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ه انطيثني انطاهسيٍ وصحثه احلًد هلل زب انعادلني وانصالج وانعالو عهى زظىل اهلل حمًد وعهى ان

 انغس ادليايني وتعد .

أظاترتي انكساو .. كم انتثجيم وانتىقري  حلضساخ االظاترج اعضاء جلنح ادلناقشح وكم 

زئيط واخص ينهى انعيداحلة وااليتناٌ اىل مجيع االظاترج وادلىظفني يف قعى عهىو انقسآٌ 

عىٌ يف اجناش هرا انثحث  ) أ. د. زعد طانة ( وكرنك يٍ كاٌ نه فضم ويد انقعى 

 ادلتىاضع )أ.د. عثاض عهي (.

 مجم عثازاخ احلة واالحرتاو نصيالئي االعصاء داعياً ذلى يٍ اهلل انتىفيقكًا اتقدو تأ

–كهيح انعهىو االظالييح    –ويف اخلتاو اقدو كهًح شكس وتقديس اىل جايعح دياىل 

ح يل إلكًال دزاظيت وتقدميها قعى عهىو انقسآٌ وانرتتيح االظالييح ، إلتاحح انفسص

 كافح انتعهيالخ نتحقيق ذنك .

  

 شكر وتقدير



 د
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 ب االهداء

 جـ شكر وتمدٌر

 ٕ-ٔ الممدمة

 ٖ التلمٌن لغة

 ٗ التلمٌن اصطالحا

 ٙ-٘ الصالة لغة

 7 الصالة اصطالحا

 9-8 صالة الجنازة

 ٓٔ تلمٌن من حضرته الوفاة

 ٕٔ-ٔٔ تلمٌن المٌت فً لبره

 ٗٔ-ٖٔ صٌغة التلمٌن

 ٙٔ-٘ٔ حكم الصالة على المٌت

 8ٔ-7ٔ من االولى بالصالة على الجنازة

 9ٔ حالة اجتماع الجنائز

 7ٕ-9ٔ اركان صالة الجنازة وسننها وكٌفٌتها

 9ٕ مكان ولوف االمام من الجنازة

 ٖٓ حالة المسبوق فً صالة الجنازة

 ٖٖ-ٖٔ ة على المٌتشروط الصال

 ٖٖ ولت الصالة على الجنازة

 ٖ٘-ٖٗ الصالة على المٌت بعد الدفن وتكرار الصالة علٌه لبل الدفن

 ٖٙ الصالة على الغائب

 8ٖ-ٖٙ الصالة على المولود

 ٓٗ-8ٖ مكان الصالة

 ٔٗ الخاتمة

 8ٗ-ٕٗ المصادر والمراجع



1 
 



1 
 

 الممدمة

 على  نعمه، حٌث هدانا لإلسالم، ووفمنا لتعلم أحكام دٌنه الذي أكمله الحمد هلل الذي أسبغ علٌنا

 عبده ورسوله سٌد  دمحما   رد السالم، وأشهد أن نبٌناأكمل التمام، وأشهد أن ال إله إال هللا الواحد األحد الف

  :رفعة وإنعام. أما بعد هللا ولد آدم وأفضل األنام، ملسو هيلع هللا ىلص، وزاده

 كل نفس ذائمة الموت ونبلوكم بالخٌر والشر تعالى )نهاٌة كل حً، وال نجاة منه ألحد، لال  فإن الموت 

 لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )اكثروا ذكر هادم اللذات  : وعن ابً هرٌرة رضً هللا عنه لال. (ٔ)ترجعون (والٌنا 

 له فً مرضه، وزٌارته للتنفٌس الدعاء ولد جعل هللا تعالى للمٌت حمولا  لبل موته ب .(ٕ)"ٌعنً الموت (

 ودفنه، ، وتلمٌنه ، وتثبٌته، كما جعل له حمولا  بعد موته، بتغسٌله، وتكفٌنه، والصالة علٌه عنه

 . وزٌارة لبره، والدعاء له، ووفاء دٌونه، وتنفٌذ وصاٌاه

 المٌت فً ع أحكام تنفدٌن غٌر اإلسالم، فهً ومما ال شن فٌه أن أحكام اإلسالم فً الجنازة لم ٌأت بها 

 ،وبالصالة علٌه تحل له الشفاعة،ه تراعو ، وبتكفٌنه تسترادنٌاه وآخرته، فبتغسٌله ٌاللً هللا نظٌفا  طاهر

 فعن عبد  عنه، وزالمسلمٌن الذٌن ٌستغفرون له وٌسألون له الرحمة والتجا ءوتغفر ذنوبه، وٌنتفع بدعا 

 مسلم ٌموت، فٌموم على جنازته أربعون رجال ، ال  ن رجل:"ما م لال -رضً هللا عنهما -عباس هللا بن

  (ٖ).ٌشركون باهلل شٌئا  إال شفعهم هللا فٌه

 الٌه . وٌمفون على لبره ٌسألون له التثبٌت فً ولت ما أحوجهد الصالة علٌه ٌودع المٌت حفرته،وبع

 الفضائل  تفٌد من هذهالصالة علٌه لٌس التلمٌن و ولكن السؤال الذي ٌطرح نفسه: هل ٌستحك كل مسلم

 العظٌمة ؟ 

.ٌهالمٌت والصالة علاالحكام الفمهٌة المتعلمة بتلمٌن  بٌنهذا ما سٌجٌب علٌه هذا البحث الذي ٌ

 



 . ٖ٘سورة االنبٌاء اٌة  (ٔ)

 9ٕٔ/ٗالجامع الكبٌر )سنن الترمذي( ( ٕ)

  ٘٘ٙ/ ٕ صحٌح مسلم (ٖ) 
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 التً  ةٌخرة باألصول والفروع الفمهازوجعلها  اإلسالمٌة رٌعةالش نعم هللا علٌنا لد جعل لناومن          

 ألغلب الولائع والمستجدات التً تحدث فً أي زمان ومكان، وهذا هو  والشافً الجواب الكافً هاٌف

 التً  المشاكل الحلول لكل هاٌالبالد والعباد، وف رٌخ هٌفهً صالحة لكل ما ف تهاٌوشمول ، مومتهاٌد سر

  ،والصالة على المٌت نٌالتلم موضوع أحكام ةٌجمعاء، ومن تلن األصول والفروع الفمه ةٌتواجه البشر

 على أحكامها،  لنتعرف من األحكام التً البد أن نمف عندها هاٌفً الفمه اإلسالمً ف ئةٌهذه الجزحٌث ان 

 اهٌة التلمٌن مالمبحث األول:  جعلت فً وخاتمة، ن،ٌإلى ممدمة ومبحث مسمٌالبحث أن  عةٌلذلن كانت طب

  ،تعرٌف التلمٌن لغة واصطالحا  المطلب األول:  وفٌها مطلبان : والصالة

 .صالة الجنازةوتعرٌف الصالة  : نًالمطلب الثاو

 المطلب  : مطلبان اهٌ، وف االحكام الفمهٌة المتعلمة بالتلمٌن وصالة الجنازةوجعلت فً المبحث الثانً: 

 بصالة الجنازة ،االحكام الفمهٌة المتعلمة  -:، وفً المطلب الثانً  بالتلمٌناالحكام الفمهٌة المتعلمة  األول:

 . هاٌإل تجعلت فً الخاتمة أهم النتائج التً توصلو

  جهد فهذا ، طانٌالش نفإن أن لد وفمت فحمدا  هلل على آالئه وكرمه وٕان أن لد أخطأت فمن نفسً وم

 الممل 

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب  ،األمة هذه الحص هٌلما ف لجمٌعا وفكٌوفً الختام أسأل هللا تعالى أن 

.العالمٌن
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 املبحث االول

 -:لبان طالتلقني والصالة وفيها م ماهيت

 

 : تعرٌف التلمٌن لغة واصطالحا -المطلب االول :

 

 كانتفٓٛى. ٔغالو نقٍ: سسٚع  نقُت انكالو تانكسس: فًٓتّ، نقُا. ٔتهقُتّ: أخرتّ، نقاَٛح ٔانتهقٍٛ : لغح التلقٍه –

 

" انفٓى. ٔاالسى انهقاَح
(1 )

(:“) يُظٕز: التٍ انعسب نساٌ فٙ جاءٔ  ٍُ ٍَ  يصدز انهَّْق  نَْقُاً، َْٚهقَُُّ، انشَٙء، نَِق

 

ّ(: نكالو،ا كرنك ٔ ًّ، )ٔتَهَقَُّ ِٓ َّ فَ ًَّّٓ، إِٚاِ(: )ٔنَقَُّ تّ(: فَ َُٙ )ٔقد نَقاََِٛحً، أَخرتّ )ٔتَهَقَُّ ٌ   نَقَُّ ً  فال  تَْهِقُٛاً(: كاليا

 

ُٙ أَ٘: ًَ َّٓ ى، نى يا يُّ ف َٓ ٛى، )ٔانتَّْهِقٍٛ(: أَْف ِٓ َّْف (: )ٔغالو   كانت  ٍ   َٔٚثٛتُ :” انٓجسج حدٚث ٔفٙ انفٓى، سسٚعُ  نَِق

 

 نَِقٍ ثَِقف   شاب   ْٕٔ تكس تٙأَ  تٍ هللا عثدُ  عُدًْا
(2)

ى ، أَ٘:   ِٓ ٍُ  فَ عّ نًا انتَّْهِقٍٛ حَس ًَ  ْٚس
(3)

  

 

 ٔغٛسْا. ٔانتفٓٛى، انفٓى، سسعح يعاَٙ: عهٗ ٚدل انهغح فٙ انتهقٍٛ ذٌإ

 

 

 

 

 

 

  

 

  6916/ 6للجوهري  لصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةا( ٔ)

 113/ 91مىظىر الته العرب لسان ( 6)
 

  9٘ٔ/ٗبن كثٌر ال البداٌة والنهاٌة  (ٖ)
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 انشٓادج،ٍ تهقٛ: و عهٗ انغٛس نٛأخر تّ، ٔيُّ إنقاء انكالٔ انتفٓٛى يشافٓحانتهقٍٛ:  :  التلقٍه اصطالحا  

(انُٛطق تٓ  انًحتضس انشٓادجٔتهقٍٛ  ) 
 (1)

 انسجم انشٙء نقُا فٕٓ نقٍ يٍ ٔنقٍ  تهقٍ انكالو أخرِ ٔتًكٍ ئُّ  

 تاب تعة فًّٓ ٔٚعدٖ تانتضعٛف إنٗ ثاٌ فٛقال نقُتّ انشٙء فتهقُّ إذا أخرِ يٍ فٛك يشافٓح
(2)

  ٔفٙ  

 ٔانًساد تانًٕتٗ فّٛ انًحتضسٌٔ"  هللا : " نقُٕا يٕتاكى شٓادج أٌ ال إنّ إالانحدٚث انشسٚف
(3)

 . 

وردفًالسنةالنبوٌةالمطهرةماٌدلعلىمشروعٌةالتلمٌنومنذلن،ماصحعنرسولهللاملسو هیلع هللا ىلصفًو

خبرناٌحٌث(تاكمالإلهإالهللا)لمنوامو((4)الحدٌثالذيٌروٌهسٌدناأبوسعٌدالخدريرضًهللاعنه

انتلفظبهبلندٌهبكلمةالتوحرأننذكناٌعلنبؽًٌالموتحضرهٌبلنالذيرسولهللاملسو هیلع هللا ىلصثٌفًهذاالحد

(5)هعند

 

 

 

 

 

 

 

 

 9/941  معجم لغح الفقهاء( 9)

 2/555المصثاح المىٍر فً غرٌة الشرح الكثٍر( 6) 

 9/116قهً لقامىس الفا( 1) 

 7ٕٖٙ/7 صحٌح ابن حبان   ،  9ٓٔ/ٖسنن أبً داود ( ٗ)

ٖٔٙ/ ٕ مصحٌح مسل  ( ٘) 
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 اجلنازةوصالة صالة الاملطلب الثاني : تعريف 

 اوال : تعرٌف الصالج لغح واصطالحا :

ٌِهمبَِهاَطّهُرُهْمَوتَُزكّ،لالهللاتعالى:}ُخْذِمْنأَْمَواِلِهْمَصَدلَةًتُالدعاءالصالة فً اللغة  ٌِْهْمإِنَّ َوَصّلَعلَ

َُسِمٌٌعَعِلٌٌم{َصََلتَنَ َسَكٌنلَُّهْمَوَّللاَّ
))إذادعًأحدكمفلٌجب،فإن:-ملسو هیلع هللا ىلص-أيادعلهم،ولالالنبً.(1)

(3)(والخٌروالمؽفرةأيفلٌدعبالبركة.(2)فلٌطعم((صائًمافلٌصّل،وإنكانمفطًراكان

 :(4)ولالالشاعر"

ْبُتُمْرتََحًَل  ٌاَرّبَِجنِّْبأبِىاألْوصاَبوالوَجعا…تَموُلبِْنتِىولدلَرَّ

ٌِْت،فَاْؼتَِمِضى ِلَجْنِبالَمْرِءُمْضَطَجعَا…علٌِنِمثُْلالذيَصلَّ (5)."نَْوًمافإنَّ













 ٖٓٔسورة التوبة، اآلٌة:  ( ٔ)

 ٗ٘ٓٔ/ ٕصحٌح مسلم  ( ٕ)

  ،  7ٗٔ/ٔللجرجانً التعرٌفات  ،  ٗٙٗ/ٗٔلسان العرب   ،   ٓ٘/ٖ النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر (ٖ) 

 ٖٔ - 7ٕ/ ٕ بن تٌمٌة الشرح عمدة الفمه ،      ٘/ٖ البن لدامةالمغنً 

 كشاف المناع عن ،     ٔٓٔوالبٌتان فً دٌوانه هـ( 7دٌوان األعشى الكبٌر : مٌمون بن لٌس الملمب باألعشى ،)ت ( ٗ)

 هـ( 9ٕٗٔ - ٕٔٗٔاإللناع )

 ٘ٙٗ/ ٗٔفً الدٌوان: "فاغتمضى ٌوما"، وما هنا موافك لما فً اللسان )ص ل ى(  ( ٘) 
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ٌَا ًّ هللاََوَمَلئَِكتَهٌَُُصلُّوَنَعلَىالنَّبِ والصَلةمنهللاحسنالثناء،ومنالمَلئكةالدعاء،لالهللاتعالى:}إِنَّ

ٌِْهَوَسلُّمواتَْسِلًٌما{أٌََُّها الَِّذٌَنآَمنُواَصلُّواَعلَ
(1).

.(2)"لالأبوالعالٌة:))صَلةهللا:ثناؤهعلٌهعندالمَلئكة،وصَلةالمَلئكة:الدعاء((

 (3)"ولالابنعباسرضًهللاعنهما:))ٌصلون:ٌُبَّركون((

 ..تؽفارولٌل:إنصَلةهللاالرحمة،وصَلةالمَلئكةاالس

بِّهْمَوَرْحَمةٌَوأُولَئَِن(4)"والصوابالمولاألول ٌِْهْمَصلََواٌتّمنرَّ .لالهللاتعالى:}أُولَئَِنَعلَ

،فعطؾالرحمةعلىالصلواتوالعطؾ(6)"ورحمة.أيعلٌهمثناءمنهللا(5)(ُهُماْلمْهتَُدونَ

.(7)ة"المؽاٌرٌمتضً

لثناء،ومنالمخلولٌن:المَلئكة،واإلنس،والجن:المٌام،والركوع،فالصَلةمنهللاا

.والسجود،والدعاء،والتسبٌح،والصَلةمنالطٌروالهوام













 ٙ٘سورة األحزاب، اآلٌة:  ( ٔ) 

 ٕٓٔ/ٙ صحٌح البخاري( ٕ)

 ٖٖ٘/8البن حجر العسمالنً  فتح الباري شرح صحٌح البخاري( ٖ) 

 9ٕٕ - 8ٕٕ/ ٖالبن عثٌمٌن  الشرح الممتع على زاد المستمنع،  7ٙٓٔ/ٔبن كثٌر العظٌم تفسٌر المرآن ال( ٗ)

 7٘ٔسورة البمرة، اآلٌة: ( ٘) 

 ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر ( ٙ)

  ٖٙٔ /ٖالشرح الممتع البن عثٌمٌن،  ،  ٓٗ/ٔالبن الملمن  المعٌن على تفهم األربعٌن ( 7)
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:عبادةهللذاتألوالوأفعالمعلومةمخصوصة،مفتتحةبالتكبٌر، لشرعًالصالج فً االصطالح او -

فالصَلةكانتاسًمالكلدعاء،فصارتاسًما،(1)"لٌم،وسمٌتصَلةالشتمالهاعلىالدعاءسمختتمةبالت

ة،لدعاءمخصوص،أوكانتاسًمالدعاء،فنملتإلىالصَلةالشرعٌةلمابٌنهاوبٌنالدعاءمنالمناسب

.فالصَلة(2)إذاأطلكاسمالصَلةفًالشرعلمٌفهممنهإالالصَلةالمشروعةواألمرفًذلنمتمارب،ف

:كلهادعاء

دعاءمسللة:وهوطلبماٌنفعالداعًمنجلبنفع،أوكشؾضر،وطلبالحاجاتمنهللاوحدهبلسان

 .الممال

 :منالمٌام،والمعود،والركوع،والسجود،فمنفعلهذهودعاءعبادة:وهوطلبالثوابباألعمالالصالحة

العباداتفمددعاربه،وطلبهبلسانالحالأنٌؽفرله،فتبٌنبذلنأنالصَلةكلهادعاءمسللة،ودعاء

(3)"عبادة؛الشتمالهاعلىذلنكله













 

 ،   ٘/ٖبن لدامة ال الشرح الكبٌر،   ٘/ٖلمرداوي ل اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف(ٔ)

 .ٖٗٔص ، والتعرٌفات للجرجانً٘/ ٕالمغنً البن لدامة،  

 (ٖٔ - ٖٓ/ ٕ) انظر: شرح العمدة لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة، ( ٕ)

 ،  ٔٔ – ٓٔللدكتور سعٌد المحطانً شروط الدعاء وموانع اإلجابة فً ضوء الكتاب والسنة انظر: ( ٖ)

 7ٔٔ/ٔعثٌمٌن البن  المول المفٌد على كتاب التوحٌدو،  8ٓٔ/ٔفتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد و  
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  -تعرٌف صالة الجنازة : -ثانٌا :

مركبلفظًلذاٌستوجبعلىالباحثانٌعرؾكَلًمنالصَلةوالجنازة) صالة الجنازة(انمصطلح

وصوالًالىتعرٌؾجامعمانعلهذاالمصطلح.

 عبارة عن أركان  للغة بأنها الدعاء ، وفً االصطالح الشرعًالصالة والتً" تعرف فً اوابدأمعجزئٌة

ولدتمتعرٌفهاوالتكلمفٌها(1")رائطمحصورةفًأولاتممدرة،وأذكارمعلومة،بشمخصوصة

.(2)سابما"

هًمفردةالجنائزولٌل"َجنازة"بالفتح:المٌت،وبالكسر"ِجنازة":السرٌرالذيفالجنازةتعرٌف  واما

بالكسر:السرٌرمعالمٌت،فإنلمٌكنعلٌهالمٌتفهوسرٌرونعش "ولٌلجنازةععلٌهالمٌت،ٌوض

(4)وضعهعلىالِجنازةأيالنعش"جنَّزالمٌَِّت:كفَّنهوو(3)"

-:لالالمؤلؾرحمههللاتعالى

وحدهأواسموهلهًاسمللمٌتنازةوِجنازة،الجنائز:جمعجنازةٌمال:جنائزبالفتح،أماالمفردفٌمال:جَ

علىؼٌرالنعشفَلٌسمىىالنعش،وإذاكانللمٌتإذاكانعلىالنعش؟!تسمىجنازةإذاكانالمٌتعل

والٌمال:ِجناٌز،وأماالمفردفٌمال:ِجنازةًالماموس،الجنائزوٌمال:جنائزجنازة،وانظركلمة)جنازة(ف

(5)إذاكانعلىالنعش،وفٌهخَلؾدهأوعلىالمٌتلكعلىالمٌتوحوَجنازة،وٌط









 ٖٗٔهـ(  ص8ٔٙالتعرٌفات  للجرجانً )ت ( ٔ)
 
 فً هذا المبحث ( 7ص – ٘ص ) انظر: تعرٌف الصالة لغة واصطالحا ( ٕ)

   ٔٔٔ/ٔ  رالمصباح المنٌ  ،   عالء الدٌن الحصكفً لالدر المختار شرح تنوٌر األبصار وجامع البحار  ( ٖ)

 ٗٓٗ/ٔمعجم اللغة العربٌة المعاصرة ( ٗ)

 (ٖ/9ٖ)شرح عمدة الفمه : عبد العزٌز بن عبد هللا بن عبد الرحمن الراجحً  (٘)
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بعدالخوضفًمفردتًالصَلةوالجنازةوالتطرقالىماجاءفٌهماسوؾاشرعفًتعرٌؾوشرح_


صَلةالجنازةباعتبارهاكلمةواحدة.



:إذن صالة الجنازة

صَلةلٌام،ال الخَلؾفًأنها-: لالابنحزم،(1)"ؼٌرالشهٌدفًاالسَلملصَلةعلىالمٌتهًا

 (3)"فرضعلىالكفاٌةعندجمهورالفمهاءوهً(2)"ركوعفٌهاوالسجود،واللعودوالتشهد

فلٌهافعلالتنوع؛هذاثابت،وهومناختَلؾوهًتكبٌراتأربعأوخمسأوستأوسبعأوتسع،كل

.ادفًالتكبٌراتإلىالتسعبحسبهمراعاةفضلالمٌت،فٌز1و،(4)"المسلم؛أجزأه

ماجاءعنأبًهرٌرةومنهوإنكانالبدمنااللتزاملنوعمنها؛فهواألربع؛لكثرةاألحادٌثالواردةفٌها

وخرجبهمإلىالمصلى،فصؾبهم،ًفًالٌومالذيماتفٌه،النجاشأنرسولهللاملسو هیلع هللا ىلصنعىرضًهللاعنه

.(5)"وكبرعلٌهأربعتكبٌرات















 (٘ٙٔ/ ٘)لنووي ل المجموع شرح المهذب(ٔ) 

 . (  8ٖٙ/ٔ)موسوعة اإلجماع فً الفمه اإلسالمً   ،      (ٖ٘ٗ/ٖ)بن حزم ال المحلى باآلثار( ٕ)

 (.ٕٔ/ 7)لنووي للمنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج ا،    (٘ٙٔ/ ٘المجموع للنووي ) ( ٖ)

 ( ٕٗٔ/ٔ)دمحم بن عمر بن سالم بازمول لبغٌة المتطوع فً صالة التطوع ( ٗ)

 (ٗ٘/ٖ) ، صحٌح مسلم  (89/ٕ) صحٌح البخاري (٘)
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 املبحث الثاني

 -االحكام الفقهيت املتعلقت بالتلقني وصالة اجلنازة وفيه مطلبان :

 : حكام الفمهٌة المتعلمة بالتلمٌناال -المطلب االول :

والحنابلة،ة،ٌوالشافعة،ٌ،والمالكةٌالفمهاءمنالحنفاتفك: من حضرته الوفاة نٌ: تلماالولى  المسألة

منحضرتهالوفاةوهوفًاالحتضارشهادةأنالإلهإالهللاوأننٌتلمجواز،على(وؼٌرهم

(1)"ٌضجرحتىالكثٌراتكرارهاعلىعدمأٌضاواتفمواهللالدمحمارسو

الخدريرضًهللادٌسعأبودناٌسهٌروٌالذيثٌفًالحدماصحعنرسولهللاملسو هیلع هللا ىلص:لتًٌواستدلوابما

هللاَوَسلََّم:))لَمِّنُواهٌِْعنهلاَلَسِمْعت،َرُسوُلهللاَِصلَّىهللاَُعلَ )لمنوا)ولالوا، (2)(("َمْوتَاُكْماَلإِلَهَإاِلَّ

(3)("موتاكم(أيذكروامنحضرهالموتمنكمبكلمةالتوحدبلنتتلفظوابهاعنده

َِصلَّىهللاَُعلَ  َوَسلَّم))َمْنَكاَنآِخرُهٌِْواستدلوااٌضافًمارويَعْنُمعَاِذْبِنَجبٍَل،لَاَل:لَاَلَرُسوُلَّللاَّ

َُدَخَلاْلَجنَّة(("اَلإِلَهَإَِكَلِمهِ َّللاَّ الَّ
 فًأنمنكانأخركَلمهالإلهإالهللادخلحٌصرثٌوهوحد(4)

(5)علٌها."موتٌواٌأخرعهدهبالدندٌحتىتكونكلمةالتوحتٌللمنهاٌتلمنبؽًٌ،فالجنة



  ب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌلمواه ،  8ٖٕ/ٔ  بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد  ،  ٕٓٔ/ٔ ( الجوهرة النٌرةٔ)

 ، مسائل االمام احمد واسحك بن راهوٌة  ٘/ٖ نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب    ، ٗ/للماورديالحاوي الكبٌر   ،  ٕٕٔ /ٕ

  8ٖٗ/ٖالمحلى   ، ٖٕٓ/ٔالسٌل الجرار المتدفك على حدائك األزهار  ، ٗٔٗٔ/ٖ

 97ٕ/ٖسنن الترمذي  ،  ٖٗٙ /ٕصحٌح مسلم  ، 9ٓٔ/ٖ سنن أبً داود ( ٕ)

 9ٕٔ/ٙنظر : شرح النووي على مسلم ٌ ( ٖ)

  9ٓٔ/ٖسنن أبً داود ،    ٖٕٙ/ٖٙ سند اإلمام أحمد بن حنبل( مٗ)

 ٔٔٔ/ٔٔ البن حجر ٌنظر: فتح الباري(  ٘)
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 :نٌفً لبره عند الدفن على لول تٌالم نٌالفمهاء فً حكم تلم اختلف فً لبره تٌالم نٌ: تلمةٌالمسألة الثان

عنةٌورواة،ٌوالشافعة،ٌوالمالكة،ٌذهبالحنفهٌوٕال:فً لبره بعد الموت تٌالم نٌتلم سنٌاألول:  ولالم

(1)("أحمد،وبعضالحنابلة

منفارلتهمَةٌَحمِتٌِّأِلَناْلمَبعداْلَمْوت،لمنٌتٌِّتدلعلىأناْلمَمَتَها،ٌوجهالداللة:لَْفَظةَمْوتَاُكمعلىَحمِ

ِاأْلَْوِدّيِ،لَاَل:َشِهْدُتأَبَادٌِمارويعنَسعِ,(2)"(روحه َُعْنهُْبِنَعْبِدَّللاَّ َّللاَّ ًَ فًَِوُهوَأَُماَمةََرِض

َِصلَّىهللاُ فَاْصنَعُوابًَِكَماأََمَرنَاَرُسوُلَّللاَّ بَِمْوتَانَاأََمَرنَاأَْننَْصنَعََوَسلَّمَهٌَِْعلَالنَّْزعِ،لَاَل:)إَِذاأَنَاُمتُّ

َِصلَّىهللاَُعلَ ِسأَعلَىرمأََحُدكُمُمٌََْبَعلَىلَْبِرِهفَلْاالتُّرتُمٌُِْمْنإِْخَوانُِكْمفََسوَّأََحدٌ"إَِذاَماتَ َوَسلََّم:هٌَِْرُسوُلَّللاَّ

 ْستَِويٌَفََُلُناْبَنفََُلنَةَ،فَإِنَّهُاٌَمُولٌَُثُمَُّب،ٌجٌَُِواَلعُهُْسمٌََاْبَنفََُلنَةَ،فَإِنَّهُفََُلنُاٌَ:مُلٌَْثُمَّللَْبِرِه،

َُولَِكْنالَمُولٌَُفََُلُناْبَنفََُلنَةَ،فَإِنَّهُاٌَ:مُولٌَُثُمَّلَاِعًدا، :اْذُكْرَماَخَرْجتَمُلٌَروَن،فَلْتَْشعُ:أَْرِشْدَرِحَمَنَّللاَّ

ُ،َوأَنّاٌَلدُّنِْمَناهٌَِْعلَ َّللاَّ دمحمعبدهورسوله،واننرضٌتباهللربا،وباالسَلمدٌنا،َشَهاَدةَأَْناَلإِلَهَإِالَّ

َمانَْمعُُدِعْنَدوبدمحمنبٌا،وبالمراناماما،فانمنكراونكٌراكلواحدمنهماٌاخذبٌدصاحبهوٌمولانطلك

تَهُ َحجُِكونٌَُ،فََمْنلَْدلُمَِّنُحجَّ َوَجلَّ َُعزَّ ِفَإِْنلَْماٌَ:ُدونَُهَما،فَمَاَلَرُجلٌَجهٌَُّللاَّ هُلَاَل:عٌََْرُسوَلَّللاَّ رْؾأُمَّ

اَءَعلَْنُسبُهٌَُ) اءَاْبنَفََُلنُاٌَالسَََّلُم،َهاٌْإِلَىَحوَّ (3)("َحوَّ

(4)"لَمَّنٌَُُماْفَهمٌَُ،َوَعْملُهُوَُروُحهُهٌِْتُعَاُدإلَواستدلوامنالحدٌثانه







 ، المجموع  ٕ٘/ٖ،التاج واالكلٌل  ٕٓٔ/ٔ، الجوهرة النٌرة  ٓٙٔ/ٔاألحكام  درر الحكام شرح غررٌنظر :  (ٔ)

 ، 8ٗ٘/ٕ، االنصاف للمرداوي 7ٖٖ/ٔ، الكافً فً فمه االمام احمد  ٓٙ/ٕ، مغنً المحتاج  ٖٖٓ/٘شرح المهذب

  9ٓٔ/ٗنٌل االوطار  

 7ٕٖ/ٌٔنظر: اللباب  (ٕ)

 9ٓٔ/ٗ، نٌل االوطار  ٔٓ٘/ٔ،سبل السالم  9ٕٗ/8ٌنظر : المعجم الكبٌر للطبرانً  ( ٖ)

 ٖٕٗ/ٔ( ٌنظر : تبٌن الحمائك ٗ)
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 وبعضالحنابلة،(1)"عناألمامأحمد،ةٌوهوروا:بعد الموت تٌالم نٌتلم ةٌهارالمول الثانً: ك

وعندماسئلاألمامرسولهللاملسو هیلع هللا ىلصفعلهٌواستدلواإنهذاالفعللم  ةٌمٌنتوابة،ٌعندالحنفةٌوظاهرالروا

(2)"(فعلهٌأحداًتٌ)ماأرفًلبرهلالتٌالمنٌتلمأحمدعن

ِدْبِنشِاركٌِْبُنَمْنُصوٍرِمْنَطردٌُِمْنَهاَماَرَواهَُسعِر،ٌالحبصٌكماذكرابنحجرفًالتلخ: والترجٌح

َيَعلَىاْلمَما)لِرهٌٍِْبَوؼٌََسْعٍدَوَضْمَرةَْبِنَحبِ أَنْْستَِحبُّونٌََلَْبُرهَُواْنَصَرَؾالنَّاُسَعْنهَُكانُواتٌِِّالُواإَذاُسّوِ

ُلُْلأَْشَهُدأَْنالَفاٌَِعْنَدلَْبِرِهتٌِِّمَاَلِلْلمٌَُ َّللاَّ ُثَََلَثَمرََلُنلُْلاَلإلَهَإالَّ َّللاَّ ٍُتلُْلَربًِّاإلَهَإالَّ نًٌودَّللاَّ

 .أعلمبالجوازوهللانٌوبهذاتموىأدلةالمائل(3)("صرؾٌثمدمحمًٌاإلسَلمونب























 

 ، 7ٖٖ/ٔ، الكافً فمه االمام احمد  8ٗ٘/ٕ،االنصاف للمرداوي  77ٕ/ٕ: المغنً البن لدامة  ٌنظر ( ٔ)

 77ٔ/ٖشرح الهداٌة  البناٌة

 7ٖٖ/ٌٔنظر : الكافً فً فمه االمام احمد  ( ٕ)

  9ٓٔ/ٗاألوطار  لٌ،ن ٖٓٔ/ٕ رٌالحب صٌالتلخ ( ٖ)
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 عندالفمهاءنٌللتلمػٌوردتعدةص : نٌالتلم غةٌص الثالثة : المسألة

علٌهالَِّذينَنٌَََلٍناُْذُكْردِفََُلُنْبُنفُاٌَهًنٌالتلمؽةٌعلىأنص:اوال  : مذهب االمام ابً حنٌفة النعمان

رضٌتباهللرباوبالسَلم

رواهاصاحبكتابةٌأخرىعنالحنفؽةٌولدوردتص،(1)صلهللاعلٌهوسلمنبٌا("دٌناوبدمحم

نمنشهادةأنالإلهإالهللاوأاٌمنالدنهٌأمةهللااذكرماخرجتعلاٌأوعبدهللااٌمالٌ)فوهًةٌالبنا

منفًبعثٌهللاوأنها،ٌفبٌالرةٌهللاوأنالجنةحك،والنارحكوالبعثحك،وأنالساعةآترسولدمحما

ُ-وبدمحمنا،ٌباهللربا،وباإلسَلمدتٌالمبور،وأننرض ورسوال،اٌنب-َوَسلََّمهٌَِْعلََصلَّىَّللاَّ

ًإخوانٌوبالمرآنإماما،وبالكعبةلبلة،وبالمؤمن .(2)(نا



ِ،أَْواٌَفََُلُناْبَنفََُلٍن،أَْواٌَهً)ؽةٌعلىأنالص:ثانٌا : مذهب االمام مالن ِاُْذُكْراْلعَْهَدأََمةَاٌََعْبَدَّللاَّ َّللاَّ

ُا،ٌَِمْنالدُّنْهٌِْالَِّذيَخَرْجتَعلَ َّللاَّ نٌَاَلَشرَِوْحَدهَُوُهَوَشَهادةُأَْناَلإلَهَإالَّ ًداَعْبُدهَُوَرُسولُهَُوأَنَّ ُمَحمَّ لَهَُوأَنَّ

َوأَنَّحاْلَجنَّةَ النَّاَرَحكٌّ َوأَنَّ ََهاٌفِبٌَْاَلرَةٌٌَآتِالسَّاَعةَكٌّ َّللاَّ ِتٌَُمْنفًِاْلمُبُوِرَرِضْبعَثٌََُوأَنَّ  ربابِاّلَلَّ

ْسََلمِ ٍدنًاٌدَِوبِاإْلِ ُ-َوبُِمَحمَّ إْخَوانًاَربًِّنٌََوبِاْلُمْسِلمِلِْبلَةًِنإَماًماَوبِاْلَكْعبَةِاَرُسواًلَوبِاْلمُر-َوَسلََّمهٌَِْعلََصلَّىَّللاَّ

ُهَوَعلَ ُاَلإلَهَإالَّ اْلعَْرِشهٌَِّْللاَّ مٌِاْلعَظِ (3)"تََوكَّْلتَوُهَوَربُّ













 ٖٕٗ/ٔانظر: تبٌن الحمائك  (  ٔ)

 77ٔ/ٖظر : البناٌة شرح الهداٌة ٌن (  ٕ)

 ٕٕٓ/ٕمواهب الجلٌل  (  ٖ)
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َِعْبدَاٌَفََُلَنْبَنفََُلٍنأَْواٌَمُولٌَُهًأن)ؽةٌعلىأنالص: ثالثا : مذهب االمام الشافعً ِاُْذُكْرَّللاَّ اْبَنأََمةََّللاَّ

ُ،أَْناَلإلَهَإالََّشَهاَدةَاٌَِمْنالدُّنْهٌِْاْلعَْهَدالَِّذيَخَرْجتَعلَ النَّاَرَّللاَّ ،َوأَنَّ اْلَجنَّةََحكٌّ ِ،َوأَنَّ ًداَرُسوُلَّللاَّ ُمَحمَّ َوأَنَّ

اْلبَْعَثَحكٌّ ،َوأَنَّ السَّاَعةَآتِ،َحكٌّ ََها،ٌفِبٌَْاَلرَةٌٌََوأَنَّ َّللاَّ ربا،باهللتٌََمْنفًِاْلمُبُوِر،َوأَنَّنَرِضْبعَثٌََُوأَنَّ

نٌورسوال،وبالمرآنإماما،وبالكعبةلبلة،وبالمؤمناٌنب-) (1)"َوَسلَّمَهٌَِْعلََصلَّىَّللاَّ-وبدمحمنا،ٌوباإلسَلمد

ناإخوا

 

 : رابعا : مذهب االمام احمد بن حنبل

الأَنَْشَهاَدةَِه،ٌْفََُلُنْبَنفََُلنَةَ،اُْذُكْرَمافَاَرْلَتَعلَاٌَ:مُولٌَُ)  َّللاَّ  (2)("إلَهَإالَّ



 :ًوالذيامٌلالىاختٌارهمماذكرتمنصٌػالتلمٌناعَلهالصٌؽةالتًذكرهافمهاءالحنفٌةوه 

هللارسولمنشهادةأنالإلهإالهللاوأندمحمااٌمنالدنهٌأمةهللااذكرماخرجتعلاٌأوعبدهللااٌ)

منفًالمبور،وأننبعثٌهللاوأنها،ٌفبٌالرةٌوالبعثحك،وأنالساعةآتالجنةحك،والنارحكوأن

ُ-وبدمحمنا،ٌباهللربا،وباإلسَلمدتٌرض وبالمرآنإماما،وبالكعبةلبلة،ورسوال،اٌنب-َوَسلََّمهٌَِْعلََصلَّىَّللاَّ

ًإخوانٌوبالمؤمن (نا

 

 دٌبتوحتٌالمرٌالتخرجعنكونهاتذكعهاٌمهاءوجمالفجمهورالتًوردتعننٌالتلمػٌهذهص 



وبلنمان،ٌببعضأركاناإلرٌوتذكمٌأفضلالصَلةوأتمالتسلهٌسبحانهوتعالى،ونبوةدمحمعلهللا



.الناروالجنةحك





 

 ٕٕٔ/ٕالغرر البهٌة  ( ٔ)

 77ٕ/ٕالمغنً البن لدامة  ( ٕ)
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 قت بصالة اجلنازةلتعاالحكام الفقهيت امل  -:املطلب الثاني



الصَلةعلىالمٌتؼٌرالشهٌدفرضكفاٌةعلىاألحٌاءباإلجماع،:أوال  ـ حكم الصالة على المٌت

ولدصلىالصحابةعلىالنبً،وأمرالنبًبالصَلةعلىالسمط،(1)"كالتجهٌزوالؽسلوالتكفٌنوالدفن

.(3)"»تالصَلةعلىالمٌ»صَلة،نوديوإذاأرٌدتال،(2)والطفل،وصلىالنبًعلىالنجاشً

مسلمماتإالأربعة:همالبؽاةولطاعالطرق،إذالتلوافًالحرب،حكلكل(4)وهًعندالحنفٌة

)وهومنتكررمنهالخنِكفًابرفًمصرلٌَلًبسَلح،أوبخناقوأهلالعُْصبة،أوأهلالعصبٌة،والمك

،وٌهإهانةلهإذالتلهاإلماملصاصاً،فإنماتحتؾأنفهٌصلىعلٌهوالٌصلىعلىلاتلأحدأب(.المصر

ومنلتلنفسهعمداًٌؽسلوٌصلىعلٌه،علىالمفتىبهعندالحنفٌة،وعندالشافعٌة،وإنكانأعظموزراً

منلاتلؼٌره؛ألنهفاسكؼٌرساعفًاألرضبالفساد،وإنكانباؼٌاًعلىنفسهكسائرفساق

(5)"ٌنالمسلم







  ٕ.ٔ/ ٕٖٔ، المهذب:ٔ/ ٘٘ٗالعناٌة بهامش فتح المدٌر:   ،98مرالً الفالح: ص( ٔ)

 روى الصالة على النبً ابن ماجه عن ابن عباس، وروى أحمد وأبو داود الصالة على السمط عن ( ٕ)

 على النجاشً المغٌرة، وروى أحمد والنسائً والترمذي الصالة على الطفل، وروى أحمد والشٌخان الصالة 

 ( .8ٗ،٘ٗ،ٗ/ ٔٗ)نٌل األوطار:

  7ٗٔ/ٖج ]سعٌد حوى[ العبادات فً اإلسالم -كتاب األساس فً السنة وفمهها  ( ٖ)

   ٔ/ ٖٔٙبعدها، مغنً المحتاج: وما ٔ/ 8ٔٗالدر المختار:(  ٗ)

 . ٖٕٕ/ٔ ]الشرنباللً[ كتاب مرالً الفالح شرح نور اإلٌضاح(  ٘)
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الهمامأنهالٌصلىعلٌه،لمافًصحٌحمسلمأنهعلٌهالسَلمأتًبرجللتلورأىلومكلبًٌوسؾوابن

.(1)"نفسه،فلمٌصلعلٌه

:والٌصلًاإلمامعلىمنلتلهفًحدأولصاص،وٌصلًعلٌهؼٌره،ألنرسولهللا(2)"ولالالمالكٌة

(3)"صلّىهللاعلٌهوسلملمٌصلعلىماعز،ولمٌنهعنالصَلةعلٌه

ً ولالالمالكٌةأٌضاً:وٌنبؽًألهلالفضلأنٌجتنبواالصَلةعلىالمبتدعة،ومظهريالكبائر،ردعا

.ألمثالهم

واستثنىالحنابلةمنفرضٌةصَلةالجنازةالشهٌدوالممتولظلماً،كمااستثنىالجمهورؼٌرالحنفٌة

الصَلةعلىالؽاّل)الخائن(منالؽنٌمة،ولاتلالشهٌدكماسٌلتً.ولدثبتأنهصلّىهللاعلٌهوسلمترن

.(4)"نفسه





















 7٘/ٖاالساس فً السنة )سعٌد حوى (  ( ٔ) 

 7ٕٙ /ٔ ، شرح الرسالة:9ٗومابعدها، الموانٌن الفمهٌة: ص ٔ/ ٖٕٔبداٌة المجتهد: ( ٕ) 

  ٕٙٓ/ٖ أخرجه أبو داود ( ٖ) 

 .7ٗ – ٙٗ/ ٗ   نٌل األوطار( ٗ) 
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 : ؟ للفمهاء آراء ثالثة  بالصالة على الجنازة االولى منثانٌا  ـ 

السلطانإنحضرأونائبهأحكبالصَلةعلىالمٌتبسببالسلطنة،وألنفً:  (1)الرأي األول ـ للحنفٌة

صاحبوالٌة،فإنلمٌحضرفٌمدمإمامالحً؛ألنهعلٌهازدراءبه،فإنلمٌحضرفالماضً؛ألنهالتمدم

ٌاته،فكانأولىبالصَلةعلٌهفًمماته،ثمٌمدمالولًالذكرالمكلؾبترتٌبعصوبةأوأولٌاءرضٌهفًح

النكاحإالاألبفٌمدمعلىاالبن،وٌمدماأللربفاأللربكترتٌبهمفًوالٌةالزواج.ولمنلهحكالتمدمأن

ٌهعلىالمفتىبه؛ألنالوصٌةٌلذنلؽٌره.ومنلهوالٌةالتمدمأحكممنأوصىلهالمٌتبالصَلةعل

فإنصلىعلٌهؼٌرالولًوالسلطانونائبه،فللولًإعادةالصَلة،ولوعلىلبرهإنشاء،ألجلحمه،.باطلة

الفرض.وإنصلىالولًلمٌجزألحدأنٌُصلًعلٌهبعده؛ألنالفرضتلدىباألول،والتنفلسماطإلال

علٌه،صلًِّعلىلبرهإندفنوف.بالصَلةعلىالجنازةؼٌرمشروع مالمٌؽلبعلىالظن،)لمٌَُصلَّ

(2)("تفسخه،الختَلؾالحالوالزمانوالمكان

أحكالناسبالصَلةعلىالمٌت:منأوصىالمٌتأنٌصلًعلٌه،: الرأي الثانً ـ للمالكٌة والحنابلة

مرأوصىأنٌصلًعلٌهصهٌب،عمَلًبفعلالصحابة،فمدأوصىأبوبكرأنٌصلًعلٌهعمر،وع

وعائشةأوصتأنٌصلًعلٌهاأبوهرٌرة،وأمسلمةأوصتأنٌصلًعلٌهاسعٌدبنزٌد...إلخ،ثم

،ثماألولٌاءالعصباتعلىترتٌب«الٌؤمالرجلالرجلفًسلطانه»الوالًأواألمٌر،للحدٌثالسابك:

االبنوإنسفل،ثماأللربفاأللربمنالعصبات،فٌمدماألخ،النكاح،فٌمدماألبوإنعَل،ثموالٌتهمفً

.(3)ثمالعمثمابنالعم،وهكذا









 ٖٓٔ-9ٕٔ/ٔ( اللباب ٔ)

 ٕٔٔ/ٔ( الدر المختار ٕ)

 9ٖ٘-8ٖ٘/ٕ( المغنً ٖ)
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باألبوة.وٌصلًالنساءفًلكنٌمدماألخوابنهعندالمالكٌةعلىالجد؛ألنهٌدلًبالبنوة،والجدٌدلً

وٌمدماألفضلفاألفضل،.المذهبالمالكٌةعندعدمالرجالدفعةواحدةأفذاذاً،إذالتصحإمامتهنلدٌهم

استووالدمفٌمدمالرجالعلىالنساء،والكبارعلىالصؽار،ومنلهمزٌةدٌنٌة،فإناستووالدمبالسن،فإن

.(1)بالمرعةأوالتراضً.هذالولالمالكٌة

ٌؤمالموم»:ٌمدماألحكباإلمامةفًالمكتوبات،لعموملولالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم:(2)ابلةوعبارةالحن

.«ألرؤهملكتابهللا



وإنأوصىالمٌتلؽٌرالولً،أنالولًأولىباإلمامةمنالوالً،: (3)الرأي الثالث ـ للشافعٌة فً الجدٌد

اإلرث،ألنالممصودمنالصَلةعلىالجنازةهوالدعاءالصَلةحمه،فَلتنفذوصٌتهبإسماطهاكألن

للمٌت،ودعاءالمرٌبألربإلىاإلجابةلتللمهوانكسارللبه.وأماوصاٌاالصحابةبالصَلةعلٌهم،فمحمولة

علىأنأولٌاءهمأجازواالوصٌة.فٌمدماألب،ثمالجدوإنعَل،ثماالبن،ثمابنهوإنسفل،ثماألخ،

رتمدماألخالشمٌكعلىاألخألب،ثمابناألخالشمٌك،ثمألب،ثمبمٌةالعصبةالنسبٌةعلىترتٌبواألظه

ثمذوواألرحام،ٌمدماأللربفاأللرب،فٌمدمأبو.اإلرث،فٌمدمعمشمٌكثمألب،ثمابنعمشمٌكثمألب

جةكابنٌنأوأخوٌن،وكَلهماصالحولواجتمعولٌانفًدر.األم،ثماألخألم،ثمالخال،ثمالعمألم

لإلمامة،فاألسنفًاإلسَلمالعدلأولىمناألفمهونحوه



.

 

 

 

 7٘ٗٔ/ٗ(االساس فً السنة ٔ)

 9ٓٗ/ٖ، المغنً  ٖٔٔ/ٕ( الشرح الكبٌر ٕ)

 8ٕٔ/٘، المجموع شرح المهذب   ٖٓ/ٕ(مغنً المحتاج ٖ)
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 لىجوازالصَلةعلىالجنائزالمتعددةدفعةواحدة،ع(1)اتفمتالمذاهب:ثالثا  ـ حالة اجتماع الجنائز

.وعلىأنإفرادكلجنازةبصَلةأفضل،وٌمدماألفضلفاألفضل؛ألناإلفرادأكثرعمَلًوأرجىلبوالً

وفًحالاجتماعالجنائزلالالحنفٌة:تصؾصفاًعرٌضاً،وٌموماإلمامعندأفضلهم،أوتصؾصفاًطوٌَلً

.بحٌثٌكونصدركلواحدمنهملداماإلمام،محاذٌاًلهمماٌلًالمبلة،

،لصَلةالجنازةركنانعندالحنفٌة،وخمسةعندالمالكٌةرابعا  ـ أركان صالة الجنازة وسننها وكٌفٌتها:

.وسبعةعندالشافعٌةوالحنابلة

ـتكبٌرة1تكبٌرة:التكبٌراتاألربع،والمٌام.والفللصَلةعندهمركنان: (ٕ)أما مذهب الحنفٌة 

اإلحرامركنالشرط،فلمٌجزبناءتكبٌرةأخرىعلٌها.والتكبٌراتأربع،كلتكبٌرةلائمةممامركعة.

الركن:اثنان:التكبٌروواجبعندهمشًءواحدهوالسَلم،وٌجبالسَلممرتٌنبعدالتكبٌرةالرابعة.فال

ًوالنٌةشرطالركن،والتجوزالصَلوالمٌام. .ةعلىالجنازةراكباًواللاعداًعذراستحسانا





















 ، ٔ/ 8ٖٗ، مغنً المحتاج: 9٘، الموانٌن الفمهٌة: ص8ٕٕ - ٔ/ 8ٕٔ، الدر المختار:99مرالً الفالح: ص(  ٔ)

 .ٕ/ ٕٙ٘المغنً:

 .ومابعدها ٔ/ 9٘ٗ، فتح المدٌر:98، مرالً الفالح: ص8ٔٙ،ٔ/ 8ٖٔالدر المختار:(  ٕ)
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صلّىهللاعلٌهوسلم،أماالتحمٌدثَلث:التحمٌدوالثناء،والدعاءفٌها،والصَلةعلىالنبًة:وسنن الصال

،والدعاءللمٌتالثانٌة،والصَلةعلىالنبًبعداالولىوالثناء:فهو)سبحانناللهموبحمدن(بعدالتكبٌرة

.«منصلىعلٌهثَلثةصفوؾؼفرله».وٌندبأنتكونصفوؾالمصلٌنثَلثةللحدٌثاآلتً:الثالثةبعد

فمط،وٌدعوبعدهابدعاءالثناء:وهو)سبحانناللهماالولىأنٌرفعالمصلًٌدٌهفًالتكبٌرةوكٌفٌتها:

؛ألنتمدٌمهاسنةالثانٌةوبحمدن(،ثمٌصلًعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم،كمافًالتشهدبعدالتكبٌرة

ٌرةٌدعوفٌهالنفسهوللمٌتوللمسلمٌن،ثمٌكبرالرابعةوٌسلم؛ألنالنبًصلّى،ثمٌكبرتكب(1)الدعاء

،فنسختمالبلها،فكانمابعدالتكبٌرةالرابعةأوان(2)مكبرأربعاًفًآخرصَلةصَلهاهللاعلٌهوسل

اختاربعضمشاٌخالتحلل،وذلنبالسَلم.ولٌسبعدهذهالتكبٌرةدعاءإالالسَلمفًظاهرالرواٌة.و

تزغللوبناأو}ربناال(3)الحنفٌةأنٌمال:}ربناآتنافًالدنٌاحسنةوفًاآلخرةحسنةولناعذابالنار{

.(4){بعدإذهدٌتنا..اآلٌة















مد هللا، ولٌصل حإذا أراد أحدكم أن ٌدعو فلٌ»لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم: (  ٕٕٔ/ٕالعناٌة شرح الهداٌة ) ( ٔ)

 .«ثم ٌدعو على النبً،

  حدٌث ابن أبً طاب عند البٌهمً والطبرانً، ومن روي من حدٌث ابن عباس عند الحاكم، ومن حدٌث عمر بن الخ(  ٕ) 

 (.ٕ/ 7ٕٙ)نصب الراٌة:د الحارث بن أبً أسامة فً مسنده حثمة عند ابن عبد البر، ومن حدٌث أنس عن

 [ٕٔٓ/ ٕ]البمرة:(  ٖ)

 [8/ ٖآل عمران:]( ٗ)
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واللراءةوالتشهدفٌها،ولوكبراإلمامخمساً،لمٌتبع،فٌمكثالمؤتمحتىٌسلممعهإذاسلم.والٌتعٌن

اللهماؼفرله»أحسنوأبلػلرجاءلبوله،ومنه:الثالثةللدعاءشًءمعٌن،والدعاءبالملثوربعدالتكبٌرة

عَمْدخله،واؼسلهبالماءوالثلجوالبََرد،ونمِّهمنالخطاٌاكماوارحمه،وعافهواعؾعنه،وأكرمنُُزله، ووّسِ

وأدخلهالجنة،وله(1)منأهلهوأهَلًخٌراًٌُنمَّىالثوباألبٌضمنالدَّنَس،وأبدلهداراًخٌراًمنداره،

.(2)«فتنةالمبروعذابالنار

وكبٌرنا،وذكرناوأنثانا،(3)شاهدناوؼائبنا،وصؽٌرنامٌتناواللهماؼفرلحٌِّناو»ومنالملثورأٌضاً:

تهم التحرمناأجرهوالنا،فتوفَّهعلىاإلٌمان،اللهماللهممنأحٌٌتهمنافلحٌهعلىاإلسَلم،ومنتوفٌَّ

طاً،اللهماجعلهلنافَرَ»الذنبلهما،وٌمولفًالدعاء:الٌستؽفرلمجنونوصبً،إذو(4)«تضلَّنابعده

ًواجعلهلناأجراًوذخراً،واجعلهلن (5)«اشافعاًومشفعا















 .المراد إبدال األوصاف ال إبدال الذوات ( ٔ)

  «حتى تمنٌت أن أكون ذلن المٌت: »رواه مسلم والترمذي والنسائً عن عوف بن مالن، ولال ( ٕ)

 . ( ٕ/ ٗٓٔ)سبل السالم:

 .اغفر للمسلمٌن كلهممراد: استٌعاب الدعاء، فالمعنى: لصالحة، وإال فال ذنب له، والأي ثبته عند التكلٌف لألفعال ا ( ٖ)

 وهو االستسالم  المعنى اللغوي« اإلسالم»د بكلمة ( والمرإ/ ٘ٓٔرواه مسلم وأصحاب السنن األربعة )سبل السالم: ( ٗ)

واإلسالم مناسب لحال الحٌاة: وهو ٌك الملبً، عنى الشرعً وهو التصدالم« اإلٌمان»واالنمٌاد هلل تعالى، والمراد بكلمة 

 .غٌر موجودان مناسب لحال الوفاة ألن العمل االنمٌاد باألعمال الظاهرة، واإلٌم

 .فرطا : أي أجرا  متمدما ، والفرط: هو الذي ٌتمدم اإلنسان من ولده، وذخرا : ذخٌرة، وشافعا  مشفعا  أي ممبول الشفاعة ( ٘)
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النٌة:بلنٌمصدالصَلةعلىهذا-أولها:فلصَلةالجنازةعندهمخمسةأركان: (ٔ)وأما مذهب المالكٌة 

عدمالمٌت،أوعلىمنحضرمنأمواتالمسلمٌن،والٌشترطمعرفةكونهذكراًأوأنثى،والٌضر

.استحضارأنهافرضكفاٌة،والاعتمادالذكورةأواألنوثة،إذالممصودهذاالمٌت

.ٌنمصعناألربعة،كلتكبٌرةبمنزلةركعةفًالجملةتكبٌرات،الٌزادعلٌهاوالأربع-وثانٌها 

فإنزاداإلمامخامسةعمداًأوسهواًلمٌنتظر،بلٌسلّمونلبله،وصحتلهمولهأٌضاً،إذالتكبٌر

.سلموامعهصحتالصَلةولٌسكالركعاتمنكلوجه.فإنانتظروا

له،فإنرجع،وكبرالرابعةكبروامعهوسلموابسَلمه،وإالٌرجعكبرواوإننمصعناألربعسبِّح

.ألنفسهموسلمواوصحت

وإنماخالفتصَلةالجنازةؼٌرها؛ألنبعضالسلؾكانٌرىأنهاأكثرمنأربعتكبٌرات،وبعضهم

.ٌرىأنهاألل



.لٌاملهالمادرعلىالمٌام،اللعاجزعنهوثالثها:

وابتداءالدعاءبحمدهللاوالصَلةعلىنبٌه.فمطاالولىلٌدٌنحذوالمنكبٌنعندالتكبٌرةفعار:ومندوبٌتها

الحمدهللالذيأماتوأحٌا،والحمدهللالذيٌحًٌالموتى،وهوعلىكل»صلّىهللاعلٌهوسلم،بلنٌمول:

دمحم،كماصلٌتوباركتعلىشًءلدٌر،اللهمصلعلىدمحموعلىآلدمحم،وبارنعلىدمحموعلىآل

وولوؾإماموسطالمٌتالذكر،-إسرارالدعاءو.«إبراهٌم،وعلىآلبراهٌم،فًالعالمٌنإننحمٌدمجٌد

وحذومنكبًؼٌرهمنأنثىأوخنثى،جاعَلًرأسالمٌتعنٌمٌناإلمام،إالفًالروضةالشرٌفة،فتجعل

.صلّىهللاعلٌهوسلم،وإاللزمللةاألدبرأسهعلىٌساراإلمامتجاهرأسالنبً





 ،8ٕٗ - ٔ/ 8ٕٓ، شرح الرسالة:9ٗومابعدها، الموانٌن الفمهٌة: ص ٔ/ ٖ٘٘الشرح الصغٌر:( ٔ)

 .ومابعدها ٔ/ ٕٕٙ، بداٌة المجتهد:ٖٔٗ - ٔ/ ٔٗالشرح الكبٌر: 
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فاسها،فمامعلٌهاأنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمصلىعلىامرأةماتتفًن»ودلٌلهمحدٌثسمرة:

لالالحافظابنحجرفًالفتح:أوردالمصنؾ)البخاري(الترجمة،وأرادعدمالتفرلةبٌن،(1)«وسطها

الرجلوالمرأة،وأشارإلىتضعٌؾمارواهأبوداودوالترمذيعنأنسبنمالنأنهصلىعلىرجل،فمام

.عندرأسه،وصلىعلىامرأةفمامعندعجٌزتها

وٌدعوبعدالتكبٌرةالرابعةإن«اللهماؼفرله»الدعاءللمٌتبٌنالتكبٌراتبماتٌسر،ولو:-عها وراب

أحب،وإنأحبلمٌدعوسلم،والمشهورعدموجوبالدعاء،والمختارعندالدردٌر:وجوبالدعاءبعد

وٌثنًِّإنكانالمٌتاثنٌن،هذهالتكبٌرة،ولٌسفًالصَلةلراءةالفاتحة،لكنمنالورعمراعاةالخَلؾ

«اللهمإنهماعبدانوابناعبٌدن،وابناأمتٌنكاناٌشهدان»وٌجمعإنكانواجماعة،فٌمولفًحالالتثنٌة:

وٌؽلَّبالذكرعلىاألنثى«اللهمإنهمعبٌدن،وأبناءعبٌدن،وأبناءإمائنكانواٌشهدون»وٌمولللجماعة:

.إناجتمعذكوروإناث

.(2)«علىالمٌت،فلخلصوالهالدعاءإذاصلٌتم»لٌلمشروعٌةالدعاءللمٌتحدٌث:ود

.أوارحمهومافًمعناه«اللهماؼفرله»والدعاءمناإلماموالملمومبعدكلتكبٌرة،وألله:

ه:وأحسنهدعاءأبًهرٌرةرضًهللاعنهوهوأنٌمولبعدالثناءعلىهللاتعالى،والصَلةعلىنبٌ

اللهمإنهعبدنوابنعبادن،وابنأمتن،كانٌشهدأنالإلهإالهللا،وأندمحماًعبدنورسولن،وأنتأعلم»

به،اللهمإنكانمحسناًفزدفًإحسانه،وإنكانمسٌئاًفتجاوزعنسٌئاته،اللهمالتحرمناأجره،والتفتنا

 .(3)«بعده







 

 ( .ٗ/ ٙٙرمذي )نٌل األوطار:رواه الجماعة وحسنه الت ( ٔ)

 ( .ٗ/ ٖٙرواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه )نٌل األوطار: ( ٕ)

 (.9٘ٔ – 9ٖٔ/ ٘)المجموع:  بٌهمً وذكره الشافعًرواه أحمد وال(  ٖ)
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اللهمإنهعبدنوابن»وفًالطفلالذكر:«اللهمإنهاأمتنوبنتعبدن،وبنتأمتن»وٌمولفًالمرأة:

،وأجراً،(1)وذخراًوفرطاًخلمتهورزلتهوأنتأمتَّهوأنتتحٌٌه،اللهماجعلهلوالدٌهسلفاًعبدن،أنت

وثمِّلبهموازٌنهما،وأعظمبهأجورهما،والتفتناوإٌاهمابعده،اللهمألحمهبصالحسلؾالمؤمنٌنفًكفالة

.«وعافهمنفتنةالمبر،وعذابجهنمإبراهٌم،وأبدلهداراًخٌراًمنداره،وأهَلًخٌراًمنأهله،

.(2)"تسلٌمةواحدةٌجهربهااإِلمامبمدرالتسمٌع:خامسها _ التسلٌم

أنٌكبر،ثمٌبتدئبحمدهللاوالصَلةعلىرسولهـالصَلة:ة الصالة عند المالكٌة على المشهوروكٌفٌ

بعدالرابعة:اللهماؼفرلحٌناومٌتناوحاضرنااإلبراهٌمٌة،وٌدعوللمٌت،ٌمولهذاإثركلتكبٌرة،وٌمول

وؼائبنا،وصؽٌرناوكبٌرنا،وذكرناوأنثاناً،إننتعلممتملبناومثوانا،ولوالدٌناولمنسبمناباإلٌمان

وللمسلمٌنوالمسلماتوالمؤمنٌنوالمؤمنات،األحٌاءمنهمواألموات.اللهممنأحٌٌتهمنافلحٌهعلى

واجعلفٌهراحتنابلمائن،وطٌبناللموتوطٌبهلنا،فٌتهمنا،فتوفهعلىاإلسَلم،وأسعدنااإلٌمان،ومنتو

.ثمٌسلّم..ومسرتنا.

سبعةأركانإالأنالنٌةعندالحنابلةشرطعندهملصَلةالجنازةف:(3)الشافعٌة والحنابلة واما مذهب 

.الركن،كمالالالحنفٌة

وصفةالنٌة:أنٌنوي«إنمااألعمالبالنٌات»لمولهصلّىهللاعلٌهوسلم:: تالنٌة كسائر الصلوا -اولها 

الصَلةعلىهذاالمٌت،أوهؤالءالموتىإنكانواجماعة.وتكفًنٌةمطلكالفرض.والٌجبتعٌٌن

.المٌت،فإنعٌنوأخطل،بطلتالصَلةعندالشافعٌة

كبٌر،وٌجعلهماعندالحنابلةتحتسرته،وعندالشافعٌة:ماوٌضعٌمٌنهعلىشمالهبعدحطهما،أوفراغالت

ٌستفتحأيالٌمرأدعاءاالفتتاح؛ألنهاصَلةمبنٌةبٌنسرتهوصدره.وٌتعوذوٌبسمللبلالفاتحة،وال

.علىالتخفٌؾ،ولذلنلمٌشرعفٌهالراءةسورةبعدالفاتحة

بك بٌانه. ورابعها: تسلٌمة واحدة ٌجهر بها اإلمام بمدر التسمٌع، وندب لغٌر اإلمام أي أجرا  ٌتمدمهما حتى ٌردا علٌه، كما س(  ٔ) 

 إسراره

  (ٖٕٕ/ ٔالشرح الصغٌر ) ( ٕ)

          ، 98ٔ - ٘/ 8ٗٔومابعدها، المجموع: ٔ/ ٖٖٔ، المهذب:ٖٔٙ، ٕٖٗ - ٔ/ ٖٓٗ-مغنً المحتاج: ( ٖ)

 .ٖ٘ٔ - ٕ /ٖٓٔ، كشاف المناع:ٙٔ٘ - ٗٔ٘، 9ٕٗ - ٕ/ 8٘ٗالمغنً:
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أنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم»لمافًالصحٌحٌنعنأنسوؼٌره:أربع تكبٌرات بتكبٌرة اإلحرام:-وثانٌها 

ً فًالٌومالذيأنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمنعىالنجاشً»وفًصحٌحمسلم:«كبرعلىالجنازةأربعا

أنهصلّىهللاعلٌه»وفًمسلمأٌضاًعنابنعباس:«ماتفٌه،فخرجإلىالمصلى،وكبرأربعتكبٌرات

ًوسلمصلىعلىلبربعدمادفن،وكبر صلواكمارأٌتمونً»ولدلالصلّىهللاعلٌهوسلم:(1)«أربعا

تابعهالملموم،بلٌسلِّمفإنخمَّساإلماملمتبطلالصَلة،فًاألصحعندالشافعٌة،والٌ«أصلً

.أوٌنتظرهلٌسلممعه

إنكبراإلمامخمساًكبرالممتديبتكبٌره،والتجوزالزٌادةعلىسبعتكبٌرات،والأنمصولال الحنابلة:

.منأربع،واألفضلأالٌزٌدعلىأربعخروجاًمنالخَلؾ

أنابنعباس»صلوات،ولخبرالبخاريوؼٌره:كؽٌرهامنال: االولىلراءة الفاتحة بعد التكبٌرة  -ثالثها 

،كماروىالبٌهمً.االولىومحلهابعدالتكبٌرة«.أنهاسنةلرأبهافًصَلةالجنازة،ولال:لتعلموا

،لفعلالسلؾ،الثانٌةبعد:الصالة على رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم )الصالة اإلبراهٌمٌة( -رابعها 

أنالصَلةعلىاآللالتجب.وتجبعندالحنابلةوتكونكمافًالتشهد،والٌزادوالصحٌحعندالشافعٌة

.علٌه

بخصوصه؛ألنهالممصوداألعظممنالصَلة،ومالبلهممدمةله، الثالثةالدعاء للمٌت بعد  -خامسها 

«هماؼفرلهاللهمارحمه،والل»وألله:«إذاصلٌتمعلىالمٌتفلخلصوالهالدعاء»للحدٌثالسابك:

،اتباعاًالثالثةواألكملماسٌلتً.والٌكفًالدعاءللمؤمنٌنوالمؤمنات.وٌجبأنٌكونالدعاءبعدالتكبٌرة

.للسنة،والٌجببعدالرابعة









 ( .7٘ومابعدها، 8ٗ/ ٗلد ثبت األربع فً رواٌة أبً هرٌرة وابن عباس وجابر )نٌل األوطار:  ( ٔ)
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وهوفًصَلةالجنازةتسلٌمتانكؽٌرهامنالصلواتفًكٌفٌتهوتعدده.:د التكبٌرات السالم بع-سادسا 

كانالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمٌفعلالتسلٌم»روىالبٌهمًبإسنادجٌدعنابنمسعودرضًهللاعنهلال:

.«علىالجنازةمثلالتسلٌمفًالصَلة

لفرائض،والخَلؾبٌنالعلماءفًأنهالٌجوزألحدأنٌصلًإنلدرعلٌه،كؽٌرهامنا:المٌام-سابعا

.علىالجنازة،وهوراكب؛ألنهٌفوتالمٌامالواجب

رفعالٌدٌنفًالتكبٌراتحذوالمنكبٌن،ووضعهمابعدكلتكبٌرةتحتصدرهعندالشافعٌة،وسننها:

ة،والحنابلة:ندبالتعوذدوناالفتتاح،وإسرارالمراءة.واألصحعندالشافعٌ.وتحتسرتهعندالحنابلة

والتلمٌنبعدالفاتحة.وتسوٌةالصؾفًالصَلةعلىالجنازة،كمافعلالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمفً

الصَلةعلىالنجاشً،وأضاؾالشافعٌة:التحمٌدلبلالصَلةعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم،والدعاء

.وأضاؾالحنابلة:وٌسنولوؾالمصلًمنالثانٌةَلةعلىالنبً،والتسلٌمةللمؤمنٌنوالمؤمناتبعدالص

من»انهحتىترفعالجنازة،كمارويعنابنعمرومجاهد،وٌستحبفًالمذهبٌنثَلثةصفوؾ،لحدٌث:

.(1)«صلىعلٌهثَلثةصفوؾفمدأوجب

امنمسلمٌموتفٌصلًعلٌهثَلثةم»علىأنهتسنصَلةالجنازةجماعة،لحدٌثهناالفمهاءواتفك

وتجوزفرادىألنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمماتفصلىعلٌه(2)«صفوؾمنالمسلمٌنإالوجبت

ً .الناسفوجاًفوجا











 

 (ٖٖ٘/ٕ)سنن الترمذي رواه الخالل بإسناده، ولال الترمذي: هذا حدٌث حسن ( ٔ)

 ( ٖٔٙ/ٕ( ، )سنن الترمذي   78/٘ )سنن ابً داود ذيحدٌث حسن رواه أبو داود والترم ( ٕ)
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لٌَلً،لفعلالنبًصلّىهللاعلٌهالفاتحةفمطمنؼٌرسورةسراًولواالولىٌمرأبعدالتكبٌرةكٌفٌة الصالة:

،لماروىالشافعًالثانٌة،كماتمدم،ثمٌصلًسراًعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمبعدالتكبٌرة(1)"وسلم

أنالسنة»واألثرمبإسنادهماعنأبًأمامةبنسهلأنهأخبرهرجلمنأصحابالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم

سراًفًنفسه،ثمٌصلًاالولىفًالصَلةعلىالجنازةأنٌكبراإلمام،ثمٌمرأبفاتحةالكتاببعدالتكبٌرة

.(2)"«ٌسلمعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم،وٌخلصالدعاءللمٌت،ثم

كٌؾ»وتكونالصَلةعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم،كمافًالتشهد؛ألنهصلّىهللاعلٌهوسلملماسللوه:

.كماتمدم،والٌزٌدعلىمافًالتشهد«نصلًعلٌن؟علمهمذلن

ذاصلٌتمعلىالمٌتإ»سراًبلحسنماٌحضره،لمولهصلّىهللاعلٌهوسلم:الثالثةوٌدعوللمٌتفًالتكبٌرة

اللهماؼفرلحٌناومٌتنا»والتحدٌدفًالدعاءللمٌت،وٌسنالدعاءبالملثور،فٌمول:«فلخلصوالهالدعاء

اللهمهذاعبدنوابنعبدن،»الخمماسبكذكرهعندالحنفٌة،و«اللهماؼفرلهوارحمه..»و...«

لٌه،كانٌشهدأنالإلهإالفٌها،إلىظلمةالمبروماهوالهخرجمنروحالدنٌاوسعتها،ومحبوبهوأحباؤ

هللا،وأندمحماًعبدنورسولنوأنتأعلمبه،اللهمإنهنزلبن،وأنتخٌرمنزولبه،وأصبحفمٌراًإلى

رحمتن،وأنتؼنًعنعذابه،ولدجئنانراؼبٌنإلٌنشفعاءله،اللهمإنكانمحسناًفزدفًإحسانه،وإن

كانمسٌئاًفتجاوزعنسٌئاته،ولمهبرحمتنرضان،ولهفتنةالمبروعذابه،وافسحلهلبره،وجاؾ

.(3)"«األرضعنجنبٌه،ولمهبرحمتناألمنمنعذابن،حتىتبعثهإلىجنتنٌاأرحمالراحمٌن







 شافعً فً مسنده عن رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائً عن ابن عباس، ورواه ال ( ٔ)

 (.ٗ/ ٓٙأبً أمامة بن سهل )نٌل األوطار:

 ، وفً إسناده مطرف، ولد لواه البٌهمً فً المعرفة من حدٌث الزهري،ٗ/ ٓٙنٌل األوطار: ( ٕ)

 .وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر، وأخرجه أٌضا  النسائً وعبد الرزاق، لال فً الفتح: وإسناده صحٌح 

 9٘/ٔ اورديكتاب اإللناع للم ( ٖ)
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اللهماجعلهفََرطاَألبوٌه،وسلفاًوذخراً،وعظةواعتباراً،وشفٌعاً،وثمِّلبهموازٌنَهما،»وٌمول فً الطفل:

.ألنذلنمناسبللحال«وأفرغالصبرعلىللوبهما

وٌسنأن«ولهاللهمالتحرمناأجره،والتفتنَّابعده،واؼفرلنا»وٌمول عند الشافعٌة بعد التكبٌرة الرابعة: 

وٌمرأآٌة:}الذٌنٌحملون(1)ٌطولالدعاءبعدهذهالتكبٌرةالرابعة،لثبوتهعنهصلّىهللاعلٌهوسلم

(2)"العرشومنحولهٌسبحونبحمدربهموٌؤمنونبه..{

كانٌكبر»بًوٌمؾعندالحنابلةبعدالتكبٌرةالرابعةللٌَلً.لماروىالجوزجانًعنزٌدبنأرلمأنالن

.والٌشرعبعدهادعاء«أربعاً،ثمٌمؾماشاءهللا،فكنتأحسبهذهالولفةلتكبٌرآخرالصفوؾ



إنصَلةالجنازةتبدأبالنٌةوتشتملعلىأربعتكبٌراتودعاءللمٌتحالالمٌام،وصَلةعلىوالخالصة:

الركنعندالحنفٌةوالحنابلة،ومحلالدعاءعندالنبًصّلىهللاعلٌهوسلموفاتحةوسَلمإالأنالنٌةشرط

،وعمبكلتكبٌرةحتىالرابعةعلىالمعتمدعندالمالكٌة،والصَلةعلىالنبًالثالثةالجمهوربعدالتكبٌرة

مسنونةعندالحنفٌة،مندوبةعندالمالكٌة،ركنعنداآلخرٌن،والسَلمواجبعندالحنفٌةركنعند

ةالفاتحةمكروهةتحرٌماًبنٌةالتَلوةجائزةبنٌةالدعاءعندالحنفٌة،ومكروهةتنزٌهاًعندالجمهور،ولراء

المالكٌةوركنعنداآلخرٌن.ولوزاداإلمامعنأربعتكبٌراتالٌتابعهالممتديفًالزٌادة،وإنماٌنتظره

.سبعتكبٌراتعندالحنابلةلٌسلممعهعندالحنفٌةوالشافعٌة،وٌسلمعندالمالكٌة،وٌتابعهإلى













 (ٕٔ٘/ٔ)كتاب المستدرن على الصحٌحٌن  رواه الحاكم وصححه ( ٔ)

     .ة [ اآلٌٓٗ/ 7]غافر: ( ٕ)
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اختلؾالفمهاءفًتحدٌدمكانولوؾاإلمامأمامالجنازةخامسا  ـ مكان ولوف اإلمام من الجنازة:

إلمامبحذاءالصدرمطلماًللرجلوالمرأة؛ألنهمحلاإلٌمان،ٌندبأنٌمومالال الحنفٌة:: (1)"علىآراء

.والشفاعةألجلإٌمانه،وعمَلًبمارويعنابنمسعود

.ٌمؾاإلمامعندوسطالرجل،وعندمنكبًالمرأةولال المالكٌة:

ألٌاها،ٌندبأنٌمؾالمصلًإماماًأومنفرداًعندرأسالرجل،وعندعجزاألنثى،أيولال الشافعٌة:

اتباعاًللسنة،كماروىالترمذيوحسنه،وحكمةالمخالفة:المبالؽةفًستراألنثى.أماالملمومفٌمؾفً

.الصؾحٌثكان

ٌموماإلمامعندصدرالرجلووسطالمرأة.ومنشلالخَلؾ:اختَلؾاآلثارفًذلن:ففًولال الحنابلة:

هللاصلّىهللاعلٌهوسلمعلىامرأةماتتفًنفاسها،فمامصلٌتوراءرسول»حدٌثسمرةبنجندبلال:

وفًحدٌثأبًؼالبالحنَّاطلال:(2)"«علٌهارسولهللاصلّىهللاعلٌهوسلمفًالصَلةوسطها

شهدتأنسبنمالنصلىعلىجنازةرجل،فمامعندرأسه،فلماُرفِعتأُتًبجنازةامرأة،فصلىع»

،وفٌناالعَلءبنزٌادالعلوي،فلمارأىاختَلؾلٌامهعلىالرجلوالمرأة،لال:ٌاأبالٌها،فماموسطها

حمزة:هكذاكانرسولهللاصلّىهللاعلٌهوسلمٌموممنالرجلحٌثلمُت،ومنالمرأةحٌثلمُت،لال:

هللاعلٌهوسلمٌصلًفمالالعَلءبنزٌاد:هكذاكانرسولهللاصلّى»وفًلفظألبًداود:(3)"«نعم

.«علىالجنازةكصَلتنٌكبرعلٌهاأربعاً،وٌمومعندرأسالرجل،وَعجٌزةالمرأة،لال:نعم

فمنهممنأخذبحدٌثسمرةلَلتفاقعلىصحته،ولال:المرأةفًذلنوالرجلسواء؛ألناألصلأن

أبًؼالب،ولال:فٌهزٌادةومنهممنصحححدٌث.حكمهماواحد،إالأنٌثبتفًذلنفارقشرعً

.علىحدٌثسمرة،فٌجبالمصٌرإلٌها،ولٌسبٌنهماتعارضأصَلً



 ، ٔ/ 8ٖٗ، مغنً المحتاج:9٘ومابعدها، الموانٌن الفمهٌة: صٔ/ 8ٕٕ، بداٌة المجتهد:ٔ/ 8ٔ9الدر المختار:  (ٔ)

 .ٔ/ 8ٔٗ، الشرح الكبٌر مع الدسولً:ٔ/ ٕٙٗ، فتح المدٌر:ٕ/ 7ٔ٘المغنً:

 (.ٗ/ ٙٙرواه الجماعة )نٌل األوطار:(  ٕ)

 .( رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود )المصدر السابك ( ٖ)
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إلمامفٌمالحمه،وٌتممااتفكالفمهاءعلىأنالمسبوقٌتابعاسادسا  ـ حالة المسبوق فً صالة الجنازة:

التكبٌراتٌكبرللتحرٌمةثمالمسبوقببعضفٌة:فمال الحن:(1)ولكنلهمتفصٌَلتفًكٌفٌةاإلتمامفاته،

ركعة،كماسبك،ثمٌكبرماٌكبرفًالحال،بلٌنتظرتكبٌراإلماملٌكبرمعهلَلفتتاح؛ألنكلتكبٌرةال

.كالمدرنالحاضر،بعدفراغاإلمام،تكبٌراًمتتابعاً،بَلدعاءإنخشًرفعالمٌتعلىاألعناقفاته

.سبوقبعدتكبٌرةاإلمامالرابعةفمدفاتتهالصَلة،لتعذرالدخولفًتكبٌرةاإلمامأمالوجاءالم

ٌكبرالمسبوقللتحرٌمة،ثمٌصبروجوباًإلىأنٌكبراإلمام،فإنكبرصحتصَلته،وكذلن لال المالكٌة:

،وإالبلنرفعتوالىوالٌعتدبهاعندأكثرالمشاٌخ،ثمٌدعوالمسبوقبعذفراغاإلمامإنتركتالجنازة

ً .التكبٌربَلدعاءوسلم.فالمالكٌةكالحنفٌةتماما

،فإنكبراإلمام1ٌكبرالمسبوقوٌمرأالفاتحة،وإنكاناإلمامفًتكبٌرةأخرىؼٌرولال الشافعٌة:

عهفًتكبٌرةأخرىلبلشروعالملمومفًالفاتحةبلنكبرعمبتكبٌره،كبرمعه،وسمطتالمراءة،وتاب

األصح،كمالوركعاإلمامعمبتكبٌرالمسبوق،فإنهٌركعمعه،وٌتحملهاعنه.وإذاسلماإلماموجبعلى

.المسبوقتدارنبالًالتكبٌراتبلذكارها

منفاتهشًءمنالتكبٌرلضاهمتتابعاً،فإنسلممعاإلمامولمٌمض،فَلبلسوصحتولال الحنابلة:

وقبتكبٌرالصَلةفًالجنازةٌسنلهلضاءمافاتهمنهاعلىصفته،عمَلًبمولابنصَلته،أيأنالمسب

ٌارسولهللا،إنًأصلًعلىالجنازة،وٌخفىعلً»ولمارويعنعائشةأنهالالت:.عمر:إنهالٌمضً

عالجنازة،فإنخشًالمسبوقرف,(2)"«بعضالتكبٌر؟لال:ماسمعتفكبري،ومافاتنفَللضاءعلٌن

تابعبٌنالتكبٌرمنؼٌرلراءةوالصَلةعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلموالدعاءللمٌت،سواءرفعت

ومتىرفعتالجنازةبعدالصَلةعلٌهالمتوضعألحدٌرٌدأنٌصلًعلٌها،تحمٌماًللمبادرة.الجنازةأمال

.إلىمواراةالمٌت،أيٌكرهذلن



 مابعدها، ٕ/ 9ٗٗ، المغنً:ٔ/ ٖٗٗالمحتاج: ، مغنًٔ/ ٙ٘٘، الشرح الصغٌر:8ٕٔ - ٔ/ 8ٔ9ختار:الدر الم(   ٔ) 

 .ٔ/ ٖٕٓ، بداٌة المجتهد:9٘، الموانٌن الفمهٌة: صٕ/ 9ٖٔكشاف المناع:  

 . السابك صدرث فً المغنً وكشاف المناع، المذكر الحدٌ  ( ٕ)
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من(1)"لصحةصَلةالجنازةشروطالصَلةٌشترطفًالمصلًسابعا  ـ شروط الصالة على المٌت:

إسَلموعملوتمٌٌزوطهارةوسترعورة)معأحدالعاتمٌنعندالحنابلة(وطهارةأواجتنابنجاسةفً

الولت،ألنهاصَلة،فهًكؽٌرهاالبدنوالثوبوالمكان،واستمبالالمبلة،والنٌة،وؼٌرهامنالشروطإال

الجماعةفَلٌشترطانفٌها،أماالولتفمطلكؼٌرممٌدبزمنمعٌن،وأمامنالصلوات،سوىالولت،و

مامنرجلمسلمٌموت،فٌمومعلىجنازته»الجماعةفَلتشترطفٌهاكالمكتوبة،بلتسنلخبرمسلم:

وٌسمطفرضالصَلةبواحد؛ألنالجماعةال«أربعونرجَلًالٌشركونباهللشٌئاً،إالشفعهمهللافٌه

.تشترطفٌها،والٌسمطالفرضبالنساء،وهنانرجال،فًاألصحعندالشافعٌة؛ألنفٌهاستهانةبالمٌت

ـكمارواهالبٌهمًوؼٌرهـلعظمأمره(2)وإنماصلتالصحابةعلىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمفرادى

نلدتعٌنإمامٌؤمالموم،فلوتمدمواحد،وتنافسهمفًأالٌتولىاإلمامةفًالصَلةعلٌهأحد،أوألنهلمٌك

.فًالصَلة،لصارممدماًفًكلشًءوتعٌنللخَلفة

وٌشترطعلىالمذهبعندالشافعٌةأالٌتمدمالمصلًعلىالجنازةالحاضرة،والعلىالمبرإذاصلًعلٌه،

.اتباعاًلفعلالسلؾ،وألنالمٌتكاإلمام

















 ، ٖٙٔ،ٕ/ ٖٗٔ، كشاف المناع:ٔ/ ٖٗٗ، مغنً المحتاج:9٘، الموانٌن الفمهٌة: صٔ/ 8ٔٔرد المحتار: ( ٔ)

 .ٔ/ 7ٗ٘، الشرح الصغٌر:ٔ/ ٖٕ٘، بداٌة المجتهد:ٖ٘ٔ،ٔ/ ٕٖٔالمهذب:

 .أي جماعات بعد جماعات ( ٕ)
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:(ٔ)"وٌشترط فً المٌت لفرضٌة الصالة علٌه ما ٌأتً 

حدأبوٌه،أوللدار،فَلٌصلىعلىكافرأصَلًلمولهأنٌكونالمٌتمسلماً:ولوبطرٌكالتبعٌةأل -1

[،وٌصلىعلىسائرالمسلمٌنمنأهلالكبائر9/44تعالى:}والتصلعلىأحدمنهمماتأبداً{]التوبة:

.والمرجومفًالزناوؼٌرهم

.ضوأكثرهموجوداً،وهذاشرطعندالحنفٌةوالمالكٌة.فَلٌصلىعلىعأنٌكونجسدههوأو-2

أنٌكونحاضراًموضوعاًعلىاألرضأمامالمصلً،فًاتجاهالمبلة:وهذاشرطعندالحنفٌة،فَل-3

ٌصلىعلىؼائب،محمولعلىنحودابة،وموضوعخلؾاإلمام،ووافمهمالمالكٌةعلىاشتراطكون

.المٌتحاضراً

المصلًفمندوبعندالمالكٌة.وتجوزوأماالصَلةعلىالنجاشًفهًخصوصٌةله.وأماوضعالمٌتأمام

.الصَلةعندالشافعٌةوالمالكٌةعلىالمٌتالمحمولعلىدابةأوأٌديالناسأوأعنالهم

أنٌكونلبلالصَلةعلٌهمعلومالحٌاة:وهذاشرطعندالجمهورخَلفاًللحنابلة،فَلٌصلىعلىمولود-4

.حركة،أوٌستهلصارخاً،كماسلبٌنوالِسْمط،إالإنعلمتحٌاتهبارتضاعأو

.طهارةالمٌت:فَلتجوزالصَلةعلٌهلبلالؽسلأوالتٌمم-5

أالٌكونشهٌداً:وهومنماتفًمعترنالجهاد،وهذاشرطعندالجمهور،فَلٌؽسلوالٌكفن،وال-6

لىعلٌه،والٌؽسل.فإنلتلٌصلىعلٌه،وٌدفنبثٌابه،وٌنزععنهالسَلح.ولالالحنفٌة:ٌكفنالشهٌدوٌص

المسلمفًؼٌرالجهادظلماًأوأخرجمنالمعترنحٌاً،ولمتنفذمماتله،ثممات،ؼسل،وصلًعلٌهفً

.المشهورعندالمالكٌة،ولدىبمٌةالفمهاء







 ، 98صح: ومابعدها، مرالً الفال 9ٖ، الموانٌن الفمهٌة: ص 8ٖٔ - ٔ/ 8ٔٔالدر المختار ورد المحتار: (ٔ)

 

 .وما بعدها ٕ/ 8٘٘، المغنً:ٕ/ ٕٙٔ، كشاف المناع:٘/ ٘ٙٔ، المجموع:ٔ/ ٕٖٔالمهذب:
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ومنلتلفًالمعترنفًلتالالمسلمٌنؼسلوصلًعلٌهعندالمالكٌةوالشافعٌة،ولالالحنفٌةكماأبنت:

العدلفَلٌؽسلونوالالٌؽسلوالٌصلىعلٌه.ولالالحنابلة:ٌؽسلالباؼًوٌكفنوٌصلىعلٌه،وأماأهل

(1)"ٌكفنونوالٌصلىعلٌهم؛ألنهمكالشهداءفًمعركةالمشركٌن



لالالحنفٌة:ٌكرهتحرٌماًوالٌصلىعلىالجنازةفًاألولات(2)"ثامنا  ـ ولت الصالة على الجنازة:

ئهافًمنتصؾالخمسةالتًوردالنهًعنالصَلةفٌها،وهًعندطلوعالشمس،وؼروبها،واستوا

.النهار،ومابعدصَلةالصبححتىالطلوع،ومابعدصَلةالعصرحتىالؽروب

ولالالمالكٌةوالحنابلة:تحرموالٌصلىعلىالجنازةفًاألولاتالثَلثةالتًوردالنهًعنالصَلةفٌها،

كانرسولهللاثَلثساعات»وهًولتالطلوعوالؽروبوزوالالشمسلظاهرحدٌثعمبةبنعامر:

الحدٌث.وتجوزالصَلةفًالولتٌناآلخرٌن«صلّىهللاعلٌهوسلمٌنهاناأننصلًفٌهاوأننمبرموتانا..

.وهمامابعدصَلتًالصبحوالعصرإلىالطلوعوالؽروب

.كلولتولالالشافعٌة:ٌجوزفعلصَلةالجنازةفًجمٌعاألولات؛ألنهاصَلةلهاسبب،فجازفعلهافً

وأرىاألخذبمذهبالشافعٌةفًحالالضرورةأوالحاجة،وٌمتنعمنالصَلةفًاألحوالاألخرى،رعاٌة

وهللااعلم.للخَلؾ













 .ٕ/ ٖٗ٘، المغنً:ٔ/ ٖٓ٘، مغنً المحتاج:9ٗ، الموانٌن الفمهٌة: صٔ/ ٖٙٔالكتاب مع اللباب:  ( ٔ)

 .ومابعدها ٕ/ ٗ٘٘، المغنً:ٔ/ ٕٖٔذب:، المهٔ/ ٖٕٗانظر بداٌة المجتهد: ( ٕ)
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ٌكرهعندالحنفٌةوالمالكٌةتكرار:تاسعا  ـ الصالة على المٌت بعد الدفن وتكرار الصالة علٌه لبل الدفن

جماعة،فإنلمتكنفًجماعةأعٌدتندباًبجماعةلبلف1ًالصَلةعلىالجنازةحٌثكانت

ةتكرارالصَلةعلىالجنازةمرةأخرى،لمنلمٌصلعلٌهاأوالً،والحنابلوأجازالشافعٌة،(1)الدفن

،بلٌسنذلنعندالشافعٌة،فمدفعلهعددمنالصحابة،وفًحدٌثمتفكعلٌهعن(2)ولوبعدالدفن

ًانتهىالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمإلىلبررطب،فصفواخلفه،وكبر»ابنعباسلال: .«أربعا

المٌتبعدالدفن:فجائزةباتفاقالفمهاءإذالمٌكنصلًعلٌه؛ألنالنبًصلّىهللاعلٌهأماالصَلةعلى

مهاءلمعرفةالمٌودالشرعٌة.وٌحسنذكرعباراتالف(3)لمصلىعلىلبرامرأةمناألنصاروس

.ةللصَل

لمٌؽلبإندفنالمٌتولمٌصلعلٌه،صلًعلىلبره،استحساناًما:( ٗ)لال الحنفٌة 

رتمدٌرفًاألصح،الختَلؾالحالعلىالظنتفسخه،والمعتبرفًمعرفةعدمالتفسخأكبرالرأيمنؼٌ

.والزمانوالمكان

:إنكانلمٌصلعلىالمٌت،أخرجللصَلةعلٌهمالمٌفرغمندفنه،فإندفنصلً(٘)ولال المالكٌة 

.علىالمبر،مالمٌتؽٌر











 .ٔ/ 9ٙ٘غٌر:الشرح الص( ٔ)

 .ٔ/ ٖٔٙ، مغنً المحتاج:ٕٔ٘ - ٕ/ ٔٔ٘المغنً:( ٕ)

 .(ٕ/ ٕ٘ٙرواه ابن حبان فً صحٌحه والحاكم فً المستدرن من حدٌث خارجة بن زٌد بن ثابت )نصب الراٌة:  ( ٖ)

 .ابعدهاوم ٔ/ 8ٕٙ، الدر المختار:99، مرالً الفالح: صٔ/ ٕٖٔومابعدها، الكتاب مع اللباب: ٔ/ 8٘ٗفتح المدٌر: ( ٗ)

 .ومابعدها ٔ/ ٖٕٓ، بداٌة المجتهد:9٘، الموانٌن الفمهٌة: صٔ/ ٕٔٗالشرح الكبٌر مع الدسولً:  ( ٘)
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إذادفنالمٌتلبلالصَلة،صلًعلىالمبر؛ألنالصَلةتصلإلٌهفًالمبر.وإندفن:(ٔ)ولال الشافعٌة 

ه،نبشوؼسلووجهإلىالمبلة؛ألنهواجبمنؼٌرؼسلأوإلىؼٌرالمبلة،ولمٌخشعلٌهالفسادفًنبش

ممدورعلىفعله،فوجبفعله.وإنخشًعلٌهالفساد،لمٌنبش؛ألنهتعذرفعله،فسمطكماٌسمطوضوء

.الحًواستمبالالمبلةفًالصَلةإذاتعذر

.وإنأدخلالمبرولمٌهلالترابعلٌه،ٌخرجوٌصلىعلٌه

مٌتؼٌرمتوجهإلىالمبلة،أولبلالصَلةعلٌه،نبشووجهإلٌها،تداركاًلذلنإذادفنال:(ٕ)ولال الحنابلة 

.الواجب،وصلًعلٌه،لٌوجدشرطالصَلة.كذلنٌخرجلٌكفنإندفنلبلتكفٌنه

فدلونًعلىلبره،فلتىلبره،»ودلٌلهمعلىالصَلة:أنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمذكررجَلًمات،فمال:

(3)«هفصلىعلٌ

أنأمسعدماتتوالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم»لكنالٌصلىعلىالمبربعدشهر،لماروىسعٌدبنالمسٌب

لالأحمد:أكثرماسمعناأنالنبًصلّىهللاعلٌه(4)«ؼائب،فلمالدمصلىعلٌها،ولدمضىلذلنشهر

ٌؽلبعلىالظنبماءالمٌتفٌها،فجازتوسلمصلىعلىلبرأمسعدبنعبادةبعدشهر.وألنهامدة

.الصَلةعلٌهفٌهاكمالبلالثَلث،وكالؽالب

(5)نهالٌصلىعلىالمبربعدشهرولبرالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمالٌصلىعلٌه؛أل





 .٘/ ٕٗٙ، المجموع:ٔ/ 8ٖٔالمهذب: (1)

 .9ٔ٘،ٕ/ ٔٔ٘، المغنً:ٕ/ 97كشاف المناع: (2)

 ( ٗ/ ٔ٘نٌل األوطار: متفك علٌه ) (3)

 ( .بكأخرجه الترمذي )المصدر السا (4)

 أن النبً صلّى هللا علٌه وسلم»وعنه «. أن النبً صلّى هللا علٌه وسلم صلى على لبر بعد شهر»عن ابن عباس:  (5)

 .(ٗ/ ٔ٘رواهما الدارلطنً )نٌل األوطار:« صلى على مٌت بعد ثالث 
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  (ٔ) : اء رأٌان فً الصالة على الغائب عن البلدعاشرا  ـ الصالة على الغائب: للفمه

عدمجوازالصَلةعلىالؽائب،وصَلةالنبًعلىالنجاشًلؽوٌةأوخصوصٌة،رأي الحنفٌة والمالكٌة:

.وتكونالصَلةحٌنئذمكروهة

فًجهةجوازالصَلةعلىالمٌتالؽائبعنالبلد،وإنلربتالمسافة،ولمٌكنورأى الشافعٌة والحنابلة:

أنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمصلىعلىأصحمة»المبلة،لكنالمصلًٌستمبلالمبلة،لماروىجابر:

ً )2)«النجاشً،فكبرعلٌهأربعا

وتتولتالصَلةعلىالؽائبعندالحنابلةبشهر،كالصَلةعلىالمبر؛ألنهالٌعلمبماؤهمنؼٌرتَلشأكثر

.منذلن

 :الة على المولودالحادي عشر ـ الص

إذاولدألكثرمنأربعةأشهر،وٌؽسلأٌضاً،والسمط:الولد(3)ٌصلىعلىالمولودأوالسمطعندالحنابلة

.تضعهالمرأةمٌتاً،أولؽٌرتمام،فلماإنخرجحٌاًواستهلفإنهٌؽسلوٌصلىعلٌهبؽٌرخَلؾ

(4)«صلىعلٌه،وٌدعىلوالدٌهبالمؽفرةوالرحمةوالسمطٌ»واستدلوابمولالنبًصلّىهللاعلٌهوسلم:







 ، ٘/ 9ٕٓ، المجموع:ٔ/ 7ٔ٘، الشرح الصغٌر:9ٗ، الموانٌن الفمهٌة: صٔٗ/ 8ٖٔالدر المختار:( ٔ)

 .ٕ/ ٕٙٔومابعدها، كشاف المناع: ٕ/ ٕٔ٘، المغنً:ٔ/ ٖ٘ٗ، مغنً المحتاج:ٔ/ ٖٗٔالمهذب:( ٕ)

 ٌرة، كما روى ذلن أحمد والنسائً والترمذي وصححهمتفك علٌه، وروى أحمد مثله عن أبً هر

 ( .ومابعدها ٗ/ 8ٗ)نٌل األوطار:   

 .ومابعدها ٕ/ ٙٔٔ، كشاف المناع:ٕ/ ٕٕ٘لمغنً:( اٖ)

كتاب كشاف المناع عن متن ) رواه أحمد والنسائً وأبو داود والترمذي، ولال عن حدٌثه: هذا حدٌث حسن صحٌح  (ٗ)

 (9٘/ٗ اإللناع
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،وألنهنسمةنفخفٌه«ماأحدأحكأنٌصلىعلٌهمنالطفل»الصدٌكرضًهللاعنه:أبوبكرلال

الروح،فٌصلًعلٌهكالمستهل،فإنالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمأخبرفًحدٌثهالصادقالمصدوقأنهٌنفخ

.فٌهالروحألربعةأشهر

:ة.وعباراتهمماٌلتًٌصلىعلىالمولودإنظهرتعلٌهأماراتالحٌا:(ٔ)لال الجمهور 

إناستهلالمولودسمًوؼسلوصلًعلٌه،واستهَللالصبً:أنٌرفعصوتهبالبكاءعندالحنفٌة: 

الوالدة،أوأنٌوجدمنهماٌدلعلىحٌاتهبعدخروجأكثره.وإنلمٌستهلؼسلوسمًفًاألصحالمفتى

.بنًآدم،ولمٌصلعلٌهبهعلىخَلؾظاهرالرواٌة،وٌدرجفًخرلةإكراماًل

الٌصلىعلٌهحتى»رسولهللاصلّىهللاعلٌهوسلمٌمولفًالسمط:ودلٌلهمحدٌثعلً:أنهسمع

ث،وإنلمٌستهللمٌصلعلٌه،ولمٌورثولمٌُعمل أي(2)«ٌستهل،فإذااستهلصلًعلٌه،وُعمل،ووّرِ

.الدٌةلهوهًخمسوندٌناراً

ناستهلأوبكىككبٌر،فٌؽسلوٌكفنوٌصلىعلٌهوٌدفنلتٌمنموتهبعدحٌاته.السمطإالشافعٌة:

وإنلمٌستهلأولمٌبن:فإنظهرتأمارةالحٌاةكاختَلجصلًِّعلٌهفًاألظهر،الحتمالالحٌاةبهذه

.المرٌنةالدالةعلٌهاولَلحتٌاط.وإنلمتظهرلمٌصلعلٌه،وإنبلػأربعةأشهرفًاألظهر











  ،7ٗ٘/ٔ ومابعدها، الشرح الصغٌر: 99، مرالً الفالح: ص8ٖٓ -8ٕ8/ٔ، الدر المختار: ٘ٙٗ/ٔ: تح المدٌرف (ٔ)

 

 ومابعدها ٕٖٕ/ٔ، بداٌة المجتهد:ٖٗٔ/ٔ، المهذب: 9ٖٗ/ٔمغنً المحتاج:  ومابعدها، 9ٖالموانٌن الفمهٌة: ص

. 

 يوروى الترمذ« بً صلً علٌه، وورثستهل الصإذا ا»رواه ابن عدي، وروى أٌضا  مثله عن ابن عباس بلفظ  (ٔ)

 

الطفل ال ٌصلى علٌه، وال ٌرث، وال ٌورث حتى »والنسائً وابن ماجه عن جابر مولوفا  علٌه فً األصح: 

 (.78ٕ - 77ٕ/ٕ)نصب الراٌة:  «ٌستهل
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بنشعبةعنهوالذيلمٌبلػتمامأشهره،أمامنبلؽهافٌصلىعلٌهمطلماً.ودلٌلهمحدٌثالمؽٌرةوالسمط:

وحدٌث(1)«السمطٌصلىعلٌه،وٌدعىلوالدٌهبالمؽفرةوالرحمة»النبًصلّىهللاعلٌهوسلملال:

(2)«صلواعلىأطفالكمفإنهامنأفراطكم»

ٌصلىعلىالمولودأوالسمطإنعلمتحٌاتهبارتضاعأوحركةأوٌستهلصارخاً.وٌكرهالمالكٌة:

نلمٌستهلصارخاً،ولوتحرنأوبالأوعطسإنلمتتحمكحٌاته.وٌؽسلدمالسمطؼسلهوالصَلةعلٌهإ

.وٌلؾبخرلةوٌوارىوجوباًفٌهما،وندباًفًاألول:وهوالؽسل



 :الثانً عشر ـ مكان الصالة

ٌصلىعلىالمٌتفًالمصلى،كمافعلالنبًصلّىهللاعلٌهوسلمحٌنمابرزللمصلىفًصَلتهعلى

.لنجاشًا

علىالجنازةفهًـكمابٌنافًمكروهاتالصَلةـمكروهةعندالحنفٌةوالشافعٌةالممبرةوأما الصالة فً

نهًصلّىهللاعلٌهوسلمعنالصَلةفًسبعةمواطن:فًالمزبلة»للنهًالواردعنالصَلةفٌها:

ولمولالنبً(3)«بل،وفوقبٌتهللاالعتٌكوالمجزرةوالممبرةولارعةالطرٌك،وفًالحمام،وفًمعاطناإل

(4)«األرضكلهامسجدإالالممبرةوالحمام»صلّىهللاعلٌهوسلم:

جعلتلً»وأجازالمالكٌةوالحنابلةالصَلةعلىالجنازةفًالممبرة،لعموملولهعلٌهالصَلةوالسَلم:

.«األرضمسجداًوطهوراً





 عة، ولال عنه الترمذي: حدٌث حسن صحٌح، ورواه الحاكم، ولال: على شرط البخاري،أخرجه أصحاب السنن األرب( ٔ)

 ( 79ٕ/ٕوفً سنده اضطراب )نصب الراٌة:

 (أخرجه ابن ماجه عن أبً هرٌرة )المصدر السابك ( ٕ)

  ٕٗٓ/ٔسبل السالم  ( ٖ)

وأحمد وأبو داود والتِّرمذّي  وابن ماجه  الشافعً   رواه أحمد وابن حبان والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبً سعٌد (ٗ)

 (79٘/ٕ)التلخٌص الحبٌر  من حدٌث أبً سعٌد الخدري وكلهم- والحاكم  وابن حبان  وابن خزٌمة 
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.وٌكرهاستمبال(1)واستثنىالشافعٌةمنالكراهةممابراألنبٌاءوشهداءالمعركةألنهمأحٌاءفًلبورهم

وٌحرماستمباللبرهصلّىهللاعلٌه«تجلسواعلىالمبوروالتصلواإلٌهاال»المبرفًالصَلةلخبرمسلم:

.ورأيالمالكٌةوالحنابلةألوىفًتمدٌريلعدم(2)وسلمولبورسائراألنبٌاءعلٌهمأفضلالصَلةوالسَلم

جنازةصحةحدٌثالنهًعنالصَلةفًاألماكنالسبعة.وأماالحدٌثالثانًفٌحتملتخصٌصصَلةال

.منه



 :وأما الصالة على الجنازة فً المسجد

 ( ٖ)ففٌها رأٌان: الكراهة عند الحنفٌة والمالكٌة، والجواز عند الشافعٌة والحنابلة 

من»أمااالتجاهاألولوهوكراهةالصَلة،سواءأكانتالجنازةفًالمسجدأمخارجه،فلحدٌثأبًهرٌرة:

،وألنالمسجدبنًألداءالمكتوباتوتوابعهاكنافلةوأذكار(4)«لهصلىعلىمٌتفًالمسجد،فَلشًء

.وتدرٌسعلم،وألنهٌحتملتلوٌثالمسجد،والكراهةتحرٌمٌةعندالحنفٌة،تنزٌهٌةعندالمالكٌة

.وكماتكرهالصَلةعلىالجنازةفًالمسجد،ٌكرهإدخالهافٌه









 

 .9ٕٗ/ٕ ، المغنً: ٖٕٓ/ٔ ، مغنً المحتاج:ٖٕ٘ / ٔ، بداٌة المجتهد:٘ٔٔ/ ٔ البدائع:( ٔ) 

 .مغنً المحتاج: المكان السابك (2)

 ، ٖٕٗ/ٔ، بداٌة المجتهد:99، مرالً الفالح: ص  ٖٖٔ/ٔومابعدها، اللباب: ٖٙٗ/ٔ، فتح المدٌر:89/ٔ:الدر المختار (3)

 . 9ٖٗ/ٕ، المغنً:ٕٖٔ/ٔ:، المهذبٖٔٙ/ٔ، مغنً المحتاج: 8ٙ٘/ٔ، الشرح الصغٌر:9٘الموانٌن الفمهٌة: ص

 ( .ومابعدها ٗ/ 8ٙنٌل األوطار: ، ٕ/ 7ٕ٘رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي )نصب الراٌة: (4)
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ٌستحبذلنعندالشافعٌةإنلم وهوإباحةالصَلةعلىالجنازةفًالمسجد،بلإنهوأما االتجاه الثانً: 

 السنةعنعائشة:ٌخشتلوٌثه،فألنالمسجدأشرؾ،وعمَلًبماثبتفً

وفًرواٌة:«وهللالمدصلىرسولهللاصلّىهللاعلٌهوسلمعلىابنًبٌضاءفًالمسجد:سهٌلوأخٌه»

،وصلًعلى(1)«ماصلىرسولهللاصلّىهللاعلٌهوسلمعلىسهٌلبنالبٌضاءإالفًجوؾالمسجد»

(2)«أبًبكروعمرفًالمسجد

 ٌر متفك على ثبوته، لال ثانً ألوى؛ ألن حدٌث أبً هرٌرة غٌر ثابت، أو غوٌظهر لً أن االتجاه ال

 إنه ضعٌف ال ٌصح االحتجاج به. ولال أحمد بن حنبل: حدٌث ضعٌف تفرد به صالح مولى النووي: 

 ضعٌف.التوءمة، وهو 















 

 

 

 

 

 (  7ٕٙ/ٕ ، نصب الراٌة:8ٙ/  ٗ: األوطاراللفظ األول رواه مسلم، والثانً رواه الجماعة إال البخاري )نٌل  (ٔ)

 بك (لن )نٌل األوطار، المكان السا( رواه سعٌد وروى  الثانً مإ)
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 اخلاتــــــمة

 والصَلةوالسَلمعلنبٌنادمحموعلى الحمدهللعلىآالئهونعمه،ونشكرهعلىإفضالهوكرمه

 الهوصحبهالطٌبٌنالطاهرٌن

 امابعد:

 سوم)االحكامالفمهٌةالمتعلمةبالتلمٌنوالصَلةعلىالمٌت(توصلنابعدانانهٌنابحثناالمو

 -الىعدةاستنتاجاتاهمها:

ا-1 لبل سواء للمسلم التلمٌن بعدهلاهمٌة او موت على بٌن الخَلؾالحاصل الفمهاءضوء

 والذيتطرلتالٌهفًثناٌاالبحث.

 ماجاءفًالحدٌثالذيرواهعدمالتفرٌطفًالتلمٌنخصوصاًللمحتضرٌنوذلنل-2

َعلَ معاذبنجبل َصلَّىهللاُ ِ َدَخَلَكَلِمهِ َوَسلَّم)َمْنَكاَنآِخرُهٌِْ:لَاَلَرسُوُلَّللاَّ ُ َّللاَّ إاِلَّ      اَلإِلَهَ

 اْلَجنَّة(

3- المسلمٌن على فرضكفاٌة الجنازة بهاانصَلة لام فإن ذلن على االجماع انعمد ولد

 بعضمنالمسلمٌنسمطتعنالبالٌن.ال

 وذلنلبلوغالخٌر،معرفةاالحكامالفمهٌةالمتعلمةبصَلةالجنازةوكٌفٌتهاانمناالهمٌة-4

 وصافًصالذيفٌهاسواءللمٌتاوللمصلٌنولتجنبالولوعفًالبدعالحاصلةفٌهاوخ

 وهذامااردتبٌانهفًهذاالبحث.زمنناالحالً

الدلٌلكالشهٌدوالسمطانصَل -5 استثناه ةالجنازةواجبةعلىجمٌعموتىالمسلمٌناالما

 وماشابهما.
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 املصــــــــــادر  واملـــــــراجع

 القرآن الكريم 

مطبعة دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع )،هـ( 9ٓٗٔت سعٌد حّوى ) األساس فً السنة وفمهها : -ٔ
  (هـ ٗٔٗٔ، ٔطوالترجمة ، 
 

اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف: عالء الدٌن أبو الحسن علً بن سلٌمان المرداوي الدمشمً  -ٕ

 (ٕطدار إحٌاء التراث العربً ،  -بٌروت هـ( ، )88٘الصالحً الحنبلً )ت 

 

بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد: أبو الولٌد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد المرطبً الشهٌر   -ٖ

 هـ (ٕ٘ٗٔهـ( ،) الماهرة ، دار الحدٌث 9٘٘د الحفٌد )ت بابن رش

 

،  هـ( 77ٗ: أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً )ت  البداٌة والنهاٌة -ٗ

 (هـ  ٕٗٗٔ، ٔط، هجر للطباعة والنشر دار ، )تحمٌك: عبد هللا بن عبد المحسن التركً

 

المملكة العربٌة  - بن عمر بن سالم بازمول ، )الرٌا  بغٌة المتطوع فً صالة التطوع : دمحم -٘

 هـ( ٗٔٗٔ، ٔطرة للنشر والتوزٌع، السعودٌة ،مطبعة دار الهج

 

البناٌة شرح الهداٌة: أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسٌن الغٌتابى الحنفى بدر  -ٙ

                                                    هـ( ٕٓٗٔ، ٔطدار الكتب العلمٌة ،  -بٌروت  هـ( ،)8٘٘لدٌن العٌنى )ت ا

 

 

التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل : دمحم بن ٌوسف بن أبً الماسم بن ٌوسف العبدري الغرناطً، أبو عبد  -7

 هـ(ٙٔٗٔ، ٔطهـ( ، )دار الكتب العلمٌة ، 897هللا المواق المالكً )ت 

علً بن محجن البارعً، فخر الدٌن الزٌلعً الحنفً )ت تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائك: عثمان بن  -8
 هـ ( ٖٖٔٔ، ٔبوالق، الماهرة ، ط -هـ( ، )المطبعة الكبرى األمٌرٌة  7ٖٗ

 
: ضبطه وصححه تحمٌكهـ( ، 8ٔٙالتعرٌفات: علً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً )ت  -9

 هـ (ٖٓٗٔ ٔ طٌة ،دار الكتب العلم –جماعة من العلماء بإشراف الناشر، )بٌروت 
 
 
التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر : أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن  -ٓٔ

 هـ(9ٔٗٔ ٔ طدار الكتب العلمٌة ، –بٌروت هـ( ، )8ٕ٘حجر العسمالنً )ت 
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ت تفسٌر المرآن العظٌم: أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً ) -ٔٔ
 هـ( 9ٔٗٔ، ٔطمطبعة  دار الكتب العلمٌة  ، -: دمحم حسٌن شمس الدٌن ، )بٌروتتحمٌك، هـ( 77ٗ

 
: بشار تحمٌك هـ( ، 79ٕالجامع الكبٌر )سنن الترمذي( : أبو عٌسى دمحم بن عٌسى الترمذي )ت  -ٕٔ

 هـ( ٙٔٗٔ، ٔ ط ،دار الغرب اإلسالمًمطبعة  –بٌروت عواد معروف ،)
 
بٌِِدّي الٌمنً الحنفً )ت  الجوهرة النٌرة : أبو -ٖٔ  هـ( ، 8ٓٓبكر بن علً بن دمحم الحدادي العبادي الزَّ

 هـ ( ٕٕٖٔ، ٔط ،) المطبعة الخٌرٌة
 
 هـ(،ٖٕٓٔحاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر: دمحم بن أحمد بن عرفة الدسولً المالكً )ت  -ٗٔ
 دار الفكر (مطبعة ) 
 
حمذ ته دمحم الخلىتً، الشهٍر تالصاوي المالكً حاشٍح الصاوي على الشرح الصغٍر : أتى العثاس أ -91

 دار المعارف (مطثعح هـ( ،) 9649)خ 

 
الحاوي الكبٌر فً فمه مذهب اإلمام الشافعً وهو شرح مختصر المزنً: أبو الحسن علً بن دمحم  -ٙٔ

: الشٌخ علً دمحم تحمٌكهـ( ، ٓ٘ٗبن دمحم بن حبٌب البصري البغدادي، الشهٌر بالماوردي )ت 
 هـ(  9ٔٗٔ، ٔ طالكتب العلمٌة، دار –لشٌخ عادل أحمد عبد الموجود  ، )بٌروت ا -معو  

 
هـ( ، 88٘خسرو )ت  -درر الحكام شرح غرر األحكام : دمحم بن فرامرز بن علً الشهٌر بمال  -7ٔ

 )دار إحٌاء الكتب العربٌة( 
 
المعروف بعالء  الدر المختار شرح تنوٌر األبصار وجامع البحار: دمحم بن علً بن دمحم الِحْصنً -8ٔ

، ٔطهـ( ، تحمٌك عبد المنعم خلٌل إبراهٌم ،) دار الكتب العلمٌة ،88ٓٔالدٌن الحصكفً الحنفً )ت 
 هـ (ٖٕٗٔ

 

مكتبة ،) : دمحم حسٌنتحمٌك، هـ( 7الملمب باألعشى ،)ت  دٌوان األعشى الكبٌر : مٌمون بن لٌس -9ٔ
 (اآلداب بالجمامٌز

 
بن دمحم الحسنً، الكحالنً ثم الصنعانً، أبو إبراهٌم، عز سبل السالم: دمحم بن إسماعٌل بن صالح  -ٕٓ

 هـ( ، )مطبعة دار الحدٌد(8ٕٔٔالدٌن، المعروف كأسالفه باألمٌر )ت 
 
سنن أبً داود: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو األزدي  -ٕٔ

 بٌروت، المكتبة العصرٌة (  –صٌدا ): دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،تحمٌكهـ( ،7ٕ٘السِجستانً )ت 
 
ً )ت السٌل الجرار المتدفك على حدائك األزهار : دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمن -ٕٕ

 ( ٔ طهـ( ، ) دار ابن حزم ، ٕٓ٘ٔ
 



44 
 

 هـ( ٕٕٗشرح الرسالة : أبو دمحم عبد الوهاب بن علً بن نصر الثعلبً البغدادي المالكً )ت  -ٖٕ
 هـ ( 8ٕٗٔ، ٔطالفضل الدمٌاطً أحمد بن علً ، ) دار ابن حزم ،  اعتنى به: أبو

 
الشرح الكبٌر )المطبوع مع الممنع واإلنصاف(: شمس الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن دمحم بن  -ٕٗ

الدكتور  -هـ( ، تحمٌك: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركً  8ٕٙأحمد بن لدامة الممدسً )ت 
 هـ ( ٘ٔٗٔ، ٔطمطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعالن،  -و )الماهرة عبد الفتاح دمحم الحل

 
هـ( ، )مطبعة دار ابن ٕٔٗٔالشرح الممتع على زاد المستمنع: دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )ت  -ٕ٘

 هـ( 8ٕٗٔ - ٕٕٗٔ، ٔ طالجوزي ، 
 
لً بن آدم بن موسى دمحم بن ع«.: ذخٌرة العمبى فً شرح المجتبى»شرح سنن النسائً المسمى  -ٕٙ

 (ٔ ط،دار آل بروم للنشر والتوزٌع  -اإلثٌوبً الَولَِّوي ،) مطبعة دار المعراج الدولٌة 
 
شرح عمدة الفمه : عبد العزٌز بن عبد هللا بن عبد الرحمن الراجحً )دروس صوتٌة لام بتفرٌغها  -7ٕ

ٌا، ورلم الجزء هو ] الكتاب مرلم آل  https://www.islamweb.net ة  مولع الشبكة اإلسالمٌ
 رلم الدرس [

 
 
 هـ( 7ٕ8 - ٔٙٙشرح عمدة الفمه : شٌخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم ابن تٌمٌة ) -8ٕ

 هـ ( ٓٗٗٔ، ٖ طدار ابن حزم )بٌروت( ،  -)مطبعة دار عطاءات العلم )الرٌا ( 
 
، بن وهف المحطانً شروط الدعاء وموانع اإلجابة فً ضوء الكتاب والسنة : د. سعٌد بن علً -9ٕ

 الرٌا  مطبعة سفٌر
 
 هـ(9ٖٖالصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة: أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً )ت  -ٖٓ

 (  هـ 7ٓٗٔالرابعة   طمطبعة  دار العلم للمالٌٌن  ،  -تحمٌك: أحمد عبد الغفور عطار، )بٌروت 
 
إبراهٌم بن المغٌرة ابن بردزبه البخاري  صحٌح البخاري: أبو عبد هللا، دمحم بن إسماعٌل بن -ٖٔ

مصر، مطبعة السلطانٌة، بالمطبعة الكبرى األمٌرٌة،  -)بوالقتحمٌك: جماعة من العلماء ، ، الجعفً
 هـ ( ٖٔٔٔ

 
 هـ( ،  ٖٗ٘صحٌح ابن حبان : أبو حاتم دمحم بن حبان بن أحمد التمٌمً البُستً )ت  -ٕٖ

 هـ ( ٖٖٗٔ،  ٔطمطبعة دار ابن حزم ، -وتتحمٌك دمحم علً سونمز، خالص آي دمٌر ) بٌر
 
 هـ( ٕٔٙ - ٕٙٓصحٌح مسلم: أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج المشٌري النٌسابوري ) -ٖٖ
 هـ ( 7ٖٗٔ : دمحم فؤاد عبد البالً ، )مطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاه، الماهرة ،تحمٌك
 
بد هللا ابن الشٌخ شمس الدٌن ابن : دمحم بن دمحم بن محمود، أكمل الدٌن أبو ع العناٌة شرح الهداٌة -ٖٗ

 ،)مصر، مطبعة مصفى البابً الحلبً وأوالده ، هـ( 78ٙالشٌخ جمال الدٌن الرومً البابرتً )ت 
  هـ ( 89ٖٔ، ٔط 
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الغرر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة: زكرٌا بن دمحم بن أحمد بن زكرٌا األنصاري، زٌن الدٌن أبو  -ٖ٘

 مطبعة المٌمنٌة(هـ( ، )  ال9ٌٕٙحٌى السنٌكً )ت 
 
فتح الباري شرح صحٌح البخاري: أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً الشافعً ، )دار  -ٖٙ

 (79ٖٔبٌروت،  -المعرفة 
 
هـ( ، الناشر: دار ابن ٕٓ٘ٔفتح المدٌر : دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )ت  -7ٖ

 هـ( ٗٔٗٔ - ٔطدمشك، بٌروت ، -كثٌر، دار الكلم الطٌب 
 
 
فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد : عبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب بن سلٌمان  -8ٖ

السابعة،  ط: دمحم حامد الفمً ، )الماهرة، مطبعة السنة الدمحمٌة، ،تحمٌكهـ( ، 8ٕ٘ٔالتمٌمً )ت 
 هـ (77ٖٔ

 
 8ٓٗٔ ٕ ط الفكر،سورٌة،  مطبعة دار  –الماموس الفمهً : الدكتور سعدي أبو جٌب ،)دمشك  -9ٖ

 هـ ( 
 
: أبو الماسم، دمحم بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا، ابن جزي الكلبً الغرناطً )ت الموانٌن الفمهٌة  -ٓٗ

 هـ(7ٗٔ
 
 
 هـ(ٕٔٗٔالمول المفٌد على كتاب التوحٌد: دمحم بن صالح بن دمحم العثٌمٌن )ت  -ٔٗ
 هـ(ٕٗٗٔ , محرمٕ طالعربٌة السعودٌة ، مطبعة دار ابن الجوزي، المملكة ) 
 
الكافً فً فمه اإلمام أحمد : أبو دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن لدامة الجماعٌلً  -ٕٗ

، ٔهـ( ، )دار الكتب العلمٌة ، طٕٓٙالممدسً ثم الدمشمً الحنبلً، الشهٌر بابن لدامة الممدسً )ت 
 هـ( ٗٔٗٔ

 
هـ( ، تحمٌك لجنة  ًٔ٘ٓٔ )ت كشاف المناع عن اإللناع : منصور بن ٌونس البهوتً الحنبل -ٖٗ

 - ٕٔٗٔ، )ٔطمتخصصة فً وزارة العدل ، مطبعة وزارة العدل فً المملكة العربٌة السعودٌة ،
 هـ(  9ٕٗٔ

 
لسان العرب: دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعى  -ٗٗ

 هـ ( ٗٔٗٔ - ٖ طهـ( ، )بٌروت، مطبعة دار صادر ، 7ٔٔاإلفرٌمى )ت 
 
اللباب فً الفمه الشافعً : أحمد بن دمحم بن أحمد بن الماسم الضبً، أبو الحسن ابن المحاملً  -٘ٗ

ًّ )ت  هـ( ،تحمٌك عبد الكرٌم بن صنٌتان العمري , )المدٌنة المنورة ، مطبعة دار ٘ٔٗالشافع
 هـ (ٙٔٗٔ، ٔالبخارى، ط
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هـ( ، )مطبعة 7ٙٙشرف النووي )ت : أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن  المهذب المجموع شرح -ٙٗ
 دار الفكر(

 
لغفار المحلى باآلثار: أبو دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً ]الظاهري[ ، تحمٌك: عبدا -7ٗ

 دار الفكر ( – سلٌمان البنداري ، )بٌروت
 
مختصر العالمة خلٌل: خلٌل بن إسحاق بن موسى، ضٌاء الدٌن الجندي المالكً المصري )ت  -8ٗ

 هـ(ٕٙٗٔ، ٔ ط: أحمد جاد ، )الماهرة، مطبعة دار الحدٌث، تحمٌك، (هـ77ٙ
 

حسن بن عمار بن علً الشرنباللً المصري الحنفً )ت مرالً الفالح شرح نور االٌضاح :  -9ٗ
 ( هـ ٕ٘ٗٔ، ٔط،  المكتبة العصرٌة،)  : نعٌم زرزور، تحمٌك هـ( 9ٙٓٔ

 
بن منصور بن بهرام، أبو ٌعموب مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوٌه: إسحاق  -ٓ٘

الجامعة اإلسالمٌة  –المملكة العربٌة السعودٌة هـ( ، )ٕٔ٘ت المروزي، المعروف بالكوسج )
 هـ (ٕ٘ٗٔ، ٔ ط، بالمدٌنة المنورة 

 
 
تحمٌك: مصطفى ، المستدرن على الصحٌحٌن : أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا الحاكم النٌسابوري -ٔ٘

 ( ٔٔٗٔ، ٔطدار الكتب العلمٌة ،  – بٌروتعبد المادر عطا ، )
 
 
 -: شعٌب األرنؤوط تحمٌكهـ( ،  ٕٔٗ - ٗٙٔمسند اإلمام أحمد بن حنبل: اإلمام أحمد بن حنبل ) -ٕ٘

 هـ ( ٕٔٗٔ، ٔ طعادل مرشد، وآخرون ، ) مؤسسة الرسالة ،
 
لعباس المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر: أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي، أبو ا -ٖ٘

 المكتبة العلمٌة( –هـ(، )بٌروت 77ٓ)ت نحو 
 

هـ( ،) مطثعح عالم  9464معجم اللغح العرتٍح المعاصرج : د أحمذ مختار عثذ الحمٍذ عمر )خ  -14

 (هـ 9461، 9 طالكتة ، 

 
المعجم الكبٌر: سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أبو الماسم الطبرانً )ت  -٘٘

 ( ٕطمكتبة ابن تٌمٌة ، – لماهرةاي بن عبد المجٌد السلفً ، ): حمدتحمٌكـ ،هٖٓٙ
 
)مطبعة دار النفائس للطباعة والنشر ، حامد صادق لنٌبً -معجم لغة الفمهاء : دمحم رواس للعجً  -ٙ٘

 هـ ( 8ٓٗٔ، ٕ طوالتوزٌع ، 
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 المعٌن على تفهم األربعٌن: ابن الملمن سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً -7٘
مطبعة مكتبة أهل األثر  -هـ( ، تحمٌك: الدكتور دغش بن شبٌب العجمً )الكوٌت 8ٓٗالمصري )ت 

 هـ ( ٖٖٗٔ، ٔطللنشر والتوزٌع، 
 
 

مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج: شمس الدٌن، دمحم بن أحمد الخطٌب الشربٌنً   -8٘
 هـ (٘ٔٗٔ، ٔ: طهـ( ،)دار الكتب العلمٌة ،977الشافعً )ت 

 
المغنً : موفك الدٌن أبو دمحم عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن لدامة الممدسً الجماعٌلً الدمشمً  -9٘

بد هـ( ،تحمٌك: الدكتور عبد َّللاَّ بن عبد المحسن التركً، الدكتور ع ٕٓٙ - ٔٗ٘الصالحً الحنبلً )
 هـ ( 7ٔٗٔ، ٖ طدار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع،  – الفتاح دمحم الحلو، ) الرٌا 

 
المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج : أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي )ت  -ٓٙ

 هـ(9ٕٖٔ، ٕطمطبعة دار إحٌاء التراث العربً  ، – )بٌروت، هـ(7ٙٙ
 
 
 هـ(7ٙٗالمهذب فً فمه اإلمام الشافعً : أبو اسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي )ت  -ٔٙ
 (لمٌةمطبعة دار الكتب الع)
 
موسوعة اإلجماع فً الفمه اإلسالمً : د. أسامة بن سعٌد المحطانً، د. علً بن عبد العزٌز بن  -ٕٙ

أحمد الخضٌر، د. ظافر بن حسن العمري، د. فٌصل بن دمحم الوعالن، د. فهد بن صالح بن دمحم 
 الحبالنً اللحٌدان، د. صالح بن عبٌد الحربً، د. صالح بن ناعم العمري، د. عزٌز بن فرحان بن دمحم

العنزي، د. دمحم بن معٌ  آل دواس الشهرانً، د. عبد هللا بن سعد بن عبد العزٌز المحارب، د. عادل 
، ٔ طالمملكة العربٌة السعودٌة ،مطبعة دار الفضٌلة للنشر والتوزٌع،  -)الرٌا  ، بن دمحم العبٌسً

 هـ ( ٖٖٗٔ
 
 
بد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل: شمس الدٌن أبو ع -ٖٙ

عٌنً المالكً )ت  ، ٖ طهـ( ،)مطبعة دار الفكر ،9٘ٗالطرابلسً المغربً، المعروف بالحطاب الرُّ
 هـ(ٕٔٗٔ

 
 

هـ( ٢66وصة الراٌح ألحادٌث الهذاٌح: جمال الذٌه أتى دمحم عثذ هللا ته ٌىسف ته دمحم الزٌلعً )خ  -64

دار القثلح للثقافح  – السعىدٌح ،سح الرٌان للطثاعح والىشرمؤس – تٍروخ : دمحم عىامح ،)تحقٍق،

 هـ(949١، 9: طاإلسالمٍح، 

 

نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب: عبد الملن بن عبد هللا بن ٌوسف بن دمحم الجوٌنً، أبو المعالً،  -٘ٙ
ر عبد العظٌم محمود الّدٌب،)مطبعة دا تحمٌك:هـ( ، 78ٗركن الدٌن، الملمب بإمام الحرمٌن )ت 

 هـ(8ٕٗٔ، ٔ طالمنهاج ، 
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النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر: مجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد  -ٙٙ
    محمود دمحم الطناحً -هـ( تحمٌك: طاهر أحمد الزاوى ٙٓٙالكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر )ت 

  هـ (9111مطثعح المكتثح العلمٍح ،  –،) تٍروخ
 
هـ( ، تحمٌك: عصام ٕٓ٘ٔنٌل األوطار :  دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )ت  -7ٙ

 هـ (ٖٔٗٔ، ٔمطبعة دار الحدٌث، ط –الدٌن الصبابطً ،) مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


