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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

أرَبع   وَتكبيرات   ِقيام   وواجُبها:  اهلل رحمه قال  . 

 تبطل منها كم وسيأتي ، صالته تصح لم تركها فلو ، بها إال الميت على الصالة تصح ال ، أركان التكبيرات
 .  بتركه الصالة

 :  التكبيرات عدد

 :  قولين على ، عليهم اهلل رحمة العلماء فيه اختلف مما المسألة هذه

 ، علي بن والحسن ، معنه اهلل رضي ثابت بن وزيد ، عمر وابن عمر رأي وهذا ، تكبيرات أربع أنها:  األول القول
 والثوري عطاء رأي وهو ، جميعا عنهم اهلل رضي هريرة أبي ورأي ، عازب بن البراء ورأي ، أوفى أبي وابن

 .  العلم أهل عامة ، والحنابلة يةوالشافع والمالكية الحنفية ومذهب ، واألوزاعي

 :  األدلة

 الذي يومال في النجاشي نعى" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 .  عليه متفق"  اأربع وكبر ، بهم فصف ، المصلى إلى وخرج ، فيه مات
 أتىف ، .. هيعود وسلم عليه اهلل صلى النبي كان رجل مات":  قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن :الثاني الدليل
 .  عليه متفق"  اأربع وكبر ، عليه صلىف ، قبره

 .  ذكرهم تقدم ، الصحابة من طائفة رأي :الثالث الدليل

 .  اإلجماع :الرابع الدليل

 المنذر ابن قال ، النوويو  المنذر ابن كالم لكم وأسوق ، أربع الميت على التكبيرات أن على اإلجماع حكوا فقد 
 اآلثار في جاء ما على زيادة ال ، الجنائز على التكبير أن على ، باألمصار الفتوى أهلو  الفقهاء اتفق" اهلل رحمه

 النووي وقال ،" عليه ُيعّرج وال اليوم إليه ُيلتفت ال شذوذ عندهم ذلك سوى وما ، الثقات اآلحاد نقل من المسندة
 الصحابة لبعض كان وقد ، عليه مجمع وهذا ، بهن إال الصالة هذه تصح ال ، أركان األربع التكبيرات" اهلل رحمه

 األمة وأجمعت ، الخالف ذلك انقرض ثم ، ذلك غير أم أربع أم خمس المشروع التكبير أن في خالف وغيرهم
 " نقص وال زيادة الب ، تكبيرات أربع أنه على اآلن

 الصالة وأطول ،"  الصالة كأطول ، تكبيرات أربع على جمعهم عنه اهلل رضي عمر أن"  :الخامس الدليل
 وحسنه ، شيبة أبي وابن ، الرزاق عبد أخرجه األثر وهذا ، والعشاء والعصر الظهر ، ركعات أربع المفروضة

 .  اهلل رحمه حجر ابن  الحافظ
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،  أربع على فاجتمعنا،  وخمسا أربعا ، كان قد ذلك كل" :  اهلل رحمه المسيب بن سعيد قال :السادس الدليل
 وصححه ، المنذر ابن األثر هذا أخرج ، به وعمل األربع على إجماع حكاية نوع فهذا"  الجنازة على التكبير
 .  اهلل رحمه حجر ابن الحافظ
،  عنهم اهلل رضي مسعود وابن وعلي وحذيفة أرقم بن زيد عن مروي وهذا ، خمس التكبيرات أن:  الثاني القول
 .  حزم وابن الحنفية من يوسف وأبي ليلى أبي ابن ورأي

 :  األدلة

 خمسا كبر أنهو  ، أربعا جنائزنا على يكبر أرقم بن زيد كان" قال أنه ، ليلى أبي بن الرحمن عبد عند :األول يلالدل
 صلى النبي عن ثابت فهو ، مسلم اإلمام هأخرج" يكبرها ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان:  فقال ، فسألته ،

 .  وسلم عليه اهلل

 .  زيد بن وجابر أنس وعن ، عباس ابن عن مروي وهذا ، تكبيرات ثالث أنها:  الثالث القول

 ، اهلل رحمه القيم ابن واختيار ، عنه اهلل رضي مسعود ابن عن مروي وهذا ، له حد ال التكبير أن:  الرابع القول
ن ، الخمس إلى شيخنا ورجحه  تثبو  اختار وشيخنا ، القيم ابن اختيار وهو ، التسع إلى التكبير ثبوت يرى كان وا 
 .  بالخمس إال يعمل لم لكنه ، التسع إلى التكبير

 :  األدلة

 .  الخمس وكذا تقدمت األربع أدلة

 صلى ، عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي أن " مغفل بن اهلل عبد روى لما ، أيضا الست ثبت وقد :األول الدليل
 والحاكم الطحاوي أخرجه األثر هذاو " بدري إنه:  وقال إلينا التفت ثم ، ستا عليه فكبر ُحنيف بن سهل على

 .  بتمامه حزم ابن وصححه ، والبيهقي

 قتادة أبي على صلى ، عنه اهلل رضي اعلي أن" يزيد بن اهلل عبد بن موسى حديث من السبع وثبتت :الثاني الدليل
 رحمه حجر ناب الحافظ وصححه ، والبيهقي الطحاوي أيضا أخرجه األثر وهذا" بدريا وكان ، سبعا عليه كبرف ،

 .  اهلل

 علي من اجتهادا يكون أن يمكن ال الفعل وهذا ، علي فعل من والسبع علي فعل من والست والخمس األربع فثبت
 الصالة في فيزيد ، عنه اهلل رضي علي يجتهد أن يمكن فال ، الرفع حكم له بل ، - أعلم واهلل - عنه اهلل رضي
 ، عمر وابن عباس ابن فعل في الرفع حكم له التكبير في اليدين رفع كان إذا ، أعلم واهلل هذا يمكن ال ، عنده من

 .  الرفع حكم لها يكون أن أولى باب من ؟ تكبيرة بزيادة فكيف

 ، حمزة على صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن" الزبير بن اهلل عبد حديث من جاءت والتسع :الثالث الدليل
 إسناد وصحح ، أحمد اإلمام إسناد األلباني وحسن ، والبيهقي أحمد إلماما أخرجه"  تكبيرات تسع عليه كبرف
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 عليه وكبر عليه فصلى ، ببردة مسجى وكان ، حمزة إلى وسلم عليه اهلل صلى جاء" األلفاظ بعض وفي ، البيهقي
 ، سلمم صحيح في جاء ما عليه يشكل لكن ، صحيحا الحديثية الصناعة ناحية من يكون قد الحديث وهذا" تسعا
 ، يغسلهم ولم ، عليهم يصل ولم ، دمائهم في أحد شهداء دفن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، جابر حديث من
 يقول قد أنه مع ، منهم أحد على يصل لم أنه هناك الحديث ظاهر ، له مخالف وهذا الصحيح في هذا كان فإذا
ن ، األفراد جميع على يصل لم أي ، جملة وسلم عليه اهلل صلى النبي عليهم يصلي لم:  قائل  خص قد كان وا 

 هناك:  يقال أن فإما ، الحديثين بين معارضة نوع هناك لكن ، يحتمل وهذا ، بعض دون بالصالة بعضهم
 جابر مراد إن:  يقال أو ، اهلل رحمه أحمد اإلمام عند ما على الصحيح في ما فيرجح ، الحديثين بين تعارض
 .  األفراد بعض ال الجملة

 وأجمعوا أربع إلى رجعوا عنهم اهلل رضي الصحابة أن على ثابت إجماع هناك ليس:  يقولون القول هذا وأصحاب
 كانوا أنهم ، أرقم بن وزيد ، وحذيفة ، مسعود كابن ، الصحابة من مجموعة عن حزم ابن ينقل ولذلك ؛ عليها

 فوق:  أي ، بعدهم من التابعون كّبر ثم ، لشاما في الصحابة وكبر:  قال ، األربعة فوق الجنائز على يكبرون
 آثار وهذه" القيم ابن يقول ، التسع اهلل رحمه القيم ابن رجح ولهذا ؛ وجه له وهذا ؟ اإلجماع يثبت فكيف ، األربع

 هو فعله بل ، األربع على زاد مما يمنع لم ، وسلم عليه اهلل صلى والنبي ، منها للمنع موجب فال ، صحيحة
 .  يرون كما صحيحة غير اإلجماع فحكاية" وأصحابه

 :  الراجح

ن ، األربع على الزيادة تجوز أنه  ظاهر لكن ، بأس فال األربع على زاد لو لكن ، أولى أربع على االقتصار كان وا 
 يكونوا لم وأنهم ، ومزية فضل لمزيد يكبرون كانوا إنما أنهم ، زادوا حينما ، عنهم اهلل رضي الصحابة صنيع

 سهل على صلى لما ، اهلل رضي عليه كان كما ، ومزية فضل له من على يكبرون إنما ، أحد كل على رونيكب
 تشريف زيادة فالتكبير ، بدريا كان أنه الراوي ذكر ، قتادة أبي على صالته قصة وفي ، بدري إنه:  قال حنيف بن

 .  وتفضيل

 أربع على الزيادة جواز يرون ممن أحد دون أحد يخص وال ، أحد كل على يكبر بل:  قال من العلم أهل ومن
 .  تكبيرات

 النبي عن الثابتة للنصوص األربع على سأقتصر أنا:  وقال ، أربعا اإلنسان كبر فإن ، خالف فيها فالمسألة 
 اإلمام لكن ، حديث فيه وجاء ، أربعا فعله آخر كان:  يقول من ومنهم ، فعله أكثر وهي ، وسلم عليه اهلل صلى

 فعل أكثر هذا ألن ؛ أربعا سأكبر أنا:  قال فإن ،" أربعا يكبر أن النبي أمر آخر"  ، له أصل ال:  يقول مدأح
 يصح ال لكن ، منه األمرين آخر كان هذا:  يقول العلم أهل بعض ألن ؛ له فذلك ، وسلم عليه اهلل صلى النبي

 .  بأس فال اإلنسان زاد فلو ولهذا ؛ يثبت ال"  وسلم عليه اهلل صلى النبي ماكبر آخر"  حديث في إليه مرفوعا
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 ؛ زيادة يكبر أن بالعلم معروفين ليسوا من أو ، العلم طالب لصغار ينبغي ال أنه ، عليه التنبيه ينبغي مما لكن
 كان لو لكن ، سبعا أو ستا أو خمسا تكبر ال:  بعضهم لك يقول فربما ، الناس عند ونزاعا شقاقا سيورث ألنه

 وقد ، حديث في جاء قد هذا أن وبين ، للناس األمر هذا بين اإلنسان أو ، به يقتدى إمام من أو عالم من التكبير
 غير كانوا إذا خاصة ، به الناس مبادرة لكن ، به بأس ال فإنه ، عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة عن ثبت

 .  أوال السنة لهم يبين بل ، ناسال يثير أال العلم لطالب فينبغي ، األربع على الزيادة على متعودين

 .  ؟ أربع من النقص يجوز هل

 ؛ باطلة صالته فإن هذه تكبيرات األربع من نقص من وأن ، األربع من النقص يجوز ال أنه على:  الجمهور
 . ابلةوالحن والشافعية والمالكية الحنفية مذهب وهذا ، بدونها الصالة تصح ال ، أركان التكبيرات هذه أن يرون ألنهم

 .  الشيء هذا يرى كان إذا ، ثالثا فيكبر ، غيره وعن عباس ابن عن منقول هو كما ثالثا يكبر إنه:  قال من وأما

 يرون فإنهم الحنابلة أما ، خمسا كبر إذا الصحة والشافعية المالكية ورأى ، الحنفية عند تجوز ال أربع على والزيادة
ن ، أربع على الزيادة يستحب أال  الزيادة يستحبون ال لكنهم ، سيأتينا كما ، سبع إلى الزيادة عندهم يجوز كان وا 

 تكبيرات أربع يكبر أن المستحب بل ، مستحب غير لكنه ، وسبعا وستا خمسا التكبير فيجوز ، تكبيرات أربع على
نما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن الثابت ألنه ؛  .  والسبع ستوال رويت قد الخمس ألن ؛ بالجواز قالوا وا 

 ال وأنه ، أربع أنها يرى اإلنسان كان لو ؟ يتاَبع فهل اإلمام زاد لو ، أركان وهي ، أربع إنها:  قال من قول على
 أربع على انعقد قد اإلجماع وأن ، مثال منسوخة الزيادة وأن ، األمرين آخر هو هذا وأن ، تكبيرات أربع إال يكبر

ما خمسا تكون أن إما يخلو ال هذا ؟ وراءه من بعهيتا هل اإلمام كبر إذا ، تكبيرات  إذا ، الخمس فوق تكون أن وا 
 :  قولين على العلماء اختلف فقد خمسا زاد

 . رواية في والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، يتاَبع ال أنه:  األول القول

 .  سنة تليس ، فيها اإلمام متابعة تسن فال ، منسوخة ألنها :الدليل

ليه ، الخمس في اإلمام متابعة تجوز أنه:  الثاني القول  ظاهر وهي ، المفردات من رواية في الحنابلة ذهب وا 
 رأي وهو ، الخمس في متابعته تجوز خمس إلى اإلمام زاد إذا أنه الروايات أشهر:  الزركشي وقال ، المذهب
 .  جميعا اهلل رحمهم حزم ابن رأي وهو ، ولق في والمالكية ، قول في الشافعية  إليه وذهب ، إسحق

 .  جاز ثابتة كانت فلما ، تكبيرات خمس كبر أنه ، الصحيح في أرقم بن زيد حديث في ثابتة أنها:  الدليل

 :  الراجح

 يتابعه فإنه خامسة اإلمام زاد لو ، األفضل األربع أن يرى اإلنسان كان لو حتى وأنه ، أعلم واهلل القول هذا هو
 .  تكبيرات خمس زيد حديث في كبر وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ افيه

 :  الخمس على الزيادة



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                  -  4_43  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
5 

 :  قولين على خالف فيها

 الحنفية مذهب وهو ، الثوري إليه ذهب ، تسعا أو سبعا أو ستا كبر لو ، يتابع ال اإلمام أن:  األول القول
 .  رواية في والحنابلة ، والشافعية والمالكية

 .  فيها اإلمام يتابع فال ، فعلها بسن فال ، منسوخة زيادة ألنها : لالدلي

 عن جماعة نقلها التي المذهب هي رواية في الحنابلة إليه ذهب ، يزيد وال ، السبع إلى يتاَبع أنه:  الثاني القول
 .  اهلل رحمه أحمد اإلمام

 في ما فيقدمون ، ثبوتها يرون فال التسع وأما ، ثابتة األربع مع والسبع والست الخمس أن يرون ألنهم :الدليل
 .  تسعا وتكبيره حمزة على النبي صالة في الزبير بن اهلل عبد حديث على جابر حديث من الصحيح

 ، تكبيرات تسع ثبت ما أقصى في والتكبيرات ، عليه يتابع فإنه كبر ما ، إطالقا يتابع اإلمام أن:  الثالث القول
 كبر ولو ، يتابع خمسا كبر ولو ، يتابع أربعا كبر ولو ، بالجواز يقول من قول على يتاَبع ثاثال كبر لو أنه فمعناه
 ، عنه اهلل رضي مسعود ابن رأي وهذا ، القول هذا على ، يتابع تسعا كبر ولو ، يتابع سبعا كبر ولو ، يتابع ستا
 كبر ما عليها فكبروا ، جنائزكم انظروا" يقول كان ولهذا ؛ تكبيراته على اإلمام يتابع أنه يرى مسعود ابن فإن

 حزم وابن ، شيبة أبي وابن ، الرزاق عبد أخرجه األثر وهذا ، اإلطالق يرى أنه فمعناه" عدد وال وقت ال ، أئمتكم
 كبر لما ألنه ؛ اإلطالق على يدل وهذا ، الصحة في غاية إسناد وهذا:  اهلل رحمه حزم ابن وقال ، طريقهما عن
 وقال مسعود ابن أطرق ، كذا يكبرون إخوانكم إن:  له وقال رجل وجاء ، سبعا الجنازة على ، عنه اهلل رضي علي
 كان إذا ، يطلق مسعود فابن ، عدد وال وقت ال ، أئمتكم عليها كبر ما عليها وكبروا ، جنائزكم إلى انظروا: 

 .  الخ ،، السبع وكذلك ، كبر ما تكبر فإنك ، وكبر التسع يرى اإلمام

 .  أقوال ؟ ال أو ينفصل وهل ، فيه اإلمام يتابع ال يثبت لم وما ، فيه اإلمام يتاَبع ثبت ما:  يقال أن

 :  الراجح

 تثبت لم التسع أن يرى المسلم كان فإذا ، فيه اإلمام يتابع ال يثبت لم وما ، فيه يتابع فإنه اإلمام وفعله ثبت ما أن
نما ، فيها اإلمام يتابع ال فإنه  .  عنده ثبت فيما بعهيتا وا 

 البلد هذا في ، المائة في واحد من أقل ، خمسا كبر من تجد أن قل ، غالبا ، أربعا الناس يكبر اآلن التطبيق في
 ، قليل ولكنه ، أحيانا خمسا يكبر من عندنا يوجد فقد ، خمسا الجنائز على يكبر ، اهلل رحمه شيخنا كان لما

 يزاد وال ، أربعا فيها يكبر الحرمين وحتى المساجد غالب فإن ، األربعة المذاهب قول على أربعا يكبر أنه واألكثر
 .  ذلك على

وسلمَ  عليه اهلل صلى النبي على والصَّالةُ :  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 :  قولين على خالف فيها وقع المسألة وهذه ، والمنفرد والمأموم لإلمام ، واجبة الصالة أن يرى اهلل رحمه المؤلف
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 الشافعية إليه وذهب ، ركن الجنازة صالة في ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على الصالة أن:  األول القول
 .  والحنابلة

 :  األدلة

 عليه اهلل صلى النبي أصحاب من رجال أخبره " عنه اهلل رضي ، ُحنيف بن سهل بن أمامة أبي عن :األول الدليل
 والنسائي وصححه الحاكم أخرجه الحديث وهذا " وسلم عليه اهلل صلى النبي على فيصلي األولى يكبر أنه ، سلمو 

 .  ثابت حديث ، اهلل رحمه حجر ابن والحافظ الرزاق وعبد

 بأم قرأي ثم كبر إمام وهو،  ئزجناال على صلى إذا أنه" عنهما اهلل رضي عباس ابن عن يروى ما :الثاني الدليل
 في الصالة زيادة:  النووي قال لكن"  ينصرف ثم،  كبري ثم،  وسلم عليه اهلل صلى النبي على يصلي ثم ، القرآن
 .  ةغريب الحديث هذا

 فإن ، الصلوات كسائر ، الجنازة صالة في ، سلمو  عليه اهلل صلى النبي على فيصلي ، القياس :الثالث الدليل
 .  األخير التشهد في النبي على فيها يصلى الصلوات سائر

 مذهب وهذا ، بواجبة وليست ، سنة الجنازة صالة في ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على الصالة أن:  الثاني القول
 .  والمالكية الحنفية

 يدل ال الفعل ومجرد ، فعل مجرد هو إنما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن الثابت أن دليلهم:  يقال قد:  األدلة
 . بها وسلم عليه اهلل صلى منه أمر يأت ولم ، يصلي كان أنه ، وسلم عليه اهلل صلى عنه فالمنقول ، الوجوب على

ما واجبة إما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على الصالة:  الترجيح في يقال وقد  ، الجنازة ةصال في ركن وا 
 على إما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على الصالة وفيها ، األخرى الصلوات في جاءت التي باألدلة وُيستدل
 .  الوجوب أو بالركنية القول

ِلْلَميِّتِ  َوَدعوة  :  قال ثم  . 

 :  قولين على الخالف فيها عوق المسألة وهذه ، للميت الدعاء الميت صالة واجبات من

 والشافعية المالكية إليه وذهب ، بدونه الصالة تصح وال واجب الجنازة صالة في للميت الدعاء أن:  األول القول
 .  والحنابلة

 :  األدلة

 اهلل صلى النبي صالة عن أخبروه الذين الرجال عن ، السابق حنيف بن سهل بن أمامة أبي حديث :األول الدليل
  الركنية على يدل وهذا"  التكبيرات في للجنازة الدعاء ويخلص" وفيه ، وسلم عليه
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 وهذا ، [الدعاء له فأخلصوا الميت على صليتم إذا] وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :الثاني الدليل
 له الدعاء بإخالص فأمر ، حبان ابن وصححه ، حجر ابن الحافظ حسنهو  ، ماجه وابن داود أبو هأخرج الحديث

خالص ، نما ، منه مفروغ أمر الدعاء فكأن ، الدعاء فوق أمر الدعاء وا   .  له الدعاء بإخالص مطالب أنت وا 

 إلى مرفوع الحديث بأن القول على [وغائبنا وشاهدنا وميتنا لحينا اغفر اللهم] هريرة أبي حديث :الثالث الدليل
 .  وسلم عليه اهلل صلى النبي

 اللهم] فقال رجل جنازة على قام وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، مالك بن عوف حديث في ثبت ما :بعالرا الدليل
 .  الميت على الصالة في الرسول فعل وهذا:  قالوا ، مسلم اإلمام أخرجه[ عنه واعف وعافه ، وارحمه له اغفر

 .  وجوبال على يدل ال الفعل ومجرد ، فعل مجرد بأنه يناقش قد األخير هذا لكن

 أن يمكن فال المقصود هو هذا كان فإذا ، له الدعاء الميت على الصالة من والغاية المقصود أن :الخامس الدليل
 .  الصالة ولب المقصود فهو ، منه خالية عليه الصالة تكون

 وال الدعاء جوبو  يروا فلم ، اهلل رحمهم الحنفية إليه ذهب وهذا ، سنة أو مستحب للميت الدعاء أن:  الثاني القول
نما ، ركنيته  اهلل صلى النبي عن ثبت قد:  يقال لكن ، أفعال مجرد المنقول بأن لهم دليست وربما ، استحبابه رأوا وا 
 [ . الدعاء له فأخلصوا الميت على صليتم إذا) قال حينما ، األمر وسلم عليه

 :  الراجح

 أن من أقل وال ، األحوال أقل على واجب أو ركن إما ، الجنازة صالة في للميت الدعاء وأن ، األول القول هو
 الصالة من المقصود ألن ؛ الصالة في للميت الدعاء من بد ال وأنه ، قوي قول بالركنية والقول ، واجب:  يقال
 .  للميت والشفاعة الدعاء هو كلها

َوالسَّالمُ :  قال ثم  . 

 التسليمة الركن هل لكن ، العلم أهل جماهير عند ركن والسالم ، ثنتين أو واحدة تسليمة يسلم هل عن الكالم تقدم
 ، العلم أهل عامة عن منقول وهذا ، واحدة تسليمة يسلم أنه على الجمهور أن عرفنا ؟ معا التسليمتان أو األولى
 رحمهم الحنابلة ومذهب ، قول في والشافعية المالكية مذهب وهو ، النبي أصحاب من سبعة أو ستة عن منقول

 هي هل لكن ، أيضا الثانية التسليمة فتكون الحنفية مذهب طرد وأما ، األولى التسليمة هو الركن أن فيرون ، اهلل
 لكن ، البارحة تقدم كما والشافعية الحنفية مذهب هذا ، ثنتان الجنازة في التسليم أن يرون هم ؟ واجب أو ركن

 .  األولى التسليمة هو الركن أن الراجح

 الصالة في وسلم عليه اهلل صلى النبي قول الدليل:  فالجواب ؟ ركن أنه على الدليل هو ما:  قائل قال فإن
 بهذا استدللتم أنتم:  قائل قال فإن ؟ تسليمة أو ؟ جميعا التسليمتان بالتسليم المراد هل ،[ التسليم وتحليلها]

 ؟ ركنا ليست الثانية والتسليمة ، ركن األولى التسليمة إن:  هنا يقال ففكي ، ركن التسليمتين أن على الحديث
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 واحدة تسليمة أنها نرى نحن:  يقولون فهم ، فقط واحدة التسليم أن نرى ألننا:  واحدة التسليمة أن يرون الذين يقول
 .  عليهم الحاصل اإليراد من فيتخلصون ، الواحدة التسليمة هذه على الركنية انصبت ، واحدة تسليمة كانت فإذا ،

ِصفِته على َقضاهُ  التكبيرِ  من شيء   فاَته وَمن:  اهلل رحمه قال  . 

  ؟ يصنع ماذا ، الجنازة صالة في المسبوق قضية هذه

 ؟ معه فيكبر ماإلما يكبر حتى ينتظر أم ؟ صالته في جزء أي في مباشرة اإلمام مع يدخل فهل اإلنسان جاء إذا
 :  قولين على خالف فيها وقع

 األولى التكبيرة ، التكبيرة أثناء في ولو  وجده حيثما الجنازة صالة في اإلمام مع يدخل المصلي أن:  األول القول
 .  والالحقة السابقة للتكبيرتين مدركا ويكون ، جزء أي في فيدخل ،

 وسأدرك ، األولى للتكبيرة مدركا كنت كبرت فإذا ، أكبر ؟ أصنع فماذا ، األولى كبر قد واإلمام جئت:  مثال
 ، الحنفية من يوسف وأبو المنذر وابن واألوزاعي الليث إليه ذهب ، العلم أهل جمهور قول وهذا ،  الثانية التكبيرة

 .  وجده حيثما اإلمام مع يدخل أنه ، والحنابلة الشافعية ومذهب ، رواية في والمالكية

 فأمر ،[ فاقضوا] رواية وفي[ فأتموا فاتكم وما ، فصلوا أدركتم ما] قال وسلم عليه اهلل صلى لنبيا أن:  األدلة
 من يمتد وقتها ألن ؛ التكبيرة وقت في يزل لم ألنه ؛ األولى للتكبيرة مدركا ويكون ، أدرك حيث يصلي أن الداخل
 .  األولى بيرةللتك تابع الوقت هذا كل ، الثانية التكبيرة إلى األولى التكبيرة

 اإلمام يكبر حتى ينتظر بل ، معه يدخل ال فإنه ، التكبيرة وقت أثناء اإلمام أدرك إذا المصلي أن:  الثاني القول
 ، الرابعة أو الثالثة أو الثانية رأس ، تكبيره رأس على يكون أن بد ال فدخوله ، معه يكبر ثم ، بعدها التي التكبيرة
سحق الثوري رأي فهو ، عليهم اهلل رحمة لمالع أهل من طائفة إليه ذهب  والحنابلة والمالكية الحنفية ومذهب ، وا 
 .  رواية في

 .  قبلها التي الركعة بقضاء يتشاغل ال ، ركعة في اإلمام أدرك إذا فالمصلي ، كالركعات التكبيرات ألن :الدليل

 فإنه ، الثانية التكبيرة يكبر أن وقبل ، األولى بيرةالتك بعد اإلمام أدرك إذا اإلنسان:  فيقال ، الفارق مع قياس وهذا
 في والركعة التكبير بين فرق وثمة ، الذكر ويقرأ فيه فيكبر ، األولى التكبيرة وقت من جزء في لإلمام مدركا يزال ال

 الركعة يف اإلمام ، جميعا ذهبت قد األولى فالركعة ، الثانية الركعة في اإلمام أدرك إذا اإلنسان ألن ؛ الصالة
 التكبيرة بعد ما لفعل وقتا الوقت يزال ال األولى التكبيرة  اإلمام كبر أن بعد جاء إذا فإنه ، التكبير بخالف ، الثانية
 .  القياس هذا يصح فال ، األولى

 :  الراجح
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 الثالثة أو لثانيةا التكبيرة اإلمام يكبر حتى ينتظر وال ، معه يكبر فإنه ، تكبيرة بعد اإلمام أدرك إذا اإلنسان أن
نما ،( تكبيرة رأس)  حينما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أمر مقتضى هو هذا ألن ؛ وجده حيث اإلمام مع يدخل وا 

 .  معه ويستمر ، اإلمام مع فيدخل ، التكبيرة وقت من جزءا أدرك قد اآلن وهو ، [فصلوا أدركتم فما] قال

 :  مسألة

 أو يدعو هل ، الثالثة التكبيرة بعد معه فكبر ، معه ويكبر يدركه إنه:  وقيل ، ثةالثال التكبيرة وقت في أدركه إذا
 .  ؟ الفاتحة يقرأ

 " . الممتع" في اهلل رحمه شيخنا رجحه الذي وهو ، الشافعية عند ووجه ، المذهب وهو ، يدعو أنه:  األول القول

 ؛ اهلل رحمهم الشافعية إليه ذهب ، الفاتحة يقرأ الثالثة رةالتكبي في جاء فلو ، مباشرة الفاتحة يقرأ أنه:  الثاني القول
 ، الثالثة في الدعاء ثم ، النبي على الصالة ، بعدها بالذي يأتي ذلك وبعد ، الفاتحة قراءة في المذاهب أشد ألنهم
 .  الفاتحة قراءة من بد ال:  قال ، شروحه بعض في شيخنا ذكره

 :  األقرب

 يدعو:  كالتالي يقال تقدير أقل على أو ، الفاتحة ويقرأ يكبر فإنه دخل ما متى أنه ، أعلم واهلل القول هذا هو
 .  بدونها الصالة تصح ال ركن الفاتحة قراءة ألن ؛ الفاتحة ويقرأ ، بعدها التي يكبر لكن ، للميت

 ألن ؛ النبي على صالةال بعدها تأتي ثم ، للميت والدعاء الفاتحة قراءة:  لألركان بالنسبة األقوى أن هنا والحظ
 هو للميت والدعاء ، لصحتها وشرطا الصالة في ركنا كونها في مقيدة غير مطلقة النصوص في جاءت الفاتحة

 ال والدعاء ، الفاتحة يقرأ اإلنسان أن جدا المهم فمن ولهذا ؛ به اإلخالل يمكن فال ، منها والمقصود الصالة لب
ن ، يصح فإنه دعا كيفما بل ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن الثابتة األدعية فيه يشترط  واألجمل األفضل كان وا 

 ، الجنازة ُترفع أن يمكن وال ، ضيقا الوقت كان إذا لكن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بدعاء يدعو أن واألحسن
 .  الخ ،، ارحمه اللهم ، له اغفر اللهم:  فيقول

 حسب،  الدعاء أو النبي على بالصالة بدأ ولو ، بأس فال بالفاتحة دأب لو ،  قولين على خالف فيها فالمسألة إذن
 .  أعلم واهلل ، محتمل فاألمر ، هركدي ما

 محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


