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 نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونتــوب إلیــه ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا الحمــد هللاإن 
وسیئات أعمالنا. من یهده اهللا فـال مضـل لـه ومـن یضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن 
ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــریك لــه ، وأشــهد أن محمــد عبــده ورســوله صــلى اهللا علیــه 

    : وعلى آله  أجمعین . أما بعد
إنا نحن نزلنا الذكر وٕانـا لـه  تعالى " قولهنزل في أل وعال بحفظ ما لما تكفل اهللا ج

 دمًا یخدمونـــه بمـــا یســـتطیعون مـــن غـــالٍ ُخـــ المطهـــر قـــیض اهللا لشـــرعه لحـــافظون" 
لعلــم الشــرعي بــین النــاس فصــان ا لونشـر  أوالً فــي نیــل مرضــاته تعــالى  ونفـیس طمعــاً 

فكـان سالم ما لـیس منـه د أن یجعل في اإلعن قول جاهل یریاهللا بهم شرعه القویم 
الـذي شـمل جمیـع أمـور الحیـاة والممـات  )(من ضوء هذا االهتمام

 " مواضــیعه. ومــن جملــة علــم الفقــه ومــن أحــد  ســیر الخلــق فــي هــذه الحیــاة فــانتظم
  : ــ" ومن مباحث هذا الكتاب  كتاب الجنائز

                       )(  
  

جامعــــة األزهــــر الشــــریف علــــى ممــــا طرحتــــه  –الموضــــوع  –وكــــان هــــذا المبحــــث 
جتیـــــاز الدرجـــــة ضـــــمن مواضـــــیع البحـــــث المقـــــررة ال"  بجمهوریـــــة مصـــــر العربیـــــة 

اریخ فتمـــــت الموافقـــــة بتـــــ ، األكادیمیـــــة لبحـــــوث التحكـــــیم ونشـــــرها بمجلـــــة الجامعـــــة
 وأدليفأحببت أن ابحث فیه هجري  ١٢/٢/١٤٢٦میالدي الموافق  ١٢/٣/٢٠٠٦
ي فــي الموضــوع ترف منــه غرفــة تــروي عطــش نفســمــع بــاقي الــدالء فــاغ دلــويفیــه 

علـى ویفتـي وذلك لكثرة الوفیات فـي هـذا الزمـان الـذي أصـبح مـن النـاس مـن ینكـر 
 ى اهللا بغیـر علـمعلـالسـكوت یخـیم علـى مـن خـاف أن یقـول بینمـا  ، وضـالل جهل

هنــا بــرزت لــي أهمیــة هــذا الموضــوع أبحــث فیــه مــن هــذا المنطلــق ، و  فأحببــت أن



  ٤

لعلنــي اســتفید منــه وأفیــد غیــري بــه. فقمــت بجمــع بعــض أطــراف الموضــوع وتــألیف 
علـــى الصــــفة المعتبــــرة فــــي (رحمــــه اهللا ) أقـــوال العلمــــاء فــــي مـــذهب اإلمــــام أحمــــد 

  . البحوث العلمیة



  حاولــت قــدر اإلمكــان أن اســلك فــي البحــث ســبیًال وســطا بــین اإلقــالل دون
  .للسآمة اإلخالل وبین اإلطالة المورثة 

  فـي أحكـام الصـالة علـى المیـت التـي نقلهـا قام البحـث علـى ذكـر الروایـات
 ي كــل مســألةفــبــن محمــد بـن حنبــل  أحمــدأبـي عبــد اهللا عــن اإلمــام علمـاء الحنابلــة 

مـــن هـــذا الموضـــوع وذلـــك مـــن بـــاب التنویـــع فـــي البحـــوث بمســـائل المـــذهب الواحـــد  
فوجــدت أن بحــث الحكــیم جدیــد غیــر مســبوق وهــو مناســب ومالئــم لإلطــالع عـــن 

فــــي هــــذا  قــــرب فــــي تأصــــیل البحــــث العلمــــي مــــن كتــــب ورویــــات مــــذهب الحنابلــــة
أكثــــر ورویــــات علــــى ســــیبل النمــــوذج وٕاال فالمواضــــیع كثیــــر والمســــائل الموضــــوع 

بذكر الروایات إجماًال ودلیلهـا  العلمي بدأت حسب خطة البحثالمذهب ال حد لها 
المروجـة مـن الكتـاب أو ثـم أبـدأ بـذكر أدلـة الروایـة  من الكتب الفقهیة في المـذهب 

ها حتعلیل أو قیاس یستند إلیه ثم أذكر الروایة الراجحة ودلیلها ووجه ترجیالسنة أو 
  . قبـل الخـوض فـي غمـار البحـث ریر محـل النـزاع فـي المسـألة وقبل هذا أقوم بتح

أن أذكـر الروایـة الراجحـة  وهـي أن الواجـب علـيَّ علیهـا وهنـا ملحوظـة یجـب التنبیـه 
ولكـن عـدلت عـن كما هو المعتاد فـي كتـب المـذهب ومـن یصـنف فیـه ودلیلها فقط 

  : هذا ألمور منها
  . ذكر الروایات یكون به تمام الفائدة المرجوة )١(
 . بذكرها یتم بیان رجحان ما ترجح أثناء بحث المسألة )٢(



  ٥

بـــذكر الروایـــات أصـــبحت قریبـــا مـــن أســـلوب علمـــاء المـــذهب وكیفیـــة  )٣(
 استنباطهم للحكم في مسألة "ما".

مــع یقینــي أنــي لــم أجمــع جمیــع أدلــة الروایــات بــل هــو شــبه جمــع إذ هــو أول بحــث 
عـذر فـي عـدم األخـذ بمـا لجنـة التحكـیم الأتوسع فیه في مـذهب الحنابلـة . وأسـتمیح 

  . في االقتصار على الروایة الراجحة لما سبق ذكره طلبوه مني

  ُبعــزو مــن ذكــر الروایــات عــن اإلمــام أحمــد إلــى قائلهــا وناقلهــا عنــه  قمــت
مـنهم  يأن یمنحنـوأسـأله جـل وعـال   -رحمهـم اهللا  –اعترافا بحقهم وذكرًا لجمـیلهم 

ه مـن ما یریدونل يفهمسوء عنهم أو  يقلنُ  في محة یوم نلقاه إن كنت أخطأتالمسا
قیـدت فـي الهـامش تعلیل أو تقریر مع حرصي على الدقة في النقل والتحریر ولهذا 

  . الكتب التي اعتمدت علیها وبینت الجزء والصفحة

  ُبعـزو اآلیـات القرآنیـة الكریمـة إلـى مواضـعها فـي القـرآن وقمـت كـذلك  قمت
ــــب ــــث مــــن كت ــــان وجــــه  بتخــــریج األحادی الحــــدیث نفســــها مــــا اســــتطعت وقمــــت ببی

  االستدالل من الدلیل لكل الروایات في المذهب.


• :مكان الصالة على الجنازة" وفیه مطلبان"  

o ."المطلب األول: "حكم الصالة على الجنازة في المسجد 

o الجنازة في المقبرة". المطلب الثاني: "حكم الصالة على 

•  :في وقت الصالة على الجنازة" وفیه مطلبان " 

o ."المطلب األول: "الصالة على الجنازة في أوقات النهي 

o ."المطلب الثاني: "مدة الصالة على الغائب 



  ٦

•  :فیمن یصلى علیه". وفیه مطلبان " 

o ."المطلب األول : " الصالة على السقط 

o لمطلب الثاني : "الصالة على الشهید".ا 

•  :في التكبیرات على الجنازة" وفیه مطلبان" 

o ."المطلب األول : " عدد التكبیرات 

o ."المطلب الثاني : "رفع الیدین فیها 

•   :أحكام القراءة على الجنازة" وفیه مطلبان" 

o ." المطلب األول : " حكم قراءة الفاتحة 

o ."المطلب الثاني : "فیما زاد عن الفاتحة 

•   :صفة الدعاء للمیت" وفیه مطلبان" 

o ." المطلب األول : " إذا كانت الجنازة لبالغ 

o ." المطلب الثاني : " إذا كانت الجنازة لصبي 

•   :التسلیم من صالة الجنازة " وفیه مطلبان " 

o تسلیم من صالة الجنازة ".المطلب األول : " عدد ال 

o ." المطلب الثاني : " حكم االلتفاف من صالة الجنازة 

التـي وفقـت لفهمهـا ومـن ثـم جمعهـا بعد هذا ذكرت الخاتمة وبهـا أهـم نتـائج البحـث 
ـــدلیل  ـــه فـــي نطـــري راجحـــا مـــع ال ـــم وتحریـــر محـــل النـــزاع فیهـــا وتـــرجیح مـــا رأیت ، ث

ا معلومــــاتي العلمیــــة حســــب التــــي اســــتقیت منهــــرســــا بأســــماء المراجــــع وضــــعت فه
   وأرقام  الصفحات  مفصال بمواضیع البحثوفهرسا آخر التخصص والمیدان ، 



  ٧

وبلـوغ  فـي طاعتـهلـي معینـا  هـذا البحـث  ختام أسأل اهللا تعالى أن یكون لـيوفي ال
أو  مـــن عجـــزٍ  وفـــي غیـــره مـــا جـــرت بـــه قلمـــيه فیـــ رضــاه وجنتـــه وأن یتجـــاوز عنـــي

 وحــده ومــا كـان مــن خطــاء وسـوء فهــم فمــن فمــن كـان مــن صــواب فمـن اهللا تقصـیر
والحمد هللا رب العالمین وصـلى اهللا علـى نفسي والشیطان فاستغفر اهللا وأتوب إلیه  

  نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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  )٢(قوله صلى اهللا علیه وسلم في الغال: "صلوا على صاحبكم".
  )٣(وقوله صلى اهللا علیه وسلم فیمن قتل نفسه: " إذا ال أصلي علیه".

  )٤(وقوله صلى اهللا علیه وسلم فیمن علیه دین: " صلوا على صاحبكم".

                                      
  .٤٧٠/ ص  ٢اإلنصاف ج) ١(
  .٣٧٨/ ص ٧داود في باب تعظیم الغلول من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ج أخرجه أبو) ٢(

  .٦٤/ ص ٤وأخرجه النسائي في باب الصالة على من غل من كتاب الجنائز . سنن النسائي ج
  .٩٥٠/ ص ٢وأخرجه ابن ماجه في باب الغلول من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ج

  .١١٤/ ص ٤وأخرجه أحمد في مسنده ج
  .٦٧٢/ ص ٢جه مسلم في باب في ترك الصالة على القاتل نفسه من كتاب الجنائز. صحیح مسلم جأخر ) ٣(

  .٦٦/ص٤وأخرجه النسائل في باب ترك الصالة على من قتل نفسه من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج  
  . بلفظ " فلم یصل علیه".١٠٧، ص ٩٧، ص ٩٤، ص ٨٧/ ص ٥وأخرجه أحمد في مسنده ج  

 ٤٧٢/ ص ٨ود في باب اإلمام ال یصلي على من قتل نفسه من كتاب الجنائز. سنن أبي داود جوأخرجه أبو دا
  بلفظ "إذا ال أصلي علیه"

  .١٢٨/ ص ٣أخرجه البخاري في باب الدین من كتاب الكفایة . صحیح البخاري ج) ٤(
  .١٢٣٨ص ، ١٢٣٧/ ص ٢وأخرجه مسلم في باب من ترك ماال فلورشة من كتاب الفرائض. صحیح مسلم ج  
  .٦٥/ ص ٤وأخرجه النسائي في باب الصالة على من علیه دین من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج  

وأخرجه ابن ماجة في باب من ترك دینا أو ضیاعا فعلى اهللا وعلى رسوله من كتـاب الصـدقات. سـنن ابـن ماجـه  
  .٨٠٧/ ص  ٢ج

  .٤٥٣، ص  ٢٩٠/ ص ٢وأخرجه أحمد في مسنده ج



  ١٠

  
علـیهم دلیـل علـى أنـه  تركـه صـلى اهللا علیـه وسـلم علـیهم وأمـره لهـم بالصـالة

فرض كفایة فقد اكتفى بصالتهم علیه ولو كانت واجبة لصـلى هـو صـلى اهللا علیـه 
  وسلم.

 
 

جــاء فــي الصــالة علــى الجنــازة فضــائل عظیمــة ثبتــت مــن خــالل النصــوص 
  الشرعیة ومن تلك الفضائل:

 فقــد حــاز علــى ثــواب جزیــل واجــر عظــیم یضــاهي أن مــن صــلى علــى جنــازة .
  ویشابه الجبل العظیم وهو " القیراط".

 
قـــال: قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا  –رضـــي اهللا عنـــه  – )١(حـــدیث أبـــي هریـــرة

علیه وسلم "من شهد الجنازة حتى یصلي علیها فلـه قیـراط ومـن شـهدها حتـى تـدفن 
  )٢(مثل الجبلین العظیمین". فله قیراطان قیل وما القیراطان قال :

                                      
  .٣٠٨ین / صریاض الصالح) ١(
أخرجه البخاري في باب فضل إتباع الجنائز، وباب من انتظـر حتـى تـدفن مـن كتـاب الجنـائز. صـحیح البخـاري ) ٢(

  .١١٠/ ص ٢ج
  .٦٥٢/ ص ٢وأخرجه مسلم في باب فضل الصالة على الجنازة وابتاعها من كتاب الجنائز. صحیح مسلم ج  

  .٤٩٩/ ص٨یعها من كتاب الجنائز. سنن أبي داود جوأخرجه أبو داود باب فضل الصالة على الجنازة وتشی
  .٣٨٥/ ص ٣وأخرجه الترمذي باب فضل الصالة على الجنازة من أبواب الجنائز. سنن الترمذي جج

وأخرجه النسائي باب فضل من تبع جنازة، وباب ثواب من صلى على جنازة مـن كتـاب الجنـائز وفـي بـاب شـهود 
  .١٢٠/ ص ٧. ج ٧٦/ ص ٤ائي جالجنائز من كتاب اإلیمان . سنن النس

وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة. و من انتظر دفنهـا مـن كتـاب الجنـائز. سـنن 
  .٤٩١/ ص١ابن ماجة ج



  ١١

 .أن من فضلها أنها تكون شفاعة لمن صلي علیه یوم القیامة  
 

 
قـال: سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه  –رضي اهللا عنه  – )١(ابن عباس  - أ

وسلم یقول: "ما من رجـل مسـلم یمـوت فیقـوم علـى جنازتـه أربعـون رجـال ال 
  )٢(شفعهم اهللا فیه".یشركون باهللا شیئا إال 

قال : قال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم  –رضي اهللا عنها  - )٣(عائشة  - ب
: "ما من میت بصلي علیه امة من المسلمین یبلغون مائة كلهم یشفعوا لـه 

 )٤(إال شفعوا فیه".

 .من فضلها أنها سبب في دخول واستحقاق الجنة  

                                                                                                             
،  ٢٧٣، ص ٢٤٦، ص ٢٣٣، ص ١٤٤، ص ٣١، ص ٣، ص ٢/ ص ٢وأخرجــــــــه أحمــــــــد فــــــــي مســــــــنده ج

، ص  ٤٩٣، ص ٤٨٠، ص ٤٧٥، ص ٤٧٠، ص ٤٥٨، ص ٤٣٠، ص ٤٠١، ص ٢٨٧، ص ٢٨٠ص
  .١٣١/  ٥. ج ٢٩٤/ ص ٤. ج٩٧، ص  ٢٧، ص  ٢٠/ ص  ٣. ج٥٢١، ص  ٥٠٣، ص ٤٩٨

  .٣٠٨ریاض الصالحین / ص) ١(
  .٦٥٥/ ص٢أخرجه مسلم في باب من صلى علیه أربعون شفعوا فیه. من كتاب الجنائز. صحیح مسلم ج) ٢(

/  ٨مـن كتـاب الجنـائز. سـنن أبـي داود جوأخرجه أبو داود في بـاب فضـل الصـالة علـى الجنـائز وتشـییعها   
  .٤٩٩ص

وأخرجــه ابــن ماجــة فــي بــاب مــا جــاء مــن صــلى علیــه جماعــة مــن المســلمین مــن كتــاب الجنــائز. ســنن ابــن ماجــة 
  .٤٧٧/ص١ج

  .٢٧٧/ ص ١وأخرجه أحمد في مسنده ج
  .٣٠٨ریاض الصالحین / ص) ٣(
  .٦٥٤/ص٢الجنائز. صحیح مسلم جأخرجه مسلم في باب من صلى علیه مائة شفعوا فیه. من كتاب ) ٤(

وأخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء فــي الصــالة علــى الجنــازة والشــفاعة للمیــت مــن أبــواب الجنــائز. ســنن الترمــذي 
  .٣٥٨/ ص٣ج

  .٧٥/ ص ٤وأخرجه النسائي في باب فضل من صلى علیه مائة من كتاب الجنازة. سنن النسائي ج
  .٢٣١ ، ص ٩٧، ص  ٣٢/ ص ٦وأخرجه أحمد في مسنده ج



  ١٢

 
أي  )٢(صـــلى علیـــه ثالثـــة صـــفوف فقـــد أوجـــب" : "مـــن)١(قولـــه علیـــه الســـالم

  وجبت له الجنة.
 

 
 

  ) التكلیف.٢(          ) النیة.١(
  ) ستر العورة.٤(        ) استقبال القبلة.٣(
  ) حضور المیت إن كان بالبلد.٦(      ) اجتناب النجاسة.٥(
  ) طهارتهما ولو بتراب.٨(  والمصلى علیه. ) إسالم المصلي٧(

 
 

 
    ) الفاتحة.٣(    ) تكبیرات أربع.٢(    ) القیام.١(

) ٦(    ) الدعاء للمیت.٥(  ) الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم٤(  
  ) الترتیب.٧(    السالم.

                                      
  .٣٠٨ریاض الصالحین / ص) ١(
  .٤٤٨، ص  ٨أخرجه  أبو داود في باب الصف على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج) ٢(

وأخرجه ابن ماجة في باب ما جاء مـن صـلى علیـه جماعـة مـن المسـلمین مـن كتـاب الجنـائز. سـنن ابـن ماجـة /   
  .٤٧٦/ ص١ج
  .٧٩/ ص  ٤وأخرجه أحمد في مسنده ج  

  .٢٦٧، ص  ٢٦٦، ص  ١نیل المآدب في تهذیب شرح عمدة الطالب. ج) ٣(
  الموضع السابق نفسه.) ٤(



  ١٣

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

    
 

 

 



  ١٤

 
 

 
ال خالف في أنه إذا لم یؤمن تلویث المسجد لم تجز حینئذ الصالة فیه. وكـذا ال 

  خالف في أنه إذا أمن تلویثه جازت الصالة علیه فیه في المذهب.
وإنمـــــا وقـــــع الخـــــالف فـــــي المـــــذهب فـــــي األفضـــــلیة هـــــل هـــــي داخـــــل المســـــجد أم 

  )١(خارجه.

             
 

 
وهذا المذهب بال ریب وعلیه جماهیر األصحاب وقیل الصالة فیـه أفضـل قـال:  

  آلجري: " السنة الصالة علیه وأنه قول أحمد".

 
نضر قال: لما مات سعد بن أبـي وقـاص ، وغیره  عن سالم أبي ال)٤(ما روى مسلم )١

مـروا بـه علـي حتـى أدعـوا لـه،  –رضـي اهللا عنهـا  –رضي اهللا عنه قالت عائشة 
فأنكر الناس ذلك فقالت: ما أسرع ما نسى الناس؟ ما صلى رسول اهللا صلى اهللا 

  )٥(علیه وسلم على سهیل بن بیضاء إال في المسجد".
                                      

  .٥٣٨/ ص  ٢اإلنصاف ج )١(
  .٤٢١/ ص  ٣المغنى ج) ٢(
  .٥٣٨/ ص  ٢اإلنصاف ج) ٣(
  .٤٢٢/ ص  ٣المغنى ج) ٤(
  .٦٦٨/ ص ٢حیح مسلم جأخرجه مسلم في باب ما جاء في الصالة على الجنازة في المسجد من كتاب الجنائز. ص) ٥(

  .٤٧٨/ ص٨وأخرجه أبو داود في باب ما جاء في الصالة على الجنازة في المسجد من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج 



  ١٥

 
اهللا عنهــا علــى مــن أنــرك دخــول جنــازة ســعد المســجد  رد أم المــؤمنین عائشــة ري

وأعقبــت إنكارهــا هــذا بفعــل النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم بصــالته علــى ســهیل فــي جــوف 
  المسجد فدل على الجواز وسلموا لعائشة إنكارها فدل على أنها حفظت ما نسوه.

أبـي بكـر عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبیه قال: "ُصلَِّي علـى  )١() ما أخرجه٢
  )٢(في المسجد".

 
أن أبا بكر رضي اهللا عنه أوصى بأن یصلي علیه عمـر رضـي اهللا عنـه وصـلى 
علیـه فــي المسـجد وفعــل عمــر سـنة متبعــة ألمــر النبـي صــلى اهللا علیــه وسـلم بإتبــاع ســنة 

علــى  )٤(وتشــهد روایــة: "وصــلى عمــر تجــاه المنبــر علــى أبــي بكــر" )٣(الحلفــاء الراشــدین
  هذا.
قـال  –رضـي اهللا عنهمـا  –حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمـر  )٥(قال عبد الرزاق )٣

  )٦(:" ُصلَِّى على عمر في المسجد".

                                                                                                             
  .٣٥١/ ص٣وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصالة على المیت في المسجد من كتاب الجنائز. سنن الترمذي ج

  .٦٨/ ص ٤الة على الجنازة في المسجد من كتاب الجنائز. سنن النسائي جوأخرجه النسائي في باب ما جاء في الص
  وأخرجــه ابــن ماجــه فــي بــاب مــا جــاء فــي الصــالة علــى الجنــازة فــي المســجد مــن كتــاب الجنــائز. ســنن ابــن ماجــه 

  .٤٨٦/ ص ١ج
  .٤٢٢/ ص ٣المغنى ج) ١(
  .٥٢٦/ ص  ٣الجنائز . المصنف جأخرجه عبد الرزاق في باب الصالة على الجنازة في المسجد من كتاب ) ٢(
. وأخــرج الروایــة ابــن أبــي شــیبة فــي الصــالة علــى المیــت فــي المســجد مــن كتــاب ٣٠٩/ ص ٢الشــرح الكبیــر ج) ٣(

  .٣٦٤/ ص ٣الجنائز ج
  .٤٢٢/ ص  ٣المغنى ج) ٤(
  .٥٢٦/ ص ٣أخرجه عبد الرزاق في باب الصالة على الجنازة في المسجد من كتاب الجنائز. المصنف ج) ٥(
  .٣٠٩/ ص ٢الشرح الكبیر ج) ٦(



  ١٦

 

أن عمر أوصـى مهیبـا بالصـالة وفعـل مهیـب مـا فعلـه عمـر فـي صـالته علـى أبـي 
  )١( بكر في المسجد وهي سنته من سنن الخلفاء الراشدین.

  )٢( ر كانت بمحضر من الصحابة ولم ینكر فكان إجماعا.األدلة السابقة واآلثا )٤
 )٣( وألنها صالة فلم یمنع منها في المسجد كسائر الصلوات. )٥

 
ُحكـي فـي غیـر المــذهب المنـع مـن ذلــك ولكـن یصـدق علیــه قـول الصـنعاني "ولكــن 

  النص ینافیه".

 
المذهب إلى نكتـه  وهو احد مجتهدي –رحمه اهللا تعالى  –أشار اإلمام ابن القیم 

ـــى الجنـــازة هـــل هـــي فـــي المســـجد أم فـــي خارجـــه مـــع  لطیفـــة. وهـــي أفضـــلیة الصـــالة عل
  االتفاق على جواز كال األمرین.

  "أن الصالة خارج المسجد في المصلى أفضل". –رحمه اهللا  –ورجح 

 
صـــلي علـــى "ولــم یكـــن مـــن هدیـــه الراتـــب الصـــالة علیــه فـــي المســـجد وٕانمـــا كـــان ی

الجنازة خارج المسجد وربما كان یصلي أحیانا على المیـت فـي المسـجد كمـا صـلى علـى 
  سهیل بن بیضاء وأخیه في المسجد ولكن لم یكن ذلك سنته وعادته".

 –یمكــــن القــــول بــــأن هــــذا المفضــــول  -رحمــــه اهللا  –وتعقیبـــا علــــى كــــالم الشــــیخ 

                                      
  .٤٢٢/ ص  ٣المغنى ج) ١(
  .٤٢٢/ ص  ٣المغنى ج) ٢(
  .٢١٣١/ ص  ٣العدة ج) ٣(
  .٥٠٠/ ص  ١زاد المعاد ج) ٤(



  ١٧

تبـــارات أخـــرى مـــن تحصـــیل قـــد یكـــون فاضـــال الع –الصـــالة علـــى الجنـــازة فـــي المســـجد 
مصـــالح لـــم تكـــن لتحصـــل لـــو ُصـــلى علـــى الجنـــازة فـــي المصـــلى والســـیما فـــي عصـــرنا 

  الحاضر ومن المصالح:
  تكثیر الجمع للصالة علیه. )١
 التیسیر في شهود الجنازة. )٢

 تشیع خبر وفاته للدعاء له. )٣

 أبلغ في إعالم موت المیت. )٤

إهمالهـــا وفویتهـــا.  ولعـــل مراعـــاة هـــذه األمـــور وتحصـــیل هـــذه المصـــالح اوى مـــن
ولعل من أقـوى الوجـوه فـي تفضـیل الصـالة علیهـا فـي المسـجد هـو انـدثار هـذه المواضـع 
التي یصـلى فیهـا ثـم إن العـادة جـرت فـي هـذا العصـر علـى أن تكـون الصـالة فـي داخـل 
المســجد وال نفضــل أن تفضــیل الصــالة علــى الجنــازة فــي المســجد قــول فــي المــذهب كمــا 

  )١( سبق بیانه.

                                      
  .٥٣٨/ ص  ٢اإلنصاف ج) ١(



  ١٨

 
 

 
 

وهو قول أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم وروي عـن 
  أبي موسى وابن عمرو وعائشة واألوزاعي.

 
ة هــي المــذهب وعلیــه أمثــر األصــحاب وجــزم بــه فیــا لــوجیز واإلفــادات هــذه الروایــ

  والمنور وقدمه في التخلیص وابن تمیم والرعایتین والحاویین والنظم والفائق والفروع.

 
روي عن علي وابن عمرو بن العاص وابن عباس وقال له عطاء والنخعي 

  منذر.والشافعي واسحاق وابن ال

 
  )٦(صلى اهللا علیه وسلم " واألرض كلها مسجد إال المقبرة والحمام". )٥() قوله١

                                      
  .٤٢٣/ ص  ٣المغنى. ج ) ١(
  الموضع السابق نفسه.) ٢(
  .٥٣١/ ص  ٢اإلنصاف ج) ٣(
  .٤٢٣/ ص  ٣المغنى ج) ٤(
  لسابق نفسه.الموضع ا) ٥(
/ ص ٢أخرجه أبو داود في باب المواضع التي ال تجوز فیها الصالة من كتاب الصالة. سنن أبي داود ج) ٦(

١٥٤.  
أخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء أن األرض كلهــا مســجد إال المقبــرة والحمــام مــن أبــواب الصــالة. ســنن الترمــذي   

  .١٣١/ ص٢ج



  ١٩

 
بــین الحــدیث أن األرض كلهــا "مصــلى" ســوى المقبــرة والحمــام فــال تصــح الصــالة 

  فیها ومن جملة هذه الصالة ، الصالة على الجنازة في المقبرة.

 
لوا: ولنــه لــیس بموضـع للصــالة غیــر صـالة الجنــازة فكرهــت فیـه صــالة الجنــازة قـا
  كالحمام.

   
لــــو جــــاز ذلــــك لكــــان قبــــر النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلم یصــــلى علیــــه فــــي جمیــــع 

  )٢( األعصار.

  
ذكـــر رجـــال مـــات فقـــال: أن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  )٣(مـــا أخرجـــه البخـــاري )١

  )٤( فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى علیه.

                                                                                                             
  .٢٤٦/ ص١كره فیها الصالة من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه جوأخرجه ابن ماجه في باب المواضع التي ت  
  .٣٢٣/ ص ١وأخرجه الدارمي في باب األرض كلها  طهور ما خال المقبرة والحمام من كتاب الصالة. سنن الدارمي ج  
  .٩٦، ص  ٨٣/ ص  ٣وأخرجه أحمد في مسنده. ج  

  .٤٢٣/ ص  ٣المغنى. ج) ١(
  .٤٤٤/ ص  ٣المغنى. ج) ٢(
  ع السابق نفسه.الموض) ٣(
  أخرجه البخاري في باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذي والعیدان من كتاب الصالة .) ٤(

. ١٢٤/ص١وفــي بــاب اإلذن بالجنــازة، وبــاب الصــالة علــى القبــر بعــدما یــدفن مــن كتــاب الجنــائز. صــحیح البخــاري ج  
  .١١٣، ص  ١٩٢/ ص٢وج

  .٦٥٩/ ص  ٢ب الجنائز. صحیح مسلم جوأخرجه مسلم في باب الصالة على القبر من كتا
  .٣/ص ٩وأخرجه أبو داود في باب الصالة على القبر من كتاب الجنائز. سنن أبي داود . ج

  .٤٩٠/ص١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصالة على القبر من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه. ج
  .٣٨٨، ص ٣٥٣/ ص٢وأخرجه أحمد في مسنده . ج



  ٢٠

 
  قوله " فصلى علیه" دلیل على الجواز . والقبر في المقبرة.

"أنه مر مع النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم  –رضي اهللا عنهما  )١(حدیث ابن عباس )٢
  )٢(على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه".

  
سـول صـلى اهللا علیـه وسـلم علـى هـذا القبـر دلیـل علـى جـوازه. والقبـر فـي صالة الر   

  )٣( المقبرة. ولهذا قال اإلمام أحمد:
"ومن یشك في الصالة على القبر یروى عن النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن سـتة   

 )٤(وجــوه كلهــا حســان" ومــن المســتقر فــي الــذهن أن القبــر فــي المقبــرة ویشــهد بهــذا: روایــة
بــن ثابــت رضــي اهللا عنــه "خرجنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم إلــى  "قــول یزیــد

  البقیع فصلى على قبر جدید".

 

                                      
  .٤٢٣/ ص  ٣المغنى. ج) ١(
أخرجــه  البخــاري فــي بــاب وضــوء الصــبیان ومتــى یجــب علــیهم الغســل مــن كتــاب األذان، وبــاب األذن بالجنــازة، ) ٢(

وباب صفوف الصبیان مع الرجال على الجنائز، وبـاب صـالة الصـبیان مـع النـاس علـى الجنـائز، وبـاب الصـالة 
، ١٠٩،١١٠، ص(٩٢/ص٢، ج٢١٧/ص١علـــى القبـــر بعـــدما یـــدفن مـــن كتـــاب الجنـــائز. صـــحیح البخـــاري ، ج

١١٣، ١١٢، ١١١.(  
  .٦٨٥/ ص  ٢وأخرجه مسلم في باب الصالة على القبر من كتاب الجنائز. صحیح مسلم ج

  .٤٩٣/ ص ٨وأخرجه أبو داود في باب التكبیر على الجنائز من كتاب الجنائز . سنن أبي داود ج
  .٣٥٥/ ص  ٣واب الجنائز. سنن الترمذي جوأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصالة على القبر من أب

  .٨٥/ ص  ٤وأخرجه النسائي في باب الصالة على القبر من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج
  .٣٢٣/ ص  ١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصالة على القبر من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج

  .٤٤٤/ ص  ٣المغنى. ج) ٣(
  .٤٨/ ص  ٤الصالة على القبر بعدما یدفن من كتاب الجنائز ج أخرجه البیهقي في باب) ٤(



  ٢١

 )١(  
  ومما أثر عنهم:

صـــلى علــــى  –رضــــي اهللا عنـــه  –" أن أبـــا هریـــرة  )٢(مـــا أخرجـــه عبـــد الــــرزاق:  - أ
وسـط قبـور البقیــع وحضـر ذلـك ابـن عمـر رضــي اهللا  –عائشـة رضـي اهللا عنهـا 

  )٣(نهما وكذا ُصلي على أم سلمة رضي اهللا عنها".ع
مــا أخرجــه  البیهقــي: أن ابــن عمــر قــدم لعــد وفــاة عاصــم بــن ثابــت بــثالث فــأتى   - ب

 )٤( قبره فصلى علیه.

  
أن حكـــم الصـــالة علـــى الجنـــازة فـــي المقبـــرة جـــائز وأنـــه مســـتمر غیـــر منســـوخ وفـــي   

وال یـراد بـذكر هـذه اآلثـار تقویـة فعـل الرسـول صـلى اهللا  استمرارهم علیه دلیل على جواز
  علیه وسلم فإن الحجة في فعله ال في فعل أحد بعده.

  
أمــا قولــه صــلى اهللا علیــه وســلم "واألرض كلهــا مســجد إال المقبــرة والحمــام...الخ.  )١

  فالجواب عنه من وجهین:
وز فـــي المقبـــرة الصـــالة المعروفـــة التـــي فیهـــا المـــراد بالصـــالة التـــي ال تجـــ  -أ 

 ركوع وسجود لئال تؤدي للشرك كما هو معروف وبین.

نسلم لكـم أن صـالة الجنـازة داخلـة فـي جملـة الصـالة المنهـى عنهـا فـي   -ب 
المقبــــرة ولكــــن نقــــول إن الشــــارع اســــتثنى صــــالة الجنــــازة وأخرجهــــا مــــن 

 الحدیث باألدلة السابقة إلى جوازها في المقبرة.

                                      
  .٤٢٣/ ص  ٣المغنى. ج) ١(
  الموضع السابق نفسه.) ٢(
  .٥٢٥/ ص ٣أخرجه عبد الرزاق في باب هل یصلي على الجنازة وسط القبور من كتاب الجنائز. المصنف ج) ٣(
  .٤٩/ ص٤اب الجنائز. سنن البیهقي جأخرجه البیهقي في باب الصالة على القبر بعدما یدفن من كت) ٤(



  ٢٢

تعلیكم بأنه لیس بموضع للصالة .. الخ. فالجواب عنه ما یلـي: قیاسـكم هـذا أما  )٢
قیــاس فاســد یصــادم الــنص فــال یقبــل فكیــف تقیســون علــى الحمــام. والــنص جــاء 

 بجواز ذلك.

أما قولكم لو جاوز ذلك لكان قبر الرسول صلى اهللا علیه وسلم یصـلي علیـه فـي  )٣
 جمیع األعصار. فالجواب عنه من وجهین:

صــالً لــیس فــي المقبــرة بــل هــو فــي حجــرة عائشــة رضــي اهللا عنهــا. القبــر أ  -أ 
 فال یسلم لكم االستدالل .

نسلم لكم جدًال أنه قبر في مقبره ولكن نقلو: لم یجز على قبـره الصـالة   -ب 
 )١( لئال یتخذ مسجدًا.

 
ـــم تكـــن فـــي   صـــلب البحـــث إال أنـــي  بعـــد هـــذا تـــأتي مســـألة متعلقـــة بمـــا ســـبق وٕان ل

  ذكرتها كي تتضح مسألة أخرى مبینة علیها وهي "مدة الصالة على الغائب".
  

  " مدة الصالة على القبر فیمن أجاز الصالة على القبر في المقبرة"
  المذهب أنها إلى "شهر"

  
  یه""نص عل )٣( " أكثر ما سمعت هذا" . قال في المبدع:

 
"هذا المذهب وعلیه أكثر األصحاب ومنهم المصنف والشارح وابن تمیم وغیـرهم. 

                                      
  .٢٥٩/ ص  ٢المبدع ج) ١(
  .٢٥٩/ ص ٢. ، المبدع . ج٣٤٣/ ص  ١شرح منتهى اإلرادات. ج) ٢(
  .٢٥٩/ ص  ٢المبدع. ج) ٣(
  .٥٣٢/ ص  ٥٣١/ ص  ٢اإلنصاف. ج) ٤(



  ٢٣

  وال تضر الزیادة الیسیرة".

  
صلى اهللا علیه وسلم: "صلى على أم سعد بن عبادة بعد  )١() ما ثبت أن الرسول١

  رواه الترمذي. )٢(شهر".

  
ـــه  ـــك صـــالته صـــلى اهللا علی ـــى قبـــر أم ســـعد رضـــي اهللا عـــنهم وكـــان ذل وســـلم عل

  لشهر. أي بعد مضي شهر. 
  )٣( ) إلنهاء مدة ُیغلب على الظن بقاء المیت فیها.٢

  
  )٤("إذا لم یدفن فإنه ُیصلى علیه، وٕان مضى أكثر من شهر".

                                      
  .٢٥٩/ ص  ٣المبدع . ج) ١(
  .٣٥٦/ص٣الجنائز. سنن الترمذي جأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصالة على القبر من كتاب ) ٢(

  .٤٨/ ص ٤أخرجه  البیهقي في باب الصالة على القبر بعدما یدفن من كتاب الجنائز. سنن البیهقي ج  
  .٣٥٤/ ص  ٢الشرح الكبیر. ج) ٣(
  .٢٥٩/ ص  ٢المبدع . ج) ٤(



  ٢٤

  
  
  
  
  
  

 
 

 
    

    
   

 
  

  

 



  ٢٥

 
  

  
ُیحسن بنا قبل الخوض في المسألة هذه أن نذكر "أوقات النهي عند لحنابلة 

  "كي تتضح المسالة التي نحن بصددها.
)١(  

  من الفجر إلى طلوع الشمس. )١
 من طلوع الشمس حتى ترتفع قید رمح. )٢

 حین قیام الشمس حتى تزول. )٣

 من العصر إلى شروع الشمس في الغروب. )٤

 من حین تتضیف الشمس للغروب إلى أن تغرب. )٥

  
ال خالف في مذهبنا أن الصالة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.   

وبعد العصر حتى تمیل للغروب "جائز" وٕانما وقع الخالف في األوقات الثالثة 
  )٢(األخرى".

 
)٣(  

 )٤(  
فـــي ثالثــــة أوقـــات عنــــد طلـــوع الشــــمس  –یعنــــي علـــى المیــــت  –" تكـــره الصـــالة 

                                      
  .٥٢٣/ ص ٢المغنى . ج) ١(
  .٥١٨/ ص  ٢المغنى . ج) ٢(
  .٥٠٢/ ص  ٣المغنى . ج )٣(
  وضع السابق نفسه.الم) ٤(



  ٢٦

  ونصف النهار وعند الغروب الشمس" وذكر هذه الروایة عن اإلمام. القاضي.

  
  ول أكثر أهل العلم"."هذا ق

 
  ذكر هذه الروایة عن اإلمام أحمد أبو الخطاب.

  
  إذا أبیحــت صــالة الجنــازة بعــد الصــبح والعصــر فكــذا تبــاح ســائر األوقــات

  )٣( كالفرائض.

 
قال: ثالث ساعات كـان رسـول اهللا  –رضي اهللا عنه  – )٤(حدیث عقبة بن عامر  )١

صــلى اهللا علیــه وســلم ینهانــا أن نصــلي فــیهن وأن نقبــر فــیهن موتانــا: حــین تطلــع 
الشــمس بازغــة حتــى ترتفــع، وحــین یقــوم قــائم الظهیــرة حتــى یمیــل وحــین تتضــیف 

  )٥( الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم.

                                      
  .٥١٨/ ص  ٢المغنى. ج) ١(
  .١٩٣/ص  ١، المحمد. ج ٥١٨/ ص  ٢المغنى. ج )٢(
  الموضع السابق نفسه.) ٣(
  .١٢٨/ ص  ٢. كشاف القناع. ج٥٠٢/ ص  ٣المغنى . ج) ٤(
أخرجـــه  مســـلم فـــي بـــاب األوقـــات التـــي ُینهـــى عـــن الصـــالة فیهـــا مـــن كتـــاب صـــالة المســـافرین. صـــحیح مســـلم. ) ٥(

  .٥٦٩، ص٥٦٨/ص١ج
  .٤٨١/ ص٣وأخرجه أبو داود في باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها من كتاب الجنائز. سنن أبي داود. ج  
وأخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء فــي كراهیــة الصــالة علــى الجنــازة عنــد طلــوع الشــمس وعنــد غروبهــا مــن أبوبــا   

  .٣٤٨/ص٣الجنائز. سنن الترمذي. ج
الســاعات التــي تنهــي عــن الصــالة فیهــا. وبــاب النهــي عــن الصــالة نصــف النهــار مــن  وأخرجــه النســائي فــي بــاب  

كتـــاب المواقیـــت وفـــي بــــاب الســـاعات التـــي نهـــي عــــن إقبـــار المـــوتى فـــیهن مــــن كتـــاب الجنـــائز. ســـنن النســــائي 
  .٨٢/ص٢، ج٢٧٧ص ٢٧٥/ص١ج



  ٢٧

  
ذكر الصالة مقرونة بالـدفن دلیـل علـى إرادة صـالة الجنـازة فـال تصـلى الجنـازة فـي   

  تلك األوقات.
) ألنهـا صـالة مــن غیـر الصــلوات الخمـس فلــم یجـز فعلهــا فـي هــذه األوقـات الثالثــة ٢

  )١( كالنوافل المطلقة.
  ) اإلجابة عن دلیل الروایة الثانیة:٣

 )٢(  

  نقــول : إنمــا أبیحــت بعــد الصــبح والعصــر ألن مــدتها تطــول واالنتظــار
  یخشى منه علیها وهذه مدتها تقصر.

 .قیاسكم على الفرائض ال یصح وال یستقیم إذ أنها أكد  

  ال یستقیم قیاسـكم علـى مـا بعـد الصـبح والعصـر إذ النهـي فـي األوقـات
  ا أقصر فال یخاف على المیت فیها.الثالثة أكد وزمنه

  
  

  روایة عن اإلمام أحمد وهي: –رحمه اهللا تعالى  – )٣(حكى ابن مفلح

  
                                                                                                             

فن مــن كتــاب الجنــائز. وأخرجــه ابــن ماجــه فــي بــاب مــا جــاء فــي األوقــات التــي ال یصــلى فیهــا علــى المیــت وال یــد
  .٤٨٦،٤٨٧/ص١سنن ابن ماجه. ج

  .٣٣٣/ ص١وأخرجه الدارمي في باب أي ساعة یكره فیها الصالة من كتاب الصالة. سنن الدارمي ج
  .١٥٢/ ص  ٤وأخرجه أحمد في مسنده ج

  .٥١٨/ ص ٢المغنى ج) ١(
  .٥١٨/ ص  ٢المغنى ج) ٢(
  .٣٦/ ص  ٢المبدع ج) ٣(



  ٢٨

 
  ال دلیل علیها. )١
 خالف ما اجمع علیه العلماء في المذهب. )٢



  ٢٩

 
  

  
قبــل الخــوض فــي المســألة یحســن بنــا أن نــذكر الروایــة الراجحــة فــي المــذهب فــي 

  حكم الصالة على الغائب ودلیلها.

 
  "جواز الصالة علیه بالنیة".

 )١( 
  على الغائب بالنیة". "وُیصلى

  
  )٢( هذا المذهب مطلقا وعلیه جماهیر األصحاب. وقطع به كثیر منهم.

  
أن الرسول صـلى اهللا علیـه  –رضي اهللا عنه  –من حدیث أبي هریرة  )٣(ما ثبت )١

وســـلم نفـــى النجاشـــي فـــي الیـــوم الـــذي مـــات فیـــه وخـــرج إلـــى المصـــلى بهـــم وكبـــر 
  )٤(".أربعا. "متفق علیه

                                      
  .٢٨٢/ ص  ١المقنع . ج) ١(
  .٥٣٣/ ص  ٢اإلنصاف. ج) ٢(
  .٤٤٦/ ص  ٣المغنى. ج) ٣(
أخرجه  البخاري في باب الرجل ینعى إلى أهل المیت وفي باب الصالة على الجنائز بالمصـلى والمسـجد وبـاب ) ٤(

التكبیــر علـــى الجنـــازة أربعـــا مــن كتـــاب الجنـــائز وفـــي بــاب مـــوت النجاشـــي مـــن كتــاب مناقـــب األنصـــار. صـــحیح 
  .٦٥/ص٥. ج١١٢. ص١١١. ص٩٢/ص٢البخاري ج

  .٦٥٧/ ص٢وأخرجه مسلم في باب التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز. صحیح مسلم. ج  
  .١٥/ص٩وأخرجه أبو داود في باب الصالة على المسلم یموت في بالد الشرك من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج  



  ٣٠

 
صالة الرسول صلى اهللا علیه وسلم على النجاشـي "ملـك الحبشـة" صـالة الغائـب 

  دلیل على جوازها فجنازة النجاشي لم تكن حاضرة بین یدیه.
  )٢(عمران بن حصین: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا". )١(حدیث )٢

 
دا لتعــذر القیــام علیــه وحینئـــذ إذا لــم یســتطع المصــلي الصــالة قائمــا فلیصـــل قاعــ

تقـاس صــالة الغائــب علــى هـذا. ووجــه القیــاس: أن الصــالة علیـه حاضــرة متعــذرة كالقیــام 
  فیصلي علیها صالة الغائب.

  الصالة دعاء أفال ُیدعى له وهو غائب. )٣
  نعود إذًا بعد استقرار هذا إلى مسألتنا وهي:

 
                                                                                                             

لم علــى النجاشــي مــن كتــاب الجنــائز. وأخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء فــي صــالة النبــي صــلى اهللا علیــه وســ  
  . سنن الترمذي.٣٥٧/ص٣ج
وأخرجـــه النســـائي فـــي بـــاب الصـــفوف علـــى الجنـــازة وبـــاب عـــدد التكبیـــر علـــى الجنـــازة مـــن كتـــاب الجنـــائز. ســـنن   

  .٧٢.ص٧٠/ص٤النسائي. ج
  .٤٩٠/ص ١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصالة على النجاشي من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج  
  .٢٢٧. ص٢٢٦/ص١وأخرجه مالك في باب التكبیر على الجنائز من كتاب الجنائز. الموطأ. ج  
  .٤٣٩. ص٤٣٨. ص٢٨١/ص٢وأخرجه أحمد في مسنده. ج  

  .٣٥٨وأخرجه الشافعي في مسنده. "من كتاب الجنائز والحدود" ص 
  .١٩٦/ ص  ١المحرر. ج) ١(
/  ٢علــى جنــب. مــن كتــاب التقصــیر. صــحیح البخــاري ج أخرجــه  البخــاري فــي بــاب إذا لــم یطــق قاعــدا صــلى) ٢(

  .٦٠، ص ٥٩ص
  .٢٢٩/ص٣وأخرجه أبو داود في باب في صالة القاعد من كتاب الصالة. سنن أبي داود ج  

وأخرجه الترمذي في باب ما جاء أن صالة القاعد على النض من صالة القائم من أبواب الصـالة سـنن الترمـذي 
  .٢٠٧/ص٢ج

  .٣٨٦/ص١باب ما جاء في صالة المریض من كتاب إقامة الصالة. سنن ابن ماجه ج وأخرجه ابن ماجه في
  .٤٢٦/ ص ٤وأخرجه أحمد في مسنده ج



  ٣١

المطلـــب الثـــاني ٍمســـألة تفرعـــت هنـــاك وهـــي مـــدة ســـبق معنـــا فـــي المبحـــث األول 
الصالة على القبر واتضح لنا أن الراجح في مذهبنا أنها "إلى شهر" فما قلناه هناك فهـو 

  قولنا هنا وبیانه على النحو التالي:
قیاسًا على القبر فـال یعلـم بقـاؤه مـن غیـر  )١(مدة الصالة على الغائب إلى "شهر"

  تالش أكثر من ذلك.

 )٢( 
  "وهذا هو الصحیح من المذهب وعلیه أكثر األصحاب".

 
حقیقة هذا الغائب الذي یصلى علیه هـو أن یكـون فـي البلـد الكبیـر وتقـدیر البلـد  

عن البلد بما یعـد الـذهاب إلیـه نـوع  –الغائب  –الكبیر على الصحیح أن یكون انفصاله 
  )٤(ا ال یصلى علیه بالنیة صالة الغائب.. وأما في البلد الصغیر فقوال واحد)٣(سفر

  

                                      
  .٤٤٧/ ص ٣المغنى. ج) ١(
  .٥٣٤/ ص ٢اإلنصاف ج) ٢(
  .٨٧االختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة. ص ) ٣(
  .٥٣٤/ ص  ٢اإلنصاف. ج) ٤(



  ٣٢

  

  
  
  
  

 
  

 
  

  
    

 
    

    
  

 



  ٣٣

 
  

   
   

  اسم سقط یسقط وهي بكسر السین وفتحها وضمها. السُّْقط. السِّقط. السَّقط.
    

  )١( یقال سقط الولد من بطن أمه وال یقال وقع.
   

  )٢( "الولد تضعه المرأة میتا أو لغیر تمام.
 
   

 )٣(إن خرج حیا واستهل فإنه یغسل ویصلى علیه بغیر خـالف فـي المـذهب وغیـره.

 )٤(وكـذا مـن لــم یـأت لــه أربعـة أشــهر فإنـه ال یغسـل وال ُیصــلى علیـه بغیــر خـالف كــذلك.
  )٥(ا خرج ولم یستهل بین العلماء.وٕانما وقع الخالف فیما إذ

 
إذا خرج ولم یستهل وأتى له أربعة أشهر فیغسل ویصـلى علیـه نـص علیـه اإلمـام 

  )٦(.-رحمه اهللا  -أحمد 

                                      
  .١١٦. المطلع على أبوبا المقنع. ص ٣٠٤مختار الصحاح. ص ) ١(
  .٤٥٨/ ص ٣المعنى. ج) ٢(
  الموضع السابق نفسه.) ٣(
  .٦٠. ص٥٩البرق اللماع. ص ) ٤(
  .٤٥٨/ ص٣المغنى. ج) ٥(
  الموضع السابق نفسه.) ٦(



  ٣٤

 )١(  
  بعد أربع الشهور سقط یغسل... وصلي ولو لم یستهل نقلوا.

  
أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال: "والســقط  –رضــي اهللا عنــه  – )٢(ة) مــا روى المغیــر ١

  )٤(وفي روایة للترمذي: " والطفل یصلى علیه". )٣(ُیصلى علیه"
  

  تصریح من الرسول صلى اهللا علیه وسلم بمشروعیة الصالة علیه.
یصــلى قـال: " مـا أحـد أحـق أن  –رضـي اهللا عنــه  –أبـي بكـر الصـدیق  )٥() حـدیث٢

  )٦(علیه من الطفل".
  

فیــه تصــریح بالصــالة علــى الطفــل والطفــل لغــة هــو المولــود وكــذا الســقط مولــود 
  فیصلى علیه إذا تم له أربعة أشهر.

) "فعــل الســلف": ومنــه: أن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا صــلى علــى ابــن ابنتــه ولــد ٣
  )٧(میتا.

                                      
  .٤٥٩/ ص  ٣المغنى ج) ١(
  .٤٦٤/ص٨. ج أخرجه أبو داود في باب المشي أمام الجنازة من كتاب الجنائز . سنن أبي داود) ٢(

  .٤٨٣/ص١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصالة على األطفال من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج  
  .٢٤٩/ص٤وأخرجه أحمد في مسنده ج  

  .٣٤٩/ص٣أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصالة على األطفال من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج) ٣(
لراكب من الجنازة، وباب مكان الماشي من الجنازة، وباب الصالة على األطفـال وأخرجه النسائي في باب مكان ا

  .٥٨. ص٥٦. ص٥٥/ ص٤من كتاب الجنائز . سنن النسائي ج
  .٢٥٢. ص ٢٤٧/ص  ٤وأخرجه أحمد في مسنده ج

  .٤٥٩/ ص  ٣المغنى . ج) ٤(
حیــاة مــن كتــاب الجنــائز .  أخرجــه البیهقــي فــي بــاب الســقط یغســل ویكفــن ویصــلى علیــه إن اســتهل أو عرفــت لــه) ٥(

  .٩، ص  ٤سنن البیهقي. ج
  .٤٥٩/ ص  ٣المغنى . ج) ٦(
  .٣١٧/ص ٣أخرجه  ابن أبي شیبة في باب ما قالوا في السقط من قال یصلى علیه . المصنف. ج) ٧(



  ٣٥

  )١( علیه كالمستهل. ) ألنه َنَسَمُة نفخ فهي الروح فُیَصلَّى٤
مـن قولـه  )٢() أن الصالة من شرطها أن تصادف من كانت فیه حیاة وقـد علـم ذلـك٥

  )٣(علیه السالم "أنه تنفخ فیه الروح ألربعة أشهر".
) الصـالة علیــه دعـاء لــه ولوالدیــه وخیـر فــال یحتـاج فیهــا إلــى االحتیـاط فــالیقین قــائم ٦

  )٤(كور في التعلیل الخامس.وهو وجود الحیاة لما سبق في الحدیث المذ

 
ُحكـــي فـــي غیـــر المـــذهب عـــدم الصـــالة علیـــه حتـــى یســـتهل ولكـــن یصـــدق علیـــه 

  ابن قدامه في المغني: "أدلتهم ضعیفة واهیة وتعلیالتهم قاصرة". )٥(قول
  

                                      
  .٤٥٩/ص٣المغني ج )١(
  الموضع السابق نفسه. )٢(
لـق، وفـي بـاب قولـه تعـالى "وٕاذ قـال ربـك إنـي جاعـل أخرجه  البخاري في باب ذكـر المالئكـة مـن كتـاب بـدء الخ )٣(

في األرض خلیفة" من كتاب األنبیاء، وفي باب حدثنا أبو الولید هشام بن عبد الملك من كتاب القدر، وفـي بـاب 
  "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین" من كتاب التوحید.

ه وأجلـه وعملـه وشـقاوته وسـعادته مـن كتـاب وأخرجه مسلم في بـاب كیفیـة خلـق اآلدمـي فـي بطـن أمـه وكتابـة رزقـ  
  .٢٠٣٦/ص٤القدر. صحیح مسلم ج

  .٤٥٢/ص١٢وأخرجه أبو داود في باب في القدر من كتاب السنة سنن أبي داود ج
  .٤٤٦/ص٤وأخرجه الترمذي في باب ما جاء أن األعمال بالخواتیم من أبواب القدر. سنن الترمذي ج

  .٢٩/ص١المقدمة سنن ابن ماجه جوأخرجه ابن ماجه في باب في القدر من 
  .٣٧٥.ص٣٧٤/ص١وأخرجه أحمد في مسنده ج

  .٤٦٠/ص٣المغني ج )٤(
  الموضع السابق نفسه. )٥(



  ٣٦

 
  

غســل فإنــه محــل الخــالف: محلــه فــي الشــهید الــذي ال یغســل فإنــه الشــهید الــذي ی
  )١( یصلى علیه على سبیل الوجوب روایة واحدة.

 
نـــرى ممـــا ســـبق فـــي محـــل الخـــالف قولـــه "ال یُغســـل" وقولـــه "أمـــا" فـــي ســـیاق محـــل   

الخــالف هــي "أمــا" التفصــیلیة" ولهــذا فهنــاك أمــوات یحملــون اســم شــهداء مــنهم مــن هــو 
ن نـــذكر قبـــل الخـــوض فـــي داخـــل فـــي مســـألتنا ومـــنهم مـــن هـــو خارجهـــا لـــذا یحســـن بنـــا أ

المسألة أقسام الشهداء وأحكامهم ووجدت أحسن من ذكـر هـذا وبینـه هـو سـماحة الشـیخ: 
  مفتي الدیار السعودیة سابقا. -رحمه اهللا تعالى  -محمد بن إبراهیم آل الشیخ 

  في: )٢(فقال الشیخ: محمد بن إبراهیم
  

إلى نحو عشرین لكنهم ینقسمون  الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع
  إلى أربعة أقسام :

  وهــو قتیــل المعركــة الــذي قُتــل صـــابرا  –شــهید فــي الـــدنیا واآلخــرة
إلعالء كلمة اهللا فهذا ال یغسل في الدنیا وال یصلى علیه. ویلحق به المقتول ظلما وهـي 

  روایة ألحمد.

 فـي المعركـة لكـن نیتـه لیسـت  شهدي في الدنیا فقط. وهـو مـن قتـل
  في سبیل اهللا تعالى.

                                      
  .٥٠١/ص٢اإلنصاف . ج )١(
  .٣/١٨٦فتاوى الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ ج )٢(



  ٣٧

  شهید في اآلخرة فقط: وهـو الـذي قاتـل فـي سـبیل اهللا فقتـل وتـأخر
  موته فیصلى علیه في الدنیا ویغسل.

  بقیـة الشـهداء لهـم أحكـام الشـهداء فـي اآلخـرة ال فـي الـدنیا فالواحـد
  منهم یغسل ویصلى علیه.

 –رحمـه اهللا  –ر ما سبق من ذكر محل الخالف وذكـر كـالم الشـیخ محمـد بعد ذك  
نخلـــص إلـــى أن المـــراد بالشـــهید الـــذي یعیننـــا فـــي مســـألتنا هـــو: "الـــذي قُتـــل فـــي المعركـــة 

  صابرًا إلعالء كلمة اهللا تعالى أمام الكفار في ساحة المعركة".

 
  

  فال یصلى علیهم.

  
"وهذا هو المذهب وعلیه أكثر األصحاب وهو قول الخرقي والقاضي وجزم به 

  في الوجیز وغره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن تمیم".

 
وأبـــــو  فتجـــــب الصـــــالة علـــــیهم. اختارهـــــا جماعـــــة مـــــن األصـــــحاب مـــــنهم الخـــــالل

  الخطاب.

 
  "إن ُصلي علیه فال بأس".

 

                                      
  .٤٦٧/ص٣المغني. ج )١(
  .٥٠٠/ص٢اإلنصاف ج )٢(



  ٣٨

  
  )١("یصلى علیه وأهل الحجاز ال یصلون علیه وما تضره الصالة ال بأس به".

 
 لتعــارض األخبــار وســیأتي ذكرهــا )٢(.-رحمــه اهللا  –ذكرهــا ابــن مفلــح عــن اإلمــام   

  خالل االستدالل لكل روایة.

 
عقبــه أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم خــرج یومــًا فصــلى علــى أهــل  )٣() مــا روى١

  )٤( ُأحد صالته على المیت ثم انصرف إلى المنبر" متفق علیه.

 
صـــالة الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم علـــى أهـــل ُأحـــد صـــالته علـــى المیـــت وهـــم 

  ء فتجب الصالة حینئذ على الشهداء لفعله صلى اهللا علیه وسلم.شهدا
رضــي اهللا عنهمــا قــال: صــلى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم  )٥() عــن ابــن عبــاس٢

  )٦(على قتلى ُأحد ".

                                      
  .٥٠١/ص٢اإلنصاف ج )١(
  .٢٣٦/ص٢المبدع ج )٢(
  .٤٦٧/ص٣المغني. ج )٣(
  .١٢٠/ ص ٥أخرجه  البخاري في باب غزوة أحد من كتاب المغازي صحیح البخاري ج )٤(

/ ٤وأخرجه مسلم في باب إثبات حوض النبي صلى اهللا علیه وسلم وصفاته من كتاب الفضائل. صحیح مسلم ج  
  .١٧٩٦.ص١٧٩٥ص

  .٤٣/ص٩حین من كتاب الجنائز. سنن أبي داود. ج وأخرجه أبو داود في باب المیت یصلى على قبره بعد  
  .٧٨/ص٢وأخرجه الدارقطني في باب الصالة على القبر من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني ج  
  .١٥٤/ص٤وأخرجه أحمد في مسنده ج  

  .٤٦٧/ص٤المغني ج )٥(
السـنن الكبـرى  –نـائز أخرجه البیهقي في باب من زعم أن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم شـهدا أحـد مـن كتـاب الج )٦(

  ١٣/ص٤للبیهقي ج



  ٣٩

  
فیه تصریح من ابن عباس على أن رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم صـلى علـى 

  أهل أحد وهم شهداء فدل على وجوبه.

  
"أن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم أمـــر  –رضـــي اهللا عنـــه  – )١() مـــا روى جـــابر١

  رواه البخاري. )٢(بدفن شهداء ُأحد في دمائهم ولم یغسلهم ولم یصل علیهم"

 
الصـــالة ظـــاهرة فـــي قولـــه ولـــم یصـــل علـــیهم" فنفـــي النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم 

  علیهم، والنفي في سیاق الكالم یدل على المنع لكونهم شهداء.
  )٣() الشهید ال ُیغسل مع إمكان غسله فلم یصلَّ علیه كسائر من لم یغسل.٢
  )٤( ) الشهید حّي، فال یصلى علیه.٣

) الصــالة إنمــا شــرعت للشــفاعة والشــهداء فــي غنــى عنهــا بمــا أعــده اهللا لهــم مــن ٤
  )٥( الكرامة والحبور.

                                      
  .٤٦٧/ص٤المغني ج  )١(
أخرجه البخاري في باب الصالة على الشهید. وباب من لـم یغسـل الشـهداء. وبـاب مـن یقـدم فـي اللحـد التـي فـي  )٢(

القبــر مــن كتــاب الجنــائز. وفــي كتــاب الجنــائز. وفــي بــاب مــن قتــل مــن المســلمین یــوم أحــد مــن كتــاب المغــازي. 
  .١٣١/ص٥،ج١١٧،ص١١٥،ص١١٤/ص٢خاري: جصحیح الب

  .٤٠٧/ص٨وأخرجه أبو داود في باب الشهید یغسل من كتاب الجنائز . سنن أبي داود ج  
  .٣٥٤/ص٤وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في ترك الصالة على الشهید من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج  

  .٦٢/ص٤ئز. سنن النسائي جوأخرجه النسائي. في باب ترك الصالة علیهم من كتاب الجنا
  .١/٤٨٥وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصالة على اشهدا ودفنهم من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج

  .٢٩٩/ص٣وأخرجه أحمد في مسنده ج
  . ٤٦٧/ص٣المغني ج )٣(
  . ١٨٩/ص٢المبدع ج )٤(
  . ٤٦٨/ص٣المغني ج )٥(



  ٤٠

  ) اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة:٥
  

  اإلجابة عنه من وجهین:
إذ ال نصـــلي  )١( إمـــا أن یكـــون هـــذا الحـــدیث مخصـــوص بشـــهداء أحـــد.  ) أ

  على القبر بعد شهر.
 )٢( المراد بالصالة هنا "الدعاء" ال الصالة على المیت المعروفة.  ) ب

  
  وجهین:اإلجابة عنه من 

هذا الحدیث ضعیف لروایة الحسن بن عمارة وقد أنكر علیه شعبة روایـة   ) أ
هــــذا الحــــدیث وقــــال: إن جریــــر بــــن حــــازم یكلمنــــي فــــي أن ال أتكلــــم فــــي 

  )٣( الحسن بن عمارة وكیف ال أتكلم فیه وهو روي هذا الحدیث.
 )٤( تحمل الصالة فیه على الدعاء إن صح الحدیث.   ) ب


 

                                      
  .٤٦٨/ص٣المغني ج )١(
  . ١٨٦/ص٣إبراهیم آل الشیخ جفتاوى الشیخ محمد بن  )٢(
  . ٤٦٨/ص٣المغني ج )٣(
  الموضع السابق نفسه.  )٤(



  ٤١

  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
  

  
    

 
  

  
 



  ٤٢

 



  ٤٣

 
  

  
ال خالف في المذهب في أنه ال یجـوز الزیـادة علـى سـبع تكبیـرات وال الـنقص عـن   

  )١(اختلفت الروایات فیما بین ذلك. أربع واألولى أربع ال یزاد علیها. وٕانما

 
  كون التكبیر بأربع تكبیرات. )١
 الزیادة عن أربع تكبیرات. )٢

  
  هو األفضل واألولى فال یزید على أربع تكبیرات.

  
أن النبـي صــلى اهللا علیــه وســلم كبــر  –رضــي اهللا عنــه  – )٢() حـدیث أبــي هریــرة١

  )٣(على النجاشي أربعًا".

  
عدد تكبیر الرسول صلى اهللا علیه وسـلم علـى جنـازة النجاشـي كـان أربـع تكبیـرات.   

  والحجة في فعل الرسول صلى اهللا علیه وسلم.
  )٥( أربعا. الرسول صلى اهللا علیه وسلم على قبر بعد ما دفن )٤() كبر٢

                                      
  .٤٤٧/ص٣المغني ج )١(
  الموضع السابق نفسه.  )٢(
  ". ٤تخریجه تحت رقم " ١٩سبق في ص )٣(
  .١١٣/ص٢كشاف القناع . ج )٤(
  ".٤تخریجه تحت رقم " ١٢سبق في ص )٥(



  ٤٤

 
  ظاهرة تكبیره صلى اهللا علیه وسلم على القبر أربعا.  

  )٢(: "صلوا كما رأیتموني أصلي".)١(قوله صلى اهللا علیه وسلم )٣

  
أمره صلى اهللا علیه وسلم لنا بأن نمتثل ونصلي كیف صلى ومنها الصـالة علـى 

ة علــى الجنــازة أربعــا فیكبــر اإلمــام أربعــا الجنــازة وقــد ســبق فــي الحــدیثین الســابقین تكبیــر 
  امتثاال لقوله علیه السالم: "صلوا...".

 )٣( الناس على أربع. –رضي اهللا عنه  –جمع عمر  )٤

 )٤( من كبر أربعا فقد خرج من الخالف. )٥

 )٥( ألن أكثر الفرائض ال تزید على أربع وال یجوز النقص عنها. )٦

 )٦( هللا علیه وسلم.أن النقص عن أربع خالف ما ُنقل عنه صلى ا )٧

هــذا هــو رأي أكثــر أهــل العلـــم. كعمــرو ابنــه وزیــد بـــن ثابــت وجــابر وابــن أبـــي  )٨

                                      
  .١١٣/ص٢كشاف القناع ج )١(
ري فــي بــاب مــن قــال لیــؤذن فــي الســفر مــؤذن واحــد ، وبــاب اآلذان للمســافر إذا كــانوا جماعــة. وبــاب إذا أخرجــه البخــا )٢(

اســتووا فــي القــراءة فلیــؤمهم أكبــرهم. وبــاب المكــث بــین الســجدتین مــن كتــاب اآلذان. وفــي بــاب ســفر االثنــین مــن كتــاب 
فــي إجــازة خبـر الواحــد مــن كتــاب اآلحــاد.  الجهـاد. وفــي بــاب رحمــة النـاس البهــائم مــن كتــاب األدب. وفــي بـاب مــا جــاء

  .١٠٧/ص٩/ج١١/ص٨/ ج ٣٣/ص٤/ ج ٢٠٨.ص١٧٥.ص١٦٢/ ص١صحیح البخاري. ج
  .٣١٣/ص١وأخرجه ابن ماجة في باب من أحق باإلمامة من كتاب إقامة الصالة. سنن ابن ناجه ج  
  .٢٨٦/ص١وأخرجه الدارمي في باب من أحق باإلمامة من كتاب الصالة. سنن الدارمي ج  

وأخرجــه البیهقــي فــي بــاب مــن ســها فتــرك ركنــا عــاد إلــى مــا تــرك حتــى یــأتي بالصــالة علــى الترتیــب مــن كتــاب 
  .٣٤٥/ص٢الصالة. سنن البیهقي ج

  ٤٥١.ص٤٥٠/ص٣المغني ج )٣(
  ٤٥١.ص٤٥٠/ص٣المغني ج )٤(
  ٤٥١.ص٤٥٠/ص٣المغني ج )٥(
  ٤٥١.ص٤٥٠/ص٣المغني ج )٦(



  ٤٥

أوفــى والحســن بــن علــي والبــراء بــن عــازب وأبــي هریــرة وعقبــة بــن عــامر وابــن 
 )١(الحنفیة وعطاء االوزاعي وقول مالك والشافعي وأبي حنیفة والثوري.

  
   

 
فـي مسـائل أبـي داود  )٣(أن اإلمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم. قال اإلمام أحمـد

وذلك جوابا لمن سأله عن إمام كبر خمسا فسلم بعض النـاس فـي الرابعـة قـال: "ال وقـال 
  )٤(.ه وسلم إنما اإلمام لیؤتم به"رسول اهللا صلى اهللا علی

                                      
  ٤٥١.ص٤٥٠/ص٣المغني ج )١(
  .٤٤٧ص/ ٣المغني ج )٢(
  .١٥٣مسائل اإلمام ألبي داود. ص  )٣(
أخرجه البخاري فـي بـاب الصـالة فـي السـطوح والمنبـر والخشـب مـن كتـاب الصـالة، وفـي بـاب إنمـا جعـل اإلمـام  )٤(

لیؤتم به وباب إقامة الصـف مـن عـام الصـالة، وبـاب إیجـاب التكبیـر وافتتـاح الصـالة، وبـاب یهـوى بـالتكبیر حـین 
وفـي بـاب صـالة القاعـد مـن كتــاب تقصـیر الصـالة، وفـي بـاب اإلشـارة فـي الصـالة مــن  یسـجد مـن كتـاب األذان،

 ١٦٧/ص١كتاب السهو، وفي بـاب إذا عـاد مریضـا فحضـرت الصـالة مـن كتـاب المرضـى، صـحیح البخـاري. ج
  ١٥٢/ص٧. ج٥٩.٨٩/ص٢. ج٢٠٣.ص١٨٧.ص١٨٤.ص

رة اإلمام بالتكبیر وغیره من كتاب الصـالة . وأخرجه مسلم في باب ائتمام المأموم باإلمام ،و باب النهي عن مباد  
  .٣٣١.ص٣٠٨/ص١صحیح مسلم ج

  .٣١٠/ص٢وأخرجه أبو داود في باب اإلمام یصلي من قعود من كتاب الصالة. سنن أبي داود . ج
/ ٢وأخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء إذا صــلى اإلمــام قاعــدا فصــلوا قعــود مــن أبــواب الصــالة. ســنن الترمــذي ج

  .١٩٥.ص١٩٤ص
خرجه النسائي في باب االئتمام باإلمام وباب االئتمـام باإلمـام یصـلى قاعـدا مـن كتـاب اإلمامـة ، وفـي بـاب "إذا وأ

قـــرئ القـــرآن فاســـتمعوا لـــه وأنصـــتوا لعلكـــم ترحمـــون" مـــن كتـــاب االفتتـــاح ، وفـــي بـــاب مـــا یقـــول اإلمـــام مـــن كتـــاب 
  .١٨٣، ص١٤١، ص٩٨، ص٨٣/ص٢التطبیق. سنن النسائي. ج

جه في باب إذا قرأ اإلمام فانصتوا ، وباب ما جاء في إنما جعـل اإلمـام لیـؤتم بـه مـن كتـاب إقامـة وأخرجه ابن ما
  .٣٩٢.ص٢٧٦/ص١الصالة. سنن ابن ماجه ج

  .٣٠٠/ص١وأخرجه الدارمي في باب القول بعد رفع الرأس من الركوع من كتاب الصالة. سنن الدارمي ج
  .١٣٥/ص١كتاب الجماعة. الموطأ جوأخرجه مالك في باب صالة اإلمام وهو جالس من 



  ٤٦

 )١(   

هذه إحدى الروایات وهي من المفردات قال الشارح: هـذا ظـاهر المـذهب واختـاره 
  الخرقي والمصنف وقدمه في التلخیص والنظم.

 
ى هـذه الروایـة: رو  )٢(إذا كبر اإلمام خمسـا ال یكبـر معـه وال یسـلم إال مـع اإلمـام.

  حرب عن اإلمام أحمد.

 )٣( 
قــال أبــو المعــالي هــذا المــذهب قــال فــي مجمــع البحــرین هــي ظــاهر كــالم أبــي   

الخطــاب وجــزم بــه فــي المنــور واختــاره ابــن عقیــل وابــن عبــدوس فــي تذكرتــه  وقدمــه فــي 
  رزین. الهدایة والخالصة والرعایتین والحاویین وٕادراك الغایة وشرح ابن

 
) التكبیــرة الخامســة زیــادة غیــر مســنونة لإلمــام فــال یتابعــه المــأموم فیهــا كــالقنوت ١

  )٤(في الركعة األولى بمعنى: زاد عن القدر المشروع فال یتابع.

  )٥( ) قالو: المتابعة منسوخة.٢

 

                                                                                                             
، ٤٢٠، ص٤١١، ص٣٨٧، ص٣٧٦، ص٣٤١، ص٣١٤، ص٢٣/ص٢وأخرجــــــــــه أحمــــــــــد فــــــــــي مســــــــــنده ج

، ٤٠١/ص٤، ج٢١٧، ص٢٠٠، ص١٦٢، ص١١٠/ص٣. ج٤٥٧،ص٤٥٣،ص٤٤٠، ص٤٣٨ص
  ١٩٤، ص١٤٨، ص٦٨، ص٥٨، ص٥١/ص٦. ج٤٠٥ص

  .٥٢٧، ص٥٢٦/ص٢اإلنصاف ج )١(
  .٤٤٧/ ص ٣المغني ج )٢(
  .٥٢٧/ ص ٢اإلنصاف ج )٣(
  .٢٥٦/ ص ٢. ، المبدع ج٤٤٨/ ص٣المغني ج )٤(
  .٢٥٦/ ص ٢المبدع ج )٥(



  ٤٧

ة خمسا وقال: كـان النبـي صـلى عن زید بن أرقم أنه كبر على جناز  )١(ما روى )١
  )٢( اهللا علیه وسلم یكبرها.

 
  تكبیر زید على الجنازة خمسا وجعله من فعل الرسول صلى اهللا علیه وسلم.

بن الیمان كبـر علـى جنـازة خمسـا فقیـل لـه فقـال: مـوالي  حذیفة )٣(ما روي أن )٢
  )٤( ونعمتي صلى اهللا جنازة وكبر علیها خمسا.

 
رد حذیفــة علـــى مــن أنكـــر علیــه التكبیـــر خمســا بأنـــه فعــل النبـــي صــلى اهللا علیـــه 

  وسلم.
  ومنهم  )٥( فعل الصحابة: )٣

  ) ابن مسعود.٢(          ) زید بن أرقم١(
  )٦( ) معاذ بن جبل.٤(        ) علي بن أبي طالب٣(

  )١() قوله علیه السالم "إنما جعل اإلمام لیؤتم به".٤
                                      

  .٤٤٨/ ص٣المغني ج )١(
  .٦٥٩/ص٢أخرجه مسلم في باب الصالة على القبر من كتاب الجنائز. صحیح مسلم ج )٢(

  .٤٩٣/ص٨وأخرجه أبو داود في باب التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج
  .٣٤٢/ص٣مذي في باب ما جاء في التكبیر على الجنازة من أبواب الجنائز. سنن الترمذي جوأخرجه التر 

  .٧٢/ص٤وأخرجه النسائي في باب عدد التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج
  .٤٨٢/ص١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في من كبر خمسا من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج

  .٣٧٢، ص٣٧١، ص ٣٧٠، ص ٣٦٨، ص٣٦٧/ ص٣مد في مسنده جوأخرجه أح
  .٤٤٨/ ص ٣المغني ج )٣(
  .٣٠٣/ص٣أخرجه ابن أبي شیبة في باب من كان یكبر على الجنازة خمسا من كتاب الجنائز. المصنف ج )٤(
  .٤٤٨/ ص ٣المغني ج )٥(
كتـــاب الجنـــائز المصـــنف. اخـــرج تلـــك اآلثـــار ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي بـــاب مـــن كـــان یكبـــر علـــى الجنـــازة خمســـا مـــن  )٦(

  .٣٠٣، ص٣٠٢/ص٣ج



  ٤٨

 
  سة على جنازة فقد أتى مشروعا فیجب متابعته ال مخالفته.أن من كبر خام

ــن مســعود ٥ ــول اب ــه  –) ق ــت وال  –رضــي اهللا عن ــر إمــامكم ال وق ــروا مــا كب "كب
  )٢(عدد".

 
قوله "وال عدد" یفید متابعة اإلمام فیما كبر ومنها إذا كبر خمسا فیتابع ویكبـر معـه   

  حجة. وهو قول صحابي لم ُیعلم له مخالف فهو
  اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة: )٦

  ) قولكم: "هذه زیادة مسنونة... الخ".١
هذا الدلیل ضعیف إذ فیه ألزم لنا بما أختم به أي "بقولكم" وهذا عیـب فـي الـدلیل 

  فنحن نقول بل هي مسنونة ومشروعة یتابع اإلمام فیها.
  )٣() "دعوى النسخ..." فیها نظر فأین الناسخ٢   


 

  )٤(  
 

 .١("وهي المختارة في المذهب" یتابع اإلمام إلى سبع(  

                                                                                                             
  ".٣تخریجه تحت رقم " ٣١سبق في ص )١(
. وأخرجـه ٤٨٢.ص٤٨١/ص٣أخرجه عبد الرزاق في باب التكبیر على الجنازة من كتاب الجنـائز. المصـنف ج )٢(

  .٣٠٣/ص ٣ابن أبي شیبة في باب من كان یكبر على الجنازة خمسا من كتاب الجنائز المصنف ج
  .٢٥٦/ س ٢ج المبدع )٣(
  .٢٨٢/ ص ١، المقنع بحاشیة الشیخ سلیمان بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب ج٤٤٧/ ص ٣المغني ج )٤(



  ٤٩

   :)٢(قال صاحب اإلنصاف
قال الزركشي: اختاراها عامة األصحاب وهو من المفـردات واختارهـا الخـالل وابـن   

  بطة والقاضي وأبو الخطاب والمحسد وغیرهم. 
قال في تجرید العنایة" توبع على األظهر إلـى سـبع. وجـزم بـه فـي اإلفـادات وقدمـه   

  في الفروع والمحرر وابن تمیم والفائق.

)٣(    

  ، كما سبق في مسألتنا السابقة )٤(ال یتابع
  فإن زاد على خمس فال یتابعه.  :)٥(قال في الشرح الكبیر

 
  قال أبو المعالي : هذا المذهب.

 .٧( خالف المشهور عنه صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه(  

  
  )٩(أن النبي صلى اهللا علیه وسلم كبر على حمزة سبعا. )٨(ما ثبت )١

 
                                                                                                             

  .٥٢٧/ ص ٢اإلنصاف ج )١(
  الموضع السابق نفسه . )٢(
  الموضع السابق نفسه. )٣(
  .٣٥١/ ص ٢الشرح الكبیر ج )٤(
  الموضع السابق نفسه. )٥(
  .٣٥١/ ص٢اإلنصاف الكبیر ج )٦(
  .٣٥١/ ص ٢الشرح الكبیر ج )٧(
  .٤٤٩/ ص ٣المغني ج )٨(
أخرجــه البیهقــي فــي بــاب مــن زعــم أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم صــلى علــى شــهداء ُأحــد مــن كتــاب الجنــائز.  )٩(

  .١٣/ ص ٤السنن الكبرى ج



  ٥٠

  تكبیر الرسول صلى اهللا علیه وسلم على حمزة سبعا دلیل ، على جواز فعله.
  :)١(فعل الصحابة )٢

 .)٢(ثبت أن علیا رضي اهللا عنه كبر على جنازة أبي قتادة سبعا   -أ 

 )٣( كذلك كبر على سهیل بن حنیف ستا.   -ب 

 
تكبیــر علــي رضــي اهللا عنــه علــى الجنــازتین ســتا وســبعا وهــو فعــل صــحابي حجــة 

  ولم ُیعلم له مخالف.
  )٤(قول ابن مسعود : "كبروا ما كبر إمامكم ال وقت وال عدد". -ج

  
لى سـت قوله "كبروا" وقوله "وال عدد" یفید وجوب متابعة اإلمام إذا زاد عن خمس إ  

  أو سبع ولم ُیعلم له مخالف فهو حجة.

 
  

                                      
  .٤٤٩/ ص ٣المغني ج )١(
إلـى تخصـیص أهـل الفضــل بهـا مـن كتــاب  أخرجـه  البیهقـي فـي بــاب مـن ذهـب فـي الزیــادة التكبیـر علـى األربــع )٢(

  .٣٦/ص٤الجنائز الكبرى ج
المصـــنف  –مـــن كتـــاب الجنـــائز  ٥و  ٧وأخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي بـــاب مـــن كـــان یكبـــر علـــى أهـــل الجنـــازة 

  .٣٠٤/ص٣ج
أخرجــه البیهقــي فــي بــاب مــن ذهــب فــي زیــادة التكبیــر علــى األربــع إلــى تخصــیص أهــل الفضــل بهــا مــن كتــاب  )٣(

  .٣٦/ص  ٤البیهقي جالجنائز. سنن 
  .٤٨١/ ص ٣وأخرجه عبد الرزاق في باب التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز. المصنف ج

  وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي بــاب مــا قــالوا فــي التكبیــر علــى الجنــازة مــن كبــر أربعــا مــن كتــاب الجنــائز. المصــنف 
  .٣٠١/ص٣ج

  ".٢تخرجیه تحت رقم " ٣٤سبق في ص  )٤(



  ٥١

جمع ابن مفلح بین تلـك الروایـات السـابقة فقـال: إن المداومـة علـى أربـع تـدل علـى   
الفضــیلة وغیرهــا یــدل علــى الجــواز فتعــین المتابعــة وٕاذا لــم یتــابع فــي الزیــادة فــال یجــوز 

  السالم قبله.



  ٥٢

 
  

 
العلماء مجمعون على أن المصـلي علـى الجنـائز یرفـع یدیـه فـي أول تكبیـرة یكبرهـا   

  )١(واختلفوا في بقیة التكبیرات هل یرفع یدیه أم ال؟

 
  )٢(أنه " یرفع یدیه عند تكبیره"  

 
ل اهللا صلى اهللا علیه وسـلم ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: كان رسو  )٣(ما روى )١

  )٤( یرفع یدیه في كل تكبیرة.

 
قولـه "یرفـع یدیــه فـي كــل تكبیـره" دلیــل علـى أنـه صــلى اهللا علیـه وســلم یرفعهـا فــي 

  كل تكبیرة.
النبـي صـلى اهللا علیـه وســلم صـلى علـى جنـازة فوضـع یمینـه علــى  )٥(مـا ثبـت أن )٢

  )٦( شماله.

                                      
  .٨٥. البرق اللماع ص٤١٧/ص ٣المغني ج )١(
  .٢٨١/ ص ١المقنع ج )٢(
  .٤١٧/ ص  ٢المغني ج )٣(
  .٤٤/ص ٤أخرجه  البیهقي في باب یرفع یدیه في كل تكبیرة من كتاب الجنائز . سنن البیهقي ج )٤(

/ ص ٣وأخرجه ابن أبي شیبة في باب الرجل یرفع یدیه في التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز . المصنف ج  
  . وذكراه موقوفا على ابن عمر.٢٩٦

  .٤١٧/ ص  ٣المغني ج )٥(
  .٣٨٨/ ص٣أخرجه الترمذي في باب ما جاء في رفع الیدین على الجنازة من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج )٦(



  ٥٣

  
ن إال بعد تكبیر فهو یحطها على صدره یمینه على شماله بعـد أن الوضع ال یكو 

  التكبیر كبقیة الصلوات والحدیث السابق یشهدا في أنه یرفعها فیكل تكبیره.
  فعل السلف: ومنهم: )٣

  )٤() عمر بن عبد العزیز.٣( )٣( ) ابن عمر.٢(.  )٢)(١() أنس بن مالك١(
  )٥(وألنها تكبیرة حال االستقرار أشبهت األولى )٤

  

                                                                                                             
وأخرجــه البیهقــي فــي بــاب مــا جــاء فــي وضــع الیمنــى علــى الیســرى فــي صــالة الجنــازة مــن كتــاب الجنــائز. ســنن   

  .٣٨ / ص٤البیهقي ج
  .٤١٨/ ص  ٣المغني ج )١(
  .٤٤/ ص٤أخرجه  البیهقي في باب یرفع یدیه في كل تكبیره من كتاب الجنائز. سنن البیهقي ج )٢(
  ".٤تخریجه تحت رقم " ٣٧سبق في ص  )٣(
  .٢٩٦/ص٣أخرجه ابن أبي شیبة في الرجل یرفع یدیه في التكبیر على الجنازة من كتاب الجنائز. المصنف ج )٤(
  .٤١٨/ ص  ٣غني جالم )٥(



  ٥٤

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  
 

 

 



  ٥٥

 
  

 )١( 
"وهي الراجحة في المذهب وهي " الوجوب  

 )٢( 
" والواجـــب مـــن ذلـــك الفاتحـــة" وهـــذا المـــذهب والصـــحي مـــن الـــروایتین وعلیـــه أكثـــر   

  األصحاب.

 "عدم الوجوب بل تستحب"  

 )٣( 
  لقراءة بل استحبها.وعنه ال تجب ولم یوجب الشیخ تقي الدین ا

 
ابــن مســعود: إن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم لــم یوقــت فیهــا قــوًال وال  )٤(قــال )١

  )٥(قراءة".

 
فـــي قولـــه "لـــم یوقـــت .. قـــراءة" أي لـــم یفـــرض علینـــا أو یوجـــب قـــراءة فـــي صـــالة 

  الجنازة.

                                      
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )١(
  .٥٢٤/ ص٢اإلنصاف ج )٢(
  الموضع السابق نفسه. )٣(
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )٤(
  . وال یذكروا له إسنادا بل ثبت عنه خالف ذلك.٤١١/ص٢یذكره مصنفو المذهب كالمغني ج )٥(



  ٥٦

  )١( وألن ما ال ركوع فیه ال قراءة فیه كسجود التالوة. )٢

 
عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أنــه صــلى علــى جنــازة فقــرأ بفاتحــة  )٢(مــا روي )١

  )٣(الكتاب فقال " أنه من السنة أو من تمام السنة".

 
قوله "من السنة" دلیل على وجوب القـراءة إذ فعـل هـذا ابـن عبـاس وقـال مـن السـنة   

  )٤( م الحدیث المسند. فیحتج به.وهذا القول من ابن عباس له حك
أم شــریك قالــت: "أمرنــا رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم أن نقــرأ علــى  )٥(حــدیث )٢

  )٦(الجنازة فاتحة الكتاب".

  
  قولها "أمرنا" أمر یقتضى الوجوب ال صارف له.

ـــازة أربعـــا وقـــرأ  )٧(حـــدیث )٣ جـــابر أن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم كبـــر علـــى الجن

                                      
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )١(
  .٤١١/ص٣المغني ج )٢(
  .١١٢/ص٢راءة فاتحة الكتاب على الجنازة من كتاب الجنائز. صحیح البخاري جأخرجه البخاري في باب ق )٣(

  .٤٩٥/ص٨وأخرجه أبو داود في باب ما یقرأ على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج  
/ ٣وأخرجه الترمذي في باب ما جاء فـي القـراءة علـى الجنـازة بفاتحـة الكتـاب مـن أبوبـا الجنـائز. سـنن الترمـذي ج  

  .٣٤٥ص
  .٧٣/ص٤وأخرجه النسائي في باب الدعاء من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج  
  .٤٧٩/ص١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في القراءة على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج  

  .٥٤/ص  ٢األحكام شرح أصول األحكام ج )٤(
  .٤١١/ص٣المغني ج )٥(
  .٤٧٩/ص١القراءة على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج أخرج ابن ماجه في باب ما جاء في )٦(
  .٤١١/ص٣المغني ج )٧(



  ٥٧

  )١( ة الكتاب بعد التكبیرة األولى.بفاتح
 

قوله "وقـرأ بفاتحـة الكتـاب" دلیـل علـى الوجـوب ألنهـا ذكـرت ضـمن سـیاق مـا یجـب   
  في صالة الجنازة.

  )٣(صلى اهللا علیه وسلم: "ال صالة لمن لم یقرأ بأم القرآن". )٢(قوله )٤
  

وم هـــذا الحـــدیث فـــال تصـــح أن قـــراءة الفاتحـــة فـــي صـــالة الجنـــازة داخلـــه فـــي عمـــ
  )٤( الصالة بدونها.

  ومنهم: )٥( فعل الصحابة: )٥
  ) أنس بن مالك.٢(      ) أبو هریرة.١(
  ) ابن عباس.٤(      ) أبو الدرداء٣(

ألنه فعل السلف واستمر العمل علیه ونقله الخلف عن السلف مـن طـرق متعـددة  )٦

                                      
  .٣٥٩أخرجه  الشافعي في قوله كتاب الجنائز والحدود . المسند. ص )١(
  .٤١١/ ص  ٣المغني ج )٢(
  .١٩٢/ص١أخرجه البخاري في باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم من كتاب اآلذان. صحیح البخاري ج )٣(

  .٢٩٥/ص١وأخرجه مسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كتاب الصالة. صحیح مسلم ج  
  .٣٤/ص٣وأخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صالته بفاتحة الكتاب من كتاب الصالة. سنن أبي داود ج  
مـام، وبـاب مـا جـاء فـي تـرك القـراءة خلـف وأخرجه الترمذي في باب ال صالة إال بفاتحة الكتاب، وباب القـراءة خلـف اإل  

  .١١٨، ص ١١٧،ص١١٦، ص٢٥/ ص ٢اإلمام إذا جهر بالقراءة من أبواب الصالة. سنن الترمذي ج
  .١٣٧/ص٢وأخرجه النسائي في باب إیجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصالة من كتاب االفتتاح. سنن النسائي ج  
  .٢٧٣/ص١م من كتاب إقامة الصالة. سنن ابن ماجه جوأخرجه ابن ماجه في باب القراءة خلف اإلما  
  .٢٨٣/ص١وأخرجه الدرامي في باب ال صالة إال بفاتحة الكتاب من كتاب الصالة . سنن الدارمي ج  
  .٣٢٢،ص٣٢١،ص٣١٦،ص٥/٣١٤وأخرجه أحمد في مسنده: ج  

  .٤١١/ ص  ٣المغني ج )٤(
  / ٣علــــــى المیــــــت مــــــن كتــــــاب الجنــــــائز. المصــــــنف جأخرجــــــه عبــــــد الــــــرزاق فــــــي بــــــاب القــــــراءة والــــــدعاء فــــــي الصــــــالة  )٥(

  .٤٩٢ص



  ٥٨

  وعمل المسلمین علي.
 )١(قراءة كسائر الصلوات.وهي صالة یجب فیها القیام فوجبت فیها ال )٧

 اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة: )٨

 فاإلجابة عنه من أربعة وجوه: –رضي اهللا عنه  –أما قول ابن مسعود   -أ 

 )٢( ال یصح. )١(

إن صح فهو قال: لم یوقن أي لم یقدر وال یدل هذا على نفـي  )٢(
 )٣( أصل القراءة.

 روي عنه خالف ذلك: )٣(

 )٤(فاتحة الكتاب.فروى ابن المنذر أنه قرأ على جنازة ب  -أ 

 )٥(وروى البیهقي عنه قراءة الفاتحة على الجنازة.  -ب 

 )٦( قوله "نفي" وما رویناه أثبات فیقدم علیه. )٤(

وأمــا قیاســهم علــى ســجود الــتالوة: فقیــاس مــع الفــارق فســجود الــتالوة ال   -ب 
 )٧( قیام فیه والقراءة محلها القیام.

  
 

 
                                      

  .٤١١/ ص ٣المغني ج )١(
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )٢(
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )٣(
  .٤١١/ ص ٣المغني ج )٤(
  .٣٩/ص ٤أخرجه البیهقي في باب القراءة في صالة الجنازة من كتاب الجنائز. سنن البیهقي ج )٥(
  .٤٣٦/ص  ٢الشرح الكبیر ج )٦(
  .٤١١/ ص ٣ني جالمغ )٧(



  ٥٩

القــراءة كمــا ســبق لنــا واجــب علــى أصــح الــروایتین مــن واجبــات الصــالة علــى   
  الجنازة ویسبق قراءة الفاتحة أحكام حسن بنا أن نذكرها وهي شكل مسائل:

 
فـي  )٢(قـال أبـو داود )١( ال یسن االستفتاح فیها علـى المشـهور فـي المـذهب.

ُیســــأل عــــن الرجــــل یســــتفتح الصــــالة علــــى الجنــــازة مســــائل اإلمــــام: ســــمعت أحمــــد 
  بسبحانك اللهم وبحمدك قال: ما سمعت!.

 
یســـن أن یســـتعیذ بالـــه مـــن الشـــیطان الـــرجیم فهـــي ســـنة للقـــراءة مطلقـــا فـــي 

ــإذا قــرأت القــرآن فاســتعذ بــاهللا مــن الشــیطان  )٣( الصــالة وغیرهــا. قــال جــل وعــال: "ف
  )٤(الرجیم".

 
  )٥( یبتدئ الحمد بالبسملة كسائر الصلوات ألنها آیة من القرآن.

 
جهـــر بفاتحـــة  –رضــي اهللا عنـــه  –أن ابـــن عبـــاس  )٧(ومــا روى )٦(تقــرأ الحمـــد ســـراً   

  )٨(الكتاب فقال اإلمام أحمد: "نما جهر لیعلمهم".

                                      
  .٢٥١/ص  ٢المبدع ج )١(
  .١٥٣مسائل اإلمام ألبي داود ، ص  )٢(
  .٤١٠/ ص ٣المغني ج )٣(
  ".٩٨الجزء الرابع عشر آیة " –سورة النحل  )٤(
  .٣٤٦/ ص  ٢الشرح الكبیر ج )٥(
  .٢٥١/ ص ٢المبدع ج )٦(
  .٤١٢/ ص ٣المغني ج )٧(
  .٢٩٨/ص ٣نازة بفاتحة الكتاب من كتاب الجنائز المصنف جأخرجه ابن أبي شیبة في من كان یقرأ على الج )٨(



  ٦٠

 
 

  شیئا بال خالف المذهب ال یزید عنها

 
ال یزیــــد عــــن الفاتحــــة وهــــو الصــــحیح وهــــو المــــذهب وعلیهــــا جمــــاهیر األصــــحاب   

  وقطعوا به حتى قال ابن عقیل في الفصول: ال یقرأ غیرها بغیر خالف في مذهبنا".

 
أم شریك األنصاریة قالت: امرنا رسوال هللا صـلى اهللا علیـه وسـلم أن  )٢(حدیث )١

  )٣(على الجنازة بفاتحة الكتاب وال نستفسح وال نقرأ سورة معها". نقرأ

 
  قولها: " وال نقرأ سورة معها" دلیل على عدم وجوبها.  

  )٤(أن صالة الجنازة معناها على التخفیف فال تشرع السورة بعد الفاتحة. )٢

 
ة ســورة معهــا وكنــت جــزم فــي التبصــرة بقــراء )٦( وفــي المبــدع: )٥(قـال فــي اإلنصــاف  

حریصا على الوقوف على هذا ألرى األدلة على ذلـك ولكـن لـم أكـن أتمكـن مـن ذلـك إال 
أنــي ســمعت أكثــر مــن مــرة شــیخنا الشــیخ عبــد العزیــز بــن عبــد اهللا البــاز یقــرأ ســورة بعــد 

  الفاتحة.
                                      

  .٥٢٠/ ص  ٢اإلنصاف ج )١(
  .٨٤/ ص  ٣الروض المربع ج )٢(
  ".٥تخریجه تحت رقم " ٤٠سبق في ص )٣(
  .٣٣٩/ ص ١شرح منتهى اإلرادات ج )٤(
  .٥٢٠/ ص ٢اإلنصاف ج )٥(
  .٢٥١/ ص ٢المبدع ج )٦(



  ٦١

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  
 

 

 



  ٦٢

  
 

كـــان النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم یعلـــم أصـــحابه الـــدعاء ألنـــه مـــنح العبـــادة وكـــان   
أمرهم بــإخالص الــدعاء لكــي یكــون أحــرى فــي االســتجابة لــه ومــن مــواطن الــدعاء التــي یــ

  حث النبي صلى اهللا علیه وسلم فیها على الدعاء حالة الصالة على المیت.

 )١(  

"الواجـــب أدنـــى دعـــاء" ألن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم قـــال: "إذا صـــلیتم علـــى 
الحدیث یدل علـى أن الـدعاء مّرغـب فیـه ولـو كـان قلـیال ف )٢(المیت فأخلصوا له الدعاء".

ألن المقصـــود مـــن الصـــالة علـــى المیـــت الـــدعاء لـــه بـــالعفو والمغفـــرة فهـــو بحاجـــة ماســـة 
  للدعاء السیما وقد انقطعت أعماله بموته إال من ثالث احدها الدعاء فهو یصل إلیه.

الصـالة  –موطن وقد ثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أدعیة كثیرة في هذا ال
 )٤(والشــــرح الكبیــــر )٣(ذكرهــــا أكثــــر مصــــنفي المــــذهب الحنبلــــي كــــالمغني –علــــى المیــــت 

وغیرهــا مــن المؤلفــات فأحببــت  )٧(وشــرح منتهــي اإلرادات )٦(والمبــدع )٥(والــروض المربــع
  أن أذكرها على ما تقتضیه خطة البحث وهي على مبحثین اثنین:

  

                                      
  .٤١٣/ص  ٣المغني ج )١(
  .٤٩٦/ ص ٨ود في باب في الدعاء للمیت من كتاب الجنائز. سنن أبي داود جأخرجه أبو دا )٢(

/ ١وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الدعاء في الصالة على الجنازة من كتاب الجنـائز. سـنن ابـن ماجـه ج
  .٤٨٠ص

  .٤١٦، ص٤١٥، ص٤١٤، ص٤١٣/ ص ٣المغني ج )٣(
  .٣٤٨، ص  ٣٤٧/ص٢الشرح الكبیر ج )٤(
  .٩١، ص ٩٠، ص ٨٩، ص ٨٨،ص  ٨٧، ص  ٨٦/ ص٢ربع جالروض الم )٥(
  .٢٥٣، ص ٢٥٢/ ص ٢المبدع ج )٦(
  .٣٤٠، ص  ٣٣٩/ ص ١شرح منتهى االرادات ج )٧(



  ٦٣

 
  

 
"اللهـــم اغفـــر لحینـــا ومیتنـــا وشـــاهدنا وغائبنـــا،  قولـــه علیـــه الصـــالة والســـالم:  -أ 

  )١(وصغیرنا وكبیرنا، وذكرنا وأنثانا".
"اللهــم مــن احییتــه منــا فاحیــه علــى اإلیمــان، ومــن توفیتــه منــا فتوفــه  وقولــه:   -ب 

 )٢(أجره وال تضلنا بعده". على اإلسالم اللهم ال تحرمنا

" اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هدیتها لإلسالم، وأنت قبضتها  وقوله:  -ج 
 )٣(، وأنت اعلم بسرها وعالنیتها. جئنا شفعاء، فأغفر له".

ــه:   -د  "اللهــم اغفــر لــه، وأرحمــه، وعافــه، واعــف عنــه، وأكــرم نزلــه، وأوســع وقول
ه مـــن الخطایـــا، كمـــا نقیـــت الثـــوب مدخلـــه، وأغســـله المـــاء والـــثلج والبـــرد، ونقـــ

األبــیض مــن الــدنس، وأبدلــه دارا خیــرا مــن داره واهــال خیــرا مــن أهلــه وزوجــا 
 )٤(خیرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

                                      
، ٣٤٣/ص٣أخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا یقــول فــي الصــالة علــى المیــت، مــن أبــواب الجنــائز. ســنن الترمــذي ج )١(

  .٣٤٤ص
  .٧٣/ص٤ائز. سنن النسائي جوأخرجه النسائي في باب الدعاء من كتاب الجن  
  .٤/١٧٠وأخرجه أحمد في مسنده ج  

  .٤٩٦/ص٨أخرجه أبو داود في باب الدعاء للمیت من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج )٢(
  .٣٤٣/ص٣وأخرجه الترمذي في باب ما یقول في الصالة على المیت من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج  

الــدعاء فــي الصــالة علــى الجنــازة مــن كتــاب الجنــائز. ســنن ابــن ماجــه وأخرجــه ابــن ماجــه فــي بــاب مــا جــاء فــي 
  .٤٨٠/ص١ج

  .٣٨٦/ص٢وأخرجه أحمد في مسنده ج
  .٤٩٧/ص٨أخرجه أبو داود في باب في الدعاء للمیت. من كتاب الجنائز . سنن أبي داود ج )٣(

  .٤٥٩،ص٣٦٣،ص٣٤٥،ص٢٥٦/ص٢وأخرجه أحمد في مسنده ج  
  .٦٦٣.ص٦٦٢/ص٢للمیت في الصالة من كتاب الجنائز. صحیح مسلم جأخرجه مسلم في باب الدعاء  )٤(



  ٦٤

" اللهم إن فالن بن فالن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبـر،  وقوله:  -ه 
أغفر لـــه وأرحمـــه، إنـــك أنـــت ومـــن عـــذاب النـــار فأنـــت أهـــل الوفـــاء والحـــق فـــ

 )١( الغفور الرحیم.

  

إن  –"اللهــم أصــبح عبــدك فــالن  قــول عمــر بــن الخطــاب" رضــي اهللا عنــه":  -أ 
و إن كان مساء قال: أمس عبدك قـد تخلـى مـن الـدنیا وتركهـا  -كان صباحا

إلـــه إال أنـــت وأن  ألهلهـــا، وأفتقـــر إلیـــك، وأســـتغنیت عنـــه وكـــان یشـــهد أن ال
  محمد عبدك ورسولك فأغفر له وتجاوز عنه..

" اللهـم اغفـر ألحیائنـا وامواتنـا،  قول علي بـن أبـي طالـب "رضـي اهللا عنـه":  -ب 
وألف بین قلوبنا ، وأصلح ذات بیننا، واجعل قلوبنا علـى قلـوب أخیارنـا . اهللا 

عفــوك  اغفــر لــه، اللهــم أرحمــه، اللهــم أرجعــه إلــى خیــر ممــا كــان فیــه، اللهــم
وكـــان إذا جـــاءه نعـــي الرجـــل الغائـــب قـــال: اللهـــم أرفـــع درجتـــه فـــي المهتـــدین 
ـــارب العـــالمین. اللهـــم وال  واخلفـــه فـــي تركتـــه فـــي الغـــابرین ونحتســـبه عنـــدك ی

 تحرمنا أجره وال تفتنا بعده .

"اللهـم بـارك فیـه وصـلى علیـه واغفـر لـه  قول ابن عمـر "رضـي اهللا عنهمـا":  -ج 
 علیه وسلم". وأورده حوض رسولك صلى اهللا

"اللهـم إن كـان محسـنا فـزد فـي إحسـانه ،  قول أبـي هریـرة "رضـي اهللا عنـه":  -د 
                                                                                                             

  .٣٤٣/ص٤وأخرجه النسائي في باب الدعاء من كتاب الجنائز . سنن النسائي ج
وأخرجــه ابــن ماجــه فــي بــاب مــا جــاء فــي الــدعاء فــي الصــالة علــى الجنــازة مــن كتــاب الجنــائز . ســنن ابــن ماجــه 

  .٤٨١/ص١ج
  .٢٨،ص٢٣/ص٦وأخرجه أحمد في مسنده ج

  .٤٩٧/ص٨أخرجه  أبو داود في باب في الدعاء للمیت. من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج )١(
وأخرجــه ابــن ماجــه فــي بــاب مــا جــاء فــي الــدعاء فــي الصــالة علــى الجنــازة مــن كتــاب الجنــائز. ســنن ابــن ماجــه 

  .٤٨١/ص١ج
  .٤٩١/ص٣وأخرجه أحمد في مسنده ج
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 وٕان كان مسیئا فتجاوز عنه اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده".

"اللهــم اغفــر لحیائنــا وامواتنــا وأصــلح  قــول أبــي صــالح الزیــات "رحمــه اهللا":  -ه 
وب أخیارنــا ، اللهــم اغفــر ذات بیننــا وألــف بــین قلوبنــا، واجعــل قلوبنــا علــى قلــ

له، وأرحمه وأردده إلى خیر مما كان فیه، واجعل الیوم خیر یـوم جـاء علیـه. 
 )١( اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده.

                                      
فــي بــاب القــراءة والــدعاء فــي الصــالة علــى المیــت مــن كتــاب الجنــائز.  جمیــع هــذه اآلثــار أخرجهــا: عبــد الــرزاق )١(

  .٤٩٠،ص٤٨٩،ص٤٨٨،ص٤٨٧/ص٣المصنف ج
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ثبـــت مـــن قولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم: " والســـقط یصـــلي علیـــه ویـــدعى لوالدیـــه 
" ولـــیس هنـــاك أدعیـــة خاصـــة بهـــذا المـــوطن بـــل یـــدعو بـــأي شـــيء فیـــه بـــالمغفرة والرحمـــة

  الدعاء لوالدیه بالرحمة ورفع الدرجات كان یقول المصلي على جنازة صبي: 
" اللهم اجعله فرطا لوالدیه ، وذخرا وسلفا واجرا ، اللهـم ثقـل بـه موازینهمـا وأعظـم 

ســلف ال مــؤمنین واجـــره  بــه اجورهمــا ، اللهـــم اجعلــه فــي كفالـــة إبــراهیم، وألحقــه بصـــالح
برحمتـك مـن عـذاب الجحـیم، وأبـداله دارا خیـرا مــن داره وأهـال خیـر مـن أهلـه اللهـم اغفــر 

  )١(ألسالفنا وٕافراطنا ومن سبقنا باإلیمان".
 )٢(ونحــو ذلــك مــن األدعیــة . فــال یســتغفر لــه ؟ألنــه ل ذنــب لــه هــذا هــو الســنة.

  فالدعاء یكون الئقا بالحالة التي یدعو فیها.

                                      
  .٢٥٣/ ص ٢. المبدع ج ٤١٦/ص ٣المغني ج )١(
  .٢٥٣/ ص ٢المبدع ج )٢(
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  " أن یسلم تسلیمة واحدة"

  

من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه  ٦"التسلیم على الجنازة تسلیمة واحدة عن   
  )٢(وسلم".

 )٣(  

  "هذا المذهب وعلیه جماهیر األصحاب ونص علیه".  

  

  تجزئ. والواحدة )٤(" أن یسلم تسلیمتین"  

 )٥(   

  ذكره الحلواني روایة. وهي مرویة عن القاضي.

  

أنـه صـلى اهللا علـى جنـازة ابنتـه فكبـر أربعـا فمكـث سـاعة  )٦(حدیث ابن أبي أوفـى )١
                                      

  .٥٢٣/ ص ٢اإلنصاف ج )١(
  .٤١٨/ ص ٣المغني ج )٢(
  .٥٢٣٣/ص٢اإلنصاف ج )٣(
  .٢٥٤/ ص ٢المبدع ج )٤(
  سابق نفسه.الموضع ال )٥(
  ٥١٠/ص١الموضع السابق نفسه. زاد المعاد ج )٦(
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حتى ظننا أنه یكبر خمسا ثم سـلم عـن یمینـه وعـن شـماله فلمـا أنصـرف، قلنـا لـه: 
م علـــى مـــا رأیـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم مـــا هـــذا ؟ فقـــال: إنـــي ألزیـــدك

  )١(یصنع، أو هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم.

 
تســلیم ابــن أبــي أوفــى عــن یمینــه وعــن شــماله وأســند هــذا إلــى فعــل الرســول صــلى 

  اهللا علیه وسلم فهو حجة یعمل به. فدل على مشروعیة التسلیمتین.
"ثــالث خــالل كــان رســول اهللا صــلى  –اهللا عنــه  رضــي – )٢(قــال ابــن مســعود )٢

اهللا علیه وسلم یفعلها تركهن الناس أحدهن التسـلیم علـى الجنـازة مثـل التسـلیم 
  )٣(في الصالة".

  

قولــه "مثــل التســلیم فــي الصــالة" أي عــن یمینــه وعــن شــماله وأســند هــذا إلــى فعــل 
  على مشروعیته.وصفة كان یفعلها الرسول صلى اهللا علیه وسلم فدل 

 
بـــن الســـائب أن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم: ســـلم علـــى  )٤(مـــا رواه عطـــاء )١

  )٥(الجنازة تسلیمة واحدة".

 
  قوله "تسلیمة واحدة" دلیل على أن التسلیم من الجنازة تسلیمة واحدة.

                                      
  .٤٣/ص٤أخرجه البیهقي في باب من قال یسلم عن یمینه وعن شماله من كتاب الجنائز. سنن البیهقي ج )١(
  ٥١٠/ص  ١زاد المعاد ج )٢(
  .٤٣/ص٤ي. جأخرجه البیهقي في باب من قال یسلم عن یمینه وعن شماله من كتاب الجنائز . سنن البیهق )٣(
  .٤١٩/ ص ٣المغني ج )٤(
اخرجه البیهقي في باب ما روى في التحلل مـن صـالة الجنـازة تسـلیمة واحـدة مـن كتـاب الجنـائز. سـنن البیهقـي.  )٥(

  .٤٣/ص٤ج
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اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم "صـــلى  رضـــي اهللا عنـــه أن رســـول )١(عـــن أبـــي هریـــرة )٢
  )٢(على جنازة فكبر أربعا وسلم تسلیمة واحدة".

 
  قوله "سلم تسلیمة واحدة" دلیل على أن التسلیم من الجنازة تسلیمة واحدة.  
  ومنهم: )٣( فعل الصحابة: )٣

  ج. أبو هریرة.    ب. جابر بن عبد اهللا.    أ. ابن عباس
  و. واثله بن األسقع    بي اوفىهـ. ابن أ    د. زید بن ثابت.

  ط. ابن عمر    ح. انس بن مالك  ز. علي بن أبي طالب
  )٤(ي. أبو امامة بن سهل بن حنیف" رض اهللا عنهم".

ولـــم یعـــرف لهـــم مخـــالف فـــي  )٥( قـــال ابـــن قدامـــه فـــي اآلثـــار الســـابقة: اإلجمـــاع: )٤
  عصرهم فكان غجماعا.

 )٦( وهو قول أكثر أهل العلم من بعد الصحابة التابعین. )٥

 )٧( ألنه أكثر ما روي في التسلیم تسلیمة واحدة. )٦

                                      
  .٥٠٩/ص١زاد المعاد ج )١(
ن الكتاب الجنائز. أخرجه  الدارقطني في باب التسلیم في الجنازة واحدة والتكبیرات أربع وخمس وقراءة الفاتحة م )٢(

  .٧٢/ص٢سنن الدارقطني ج
  .٥١١/ص١زاد المعاد ج )٣(
  اخرج تلك اآلثار كل من:  )٤(

البیهقــي فــي بــاب مــا روى فــي التحلــل مــن صــالة الجنــازة بتســلیمة واحــدة مــن كتــاب الجنــائز. ســنن البیهقــي  -
  .٤٣/ص٤ج

  .٤٩٤،ص٤٩٣/ص٣ف جعبد الرزاق في باب تسلیم اإلمام على الجنازة من كتاب الجنائز. المصن -
  .٤١٩/ص٣المغني ج )٥(
  .٩٢/ص٣حاشیة ابن القاسم على الروض المربع ج )٦(
  .٩٢/ص٣حاشیة ابن القاسم على الروض المربع ج )٧(
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 )١( صالة الجنازة مبناها على التخفیف فیكتفى بتسلیمة واحدة. )٧

 اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة: )٨

 أما حدیث ابن أبي أوفى. فیجاب عنه من وجهین:   -أ 

المعروف عن ابن أبي أوفى رضي اهللا عنه خالف ذلـك نـص علیـه  .١
ذكــر أن ابــن أبــي أوفــى یســلم تســلیمة واحــدة فــي  اإلمــام أحمــد وســبق
 الدلیل الثالث لنا.

هــــذا الحــــدیث "ضــــعیف فیــــه" إبــــراهیم بــــن مســــلم أبــــو إســــحاق  -أ .٢
 )٢( الهجري" وهو لین الحدیث.

ذكرهـا  )٣(ذكر السالم عن یمینه وشماله انفرد بها شریك عنه. -ب 
  في سننه. )٤(البیهقي

یلـــي: صـــحیح ولكنـــه خـــالف أمـــا حـــدیث ابـــن مســـعود فیجـــاب عنـــه بمـــا  -ب
وتــابع اإلمــام فــي الثانیــة  )٥( أكثــر مــا جــاء. ولكــن كمــا قــال فــي المبــدع:

  كالقنوت أي یتابع في التسلیمة الثانیة.


 )٦(  

                                      
  .٩٢/ص٣حاشیة ابن القاسم على الروض المربع ج )١(
  .٥١٠/ص١تحقیق زاد ا لمعاد لشعیب وعبد القادر األرنؤوط. ج )٢(
  .٥١٠/ ص ٣زاد المعاد ج )٣(
  .٤٣/ص٤في باب من قال یسلم عن یمینه وعن شماله . سنن البیهقي ج )٤(
  . ٢٥٤/ ص ٢المبدع ج )٥(
  . ٤١٩/ ص ٣المغني ج )٦(
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هذه المسألة مبنیة على المسألة السابقة وٕاذا ثبت فـي المسـألة السـابقة أن الـراجح 
  تسلیمة واحدة فإن المستحب أن یكون التفاته في التسلیم جهة الیمین.

 
  "التسلیم عن یمینه بال نزاع نص علیه.

 
  )٢("والتسلیم عن یمینه أولى".

  )٣( ویجوز أن یسلم تلقاء وجه. قال إمام حینما ُسئل عن هذا قال: نعم.

 )٤(  

  "ویجوز تلقاء وجهه" نصه علیه.

 :األفضل كما سبق أن یسلم عن یمینه  

 
  )٥(قال اإلمام أحمد: "ألنه أكثر ما روي" )١
 )٦(حمد: "هو أشبه بالتسلیم في سائر الصلوات".قال اإلمام أ )٢

 
                                      

  .٥٢٣/ ص ٢اإلنصاف ج )١(
  . ١٤٩/ ص ٣المغني ج )٢(
  الموضع السابق نفسه. )٣(
  .٥٢٣/ ص ٢اإلنصاف ج )٤(
  . ١٤٩/ ص ٣المغني ج )٥(
  الموضع السابق نفسه. )٦(
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  )١( أن علیا صلى على یزید بن المكفف فسلم عن یمینه. -

 )٢(وأن ابن عمر كان ّإذا صلى على جنازة سلم واحدة عن یمینه. -

                                      
  .٣٠٧/ص٣أخرجه ابن أبي شیبة في باب في التسلیم على الجنائز كم هو من كتاب الجنائز. المصنف ج )١(
  .٤/٤٣أخرجه البیهقي في ما روي في التحلل من صالة الجنازة تسلیمة واحدة من كتاب الجنائز. سنن البیهقي ج )٢(
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  یة.حكم الصالة على الجنازة فرض كفا •
 جواز الصالة على الجنازة في المسجد إذا امن تلویثه. •

 جواز الصالة على الجنازة في المقبرة. •

 أن مدة الصالة على القبر تكون إلى شهر وهو أكثر ما ورد. •

 أن من أوقات النهي  ثالثة أوقات ال تصلي فیها على الجنازة وهي: •

o .عند طلوع الشمس 

o .حین قیام الشمس حتى تزول 

o عند غروبها. 

 جواز الصالة على الغائب وذلك لصالته صلى اهللا علیه وسلم على النجاشي. •

 مدة صالة الغائب كمدة الصالة على القبر. •

 أن السقط یصلى علیه إن خرج ولم یستهل وأتى له أربعة اشهر. •

 شهید المعركة ال یغسل وال یصلى علیه. •

زیـادة علیهــا إلــى األفضـل أن تكــون التكبیـرات أربــع تكبیــرات علـى جنــازة وتجــوز ال •
خمـــس وســـت وســـبع ویجـــب علـــى المـــأموم متابعـــة إمامـــه فیمـــا زاد علـــى أربـــع وال 
یتخلف عنه. وال یجوز أن تقل التكبیرات عن أربع وال تزید عـن سـبع فهـو خـالف 

 فعل الرسول صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه.

 السنة رفع الیدین عن كل تكبیرة من تكبیرات الجنازة. •

 حة في الصالة على الجنازة. وال یقرأ معها سورة.وجوب قراءة الفات •
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یكفــي فــي الصــالة علــى الجنــازة أقــل دعــاء إذ العبــرة اإلخــالص فیــه والــدعاء بمــا  •
 ورد أفضل وأحسن.

السنة التسلیم مـن الجنـازة تسـلیمة واحـدة عـن یمیـنهن ولـه السـالم تلقـاء وجهـه فـال  •
 یلتفت.

عنــا بمــا علمنــا وأن یرزقنــا العمــل وفــي ختــام هــذا البحــث نســأل اهللا جــل وعــال أن ینف
بمــا علمنــا وان یجعلــه شــاهدا لنــا یــوم الوقــوف بــین یدیــه وان یجعلــه ثقــال لنــا فــي مــوازین 
األعمال الصالحة إنه جواد كریم سمیع مجیب والحمـد هللا رب العـالمین وصـلى اهللا علیـه 

  وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى له وصحبه أجمعین.
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لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، الناشـر دار كتـاب  –مختار الصحاح  •
  م.١٩٦٧العربي ، بیروت / لبنان. الطبعة األولى 

 
 

جمــع الشــیخ عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم  –حكــام شــرح أصــول األحكــام اإل •
  العاصمي الحنبلي النجدي.

االختیـارات الفقهیــة مــن فتــاوى شــیخ اإلســالم ابـن تیمیــة. اختیــار عــالء الــدین ابــي  •
الحسن علي بن محمد ابن عبـاس البعلـي الدمشـقي. تحقیـق: محمـد حامـد الفقـي. 

 القاهرة. –نشر مكتبة السنة المحمدیة مصر 

اإلنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام المبجــل احمــد بــن  •
حنبل. تألیفك اإلمام عالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلـي. 

بیــروت  –صــححه وحققــه: محمــد حامــد الفقــي. نشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي 
 م.١٩٨٦هـ. ١٤٠٦لبنان. الطبعة الثانیة 

اللمــــاع فیمــــا فــــي المغنــــي مــــن إتقـــان وافتــــراق وٕاجمــــاع وهــــي فهــــرس لتلــــك البـــرق  •
ـــد اهللا عمـــر  ـــاب المغنـــي البـــن قدامـــة المقـــدس. إعـــداد : عب المســـائل كمـــا فـــي كت

 -هــــ ١٤٠٦ –البــارودي . الناشـــر: دار الجنـــان. بیـــروت لبنـــان. الطبعـــة االولـــى 
 م.١٩٨٦

لـرحمن بـن محمـد جمـع الشـیخ عبـد ا –حاشیة الروض المربـع شـرح زاد المسـتنقع  •
الطبعـة  –بن قاسم العاصمي الحنبلـي النجـدي . الناشـر: بسـاط. بیـروت / لبنـان 

 هـ.١٤٠٣الثانیة 
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ـــدین محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الدمشـــقي  • ـــاد لشـــمس ال زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العب
  ) شــــــــعیب االنـــــــــؤوط.١الحنبلــــــــي المعـــــــــروف بــــــــابن القـــــــــیم الجوزیــــــــة. تحقیـــــــــق: 

الطبعــة الرابعــة عشــر  –ؤسســة بیــروت لبنــان ) عبــد القــادر األنــؤوط. الناشــر: م٢
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧

الشــرح الكبیــر. لإلمــام شــمس الــدین أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن أبــي عمــر محمــد  •
بــن أحمــد قدامــة المقدســي الحنبلــي. الناشــر: دار الكتــب العربــي. بیــروت لبنــان. 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣طبع عام 

البهــوتي. الناشــر: عــالم الكتــب شــرح منتهــى اإلرادات. للشــیخ منصــور بــن یــونس  •
 بیروت/ لبنان.

العدة. حاشیة العالمة السـید محمـد بـن إسـماعیل الصـنعاني علـى احكـام األحكـام  •
شـــرح عمـــدة األحكـــام للعالمـــة ابـــن دقیـــق العیـــد. اخرجـــه وصـــححه: محـــب الـــدین 
الخطیــب وحققــه وعلــق علیــه علــي بــن فــالح بــن محمــد الهنــدي. الناشــر: المكتبــة 

 مصر. -هرةالسلفیة. القا

فتاوى من رسائل سماحة الشیخ : محمـد بـن إبـراهیم بـن عبـد اللطیـف آل الشـیخ.  •
مفتي المملكة ورئیس القضاة والشؤون اإلسالمیة. "طیب اهللا ثـراه". جمـع وترتیـب 
وتحقیــق: محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن قاســم "وفقــه اهللا" الناشــر: مطبعــة الحكومــة 

 هـ.١٣٩٩عام  –بمكة المكرمة". الطبعة االولى 

الفــروع لإلمــام شــمس الــدین ابــي عبــد اهللا محمــد بــن مفلــح الحنبلــي مــذیال بتنقــیح  •
الفروع للشیخ علي بن سلیمان المردواي الحنبلي. راجعه: عبد الستار أحمـد فـراج 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بیروت / لبنان. الطبعة الرابعة  –. الناشر: عالم الكتب 

اود ســـلیمان بـــن االشـــعث بـــن إســـحاق كتـــاب مســـائل اإلمـــام أحمـــد. للشـــیخ أبـــي د •
 –السجســـتاني "صـــاحب الســـنن" الناشـــر: دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر بیـــروت 

 لبنان . توزیع : دار الباز للنشر والتوزیع . مكة المكرمة.



  ٨٠

كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع . للشـیخ منصـور بـن یـونس بـن ادریـس البهـوتي.  •
صطفى هالل الناشـر: عـالم الكتـب راجعه وعلق علیه : الشیخ هالل مصیلحي م

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بیروت / لبنان. طبع عام: 

المحــرر فــي الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل . للشــیخ مجــد الــدین أبــي  •
البركات ومعه النكت والفوائد السنیة على مشكل المحـرر لمجلـد الـدین ابـن تیمیـة 

الكتـاب العربـي. بیـروت /  . للشیخ شمس الـدین ابـن مفلـح الحنبلـي: الناشـر: دار
 لبنان.

المطلـــع علـــى أبـــواب المقنـــع للشـــیخ شـــمس الـــدین محمـــد بـــن ابـــي الفـــتح البصـــلي  •
 -هــ ١٤٠١ –بیروت . لبنان . طبـع عـام  –الحنبلي. الناشر المكتب اإلسالمي 

 م.١٩٨١

المغني لموقف الدین ابي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي.  •
ر: عبد اهللا بن عبد المحسـن التركـي. والـدكتور: عبـد الفتـاح محمـد تحقیق: الدكتو 

مصــــر .  –الحلـــو الناشـــر: هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع واإلعـــالن. القـــاهرة 
 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األولى. 

المقنع. في فقه إمام السنه أحمد بن حنبل . للشـیخ موقـف الـدین بـن عبـد اهللا بـن  •
ة الشـــیخ ســـلیمان بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن عبـــد قدامـــة المقدســـي ویلیـــه حاشـــی

الوهــاب علیــه رحمــة اهللا . طبــع علــى نفقــة أمیــر دولــة قطــر. الطبعــة الثالثــة. عــام 
 هـ.١٣٩٣

نیل المآرب في تهـذیب شـرح عمـدة الطالـب. للشـیخ عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن آل  •
 جدة . السعودیة. -بسام. الناشر: دار المدني

 
 



  ٨١

مع الصــحیح وهــو ســنن الترمــذي ألبــي عیســى محمــد بــن عیســى بــن ســورة. الجــا •
  تحقیق وتخریج وتعلیق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: المكتبة اإلسالمیة.

سنن ابـن ماجـه. للحـافظ أبـي عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي. حققـه ورقـم كتبـه  •
لعلمیـــة ببیـــروت/ وبوبـــه وعلـــق علیـــه: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي. الناشـــر. المكتبـــة ا

 لبنان.

سـنن أبــي داود ألبــي داود ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق األزدي الیمنــي بشــرح  •
عــون المعبــود ألبــي الطیــب آبــادي. ضــبط وتحقیــق. عبــد الــرحمن محمــد عثمــان. 

 م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩لبنان. الطبعة الثالثة.  –بیروت  –الناشر: دار الفكر 

ي بـن عمـر الـدارقطني. وبذیلـه التعلیـق سنن الدارقطني لشیخ اإلسـالم الحـافظ علـ •
ــــادي. الناشــــر: عــــالم الكتــــب.  ــــي الطیــــب محمــــد آی ــــي علــــى الــــدارقطني ألب المغن

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بیروت/ لبنان. الطبعة الثانیة. عام 

سنن الدارمي ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهـرام الـدارمي.  •
دار إحیــاء الســنة النبویــة. وطبعــة دار  طبــع بعنایــة محمــد أحمــد دهمــان. الناشــر:

 الكتب العلمیة ببیروت/ لبنان.

ســنن النســائي. وهــو اإلمــام أحمــد بــن شــعیب النســائي. شــرح الحــافظ جــالل الــدین  •
مصـر / طبـع  –القـاهرة  –السیوطي وحاشیة اإلمام السندي. طبعـة دار الحـدیث 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٧عام 

إسماعیل بن إبـراهیم البخـاري الجعفـي. صحیح البخاري. ألبي عبد اهللا محمد بن  •
 الناشر: المكتبة اإلسالمیة. محمد أوزدمیر "استانبول تركیا".

صــحیح مســلم. لإلمــام أبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري علــق  •
 علیه محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة/ بیروت . لبنان.
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ادیــث واآلثــار. للحــافظ أبــي بكــر ابــن أبــي شــیبة. حققــه الكتــاب المصــنف فــي األح •
وطبعــــه ونشــــره: مختــــار أحمــــد النــــدوي. الناشــــر: الــــدار الســــلفیة. بومبــــاي الهنــــد. 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ –الطبعة األولى 

مســـند اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وبهامشـــه منتخـــب كنـــز العمـــال فـــي ســـنن األقـــوال  •
 واألفعال الناشر والطابع:

o لطباعة والنشر.المكتب اإلسالمي ل   

o .دار صادر للطباعة والنشر. بیروت / لبنان 

مســند اإلمــام الشــافعي: ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن أدریــس الشــافعي. الناشــر: دار  •
 الكتب العلمیة ببیروت. لبنان.

المصنف: للحـافظ أبـي بكـر عبـد الـرزاق همـام الصـفاني. تحقیـق. حبیـب الـرحمن  •
ـــــة اإلســـــالمي ـــــروت األعظمـــــي . الناشـــــر: المكتب لبنـــــان. الطبعـــــة الثانیـــــة.  –. بی

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

موطأ مالك. اإلمام االئمة: "مالك بـن أنـس" صـححه ورقمـه وخـّرج أحادیثـه وعلـق  •
علیه محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر . دار إحیاء الكتـب العربیـة. بیـروت/ لبنـان. 

 هـ.١٣٧٠طبع عام 



  ٨٣

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  ٨٤

 
 

 
 

    مقدمة. •

    تمهید: •

    حكم الصالة على الجنازة. •

    ما جاء في فضل الصالة على الجنازة. •

    شروط الصالة على الجنازة "إجماال" •

    أركان الصالة على الجنازة "إجماال" •

    المبحث األول: "مكان الصالة على الجنازة" •

    المطلب األول: "حكم الصالة على الجنازة في المسجد" •

    تحریر محل النزاع. •

    المسألةالمذهب في  •

    األدلة. •

    تنبیه. •



  ٨٥

    فائدة. •

    المطلب الثاني: "حكم الصالة على الجنازة في المقبرة" •

    روایتان في المسألة. •

    أدلة الروایة الثانیة. •

    أدلة الروایة األولى. •

    اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة. •

مسألة: مدة الصالة على القبر فـیمن أجـاز القـول بجوازهـا فـي  •
  ة.المقبر 

  

    المبحث الثاني: "وقت الصالة على الجنازة" •

    تمهید: أوقات النهي عند الحنابلة. •

    المطلب األول: الصالة على الجنازة في أوقات النهي. •

    محل إجماع في المذهب. •

    روایتان في المسألة. •

    أدلة الروایة الثانیة. •

    أدلة الروایة األولى. •

    .اإلجابة عن دلیل الروایة الثانیة •

    تنبیه. •

    المطلب الثاني: مدة الصالة على الغائب. •

    تمهید: حكم الصالة على الغائب. •



  ٨٦

    المذهب في المسألة. •

    األدلة. •

    مدة الصالة على الغائب. •

    تنبیه. •

    المبحث الثالث: فیمن یصلى علیه. •

    المطلب األول: الصالة على السقط. •

    تعریف السقط في اللغة وفي االصطالح. •

    م الصالة علیه.حك •

    تحریر محل النزاع. •

    المذهب في المسألة. •

    األدلة. •

    تنبیه. •

    المطلب الثاني: الصالة على الشهید. •

    محل الخالف. •

    تقدیم للمسالة " الشهداء وأحكامهم". •

    ثالث روایات في المذهب. •

    أدلة الروایة الثالثة. •

    أدلة الروایة الثانیة. •

    .أدلة الروایة األولى •



  ٨٧

    اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة والثالثة. •

    المبحث الرابع: في التكبیرات على الجنازة. •

    المطلب األول: عدد التكبیرات •

    تحریر محل النزاع. •

    المذهب في المسألة. •

    ) التكبیر بأربع تكبیرات.١( •

    األدلة. •

    ) الزیادة على أربعه تكبیرات.٢( •

    ى خمس.الزیادة على أربع إل -أ •

    روایتان في المذهب. •

    أدلة الروایة الثانیة. •

    أدلة الروایة األولى. •

    اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة. •

    الزیادة عن خمس إلى ستة وسبع تكبیرات. -ب •

    روایتان في المذهب. •

    دلیل الروایة الثانیة. •

    أدلة الروایة األولى. •

    ملحوظة: "الجمع بین الروایات". •

    مطلب الثاني: "رفع الیدین فیها"ال •



  ٨٨

    تحریر محل النزاع. •

    المذهب في المسألة. •

    األدلة. •

    المبحث الخامس: "أحكام القراءة على الجنازة". •

    المطلب األول: حكم قراءة الفاتحة. •

    روایتان في المذهب. •

    أدلة الروایة الثانیة. •

    أدلة الروایة األولى. •

    الثانیة. اإلجابة عن أدلة الروایة •

    أحكام تسبق قراءة الفاتحة. •

    االستفتاح. -١ •

    االستفادة. -٢ •

    البسملة. -٣ •

    الجهر بالفاتحة. -٤ •

    المطلب الثاني: فیما زاد عن الفاتحة. •

    المذهب في المسألة. •

    ملحوظة. •

    المبحث السادس: "صفة الدعاء في الجنازة". •

    تمهید. •



  ٨٩

    ة لبالغ.المطلب األول: إذا كانت الجناز  •

    أوال: األدعیة المحفوظة عن النبي صلى اهللا علیه وسلم. •

    ثانیا: األدعیة المحفوظة عن بعض السلف. •

    المطلب الثاني: إذا كانت الجنازة لصبي. •

    المبحث السابع: التسلیم من صالة الجنازة. •

    المطلب األول: عدد التسلیم من صالة الجنازة. •

    روایتان في المذهب. •

    ة الروایة الثانیة.أدل •

    أدلة الروایة األولى. •

    اإلجابة عن أدلة الروایة الثانیة. •

    المطلب الثاني: حكم االلتفات من صالة الجنازة. •

    التسلیم عن یمینه. •

    التسلیم تلقاء وجهه. •

    الخاتمة. •

    فهرس أسماء المراجع. •

    الفهرس العام. •
 
 


