضيه
 هللا ىصل هللا رسول لىص وهلذا للميت اخلري زيدة إال الصالة تكرار يف وليس ابق فهو به أيذن
 مع وسلم هوأل عليه هللا لىص النيب يؤذنوا ول دفنوه حيث األسود أو السوداء قرب على سلم و عليه

 على لمس و عليه هللا لىص هللا رسول صلى وهكذا عليه صلوا وقد إال يدفنونه ال أهنم املعلوم أن
 ا.ه  وغريمها الصحيحني يف اثبت قبله والذي هذا رطب قرب

 اجلنازة؟ لىع ابلصالة األوىل من: (2/1510) وأدلته اإلسالمي الفقه كتابه  يف الزحيلي وقال
 :1ثالثة آراء للفقهاء

                                                 
: الفالح مراقي ومابعدها، 1 /131:اللباب ومابعدها، 1 /823:املختار الدر ،463،1 /457:القدير فتح 1

 1 /346:احملتاج مغين ،1 /558:الصغري الشرح ،94ص: الفقهية القوانني ،1 /233:اجملتهد بداية ،98ص
 .2 /127:القناع كشاف  ،485 - 2 /480:املغين ومابعدها،
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 وألن ة،السلطن بسبب يتامل على ابلصالة أحق انئبه أو حضر إن السلطان: للحنفية :األول الرأي
 ي؛احل إمام مفيقد ُيضر ل إنف والية، صاحب ألنه فالقاضي؛ ُيضر ل فإن به، ازدراء عليه التقدم يف

 وبةعص رتتيبب املكلف الذكر الويل يقدم مث مماته، يف عليه ابلصالة أوىل فكان حياته، يف رضيه ألنه
 وملن. جالزوا  يةوال يف رتتيبهمك  فاألقرب األقرب ويقدم االبن، على فيقدم األب إال النكاح أولياء أو
 على عليه ابلصالة مليتا له أوصى ممن أحق التقدم والية له ومن. لغريه أيذن أن التقدم حق له

 .طلةاب الوصية ألن به؛ املفىت
 ألجل ء،شا إن قربه لىع ولو الصالة، إعادة فللويل وانئبه، والسلطان الويل غري عليه صلى فإن

 ىأتد الفرض ألن ه؛بعد عليه ُيصلي أن ألحد جيز ل الويل صلى وإن. الفرض إلسقاط ال حقه،
 .مشروع غري اجلنازة على ابلصالة والتنفل ابألول،

 نوالزما لاحلا الختالف خه،تفس الظن على يغلب ل ما قربه، ىعل صلِ ي عليه، ُيَصلَّ  ول دفن فإن
 .واملكان

 ليه،ع يصلي نأ امليت أوصى من: امليت على ابلصالة الناس أحق: واحلنابلة للمالكية :الثاين الرأي
 عليه يصلي نأ أوصى وعمر عمر، عليه يصلي أن بكر أبو أوصى فقد الصحابة، بفعل عمالً 

 بن سعيد ليهاع يصلي أن أوصت سلمة وأم هريرة، أبو عليها يصلي أن أوصت وعائشة صهيب،
 األولياء مث ،«سلطانه يف رجلال الرجل يؤم ال»: السابق للحديث األمري، أو الوايل مث إخل، ... زيد

 ألقربا مث سفل، وإن االبن مث عال، وإن األب فيقدم النكاح، يف واليتهم ترتيب على العصبات
 .وهكذا العم، ابن مث العم مث األخ، فيقدم العصبات، من فاألقرب

 النساء ويصلي. ةابألبو  يديل دواجل ابلبنوة، يديل ألنه اجلد؛ على املالكية عند وابنه األخ يقدم لكن
 .لديهم مامتهنإ تصح ال إذ أفذاذاً، واحدة دفعة الرجال عدم عند املالكية املذهب يف

 دينية، ةمزي له ومن ،الصغار على والكبار ساء،الن على الرجال فيقدم فاألفضل، األفضل ويقدم
: بلةاحلنا ةوعبار . ملالكيةا قول هذا. الرتاضي أو ابلقرعة قدم استووا فإن ابلسن، قدم استووا فإن

 مأقرؤه ومالق يؤم»: سلمو  عليه هللا صل ى النيب قول لعموم املكتوابت، يف ابإلمامة األحق يقدم
 .«هللا لكتاب
 الويل، لغري امليت أوصى وإن الوايل، من ابإلمامة أوىل الويل أن: اجلديد يف فعيةللشا :الثالث الرأي
 هو اجلنازة على الصالة من املقصود ألن كاإلرث،  إبسقاطها وصيته تنفذ فال حقه، الصالة ألن

 ابلصالة الصحابة وصاي وأما. قلبه وانكسار لتأمله اإلجابة إىل أقرب القريب ودعاء للميت، الدعاء
 ابنه مث االبن، مث عال، وإن اجلد مث األب، فيقدم. الوصية أجازوا أولياءهم أن على فمحمولة يهم،عل



 - 283 - 

 مث ألب، مث الشقيق، األخ ابن مث ألب، األخ على الشقيق األخ تقدم واألظهر األخ، مث سفل، وإن
 مث .ألب مث شقيق عم ابن مث ألب، مث شقيق عم فيقدم اإلرث، ترتيب على النسبية العصبة بقية
 ولو .ألم العم مث اخلال، مث ألم، األخ مث األم، أبو فيقدم فاألقرب، األقرب يقدم األرحام، ذوو

 من أوىل العدل اإلسالم يف فاألسن لإلمامة، صاحل وكالمها أخوين، أو كابنني  درجة يف وليان اجتمع
 اه  وحنوه األفقه

 الويل من فيها ابالمامة حقأ انئبة أو وايلوال(: 100وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 .علي بن احلسن مات يوم الشاهد إين): قال حازم أيب حلديث
 أهنا فلوال تقدم -: ويقول عنقه يف يطعن - 1العاص بن لسعيد إين يقول علي بن احلسني فرأيت

 .2(شئ بينهم وكان يومئذ املدينة على أمري وسعيد"  قدمتك ما سنة

                                                 
  الذين أحد وهو قريش أشراف ومن وقورا، حليما وكان سنني، تسع وله وسلم عليه هللا صلى النيب قبض رؤية، هل 1

 يف مات املدينة، على معاوية وأستعمله طربستان ابلناس وغزا الكوفة، على استعمله وكان لعثمان، املصحف كتبوا
 .لبقيعاب ودفن ،(58) سنة املدينة من أميال ثالثة على ابلعرصة قصره

 برتبة نبيكم ابن على أتنفسون هريرة أبو فقال: " آخره يف وزاد( 28 /4) والبيهقي( 171 /3) احلاكم أخرجه 2
 أيضا أمحد وأخرجه .(أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين، فقد أحبهما من): يقول هللا رسول مسعت وقد فيها تدفنونه

 قال مث ". القصة فذكر: " بقوله إليها أشار وإمنا للصالة، سعيد تقدمي قصة يسق ل ولكنه الزيدة، هبذه( 531 /2)
 .الذهيب ووافقه ،" االسناد صحيح: " احلاكم

 رجالهو  والبزار الكبري يف لطرباينا رواه: " قال مث الزيدة مع بتمامه( 31 /3) اجملمع يف اهليثمي أورده واحلديث
 حفصة أيب نب سال فيه"  :وقال البيهقي مع مقروان اإليهم( 275 /5) التلخيص يف احلافظ وعزاه ". موثقون

 يف سلي: األوسط يف ملنذرا ابن وقال بنحوه، حازم أيب عن آخر وجه من ماجه وايب النسائي رواه لكن ضعيف،
 هبعض ويف فظاحلا كالم  هذا: تقل ". وغريهم الصحابة من كثرية  مجاعة حضرها احلسن جنازة ألن منه، أعلى الباب

 :وجهني من وذلك نظر
 ". غال شيعي هأن إال صدوق،: " " التقريب"  من ترمجته يف ماقاله ينايف حفصة أيب ابن على الضعف إطالقه: األول
 يقويو  املصطلح علم يف رتقر  كما  شيعي أنه يضره وال الدرجات، أقل على حسن فحديثه صدوقا كان  فإذا: قلت

 يعل بن حلسنيا شهد من أخربين: لقا الزبيدي رجاء بن امساعيل طريق من له رواية يف أخرجه البيهقي أن هذا حديثه
 ذاه امساعيلو  ،" قدمتك ما نةس أهنا فلوال تقدم: " لسعيد احلسني قول ويف ابختصار، احلديث فذكر...  مات حني
 هوغري  يترأ اكم  سال مساه فقد ة،القص شاهد من فيها يسم ل وإن قوية، متابعة فهي حفضة، أيب ابن اتبع وقد ثقة،
 :وهو أييت ما هفي لكن... "  ماجه وابن النسائي رواه لكن"  احلافظ قول ذك إىل يشري كما  أيضا



 - 284 - 

 ِبا أيخذ ل أنه مع فهايضعول  اجلزم بصيغة القصة هذه( 441 /5) احمللى يف محز  ابن أورد وقد
 وجب مةئالا تنازع إذا لكنو  هبذا، فتعارضوان إمجاعا لكم ندع ل: قلنا فقال؟ احلكم من عليه تدل

 .أوردان ما والسنة القرآن ويف والسنة، القرآن إىل الرد
 هذاو  املرفوع، حكم يف"  كذا  السنة"  الصحايب لقو  أن يرى ال هللا رمحه حزم ابن وكأن: قلت

 يدةز  وسيأيت. هللا ءشا إن الصواب وهو املرفوع، حكم يف ذك أن نياألصولي عند املتقرر خالف
 (.73) املسألة يف هلذا بيان
 بِبَ ْعض   ىَل وْ أَ  ْعُضُهمْ ب َ  َحامِ اأْلَرْ  ُأوُلووَ ) تعاىل قوله فيعين"  والسنة القرآن من حزم ابن إليه أشار ما وأما
 يف الرجل ؤمني وال) يةالتال املسألة يف االيت احلديث يف وسلم عليه هللا صلى وقوله ،(اّللَِّ  ِكَتابِ   يف 

 نهأ خيفى وال األولياء، يتامل على ابلصالة األحق أن على حزم ابن به، استدل رواية يف كما  (أهله
 يف مقرر هو كما  ممقد وهو خاص، عنه هللا رضي احلسني حديث وهو ودلينا ابلعموم، استدالل
 املنذر وابن وأسحاق دوأمح ومالك حنيفة كأيب  العلماء مجهور ذكران ما إىل ذهب ولذلك األصول،
الذي  احلديث نإ: فقلت استدركت مث (217 /5) اجملموع يف كما  القدمي قوله يف والشافعي

 يف لبيتا بصاحب إماما أحد يصلني ال: معناه ألن فيه، حنن فيما له عموم الاستدل به ابن حزم 
 ويف"  هأهل يف الرجل نيؤم وال: " ملسلم رواية ففي احلديث، روايت جمموع من بني وهذا بيته،

 أن يضاأ الظاهر الن حزم أبن على حجة فهذا"  سلطانه يف وال أهله يف الرجل تؤمن وال"  له أخرى
 منه رأكث كان  وول غريه على دممق أنه أيضا ظاهروال. الناس أمور والية إليه الذي السلطان به املراد
  (.134 /3) الشوكاين انظر. قرآان
 ذكره ورد الذي الرتتيب على مث هللا، لكتاب أقررهم ابالمامة فاألحوط انئبه، أو الوايل ُيضر ل فإن
 فأعلمهم سواء، القراءة يف كانوا  فإن ،هللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم) :وسلم عليه هللا صلى قوله يف

 ال سلما فأقدمهم سواء سواء اهلجرة يف كانوا  فإن سلما فأقدمهم سواء السنة يف كانوا  فإن: ابلسنة
 .1(إبذنه إال تكرمته على بيته يف يقعد وال سلطانه، يف الرجل يؤمن

                                                                                                                           

 ندمس يف خائرالذ يف النابلسي هيورد ول ماجه، وابن النسائي سنن اجلنائز يف احلديث على أقف ل أنين: الثاين
 .أعلم وهللا. حازم أيب مسند يف وال احلسني

 
 وقد االنصاري، البدري مسعود أيب حديث من واملسانيد السنن أصحاب من وغريه( 133 /2) مسلم أخرجه 1

 (.598 ،594 رقم" ) داود أيب صحيح"  يف خرجه
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 على وفدوا( قومه يعين) أهنم): سلمة بن عمرو حلديث احللم يبلغ ل غالما كان  ولو األقرأ ويؤمهم
 مجعا أكثركم: قال يؤمنا؟ من هللا يرسول: قالوا ينصرفوا أن أرادوا فلما وسلم، عليه هللا صلى النيب

 مشلة وعلى غالم، وأان فقدموين مجعت، ما مجع القوم من أحد يكن فلم للقرآن، أخذا أو للقرآن
 .1(هذا يومنا إىل جنائزهم على أصلي وكنت إمامهم، كنت  إال جرم من جممعا شهدت فما: قال، يل

 ا.ه 
 اإلمام أو وليه يتامل على يصلي هل (:13/137وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )

 ؟ الراتب
 .الراتب اإلمام املسجد يف عليه يصلي فأجاب:

 فهل,  معني خصش عليه يصلي أبن امليت وصى قد كان  إذا (:13/137وسئل رمحه هللا أيضا )
 تب؟الرا اإلمام من أوىل الشخص هذا

 عليه هللا صلى النيب لقول له املوصى الشخص من اجلنازة على ابلصالة أوىل املسجد إمام فأجاب:
 .مسجده يف السلطان صاحب هو املسجد وإمام ،2« سلطانه يف الرجل الرجل يؤمن ال »: وسلم

 امليت على ابلصالة الناس أوىل من (:17/113وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 الويل؟ أو اإلمام

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  لَّىصَ  النيب قولل( املسجد إمام أعين) أوىل فاإلمام املسجد يف عليه ُصلِ ي إن فأجاب:
 يف عليه لِ يص وإن ه،مسجد يف طانسل املسجد وإمام ،"سلطانه يف الرجلَ  الرجلُ  يَ ُؤمنَّ  ال: "َوَسلَّمَ 
 أحد صلى وإن إليه، اسالن فأقرب وصي له يكن ل فإن وصي ه، به الناس فأوىل املسجد غري مكان

 .أبس فال احلاضرين
 أيهم أوىل ابلصالة عليها. املرأة وأولياء الزوج مسألة:

 عليها الصالة يف ينازعون إخوهتا فجاء بكرة أليب امرأة ماتت): قال بكرة أيب بن الرمحن عبد عن
 .3(عليهم فتقدم: قال ذلك يف انزعتكم ما عليها ابلصالة أحق أين لوال: أبوبكرة فقال

                                                 
 أليب رواية وهو الشاهد، موضع فيه ليس ولكن البخاري يف وأصله صحيح، إبسناد والبيهقي داود أبو أخرجه 1

 .(602 و 599) رقم داود أيب صحيح يف خرجته وقد داود،
 (.673) برقم مسلمأخرجه  2

 سليمان بن جعفر عن( 473 /3) مصنفه يف وهو الرزاق عبد طريق من( 400 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 3
 .األزدي عبيد ابن هو ربه وعبد .به بكرة أيب بن الرمحن عبد عن ربه عبد عن
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 لتفقا امليتة، ُيضرون ةاملرأ وأولياء الزوج يف واختلفوا(: 5/400قال ابن املنذر يف األوسط )
 وعطاء، ،والشعيب عباس، وابن بكرة، أيب عن القول هذا روينا عليها، ابلصالة أحق الزوج: طائفة
 بكرة أيب بن الرمحن عبد نع.. أمحد مال القول هذا وإىل راهويه، بن وإسحاق العزيز، عبد بن وعمر

 أين لوال ": بكرة أبو قالف عليها، الصالة يف ينازعونه إخوهتا فجاء بكرة أليب امرأة ماتت: قال
 عليه، امغشي فأخرج قرب،ال دخل مث عليها، فتقدم: قال ذلك يف انزعتكم ما عليها ابلصالة أحقكم

 أحق لزوجا: " قال باس،ع ابن عن .. واحلديث وذكر"  وابنة ابنا أربعون أو ثالثون، يومئذ وله
 والزهري، املسيب، بن يدسع قول هذا أوىل القرابة: طائفة وقالت"  عليها والصالة امرأته، بغسل
 مث ق،أح األب أن هوو : اثلث قول وفيه والشافعي، ومالك، وقتادة، واحلكم، األشج، بن وبكري
: ليقو  عمانالن وكان وزاعي،واأل ،: البصري احلسن قول ذاه العصبة، مث األخ، مث االبن، مث الزوج،

 ا.ه  " األب قدمي أن ينبغي الزوج، ابن وهو وابنها، زوجها معها امرأة امليت كان  إذا" 
 تقدمي اخلرقي كالم  ظاهرف وعصباهتا املرأة زوج اجتمع وإن(: 2/362وقال ابن قدامة يف املغين )

 األشج بن كريب و الزهري و املسيب بن سعيد وقول أمحد عن الروايت أكثر وهو العصبات
 عن رويو  منه ابنها على املرأة زوج يقدم حنيفة أاب أن إال الشافعي و مالك و حنيفة أيب ومذهب

 ذلك يورو  إخوهتا تأذنيس ول امرأته على صلى بكرة أاب ألن العصبات على الزوج تقدمي:  أمجد
 أحق فكان ابلغسل أحق وألنه إسحاق و العزيز عبد بن عمر و عطاء و الشعيب و عباس ابن عن

 هبا أحق أنتم:  امرأته هلأل قال أنه عنه هللا رضي عمر عن يروى أنه ولنا ،الوفاق كمحل  ابلصالة
 اهل يكن ل نإ الرواية هذه فعلى تزل ل والقرابة أجنبيا فصار ابملوت زوجتيه زالت قد الزوج وألن

 .األجنيب من أوىل فكان وشفقة اسبب له ألن أوىل فالزوج عصبات
 .الويلأم  الوصيمن أحق ابلصالة  مسألة:

                                                                                                                           

 املنذر وابن( 363 /3) شيبة أيب ابن أخرجه يصح وال امرأته على ابلصالة أحق الزوج أن عباس ابن عن ورد وقد
(5/ 401.) 

 .ضعيف سنادإب( 144 /5) احمللى يف كما  وكيع أخرجه الزوج، من أوىل الوايل أن عمر عن وورد
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 يومئذ والباهلة: قال مالك بن أنس عليه يصلي أنه الباهلي جبري بن يونس أوصى): قال حممد عن
 .1(عليه فصلى الزاوية من أنس جاء حىت فأقاموا: قال أمامنا، يف
 ليصلي زيد بن هللا عبيد فركب األسلمي برزة أبو يصلي أن أوصى عمرو بن عائذ أن) اثبت عنو 

 .2(راجًعا دابته فقفل برزة، أبو عليه يصلي أن أوصى قد إنه له قيل فسلم، مصر بلغ فلما عليه،
 فاختلف عليه يصلي نأ رجل إىل يوصي الرجل يف واختلفوا(: 5/402قال ابن املنذر يف األوسط )

 يبوأ ،أرقم بن وزيد مالك، بن أنس مذهب هذا حق،أ الوصي: طائفة فقالت والويل، إليه املوصى
 هلي،البا جبري بن نسيو  عن وإسحاق وأمحد، سريين، بن وحممد سلمة، وأم زيد، بن وسعيد برزة،
 جاء حىت فأقاموا: قال ناإمام يف يومئذ والباهلة: قال مالك بن أنس عليه يصلي، أن أوصى: " قال
 نب زيد علي ليصلف مت، أان إذا أوصى"  أسيد بن حذيفة .. و" عليه فصلى الزاوية، من أنس
: نهاب له فقال وفة،الك أمري وكان عليه ليصلي حريث بن عمرو جاء اجلنازة وضعت فلما أرقم،
 ،عمرو بن عائذ .. و" زيدا فقدم: قال أرقم بن زيد عليه يصلي أن أوصاين أيب إن األمري هللا أصلح

 بلغ افلم عليه، ليصلي زيد بن هللا عبيد فركب فمات ،األسلمي برزة أبو عليه يصلي أن أوصى" 
"  سلمة، أم و " اجعار  دابته فقلب برزة، أبو عليه يصلي أن أوصى قد إنه: له قيل فسلم، مصر

 ا.ه  " أحق الويل: " الثوري وقال"  زيد بن سعيد عليها يصلي أن أوصت
 .عليه يصلي أن له أوصى من يهعل ابلصالة الناس وأحق (:2/362وقال ابن قدامة يف املغين )

 و الثوري وقال سريين ابن و سلمة أم و زيد بن سعيد و برزة أيب و أرقم بن زيد و أنس مذهب هذا
  أوىل فيها فالويل العصبات برتتب ترتتب والية ألهنا أحق الويل:  الشافعي و مالك و حنيفة أبو

 عمر عليه يصلي أن أوصى بكر أاب أن روي عنهم هللا رضي الصحابة إمجاع ولنا ،النكاح كوالية
 بن سعيد عليها يصلي أن أوصت سلمة أم و صهيب عليه يصلي أن أوصى وعمر:  قال أمحد قاله
 أبو عليها يصلي أن أوصت عائشة غريه:  وقال برزة أبو عليه يصلي أن أوصى بكرة أبو و زيد

 بن أنس عليه يصلي أن صىأو  جبري بن يونس و الزبري عليه يصلي أن أوصى مسعود وابن هريرة
                                                 

 عون وابن .به حممد عن عون ابن طريق من( 402 /5) املنذر وابن( 385 /3) شيبة أيب ابن أخرجه :صحيح 1
 .سرين ابن هو وحممد هللا، عبد هو

 هارون ابن هو وموسى .به اثبت أان محاد ثنا األعلى عبد ثنا موسى حدثنا( 403 /5) املنذر ابن أخرجه :صحيح 2
 .سلمة ابن هو ومحاد النرسي، محاد ابن هو األعلى وعبد احلافظ،

 (.402 /5) املنذر وابن (402 /5) شيبة أيب ابن عند ضعيفة أبسانيد سلمة وأم أرقم بن زيد عن الباب ويف
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 الكوفة أمري وهو حريث بن عمرو فجاء أرقم بن زيد عليه يصلي أن أوصى سرُية أبو و مالك
 زيدا فقدم أرقم بن زيد عليه يصلي أن أوصى أيب إن األمري أيها:  ابنه فقال عليه فيصلي ليتقدم
 وصيته فتقدم له شفاعة افإهن للميت حق وألنه إمجاعا فكان خمالف يظهر فلم انتشرت قضاي فهذه
 إمنا له حقا فليت سلمت وإن كمسألتنا  فهي أيضا الوصي فيها يقدم النكاح ووالية ثلثه كتفريق  فيما
 يف الغرض وألن النكاح والية خبالف الصالة يف يقم ألمري ا أن بينهما الفرق مث عليه للموىل حق هي

 إجابة وأقرب صالحا أظهر هو من لذلك تارخي فامليت جل و عز هللا إىل والشفاعة والدعاء الصالة
 .النكاح والية خبالف الظاهر يف
  يتهوص فرددان الشرع جهل املوصي ألن الوصية تقبل ل مبتدعا أو فاسقا الوصي كان  فإن: فصل 

 يف ميالتقد من مينع ماك  غريه وصلى يقدم ل كذلك  إليه األقرب كان  فإن ذميا الوصي كان  لو كما
 ا.ه  اخلمس الصلوات
 أب من وأخ بويناأل من أخ اجتمع فإن:  فصل(: 2/362قال ابن قدامة يف املغين ) )فروع(:

 يف كمواحل النكاح اليةو  يف الروايتني من أخذا وجهان التسوية أو األبوين من األخ تقدمي ففي
 مث عمملنا وىلفامل النسب نم العصبة انقرض فإن سواء فيهما كاحلكم  وأوالدهم األعمام ويف أوالدمها

  األجانب مث فاألقرب األقرب أرحامه ذوي من الرجل مث عصباته أقرب
 النيب ولق لعموم ملكتوابتا يف ابإلمامة أحقهما فأوالمها واحدة درجة يف وليان استوى فإن :فصل 

 األسن هل يقدم أن ُيتملو :  القاضي قال (هللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم):  سلم و عليه هللا صلى
 وفضيلة أوىل واألول افعيالش مذهب ظاهر وهذا قدرا هللا عند وأعظم الدعاء إجابة إىل قربا ألنه

 الدعاء إجابة فيها قصدي أنه مع الصلوات سائر يف الشارع رجحها وقد العلم بفضيلة معارضة السن
 األسن أن نسلم وال (شفعاؤكم أئمتكم):  قال أنه السالم عليه عنه روي وقد للمأمومني واحلظ
  اتالصلو  ائرس يف كما  بينهم أقرع وتشاحوا استووا فإن إجابة أقرب وال العال من قدرا أعظم اجلاهل

 يهاف انئبه مويقد فيها ستنابةاال له فكانت له تثبت والية ألهنا ِبنزلته فهو الويل قدمه ومن: فصل 
  النكاح كوالية  غريه على

 الامل وال كاحالن يف يلي ال ذاوهل له والية ال لعبدا ألن القريب العبد من أوىل البعيد واحلر :فصل 
 وصبيان اءنس إال يكن ل فإن هبما إمامته تصح ألنه أوىل فاململوك ونساء ومملوك صيب اجتمع فإن

 ممنه وإمامهم فسهمألن نوع كل  ويصلي اآلخر اجلنسني أحد يؤم أن يصح ال أنه املذهب فقياس
 : الشافعي وقال ةحنيف أبو قال وبه أمحد عليه نص نوسطه يف إمامتهن مجاعة النساء ويصلي
  جاز مجاعة صلني وإن بعضا بعضهن يسبق ال منفردات يصلني
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 بعضهن قيسب ال منفردات كوهنن  من ذكروه وما كالرجال  مجاعة فيصلني اجلماعة أهل من أهنن ولنا 
 سعد ىعل سلم و عليه هللا صلى النيب أزواج صلى وقد إمجاع أو بنص إال إليه يصار ال حتكم بعضا

  مسلم رواه وقاص أيب بن
 يف ابإلمامة والهمأ قدم عليهم للصالة يتقدم فيمن أولياؤهم فتشاح جنائز اجتمع فإن :فصل 

  ميته سبق من يعين السابق يقدم:  القاضي وقال الفرائض
 يؤم)  سلم و يهعل هللا صلى نيبال قول مع الدرجة يف تساووا إذا األولياء فأشبهوا تساووا أهنم ولنا 

 .ا.ه  من املغين جاز بصالة ميته أفراد ميت كل  ويل أراد وإن (هللا لكتاب أقرؤهم القوم
 عليها يصلي أيهم مقو  فيها تشاجر جنازة أن ولو(: 2/126قال السرخسي يف املبسوط ) )فرع(:
 اأعادو  اءاألولي أحب وإن اتمة، فصالهتم القوم بعض معه وصلى عليها فصلى غريب رجل فوثب

 لو ما زلةِبن وهم حقهم ليبط أن لغريهم يكون فال لألولياء اجلنازة على الصالة حق ألن الصالة؛
 إذا ما خبالف اإلعادة حق املسجد ألهل كان  املسجد يف ابجلماعة املكتوبة املسجد أهل غري صلى
 غريبال الرجل تحافت حني كان  فإن ذلك، بعد اإلعادة حق لغريهم ليس فإنه املسجد أهل فيه صلى
 رضي هب اقتدى الذي نأل اإلعادة؛ حق منهم بقي ملن فليس األولياء بعض به اقتدى اجلنازة صالة

 يتهوال ألن ه؛غري  معه ليس نهكأ  اجلنازة على الصالة حق األولياء من واحد ولكل قدمه فكأنه إبمامته
  .اإلعادة حق للباقني يكن ل أحدهم أبداء سقط فإذا متكاملة

 
 ة اجلنازة(لصال النداءل يشرع )ه

 وتروال نازةكاجل  غريها صالةل يؤذن وال ، املفروضة للصلوات شرع إمنا األذان أن على الفقهاء اتفق
 املخصصة هي ابتواملكتو  ، الصالة وقت بدخول لإلعالم األذان ألن ؛ ذلك وغري والعيدين
 نازةاجل صالة اأم ، تقديرا بعللت أذاان األصل أذان فجعل ، للفرائض اتبعة والنوافل ، معينة أبوقات
 مسلم يف ما ذلك يف ورد اومم، سجود وال ركوع وال فيها قراءة ال إذ ، احلقيقة على بصالة فليست

 الو  مرة غري العيد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت) قال مسرة بن جابر عن (2/604)
 (.إقامة وال أذان بغري مرتني

 والكسوف للعيدين ابلنسبة أنه الشافعية ذكر فقد هلا أذان ال اليت الصلوات هلذه النداء كيفية  أما
 ينادى فإنه - اجلنازة لصالة ابلنسبة للشافعية وجه ويف - مجاعة صليت إذا والرتاويح واالستسقاء

 احلنفية مذهب وهو ، واالستسقاء والكسوف للعيد ابلنسبة احلنابلة رأي وهو ، جامعة الصالة:  هلا
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 واستحسن ، العيدين لصالة ابلنسبة املالكية بعض وعند ، الكسوف لصالة ابلنسبة واملالكية
 . جامعة الصالة:  هلا يؤذن ال صالة لكل ينادى أن وهو ، الشافعي استحسنه ما عياض

 عليه هللا صلى هللا رسول عهد على الشمس خسفت:  قالت عائشة حديث الفقهاء به استدل ومما
 .1جامعة الصالة ينادي ديمنا فبعث وسلم

 إقامة وال أذان فال واجلمعة اخلمس الصلوات لغري اإلقامة يسن ال أنه على الفقهاء اتفق )فرع(:
، 2واالستسقاء واخلسوف الكسوف وصالة العيدين لصالة وال للنوافل وال للوتر وال اجلنازة لصالة

 مرة غري العيد وسلم عليه هللا صلى النيب مع صليت) قالرضي هللا عنه  مسرة بن جابر عن روي ملا
 على الشمس خسفت) قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي وما(، إقامة وال أذان بغري مرتني وال

 .(جامعة الصالة:  ينادي منادي فبعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد
 

 ابلنصوص مساخل للصلوات مشروعان واالقامة االذان (:3/77وقال النووي يف اجملموع )
 أو رةمنذو  كانت  واءس خالف بال اخلمس لغري االقامة وال االذان يشرع وال واالمجاع الصحيحة

 ينادى لكنو  كالضحى  ال ما واالستسقاء والكسوفني كالعيدين  اجلماعة هلا سن وسواء سنة أو جنازة
 رتاويحلل ىيناد كذاو  ابواهبا يف املصنف ذكره وقد جامعة الصالة واالستسقاء والكسوف للعيد

 عقط وبه الوجهني أصح على اجلنازة صالة يف ذلك يستحب وال مجاعة صليت إذا جامعة الصالة
 بيستح نهاب الغزايل طعوق وآخرون والبغوى العدة وصاحب واحملاملي والبندنيجى حامد أبو الشيخ

 اذان ال الما من الذانا كتاب  أول يف هللا رمحه الشافعي قال املنصوص وهو االول واملذهب فيها
 لصالةا فيه يقال أن فاحب رمضان شهر وقيام والكسوف االعياد فاما املكتوبة لغري اقامة وال

 الصالة قول وال فيها نأذا فال واخلسوف العيد غري انفلة وكل اجلنازة علي والصالة قال جامعة
 ا.ه  أعلم وهللا نصه هذا جامعة

                                                 
 ط 462/  1 التحفة على والشرواين ، 77/  3 واجملموع ، 210/  1 القدير وفتح ، 565/  1 عابدين ابن 1

 ، 211/  1 القناع وكشاف ، 423/  1 احلطاب هباش واملواق ، 191/  2 و 435/  1 واحلطاب صادر دار
 .(1/257) الراية بنص وانظر ، 620/  2 مسلم رواه. . "  الشمس خسفت: "  عائشة وحديث

 1 اخلرشي على العدوي وحاشية ، 435/  1 واحلطاب ، 258/  1 عابدين وابن ، 415/  1 الصنائع بدائع 2
 . 462/  1 والتحفة ، 77/  3 واجملموع ، 211/  1 القناع وكشاف ، 228 /
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 فرائضها صلواتال من خيتص وهو األذان. (:.4/21) الرتمذي شرحوقال ابن سيد الناس يف 
 ،كالعيدين  جلماعةا هلا تسن اليت الصالة فيه سواء إقامة وال أذان املفروضة غري يف فليس

 كسوفنيوال العيدين لصالة ينادى ولكن الضحى، كصالة  تسن ال واليت واالستسقاء، والكسوفني،
 ةصال يف أصحابنا ختلفوا. مجاعة يمتأق إذا الرتاويح لصالة وكذلك جامعة الصالة: واالستسقاء

  ضةاملفرو  غري يف ذانأ وال: مالك مذهب عن شاس ابن وحكى ال؟ أو كذلك  هلا ينادى هل اجلنازة
 ا.ه  جامعة ةالصال: هلا ينادى وال العيد وصالة واجلنائز واالستسقاء الكسوف كصالة
 يف ابجلنازة والنداء :انالبي يف رشد ابن قال(: 1/262) الرسالة منت علىيف شرحه  التنوخيوقال 

 ابن بهواستح العتبية يف مالك فكرهه املسجد ابب على وأما ابتفاق، جيوز وال ينبغي ال املسجد
 ا.ه  ابتفاق جائز فذلك نداء غري من واإلعالم هبا األذان وأما وهب،

شد من حمدث وأ اويح ؛ ألنهوال ينادى على اجلنازة والرت : )1/234كشاف القناع )يف  قال البهويت و 
كون أكثرها   قد ياليت ذلك ما يفعل عند الصالة على اجلنازة من إنشاد الشعر , وذكر األوصاف

 ا.ه  كذابً , بل هو من النياحة
الن قال : فببابه ؛ أبن ي (: ويف الشرح الصغري: كره صياح ِبسجد أو16/7ويف املوسوعة الفقهية )

 ا,ه  هال يكر فياح صإلعالم بصوت خفي أي من غري قد مات فاسعوا إىل جنازته مثالً , إال ا

 دعاء إىل الصالة يفقوله يف الشرح: ويستحب يف ال :)1/184سبل السالم )يف وقال الصنعاين 
ى ذ ال دليل عليح ; إ صحالعيدين وغريمها مما ال يشرع فيه أذان كاجلنازة: الصالة جامعة , غري

 ن بعده , نعمماشدون ء الر هللا عليه وسلم ; واخللفااالستحباب , ولو كان مستحبا ملا تركه صلى 
ول   عصرهيفببه سثبت ذلك يف صالة الكسوف ال غري , وال يصح فيه القياس ; ألن ما وجد 

 ا.ه يفعله ففعله بعد عصره بدعة , فال يصح إثباته بقياس وال غريه 
 مات إذا البلد أهل عوأد أن اإلسالم يف جيوز هل (:8/341سئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 وأصحابه؟ كأقرابئه  عليه، للصالة

 له يدعواو  عليه، يصلوا أن أجل من تويف إذا وجريانه وأصحابه امليت أقارب دعاء جيوزفأجابوا: 
 نجاشيال تويف ملا أصحابه خربأ وسلم عليه هللا صلى النيب ألن دفنه؛ على ويساعدوا جنازته، ويتبعوا

  .عليه اليصلو  ِبوته هللا رمحه
 

 فعل عبادة أخرى مع صالة اجلنازة( تعارض لو )ابب
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.  كفايةال فرض على عنيال فرض فيقدم ، آكدمها قدم واجبان، تعارض لو ما املعلومة القواعد من
 . اجلنازة لصالة الطواف يقطع ال الكعبة حول فالطائف

 نم الولد منع لدينوالل ليس هذا ومن ،اجلمعة قدمت ، الوقت وضاق ومجعة جنازة اجتمعت ولو
 ، عني ضفر  برمها ألن ، برضامها إال جيوز ال فإنه ، اجلهاد خبالف ، الصحيح على اإلسالم حجة

 .مقدم العني وفرض ، كفاية  فرض واجلهاد
 من كثري  فقال كتوبة،امل وصالة حضرت جنازة يف واختلفوا (:5/423قال ابن املنذر يف األوسط )

 وقال اق،وإسح وقتادة، ،سريين بن وحممد املسيب، بن سعيد قول هذا ابملكتوبة، يبدأ: العلم أهل
 عليهم، واجبة ألهنا ربابملغ يبدءون: اجلنازة وحضرت الشمس هلم تغرب القوم يف احلسن بن حممد

 بدأ أنه :الثانيةو  ابملكتوبة، أيبد أن: إحدامها روايتني، احلسن عن روينا وقد اجلنازة، على يصلون مث
 فعل دق يكون أن حلسنا ولعل ابملكتوبة، يبدأ: بكر أبو قال، املغرب صلى مث ازة،جن على فصلى

 ا.ه  مرة وهذا مرة، هذا
 أو الصالة تفأقيم تطوع أو فرض طواف يف كان  ومن (:7/202وقال ابن حزم يف احمللى )

 هطواف على لينب مث, حلاجته وليخرج فليصل, حاجة أو, بول له عرض أو, جنازة صالة له عرضت
 يبأ قول وهو فرق الو  واملروة، الصفا بني سعيه يف ذكران مما شيء له عرض من وكذلك. ويتمه
 ملكتوبةا الصالة يف الإ بد وال فيبتدئ، الواجب الطواف يف أما: مالك وقال. والشافعي, حنيفة
  ا.ه ذلك كل  يف فيبين التطوع طواف يف وأما; يبين مث يصليها فإنه, فقط

 َتامإ نأ فمذهبنا الطواف اثناء يف وهو جنازة حضرت إذا(: 8/60جملموع )وقال النووي يف ا
 حنيفة وبأو  صاحل بن سناحل وقال املنذر وابن ومالك دينار بن وعمرو عطاء قال وبه اوىل الطواف

 ا.ه  استأنف خرج فان خيرج ال ثور أبو وقال هلا خيرج
 الظهر صالة داءأل املسجد دخلت(: 12/192وسئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )

 تفارتبك جنازة ىعل يصلون أهنم اكتشفت قليل وبعد معهم فكربت يصلون وقوفا الناس فوجدت
 الةالص معهم أكمل ول الظهر صالة ألقضي اإلحرام تكبرية أخرى مرة كربت  مث الصالة وقطعت

 ؟ سيئ عملي وهل فعلت ما حكم فما.  اجلنازة على
 تكرب مث جنازة صالة أهنا علمت إذا اجلنازة صالة تنوي أن األمر هذا مثل يف لك املشروعفأجاب: 

 تصلي ذلك بعد مث ، شيء فاتك إن التكبريات من فاتك ما وتقضي ، اجلنازة صالة معهم وتكمل
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 اجلميع هللا وفق.  واسع وقتها ألن تفوت ال الظهر وصالة ، تفوت اجلنازة صالة ألن الظهر صالة
 ا.ه 

 طواف أو لنافلةا صالة تقطع هل: (17/158)مة العثيمني كما يف جمموع فتاواه وسئل العال
  ؟ اجلنازة على للصالة التطوع

 نأ ظاهرهو ( املكتوبة الإ صالة فال الصالة أقيمت إذا: ) وسلم عليه هللا صلى النيب قالفأجاب: 
 زجيو  ألنه ؛ أبس فال صليملا قطعها ولو ، اجلنازة لصالة تقطع فال للفريضة، إال تقطع ال النافلة
 . صحيح لغرض النفل قطع

 . انتهى"  قطعي ال أن األفضل لكن ، اجلنازة لصالة طوافه يقطع تطوعا يطوف من وكذلك
 اماإلم مع املكتوبة ةالصال فاتته وقد املسجد إىل الرجل دخل إذا (:17/114وسئل رمحه هللا )

 ة؟املكتوب صلِ ييُ  أم اجلنازة على إلماما مع ُيصلِ ي هل عليه للصالة امليت ُقدِ م وقد
 ُيصلَّى وفس فإنه ةاجلناز  أما د،بع إدراكها ميكن املكتوبة ألن اجلنازة على اإلمام مع ُيصلِ يفأجاب: 

 .هبا ينصرفون مث عليها
 

 (ثواهبا يضاعف املساجد الثالثة يف اجلنازة صالة هل)ابب 
 من أفضل هذا مسجدي يف صالة: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيبعن 
 .1(احلرام املسجد إال سواه فيما صالة ألف

 ألف من خري هذا مسجدي يف صالة) قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي جابروعن 
 .2(سواه فيما ألف مائة من أفضل احلرام املسجد يف وصالة احلرام، املسجد إال سواه فيما صالة

                                                 
 (.1394) ومسلم ،(1190) البخاري أخرجه 1
 مشكل شرح يف والطحاوى ،(1406 رقم ،451 /1) اجهم وابن ،(14735 رقم ،343 /3) أمحد أخرجه 2

 ال اثبت حديث وهو: عبدالرب ابن عنه قال واحلديث( 27 /6) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(127 /3) اآلاثر
 املتجر يف الدمياطي وقال صحيحني، إبسنادين روي(: 204 /2) الرتغيب يف املنذري وقال ألحد، فيه مطعن
 يف العراقي ابن وقال صحيح، إسناده(: 517 /9) املنري البدر يف امللقن ابن وقال حيح،ص إسناده(: 51) الرابح
 العالمة وقال ثقات، رجاله صحيح إسناد هذا(: 13 /2) البوصريى وقال جيد، إسناده(: 47 /6) التثريب طرح
 ،(146 /4) ءاإلروا يف األلباين العالمة وصححه صحيح، إسناده(: 235 /16) فتاواه جمموع يف ابز ابن
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 ؟ غريها يشمل أو املكتوبة ابلصلوات خيتص هل التضعيف هذا يف العلماء اختلفدقو 
 التفضيل هذا تصخي ال أنه مذهبنا أن واعلم: (5/57) مسلم شرح يف هللا رمحه النووي قال

 من مطرف قال بهو  ، مجيعا والنفل الفرض يعم بل,  ابلفريضة املسجدين هذين يف ابلصالة
 ةالصحيح حاديثاأل هذه إطالق خمالف وهذا,  ابلفرض خيتص:  ويالطحا وقال,  مالك أصحاب

 . انتهى"  أعلم وهللا. 
 املكي احلرم يف اجلنازة صالة هل: (116/11) املفتوح الباب لقاءكما يف   عثيمنيال عالمةال وسئل

 ؟ القرياط أجر يف الصلوات بقية مثل تضاعف
 وه احلرام ملسجدا يف يضاعف الذي: وليق العلماء بعض العلماء، بني خالف فيه هذا: فأجاب

 على الصالة وتكون ، العموم احلديث من يظهر والذي ، يضاعف ال وغريها فقط اخلمس الصلوات
  .أعلم وهللا. احلرام املسجد يف تضاعف العموم يف داخلة اجلنازة

ة من صلى على اجلنازة يف مكة فهل ثواب الصال: عبد الرمحن بن انصر الرباكوسئل الشيخ 
 مضاعف ِبائة ألف قرياط للجنازة واحدة؟

الصالة إذا أطلقت يف النصوص فرياد هبا الصالة ذات الركوع والسجود، فرضا كانت أو فأجاب: 
نفال، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال 

.وهو أظهراملسجد احلرام"، قيل إنه خمتص ابلفرض وقيل إنه عام،    

وصالة اجلنازة األصل أن ال تكون يف املسجد، بل غاية ذلك أهنا جائزة يف املسجد، فال يُرغَّب يف 
ود املصلني أو كثرهتم، وعلى هذا فال يظهر وجٌه لتضعيف الصالة على اجلنازة يف املساجد إال لوج

ول املصلحة للميت من لكن الذي يدعو إىل ذلك حص ,أجر الصالة على اجلنازة يف املسجد احلرام
ا.ه  كالم الرباك. جهة كثرة املصلني  

قلت: والظاهر أن هذا هو الراجح والدليل على ذلك فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة 
على اجلنائز عالبا خارج مسجده، ولو كان التضعيف يشمل صالة اجلنازة ما ترك النيب الصالة 

 يف انزالً  كان  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول أن ذلك علىعليها داخل مسجده، يدل 
 يصلي كان  لكنه احلل؛ يف انزالً  فكان احلرم، من وبعضها احلل من بعضها احلديبيةو  احلديبية،

                                                                                                                           

 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(238) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه
 .صحيح إسناده(: 412 /2) ماجة ابن سنن
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وهللا أعلم.  فيه يصليف احلرم إىل احلل من ينتقل: أي لفضل الصاله فيه احلرم داخل املكتوبة   

 

 (املسجد حتية عن اجلنازة صالة جتزئ هل)ابب 
 تتأدى ال واحدة ركعة لىص لو أنه: اخلرب مفهوم وكذا (:3/358قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه )

 سجودو  اجلنازة صالةب أتديها عدم األوىل طريق ومن الركعة، عن هبا يعرب السجدة إذ التحية؛
 ُيتمل ال؟ أم سجدامل حتية هبا تتأدى هل اجلنازة صالة إن: احلسني القاضي قال وقد التالوة،
 بناء وميكن: قال ان،فوجه وأال األوىل، طريق من واحدة بركعة أتدت جيوز،: قلنا فإن وجهني؛
 ولبدخ أنه: الشبه وجهو  ال؟ أم نذره موجب عن هبا خيرج هل صالة نذر إذا ما على فيها اخلالف
 .املنذور فعل ألزم ابلنذر أنه كما  التحية؛ سنة ألزم املسجد

 ةصال ألن ؛التأدية بعدم وأوىل اجلنازة، صالة على فيرتتب الشكر وسجود التالوة سجود وأما: قال
 ا.ه  والشكر التالوة سجود كذلك  وال عرفاً، صالة تسمى اجلنازة

 يصلون مجاعة جدوو  رجل دخل لو: (17/156)سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه و 
 سجد؟امل حتية عن هذه صالته جتزئه فهل ؛ املسجد يف يبقى أن يريد وهو معهم، فصلى جنازة على

 فال ، الركعتني ةصال جنس من ليست اجلنازة صالة ألن ؛ ركعتني يصلي حىت جيلس ال فأجاب:
 .انتهى"  املسجد حتية عن جتزئه

 الةص يصلون فوجدهم داملسج إىل رجل دخل إذا وسئل رمحه هللا كما يف لقاءات الباب املفتوح:
 املسجد؟ حتية عن تغين فهل معهم، ىفصل اجلنازة

 نازةابجل انصرافهم دبع البقاء يريد كان  فإن معهم وصلى اجلنازة يصلون وهم دخل إذا فأجاب:
 يةحت يصل ل وإن رجفليخ اجلنازة مع سيخرج كان  وإن اجلنازة، صالة بعد املسجد حتية فليصل
 .املسجد

 
 (قرب فيه مسجد يف اجلنازة صالةحكم  )ابب

 ذاخت من لعن يف واردةال لألحاديث ؛ قرب فيه وضع أو ، قرب على بين مسجد يف الصالة زجتو  ال
 هوعلي ، العلم هلأ كالم  من الراجح على ، املسجد هذا يف الصالة تصح وال.  مساجد القبور

 . الصالة إعادة فيلزمك
 ور؟قب فيها جديو  ليتا املساجد يف الصالة تصح هل: "  نصه ما هللا رمحه ابز ابن الشيخ سئل
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 راملقاب إىل رفاهتا ينقلو  القبور تنبش أن وجيب فيها، يصلى ال قبور فيها اليت املساجد:  فأجاب
 ال ، بورق املساجد يف بقىي أن جيوز وال القبور، كسائر  خاصة حفرة يف قرب كل  رفات جيعل ، العامة

 ىالنصار و  اليهود ولعن ذلك، من وحذر هنى وسلم عليه هللا صلى الرسول ألن ؛ غريه وال ويل قرب
 اختذوا والنصارى اليهود هللا لعن: )قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت فقد ، ذلك عملهم على
 .عليه فقمت( صنعوا ما ُيذر: )عنها هللا رضي عائشة قالت( مساجد أنبيائهم قبور
 :فقال يرتصاو  فيها بشةحلا يف بكنيسة حبيبة وأم سلمة أم أخربته ملا والسالم الصالة عليه وقال

 رارش أولئك الصور لكت فيه وصوروا مسجدا قربه على بنوا الصاحل الرجل فيهم مات إذا أولئك)
 كانوا  قبلكم كان  من نوإ أال: )والسالم الصالة عليه وقال ، صحته على متفق( هللا عند اخللق

( ذلك نع أهناكم إينف دمساج القبور تتخذوا فال أال مساجد، وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون
 عليه مساجد بورالق اختاذ عن فنهى. البجلي هللا عبد بن جندب عن صحيحه، يف مسلم خرجه

 معلومو . ذلك من حلذرا فالواجب ، اخللق شرار أهنم: وأخرب ذلك، فعل من ولعن والسالم الصالة
 ، مسجدا ذهاخت فقد مسجدا عليه بىن ومن ، مسجدا اختذه فقد قرب عند صلى من كل  أن

 يهعل هللا ىصل الرسول ألمر امتثاال ؛ قبور فيها جيعل وأال ، املساجد عن القبور تبعد أن فالواجب
 ذاإ ألنه ؛ القبور لىع املساجد بىن ملن وجل عز ربنا من صدرت اليت اللعنة من وحذرا ، وسلم
 أو ، هل الصالة أو ، به االستغاثة أو ، امليت دعوة الشيطان له يزين قد قبور فيه مسجد يف صلى

 وأن ، خنالفهم أن وجبف ، والنصارى اليهود عمل من هذا وألن األكرب، الشرك فيقع ، له السجود
 . السيئ عملهم وعن ، طريقهم عن نبتعد
 ماك  حملدث،ا هو ألنه زالته؛وإ هدمه فالواجب املسجد عليها بين مث القدمية هي القبور كانت  لو لكن
 .لذرائعه وسدا الشرك ألسباب حسما العلم؛ أهل ذلك على نص
 .مسجده يف سلمو  عليه هللا صلى النيب قرب وجود وهي القبور، عباد هبا يشبه شبهة هنا

 ائشةع بيت يف دفنوه اوإمن مسجده، يف يدفنوه ل عنهم هللا رضي الصحابة أن: ذلك عن واجلواب
 لقرنا آخر يف وسلم ليهع هللا صلى النيب مسجد امللك عبد بن الوليد وسع فلما عنها، هللا رضي
 أن قداعت ولكنه لعلم،ا أهل بعض عليه وأنكر ذلك، يف أساء وقد املسجد، يف احلجرة أدخل األول
 بور،الق على املساجد اءبن على بذلك ُيتج أن ملسلم جيوز فال. التوسعة أجل من به أبس ال ذلك

 ركالش وسائل من اأيض ذلك وألن الصحيحة؛ لألحاديث خمالف ذلك ألن املساجد؛ يف الدفن أو
 (.5/388" )تنوعةم ومقاالت فتاوى جمموع" من انتهى"  التوفيق ويل وهللا القبور، أبصحاب
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  مصر يف عندان يوجد(: 294 - 293 /2) األلباين العالمة موسوعة يف كما  األلباين العالمة سئلو 
 ليلالق إال ديوج وال القرب، لأج من يه بنيت أو القرب أجلها من بين اليت املقبورة املساجد من كثري
 .خاصة اجلنازة وصالة هذا، من ختلو اليت املساجد من

 كيف؟:  الشيخ
 إليها، هبنذ ال فنحن ة،املقبور  املساجد تلك يف يصلوها إنسان مات إذا اجلنازة، صالة: السائل

 ملساجد،ا تلك ىلإ ابناذه عدم بسبب الثواب هذا من حُنَْرم فنحن اجلنازة، صالة ثواب فتعلمون
 اجلنازة؟ صالة على أبداً  نصلي ال أم الكراهية، مع ونصلي نذهب فهل

 أين اخلمس، واتالصل من تعلم كما  الفريضة، صالت اجلنازة، صالة قبل جيد، سؤال: الشيخ
 تصلوهنا؟

 فيها نيصلو  ال الناس نلك يعين، هذا من ابلرغم مساجد ببناء لنا هللا مكن هلل احلمد: السائل
 .اجلنازة التص

 .قربه يف امليت على تصلون حينئذ   مجيل،: الشيخ
 .دفنه بعد قربه، يف: السائل
 دفنه؟ بعد إال قربه يف امليت يكون وهل: الشيخ
 يعين؟ حنن نصلي وينزلوا، يدفنوه الناس ما بعد اقصد ال: السائل
  ه. ا قربه يف عليه تصلون اقصده، أان أنت تقول ما اقصد أان ما: الشيخ
 الذي املسجد يف الصالة عن للنهي ابلنسبة(: 295 - 294 /2) املصدر تفس يف أيضا وسئل

 املسجد؟ ذلك يف اجلنازة صالة عن النهي أيضاً  يشمل ذلك هل قرب، فيه
 نع السالم عليه ولالرس لنهي قرب؛ فيه مسجد يف صالة أي تصلى ال صالة؟ أليست: ... الشيخ
 عن لساجدا حتذير»: كتايب  يف يومئذ لنا تيسر ما مجعنا أو عناهامج قد كنا  متواترة أحاديث يف ذلك
 .نعم.«مساجد القبور اختاذ

 لتايلفبا فيها، جودس ال اجلنازة صالة أن وقال والسجود، ابلركوع النهي علل بعضهم: مداخلة
 رقبو امل للميت ويركع ديسج هذا أن بعضهم يتوهم قد قرب، فيه الذي املسجد يف الصالة عن النهي
 صحيح؟ هذا هل احلكم، فينتفي العلة انتفت حيث: فقال مثاًل،

 العلة؟ هي ما: الشيخ
 .القرب لصاحب السجود إيهام: مداخلة
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 جاءت؟ العلة هذه أين من: الشيخ
 امةالع النصوص الفخي شرعي حكم عليها يبىن أن جيوز فال ولذلك نقلية، وليست عقلية علة هذه
 ا.ه 

 دان إذا تويفيف بال لكنهينا مسجد فيه قرب وقد هجرانه وهلل احلمد و لد وسئل العالمة الوادعي:
برتك ذلك  أجورونن مشخص ال يصلون عليه إال هبذا املسجد وحنرم حنن من الصالة عليه فهل حن

 وإتباع اجلنازة فقط أم نصلي عليه يف املقربة بعد الدفن؟
ه يصلى هللا عل -لنيب ل اقربة كما فعال ُيصلى يف املسجد الذي فيه قرب ، وُيصلى يف امل فأجاب:

 .صلى على املرأة اليت كانت تقم املسجد وعلى غريها  -وعلى آله وسلم 
 السائل: صالته عليها عامة أم خاصة به ؟

 . الشيخ: ال ، األصل عموم التشريع
 

 (اجلنازة صالةمن اإلعتكاف ل اخلروج)هل يشرع 
 على عةمج وغسل نازة،ج وصالة مريض، كعيادة قربال من لقربة املعتكف خروج اختلف العلماء يف

 .ذلك وحنو علم جملس وحضور وضوء، وجتديد وجوبه، دون ابستحبابه القول
 .جنازة صالة أو مريض لعيادة املعتكف خروج يف العلم أهل خالف إيراد يف هذا ويتبني
 دفنه، أو تغسيله أو ةاجلناز  صالة عليه تعينت إن إال ابلشرط، إال ذلك له ليس أنه :األول القول
 .1احلنابلة مذهب وهذا
 .ذلك عليه تعني ولو ابلشرط، إال ذلك إىل اخلروج له ليس أنه :الثاين القول
 .2والشافعية احلنفية، مذهب وهذا
 جبري بن وسعيد البصري احلسن قال وبه شرط، بال ذلك إىل اخلروج له أن :الثالث القول

 .4دأمح اإلمام عن رواية وهو ،3والنخعي
 .عتكافها ويبطل وجنازهتما، والديه لعيادة اخلروج عليه جيب أنه :الرابع القول

                                                 
 .74 /3 واملبدع ،609 /7 اإلنصاف مع الكبري الشرح 1

 .509 /6 اجملموع، و 546 /2 املختار الدر 2

 .512 /5 اجملموع ،88 /3 شيبة أيب ابن مصنف 3

 .609 /7 الكبري الشرح مع اإلنصاف 4
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 .1املالكية مذهب وهو
 :يلي ِبا الرأي هلذا استدل: األول الرأي أدلة
 البيت خليد ال وسلم ليهع هللا صلى النيب أن) وفيهاملتفق عليه  عنها هللا رضي عائشة حديث - 1
 لمعتكفل املباح خلروجا وأن االعتكاف، سنة هذه أن فعلم( معتكفاً  كان  إذا اإلنسان حلاجة إال

 تقدم، ماك  ذلك وحنو معةاجل وصالة الواجبة، الطهارة من ذلك معىن يف وما احلاجة، لقضاء اخلروج
 .نالقرآ يف ذكورامل االعتكاف يفسر وسلم عليه هللا صلى وفعله. القرب لسائر اخلروج دون
 بدال اليت للحاجة الإ خيرج ال أن املعتكف يف والسنة: )وفيه عنها هللا رضي عائشة حديث - 2

 منفي السنةو  مجاعة، مسجد يف إال اعتكاف وال يباشرها، وال امرأة ميس وال مريضاً، يعود وال منها،
 .األقرب وهو ري؟الزه من مدرج أو عائشة، قول من هو هلفيه  اختلف وقد ،(يصوم أن اعتكف

 وهو ابملريض رمي وسلم عليه هللا صلى النيب كان: )قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 3
 .سليم أيب بن ثلي لضعف ضعيف حديث أبنه ونوقش( عنه يسأل يعرج وال هو كما  فيمر معتكف

 إال عنه أسأل فما فيه واملريض للحاجة البيت ألدخل كنت  إن: )عنها هللا رضي عائشة قول - 4
 إذا عليه تعريج دون مارة وهي إال املريض عن عنها هللا ضير  عائشة سؤال فعدم ،2(مارة وأان

 .أوىل ابب من املريض لعيادة اخلروج قصد عدم على دليل حلاجة البيت دخلت

 وحنو العلم، طلب أو صديقه أو والديه، لزيرة خرج لو كما  جيز فلم بد منه له ملا خروج أنه - 5
 .3القرب من ذلك

 .اً قريب االعتكاف يف الشرط حكم يف حبثه سيأيت ما ابلشرط ذلك جواز ودليل
 .ارئةالط لألعذار روجاخل جواز على األدلة من تقدم ما ذلك عليه تعني إذا اخلروج جواز ودليل
 :هعلي تعني ولو ابلشرط إال اخلروج له ليس أنه والشافعية احلنفية ودليل

 وغائط، ولب من اإلنسان جةحبا إال املعتكف خيرج ال أنه: حنيفة أيب عند األصل فألن احلنفية أما
 .ناقشتهم تقدم وقد نها،ع هللا رضي عائشة حلديث اجلمعة، صالة وكذا واجبة، طهارة من يتبعه وما

                                                 
 للمعتكف أن إىل املالكية ذهب(: 221 /5) الفقهية املوسوعة يف وجاء ،543 /1 حاشيته مع الكبري الشرح 1

 ال أبنه واحلنابلة الشافعية وصرح للجمهور، خالفا االعتكاف يفسد فال أصابه وحلر والعيد اجلمعة لغسل اخلروج
 .جاز ذلك اشرتط فإن. الضرورة ابب من وليس بواجب وليس نفل ألنه والعيد، اجلمعة لغسل اخلروج زجيو 

 (.297) مسلم أخرجه 2

 .806 /2 العمدة شرح 3
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 .ابلشرط إال ذلك له يكن فلم مبطاًل، فكان ابختياره خروج فألنه الشافعية وأما
 جاخلرو  لىع الدليل تقدم قدو  الطارئة األعذار من كان  ذلك عليه تعني إذا أبنه التعليل هذا ونوقش
 .الطارئة لألعذار

 :الثالث الرأي دليل

 ال أبنه ونوقش ،1(املريض ويعود اجلنازة يتبع املعتكف: )مرفوعاً  عنه هللا رضي أنس حديث - 1
 .احلاشية يف كما  يثبت
 يرفث فال اعتكف من: )قال عنه هللا رضي طالب أيب بن علي أن ضمرة بن عاصم رواه ما - 2
 جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت  إذا أهله وليوصل واجلنازة، اجلمعة ويشهد يساب، وال

  والسنة، القرآن لظاهر ِبخالفته ونوقش حجة، عندي ضمرة بن عاصم: أمحد اإلمام قال2(عندهم
 .عنها هللا رضي عائشة لقول خمالف أنه كما
 الو  ختياره،اب خرج ألنه ؛اعتكافه ويبطل برمها، لوجوب والديه لعيادة فيخرج املالكية دليل وأما
 .فاالعتكا يف الشرط جتويزهم لعدم مطلقًا؛ غريمها جنازة أو لعيادة خيرج

 
 (اجلنازة صالة يف املسبوق )ابب حكم

                                                 
 الكمال هتذيب يف واملزي ،(11091) التحقيق يف اجلوزي وابن ،(1777 رقم ،565 /1) ماجه ابن أخرجه 1
 الضياء عنه قال واحلديث( 29 احلديث رقم 2 /54" )الطيلسان يف اً حديث أربعني" يف السيوطي ،(467 /16)

 قال وكذا احلديث، مرتوك وكالمها الرمحن عبد بن عنبسة عن اخلراساين هياج فيه(: 526 /3) واألحكام السنن يف
 ابن وقال احلديث، مرتوك راويه(: 808 /2) العمدة شرح يف اإلسالم شيخ وقال ،(512 /6) اجملموع يف النووي
 يف اهلادي عبد ابن أقره وكذا ،(402 /1) التنقيح يف الذهيب وأقره بشيء ، ليس احلديث هذا: التحقيق يف اجلوزي
 البوصريى وقال ِبرة، ضعفاء ثالثة فيه يصح ال(: 298 /1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ،(376 /3) التنقيح

 يف األلباين العالمة وقال ضعفاء، وهم واهلياج وعنبسة لقاخلا عبد فيه إسناد هذا(: 84 /2) الزجاجة مصباح يف
 اخلالق عبد بن هللا وعبد ،"احلديث يضع كان: "حامت أبو قال هذا؛ عنبسة آفته موضوع؛ هذا(: 4679) الضعيفة

 الرمحن عبد بن عنبسة ِبرة، اتلف إسناده(: 656 /2) ماجة ابن سنن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال أعرفه، ل
 بل جمهول، اخلالق وعبد أيًضا، مرتوك -التميمي بسطام ابن وهو- اخلراساين هياج عنه الراوي وكذا احلديث رتوكم

 .بثقة ليس: النسائي قال

 ،184 /3 الفروع يف أمحد لإلمام مفلح ابن وعزاه ،334 /2 شيبة أيب وابن ،356 /4 عبدالرزاق أخرجه 2
 ".صحيح إسناد: "وقال
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 فعليكم الصالة أتيتم إذارضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) قتادة أيبعن 
 .1(فأَتوا تكمفا وما فصلوا أدركتم فما ابلسكينة

 ، عهم كرب  نيةالثا كرب  إذا ىتح انتظره حاضرا يكن ول األوىل التكبرية اإلمام كرب  وقد رجل جاء إذا
 حممدو  حنيفة يبأ قول وهذا ، زةاجلنا ترفع أن قبل فاتته اليت التكبرية املسبوق كرب  اإلمام فرغ فإذا

 ، ثالاث وأ تكبريتني إلماما كرب  وقد جاء إن وكذا ،ُيضر حني يكرب يوسف أبو وقال ،عنهما هللا رضي
 ال ولكن ، صالته تفسد ل لرابعةا أو الثالثة أو الثانية اإلمام تكبري قبل وكرب املسبوق ينتظر ل فإن
 ، حنيفة أيب رواية يف معه يدخل ال يسلم ول أربعا اإلمام كرب  وقد جاء وإن ، هذه بتكبريته يعتد

 هوو )  فيها ءدعا ال متتابعا ةاجلناز  ترفع أن قبل ثالاث يكرب مث ، ىالفتو  وعليه ، يدخل أنه واألصح
 يتأي ال أنه لروايةا ظاهر يف ذكر األكتاف على توضع ول ابأليدي رفعت ولو(  يوسف أيب قول

  عليه يعول أن ينبغي ذيال وهو ، فال وإال يكرب أقرب األرض إىل كانت  إن حممد وعن.  ابلتكبري
 . الشرنباللية يف كما
 تشاغل أو اإلمام مع يكرب ول فتغافل اإلمام مع حاضرا كان  إذا وأما ، حضر مث غائبا كان  إذا هذا

 مستعدا كان  ملا ألنه ؛ مجيعا قوهلم يف الثانية اإلمام تكبرية ينتظر وال يكرب فإنه ، التكبري فأخر ابلنية
 .2كاملشارك  جعل
 كرب  اإلمام كرب  إذا حىت يكرب ال أن عليه جيب نهفإ ابلدعاء مشتغل واإلمام جاء إذا: املالكية وقال
 ، ينتظر ل أو انتظر سواء ، هذه تكبريته حتتسب ال ولكن صالته صحت وكرب ينتظر ل فإن ، معه
 إذا أنه إال ، بقيت أو فورا اجلنازة رفعت سواء التكبري من فاته ما املأموم قضى اإلمام سلم وإذا

 يكون لئال يدعو وال التكبري واىل فورا رفعت وإن ، يقضيها تكبرية كل  عقب دعا اجلنازة بقيت
 قد معه ومن اإلمام كان  إذا أما ، عندهم مشروعة غري الغائب على والصالة ، غائب على مصليا
 فلو ، التشهد حكم يف ألنه ؛ الصحيح على معه املسبوق يدخل فال الرابعة التكبرية من فرغوا
 .  3عندهم مكروه وتكرارها مليتا على الصالة مكررا يكون معه دخل
 من بعدها ِبا واشتغل ، غريها أو األوىل التكبرية من اإلمام فرغ وقد املأموم جاء إذا: الشافعية وقال
 صالته يف يسري أنه إال ، التالية التكبرية يكرب حىت اإلمام ينتظر وال معه يدخل فإنه غريها، أو قراءة

                                                 
 (.603(، ومسلم )356أخرجه البخاري ) 1
 . 614 ، 613/  1 الدر مع عابدين وابن ، 162/  1 اهلندية 2

 . 224/  1 الصغري الشرح 3
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 قبل قراءته ميكنه ما الفاحتة من يقرأ األوىل التكبرية يكرب أن عدفب ، منفردا كان  لو الصالة نظم على
 ، وهكذا الثانية بعد وسلم عليه هللا صلى النيب على يصلي مث ، الباقي عنه ويسقط اإلمام تكبري
 بقيت سواء ، مواضعها يف ابألذكار وأييت ، املذكور النظم على صالته املأموم أمت اإلمام فرغ فإذا

  لإلحرام املسبوق تكبري عقب إمامه كرب  إن الفاحتة من شيء قراءة ميكنه ل وإذا ، فعتر  أو اجلنازة
 .الفاحتة كل  عنه اإلمام وحتمل معه كرب
 كرب  اإلمام سلم فإذا ، أدرك ِبا وأتى الصالة يف دخل التكبريات ببعض اإلمام سبقه من:  التنبيه ويف
 . 1متواليا بقي ما

  دابن تكبريتني بني وول أدركه حيث اإلمام مع ودخل كرب  الصالة ببعض سبق من: احلنابلة وقال
 ثالث يويقض معه إلحرامل فيكرب ، السالم قبل الرابعة تكبرية بعد له إدراكه كان  أو ، كالصالة
 ُيكي القضاء ألن ؛ تهصف على اإلمام مع دخوله قبل فاته ما مسبوق ويقضي ، استحبااب تكبريات

 . صالةال يف كاملسبوق  اإلمام سالم بعد قضاؤه يكونو  ، الصلوات كسائر  األداء
 بلق لنفسه ويتم نفردي أن صح ومجاعة مجعة ترك يبيح عذر له حصل إن لكن:  قلت: البهويت قال

 ذالتعو  عدب الفاحتة وقرأ ربك  اإلمام سلم فإذا ، فيه اتبعه الدعاء يف املسبوق أدركه فإن ، سالمه
 ملقضيا أن من تقدم ملا ؛ وسلم كرب  مث وسلم عليه هللا صلى النيب على وصلى كرب  مث ، والبسملة

  .فأَتوا فاتكم اوم وسلم عليه هللا صلى قوله لعموم ؛ ذلك حبسب فيه فيأيت ، صالته أول
 لزم وإال.  وحنوه سهو أو لنوم هبا أيت ل لكنه ، الثالثة بعد أو الرابعة بعد الدعاء كان  إذا يظهر وإمنا
  اإلمام سلم فإذا معه األخرية وكرب الدعاء يف أدركه كان  فإن.  أفضل وتركها ، أربع على الزيدة عليه
 األربع ألن ؛ تكبري غري من سلم مث وسلم عليه هللا صلى عليه وصلى كرب  مث ، الفاحتة وقرأ كرب
  .2َتت
 . لرابعةا ماماإل عم يكرب مث ، ايكربمه والثالثة الثانية يكرب ول األوىل التكبرية اإلمام مع كرب  وإن

 على التكبري من املأموم يفوت ما قضاء يف واختلفوا(: 5/448قال ابن املنذر يف األوسط )
 وأيوب البصري، احلسن قال وبه.. عمر ابن عن ذلك روى يقضي، ال: طائفة فقالت اجلنائز،

 بن سعيد قول هذا التكبري، من فاته ما يقضي أن وهو: اثن قول وفيه واألوزاعي السختياين،
 والثوري، ومالك، وقتادة، والزهري، سريين، وابن والنخعي، رابح، أيب بن وعطاء املسيب،

                                                 
 . 38 ص التنبيه 1

 . 120/  2 القناع وكشاف ، 244 - 243/  1 املنتهى غاية 2
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 قال ،اجلنازة ترفع أن قبل تباعا يقضيه: هؤالء بعض وقال والنعمان، وإسحاق، وأمحد، والشافعي،
 يب،الشع عن فيه واختلف وانصرف، سلم رفعت فإذا ترفع، ل ما يكرب وإمنا أقول، هكذا: بكر أبو

 .مجيعا القوالن عنه فروي
 ال :طائفة فقالت كرب،  قدو  اإلمام إىل ينتهي الرجل يف واختلفوا(: 5/449وقال رمحه هللا أيضا )

 ومالك، د،يزي بن احلارث لقا كذلك  اإلمام، إىل انتهى الذي كرب  كرب  فإذا اإلمام، يكرب حىت يكرب
 نية،اث يكرب نأ اإلمام سبوقامل ينتظر ال: فةطائ وقالت.  احلسن وابن وإسحاق، والنعمان، والثوري،

 قول وذكر مجيعا، نيالقول يف أمحد، بن وسهل ويعقوب، الشافعي، قول هذا لنفسه، يفتتح ولكن
 يف تهيين الرجل على ساقيا إيل أحب القول هذا: بكر أبو قال بذكره بدأان الذي العكلي احلارث
  ا.ه تكبريه ينتظر وال عهم يكرب كرب،  وقد اإلمام إىل املكتوبة الصالة

 وال أييت، ساعة كرب  زة؛اجلنا على التكبريات بعض فاته ومن(: 263 /5) احمللى يف حزم ابن وقال
 كان  اكم  تكبريةو  تكبرية بني عويد التكبري، من بقي ما هو أمت اإلمام سلم فإذا اإلمام، تكبرية ينتظر
 ام يصلي أن الصالة إىل أتى فيمن - سلمو  عليه هللا صلى - هللا رسول لقول اإلمام؛ مع يفعل

 ا.ه  صالة وهذه فاته؛ ما ويتم أدرك،
 اروص احلال يف كرب  نازةاجل صالة يف االمام املسبوق وجد إذا (:5/240وقال النووي يف اجملموع )

  ا.ه صلواتال سائر علي وقياسا املذكور للحديث املستقبلة االمام تكبرية ينتظر وال الصالة يف
 له يسن اجلنازة يف الةالص بتكبري املسبوق أن ذلك ومجلة(: 2/373ن قدامة يف املغين )وقال اب
 ابن و الزهري و النخعي و عطاء و املسيب بن سعيد فاته ما يقضي:  قال وممن منها فاته ما قضاء
 فال القضاء قبل لمس فإن الرأي وأصحاب إسحاق و الشافعي و الثوري و مالك و قتادة و سريين

 كبريت من فات ما يقض ال:  قالوا األوزاعي و السختياين أيوب و احلسن و عمر ابن قول هذا ابس
 متتابعا كرب  وإن يقضي ال نهأ عمر ابن عن انفع عن العمري يبال ل يقض ل إذا:  أمحد قال اجلنازة

 قبل سلم نإ:  اخلطاب ابن وقال يرفع أن قبل ابلتكبري يبادر أيضا وقال إبراهيم قال كذا  أبس فال
 و مالك و نيفةح أيب مذهب وهو تصح ال إحدامها روايتني على ؟ صالته تصح فهل يقضيه أن

 على ساوقيا (وافاقض):  لفظ ويف (فأَتوا فاتكم وما فصلوا أدركتم ما):  السالم عليه لقوله الشافعي
  الصلوات سائر

 هللا رسول ي:  قالت أهنا ائشةع عن) روي وقد خمالف الصحابة يف له يعرف ول عمر ابن قول ولنا 
 قضاء فال فاتك وما فكربي مسعت ما: قال التكبري بعض علي وخيفي اجلنازة على أصلي إين
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 كتكبريات  منها فاته ما قضاء جيب فلم القيام حال متواليات تكبريات وألهنا صريح وهذا ،1(عليك
 (تسعون وأنتم أتتوها وال):  ثاحلدي صدر يف قوله بدليل اخلمس الصلوات يف ورد وحديثهم العيد
 مث الصالة هذه ابحلديث يرد ل أنه فعلم منكبيه عن رداؤه سقط حىت سعد جنازة يف سعى أنه وروي

 يقضي ال ألنه يصح ال الصلوات سائر على والقياس تقدميه فيجب منه أخص رويناه الذي احلديث
 أتى قضى مىت فإنه هذا ثبت إذا دالعي بتكبريات يبطل مث املنفرد التكبري الصلوات من شيء يف

 ل وإن متتابعا ابلتكبري يبادر:  قال إبراهيم عن وحكاه أمحد قال كذلك  معه ذكر ال متواليا ابلتكبري
 الفاحتة وقرأ كرب  اإلمام سلم فإذا فيه اتبعه امليت على الدعاء يف اإلمام أدرك وإذا فاته ما قضى يرفع

 يف املسبوق دخل مىت:  الشافعي وقال وسلم وكرب سلم و يهعل هللا صلى النيب على وصلى كرب  مث
 فيما يقرأ الصلوات سائر يف املسبوق أن األول ووجه الثانية يف ابلصالة أتى مث الفاحتة ابتدأ الصالة
  أعلم وهللا فاته ما صفة على ابلقراءة هاهنا أييت أن فينبغي فاته ما صفة على وسورة الفاحتة يقضيه

 قال وبه معه يكرب حىت اإلمام ينتظر أنه أمحد فعن تكبريتني بني فيما اإلمام أدرك ذاوإ:  قال :فصل 
 كذلك  ائهابقض يتشاغل ل ةركع فاتته لو مث كالركعات  التكبريات ألن إسحاق و الثوري و حنيفة أبو
  إلماما أدرك مىت الصلوات ائرس يف ألنه الشافعي قول وهو ينتظر وال يكرب والثانية تكبرية فاتته إذا

 كالذي  كذل فيجزيه أدركه ما معه يصلي وإما فاته ما بقضاء اشتغاال هذا وليس ينتظر ول معه كرب
 سهل : املنذر ابن الق كالروايتني  مالك وعن قليال ذلك عن يتأخر أو اإلمام تكبري عقيب يكرب
 قبل ماماإل كرب  مث قراءةال يف رعوش فكرب األوىل التكبرية يف اإلمام أدرك ومىت مجيعا القولني يف أمحد

 امإَت قبل اماإلم ركع إذا الصلوات بقية يف كاملسبوق  القراءة ويقطع ويتابعه يكرب فإنه يتمها أن
 ا.ه  القراءة

 ندع يكرب بل له وجه فال اماإلم تكبري وينتظر قوله وأما(: 1/360قال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 ألنه ابصو  فهو الرفع بلق التسليم بعد فاته ما يتم نهكو   وأما ،الصلوات كسائر  الصف إىل وصوله

 ا.ه  عنه يتحمل اإلمام أن على يدل ما يرد ل
 اجلنازة، صالة من ةتكبري  اإلمام مع أدرك من حكم ما (:8/399وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 يفعل؟ وماذا تكبريات، ثالث وفاته

                                                 
ا عائشة حديث من أصحابنا روىهذا احلديث ال يثبت، فقد ذكره ابن اجلوزي يف التحقيق بقوله:  1 ، ول قالت أهنَّ

  (.1/315(، وكذا ل خيرجه الذهيب يف تنقيحه )2/661يسنده، ول خيرجه أيضا ابن عبد اهلادي يف تنفيحه )
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 يعتربو  يسلم، مث فاته ملا ة،اجلناز  رفع قبل قضاء تكبريات ثالث فيكرب اجلنازة صالة يكملفأجابوا: 
: الثانية بعد يقولف والثالثة، يةالثان التكبرية بعد الواجب أقل ويكفيه صالة، أول اإلمام مع أدركه ما

 ا.ه  الرابعة بعد ويسلم له، اغفر اللهم: الثالثة وبعد حممد، على صل اللهم
 اجلنازة صالة يف انأحيا يفوتين (:14/12درب )وسئل العالمة ابن ابز كما فتاوى نور على ال

 إلمام،ا مع ذلك بعد سلمأ مث للميت، فيها يدعى اليت الثالثة إال أدرك ال حيث أكثر، أو تكبرية
 فاتتين؟ اليت التكبريات أداء من بد ال أم ذلك، جيوز فهل

 وما ا،فصلو  كتمأدر  ام»: وسلم عليه هللا صلى لقوله التكبريات، تؤدي أن لك املشروع فأجاب:
 تقرأ كربت  إذا صالتك، ولأ هي الثالثة أدركت فإذا وغريها، اجلنازة صالة يعم «(2) فأَتوا فاتكم
 تكرب   سلم ذاإ مث وسلم، عليه هللا صلى النيب على صليت الرابعة كرب  إذا مث معها، تيسر وما الفاحتة
 .لموتس كربت مث قليلة، كلمات  ابملغفرة له تدعو للميت، اغفر اللهم: وقلت

 ضبع يف سبقه قد اإلمام أن وجيد اجلنازة صالة إىل املسلم ُيضر عندما: السائل يقول: س
 ا.ه  هللا وفقكم يسلم؟و  معه وينتهي اإلمام، مع يبدأ أم منها، فاته ما يعيد فهل التكبريات،

 على قضاه التكبري من ءشي فاته ومن»: قوله(: 5/342وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 دويستفا «فأَتوا فاتكم ما»: وسل م عليه هللا صل ى النيب قول لعموم فاته؛ ما صفة على أي ،«صفته

 .الركعة ِبنزلة التكبرية أن ،«التكبري من شيء»: املؤلف قول من
 نمكا هذا ألن للميت؛ دعوي أو الفاحتة، يقرأ هل الثالثة التكبرية يف اإلمام مع دخل إذا: مسألة
 ء؟الدعا

 ته،صال أول املسبوق يدركه ما أول أبن القول على حىت للميت، يدعو أنه: يل الظاهر: اجلواب
 التكبرية يف اإلمام أدرك الذي هلذا قلنا لو ألننا فيه؛ هو فيما اإلمام يتابع أن اجلنازة صالة يف فينبغي
 .له الدعاء هفات نازةاجل محلت مث يبالن على صل ِ : وقلنا للرابعة، اإلمام كرب  مث الفاحتة، اقرأ: الثالثة
 .وبالوج: ظاهره ،«صفته على قضاه التكبري من شيء فاته ومن»: املؤلف وقول

  .خيش ل أم اجلنازة محل أخشي سواء يقضيه، أنه: أيضاً  وظاهره
 .ورةللضر  غيبتها يف لوو  هلا يدعو فإنه يتم، أن قبل رفعت اجلنازة أن قدر إذا أنه: ذلك ووجه
 .سلَّمو  اتبع الرفع شيخ إذا: أي ،«رفعها خيش ل ما»: فقالوا هللا رمحهم األصحاب قيده ولكن

 .سلِ موي لتكبريا فيتابع هذا ىوعل الناس، يقضي حىت فيها يتأخرون وال ترفع أهنا جنائزان يف والغالب
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 ماماإل صالة بعد فما م،اإلما بصالة سقط الفرض ألن ؛«اإلمام مع يسلم أن وله»: قالوا هذا ومع
 .قطعها جيوز والنافلة انفلة، يعترب
 فاتكم ماو  فصلوا أدركتم ما»: وسل م عليه هللا صل ى قوله والدليل صفتها، على يقضيها بل: وقيل
 .صفته على يتمه أن هذا من فيلزم ،«فأَتوا

 :حاالت ثالث اجلنازة صالة يف املسبوق أحوال إذاً 
 عليه ولهق لعموم فيه؛ شكالإ وال يقضي، فهنا اجلنازة حتمل أن قبل فات ما قضاء ميكنه أن: األوىل

 .«فأَتوا فاتكم ما»: والسالم الصالة
 .للميت الً قلي دعاء إال يدع ل وإن التكبري، فيتابع رفعها من خيشى أن: الثانية
 .التكبري من بقي ما عنه ويسقط اإلمام، مع يسلم أن: الثالثة
 .فيه خمرياً  بقي ما فكان اإلمام، بصالة سقط الفرض أن: وعلته
 التكبري همتابعت أو مام،اإل َمعَ  َساَلَمهُ  أعين املوضوع؛ يف صريح صحيح نص هناك فليس هذا ومع

 ا.ه  هللا رمحهم العلم أهل من اجتهاد لكنَّهُ  دعاء، بدون
 أو التكبريات فاتته من :(13 ص) اجلنائز أحكام يف سؤاال 70وسئل العالمة العثيمني كما يف 

 .؟ الصالة يف اإلمام مع يدخل وكيف ؟ يقضيها هل إحداهن
 أدركتم ما: ) وسلم ليهع هللا صلى النيب لقول ، أدركها حيث الصالة يف اإلمام مع يدخل فأجاب:

 رفعها خشي إذا ماوأ ، ترفع ل زةاجلنا بقيت إن فاته ما أمت اإلمام سلم وإذا( فأَتوا فاتكم وما فصلوا
 .اإلمام عم يسلم وأن تكبريال يتابع أو يتم أن بني خيري إنه:  يقولون هللا رمحهم فقهاءان فإن: 

 كرب  وقد اجلنازة صالة يف اإلمام مع دخلت لو (:17/136وسئل رمحه هللا كما يف جمموع فتاواه )
 أصنع؟ وماذا احلكم فما التكبريات بعض

 لداخلا دخل فإذا ب،الواج ثواب يثابُ  هبا والقائم الكفايت فروض من اجلنازة صالة فأجاب:
 يدعوو  معه دخلي فإنه لميت،ل فيها يدعو اليت هي الثالثة والتكبرية الثالثة، التكبرية يف واإلمام

 من اإلمام مسل إذا مث "وافأَت تكمفا وما صلواف أدركتم ما: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب لقول للميت،
 وله م،يسل أن لهف يتم أن قبل فعترُ  فإن يُتم، حىت اجلنازة يتبق إن فاته ما املأموم أمت اجلنازة صالة

 ههذ يف هللا رمحهم العلم أهل قال هكذا. ويسلم التكبريات من بقي فيما متوالية تكبريات يكرب أن
 .املسألة
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 (التكبريات بعض ترك)ابب من 
 .  1ويسلم الرابعة كرب  انسيا الثالثة بعد اإلمام سلم ولو

 ل ما هاكرب   مأموما كان  إنف سهوا ترك وإن ، بطلت عمدا تكبرية مسبوق غري ترك إن: احلنابلة وقال
 ، فصلال يطل ل ما افيكربه املأمومون نبهه إماما كان  وإن ،(  السالم بعد أي)  الفصل يطل

 نووا إن نياملأموم صالة وصحت ، استأنف مناف وجد أو طال فإن ، اجلميع صالة وصحت
 . املفارقة

 اإلمام هتدارك سهوا كان  وإن ، اإلمام من قصدا النقص كان  إن اجلميع صالة تبطل: افعيةالش وقال
 . هنا للسهو سجود وال ، كالصالة  واملأموم

 املأمومون له سبح سهوا وإن ، اجلميع صالة بطلت عمدا اإلمام من النقص كان  إن: املالكية وقال
 إال يتنبه ل أو يرجع ل وإن ، اجلميع ةصال وصحت معه كملوه  التكبري وكمل قرب عن رجع فإن ،

 .2صالته وبطلت صالهتم وصحت ، هم كملوا  طويل زمن بعد
 ركعة مقام قائمة تكبرية كل  -أي األحناف– وعندان (:12/446قال العيين يف عمدة القاري )

 .الظهر كأربع  بعأر  قيل وهلذا ركعة ترك لو كما  صالته جتوز ال منها تكبرية ترك لو حىت
 

 وحنومها( املرتمد احملرتق على الصالةب )اب
 تعذر مع هعلي يصلى أنه إىل الشافعية من املتأخرين وبعض واحلنابلة املالكية من حبيب ابن ذهب

 من صح ملا ، ابملعسور طيسق ال امليسور ألن ؛ عليه الصالة لرتك وجه ال ألنه ؛ والتيمم الغسل
 هذه نم املقصود وألن ، (استطعتم ما منه فأتوا رأبم أمرتكم وإذا) والسالم الصالة عليه قوله

 . للميت والشفاعة الدعاء الصالة
 الصالة لصحة يشرتط بعضهم ألن ؛ عليه يصلى فال واملالكية الشافعية ومجهور احلنفية عند أما

 ل وتيممه غسله تعذر فلما ، أكثره أو حضوره يشرتط وبعضهم ، امليت غسل تقدم اجلنازة على
 ، والراجح القول األول.3الشرط لفوات عليه يصل

 

                                                 
 . 613/  1 عابدين ابن 1

 . 411/  1 الكبري الشرح على والدسوقي ، 113/  2 البهجة وشرح ، 242/  1 املنتهى غاية 2

 .193 ص الطحطاري حاشية مع الفالح مراقي 3
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 )ابب التحذير من بعض بدع الصالة على اجلنازة(
 يف اإلسالمية لدولا إحدى يف رأيت (:17/130سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 كلل سيأيت املوت أبن لنيابملص وخيطب يقوم السالم وبعد تسليمتني يسلم اإلمام أن اجلنازة صالة
 أصل؟ له هذا هل الشيء، هبذا ويذكرهم منهم واحد

 سلمي أن حرج وال لم،الع أهل بعض إليه ذهب فقد اجلنازة صالة يف مرتني التسليم أمافأجاب: 
 لرتهيبا أو غيبابلرت  املقربة يف اخلطبة أو اجلنازة ترفع أن قبل ذلك بعد اخلطبة أما، مرتني اإلنسان

 على لصالةا من فرغ اإذ كان  أنه مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب عن يثبت ول سنة، ليس هذا فإن
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللَُّ ا َصلَّى أنه ورد ما ايةوغ. الناس فذكَّر املقربة يف قام أنه وال الناس، فذكَّر قام اجلنازة

 يذكرهم لوجع حوله، ناسال وجلس فجلس ميتهم، ليدفنوا اللحد ينتظرون قوم وفيه البقيع إىل أتى
 .اخلطبة سبيل على ال جالس وهو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى

 ِتبكُ   وقد إال أحد نم منكم ما: "فقال ضاً أي املقربة يف يوم ذات َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى كان  وكذلك
: قال ؟الكتاب لىع ونتكل العمل نَدَعَ  أفال هللا، رسول ي: فقالوا" النار من ومقعده اجلنة من مقعده

 أهل وأما السعادة، لأه لعمل فييسرون السعادة أهل أما: له ُخلق ملا ميسر فكل اعملوا ال،"
 اِبحْلُْسىَن  َوَصدَّقَ *  ات ََّقىوَ  َأْعَطى نْ مَ  فََأمَّا: }تعاىل قوله تال مث الشقاوة، أهل لعمل فييسرون الشقاوة

 {.لِْلُعْسَرى نُ َيسِ ُرهُ َفسَ *  ْسىَن اِبحلُْ  وََكذَّبَ *  َواْستَ ْغىَن  خبَِلَ  َمن َوَأمَّا*  ِلْلُيْسَرى َفَسنُ َيسِ ُرهُ * 
 قريباً  مات من كل  ىعل ويصلي مخيس كل  املقربة يدخل العوام بعض (:17/144وسئل رمحه هللا )

 األمر؟ اهذ يف رأيكم ما مجعة كل  أبيه على يصلي بعضهم وأحياانً  اليوم، هذا من
 يصلي وال بورالق زوري َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اّللَُّ  َصلَّى النيب كان  فقد بدعة لصالةا هذه أن رأييفأجاب: 

 كمب اءهللاش إن وإان ني،مؤمن قوم دار عليكم السالم: "املشروع ابلدعاء هلم يدعو وإمنا عليهم،
 ال همالل" ،"ةالعافي ولكم لنا هللا نسأل واملستأخرين، ومنكم منا املستقدمني هللا يرحم الحقون،

 ".وهلم لنا واغفر بعدهم، تفتنا وال أجرهم، حترمنا
 لذينا اسللن نبني وأن هذا، عن النهي فيجب البدعة، من فهذا اجلنازة صالة عليهم الصالة وأما

  .بدعة نهأل أيضًا؛ امليت به ينتفع وال قربة، هللا من يزيدهم ال هذا أن يفعلونه
 صالة على اجلنازة:(: بدع ال132وقال صاحب كتاب معجم البدع )ص

 (.75) رقم( 252) األلباين" اجلنائز أحكام. "املرأة وصدر الرُجل وسط عند اإلمام وقوف• 
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 ال الذي احلي بحانوس ابملوت عباده قهر من سبحان: "اجلنازة على الصالة عند بعضهم قول• 
 (.73) رقم( 252) األلباين" اجلنائز أحكام". "ميوت

 (.78) رقم( 252) األلباين" اجلنائز أحكام. "اجلنازة الةص يف التسليم عن الرغبة• 
 (.77) رقم( 252) أللباينا" اجلنائز أحكام. "اجلنازة صالة يف وسورة الفاحتة قراءة عن الرغبة• 
 (.165" ) اجداملس إصالح. "عاشوراء مجعة يف املنرب على عنه هللا رضى احلسني نعي -
 من كان:  اضروناحل فيقول فيه؟ تشهدون ما: مرتفع بصوت عليها الصالة عقب البعض قول• 

 رقم( 252) أللباينا" اجلنائز أحكام" ،(66" )السنن" ،(158" )اإلبداع. "وحنوه الصاحلني،
(79.) 

. ميو  كل  من لغروبا بعد الغائب صالة األرض أقطار يف الذين املسلمني جنائز على الصالة• 
 (.252) أللباينا" اجلنائز أحكام" ،(214 /4) احلاج البن" املدخل" ،(53" )االختيارات"

 (.163" )املساجد إصالح. "عليه للصالة املسجد يف امليت أتخري• 
" ائزاجلن امأحك. "عليها وقوفال مث ظاهرة جناسة فيهما يكن ل ولو عليها الصالة عند النعلني نزع• 

 (.74) رقم( 252) األلباين
 اّللََّ  ِإنَّ : }آية بعدها قراءهتمو  اجلنازة، صالة من التسليم بعد مجاعة الفاحتة بقراءة أصواهتم ورفع• 

 (.108 ص) يالشقري " تدعاتواملب السنن. "نشنيعتا بدعتان اآلية،{ النَّيب ِ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ 
 ،(76) قمر ( 252 ،119) األلباين" اجلنائز أحكام. "اجلنازة صالة يف االستفتاح دعاء قراءة• 
 .الصالة: نظروا
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