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ََلةُ  َوالَفاتَِحُة، َوَتْكبِيَراٌت، قِيَاٌم، َوَواِجبَُها: ََل  لِْلَمي ِت، َوَدْعَوةٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعَلى َوالصَّ  ُم.َوالسَّ

 .ِصَفتِهِ  َعَلى َقَضاهُ  ْكبِيرِ:التَّ  ِمنَ  َشْيءٌ  َفاَتهُ  َوَمنْ 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 بَ ْعد : أَمَّا
  :واجبات ستة اجلنازة صَلة يف والواجبات أي: (َوَواِجبَُها) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 بَل اعدٌ ق وهو صلى فإن قائٌم، وهو عليها املصلي يصلي اجلنازة على الصَلة حال أي: (قِيَامٌ ) قال: :األول الواجب

 .قاعد وهو عليها صلى أنه عنه يرد ومل قائم، وهو جنازة من أكثر على صلى ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن تصح؛ مل عذر

 النيب ألن أربع؛ زةاجلنا تكبريات أن على العلماء ٱتفق وقد تكبريات، وأربع أي: (َوَتْكبِيَراٌت ) قال: :الثاين والواجب

 ويف ،(2)اتٍ َتْكِبريَ  أَْرَبعَ  َعَلْيهِ  وََكب َّرَ  ِِبِمْ  َفَصفَّ  اْلم َصلَّى، ِإَل  ِِبِمْ  َوَخرَجَ  ِفيِه، َماتَ  الَِّذي اْليَ ْومِ  يف  النََّجاِشيَّ  نَ َعى ملسو هيلع هللا ىلص

 فختلٱ وقد وسبعا ، ستا   التكبري الصحابة عن وورد ،(3)مخسا   كّبَّ   أرقم بن زيد حديث من ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن مسلم: صحيح
 قولني: على السبع إل األربع عن الزايدة على العلماء
 أحيانه. غالب يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل - األربع أي: - ألهنا األربع؛ على الزايدة جتوز ال األول: القول

 النيب عن وردت ألهنا ؛ القيم بنٱ ذهب الزايدة هذه جواز وإل السابقة، لألحاديث ؛الزايدة جيوز الثاين: والقول
 .قوليه أحد يف النووي أيضا   ذلك إل وذهب عليها، زايدةوال األربع ملسو هيلع هللا ىلص

 لَّ دَ  ؛َمْنس وخٌ  اْلع َلَماءِ  ِعْندَ  احلَِْديث   َوَهَذا» وقال:  النووي :- األربع عن الزايدة عدم وهو - األول القول ورجَّح
ْْجَاع   رَه   اْلبَ ر ِ  َعْبدِ  بنٱ أن سبق وقد ،نسخه على اْْلِ ْْجَاعَ  نَ َقل وا َوَغي ْ  َعَلى َدلِيلٌ  َوَهَذا أَْربَ ع ا ِإالَّ  اْليَ ْومَ  ي َكّبِ    اَل  أَنَّه   َعَلى اْْلِ

ْْجَاعَ  َأنَّ  َواأْلََصح   ،أَْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  بَ ْعدَ  َأْْجَع وا أَن َّه مْ    . ابز بنٱ يخالش ذهب هذا وإل ،(4)«َيِصح   اْلََِْلفِ  بَ ْعدَ  اْْلِ

 :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول عمومب ستدلواٱو  ؛الصَلة عيدوي   اجلنازة تبطل الفاحتة يقرأ مل فلو ؛(َوالَفاتَِحةُ ) قال: :الثالث والواجب

 .والنوافل املفروضة الصلوات من غريها على وت قاس صَلة فهذه ، (5)«اْلِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  يَ ْقَرأْ  ملَْ  لَِمنْ  َصََلةَ  اَل »
                                                

 ه2٤/02/1٤39 اإلثنين يوم درس (1)

 . هريرة أبي حديث من (951) مسلم وصحيح (1333) البخاري صحيح نظرٱ  (2)

 .(957) مسلم صحيح نظرٱ  (3)
 (.7/26) مسلم صحيح شرح المنهاج نظرٱ  (٤)

 . األنصاري الصامت بن عبادة الوليد أبي حديث من (39٤) ومسلم (756) البخاري رواه  (5)
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 الدعاء هو نازةاجل من املقصود ألن وقالوا: ؛سنة الفاحتة قراءة أن إل والشافعية: املالكية ذهب وإليه :الثاين والقول
 . اْلسَلم شيخ ذهب هذا وإل عليه، الصَلة تبطل مل الفاحتة ت قرأ مل فلو للميت،

ََلةُ ) قال: :الرابع والواجب  َعَلى َصل ِ  اللَّه مَّ » أكملها وهي اْلبراهيمية الصَلة إما وصيغته: (ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َعَلى َوالصَّ
يدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ رَاِهيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبْ رَاِهيمَ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما  م َمٍَّد، آلِ  َوَعَلى م َمَّدٍ   آلِ  َوَعَلى م َمَّدٍ  َعَلى اَبرِكْ  اللَّه مَّ  ٌد،َمَِي ْحَِ

يدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ رَاِهيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبْ رَاِهيمَ  َعَلى ْكتَ اَبَر  َكَما  م َمٍَّد،  َصل ِ  اللَّه مَّ » :قال ولو ألخري،ا التشهد يف كما  ،«َمَِيدٌ  ْحَِ

 ،ذلك يف  سلفال فعل هو هذا أبنَّ  ذلك على ستدلواٱو  ؛«دٍ مَّ م َ  ىلَ عَ  مل ِ سَ وَ  َصل ِ  اللَّه مَّ » أو أجزأه، «دٍ مَّ م َ  ىلَ عَ 

 حلديثو  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب سنة يعين: (1)«س نَّةٌ  أَن ََّها لِيَ ْعَلم وا» :قَالَ  اْلِكَتاِب، ِبَفاحِتَةِ  فَ َقَرأَ  َجَنازٍَة، َعَلى  َعبَّاسٍ  ْبنِ ٱ صلى وملا

َجِ دِ  ملَْ  َصََلتِهِ  يف  َيْدع و َرج َل   ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َسَِعَ  قال: أيض ا  عبيد بن فضالة  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  َعَلى ي َصل ِ  َوملَْ  َعاَل،ت َ  الِلََّ  ُي 
 بَِتْمِجيدِ  فَ ْليَ ْبَدأْ  َأَحد ك مْ  َصلَّى ِإَذا» :- لَِغرْيِهِ  أَوْ  - َله   فَ َقالَ  َدَعاه   ث َّ  «َهَذا - َعجَّلَ  أو - َعِجلَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   فَ َقالَ  ،

، َجلَّ  َربِ هِ   .(2)«اءَ شَ  ِبَا بَ ْعد   َيْدع و ث َّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  َعَلى ي َصلِ ي ث َّ  َعَلْيِه، َوالث ََّناءِ  َوَعزَّ

 لدعاءا من كثري   ملسو هيلع هللا ىلص النيب وكان ،اجلنازة صَلة من املقصود هو هذا ألن ؛(لِْلَمي ِت  َوَدْعَوةٌ ) قال: :اخلامس والواجب

 د َعائِهِ  نْ مِ  َفَحِفْظت   َجَناَزٍة، َعَلى ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َصلَّى :قال  مالك بن عوف حديث من مسلم صحيح يف كما  ؛له

: َوه وَ   َونَ قِ هِ  ،َواْلبَ َردِ  َوالث َّْلجِ  ْلَماءِ ابِ  ْغِسْله  ٱوَ  ه ،م ْدَخلَ  َوَوسِ عْ  ،ن  ز َله   َوَأْكرِمْ  َعْنه ، ف  عْ ٱوَ  َوَعاِفهِ  ْرَْحْه ،ٱوَ  َله   ْغِفرْ ٱ لَّه مَّ ال» يَ ق ول 
َنِس، ِمنَ  اأْلَبْ َيضَ  الث َّْوبَ  نَ قَّْيتَ  َكَما  اْلَْطَاايَ  ِمنَ  ر ا َدار ا َوأَْبِدْله   الدَّ ر ا َوَأْهَل   َدارِِه، ِمنْ  َخي ْ ا َأْهِلِه، ِمنْ  َخي ْ ر ا َوَزْوج   ِمنْ  َخي ْ

 َذِلكَ  َأنَ  َأك ونَ  َأنْ  ن َّْيت  تََ  َحّتَّ  :عوف قَالَ  «النَّارِ  َعَذابِ  ِمنْ  أَوْ  اْلَقّْبِ، َعَذابِ  ِمنْ  َوَأِعْذه   اجْلَنََّة، َوأَْدِخْله   ِه،َزْوجِ 
 .(3)اْلَميِ تَ 

ََل ) قال: :السادس والواجب  ُيينه. عن واحدةٌ  تسليمةٌ  أنه بقوس (مُ َوالسَّ
 صَلة يف كرتذ   ألهنا والنية؛ العورة، وسرت والطهارة، القبلة، ستقبالٱ مثل: املصنف يذكرها مل أ خرى واجباتٌ  وهناك

 صَلة. وهذه ،اجلماعة
 ذلك: وحنو كجدارٍ   حائل وبينه بينه كان  فلو إماما ، أو منفردا   كان  إذا املصلي أمام امليت يكون أن أيضا ؛ الشروط ومن

 يف أبس فَل ت:التابو  أو النعش أو امليت، كفن  مثل: يسري حائلٌ  امليت جسد وبني بينه كان  إذا أمَّا الصَلة، تصح مل

                                                
 . عوف بن هللا عبد بن طلحة حديث من (1335) البخاري رواه  (1)

 (.128٤) والنسائي (3٤77) والترمذي (1٤81) داود وأبو (23937) أحمد رواه  (2)

 (.963) مسلم صحيح نظرٱ  (3)
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 ثَلث من مثَل   سلَّم املنفرد أو اْلمام أن ولو يسري، حائلٌ  هذا ألن اتبوت؛ يف كان  إذا الصَلة أبطل ملن خَلفا   ذلك،
: تكبريات ا من اجلنازة صَلة في عيد نسيان   .- يستأنفها :أي - أوّلِ 

 كتل عدد من أي: (ْكبِيرِ التَّ  ِمنَ  َشْيءٌ  َفاَتهُ  َوَمنْ  )و قال: األركان ِبا ويقصد الواجبات  ذكر امَّ  ل ذلك بعد ثَّ 

 اْلمام أدرك لو عين:ي تكبريات، أربع يكّبِ   أنَّه أي: (ِصَفتِهِ  َعَلى َقَضاهُ ) قال: بل ؛األربع َتسقط ال فإهنا التكبريات
ا اْلمام، مع يسلم فَل يسلم: أن قبل الرابعة التكبرية بعد  أربعا . يكّبِ   وإَّنَّ

 قولني على صَلته؟ آخر أم صَلته أول هو ماماْل مع أدركه ما هل العلماء ختلفٱو 
 للميت، دعوي املأموم الثالثة: التكبرية بعد اْلمام بعد كّبَّ   فلو صَلته، آخر هو اْلمام مع أدركه ما أنَّ  األول: القول

 ذهب وإليه يسلِ م، ث ملسو هيلع هللا ىلص النيب على يصلِ ي ث الفاحتة فيقرأ فاته ما يستأنف املأموم الرابعة: التكبرية اْلمام كّبَّ   وإذا
 احلنابلة.
 الثالثة: كبريةالت بعد اْلمام مع دخل فإذا صَلته، أوَّل هو اْلمام مع أدركه ما أنَّ  ؛احلنابلة عن رواية وهو :الثاين والقول
 يكّبِ   اْلمام: سلَّم افإذ ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على يصلِ ي املأموم الرابعة: التكبرية اْلمام كّبَّ   فإذا الفاحتة، يقرأ وهو يدعو اْلمام
 ؛الرَّاجح القول وهو كيةواملال الشَّافعية ذهب هذا وإل ويسلِ م، الرابعة يكّبِ   ث للميت، فيدعو الثالثة التكبرية املأموم
 للدعاء. تَ ْقد َمة ملسو هيلع هللا ىلص النيب على والصَلة الفاحتة لتكون

 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، على للا وصلى أعلم، وللا
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