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       أحكام صالة الغائب ومن مات بفیروس كورونا

  "دراسة فقھیة    "

  . بھنسيمحمد البیومي الراوي

  .قسم الفقھ ، كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین ، قنا ، مصر 

  yahoo.com@rawi١٩٦٦ :البرید اإللكتروني 

  :البحث ملخص 

     یتحّدث البحث عن حكم الصالة على المّیت وفضل حضور الجنازة وتشییعھا، 

من -بصفة خاّصة- ومن مات بفیروس كورونا-بصفة عاّمة-ویوّضح أحكام صالة الغائب

حیث تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ صالة الجنازة، والصالة علیھ صالة الغائب، ال سّیما 

-بإذن اهللا-إذا مات بعیدًا عن أھلھ أو خارج وطنھ، وأن من مات بفیروس كورونا ُیلحق

بالشھید، ثم یبّین حكم الصالة على الشھید، كما أنھ یوّضح الدروَس والِعَبر من فیروس 

حتى كتابة ھذه -رونا، وُیحّذر الناَس من ھذا الفیروس الخطیر الذي َأْوَدى وال یزالكو

  .     َیْفِتُك بحیاة الكثیر من البشر-السطور

  .  فیروس كورونا، الشھید ، الغائب ، الجنازة ،الصالة  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:     

       The search talks about the ruling on funeral prayer for the 

deceased and the preferred attendance at the funeral and 

explains the provisions of the absent prayer - in general - and 

the deceased due to the Corona epidemic - in particular - in 

terms of washing and shrouding, the funeral prayer on him, 

and the absent prayer over him, especially if he dies outside 

his family or outside his homeland  And whoever dies from 

Corona, his rule is the rule of the martyr, God willing, and 

clarifies the rule of the martyr's prayer, as he explains the 

lessons and judgment on the Corona virus, and warns people 

about this dangerous virus that has killed - as of this writing - 

and kills many human lives. 

key words: The prayer , The funeral , The absent prayer ,The 
martyr, Corona Virus. 
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  :املقدمــــة

 وأرسَل لنا خلَق الموَت والحیاَة ِلَیبُلَوَنا أیُّنا أحسُن عمًال، العالمیـــن،  رّب للـھالحمـُد     

 على  والسالُموالصالُة ،)١(}وما نُرسلُ بِاآليات إِالَّ تَخْوِيفًا{:--اآلیاِت ِعَظًة وتخویفًا، فقال

، لطاھرین الطیبین اوعلى آلھ وصحبھ – l –د نا محّم للعالمین، نبّی رحمًةالمبعوِث
     . إلى یوم الدینَتِبَعُھم بإحساٍنومن 

      أ د    

أحكام صالة الغائب ومن مات بفیروس "    فإن موضوع ھذا البحث الموسوم ب 
،  الحاجة إلى دراستھتمّسمن الموضوعات المعاصرة، والتي " -دراسة فقھیة-كورونا

، بشكل مباشروالعملیة الیومیة  وحیاتھم ، لمالمستھ واقع الناس، مسائلھيوالبحث ف
، حیث  كورونا على مستوى العالم، وَحْصده لكثیر من األرواحوباءع انتشار ة موبخاّص
َأْوَدى بحیاة الكثیر من الناس، ولم ُیفّرق بین الكبیر والصغیر، وال بین الغنّي إنھ قد 

فتك بالجمیع إال من والفقیر، وال بین المسلم وغیر المسلم، وال بین البّر والفاجر، فھو ی
  .َرِحم رّبي

قد یموت المسلم وُیدفن في غیر بلده، أو في غیر موطنھ، ومن ثم ُیثار التساؤل حول ف     
 من - بصفة خاّصة - ، ومن مات بفیروس كورونا -بصفة عامة- الصالة على الغائب

عن أھلھ، أو والصالة علیھ صالة الجنازة؟ وإذا مات بعیدًا  كم تغسیلھ، وتكفینھ، حیث ُح
 ھل یجوز أن ُیصّلى علیھ صالة - مافي دولٍةفي بلٍد ما أو  كمن مات -خارج وطنھ 

، وما حكم الصالة على ؟ھل یأخذ حكم الشھید ومن مات بفیروس كورونا ،الغائب؟
 -ھّم إلى غیر ذلك من األحكام المتعلقة بھذا الموضوع العصري الحیوي والُم... الشھید؟

        .-من وجھة نظري 

 الموضوع دراسة فقھیة، وذلك من خالل جمع مسائلھ من عمدُت إلى دراسة ھذا  ذا    

تب الفقھ المختلفة، وعرض أقوال العلماء وبسط أدلتھم، ومناقشة ما یحتاج إلى مناقشة، ُك
 مع ذكر - من وجھة نظري -واألجوبة على ذلك ما أمكن، وترجیح ما أراه راجحًا 

وأسّد ، ا الموضوع بالحلول الشرعیة لھذ الكریَمالقارئي بذلك أُبّصر  لعّلأسباب الترجیح،
 قُتّففإن ُو، ةعساَي بھذا العمل المتواضع أن أفیَد بھ المكتبة الشرعی، ثغرة في ھذا الجانب

                                                           

 .٥٩سورة اإلسراء من اآلیة )(١
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، وأني قد بذلُت ة النّیحسبي إخالُصكانت اُألخرى فوإن ، فتلك ِمّنٌة من اهللا وفضٌل
       . وفِّق والُمِعینُقصارى جھدي، واُهللا الُم

ثأا   

     :ْكُمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیةَت      

حاجُة الناس ماّسة إلى  أن ھذا الموضوع من الموضوعات الفقھیة المعاصرة، و:أوًال
  .دراستھ

  . اإللمام باألحكام المتعلقة بُغسل وتكفین والصالة على المّیت:ثانیًا

  .ر الجنازة، والصالة علیھا، ومتابعتھا حتى دفنھا، والدعاء لھا فضل حضو:ثالثًا

على المقابر لمن فاتتھ صالة ، وبیان حكم الصالة  معرفة كیفیة صالة الجنازة:رابعًا
  .الجنازة

  .  اإللمام باألحكام المتعلقة بصالة الغائب:خامسًا

الوقایة منھ، لمنع  كورونا، من حیث نشأتھ، وكیفیة فیروسإلقاء النظرة على  :ًادسسا
     .الخطیر الذي َأْوَدى بحیاة الكثیر من الناس ھذا الوباء تفّشي

  .الِعَبر المستفادة من فیروس كوروناالدروس و الوقوف على :ًاسابع

  . معرفة األحكام المتعلقة بغسل وتكفین والصالة على من مات بفیروس كورونا:ًاثامن

  ومدى،ة الغائب على من مات بفیروس كورونا الناس إلى معرفة حكم صال حاجُة:ًاتاسع
  . إلحاقھ بالشھید

  ط اث

  . مباحث، وخاتمـةخمسةمقدمـة، و:  فـي البحَثلقد جعلُت

  .فقـد تضمنت خطة البحث، وأھمیتھ، ومنھجــي فیــھ: أما المقدمة

 كم ُغسل المّیت، وتكفینھ، والصالة علیھ، وفي فضل حضورُحففي : أما المبحث األول
  -:البمطأربعة وفیـھ ، الجنازة والصالة علیھا وتشییعھا

   .كم ُغسل المّیت وتكفینھ ُحفي: المطلـب األول        

  ."صالة الجنازة"كم الصالة على المّیت  ُح:المطلـب الثاني        
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  . في صفة صالة الجنازة:ثالثالمطلـب ال        

   .ة والصالة علیھا وتشییعھاالجنازي فضل حضور ف: رابعالمطلـب ال        

  .كم الصالة على المّیت الغائبففي ُح :وأما المبحث الثاني

  -:بصالة الغائبففي مسائل تتعلق : لثوأما المبحث الثا

  .ى علیھ صالة الغائب؟صّلمن ھو الغائب الذي ُت: ولىالمسألة األ        

  .صفة الصالة على الغائب: لثانیةالمسألة ا        

   .ى فیھا صالة الغائبصّلة التي ُت المّدحّد:  المسألة الثالثة       

  .إسقاط الفرض بصالة الغائب :رابعةالمسألة ال        

  .ت غائبصالة الغائب على أكثر من مّی :خامسةالمسألة ال        

  -:، وفیھ مطلبانكم الصالة على الشھید الغائبُح ففي :رابعأما المبحث ال 

     .الغائب-شھید المعركة-صالة على الشھیدُحكم ال :األولالمطلـب         

   .لحق بالشھید الغائبكم الصالة على الُم ُح:ثانيالمطلـب ال        

خمسة كم الصالة على من مات بفیروس كورونا، وفیھ ُح ففـي :لخامسوأما المبحث ا
  -:مطالب

  . نبذة عن فیروس كورونا:المطلـب األول        

  .من فیروس كورونار الدروس والِعَب: ثانيطلـب الالم        

كم ُغسل وتكفین وصالة الجنازة على من مات بفیروس ُح: ثالثالمطلـب ال        
  .كورونا

  .كم صالة الغائب على من مات بفیروس كوروناُح: رابعالمطلـب ال        

  .ید؟كم الشھمن مات بفیروس كورونا ھل یأخذ ُح: خامسالمطلـب ال        

  .ل إلیھا من خالل ھذا البحث التوصُّ ففـي أھم النتائج التي یتّم:وأما الخاتمـــة
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   اث

 البحث  عند ذكر المسائل محّل-بإذن اهللا  - في البحث، فإنني سأقومعن منھجي    أما 
   :بما یلي

  .    توثیق المادة العلمیة من مصادرھا األصیلة- ١

  . البحث من المصادر األصیلة في المسألة محّل ذكر أقوال الفقھاء- ٢

 ذكر األدلة لألقوال الواردة في المسألة، ومناقشة ما یحتاج منھا إلى مناقشة، - ٣
  .علیھا، قدر اإلمكان واألجوبة

  . ذكر القول الراجح في المسألة محل البحث، مع بیان أسباب الترجیح- ٤

  .، مع بیان رقم اآلیةورھا من القرآن الكریم عزو اآلیات إلى ُس-٥

 األصیلة المعتمدة، فإن كان الحدیث في الصحیحین  تخریج األحادیث من المصادر- ٦
 كلما -صین كم العلماء المتخّصذكر مصدره، ثم ُحأا كان في غیرھما كتفي بذكره، وإذأ

   .- أمكن ذلك

  . بیان وجھ االستدالل من اآلیات واألحادیث عند الخفاء، وعدم الوضوح- ٧

  .شرح األلفاظ والمصطلحات الغریبة من أھم الكتب المعتمدة والمصادر المعتمدة -٨

 ختمُت البحَث بخاتمة ذكرُت فیھا أھمَّ النتائج التي قد توّصلُت إلیھا من خالل ھذا -٩
  .البحث

   .   ترتیبًا ھجائیًاُھبُتوضعُت فھرسًا ألھم المصادر والمراجع، رّت  ثم أخیرًا-١٠

، وأن  حسٍن بقبوٍل ھذا العمَلَل، وأن یتقّب والعمِل في القوِل والسداَدلتوفیَقا:  أسألواَهللا
  .ین، إنھ نعم المولى ونعم النصیر الّد یوَمخرًا لي ولوالديَّ ُزُھعَلْج بھ المسلمین، وأن َیینفَع

 .وآر دوا أن اد  رب ان
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  املبحـث األول

كم 
ُ
  "جلنازةصالة ا"الصالة على امليت ح

  :أربعة مطالبوفیـھ 

  اطب اول

ُ م ت ول ا  

 فرض  وتكفینھ- غیر شھید المعركة -سل المیت  ُغ على أن)١(ءفقھا جمھور الاتفق     
عن الباقین، وقد ورد في تغسیل اإلثم إذا قام بھ البعض سقط : وفرض الكفایةكفایة، 

   -:ما یليأدلة منھا المّیت وتكفینھ 

في الذي سقط عن :  قال- l - أن النبيَّ - رضي اهللا عنھ -عن ابن عباس  -١
  ).٢"(اغسلوه بماء وسدر، وكّفنوه في ثوبین: "راحلتھ فمات

من غّسل مّیتًا فكتم : "- l - اهللا قال، قال رسوُل-رضي اهللا عنھ-عن أبي رافع  -٢
، فكأنما أسكنھ ُھَبّنج لھ أربعین كبیرة، ومن حفر ألخیھ قبرًا حتى ُیعلیھ؛ غفر اُهللا

 بھم في الصحیح حتّجھ ُمورواُت، رواه الطبراني في الكبیر "مسكًنا حتى یبعث
من غّسل مّیتًا فكتم علیھ، غفر ": ولفظھ، صحیح على شرط مسلم: وقال، والحاكم

ومن  ،اُهللا لھ أربعین مرة، ومن كّفن مّیتًا كساُه اهللا من ُسندٍس وإستبرق في الجنة
ھ فیھ، أجرى اُهللا لھ من األجر كأجر مسكن أسكنھ إلى یوم رًا فأجّنت قبحفر لمّی
  .)٣("القیامة

 ونحن ُنَغّسُل - l -دخل علینا النبيُّ :  قالت– رضي اهللا عنھا –عن أم عطیة  -٣
اغسلنھا ثالثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأیُتّن ذلك بماٍء : "ابنتھ، فقال

، فلما َفَرْغَنا آذّناُه، فألقى "ورًا أو شیئًا من كافوروِسْدٍر، واجعلن في األخیرة كاف
اْبَدْأَن بمیامِنھا : "وفي روایة: قال ابن حجر". أْشِعْرَنَھا إّیاُه: "إلینا ِحْقَوُه، فقال

                                                           

 ، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ اإلمام مالك ٢/٥٠،٤٩ ، المبسوط١/٣٢٤بدائع الصنائع)(١
  ،١/١٨٤ ، اإلقناع في حّل ألفاظ أبي شجاع١/٤٢٦،٤٢٥ ، حاشیة الدسوقي١/١٨٣ ، المدونة٣٠ص
، ٣/٣٣٦ ، المحلى١/١٥٢، منار السبیل٢/٩٩،٩٨القناع ، كشاف١٨٤ ، الروض المربع ص١/٤٤٦األم

  ). ٥٦٢(مسألة رقم
: انظر). ١٢٠٦( ، حدیث رقم٢/٨٦٥، ومسلم ) ١٨٤٩( ، حدیث رقم٤/٦٤،٦٣أخرجھ البخاري(٢)

  .٢٤٨ ، وبلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر، ص٦٤أحكام الجنائز لأللباني ص
 . ٥/٢٩٩الترغیب والترھیب للمنذري: انظر)٣(
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فضّفرنا َشْعَرھا َثالثَة ُقُروٍن، : "وفي لفظ للبخاري، "ومواضِع الوضوء منھا
 ).١"(فألقیناُه َخْلَفھا

البسوا من : "- l -قال رسوُل اهللا :  قال– رضي اهللا عنھما –عن ابن عباس  -٤
 ).٢"(ثیابكم البیاض، فإنھا من خیر ثیابكم، وكّفنوا فیھا موتاكم

 في ثالثِة أثواٍب - l -ُكفَِّن َرُسوُل اِهللا : " قالت- رضي اهللا عنھا -وعن عائشة  -٥
 ). ٥"(ماَمٌة، لیس فیھا قمیٌص وال ِع)٤(من ُكْرُسٍف) ٣(ِبیٍض َسُحوِلیٍَّة

ب اطا  

  "ة ازة" م اة  ات 

إذا قام : وفرض الكفایة ، أن صالة الجنازة فرض كفایةعلى )٦( الفقھاءُرھوجماتفق      
ووي ـام النــ اإلمَلَقوقد َنوإذا تركھ الجمیع أثموا،  ،اقینـبھ البعض سقط اإلثم عن الب

  . )٨(ةّنُس ازةــالجن الةـــالكیة صـ المال بعُضــقو، )٧(ى ذلكـاع علــاإلجم

                                                           

حدیث حسن صحیح، والعمل على ھذا عند أھل : وقال الترمذي "٦٥أحكام الجنائز لأللباني ص)(١
  .  ٢٤٩، ٢٤٨، وبلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر ص" العلم

، قال ) ٢٢١٩(، وأحمد في المسند ، حدیث رقم) ٣٨٧٨(أخرجھ أبو داود في سننھ، حدیث رقم)(٢
أحكام الجنائز (الحاكم والذھبي: ولھ شاھد من حدیث سمرة بن جندب، وسنده صحیح، كما قال: األلباني
  ). ٨٢لأللباني

أثواب : نسبة إلى سحول وھي بلدة بالیمن ُیجلب منھا الثیاب، وُینسُب إلیھا على لفظھا، فُیقال: َسُحولّیة)(٣
كتاب السین ، باب ( ، المصباح المنیر١٤٦ص)  ح لباب السین مادة س(مختار الصحاح.َسُحولّیة 

  . ١٠٢ص) السین مع الحاء وما یثلثھما
 ،  المعجم ٢٦٠ص ) باب الكاف ، مادة ك ر س ف(مختار الصحاح. أي القطن: الُكْرُسف)(٤

  .  ٤٥٠ص) حرف الكاف(الوسیط
أحكام الجنائز : (انظر). ٤٥/٩٤١( ، رقم٢/٦٤٩، ومسلم ) ١٢٦٤( ، رقم٣/١٣٥أخرجھ البخاري )(٥

  ). ٢٤٩ ، بلوغ المرام ص٨٣،٨٢لأللباني ص
 ، منار ٣١ ، إرشاد السالك ص٢/٢٠٧ ، حاشیة ابن عابدین٢/٢٦ ، مغني المحتاج٥/٢١٢المجموع)(٦

  .  ١٦/١٧ ، الموسوعة الفقھیة ١/١٥٨السبیل
  ،٣١ ، إرشاد السالك ص٢/٢٠٧ ، حاشیة ابن عابدین٢/٢٦ ، مغني المحتاج٥/٢١٢المجموع)(٧

  . ١٦/١٧الموسوعة الفقھیة 
 .  ٢/٤٥٦الذخیرة )(٨
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  : منھا ُكُثر على صالة الجنازة أحادیثوقد ورد في الحّث

ي صّلم�ا م�ن م�ؤمن یم�وت فُی�     ": - l -ل اهللاق�ال رس�و  : عن مالك بن ھبیرة قال  -١
  .)١"(فر لھة من المسلمین یبلغون أن یكونوا ثالثة صفوف إال ُغّمعلیھ ُأ

م��ا م��ن می��ت ی��صلي ": ق��ال – l -ن النب��ي أ-هللا عنھ��ا رض��ي ا -وع��ن عائ��شة  -٢
 .)٢("علیھ أمة من المسلمین یبلغون مئة كلھم یشفعون لھ إال شفعوا فیھ

ما ":  یقول- l -سمعت رسول اهللا:  قال – رضي اهللا عنھما -وعن ابن عباس  -٣
؛ من رجل مسلم یموت فیقوم على جنازتھ أربع�ون رج�ًال ال ی�شركون ب�اهللا ش�یئًا                 

ف�ي أحادی�ث كثی�رة أن�ھ ك�ان        - l -وق�د ثب�ت ع�ن النب�ي       ،  )٣("عھم اهللا فیھ  إال شفّ 
 .)٤(ي على الجنازةصّلُی

ب اطثا  

    ة ازة

 ،اإلمام أحمد: قف اإلمام وكذا المنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، والقائل بذلك       ی     
 ، أبو حنیفة: وبھ قال،المرأةیقف عند رأس الرجل ووسط : وقیل)٥(األصحاب وعلیھ أكثر

یق�ف وس�ط الرج�ل      : وقی�ل )٦(وروایة عن الشافعي في ال�صحیح عن�ھ ، وروای�ة ع�ن أحم�د              
ویق�ف  ، )٧( وبھ قال المالكیة ف�ي الم�شھور عن�دھم، وأب�و حنیف�ة ف�ي روای�ة           ومنكب المرأة، 

ذ بع��دھا ویتع��ّو، ر لإلح��رام ث��م یكّب��، ص��فوفف��ي جعلھ��م سنُّالم��أمومون خل��ف اإلم��ام، وُی�� 

 - l -ي بع�دھا عل�ى النب�ي   ر وی�صلّ ث�م یكّب�   ،   ویقرأ الفاتح�ة   يویسّم،   فال یستفتح  ،اشرةمب
: ومن�ھ ،  ت بم�ا ورد   ویدعو بعدھا للمّی�    ر ثم یكبّ  ، الوسط مثل الصالة علیھ في تشھد الصالة     

 إنھ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان یشھد أن ال إلھ إال أنت وحدك ال ش�ریك ل�ك،               ّمُھالّل

                                                           

حدیث : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحّسَنُھ والحاكم وصّححُھ، وقال اإلمام النووي )(١
 ، ٣/٤٣٠ ، فتح الباري ٤/٣٠ ، سنن البیھقي ٨/٣١١ ، عون المعبود٧/٢٠١الفتح الرباني. (حسن

 ).٥/٢١٢المجموع 
  . ٧/١٧ شرح النوويصحیح مسلم مع )(٢
  .  ٧/١٧صحیح مسلم مع شرح النووي )(٣

  .   وغیر ذلك٤٥١ ، ٤٤٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٢ ، ٤٣٥ ، ٤٣٣ ، ٣/٤٣٠صحیح البخاري مع الفتح(٤)
  . ٢/٥١٦ ، اإلنصاف٢/٥١٧ ، المغني١٩٢الروض المربع ص)(٥
 ٢/٥١٦نصاف ، اإل٢/١٢٢،روضةالطالبین٥/١٨١،١٨٠،المجموع ٢/١٢٦القدیر ، فتح١/٩٢الھدایة)(٦

  .١/٢٨٠، المقنع
 ، بدائع ٤٤ مختصر خلیل ص٢/١٢٩،١٢٨ ، الخرشي على خلیل٣/٥٠االستذكار البن عبد البر)(٧

  .٢/١٢٦ ، فتح القدیر٢/٧٧٩الصنائع 
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 إن ك�ان ُمح�سنًا ف�زد ف�ي إح�سانھ، وإن      ّمُھ� الّل ورسولك، وأن�ت أعل�م ب�ھ،      وأن محمدًا عبدك  
  ). ١( ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعدهّمُھالّلكان ُمسیئًا فتجاوز عن سیئاتھ، 

إن�ك  ،  وذكرن�ا وأنثان�ا   ،  وص�غیرنا وكبیرن�ا   ،  وش�اھدنا وغائبن�ا   ،  تنانا ومیّ  اغفر لحیّ  ّمُھالّل     
،  عل�ى اإلس�الم  ِھ من أحییتھ منا فأحِی� ّمُھ الّل،أنت على كل شيء قدیر و،  اا ومثوانَ َنَبتعلم منقلّ 
   . ال تحرمنا أجره، وال تفتنا بعدهّمُھالّللى اإلیمان،  عِھتھ منا فتوفِّومن توفّی

 اغفر لھ وارحمھ وعافھ واعف عن�ھ وأك�رم ُنُزل�ھ ووّس�ع مدخل�ھ واغ�سلھ بالم�اء               ّمُھالّل     
خطایا كما ُینّقى الث�وب األب�یض م�ن ال�دنس ، وأبدل�ھ دارًا خی�رًا              والثلج والبرد، وَنّقِھ من ال    

  .)٢(من داره ، وأھًال خیرًا من أھلھ، وأدخلھ الجنة، وِقِھ فتنَة القبِر وعذاب النار

،  اغف�ر لھ�ا بتأنی�ث ال�ضمیر        ّمُھ� الّل إنھ�ا أمُت�ك،      ّمُھ� الّل: نثى قال ى علیھ أُ  صلَّوإن كان المُ       
 اجعل�ھ ذخ�رًا لوالدی�ھ وفرط�ًا وأج�رًا وش�فیعًا       ّمُھ� الّل:  ق�ال ،ص�غیراً ى علی�ھ  صّلوإن ك�ان الُم�  

، وألحق��ھ ب��صالح س��لف الم��ؤمنین ، ھم��اجوَرم ب��ھ ُأھم��ا وأعِظ��ل ب��ھ موازیَن ثّق��ّمُھ��الّل، مجاب��ًا
ث�م  ، ر ویق�ف بع�دھا قل�یالً    ث�م یكّب�  ، برحمت�ك ع�ذاب الجح�یم     ِھ وِق�  ،واجعلھ في كفالة إب�راھیم    

  .مسّلُی

، ول�ى فق�طْ    صالة الجنازة ینبغي أن یرف�ع الم�صّلي یدی�ھ ف�ي التكبی�رة األُ                في كیفیة  إذن     

وال ،  )٥( وم�ذھب ال�شافعیة    ،)٤( ومذھب المالكیة  ،)٣(ي مذھب الحنفیة  وھو القول المعتمد ف   
الشیخ  - أیضًا -واختاره ، )٦(ختیار ابن حزم والشوكانياوھذا  ،  یرفع في سائر التكبیرات   

 ،ولىفي غیر التكبیرة األ  على مشروعیة الرفع   ة ما یدلّ  ّن السُ ولم نجد في  : "فقال،  لبانياأل
  ).٨(تكبیرة یرفع یدیھ في كل : وقال بعُض أھل العلم)٧"(فال نرى مشروعیة ذلك

ن أر التكبیرة الثانیة دون  ثم یكّب،ثم یضع یمینھ على یساره على صدره ویقرأ الفاتحة     
ر  ثم یكّب،براھیمیة ثم یأتي بالصالة اإل،)٩(رةیرفع في كل تكبی: ، وقیلیرفع یدیھ كما سبق

 باألدعی�ة  وة أن ی�دع ّنوال�سُ ، - كم�ا وّض�حنا   - للمی�ت  عاَء الُدُصخِلالتكبیرة الثالثة وبعدھا یُ  

وإن دع��ا ب��أي دع��اء آخ��ر غی��ر الم��أثور ف��ال ،  - l - ع��ن الحبی��ب الم��صطفى الم��أثورة

                                                           

 . ٤٤ ، مختصر خلیل ص٣١إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص)(١
 ، ١٩٤ - ١٩٣روض المربع ص ، ال١/١٨٩ ، اإلقناع٢٥٦ ، ٢٥٥بلوغ المرام من أدلة األحكام ص)(٢

  . ١٥٨ ، ١٥٧العدة شرح العمدة ص
  . ٢/٢١٢حاشیة ابن عابدین)(٣
  . ٤٤مختصر خلیل ص)(٤
  . ١/١٨٩اإلقناع)(٥
 .٣/٤٠٨ ، المحلى٤/٧١ ، نیل األوطار ٢/٤٦٣ ، الذخیرة ٢/٢١٢حاشیة ابن عابدین )(٦
 .١١٦أحكام الجنائز ص )(٧
عبد . الفقھ المیسر د. (ابن باز وابن عثیمین: أھل العلم منھمصّحح رفع الیدین مع كل تكبیرة بعُض )(٨

  ).    ٦٠٥اهللا الطیار ص
 . ١٥٨العدة شرح العمدة ص)(٩
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ھّم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده، واغف�ر         الل: "ویقول فیھا ر التكبیرة الرابعة    ثم یكبّ بْأَس،    
، )٢(، وعن�د الحنابل�ة ت�سلیمة واح�دة ع�ن جھ�ة الیم�ین فق�طْ         )١(م ت�سلیمتین  سّلث�م ُی�   ،  "لنا ول�ھ  

       .ووجب على المأموم أن یتابع اإلمام

م اإلم�ام  ث�م إذا س�لّ  ي، ومن فاتھ بع�ض ال�صالة عل�ى الجن�ازة دخ�ل م�ع اإلم�ام فیم�ا بق�                   
 ٍلْصأي ب�دون َف�    (رف�ع الجن�ازة ت�ابع التكبی�رات       ي أن تُ  ِش وإن َخ�   ، عل�ى ص�فتھ    ى ما فاتھ  َضَق

     .)٣(ى على قبرهومن فاتتھ الصالة على المیت قبل دفنھ صّل، مثم سّل)بینھا

ب اطارا  

ور ل و  ةزة واا   

لیھا ویدفن، بل ویستغفر لھ ُیستحب للمسلم أن یشھد جنازة أخیھ المسلم حتى ُیصلَّى ع     
، فإن ذلك من حّق المسلم على أخیھ المسلم، وقد ورد في )٤(بعد دفنھ، ویسأل لھ التثبیت

  -:ذلك أحادیث منھا

 بعی�ادة  - l -أمرن�ا رس�وُل اهللا   :  ق�ال - رض�ي اهللا عن�ھ   -عن البراء بن عازب    -١
مظل�وم،  المریض، واتباع الجن�ازة، وت�شمیت الع�اطس، وإب�راء المق�سم، ون�صر ال       

 ).٥"(وإجابة الداعي، وإفشاء السالم

حق : "  یقول- l -سمعُت رسوَل اهللا :  قال- رضي اهللا عنھ -وعن أبي ھریرة  -٢
رد ال���ســـــالم، وعیـــ���ـادة الم���ریض، واتب���اع : الم���سلم عل���ى الم���ســــلم خمــ���ـس

    ).  ٧(، ) ٦"(الجنـــــائز، وإجــــابة الدعــــــــوة، وتشــــــمیت العاطـس

                                                           

 . ١/١٩٠اإلقناع)(١
 ، ٣١ ، إرشاد السالك ص١/١٥٩ ، منار السبیل١٥٨ ، العدة ص١٩٥- ١٩٤الروض المربع ص )(٢

تفصیل صالة الجنازة في الفقھ :  ، وانظر٦٠٩،٦٠٨عبد اهللا الطیار ص. ، الفقھ المیسر د١/١٩٠اإلقناع
  .      فما بعدھا٦/٤٨٦اإلسالمي وأدلتھ

 ، ٣١ ، إرشاد السالك ص ١٥٨ ، العدة ص ١٩٥ - ١٩٤ ، الروض المربع ص١/١٣٤بدائع الصنائع)(٣
  .   ٦١٢،٦١٠عبد اهللا الطیار ص.  ، الفقھ المیسر د١/١٩٠اإلقناع

    .٦١٩ ، الفقھ المیسرص١/١٩٥اإلقناع)(٤
  . ١٣/٢١٦ ، صحیح مسلم مع شرح النووي١١/١٥١صحیح البخاري مع الفتح)(٥
 ،) ١١٨٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز، حدیث رقم)(٦

  صحیحھ، في كتاب السالم، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم، حدیث  ومسلم في
 .٨٦نائز ص أحكام الج: وانظر).٢١٦٣(رقم

 .  ٦١٩عبد اهللا الطیار ص . الفقھ المیسر د)(٧
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م��ن ش��ھد : "- l -ق��ال رس��ول اهللا :  ق��ال- رض��ي اهللا عن��ھ -وع��ن أب��ي ھری��رة -٣
: الجنازة حتى یصلى علیھا فلھ قیراط، ومن شھدھا حتى تدفن فلھ قیراط�ان، قی�ل              

 ).  ١"(مثل الجبلین العظیمین: وما القیراطان؟ قال

من اتبع جنازة : " قال- l - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنھ -وعن أبي ھریرة  -٤
مسلم إیمانًا واحتسابًا وكان معھ حتى ُیصّلى علیھا وُیفرغ م�ن دفنھ�ا، فإن�ھ یرج�ع             

مثل ُأُحد، ومن صّلى علیھا ثم رجع قبل أن ُتدفن،  من األجر بقیراطین كل قیراط  
 ). ٢"(فإنھ یرجع بقیراط كل قیراط مثل جبل ُأُحد

وا، فمن تبعھا إذا رأیتم الجنازة فقوم: " قال- l -وعن أبي سعید أن رسول اهللا  -٥
 ).  ٣(متفق علیھ" فال یجلس حتى ُتوضع

 إذا فرغ من دفن - l -كان رسول اهللا : " قال– رضي اهللا عنھ –وعن عثمان  -٦
) ٤"(استغفروا ألخیكم واسألوا لھ التثبیَت، فإنھ اآلن ُیسأل: المیت وقف علیھ وقال 

 ،)٥.( 

 أح�د الت�ابعین     -عن�ھ    رض�ي اهللا     -عن َض�َمَرَة ب�ن حبی�ب        : "وجاء في بلوغ المرام    -٧
ك�انوا ی�ستحبون إذا ُس�وِّي عل�ى المّی�ت ف�ي قب�ره وان�صرف الن�اُس عن�ھ، أن                   : قال
ربِّ�َي اُهللا،  : ال إل�ھ إال اهللا ث�الث م�رات، ی�ا ُف�الن ُق�ل          : عند قب�ره ی�ا ُف�الن ق�ل        : ُیقال

رواه س�عید ب�ن من�صور موقوف�ًا،         : ق�ال اب�ن حج�ر     ". وِدینَي اإلسالُم، ونب�يِّ محم�دٌ     
 ).٦(ي نحوه من حدیِث أبي ُأَماَمَة مرفوعًا ُمَطوًَّالوللطبران

  

                                                           

 ، ٨٨ ، أحكام الجنائز ص٧/١٤ ، صحیح مسلم مع شرح النووي٣/٤٤٠صحیح البخاري مع الفتح)(١
  . ٢٥٦بلوغ المرام من أدلة األحكام ص

  .  ٨٨ ، أحكام الجنائزص١/١١٦صحیح البخاري مع الفتح)(٢
بلوغ المرام من أدلة األحكام ).٩٥٩( ، رقم٢/٦٦٠، ومسلم) ١٣١٠( ، رقم٣/١٧٨أخرجھ البخاري)(٣

 .٢٥٨ص
 ، ١/٣٧٠، وصّححھ الحاكم في المستدرك) ٣٢٢١(، رقم٣/٥٠٠أخرجھ أبو داود في السنن )(٤

 ، وصّححھ األلباني في صحیح الجامع ٥/٤١٨ ، والبغوي في شرح السنة٤/٥٦والبیھقي في السنن
 ). ٢٦٠، بلوغ المرام من أدلة األحكام ص ١٩٨لباني صأحكام الجنائز لأل: (انظر).٤٦٣٦(رقم

  .  ١/١٩٥اإلقناع)(٥
 ، ورواه سعید بن منصور موقوفًا ، وقد عزاه إلیھ ٢٦١بلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر ص)(٦

 ، وعند الطبراني في ١/٥٢٣ ، وابن القیم في زاد المعاد٢/١٣٦ابن حجر في تلخیص الحبیر
 ). ٧٩٧٩( رقم٨/٢٩٨الكبیر
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  املبحث الثاني 

ت الغائب 
ّ
   حكم الصالة على املي

  د

األص��ل ف��ي ص��الة الجن��ازة أن تك��ون عل��ى مّی��ٍت حاض��ٍر موج��وٍد ب��ین ی��دي اإلم��ام             
  .والُمصّلین، ویكون المّیُت موضوعًا على األرض تجاه القبــلة

لفقھاء ف�ي ش�رط ح�ضور ُجّث�ة المّی�ت ب�ین ی�دي الم�صلین، فاش�ترط ذل�ك                وقد اختلف ا  
الحنفیة والمالكیة، وبناء على ذلك ال ُتشرع عندھم ال�صالة عل�ى المّی�ت الغائ�ب، ج�اء ف�ي            

 أی��ضًا ح��ضوره ووض��عھ أم��ام الُم��صّلي،   -أي ص��الة الجن��ازة-وش��رطھا : "ال��در المخت��ار
  ).  ١"(وكونھ للقبلة، فال تصّح على غائب

  ).٢"(وُیصّلي على كل مّیت مسلٍم حاضٍر: "  وقال القرافي   

  ).٣(     وأجاز الشافعیة والحنابلة الصالة على المّیت الغائب

ھي صالة الجنازة مع كون المّیت غیر حاضر، أي :      وبھذا یظھر لنا أن صالة الغائب
لُفقھ�اِء ف�ي م�شروعیة     ، وفیم�ا یل�ي ُنب�ّیُن اخ�تالَف ا         "صالة الغائب "غائب، ومن ُھنا ُسّمیت     

  -:صالة الغائب، ونذكر أدلتھم، ونرّجح ما نراه راجحًا، وذلك في المطالب التالیة

  اطب اول

  أوال اء  ة اب

ختلف الفقھاء في صالة الغائب ھ�ل ھ�ي م�شروعة أم ال؟ وھ�ذه أق�والھم وأدل�ة ك�ل                           ا
  :قول

ي الق��ول المعتم��د عن��دھم إل��ى أن ص��الة الغائ��ب   ذھ��ب ال��شافعیة والحنابل��ة ف�� :الق��ول األول
ى صّل وُی� ،ستقبل القبل�ة فُت� ، في حق المسلم الذي یموت في بلد آخر      مطلقًا  مشروعة وجائزة   

                                                           

  . ٢/٢٠٨الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین )(١
  .٢/٤٦٨الذخیرة )(٢
  . ٣/٤٤٦ ، المغني١/١٦٠ ، منار السبیل١٩٥ ، الروض المربع ص٥/٢١١المجموع)(٣



 - ٢٣٥٢ -

 وجمھ��ور ،ب��ن ح��زم الظ��اھري ا وھ��ذا ق��ول  ،)١(ت الحاض��رى عل��ى المّی�� صّلعلی��ھ كم��ا ُی�� 
  .)٣( وبھ قال ابن حبیب من المالكیة،)٢(السلف

، فال ُیصّلى )٤(لحنفیة والمالكیة إلى أن صالة الغائب غیر مشروعة وذھب ا:القول الثاني
. )٦( وھو قول العترة،)٥( وھو روایة عن أحمدعلى أحد إال إذا كانت الجنازة حاضرة،

مة على قولین في و محّر أ- وھو المشھور-واختلف المالكیة ھل ھي مكروھة 
  ).٨(، وروایة عن الحنابلة )٧(مذھبھم

 ، علی�ھ فی�ھ  صّلالة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا مات في بلد ل�م ُی�             ص :القول الثالث 
  .ى علیھ صالة الغائبصّلي علیھ حیث مات فال ُیّل ُصأما إذا

 ، واإلم�ام الخط�ابي  ،واختار ھ�ذا الق�ول أب�و داود ص�احب ال�سنن           وھو روایة عن الحنابلة،     
  .)٩(من الشافعیةلبغوي ي، وا والرویان،مبن القّیا وتلمیذه ،بن تیمیةاوشیخ اإلسالم 

وال ،  تجوز صالة الغائب في الی�وم ال�ذي م�ات فی�ھ الم�سلم أو م�ا ق�رب من�ھ                 :القول الرابع 
  .)١٠(عن بعض أھل العلم بن عبد البراحكاه ، تجوز إذا طالت المدة

 أن الصالة على الغائب ال تشرع على كل أح�د، وإنم�ا م�ن ك�ان م�ن أھ�ل               :القول الخامس 
الخی�ر ونح�و ذل�ك، وھ�و روای�ة ع�ن الحنابل�ة، واخت�ار ھ�ذا الق�ول             الصالح ولھ س�ابقة ف�ي       

                                                           

، كفایة ٥/٢٥٢ ، المجموع ١/٣٠٨ ، األم٣/٥١ ، الحاوي١/٣٢٣ ، تحفة المحتاج١/١٩١اإلقناع)(١
 ، كشاف ٢/٣٨٢ ، المغني١٩٦،١٩٥، الروض المربع ص ٢/٢٧، مغني المحتاج ١/١٦٣األخیار
  .٢/١٢١القناع 

  .٤/٥٦ ، نیل األوطار٣/٣٩٩المحلى )(٢
  .٢/٤٥٨الذخیرة )(٣
 ، شرح الخرشي ٣١٩، حاشیة الطحطاوي ص١/١٦١ ، ملتقى األبحر٢/٢٠٩حاشیة ابن عابدین )(٤
  .١/٣١٢، بدائع الصنائع ١/١٨٩ ، بلغة السالك ٢/٤٥٦،٤٦٨، الذخیرة ٢/١٤٢
، كفایة ٥/٢٥٢ ، المجموع ١/٣٠٨ ، األم٣/٥١ ، الحاوي١/٣٢٣، تحفة المحتاج١/١٩١اإلقناع )(٥

 ، كشاف القناع ٢/٣٨٢، المغني١٩٦،١٩٥ ، الروض المربع ص٢/٢٧، مغني المحتاج ١/١٦٣األخیار
٢/١٢١       .  
  .٤/٥٦ ، نیل األوطار٣/٣٩٩المحلى )(٦
  . ٢/٤٥٨الذخیرة )(٧
 ، ١/٥٧١ ، الشرح الصغیر٢/٤٥٨ ، الذخیرة٢/٢٠٩ ، حاشیة ابن عابدین١/٣١٢بدائع الصنائع )(٨

 .٢/١٢٦ ، كشاف القناع٢/٣٨٢المغني
 الخراشي  ، شرح٣١٩الطحطاوي ص حاشیة ،١/١٦١ملتقى األبحر  ،٢/٢٠٩حاشیة ابن عابدین  )(٩
  .  ١/٣١٢، بدائع الصنائع١/١٨٩بلغة السالك. ٢/٤٥٦،٤٦٨، الذخیرة٢/١٤٢

  .  ٢/٣٨٢المغني )(١٠



 - ٢٣٥٣ -

 وعلی�ھ فت�وى     – س�ابقًا    –بعض المت�أخرین وم�نھم ال�شیخ اب�ن ب�از مفت�ي ال�دیار ال�سعودیة                  
  ). ١(اللجنة الدائمة

 فل�و  ، تجوز صالة الغائب على المیت الذي یكون بلده في جھة القبل�ة فق�ط  :سادسالقول ال 
 وقد انفرد بھذا القول ابن  ،ى علیھ صالة الغائب   صّل القبلة ال تُ   كان بلد المیت في غیر جھة     

  ).٤"(ولم أَر ذلك لغیره): "٣(، قال المحّب الطبري)٢(حبان

  :ھُت أدّل قوٍللُِّك علیھا في صالة الغائب وِلفُتَقھذه أقوال الفقھاء التي َو     

 سبب الخالف: 

ملك  )٥( على النجاشي- l -سبب الخالف في ھذه المسألة ھو حدیث صالة النبي 

، ومنھم من لم یخّصھ بھ، وجعلھ - l -الحبشة، فمن العلماء من اعتبره خاّصًا بالنبي
فمنھم من قال بالمشروعیة مطلقًا، : تشریعًا لألمة، ثم من جعلھ تشریعًا لألمة اختلفوا

كان من : أيإما بمن لم ُیصلَّ علیھ، أو بمن لھ سابقة في اإلسالم، : دھا بقیدومنھم من قّی
أھل الصالح ولھ سابقة في الخیر أو بالصالة علیھ في الیوم الذي مات فیھ، أو بمن كان 

  .في جھة القبلة، كما سیتضح من خالل ذكر أدلة كل قول من ھذه األقوال السابقة

                                                           

-١٣/١٥٨ ، مجموع فتاوى ابن باز٥/٣٦٠ ، الفتاوى الكبرى البن تیمیة٨٠االختیارات الفقھیةص )(١
 ).٥٣٩٤( ، رقم٨/٤١٨، فتاوى اللجنة الدائمة١٦٠

  .٧/٣٦٦صحیح ابن حبان )(٢
  .٣/٤٣١، فتح الباري٧/٣٣٦صحیح ابن حبان)(٣
 ٢/٢٠٩ ، سبل السالم٤/٥٦ ، نیل األوطار٣/٤٣٢فتح الباري )(٤
 وأحسن إلى المسلمین الذین ھاجروا إلى أرضھ، - l -ملك الحبشة أسلم في عھد النبي: النجاشي )(٥

كان ذلك في رجب :  بالمدینة المنورة، قال الطبري وغیره- l - وتوفي في بالده، وصّلى علیھ النبّي
عطیة، : لعربیةأصحمة بن أبحر، وأصحمة با: كان قبل الفتح، واسم النجاشي: سنة تسع، وقال غیُره

 ، اإلصابة في ١/٦٢أسد الغابة.(لقب لھ ولملوك الحبشة، مثل كسرى للفرس، وقیصر للروم: والنجاشي
  ).١/٢٠٥تمییز الصحابة



 - ٢٣٥٤ -

ب اطا  

  أد ل رق

 وھم الشافعیة -طلقًا  استدل القائلون بأن صالة الغائب مشروعة م:     أدلة القول األول
   -: بما یلي-والحنابلة ومن وافقھم 

 -  l  - حیث إن النبيَّ:ى على النجاشي صالة الغائبصّل - l -ن النبيأما ثبت : وًالأ
ش  م�ن الح�بَ   ص�الحٌ وفي الی�وم رج�لٌ  ق�د ُت�  : ي فیھ وق�ال وّف النجاشي في الیوم الذي تُ  )١(ىَعَن

وا عل��ى النجاش��ي ص��الة  وص��ّل -l -ب��ّي ال��صحابة خل��ف الن  ف��صّف،وا علی��ھ ف��صّلفھل��ّم
  .الغائب

عل�ى النجاش�ي ع�ن جماع�ة م�ن          - l -ردت روای�ات كثی�رة ف�ي ص�الة النب�ي          قد و و     
 ،س�ید أ وحذیفة بن   ، وعمران بن حصین   ،بو ھریرة أ و ،بن عبد اهللا  اجابر  : الصحابة وھم 

ع ب�ن   ومجم� ، وأب�ي س�عید  ، وجریر بن عب�د اهللا    ، وعبد اهللا بن عمر    ،وعبد اهللا بن عباس   
  :جاریة وھي

-رضي اهللا عنھم�ا  -مام البخاري بسنده عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا   روى اإل  -١

 الث����اني أو  ف����ي ال����صّفى عل����ى النجاش����ي فكن����تُ ص����ّل - l - اهللاأن رس����وَل
   .)٢("الثالث

رض�ي اهللا   -وروى اإلمام البخاري بسنده عن عطاء أنھ س�مع ج�ابر ب�ن عب�د اهللا             -٢

 م�ن الح�بش     ص�الحٌ  ي الی�وم رج�لٌ    وّفقد تُ ":  - l - اهللا قال رسولُ :  یقول -عنھما

 .)٣("علیھ ونحن صفوف -l -النبيُّ ىفصففنا فصّل: وا علیھ قال فصّلفھلّم

 -نع�ى النب�يُّ  :  ق�ال  - رضي اهللا عن�ھ    -مام البخاري بسنده عن أبي ھریرة     وروى اإل  -٣

l- ٤("ر أربعًام فصفوا خلفھ فكّبالنجاشي ثم تقّد(. 

نع�ى لن�ا   :  ق�ال -رضي اهللا عن�ھ  -بخاري عن أبي ھریرة خرى عند الأوفي روایة   -٤

 الحبشة الیوم الذي م�ات فی�ھ فق�ال اس�تغفروا            النجاشي صاحبَ  - l - اهللا رسوُل
  .)٥("ألخیكم

                                                           

  ). ٥/٢٠٥النھایة. (أذاع موتھ وأخبر بھ: نعى)(١
  .٣/٤٢٩صحیح البخاري مع الفتح )(٢
  . ٣/٤٣٠صحیح البخاري مع الفتح )(٣
  .٣/٤٣٠المصدر السابق )(٤
  . ٣/٤٤٢المصدر السابق )(٥



 - ٢٣٥٥ -

 

 النب�ي إن :  قال-رضي اهللا عنھ  -وفي روایة أخرى عند البخاري عن أبي ھریرة          -٥

- l- ١("ر علیھ أربعًاى فكّب بھم بالمصّلصّف(.    

  رسوُل:قال: عن جابر بن عبد اهللا قالر، مام مسلم بسنده عن أبي الزبیإلوروى ا -٦

نا من���ا ف���صفّ  فُق: ق���ال،علی���ھ وا لك���م ق���د م���ات فقوم���وا ف���صلّ   إن أخ���ًا "-l -اهللا
 .)٢("نْیصّف

 وأبي سلمة بن ،بعن سعید بن المسّی، مام مسلم بسنده عن ابن شھابوروى اإل -٧
ى لنا َعَن: أنھ قال -رضي اهللا عنھ  - ثاه عن أبي ھریرةعبد الرحمن أنھما حّد

: فقال،  الحبشة في الیوم الذي مات فیھالنجاشي صاحَب - l - اهللارسوُل
 .)٣("ستغفروا ألخیكما

 رضي اهللا -أن أبا ھریرة، وفي روایة أخرى عند مسلم عن سعید بن المسیب -٨

ر علیھ أربع ى فكّبّلى فَصصّل بھم بالُمصّف - l - ن الرسوَلأثھ  حّد-عنھ
 ).٤("تكبیرات

رضي اهللا -مام مسلم بسنده عن سعید بن میناء عن جابر بن عبد اهللا وروى اإل -٩

 .)٥("ر علیھ أربعًاى على أصحمة النجاشي فكّبصّل - l - اهللارسوَل أن-عنھما

 - رضي اهللا عنھما -مام مسلم بسنده عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا وروى اإل -١٠

ى نا وصّل الیوم عبد هللا صالح أصحمة فأّممات: - l -اهللا قال رسوُل :قال
  .)٦("علیھ

قال :  قال-رضي اهللا عنھ- مام مسلم بسنده عن عمران بن حصینوروى اإل -١١    

 یعني النجاشي، وفي ،وا علیھ لكم قد مات فقوموا فصّلخًاأإن  -l -اهللا رسوُل
  .)٧("إن أخاكم" روایة زھیر

                                                           

  .  ٣/٤٤٢المصدر السابق )(١
  .٧/٢٢صحیح مسلم مع شرح النووي)(٢
  .٢٣-٧/٢٢المصدر السابق )(٣
  . ٧/٢٣صحیح مسلم مع شرح النووي) (٤
  .٧/٢٣صحیح مسلم مع شرح النووي)(٥
  . ٧/٢٣صحیح مسلم مع شرح النووي)(٦
 .٧/٢٢المصدر السابق)(٧



 - ٢٣٥٦ -

  

: جاء ذات یوم فقال - l - أن رسول اهللا- عنھرضي اهللا-وعن حذیفة بن أسید  -١٢    
أصحمة :  اهللا؟ قال من ھو یا رسوَل: قالوا،أرضكم مات بغیر وا على أخ لكم صّل

  .)١("وا علیھفقاموا فصّل ،النجاشي

 خاكمأإن : فقال - l  اهللا رسوِلا عنَدكنُّ:  قال-رضي اهللا عنھ-وعن أبي ھریرة  -١٣    
 ل�ى البقی�ع  إف�نھض ونھ�ضنا حت�ى انتھ�ى     : قال، وا علیھمات فقوموا فصلّ   النجاشي قد 

  .)٢("رعلیھ أربعًاّبم وصففنا خلفھ فكفتقّد

  لكم قدن أخًاإ:  -  l  - اهللاقال رسوُل:  قال-رضي اهللا عنھ -وعن مجمع بن جاریة -١٤      
  .)٣("وا علیھ فصففنا صفینفصّل مات فقوموا

 أن أخ�اكم   - l - اهللا ُلأنبأن�ا رس�و   :  ق�ال  -رضي اهللا عنھ  -وعن عمران بن حصین    -١٥    

 ر أربعًاوكّب  وا خلفھوصّف -l - اهللافقام رسوُل، وا علیھفقوموا فصّل يوّفالنجاشي ُت
  .)٤("بین یدیھ وھم ال یظنون إال أن جنازتھ

  .)٥("وما نحسب الجنازة إال موضوعة بین یدیھ"وفي روایة ألحمد  -١٦    

 ىینا علیھ كما یصلّ   ت وصلّ  على المیّ  فصففنا كما یصفّ  ا  نمفُق"وفي روایة للترمذي     -١٧    
   .)٦("المیت على

                                                           

في : الشیخ األلباني، وقال: وابن ماجة، والطیالسي بسند صحیح، كما قالرواه أحمد واللفظ لھ، )(١
، صحیح ٣/١٧٧ ، إرواء الغلیل٧/٢٢٠ ، فتح الباري١/٤٩١سنن ابن ماجة: انظر. موضع آخر صحیح

  .   ١/٢٥٦سنن ابن ماجة
فتح ، ال٣/١٧٧إرواء الغلیل: انظر. رواه أحمد ، وابن ماجة ، والطیالسي، وأصلھ في الصحیحین )(٢

  .١/٤٩٠ ، سنن ابن ماجة٢١٩-٧/٢١٨الرباني
: الشیخ األلباني، وقال في الزوائد: رواه أحمد، وابن ماجة، وابن أبي شیبة بسند صحیح، كما قال)(٣

، سنن ابن ٣/١٧٦ ، إرواء الغلیل ١١٧أحكام الجنائز ص: انظر. إسناده صحیح ورجالھ ثـقات
 . ١/٤٩١ ، زوائد سنن ابن ماجة مع السنن١/٤٩١ماجة

صحیح ابن : انظر. رواه ابن  حبان وإسناده صحیح كما قال الشیخ األرناؤوط، ورواه أحمد بنحوه)(٤
 .   ٧/٢٢٠، الفتح الرباني٧/٣٦٩حبان

  . ٣/١٧٦إرواء الغلیل: انظر. األلباني وإسناده صحیح متصل: قال)(٥
 .١/٣٠٤صحیح سنن الترمذي: انظر. األلباني صحیح: قال)(٦
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خ�اكم  أإن  : - l - اهللا ق�ال رس�ولُ   :  قال -رضي اهللا عنھ   - وعن جریر بن عبد اهللا     -١٨    
  ).١("ستغفروا لھاف النجاشي قد مات

ى عل����ى ص����ّل - l -  اهللان رس����وَلأ - رض����ي اهللا عنھم����ا -وع����ن اب����ن عب����اس  -١٩   
  .)٢("النجاشي

 ر علی�ھ  ى عل�ى النجاش�ي فكّب�      ص�لّ  - l -ن النبيَّ أ -رضي اهللا عنھ   -وعن ابن عمر   -٢٠   
  ).٣("ربعًاأ

 ،ى عل��ى النجاش��ي ح��ین نع��يص��ّل - l - أن النب��يَّ- رض��ي اهللا عن��ھ -ن أن��سـوع�� -٢١   

 لَمـن  وإِن من أَهلِ الْكتَـابِ    {-- فأنزل اهللا    ،ي على عبد حبشي   صّلُت  اهللا یا رسولَ : فقیل

 مهرأَج ملَه كلَـئأُو يالا قَلنثَم اللّه اتبِآي ونتَرشالَ ي لّهل نيعاشخ هِمآ أُنزِلَ إِلَيمو كُما أُنزِلَ إِلَيمو بِاللّه نمؤي

   .)٥(،)٤(}عند ربهِم إِن اللّه سرِيع الْحساب

 -l  -نبّيـلى الــدم عــا قـال لمــ ق– ھـرضي اهللا عن – دريُخـد الــن أبي سعیـوع -٢٢   
 - النبّي م وتقّد،  فخرجنا، لكم لم تروه قطّ وا على أخٍ  قال اخرجوا فصلّ   وفاة النجاشي 

l- ھ�ذا   ل�ى إنظ�روا  ا :قال المن�افقون ، نصرفناا فلما ،یناوصّل  ىنا خلفھ فصلّ وصّف

وإِن من أَهلِ الْكتَـابِ لَمـن   {-- اهللا فأنزل ،ى على علج نصراني لم یره قطّ   فصّل خرج

اللّه اتبِآي ونتَرشالَ ي لّهل نيعاشخ هِمآ أُنزِلَ إِلَيمو كُما أُنزِلَ إِلَيمو بِاللّه نمؤي   مهرأَج ملَه كلَـئأُو يالا قَلنثَم

     سالْح رِيعس اللّه إِن هِمبر ندعب�د   وفی�ھ ، ف�ي األوس�ط   رواه الطبران�ي  : قال الھیثمي  }ابع

                                                           

أخرجھ أحمد عن جریر بن : ، وقال األلباني) ٢٢١-٧/٢٢٠الفتح الرباني. (وسنده جیدرواه أحمد )(١
رواه الطبراني في الكبیر : ، وقال الھیثمي١١٧أحكام الجنائز ص. عبد اهللا مرفوعًا، وإسناده حسن 

  ).  ٣/٣٩مجمع الزوائد . ورجالھ ثـقات
  ).٣/٣٧مجمع الزوائد . (رجل لم یسّموفیھ : ، وقال الھیثمي)٧/٢٢١الفتح الرباني. (رواه أحمد)(٢
رواه ابن ماجة والبزار والطبراني في األوسط، ورجال الطبراني رجال الصحیح كما قال )(٣

زوائد سنن ابن ماجة . (إسناده صحیح ورجالھ ثقات: وقال في الزوائد) . ٣/٣٨مجمع الزوائد.(الھیثمي
 ). ١/٤٩١مع السنن

  ).  ١٩٩(سورة آل عمران من اآلیة)(٤
مجمع : انظر. الھیثمي: رواه البزار، والطبراني في األوسط، ورجال الطبراني ثـقات، كما قال)(٥

  .٣/٣٨الزوائد
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لى إ یشیر ،)١(یھولھ شاھد یقّو:  وقال الساعاتي،الرحمن بن أبي الزناد وھو ضعیف 
  .السابق حدیث أنس

ھا قس�ا  على النجاشي - l -خرى وردت في صالة النبي  أحادیث  ألى ما سبق    إضاف  وُی
  .)٢(وتكّلم علیھ الھیتمي

في ھذه األحادی�ث دلی�ل م�ن وج�وٍه ال تخف�ى عل�ى أن النجاش�ي أص�حمة               "): ٣(قال األلباني 

 فق�ال أب�و   - l -كان مسلمًا، ویؤید ذلك أنھ ج�اء ال�نص ال�صریح عن�ھ بت�صدیقھ بنبوت�ھ                

 أن ننطل��ق إل��ى أرض - l -َأَمَرن��ا رُس��وُل اِهللا : "- رض��ي اهللا عن��ھ -موس��ى األش��عري 
أشھد أن�ھ رس�ول اهللا، وأن�ھ ال�ذي ب�ّشر ب�ھ         :  قال النجاشي  – فذكَر القّصَة وفیھا     –النجاشي  

  ).  ٤"(عیسى ابن مریم، ولوال ما أنا فیھ من الُملك ألتیتھ حتى أحمل نعلیھ

عل��ى معاوی��ة ب��ن معاوی��ة اللیث��ي أو     -l -الروای��ات ال��واردة ف��ي ص��الة النب��ي    : ثانی��ًا
  -:المزني

أنب�أ أب�و    ،أخبرنا أبو محمد بن عب�د اهللا ب�ن یوس�ف م�ن أص�ل كتاب�ھ         (:قال البیھقي  -١
 أنب�أ  ،نبأن�ا یزی�د ب�ن ھ�ارون    ،  أنب�أ الح�سن ب�ن محم�د الزعفران�ي     ،عراب�ي س�عید األ 

كنا مع رسول :  قال-رضي اهللا عنھ- أنس بن مالك سمعُت: العالء أبو محمد، قال

 بتبوك فطلعت الشمس بضیاء ونور وشعاع لم أرھا طلعت فیما مضى -l -اهللا

 جبرئی��ل م��الي أرى ال��شمس طلع��ت ی��ا: فق��ال - l - ف��أتى جبرئی��ل رس��ول اهللا،
 فقال ذاك أن معاویة ب�ن معاوی�ة   ،بضیاء ونور وشعاع لم أرھا طلعت فیما مضى     

لی�ھ س�بعین أل�ف مل�ك ی�صلون      إ -ع�ز وج�ل  -فبع�ث اهللا  ، اللیثي مات بالمدینة الی�وم   
 ،أح�د باللی�ل والنھ�ار     " ل ھ�و اهللا     ُق� "   ق�راءةَ  ُركِث� كان یُ :  ذلك؟ قال  اَمیوِف: علیھ قال 

ي صّل اهللا أن أق�بض ل�ك األرض فُت�      فھل لك یا رس�ولَ    ،  مشاه وقیامھ وقعوده  وفي م 
      ).ى علیھ ثم رجعّل نعم فَص: قال،علیھ

ث ع�ن  یح�دّ  لابن زی�د : ویقال،  ھو ابن زید- أحد رجال السند    -العالء ھذا   ( :قال البیھقي 
ثن�ا  ، ثنا الجنیدي ،بو أحمد بن عديأ أنبأ ي، أخبرنا أبو سعد المالین،بن مالك بمناكیر  ا أنس

العالء بن زید أبو محمد الثـقفي عن أنس روى عنھ یزید بن ھارون منكر        : قال ،البخاري
   .)٥()الحدیث

                                                           

  .  ٧/٢٢١ ، والفتح الرباني٣/٣٨مجمع الزوائد)(١
 .  ٣٩-٣/٣٨مجمع الزوائد)(٢
  . ١١٨،١١٧أحكام الجنائز لأللباني ص)(٣
واھد من حدیث ابن مسعود، ولھ شواھد أخرى من أخرجھ أبو داود والبیھقي بإسناد صحیح، ولھ ش)(٤

  . ١١٨أحكام الجنائز ص: انظر. مسند أحمد
  . ٥/٢٤٥دالئل النبوة:  ، وانظر٥١-٤/٥٠سنن البیھقي)(٥
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أنبأ أبو سھل   ،  أخبرنا أبو الحسین بن الفضل القطان ببغداد      (: -أیضًا-وقال البیھقي  -٢
 ثن��ا ، ثن��ا عثم��ان ب��ن الھی��ثم ،س��حق القاض��يإس��ماعیل ب��ن إ ثن��ا ،ب��ن زی��اد القط��ان 

ن�زل  : نس بن مالك قالأعطاء عن : عن ابن أبي میمونة یعني    ،  حبوب بن ھالل  م
 أن م�ات معاوی�ة ب�ن معاوی�ة المزن�ي أفتح�بّ      :  فقال یا محمد-علیھ السالم -جبریل  

  فل��م تب��َق، بجناح��ھ-علی��ھ ال��سالم- ف��ضرب جبری��ل :ق��ال،  نع��م: ق��ال،علی��ھ يصّلُت��
، ى علی�ھ   وص�لّ  ،لی�ھ إظ�ر    حت�ى ن   فع لھ سریرهُ  وُر،  ال تضعضعت إشجرة وال أكمة    

 -l - فق��ال النب��ي ،ل��ف مل��ك أ س��بعون  ك��ل ص��فّ ،ان م��ن المالئك��ة وخلف��ھ ص��فّ 
ق�ل ھ�و اهللا   "ھ ّب� فق�ال بحُ ، بم�ا ن�ال ھ�ذه المنزل�ة    :  ی�ا جبری�ل  -علیھ ال�سالم -لجبریل  

أنبا أب�و  ،  أخبرنا أبو سعد المالیني، وقراءتھ إیاھا جائیًا وذاھبًا وقائمًا وقاعداً      "أحد
، محبوب بن ھالل مزني عن عطاء بن أبي میمون�ة       :  قال ، الحافظ بن عدي اأحمد  

 اب�ن حم�اد ی�ذكره ع�ن      ال یتابع علی�ھ س�معتُ  -علیھ السالم-نزل جبریل : عن أنس 
   .)١()البخاري

بو یعلى والطبراني أرواه " :خرى لحدیث أنس المتقدم وقالأوذكر الھیثمي روایة  -٣
 ،یم ب�ن الع�الء وھ�و ض�عیف ج�داً       براھإ وفي إسناد أبي یعلى محمد بن        ،في الكبیر 

  .)٢"(عرف وحدیثھ منكر ال ُی: قال الذھبي،وفي إسناد الطبراني محبوب بن ھالل

 وھ��و جبری��ُل - l - اهللاى رس��وَلأَت��:  ق��ال-رض��ي اهللا عن��ھ -وع��ن أب��ي أمام��ة  -٤
  اهللا فخ�رج رس�ولُ  ،شھد جنازة معاویة بن معاویة المزن�ي      ا یا محمد    : فقال ،بتبوك

- l -  فوض�ع جناح�ھ األیم�ن عل�ى        ،   في سبعین ألفًا م�ن المالئك�ة       ونزل جبریل
حت�ى نظ�ر    ،   ووضع جناحھ األیسر عل�ى األرض�ین فتواض�عن         ،الجبال فتواضعت 

 ی�ا  : فلما ف�رغ ق�ال  ،وجبریل والمالئكة،  اهللاى علیھ رسوُلفصّل،  لى مكة والمدینة  إ
ل ھ�و اهللا    ُق� "بق�راءة   :  ق�ال  ؟جبریل بما بلغ معاویة بن معاویة المزني ھذه المنزل�ة         

 وفیھ نوح   ،رواه الطبراني في الكبیر واألوسط    )  وماشیاً  وراكباً  وقاعداً  قائماً "أحد
عف ف�ي   لیس ھذا بضَ  :  قلتُ ، إنھ سرق ھذا الحدیث    : ابن حبان یقال   : قال ،بن عمر 
  .)٣(الھیثمي: قالھ، ھذا ة غیر ولیس فیھ عّل،س وفیھ بقیة وھو مدّل،الحدیث

 یا محمد:   بتبوك فأتاه جبریل فقالكان غازیًا - l -  اهللان رسوَلأوعن معاویة  -٥
 فف�رج  ، جبریل بیده ھكذا:نعم، فقال: ھل لك في جنازة معاویة بن معاویة؟ فقال : 

 وم��ع ، یم��شي ومع��ھ جبری��ل - l -  اهللا فج��اء رس��وُل،ك��امل��ھ ع��ن الجب��ال واأل 

 l -  اهللا فقال رسوُل،ى على معاویة بن معاویة   فصّل،  لف ملك أجبریل سبعون   
 ك�ان یقرؤھ�ا   "ح�د أق�ل ھ�و اهللا   "بكث�رة ق�راءة   :  بلغ معاوی�ة ھ�ذا؟ ق�ال    لجبریل بمَ  -

                                                           

  . ٤٣٩-٤/٤٣٨ ، أسد الغابة٥/٢٤٦دالئل النبوة:  ، انظر٤/٥١سنن البیھقي)(١
  .٣/٣٨مجمع الزوائد)(٢
 . ٣/٣٨مجمع الزوائد)(٣
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 وفیھ ص�دقة ب�ن   ،رواه الطبراني في الكبیر)  فبھذا بلغ ما بلغ   ، وراقداً  وقاعداً قائمًا
  .)١( الھیثمي: قالھ، وبقیة رجالھ ثـقات، ولم أعرفھ،أبي سھل

عل��ى معاوی��ة ب��ن  - l -الة النب��يھ��ذه الروای��ات الت��ي وقف��ُت علیھ��ا ف��ي ق��ّصة ص��       
  :معاویة

وقد تكلم علماء الحدیث علیھا كالمًا طویًال في نقدھا، ومن أھم ما قالھ المحّدثون ف�ي                      
الحافظ ابن حج�ر ف�ي ترجم�ة معاوی�ة ب�ن معاوی�ة المزن�ي أنقل�ھ         : نقد ھذه الروایات ما قالھ   

مات : البغوي وجماعة وقالوا  معاویة بن معاویة المزني ذكره      : ألھمیتھ، حیث قال الحافظ   

سندة، وم�ن طری�ق    وأن�س ُم�  ،ھ م�ن ح�دیث أب�ي أمام�ة     وردت ق�صتُ   - l -في عھد النب�يّ   
 ...ب والحسن البصري مرسلةسعید بن المسّی

 ولو أنھا في األحكام لم یكن في ،أسانید ھذا الحدیث لیست بالقویة ":      قال ابن عبد البر   
مزني معروف ھو وأخویھ، وأما معاویة بن معاویة شيء منھا ُحّجة، ومعاویة بن مقرن ال

  ).٢("فال أعرفھ

روى عن أنس نسخة موض�وعة منھ�ا ال�صالة بتب�وك ص�الة الغائ�ب                : وقال ابن حبان       
وھذا منكر وال احف�ظ ف�ي أص�حاب رس�ول     : على معاویة بن معاویة اللیثي، قال ابن حبان    

  ).٣( محمد بن زیاد عن أبي أمامةاهللا ھذا، والحدیث سرقھ شیخ شامي فرواه عن بقیة عن

نس أنھم كانوا أابن زید عن : وأما حدیث العالء بن زیدل ویقال: (مام النووي     وقال اإل
 وأنھ قد ن�زل علی�ھ   ، بموت معاویة بن معاویة في ذلك الیوم  النبيَ جبریُل فأخبر،  في تبوك 

 فھ�و  ،ورج�ع ى علی�ھ  ف�صلّ ،   فطوی�ت األرض حت�ى ذھ�ب       ،ون علی�ھ  سبعون ألف ملك ی�صلّ    
عف فھ الحف�اظ م�نھم البخ�اري ف�ي تاریخ�ھ والبیھق�ي واتفق�وا عل�ى َض�         حدیث ض�عیف ض�عّ    

  ).٤)(العالء ھذا وأنھ منكر الحدیث

ى على معاویة بن معاویة اللیثي وھو    ّلوي عنھ أنھ صَ   وقد رُ : (م     وقال العالمة ابن القیّ   
اب�ن زی�دل، ق�ال عل�ي ب�ن           : ف�إن ف�ي إس�ناده الع�الء ب�ن زی�د ویق�ال              ؛ولكن ال ی�صحّ   ،  غائب

كان یضع الحدیث، ورواه محبوب بن ھالل عن عطاء بن أبي میمونة عن أنس، : المدیني
  ).٥)(ال یتابع علیھ: قال البخاري

                                                           

  .٣/٣٨ئدمجمع الزوا)(١
  .٤٣٩-٤/٤٣٨أسد الغابة: ، وانظر٦/١١٦اإلصابة)(٢
  .  ١٣-٩/١٢عون المعبود)(٣
  .  ٥/٢٥٣المجموع)(٤
  . ١/٥٢٠زاد المعاد)(٥
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ت إذا فاتت��ھ ي عل��ى قب��ر المّی��أن��ھ ك��ان ی��صّل - l - وا بم��ا ثب��ت ع��ن النب��ياحتّج��: لث��ًاثا
  .)١(إذا كان المیت غائبًا في األصل فكذلك الحال ، والمیت في القبر غائب،  الصالة علیھ

  :على القبر بأدلة كثیرة منھا- l -وقد استدلوا على إثبات صالة النبي     

ل�ى قب�ر رط�ب       إ - l -انتھى رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنھما   -بن عباس اعن    - أ
 .)٢()ر أربعًاھ وكّبوا خلَفوصّف، ى علیھفصّل

، ًا أو ش�ابّ    الم�سجدَ  مُُّق� اء كانت تِ  مرأة سود ا أن   - رضي اهللا عنھ   -وعن أبي ھریرة     - ب

 أف����ال : ق����ال،م����ات: فق����الوا، أو عنھ����ا، ف����سأل عن����ھ - l - اهللاففق����دھا رس����وُل
، وهوني على قب�ره ف�دلّ   دّل: فقال،هھا أو أمَرروا أمَر فكأنھم صغّ  :قال )٣(؟آذنتموني

 رھا لھم  وإن اهللا ینوّ   ،إن ھذه القبور مملؤة ظلمة على أھلھا      : ثم قال ،  ى علیھا فصّل
 .)٤()بصالتي علیھم

 ف�ي ق�ّصة   -رض�ي اهللا عن�ھ   -ع�ن أب�ي ھری�رة       : "وجاء في بلوغ المرام البن حجر       - ج

أفال : ماتت، فقال:  فقالوا- l -المرأة التي كانت َتُقمُّ المسجَد، فسأل عنھا النبي    
دل�وني عل�ى قبرھ�ا، ف�دّلوه، ف�صّلى          : كنتم آذنتموني؟ فكأنھم صّغروا أمَرھ�ا، فق�ال       

 ).٥"(علیھا

ى عل��ى قب��ر بع��د   ص��ّل - l -أن النب��ي - رض��ي اهللا عنھم��ا  -ب��ن عب��اس اوع��ن   - د
   .)٦(رشھ

  ورأى قب�راً  - l -أخبرن�ي م�ن رأى النب�ي      : وروى الترمذي بسنده عن ال�شعبي ق�ال           
  .بن عباسا: خبرك؟ فقالأ من : فقیل لھ،ى علیھھ فصّلأصحاَب  فصّفمنتبذًا

 والعمل على ھ�ذا عن�د أكث�ر أھ�ل         ،بن عباس حسن صحیح   احدیث  ":  قال الترمذي         

الصالة   ورأى ابن المبارك،وإسحاق،  وھو قول الشافعي  - l -النبي العلم من أصحاب  
م�ا س�معنا ع�ن      أكث�ر : وق�اال  ،لى شھر إى على القبر    صّل یُ :واسحق ، وقال أحمد  ،على القبر 

  .)٧"(على قبر أم سعد بن عبادة بعد شھر ىّل َص– l -بن المسیب أن النبيَّا

                                                           

 .٢٤٩- ٥/٢٤٧المجموع )(١
  .   ٣/٤٤٨صحیح البخاري مع الفتح. رواه البخاري )(٢
  .   ٧/٢٦شرح النووي على مسلم. أعلمتموني: أي: آذنتموني )(٣
  . ٣/٤٤٨صحیح البخاري مع الفتح. لبخاريرواه ا )(٤
  . ٢٥٢بلوغ المرام من أدلة األحكام البن حجر ص )(٥
  .  ٤/٤٦سنن البیھقي )(٦
 . ١/٣٠٤صحیح سنن الترمذي)(٧
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   .)١"(ت بعد موتھ بثالثى على مّیصّل "- l -ن النبيأ-یضًاأ -وعنھ  -   ه

 فلما قدم، غائب - l -م سعد بن عبادة ماتت والنبي أن أ":  وعن سعید بن المسیب-و  
  .)٢"(مضى لذلك شھر وقد، ى علیھاصّل

 ى عل�ى لَّإذا فاتت�ھ ال�صالة عل�ى الجن�ازة َص�      - l -وك�ان م�ن ھدی�ھ     : "مب�ن الق�یّ   اقال       
  ف�ي ذل�ك  ولم یوق�ت ، ومرة بعد شھر، ومرة بعد ثالث، بعد لیلة قبر مرة  ى على لَّفَص القبر
  .وقتًا

- l -نب�ي ویروى عن ال    في الصالة على القبر؟    من یشكّ : - رحمھ اهللا  -قال أحمد        
  .انَسھ ِحى على القبر من ستة أوُجصّل كان إذا فاتتھ

أنھ   -  l  -وي عن النبي إذ ھو أكثر ما ُر،بشھرفحدَّ اإلمام أحمد الصالة على القبر      
  .ت المّیْلَب بما إذا لم ُی- رحمھ اهللا -  الشافعيُّوحدَُّه ،ى بعدهصّل

  .)٣"( إذا كان غائبًا إال للولّي-رحمھما اهللا -ومنع منھا مالك وأبو حنیفة     

 ف�ي ص�الة   ھ الت�ي وردت   اإلمام أحمد عن األوجُ    :وذكر صاحب عون المعبود ما قالھ          

 ،انَسھ�ا ِح�  وه كلُّب�ل م�ن ت�سعة وُج�    : ب�ن عب�د الب�ر   اق�ال   (:  ث�م ق�ال    ،على القبر - l -النبي
ثاب�ت    علی�ھ  صّلت لمن لم یُ   فالصالة على قبر ذلك المیّ    .. تمھیده ھا بأسانیدھا في  وساقھا كلَّ 

من الصحابة    وھذا مذھب جماعة،ذلك المیت قبلھ أم ال ى علىسواء صّل، ة المطھرةّنبالُس
  .)٤()والتابعین

 ب�ن اص�حیح مت�واتر ورد م�ن ح�دیث     : "مام أحمد ثم ق�ال وذكر الشیخ األلباني كالم اإل         
ب�ن    وع�امر ،ویزی�د ب�ن ثاب�ت أخ�ي زی�د ب�ن ثاب�ت        ،  وأن�س ب�ن مال�ك     ،  وأبي ھریرة ،  عباس
أمام�ة ب�ن     وأب�ي ،وأب�ي س�عید الخ�دري   ،  وبری�دة ب�ن الح�صیب   ، وجابر بن عب�د اهللا   ،ربیعة
  ).٥"(سھل

عل�ى القب��ر أذك�ر م��ا قال��ھ    - l -وبع�د ع��رض أدل�ة العلم��اء ف�ي إثب��ات ص�الة النب��ي         

والمی�ت ف�ي   ، قب�ر على ى  أنھ صلّ :- l -ورویتم عن النبي  " :-رحمھ اهللا -الشافعيم  اإلما

                                                           

  ). ٤/٤٦سنن البیھقي.(رواه الدار قطني والبیھقي) (١
  ).٤/٤٨سنن البیھقي.(وھو مرسل صحیح: رواه الترمذي والبیھقي، وقال)(٢
 .  ١/٥١٢المعادزاد )(٣
 .٢٢٩- ٧/٢٢٣األحادیث التسعة المشار إلیھا في الفتح الرباني: ، انظر٩/٢عون المعبود )(٤
  .٣/١٨٣إرواء الغلیل )(٥
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 فإنم�ا ن�دعو   ،  ى علی�ھ  صّل یُ  وھو إذا كان بیننا ملففاً     ،وإنما الصالة دعاء للمیت   ،  غائب القبر
  .)١"(؟ وفي القبر بذلك الوجھفكیف ال ندعوا لھ غائبًا، لھ بالصالة بوجھ علمناه

 :أدلة القول الثاني 

الق�ائلون بع�دم م�شروعیة ص��الة    ) وھ�م الحنفی�ة والمالكی�ة    (:  الفری�ق الث�اني  واح�تجّ      
  :الغائب مطلقًا بما یلي

، وس�یأتي تف�صیل     )٢(-l-على النجاشي من خ�صوصیاتھ       -l - أن صالة النبي   :أوًال
   .اقشة األدلةعند منذلك 

ى نقل عنھ أنھ ص�لّ اء ولم یُ ّرھم القُ  من أعزّ  - l - من أصحابھ   كثیرٌ وفي خلقٌ  أنھ تُ  :ثانیا

  ما مات منكم میت م�ا دم�تُ  ال أعرفّن ":- l -حتى قال ،  على ذلك  مع حرصھ ،  علیھم
  ).٣"(بین أظھركم إال آذنتموني، فإن صالتي علیھ رحمة

 أح�ٌد، وك�ذلك ل�م ی�صّل الم�سلمون         - l -ع�د الرس�ول      أنھ لم یصّل صالة الغائ�ب ب       :ثالثًا

  ).٤( صالة الغائب، وال على الخلفاء الراشدین األربعة- l -على رسول اهللا

 أن من شرط الصالة على الجنازة حضورھا بدلیل ما ل�و ك�ان المی�ت ف�ي البل�د ل�م                  : رابعًا
      ). ٥(تجز الصالة علیھا مع غیبتھا عنھ

أن ص�الة الغائ�ب عل�ى المی�ت غی�ر م�شروعة إال ف�ي                : القائ�ل : لث الفریق الثا  واحتّج     
  .حق من مات ولم ُیصلَّ علیھ، فُیصّلى علیھ صالة الغائب

 عل�ى النجاش�ي عل�ى م�ن م�ات      - l -حملوا الروایات الواردة في ص�الة النب�ي         -١
 .ولم یصّل علیھ

م ب��اب ال��صالة عل��ى الم��سل(: وا بم��ا قال��ھ أب��و داود ص��احب ال��سنن ف��ي س��ننھاحتّج�� -٢
-عن أب�ي ھری�رة    ،  بثم ساق بإسناده عن سعید بن المسیّ      ) یموت في بالد الشرك   

                                                           

  .٥/٣١٥معرفة السنن واآلثار )(١
  . ٨٢-٢/٨١، تفسیر القرطبي١٤٣-٢/١٤٢، شرح الخرشي ٢/٢٠٩حاشیة ابن عابدین )(٢
ث رواه أحمد، النسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم في  ، والحدی٢/٢٠٩حاشیة ابن عابدین )(٣

 ، ١١٤أحــكام الجنائز ص.( وصّححھ األلباني-رضي اهللا عنھ-المستدرك، كلھم من روایة یزید بن ثابت
 ، ١/١١ ، وسنن ابن ماجة٤/٨٥ ، وسنن النسائي٤/٣٨٨مسـند اإلمــام أحمد: وانظـر

  ). ٢/١٢٠٤ ، الجامع٣/٥٩١والمستدرك
  . ٢/٣٨٢ ، المغني٤/٥١، الجوھر النقي البن التركمان٢/١٤٣شرح الخرشي) (٤
  . ٢/٣٨٢المغني )(٥
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، عى للناس النجاشي للیوم الذي مات فی�ھ        نَ - l - أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنھ  
 .)١()ر أربع تكبیرات بھم وكّبى فصّفلى المصّلإوخرج بھم 

 نجاش�ي رج�ل م�سلم ق�د آم�ن     ال: ل�تُ ُق(: قال اإلمام الخطابي معلقًا على الحدیث ال�سابق           

  والم�سلم إذا م�ات وج�ب   ،ن�ھ ك�ان یك�تم إیمان�ھ    أال إقھ عل�ى نبوت�ھ     وصّد -l -برسول اهللا 
بحضرتھ من   ولم یكن،وا علیھ إال أنھ كان بین ظھراني أھل الكفرعلى المسلمین أن یصلّ 

 الن�اس  حقُّھ وأوولیُّ ھإذ ھو نبیُّ، ن یفعل ذلكأفلزم رسول اهللا ، یقوم بحقھ في الصالة علیھ  
 فعل�ى ھ�ذا إذا   ،الغیب بظھر لى الصالة علیھإ ھو السبب الذي دعاه - واهللا أعلم -فھذا ،  بھ

ي علیھ من كان صّلفإنھ ال ُی، علیھ  وقد قضى حقھ في الصالة،مات المسلم ببلد من البلدان
، ي علیھصلَُّیة أن ّنُسكانت ال، ذرومانع ُع  علیھ لعائقصّللم أنھ لم ُی فإن ُع،غائبًا ببلد آخر

ل�ى بل�د المی�ت    إول�م یتوجھ�وا   ، علیھ استقبلوا القبل�ة  وا فإن صّل،عد المسافة ترك ذلك لبُ  وال یُ 
  .)٢()إن كان في غیر جھة القبلة

 ال�صواب أن الغائ�ب إن م�ات       : بن تیمیة قول�ھ   اسالم  م عن شیخھ شیخ اإل    بن القیّ ال  َقوَن     

 عل��ى – l -ى النب��ُيّلكم��ا َص�� ، ائ��بى علی��ھ ص��الة الغ ّل ُص��، علی��ھ فی��ھ ببل��د ل��م ی��صلّ  
 صّلُی�  ي علی�ھ حی�ث م�ات ول�م        ّلوإن ُص�  ،   علی�ھ  صّلولم ُی�  ،  ألنھ مات بین الكفار   ؛  النجاشي

ى ّلَص�  - l -والنب�ي ، ألن الف�رض ق�د س�قط ب�صالة الم�سلمین علی�ھ      ؛ علیھ صالة الغائب  
  .)٣(-اهللا أعلمو - وھذا لھ موضع،ة وھذا لھ موضعّنھ ُسُكْروَت ھعُلوِف، كھَرعلى الغائب وَت

 فق�د ، الصالة على كل می�ت غائ�ب       - l -ولم یكن من ھدیة وسنتھ     (:موقال ابن القیّ       
  .)٤() علیھموھم ُغیَّْب فلم یصّل، مات خلق كثیر من المسلمین

عل�ى النجاش�ي     - l -وا بما ورد في إحدى روای�ات ح�دیث ص�الة النب�ي            واحتّج -٣
  .)٥"(وا علیھصّلأخاكم قد مات بغیر أرضكم فقوموا ف إن"وھي 

   لمإذا كان المیت بأرٍض: ن صالة الغائب تكون مشروعةأفھذه الروایة تدل على         

  . علیھ فیھایصّل        

                                                           

  . ٦-٩/٥عون المعبود )(١
  .١/٢٧٠معالم السنن )(٢
 .٥٢١-١/٥٢٠زاد المعاد )(٣
  .١/٥١٩زاد المعاد )(٤
 زاد  ،١٢٠أحكام الجنائز لأللباني ص. الشیخ األلباني: وسندھا على شرط الشیخین، كما قال )(٥

 .١/٥١٩المعاد
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ا م�ات الخلف�اء    نھ لّم�  أ ،إن مما یؤید عدم مشروعیة الصالة على كل غائب        : وقالوا -٤
ل�و فعل�وا    و،   الغائ�ب   م�ن الم�سلمین عل�یھم ص�الةَ         أح�دٌ  صّلالراشدون وغیرھم لم یُ   

  .)١(ذلك لتواتر النقل بذلك عنھم

ُتشرع صالة الغائب في الیوم الذي مات فیھ المیت أو :  القائل: الفریق الرابعواحتّج     
   .ما قُرب منھ، إال إذا طالت المدة

 - l -عل�ى النجاش�ي حی�ث ورد أن النب�ي          -l -بما ورد ف�ي حادث�ة ص�الة النب�ي              
  ).وا علیھ فصّل من الحبش فھلّمقد توفي الیوم رجل صالح: قال

النجاش�ي ص�احب الح�بش ف�ي الی�وم       - l -ى لن�ا النب�يُّ  َعَن(: خرىأوورد في روایة         
 ف��ي الی��وم ال��ذي م��ات فی��ھ  أن ص��الة الغائ�ب ت��صحّ : فأخ��ذوا م��ن ذل��ك،)٢()ال�ذي م��ات فی��ھ 

  .ب منھ أو ما قُر،المیت

عل�ى المی�ت ال ُت�شرع عل�ى ك�ل           ب�أن ص�الة الغائ�ب       :  القائ�ل  :خ�امس  الفریق ال  واحتّج     
  .أحد، وإنما من كان من أھل الصالح ولھ سابقة في الخیر ونحوھم

  .  أنھ صّلى على ُكّل غائب- l -     بأنھ لم ُینقل عن النبي

إذا كان الغائب لھ شأٌن ف�ي اإلس�الم، ك�أن یك�ون إم�ام ع�دل وخی�ر ُص�ّلي علی�ھ                        :      قالوا

عل�ى النجاش�ي،   - l -عاة الُھدى، كم�ا ص�ّلى النب�ي      صالة الغائب، وكذا علماء الحق، ودُ     

 لم ُیصّل على كل غائب،    - l -أما أفراد الناس فال ُتشرع الصالة علیھم؛ ألن الرسوَل          
إنم��ا ص��ّلى عل��ى ش��خص واح��ٍد وھ��و النجاش��ي؛ ألن ل��ھ ق��دمًا ف��ي اإلس��الم، وألن��ھ آوى          

وحم��اھم وأح��سن المھ�اجرین م��ن ال�صحابة ال��ذین ھ��اجروا إل�ى الحب��شة، آواھ��م ون�صرھم     
  ).٣(إلیھم، وكانت لھ ید عظیمة في اإلسالم 

على النجاشي أن�ھ    - l -ویؤیده ما جاء في بعض روایات حدیث صالة النبي        :      قالوا
  ). ٤"(قد ُتوفي الیوم رجٌل صالٌح من الَحَبش: "قال

 ُتشرع صالة الغائب عل�ى المّی�ت ال�ذي یك�ون    : القائل :سادس الصاحب القول  واحتّج     
  .بلده في جھة القبلة فقْط

                                                           

 .   ٩٣المصر السابق ص )(١
  .تقّدم تخریجھما ) (٢
 . ١٣/١٥٩مجموع فتاوى ابن باز)(٣
 . سبق تخریجھ)(٤
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ة ف��ي ص��الة العّل��(: ت��ھ بقول��ھّجع��ن ُح روأم��ا اب��ن حب��ان ص��احب الق��ول الخ��امس فعّب��       
 وذاك أن بل��د ،ن النجاش��ي أرض��ھ بح��ذاء القبل��ة؛ أالم��صطفى عل��ى النجاش��ي وھ��و بأرض��ھ

إذا  ف� ،والكعب�ة بین�ھ وب�ین ب�الد الحب�شة     ، نسان بالمدین�ة ك�ان وراء الكعب�ة       الحبشة إذا قام اإل   
 وك�ان بل�د الم�دفون ب�ین بل�ده والكعب�ة       ،ت ودفن ثم علم المرء في بل�د آخ�ر بموت�ھ      مات المیّ 

  .جاز لھ الصالة علیھ؛ وراء الكعبة

 ِت المّی�  وك�ان بل�دُ  ، وأراد الُم�صلِّي علی�ھ ال�صالَة ف�ي بل�ِدِه،     فن في بل�دٍ فأما من مات ودُ        
  .)١()فمستحیل حینئذ الصالة علیھ، ُهوراَء

  . علیھ العلم في ھذه المسألة مما وقفُت ھي أھم األدلة التي استدل بھا أھُلھذه     

  اطب اث

ا  

  :مناقشة األدلة

-  أصحاب الق�ول األول     على أدلة  -الحنفیة والمالكیة -أصحاب القول الثاني    عترض   ا    
 أتبع ذلك باإلجابة    ثم،  أھمھا أذكر،  عتراضات كثیرة وردود عدیدة     ا ب - الشافعیة والحنابلة 

   :علیھا

ة وذل�ك لع�دّ    - l -عل�ى النجاش�ي م�ن خ�صوصیاتھ       - l -إن صالة النبي  : قالوا :أوًال
  :أوجھ

،  النجاش�ي جنوبًا وش�ماًال حت�ى رأى نع�شَ        - l - لھ )٢(حیت إن األرض دُ   :الوجھ األول 
ج حیت ل�ھ جنوب�ًا وش�ماًال ح�ین رأى الم�سجد األق�صى ص�باح لیل�ة اإلس�راء والمع�را           كما دُ 

   .)٣(حین وصفھ لكفار قریش

 -علیھ ال�صالة وال�سالم  - حتى رآه    - أي النجاشي  -ألنھ رفع سریره    (: قال ابن عابدین       
 وغیر، ت یراه اإلمام وبحضرتھ دون المأمومینفتكون صالة من خلفھ على مّی، بحضرتھ

  . )٤()قتداءمانع من اال

                                                           

  .٣٦٧- ٧/٣٦٦صحیح ابن حبان )(١
. بسطھا: البسط، دحا األرض یدحوھا دحوًا أي: الدحو: أي ُبسطت، جاء في لسان العرب: ُدحیت لھ )(٢

 .٦/٢٣٣٤ ، الصحاح مادة دحا ٤/٣٠٣لسان العرب مادة دحا: انظر
، نصب الرایة ١/٣١٢، بدائع الصنائع١٩٠-١/١٨٩ ، بلغة السالك١٤٣-٢/١٤٢شرح الخرشي )(٣
  . ٨٢-٢/٨١ ، تفسیر القرطبي٢/٢٨٣
 . ٢/١٧٩البحر الرائق:  ، وانظر٢/٢٠٩حاشیة ابن عابدین )(٤



 - ٢٣٦٧ -

 - أن النب�ي ( -رض�ي اهللا عن�ھ    -وا قولھم بما ورد من حدیث عمران بن ح�صین          وأیّد     

l - اهللافق��ام رس��ولُ ، وا علی��ھفقوم��وا ف��صلّ ، إن أخ��اكم النجاش��ي ت��وفي  : ق��ال - l - 
     .)١() بین یدیھُھون إال أن جنازَتوھم ال یظّن، أربعًا رفكّب، وا خلفھوصّف

  .)٢( من المؤمنین یقوم بالصالة علیھ إن النجاشي لم یكن في بالده ولّي:الثانيالوجھ 

 إنم��ا أراد بال��صالة عل��ى النجاش��ي إدخ��ال الرحم��ة علی��ھ  - l - إن النب��ي:الثال��ثلوج��ھ ا
   .)٣( ومیتًاھتمام بھ حیاًّستئالف بقیة الملوك بعده إذا رأوا االاو

ع��ن ھ��ذه   -ال��شافعیة والحنابل��ة وم��ن وافقھ��م     -أص��حاب الق��ول األول  وق��د أج��اب       
   :عتراضات بما یلياال

علی�ھ ال�صالة    -على النجاشي من خصوصیاتھ    - l -بيدعائھم أن صالة الن   اإن   -١
 .)٤(ألن األصل عدم الخصوصیة؛ مغیر مسّل -والسالم

إذ ك�ان  ، كان مخصوصًا بھ�ذا الفع�ل    - l -وزعموا أن النبي   (:قال اإلمام الخطابي       
 األرض   أنھ قد سویت لھ أعالم: لما روي في بعض األخبار،في حكم المشاھدین للنجاشي

فعالھ أإذا فعل شیئًا من  - l -  اهللاألن رسوَل؛  وھذا تأویل فاسد،صر مكانھحتى كان یب
ومما یبین ذلك أنھ ، ال بدلیلإال یعلم   والتخصیص، بھالقتداءالشریفة كان علینا متابعتھ وا

- l -  ن ھ��ذا التأوی��لأ فعلم��ُت، وا مع��ھف��صّل  بھ��م ف��صّف،ىصّلل��ى الُم��إخ��رج بالن��اس: 
  .)٥()فاسد

؛ وھ�ذا ض�عیف  ، كان مخ�صوصًا ب�ھ   - l -ن النبيأوزعموا  (: مام البغوي وقال اإل      
وال تجوز دع�وى    التخصیص ما لم یقم دلیل   ،  قتداء بھ في أفعالھ واجب على الكافة      ألن اال 

   .)٦()ى مع الناسلَّ إنما َصُهَدْحَو  علیھصلِّلم ُی - l -ألن النبي؛ ھنا التخصیص ھا

   :وقال صاحب عون المعبود

وا فھلّم��" - l -دع��وى الخ��صوصیة ل��یس علیھ��ا د لی��ل وال برھ��ان ب��ل قول��ھ : ُتل��ُق(     
ى علی�ھ   ف�صلّ ،  ف�صففنا خلف�ھ   ": وق�ول ج�ابر   ،  "فقوموا ف�صلوا علی�ھ     ":وقولھ،  "وا علیھ فصّل

ى بھ�م  ثم خرج بأص�حابھ ف�صلّ  ، ستغفروا لھا: ثم قال ":وقول أبي ھریرة ،  "ونحن صفوف 
                                                           

  .  ، والحدیث سبق تخرجھ٢/٢٨٣نصب الرایة )(١
  .٢/٢٨٣ ، نصب الرایة٨٢-٢/٨١تفسیر القرطبي )(٢
  . ٢/٨٢تفسیر القرطبي )(٣
  .٢/٢٠٩سبل السالم )(٤
 .٢٧١-١/٢٧٠معالم السنن )(٥
  . ٣٤٢-٥/٣٤١شرح السنة )(٦



 - ٢٣٦٨ -

 عل�ى المی�ت     من�ا ف�صففنا علی�ھ كم�ا ی�صفّ         فُق ":وق�ول عم�ران   ،  "ى عل�ى الجن�ازة    كما ی�صلّ  
؛ م ھ�ذه الروای�ات یبط�ل دع�وى الخ�صوصیة          وتق�دّ ،  "ى عل�ى المی�ت    ینا علیھ كما یصلّ   وصّل

، بتل�ك ال�صالة   - l - ف�ال معن�ى ألم�ره   - l -بية بالنألن صالة الغائب إن كان خاصّ 

وم الوصال  أال ترى ص،ھ ألمتھال یجوز فعُل - l -ًا بھألن ما كان خاّص؛ بل نھى عنھا
واألصل في كل أمر من األمور الشرعیة عدم ، لم یرخص لھم بھ مع شدة حرصھم ألدائھ

 ب�ل ق�ام ال�دلیل    ،ول�یس ھن�ا دلی�ل عل�ى الخ�صوصیة     ،  حتى یقوم الدلیل علیھ�ا     ،الخصوصیة
  .)١()على عدمھا

 عمل وما:  لنا لیس ذلك إال لمحمد ُق:قال المالكیة وغیرھم (: العربي المالكيابن وقال      
  .)٢()محمد تعمل بھ أمتھ بھ

 النجاش��ي أو أح��ضر  ف��رأى نع��شَ  - l -حی��ت للنب��ي وأم��ا ق��ولھم إن األرض دُ  -٢

م�ن أھ�ل    وق�د رّد ذل�ك كثی�ر   ، فك�الم ینق�صھ ال�دلیل    - l -النعش بین یدي النب�يّ  
  .العلم

حتم�ال  ال تح ھذا الباب لم یبق وث�وق ب�شيء م�ن ظ�واھر      إنھ لو فُ   (:قال اإلمام النووي       
  .)٣()الدواعي بنقلھ مع أنھ لو كان شيء من ذلك لتوفرت، اف العادة في تلك القضیةانحر

وأح�ضرت   وی�ت جوابًا على زعمھم ب�أن األرض طُ  :بن العربي المالكياوقال اإلمام       

تقول�وا   ولك�ن ال  ، ل�ذلك ا ألھ�لٌ َنوإن نبّی، ا علیھ لقادٌرَنلنا إن رّبُق (- l -الجنازة بین یدیھ 
ودع�وا ال�ضعاف    ،ثوا إال بالثابت�ات  وال تح�دّ ،وال تخترع�وا م�ن عن�د أنف�سكم    ، إال ما رویتم  

  .)٤(فإنھا سبیل تالف إلى ما لیس لھ تالف

ب�ین   أح�ضر روح�ھ   أو، وأما قولھم رفع لھ سریره   (: وقال شمس الحق العظیم آبادي         

لك�ن ل�م    ،لك ل�ذ ألھٌل- l - لقادر علیھ وأن محمدًا- تبارك وتعالى -أن اهللا  : یدیھ فجوابھ 
عباس   بناعن   وإنما ذكره الواحدي، أو حسن، ت ذلك في حدیث النجاشي بسند صحیحثُبَی

  . بھحتّجبال سند فال ُی

  ."وال تحدثوا إال بالثابتات ودعوا الضعاف" :ولھذا قال ابن العربي     

فإن  ، فال یدل على ذلك   بن حبان من حدیث عمران بن حصین      اوأما ما رواه أبو عوانھ و     
الجن��ازة  ونح��ن ال ن��رى إال: "وھ��م ال یظن��ون إال أن جنازت��ھ ب��ین یدی��ھ وف��ي لف��ظ   ":لفظ��ھ

المی�ت   ي عل�ى  كم�ا ی�صلّ    - l -ینا علی�ھ خل�ف النب�ي      ا ص�لّ  أّن� :  ومعنى ھذا القول   ،"قدامنا
                                                           

  .٩/٩عون المعبود )(١
  .٤/٢٥٩عارضة األحوذي )(٢
  .  ٢/٣٨٢المغني:  ، وانظر٥/٢٥٣المجموع )(٣
 .٣/٤٣٢فتح الباري:  ، وانظر٤/٢٦٠عارضة األحوذي )(٤



 - ٢٣٦٩ -

، ق�دامنا  ك�أن المی�ت  ،   عل�ى المی�ت    ا علی�ھ كم�ا ی�صفّ      َنفْف لك�ن َص�    ، المی�ت  ا ل�م ن�رَ    والحال أنّ 

فحینئ��ذ  ،كعل��ى الحاض��ر الم��شاھد  - l - ل��صالتھ– l -یدی��ھونظ��ن أن جنازت��ھ ب��ین  
مجم�ع عن�د     ویؤی�د ھ�ذا المعن�ى ح�دیث    ،لى معنى لف�ظ أحم�د  إیؤول معنى لفظ ھذا الحدیث      

  ".ین وما نرى شیئًافصففنا خلفھ صّف" :الطبراني

 ج�اء  قد: وقال،  ع على ابن العربي    حیث شنّ  :ندفع قول العالمة الزرقاني   اومن ھا ھنا         
  م��ن ح��دیث عم��ران فم��ا ح��دثنا إال بالثابت��ات :ؤی��د رف��ع الحج��اب بإس��نادین ص��حیحین م��ا ی

 .نتھى، فإن ھذا الحدیث ال یدل على رفع الحجابا..

  .)١(-l -وا علیھ مع النبيالذین صّل -l - غائبًا عن أصحابھُتفكان المّی؛ مناولئن سّل

 بال�صالة  ن یقوموأما قولھم بأن النجاشي مات بأرض لم یكن فیھا أحد من المؤمنی  -٣
 .علیھ

 فیبع�د أن ، وقد أسلم وأظھر إس�المھ ،  ألن النجاشي ملك الحبشة؛ إن ھذا بعید   :فجوابھ     
یكون  أي أن یكون ملك على دین وال، تحیل ذلك  فالعادة،ي علیھیكون لم یوافقھ أحد یصّل

  .)٢(حدأ علیھ في بلده  في شيء من األخبار أنھ لم یصّلثم إنھ لم یأِت، لھ أتباع

  .ى علیھ أحد في بلده إنھ لم یرد في شيء من األخبار أنھ صّل:فإن قیل     

 لك�ن م�ن المعل�وم أن النجاش�ي أس�لم          ،  نعم ما ورد فیھ شيء نفی�ًا وال إثبات�اً          (:فالجواب     
ك�ل   فیبع�د ،  ووصل إلیھ جماعة من المسلمین مرة بعد مرة وكرة بع�د ك�رة            ،  وشاع إسالمھ 

  .)٣() أحد من بلدهى علیھأنھ ما صّل البعد

  بتلك ال�صالة النجاش�ي إلدخ�ال الرحم�ة عل�ي           خّص - l -وأما قولھم بأن النبي    -٤
  .تًاًا ومّیھتمام بھ حّیالملوك بعده لما یرونھ من اال قیةستئالف باو

ث�م إن برك�ة     ،  ال�شرع   كثیر م�ن ظ�واھر     النسّد؛  تح باب ھذا الخصوص   لو فُ : فالجواب     

ول�یس  ،  تمّی�   من ال�صحابة عل�ى النجاش�ي تلح�ق بك�ل           ى معھ  ومن صلّ  -l -دعاء النبي 
  .)٤(ًا بالنجاشياألمر خاّص

                                                           

  .١٠-٩/٩عون المعبود )(١
  .٢/٨٢ ، تفسیر القرطبي٢/٣٨٣ ، المغني٣/٤٣٢فتح الباري )(٢
  .٩/٦عون المعبود )(٣
  .٢/٨٢ ، تفسیر القرطبي٢/٣٨٣ ، المغني٣/٤٣٢فتح الباري )(٤



 - ٢٣٧٠ -

عل��ى - l -س��تدالل بق��صة ص��الة النب��ي   عت��رض الحنفی��ة والمالكی��ة عل��ى اال   او :ثانی��ًا
  : النجاشي

 على غائب سواه بعد تسلیمھم    لم یصلّ  - l -ألن النبي   ؛  ةبأنھا لیست تشریعًا لألمّ        
  .ة غائببأن تلك الصالة كانت صال

وقد مات  ،   على غائب غیره   لم یصلّ  - l - على ذلك أن النبي    ویدّل(: قال الزیلعي      
 عل�یھم إال غائب�ًا واح�دًا ورد أن�ھ     من الصحابة خلق كثیر وھم غائبون وسمع بھم فلم یصلّ 

وغائب�ان آخ�ران ھم�ا      .. وھو معاویة ب�ن معاوی�ة المزن�ي       ،  ویت لھ األرض حتى حضره    ُط
  .)١()جعفر بن أبي طالبو، زید بن حارثة

   :عتراض من وجوهوالجواب على ھذا اال

یكف�ي فی�ھ ورود ح�دیث    ، س�تحباب فع�ل م�ن األفع�ال       یة أو ال  ّن أنھ إلثب�ات ال�سُ     :الوجھ األول 
یة كون ّن وال یلزم إلثبات السُ  ،كوتیًاأو سُ ،  أو فعلیاً ،  سواء كان قولیاً  ،  واحد بالسند الصحیح  

ا ال یثب�ت كثی�ر م�ن    وإّل� ، صحابة ف�ي الواقع�ات المختلف�ة   ًا ع�ن جماع�ة م�ن ال�    الحدیث مرویّ 
  .ئمةاألحكام الشرعیة التي معمول بھا عند جماعة من األ

 -l - اهللان لن�ا رس�ولُ  وقد بّی، ستغفار للمیت ودعاء لھ ان صالة الجنازة    أ :الوجھ الثاني 
  -:أن طریق أدائھا بثالثة أنواع

وھ�ذا الن�وع   ، فیصلون علیھ،  ام المصلین ّدُق حاضرًا    أن یكون المیت مشھوداً    :النوع األول 
ألن�ھ ل�م   ؛ ھو األصل في ھذا الباب والعمدة فیھ، وال یجوز غیر ھذا الن�وع لم�ن ق�در علی�ھ           

ى بع�ده عل�ى    ث�م ص�لّ    ،ى عل�ى المی�ت الحاض�ر ال�شاھد         أنھ صلّ  قّط - l -یثبت عن النبي  
  .ى صالة الغائب علیھأو صّل، قبره

لكن ما ، القریة أو، المیت لمن كان حاضرًا في تلك البلدة الصالة على قبر :والنوع الثاني
 فلم�ا دخ�ل   ،ف�ن أو ك�ان غائب�ًا ع�ن ذل�ك الموض�ع       أمكن من الصالة على ذلك المیت حتى دُ       

وأم ، في صالتھ على المسكینة - l - اهللاكما فعل رسوُل، على قبره ىأخبر بموتھ فصلّ 
  .- ھم رضي اهللا عن-وطلحة بن البراء، وأم أبي أمامة، سعد

ون ص��الة  فی��صّل، وج��اء نعی��ھ ف��ي بل��د آخ��ر، أن یك��ون المی��ت ف��ي بل��د آخ��ر:الن��وع الثال��ث

 -l - اهللاكم��ا فع��ل رس��ولُ ، و الق��صیرةأالغائ��ب عل��ى ذل��ك المی��ت م��ن الم��سافة البعی��دة   
  .ومعاویة بن معاویة المزني، بالنجاشي

      
                                                           

 .٩/٦عون المعبود )(١



 - ٢٣٧١ -

  .لصالة المسلمین علیھقد یسقط  ل والفرض في ھذا ھو النوع األّومدَةن الُعأ وال شّك 

س�تحباب ال   واس�تغفار للمی�ت عل�ى س�بیل اال          والثالث فدعاء محض   ،وأما النوع الثاني       
   .الفرضیة

ى عل��ى وي أن��ھ ص��ّل فق��د ُر،عل��ى المی��ت الغائ��ب - l -  أن ص��الة النب��ي:الوج��ھ الثال��ث
  :أربعة من الصحابة

تة وغیرھ��ا م��ن ح��دیث  وق��صتھ ف��ي الكت��ب ال��س   - رض��ي اهللا عن��ھ  -النجاش��ي: األول     
، عتم�اد ف�ي ھ�ذا الب�اب عل�ى ح�دیث النجاش�ي       واال.. جماعة من الصحابة بأس�انید ص�حیحة   

   .ویضم إلیھ غیره من الروایات

وجعف�ر ب�ن   ، والراب�ع زی�د ب�ن حارث�ة    ، والثالث،  الثاني معاویة بن معاویة المزني  والغائب
  .)١(..)أبي طالب

عل���ى النجاش���ي لی���ست ال���صالة    - l -زع���م بع���ض الحنفی���ة أن ص���الة النب���ي  : ثالث���ًا
ال���صالة بمعناھ���ا  : أي، وإنم���ا المق���صود بھ���ا ال���دعاء فق���ط   ، المخ���صوصة والمعروف���ة

  .)٢(غوياللُّ

ه الروایات الصحیحة الواردة في الصالة المخصوصة   وھذا الزعم بعید وباطل وتردّ          
ر صففنا خلفھ فكّب� فتقدم و": وفي روایة أخرى ،  ربعًاأر  وا خلفھ فكبّ  فصّف": ورد فیھا ،  حیث

      ".ى على المیتینا علیھ كما یصّلوصّل": وفي أخرى، "علیھ أربعًا

 الق�ائلین ب�أن ص�الة الجن�ازة تك�ون م�شروعة ف�ي الی�وم         :مناقشة أدل�ة الق�ول الراب�ع           
  .و ما قرب منھأالذي یموت فیھ المیت 

  .)٣(نجاشية الال جمود على قّصإأن قولھم ھذا ما ھو ب :یمكن مناقشة ذلك     

      

                                                           

ة ھي ، وقد سبق أن الروایات الواردة في صالة الغائب الصحیحة والثابت١١- ٩/١٠ عون المعبود )(١

  .على النجاشي فقط وما عدا ذلك ال یثبت  - l -المتعلقة بصالة النبي
  .٢/١٧٩، البحر الرائق١/٣١٢ ، بدائع الصنائع٣١٩ ، حاشیة الطحطاوي ص٢/٢٠٩الدر المختار )(٢
  .    ٢/٢٠٩ ، سبل السالم٣/٤٣٢فتح الباري )(٣
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القائلین بأن الصالة عل�ى الغائ�ب ال ت�شرع عل�ى ك�ل أح�د،                : سالخام مناقشة أدلة القول    
  .وإنما من كان من أھل الصالح ولھ سابقة في الخیر

  -:یمكن مناقشتھ بما یلي     

 على من مات من أص�حابھ،  - l - أنھ لو جازت الصالة على الغائب لصّلى النبي   :أوًال
ال : "لقّراء، ولم ُینقل عنھ أنھ صّلى عل�یھم م�ع حرص�ھ عل�ى ذل�ك حت�ى ق�ال                   ومن أعزھم ا  

أع��رفّن م��ا م��ات م��نكم مّی��ت م��ا دم��ُت ب��ین أظھ��ركم إال آذنتم��وني، ف��إن ص��التي علی��ھ            
  ). ١"(رحمة

أحد ، وكذلك ل�م ی�صّل الم�سلمون          - l - أنھ لم یصّل صالة الغائب بعد الرسول         :ثانیًا 

  ).٢(األربعة الخلفاء الراشدین وغیرھم صالة الغائب وال على - l -على رسول اهللا 

 تجوز صالة الغائ�ب عل�ى المّی�ت ال�ذي یك�ون بل�ده          :  القائل :  مناقشة أدلة القول السادس   
  .في جھة القبلة دون سواه

    .)٣(ة النجاشيال جمود على قّصإأن قولھ ھذا ما ھو ب :   یمكن مناقشتھ  

                                                           

  . ، والحدیث سبق تخریجھ٤/٥١ ، الجوھر النقي٣/٣٦٧فتح القدیر)(١
 . ٤/٥١ ، الجوھر النقي٢/١٤٣شرح الخرشي )(٢
  . ٢/٢٠٩ ، سبل السالم٣/٤٣٢فتح الباري  )(٣
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  رااطب ا

را  

ذك���ر المناق���شات و، أدل��تھم ب���سط و،  أق��وال العلم���اء ف���ي ھ��ذه الم���سألة  ع���رض بع��د      
 أن الق��ول ال��راجح ھ��و ق��ول جمھ��ور العلم��اء  - واهللا أعل��م- یظھ��ر ل��يواألجوب��ة علیھ��ا، 

، عل�ى أنھ�ا ال تك�ون إّل�ا ف�ي ح�ق م�ن م�ات ول�م ُی�صلَّ            المثبتین لمشروعیة ص�الة الغائ�ب     
  -: التالیةعلیھ، فُیصلَّى علیھ صالة الغائب؛ وذلك لألسباب

عف أدل�ة الن�افین   ول�ضَ ،  جمھور العلماء المثبت�ین لم�شروعیة ص�الة الغائ�ب          ة لقوة أدل  :أوًال
   .عفھن ظھر لنا َضیوما جاء بھ المانعون من ردود على أدلة المثبت، لمشروعیتھا

 عت�دُّ  المانعون من الصالة على الغائب بشيء یُ      أنھ لم یأتِ  : والحاصُل( :قال الشوكاني      
ى علی��ھ فیھ��ا وھ��و   صلَّ ال ُی�� بم��ن ك��ان ف��ي أرضٍ  عت��ذار ب��أن ذل��ك مخ��تصّ   وى االب��ھ س�� 
   .)٢() یدفعھ األثر والنظر،ة النجاشي، قّص)١(جمود

أن القائلین بمشروعیة صالة الجنازة عل�ى  : صارى القولوُق (:وقال الشیخ الساعاتي      
  .)٣(...)یلف وال تأو ألنھا تتمشى مع الدلیل بدون تكّل؛تھم أقوىّجالغائب ُح

شرع صالة فُت،  على المیت صالة الجنازة صلَّتكون صالة الغائب مشروعة إذا لم یُ      : ثانیًا
وك��ذلك تك��ون ، ح��ٌدأ علی��ھ صلِّالغائ��ب ف��ي ح��ق الم��سلم ال��ذي م��ات ف��ي ب��الد الكف��ار ول��م ُی�� 

ونح�وھم مم�ن   ، ِرْس� و مات في األَ أ ،أو مات في حریق   ،   من مات غریقاً   مشروعة في حقّ  
   .علیھم صالة الجنازة صلَّلم ُی

إم�ا أن تك�ون عل�ى       : صالة الغائب ) "٩٥(     جاء في قرار مجمع البحوث اإلسالمیة رقم      
غیر الشھداء، وإما أن تكون على ال�شھداء، أم�ا إن كان�ت عل�ى غی�ر ال�شھداء فھ�ي ج�ائزة          

 رضي اهللا عنھ  -عند جمھور العلماء، ومن أدلتھم ما جاء في الصحیحین عن أبي ھریرة             

نع��ى للن��اس النجاش��ي ف��ي الی��وم ال��ذي م��ات فی��ھ، وخ��رج بھ��م إل��ى      "- l - النب��ي  أن-
ومم�ا تق�ّدم یتب�ین أن ال�صالة عل�ى           )...٤"(الُمصّلى، فصّف أصحابھ، وكّب�ر أرب�ع تكبی�رات        

المّیت الغائب الذي مات موتًا عادّیًا مستحٌب، وال بأس ب�ھ عن�د جمھ�ور الفقھ�اء؛ وھ�ذا م�ا          
  ).  ٥"(ألحادیث الصحیحة في ذلكنمیل إلیھ ونرّجحھ؛ لورود ا

                                                           

  ).جمود على(لعّل صّحة العبارة  )(١
  .٤/٥٨نیل األوطار )(٢
  .٧/٢٢٣الفتح الرباني)(٣
  . سبق تخریجھ)(٤
  . ١/١٦٧،١٦٢مجمع البحوث اإلسالمیة، قراراتھ وتوصیاتھ في ماضیھ وحاضره)(٥
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  املبحث الثالث

  مسائل تتعلق بصالة الغائب

  ى علیھ صالة الغائب؟صّلمن ھو الغائب الذي ُت: ولىالمسألة األ

ى صّل بجواز صالة الغائب في تحدید من ھ�و الغائ�ب ال�ذي ُت�              ون القائل ختلف الفقھاءُ ا     
  -: على قولین؟علیھ صالة الغائب

 بأن ،قام فیھ الصالة عن البلد الذي ُتى صالة الغائب على من كان غائبًاّلص ُت:القول األول 
  .)١(رفًالیھا ُعإنسب  عن البلد بحیث ال ُی بعیٍدیكون في محلٍّ

وھ��ذا ھ��و المعتم��د عن��د   ،  ال تج��وز ص��الة الغائ��ب إذا ك��ان المی��ت ف��ي البل��د    :وق��الوا     

 على حاضر في البلد صّل لم ُی- l -أن النبي :ودلیلھم على ذلك، )٢(الشافعیة والحنابلة
ة ف�ي الح�ضور إل�ى       ل�ى أن�ھ ال م�شقّ      إباإلض�افة   ) ٣(م�ام الن�ووي   اإل: كم�ا ق�ال   ،  إال بحضرتھ 

  .بخالف الغائب عن البلد، محل الصالة على المیت

كما لو كان في بلد آخر ،  تجوز صالة الغائب على من كان حاضرًا في البلد:القول الثاني
و أ ال�شافعیة الج�واز للمع�ذور لم�رض           بع�ضُ  وخ�صّ ،  ض الحنابل�ة  وھو قول الشافعیة وبع   

  . )٥(بن أبي الدم الحموي في المحبوساوجزم بھ ، )٤(و حبسأزمانة 

  .)٦(یجوز ذلك إذا كان البلد واسعًا ما بین طرفیھ مسافة قصر : الشافعیةوقال بعُض     

 وھ�و  ،د جانبي بغدادى على میت مات في أح ّلوقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنھ صَ        
  .)٧(بالجانب اآلخر

  .عتبر غائبًا ألنھ ال ُی؛عدم جواز صالة الغائب على من كان حاضرًا بالبلد :والراجح 

                                                           

  .٢/٤٨٥ ، نھایة المحتاج١/٣٢٣المحتاجتحفة ) (١
  .٢/٤ ، الفتاوى الكبرى الفقھیة١/٣٢٣، تحفة المحتاج٢/١٨٢ ، نھایة المحتاج٥/٢٥٣المجموع )(٢
  . ٢/٢٧ ، مغني المحتاج٥/٢٥٣المجموع)(٣
  . ٢/٣٥٤ ، الشرح الكبیر٢/١٨٢ ، نھایة المحتاج ٥/٢٥٣المجموع )(٤
  .٢/٢٨مغني المحتاج)(٥
  .٢/٤ى الفقھیةالفتاوى الكبر)(٦
 . ٢/٤الفتاوى الكبرى الفقھیة)(٧
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  . الغائبصفة الصالة على المّیت: لثانیةالمسألة ا

 ھو ال�ذي غاب�ت ُجّثُت�ُھ ع�ن المك�ان الم�راد ال�صالة علی�ھ فی�ھ، ك�أن                      :معلوم أن الغائب       
أو أكثر في مكان أو بلد، ویرید أھل مكان أو بلد آخر الصالة علیھ، وُجّثُتُھ         یموت شخص   

  .غیر حاضرة أمامھم وقت الصالة

     ف��صفة ال��صالة علی��ھ ب��أن ی��صطف الم��صلون ص��فوفًا تج��اه القبل��ة كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي  
صالة الجنازة، فیستقبل القبلة وُي صّلى علیھ ك�صالتھ عل�ى حاض�ر، وس�واء ك�ان المّی�ت         

  ).١(جھة القبلة أو لم یكن في جھتھافي 

 أي، ت غیر حاضرھي صالة الجنازة مع كون المّی: وبھذا یظھر لنا أن صالة الغائب     
ھ�ي ص�الة الجن�ازة بالقی�د     :  وبما أن صالة الغائ�ب    ،صالة الغائب : یتّمنا سُ ومن ھُ ،  غائب

فیھ��ا أحادی��ث وق��د ثبت�ت  ،  فھ��ي عب�ارة ع��ن أرب�ع تكبی��رات عن�د جمھ��ور الفقھ�اء    ،الم�ذكور 
  .، وقد بّینُت كیفیَة صالتھا في المبحث األول)٢(ركث

  .ى فیھا صالة الغائبصّلة التي ُت المّدحّد: لثالثةالمسألة ا

  الغائ�ب حت�ى ینق�ضي ش�ھر    ى عل�ى صّلُیأنھ :  الذین أجازوا صالة الغائبالفقھاُءیرى       
ألن�ھ  ؛  كالصالة على القبر الصالة على الغائب بشھرتوتتوق( :قال ابن قدامة ،  على وفاتھ 

  .)٣()ال یعلم بقاؤه من غیر تالش

؛  وھو قیاس ذلك على ال�صالة عل�ى القب�ر      : ما أشار إلیھ ابن قدامة     :ودلیلھم على ذلك       

  .ى على القبر بعد شھر من دفن المیت أنھ صّل- l -ألنھ ورد عن النبي

 فق�د ورد ذل�ك ف�ي        ،بع�ده ى  أن�ھ ص�لّ    - l -وي عن النبي  ومدة الشھر ھي أكثر ما رُ          

  .)٤(ى على قبر بعد شھرّلَص - l -أن النبي-رضي اهللا عنھما  -حدیث ابن عباس 

، غائب  -  l  -أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي "وورد في حدیث سعید بن المسیب     
  .)٥"(وقد مضى لذلك شھر، ى علیھالَّ َصَمِدفلما َق

       

                                                           

 . ٢/٣٨٦ ، المغني٥/٢٠٦المجموع)(١
  .١٦/١٧ ، الموسوعة الفقھیة٢/٢٠٧ ، حاشیة ابن عابدین٢/٢٦ ، مغني المحتاج ٥/٢١٢المجموع )(٢
  . ١/١٦٠ ، ومنار السبیل٢/٣٥٥الشرح الكبیر:  ، وانظر٢/٣٨٣المغني)(٣
  .سبق تخریجھ)(٤
    .سبق تخریجھ)(٥
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عل�ى الغائ�ب كم�دة ج�واز ال�صالة عل�ى القب�ر عل�ى          م�دة ج�واز ال�صالة        ":وقال الم�رداوي  
ی�صّلى عل�ى   : ف�ي الخ�الف  ) ١(الصحیح من المذھب، وعلیھ أكثر األصحاب، قال القاض�ي      

وھ��و ظ��اھر ك��الم كثی��ر م��ن األص��حاب وھ��و الواق��ع ف��ي ال��بالد          : الغائ��ب مطلق��ًا، قل��تُ  
  ). ٢"(البعیدة

ول ف��ي م�دة ال�صالة عل�ى قب��ر     یمكنن�ا ذك�ر أق��وال الفقھ�اء، ودلی�ل ك�ل ق�      :     وُبن�اًء علی�ھ  
  -:المّیت الغائب وذلك فیما یلي

أنھ یصّلى على قبره إلى ثالثة أیام، وھو قول أب�ي حنیف�ة وص�احبیھ، ووج�ھ     : القول األول 
  ).٣(للشافعیة

 صّلى على مّیٍت -  lأن رسول اهللا  "-رضي اهللا عنھ-     واستدلوا بما رواه ابن عباس
  ).٤"(بعد موتھ بثالث

أنھ یصّلى على قبره إلى شھر، وھو قول لبعض الحنفیة، وبع�ض المالكی�ة،           : انيالقول الث 
  ).٥(ووجھ للشافعیة، ومذھب الحنابلة

أن أم سعد ماتت والنبي غائب، فلما ق�دم ص�ّلى   "     واستدلوا بما رواه سعید ابن المسیب    
  ). ٦"(علیھا، وقد مضى لذلك شھر

َبْل جسده، وھو القول الصحیح عند الحنفیة، وبھ أنھ یصّلى على قبره ما لم ُی: القول الثالث
  ).٧(قال المالكیة، ووجھ للشافعیة، وقول للحنابلة

  ). ٨(     واستدلوا بالقیاس على ما لو كان المیت خارج القبر على وجھ األرض

                                                           

وھو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفّراء، أبو یعلى الحنبلي، ولد سنة : أي القاضي أبو یعلى)(١
المنھج األحمد في تراجم . (ه٤٥٨ه، ولي القضاء بدار الخالفة، مع قضاء حران ، توفي سنة ٣٨٠

  ). ٢/٣٥٤أصحاب أحمد
 . ٢/٣٧٤اإلنصاف )(٢
  .٥/٢٠٨ ، المجموع٢/٦٩المبسوط)(٣
وھذا إسناد صحیح ، : " ، قال األلباني٤/٦٤ ، والبیھقي في السنن الكبرى ٢/٧٨ھ الدار قطنيأخرج)(٤

  ).  ٧/٣٢السلسلة الصحیحة.(رجالھ كلھم ثقات رجال الشیخین
 . ٢/٣٨٦ ، المغني٥/٢٠٦ ، المجموع٢/٢٥١ ، مواھب الجلیل٢/٢٢٤حاشیة ابن عابدین)(٥
ھو مرسل صحیح ، وكذا قال :  ، وقال٤/٤٨لكبرى ،والبیھقي في السنن ا٣/٣٥٦أخرجھ الترمذي)(٦

  . ٢/٢٩٢ ، وابن جبیر في تلخیص الحبیر٩/٤٥ابن القیم في تھذیب السنن
  .٢/٣٧٤ ، اإلنصاف٥/٢٠٨ ، المجموع١/٤٢٧ ، الشرح الكبیر للدردیر٢/٢٢٤حاشیة ابن عابدین)(٧
 . ٢/٤٧٣الذخیرة )(٨
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كون المصّلي م�ن أھ�ل ف�رض ال�صالة          : أنھ یصّلى على قبره مطلقًا، بشرط     : القول الرابع 
  ).١(، وھو األرجح عند الشافعیةعلیھ یوم موتھ

 بأن حكم الخطاب یتعلق بكل م�ن ھ�و م�ن أھ�ل ال�صالة، وفع�ل غی�رھم ل�م                    :واستدلوا     
  ).٢(یسقط الفرض في حقھم، وإنما أسقط الحرج

 وط�ب ب�ھ، وأم�ا غی�ره         ومن كان من أھل فرض الصالة وقت الم�وت ی�ؤدي فرض�ًا خُ    
  ).٣(فمتطوع، وھذه الصالة ال ُیتطّوع بھا

اب��ن : أن ال��صالة عل��ى القب��ر ج��ائزة أب��دًا، وھ��و وج��ھ لل��شافعیة، وب��ھ ق��ال : الق��ول الخ��امس
  ).٤(عقیل، وغیره من الحنابلة، وقول للظاھریة

على  - l -صّلى رسوُل اهللا : "-رضي اهللا عنھ- بحدیث عقبة بن عامر   :واستدلوا     
  ).٥"(قتلى ُأُحد بعد ثمان سنین، كالموّدع لألحیاء واألموات

   .إسقاط الفرض بصالة الغائب: رابعةالمسألة ال

ي لِّث�م ُص�  ، ى علی�ھ وق�ت ال�دفن   صلَّف�ن دون أن ُی�      إذا مات ش�خص ودُ     :صورة المسألة      
  . الفرض بصالة الغائب علیھُطسُقفھل َی، خر صالة الغائبعلیھ في بلد آ

 بصالة الغائ�ب   الفقھاء الذین أجازوا صالة الغائب یرون أن فرض الكفایة یسقط       كثُر     أ
  .فال یسقط الفرض عنده بصالة الغائب -من الشافعیة  -ال ابن القطان إ

أجمع كل من أجاز الصالة على الغائب أن ذلك یسقط ف�رض             (:قال الحافظ ابن حجر        
یج�وز  : ن�ھ ق�ال   أ-صحاب الوجوه من الشافعیة     أحد   أ - عن ابن القطان     َيِكال ما حُ  إالكفایة  

  .)٦()ض وال یسقط الفر،ذلك

       

                                                           

  .  ٥/٢٠٨المجموع)(١
 . المصدر السابق الموضع نفسھ)(٢
  . ٢/٢٨مغني المحتاج)(٣
  . ٥/١٤٢ ، المحلى٢/٥٣٢ ، اإلنصاف٥/٢٠٨المجموع)(٤

 ). ٢٢٦٩( ، حدیث رقم٤/١٧٥٩، وصحیح مسلم) ٤٠٤٢( ، حدیث رقم٥/٩٤صحیح البخاري(٥)
، مغني ٢/١٨٢نھایة المحتاج:  ، وانظر٣/٤٣٢فتح الباري .٢/٤الفتاوى الكبرى الفقھیة)(٦

  . ٢/٢٧المحتاج
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م��ات م��ن تج��ب علی��ھ : -  رض��ي اهللا عن��ھ- ئلوُس��(: يب��ن حج��ر الھیتم��اوورد ف��ي فت��اوى 
ى ّلخرى فَصألى إثم خرج رجل ممن وجبت علیھم منھا ، فن بغیر صالة الصالة بقریة فُد
  ..فھل یسقط الفرض عنھ وعن أھل قریتھ أم ال؟، لى قریتھإثم رجع ، فیھا على المیت

غیر أنھ ال تسقط ، ن الصالة على الغائب جائزةأبن القطان ا في فروع :فأجاب بقولھ     
  .نھ یجوزأوإنما نتكلم على ، الفرض

ھذا لفظھ وھو كالصریح في أن الصالة على الغائب ال تسقط الف�رض ع�ن أھ�ل بل�ده                      
  .مطلقًا

ی�ع  المخاط�ب بف�روض الكفای�ة جم      : ول�ك أن تق�ول    :  المت�أخرین فق�ال    بھ بع�ضُ  لكن تعقّ      
  .ن یسقط الفرض بذلكأفینبغي ، مة عند الجمھوراأل

ع�ن  : أي،  واألق�رب ی�سقط الف�رض ع�نھم       :  فق�ال  -  أی�ضاً  -وجرى على ھذا الزركشي        
س�الم زكری�ا س�قى اهللا عھ�ده     وكذلك جرى علیھ شیخنا شیخ اإل، أھل بلده لحصول الفرض   

 ، موض�عھ ب�صالة الغیب�ة   ھ�ل أواألوجھ حمل ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم یعلم       : فقال
ألن ف�رض الكفای��ة إذا ق�ام ب��ھ بع��ض س�قط الف��رض ع��ن    ؛ ف�إن علم��وا س�قط الف��رض ع��نھم  

  .الباقي

م من أسواء أكان منھم ، م أن المعتمد سقوط الصالة عن أھل البلد بصالة الغائبِلوبذلك ُع
؛ ھركم�ا ھ�و ظ�ا   ،  ال مسقط ل�ھ ،ى عنھن صلّ ألى  إلكن إثمھم بتأخیر الصالة علیھ      ،  غیرھم

وإن ق��ام ب��الفرض ؤ، م��وا بھ��ذا التب��اط ِثَأ، ًال ف��إذا تب��اطؤا عن��ھ ّوأألن الف��رض یتوج��ھ إل��یھم 
   .)١()مُھغیُر

  .ت غائبصالة الغائب على أكثر من مّی: خامسةالمسألة ال

اتفق الفقھاء على جواز صالة الجنازة على أموات متعددین مھما كان عددھم، ذكورًا      
ة واحدة علیھم جمیعًا، وفي ھذه الحالة ُتصفُّ الجن�ائز أم�ام اإلم�ام       وإناثًا، فإنھ تجزئ صال   

صّفًا عریضًا، ویقوم اإلمام عند أفضلھم، أو صّفًا طویًال واحدًا خلف واحد، ویق�وم اإلم�ام      
  ).٢(عند أّولھم

     ھ��ذا إذا ك��ان األم��وات حاض��رین، وأم��ا إذا ك��ان األم��وات غ��ائبین فھ��ل ُی��صلَّى عل��یھم  
  .    لغائب مرة واحدة؟جمیعًا صالة ا

                                                           

  .   ٢/٤رى الفقھیةالفتاوى الكب)(١
 ، ٦٥ ، القوانین الفقھیة ص ٢/٤٧٤ ، الذخیرة٢/٣٨٦ ، المغني٢/٢١٨،٢١٩حاشیة ابن عابدین)(٢

  . ٢/٣١مغني المحتاج 
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     من یرى جواز الصالة على المیت الغائب؛ ال بأَس عندھم من الصالة على أكثر م�ن        
  .میت غائب

بال�صالة ك�ل ی�وم    :      ولقد توّسع بعُض الشافعیة في الصالة عل�ى المی�ت الغائ�ب، فق�الوا       
  .صالة الغائب على من مات من المسلمین

 لو ص�ّلى عل�ى األم�وات ال�ذین م�اتوا         - رحمھ اهللا    -لبحرقال صاحب ا   " :قال النووي      
ال حاج���ة إل���ى : ف���ي یوم���ھ، وغ���ّسلوا ف���ي البل���د الفالن���ي، وال ُیع���رُف ع���ددھم ج���از، قل���ُت

التخصیص ببلد معین، بل لو صّلى على أموات المسلمین في أقط�ار األرض ال�ذین م�اتوا            
؛ ألن ال�صالة عل�ى الغائ�ب    في یومھ ممن تجوز الصالة علیھم؛ جاز، وكان حسنًا ُم�ستحّباً    
  ). ١"(صحیحة عندنا، ومعرفة أعیان الموتى وأعدادھم لیس شرطًا

  :وقد أنكر ھذا الرأي عدد من أھل العلم ووصفوه بالبدعة 

وال ُی�صّلى ك�ل ی�وم عل�ى غائ�ب؛ ألن�ھ ل�م ُینق�ل، یؤی�ده ق�ول اإلم�ام                        ":قال اب�ن تیمی�ة         
ّج بقّصة النجاش�ي، وم�ا یفعل�ھ بع�ض الن�اس            إذا مات رجل صالح ُصّلي علیھ، واحت      : أحمد

م��ن أن��ھ ك��ل ی��وم ُی��صّلي عل��ى جمی��ع م��ن م��ات م��ن الم��سلمین ف��ي ذل��ك الی��وم ال ری��ب أن��ھ  
  ).   ٢"(بدعة

ما وضعھ الشرع لشيء فالتعدي بھ لغیره بدع�ة، وقری�ب م�ن ھ�ذا               ":وقال ابن الحاج       
ین م�اتوا ف�ي أقط�ار األرض        من أنھ ُیصّلى على جنائز المسلمین ال�ذ       : ما قالھ بعض الناس   

 -صالة الغائب بعد الغروب م�ن ك�ل ی�وم، وھ�ذا مخ�الف لفع�ل ال�سلف والخل�ف الماض�ین                   
 ؛ ألنھ لم ُینقل عن أحد منھم أنھ فعل ھذا، فَیَسُعنا م�ا وِس�َعھم إن   -رضي اهللا عنھم أجمعین 

  ).٣"(ُكّنا صالحین

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٥/٢٦٨المجموع)(١
  .٨٠االختیارات الفقھیة ص )(٢
  . ٤/٢١٤المدخل البن الحاج )(٣
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  رابعاملبحث ال

  حكم الصالة على الشهيد الغائب 

  :ریف بالشھیدتعال

  :من الفعل َشِھد، والفعل َشِھد یدل على معاٍن عّدة" فعیل" على وزن :في اللغةالشھید      

فالشین والھاء والدال أصٌل یدلُّ على حضور، وعل�م، وإع�الم، وم�ن ذل�ك ال�شھادة، یجم�ع           
  ). ١(األصول التي ذكرناھا من الحضور، والعلم، واإلعالم

في المعركة، فعی�ل بمعن�ى مفع�ول؛ ألن مالئك�ة الرحم�ة ش�ھدت              من قتلھ الكّفار     : والشھید
ُقت�ل ش�ھیدًا، والجم�ع    : بالبن�اء للمفع�ول  : ُغسلھ أو شھدت نق�ل روَح�ھ إل�ى الجن�ة، واسُت�شھد           

  ).٢(شھداء

ھ�و ك�ّل   : ، وقی�ل )٣(ھو من مات من المسلمین في قتال الكفار وب�سببھ    :والشھید اصطالحاً 
  ). ٤(یجب بقتلھ مالمسلم طاھر بالغ ُقتل ُظلمًا، ولم 

في األصل من ُقِتل مجاھدًا في سبیل اهللا، ثم اتسع فیھ فأطلق من سّماه النبي : والشھید     

- l- ٥(ونحوه... من المبطون والغریق.(  

ق عل��ى ش��ھید المعرك��ة م��ع الكف��ار، وُیطل��ق عل��ى غی��ره    طل��     فال��شھید ف��ي اللغ��ة ع��ام یُ 
  .كالمبطون والغریق والحریق

 ،ة على مسألة صالة الجنازة على الشھیدمبنّی:  صالة الغائب على الشھید حكم     ومسألة
 - ھم ف��ي ص��الة الجن��ازة عل��ى ال��شھیدَت العلم��اء وأدّل�� أق��واَل: ف��ي المطل��ب األولُنس��أبّی: ل��ذا

 م ال؟أعلى الشھید الغائب صالة الغائ�ب   ىصّلھل ُییتضح بعد ذلك،  ثم   ، -شھید المعركة   
نوضح ذلك في المطلبین وكم الصالة على الغائب الملحق بالشھید، ح: وفي المطلب الثاني

  -:للتالیین

                                                           

  . ٣/٢٢١غة ، مقاییس الل١٧١ص) ش ه د: باب الشین ، مادة (مختار الصحاح)(١
 ، ١٢٤ص)الشین مع الھاء وما یثلثھما( ، المصباح المنیر ، كتاب الشین ٣/٢٢١معجم مقاییس اللغة)(٢

 .٣٠٣ص) حرف الشین(المعجم الوسیط 
 . ٢٦/٢٧٢الموسوعة الفقھیة)(٣
  . ١٧٠التعریفات للجرجاني ص)(٤
  . ٣/٢٤٢لسان العرب)(٥
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  اطب اول

م ا دا  ة- رد ا -با  

، - شھید المعركة-اختالف العلماء في حكم صالة الجنازة على الشھید:  نبّین أوًال:تمھید
    -:الغائب، وذلك فیما یلى - لمعركةشھید ا -حكم الصالة على الشھید: ثم نوضح ثانیًا

وذل�ك عل�ى   ،  -ش�ھید المعرك�ة   -م صالة الجنازة على ال�شھید اختلف الفقھاء في حك  :أوًال  
    -:ثالثة أقوال

،  وھ�و روای�ة ع�ن أحم�د     ،ى على الشھید صالة الجنازة    صّلُیأنھ   الحنفیة   یرى :القول األول 
   .)١(الثوري والخالل: وبھ قالووجھ للشافعیة، 

:  وب�ھ ق�ال    ، ص�الة الجن�ازة    ى عل�ى ال�شھید    صّلال ُی�  أنھ  :  جمھور الفقھاء  یرى :لقول الثاني ا
 ،والنخع��ي، ق��ل ع��ن عط��اء وُن، ال��روایتین ل��دیھموالحنابل��ة ف��ي أص��ّح، وال��شافعیة، المالكی��ة
       .)٢( وغیرھم،بن المنذرا و، واللیث،وحماد

واجبة، وأن الصالة عل�یھم عل�ى    على الشھداء مستحبة ال       الجنازة صالة أن   :القول الثالث 
التخییر ب�ین فعلھ�ا وتركھ�ا، وھ�و روای�ة ع�ن اإلم�ام أحم�د اختارھ�ا اب�ن الق�ّیم، وق�ول اب�ن               

  ). ٣(حزم، وبھ قال األلباني

    -: الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ بما یليواحتّج     

ى عل�ى  ف�صلّ ، خرج یوم�اً  - l - أن النبي-  رضي اهللا عنھ -عن عقبة بن عامر    -١

 عل�ى   -l -ص�ّلى رس�ول اهللا      "، وفي روایة    )٤()حد صالتھ على المیت   ء أُ شھدا
  ).٥.."(د بعد ثمان سنین كالمودع لألحیاء واألموات ثم طلع المنبرقتلى ُأُح

 حم�زةَ  - l - اهللا  رس�ولُ  َدَق� َف: ق�ال  -رضي اهللا عنھم�ا      -وعن جابر بن عبد اهللا       -٢
 فجاء رس�ول اهللا   ،   الشجرات رأیتھ عند تلك  : فقال رجل ،  حین قام الناس من القتال    

                                                           

 ، اللباب في الجمع بین السنة ١/٩٧الختیار ، ا١/٢٦٠ ، تحفة الفقھاء١/٢٤٨تبیین الحقائق)(١
  .    ٢٦/٢٧٤ ، الموسوعة الفقھیة٣/٣٩٤ ، المغني٢/٥٠٠ ، اإلنصاف٥/٢١٥ ، المجموع١/٣٦٠والكتاب

 ، ٢/٢٤٧ ، مواھب الجلیل١/١٨٣، المدونة ٢/١٤٠ ،  شرح الخرشي٤/٣٦١بدایة المجتھد) (٢
 ، كشاف القناع ٢/٥٠٠ ،اإلنصاف ٣/٣٩٤ ، المغني٥/٢٦٤ ، المجموع ١/١٨٨ ، اإلقناع١/٤٦٦األم

  . ٢٧٦-٢٦/٢٧٥ ، الموسوعة الفقھیة٢/١٠١
 . ٣/٣٣٦ ، المحلى٤/٢٩٥ ، تھذیب السنن٢/٥٠٠ ، اإلنصاف٢/٢٣٦المبدع)(٣
  ).١٥/٤٥٥ ، صحیح مسلم بشرح النووي٣/٤٥٤صحیح البخاري مع الفتح. (رواه البخاري ومسلم)(٤
 . سبق تخریجھ)(٥
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- l- فق�ام رج�ل م�ن األن�صار     ،  فلما رآه ورأى م�ا مث�ل ب�ھ ش�ھق وبك�ى            : نحوه
لى إثم جيء بالشھداء فیوضعون ، ى علیھ ثم جيء بحمزة فصّل،فرمى علیھ بثوب
 ص�ّلى عل�ى ال�شھداء       ثم یرجعون ویت�رك حم�زة حت�ى       ،  ى علیھم جانب حمزة فصلّ  

  .)١)(كلھم

ح��د خل��ف أك��ان الن��ساء ی��وم :  ق��ال- رض��ي اهللا عن��ھ -وع��ن عب��د اهللا ب��ن م��سعود  -٣

 - l -فوض��ع النب��ي : ن ق��الأل��ى إالم��سلمین یجھ��زن عل��ى جرح��ى الم��شركین   
 فرفع األن�صاري  ،ى علیھلى جنبھ فصّلإ فوضع   رحمزة وجيء برجل من األنصا    

ث�م رف�ع وت�رك    ، ى علیھ لى جنب حمزة فصلّ   إثم جيء بآخر فوضع     ،  وترك حمزة 
  .)٢()یومئذ سبعین صالةى علیھ حمزة حتى صّل

 -ُأتي بھ�م رس�ول اهللا   : " قال في شھداء أحد    - رضي اهللا عنھما   -وحدیث ابن عباس   -٤

l–                 یوم أحد، فجعل یصلى على عشرة عشرة، وحمزه ھ�و كم�ا ھ�و، یرفع�ون 
  ).٣"(وھو كما ھو موضوع

 أن النب�ي ص�ّلى عل�ى قتل�ى ُأح�د ع�شرة ع�شرة ف�ي ك�لّ             ":وفي روایة ألبي مال�ك الغف�اري      
  ).٤"(حمزة، حتى َصّلى علیھ سبعین صالة عشرة

أن ال��صالة عل��ى الم��وتى أص��ل ف��ي ال��دین، وف��رض م��ن ف��روض الكفای��ة عل��ى          -٥
  ).٥(المسلمین

، أن الصالة على المیت لإلظھار كرامتھ، ولھذا اختص بھا المسلمون دون الكفرة  -٦
  ). ٦(والشھید أْولى بالكرامة

       

                                                           

نصب . (فیھ متروك:  صحیح اإلسناد ، ولم یخرجاه ، وتعقبھ الذھبي فقال:رواه الحاكم، وقال)(١
 ).٢/٣٠٩الرایة

  . ٢/٣٠٩نصب الرایة. رواه أحمد، ورواه عبد الرزاق في المصنف مرسًال عن الشعبي)(٢
  . ٤/١٢ ، والبیھقي في السنن الكبرى١/٤٨٥أخرجھ ابن ماجة في السنن)(٣
 ، والبیھقي ٢/٧٨ ، والدار قطني٣/٣٠٤، وابن أبي شیبة ) ٤٢٧(أخرجھ أبو داود في المراسیل رقم )(٤

 . ١/٢٩٠ ، والطحاوي في شرح معاني اآلثار٤/١٢في السنن الكبرى
  . ٣/٣١٥البنایة)(٥
  . ١/٣٢٥ ، بدائع الصنائع٢/٨٨المبسوط)(٦
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ش�ھید  -عل�ى ال�شھید  الجنازة صالة  لى جواز   ھ الحنفیة ومن وافقھم ع    مناقشة ما استدل ب   
  :-المعركة

: ، وقولھ "الدعاء: "     ُنوقش ما استدل بھ الحنفیة ومن وافقھم بأن المراد من الصالة ھنا           
، ول�یس الم�راد ص�الة الجن�ازة        )١(دعا لھم كدعاء ص�الة المی�ت      : أي" صالتھ على المّیت  "

  :-لك النووي  كما قال بذ-ثة أمورالمعروفة باإلجماع، وذلك لثال

 ص��ّلى عل��یھم بع��د دف��نھم بثم��ان س��نین، ول��و ك��ان ص��الة الجن��ازة          –l -أن��ھ  -١
 ".المعروفة َلَما أخّرھا ثمان سنین

أنھ ال یجوز أن یكون المراد صالة الجنازة باإلجم�اع؛ ألن عن�دنا ال ُی�صّلى عل�ى           -٢
  وعن�د أب�ي حنیف�ة ُی�صّلى عل�ى القب�ر بع�د ثالث�ة أی�ام،         -أي ش�ھید المعرك�ة  -الشھید  

 .فوجب تأویل الحدیث

  ).٢(أن أبا حنیفة ال یقبل خبر الواحد فیما تعّم بھ البلوى، وھذا منھا -٣

  -:وا على مذھبھم بما یليحتّجاوأما الجمھور ف

 یجمع بین - l - اهللاقال كان رسوُل -رضي اهللا عنھما  -عن جابر بن عبد اهللا  -١
ن؟ ف�إذا  آكث�ر أخ�ذًا للق�ر   ھ�م أ  أّی:د ف�ي الث�وب الواح�د ث�م یق�ول     ُح� الرجلین من قتل�ى أُ   

 وأم�ر  ،أن�ا ش�ھید عل�ى ھ�ؤالء ی�وم القیام�ة      : حد وق�ال ھ في اللّ  لى أحدھما قدمّ  إأشیر  
  .)٣(رواه البخاري)  علیھمصّللوا ولم ُی ولم یغّس،بدفنھم في دمائھم

 صّلولم ُی،  ودفنوا بدمائھم،لواغّسأن شھداء أحد لم یُ    - رضي اهللا عنھ     -وعن أنس  -٢
، ووافق�ھ ال�ذھبي   ،  ھوص�ححّ ،  والحاكم،  والترمذي،  وأبو داوود  ،رواه أحمد ) علیھم

وغیر ذلك م�ن  ، )٤( األلباني صحیح:وقال،  إسناده حسن أو صحیح   : وقال النووي 
 .األدلة

وأن ال��صالة ، ح بع��ض العلم��اء أن ال��صالة عل��ى ال��شھداء م��ستحبة ال واجب��ة وق��د رّج��     
ع�ن   وھ�و روای�ة  ، مب�ن الق�یّ  ا و،ح�زم وھذا قول ابن ، علیھم على التخییر بین فعلھا وتركھا     

  .)٥(الشیخ األلباني:  وبھ قال،مام أحمداإل

                                                           

  . ١/١٨٨اإلقناع)(١
  . ٥/٢٢١،٢٢٠المجموع للنووي)(٢
 . ٣/٤٥٣صحیح البخاري مع الفتح)(٣
 ١/٣٦٦، والمستدرك٢٩٨ -١/٢٩٧الترمذي سنن ،صحیح٨/٢٨٣المعبود ،عون٧/٢٠٥ح الربانيالفت)(٤

  .  ٤/٢٦٥، المجموع
 .    ٨٣ ، أحكام الجنائزص٣/٣٣٦المحلى)(٥
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 ر ب�ین ال�صالة عل�یھم وتركھ�ا لمج�يء     والصواب في الم�سألة أن�ھ مخّی�   (: مقال ابن القیّ      
 وھ��ي األلی�ق بأص��ول ،  وھ��ذه إح�دى الروای��ات ع�ن أحم�د   ،اآلث�ار بك�ل واح��د م�ن األم�رین    

  .)١()مذھبھ

 ش��فاعة ل��ھ، وال ُی��شفع إال للم��ذنبین، وال��شھداء ق��د ُغف��رت  أن ال��صالة عل��ى المی��ت -٣
ذنوبھم، وصاروا إلى كرامة اهللا ورحمتھ أجمعین، فارتفعت حالتھم عن أن ُیصّلى 

 ).٢"(علیھم، كما ُیصّلى على سائر موتى المسلمین

ن ص�الة  أ وال شكّ ،  على الشھداء الجنازة  صالة  م في   ھذا إیجاز ألقوال العلماء وأدلتھ         
 وق�د  ،كم�ا قل�تُ  ، ة على مسألة ال�صالة عل�ى ال�شھداء الحاض�رین          لغائب على الشھداء مبنیّ   ا

  والجمھ��ور)ص�الة الجن�ازة  (ن لن�ا أن الحنفی�ة ی��رون ال�صالة عل�ى ال�شھداء الحاض��رین     تب�یّ 
  .على خالفھم

 على الشھداء م�ستحبة   الجنازة صالةالقائلون بأن   : ب المذھب الثالث       واستدل أصحا 
  .، فالصالة علیھم على التخییر بین فعلھا وتركھاولیست واجبة

     استدلوا على ذل�ك ب�الجمع ب�ین األحادی�ث ال�واردة ف�ي ال�صالة عل�ى ال�شھداء، ف�بعض                
  .األحادیث تثبت الصالة علیھم، وبعضھا تنفي

أن�ھ مخّی�ر ب�ین ال�صالة عل�یھم وب�ین تركھ�ا؛              : وال�صواب ف�ي الم�سألة     : "     قال ابن الق�ّیم   
ر بكل واحد من األمرین، وھذا إحدى الروایات عن اإلمام أحمد، وھي األلیق لمجيء اآلثا

  ).٣"(بأصولھ ومذھبھ

  :الترجیح

 أن ق�ول   ف�ي ھ�ذه الم�سألة   - واهللا أعل�م -  إن الذي یظھ�ر ل�ي  :م أقول  على ما تقدّ   ناًءوُب     
-ل�راجح  ھو اصالة الجنازة  - شھید المعركة-بأنھ ال ُیصّلى على الشھید      : الجمھور القائل 

  -:من وجھة نظري؛ وذلك لألسباب التالیة

  .لقوة ما استدلوا بھ الجمھور -١

 .ولوجاھة ھذه األدلة وسالمتھا من المعارضة -٢

ح في ترك الصالة  صحیح صری- رضي اهللا عنھ -وألن حدیث جابر بن عبد اهللا  -٣
-وألن ھؤالء ال�شھداء ھ�م أحی�اء عن�د ربھ�م ُیرزق�ون، كم�ا ق�ال                 على شھداء ُأُحد؛    

                                                           

  . ٨/٢٨٤تھذیب السنن مع عون المعبود)(١
 . ٢/٢٩٩البیان والتحصیل)(٢
 .١٠٨ ، أحكام الجنائز ص٤/٢٩٥تھذیب السنن)(٣
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-). - , + * ) ( ' & % $ # " !()وكم��������ا )١ ،

ــ -)q p o n m l k j i h g f e d-ق���ال ــا فَـ رحني بِمـ

       ــم الَ هو هِمــي ــوف علَ أَالَّ خ ــم ــن خلْفهِ ــم م ــواْ بِهِ ــم يلْحقُ ــذين لَ ــشرون بِالَّ تَبسيو هــضْل ــن فَ م ــه ــاهم اللّ آتَ

فال��شھید ال : "د ذك��ره لھ�اتین اآلیت��ین الك��ریمتین ، ق��ال اب��ن العرب�ي بع�� )٢(}يحزنُـون 

وكم�ا  ..ُیغّسل، وال ُیصّلى علیھ؛ ألن المّیت ھو الذي ُیفعل ذلك ب�ھ، وال�شھید ح�ّي          
أن الشھید في حكم الحّي فال ُیغّسل، فكذلك ال ُیصّلى علیھ؛ ألن الُغسَل تطھیر وقد 

، ُیؤّكده أن الطھارَة إذا ُطّھر بالقتل، فكذلك الصالة شفاعة وقد أغنتھ عنھا الشھادة    
سقطت مع الُقدرة علیھا س�قطت ال�صالة؛ ألنھ�ا ش�رطھا، وإذا س�قط ال�شرط س�قط                   

        ).    ٣"(المشروط

، ول��م ُینق��ل أن  ق��د اسُت��شھد كثی��ٌر م��ن ال��صحابة ف��ي غ��زوة ب��در وغیرھ��ا  ھأن��كم��ا  -٤

 . صّلى علیھم، ولو ُفعل لنقلوه عنھ-l -النبي

ذین اسُتشھدوا في عھد الخلفاء الراشدین وھم ُیق�اتلون        كذلك لم یثبت أن الشھداء ال     
  .   في حروب الروم والفرس وغیرھا قد ُصّلَي علیھم صالة الغائب

 ول�م ، شھد كثیر من الصحابة في غ�زوة ب�در وغیرھ�ا      سُتالقد  (: قال الشیخ األلباني           

علیھم  ذلك على أن الصالة ، فدّل عنھعل لنقلوُهولو ُف، ى علیھملََّص - l - نقل أن النبيَُّی
   .)٤)(غیر واجبة

ش��ھداء -وبع��د ذك��ر أق��وال العلم��اء وأدل��تھم ف��ي حك��م ص��الة الجن��ازة عل��ى ال��شھداء              
  : حكم صالة الغائب على الشھداء، وذلك فیما یلي:  نعود لمسألة-المعركة

  :الغائب-شھید المعركة -على الشھیدصالة الحكم : ثانیًا

ص��الة الغائ��ب عل��ى ال��شھداء مبنّی��ة عل��ى ال��صالة عل��ى ال��شھداء        وكم��ا ھ��و معل��وم أن 
 وق��د تب�ّین أن الحنفی�ة ی�رون ال��صالة عل�ى ال�شھداء الحاض��رین،      - كم�ا تق�دم   -الحاض�رین  

  .والجمھور على خالفھم

      

                                                           

 . ١٥٤: ةسورة البقرة اآلی)(١
 . ١٧٠،١٦٩سورة آل عمران اآلیتان )(٢
  .  ١/٦٩،٦٨أحكام القرآن البن العربي)(٣
  .١٠٨أحكام الجنائز ص)(٤
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 ُیمكننا القول بأن الذي یظھر لنا في ھذه المسألة أن إقامة صالة الغائب على :وبناًء علیھ 
 ألن الحنفی�ة ال�ذین    م�ن الفقھ�اء عل�ى م�شروعیتھا فیم�ا أعل�م؛ وذل�ك       نّص أح�دٌ  الشھداء ل�م ی�    

یقولون بمشروعیة صالة   ال- شھداء المعركة -یقولون بإقامة صالة الجنازة على الشھداء  
  .الغائب أصًال

-والجمھور ال�ذین یقول�ون بم�شروعیة ص�الة الغائ�ب ال ی�رون ال�صالة عل�ى ال�شھداء                
  .ك أرى أن صالة الغائب على الشھداء غیر مشروعة؛ لذل-شھداء المعركة

ترك الصالة على الشھداء حال استشھادھم، كما  قد - l -     ومما یؤكد ذلك أن النبي 

 أنھ صّلى علیھم، ول�و ُفِع�َل   - l -في غزوة بدٍر وُأُحٍد وغیرھما؛ حیث إنھ لم ُینقل عنھ  
  ).١(لنقلوُه إلینا

 ترك صالة الغائب على ال�شھداء، لك�ن إن دع�ا       -نظري   من وجھة    -      فمن باب أْولى    
األزھ�ر  : إلیھا أھُل االختصاص فال م�انع م�ن ال�صالة، وأھ�ُل االخت�صاص ف�ي م�صر ھ�م            

  . - واهللا أعلم -الشریف، واألوقاف، ودار اإلفتاء 

أن صالة الغائب : والخالصة) "٩٥(     كما جاء في قرار مجمع البحوث اإلسالمیة رقم    
 عن�دما توج�د المناس�بة    -ء یتردد حكمھا بین الجواز وعدمھ، فالذي یدعو إلیھ�ا  على الشھدا 

األزھ�ر، واألوق�اف، ودار     :  ھم أھُل االختصاص، وأھُل االختصاص ف�ي م�صر ھ�م           -لھا  
  ).٢"(اإلفتاء

ب اطا  

م ابد ا قا  ة  

  :     تمھید

وھم ...لمطعون ومن مات غریقًا ومن مات حریقًا      الُملحق بالشھید مثل المبطون وا

الُشھداء َسْبعة : "-l -قال رسوُل اهللا : في الحدیث الشریف - l -الذین ذكرھم النبي 
 المطعون شھید، والغرق شھید، وصاحب ذات - سوى القتل في سبیل اهللا -

                                                           

  . ١٠٨ ، أحكام الجنائز ص٤/٢٩٥تھذیب السنن)(١
  . ١/١٦٢،١٦٨مجمع البحوث اإلسالمیة، قراراتھ وتوصیاتھ في ماضیھ وحاضره)(٢
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شھید، والمرأة شھید، والمبطون شھید، والَحَرُق شھید، والذي یموت تحت الھدم )١(الَجْنب
  ).٣"(شھیدة )٢( تموت بُجْمٍع

 - أي الملحق بشھید المعركة -     اتفق أصحاب المذاھب األربعة بأن الملحق بالشھید 
  ).٤(ُیغّسل وُیكّفن وُیصّلى علیھ، وال یأخذ حكمًا خاّصًا كشھید المعركة

 وصاحب الھدم فأما الشھید بغیر قتل كالمبطون والمطعون والغرق: "     قال ابن قدامة
والنفساء، فإنھم ُیغّسلون وُیصّلى علیھم، ال نعلم فیھ خالفًا إال ما ُحِكَي عن الحسن 

  ).٥(البصري ال ُیصلَّى على النفساء؛ ألنھا شھیدة

  :   أّما فیما یتعلق بحكم الصالة على الُملَحق بالشھید الغائب     

 وھم -ّوز الصالة على الغائب      فنرجع إلى مسألة حكم الصالة على الغائب، فمن ج
 الصالة على الُملَحق بالشھید كالمبطون - أیضًا - یجوز عندھم -الشافعیة ومن وافقھم 

والمطعون والحریق والغریق وغیرھم، وأدّلُتھم في ذلك معروفة، ومن ذلك عموم ما 

  صّلى على النجاشي وھو غائب، فجاز الصالة على كّل- l -استدلوا بھ من أن النبي 
  . غائب، ومن ذلك الغائب الملحق بالشھید

 فإنھ ال - وھم الحنفیة ومن وافقھم -     ومن قال بعدم جواز الصالة على الغائب 
  .یجّوزون الصالة على الملحق بالشھید الغائب، وقد سبق ذكر أدلتھم، ومناقشتھا

فكما یجوز  - من وجھة نظري- أرى أن رأي الشافعیة ومن وافقھم ھو الراجح : لذا    
  . الصالة على الملحق بالشھید الغائب من باب أْولى- أیضًا -الصالة على الغائب، یجوز

  

                                                           

مسلم بشرح . (ُقرحة تكون في الجنب باطنًاھي : وصاحب ذات الجنب كما قال النووي)(١
 ). ١٣/٦٣النووي

 بمعنى – بالضم –التي تموت بكرًا، والُجمع : أي تموت وفي بطنھا ولد، وقیل: "قال ابن األثیر)(٢
النھایة في ". (المجموع، والمعنى أنھا ماتت مع شيء مجموع فیھا، غیر منفصل عنھا من حمل أو بكارة

. أن األشھر أنھا التي تموت من النفاس: وذكر ابن عبد البر وابن حجر،  ) ١/٢٩٦غریب الحدیث
  ).  ٦/٥١ ، وفتح الباري١٩/٢٠٨،٢٠٧التمھید(

) ١٨٤٦(، والنسائي حدیث رقم) ٣١١١(، وأبو داود حدیث رقم) ٢٣٧٥٣(أخرجھ أحمد حدیث رقم)(٣
وھذا الحدیث صحیح ":  ، وقال النووي١/٢٣٤، وصّححھ محققو المسند، كما أخرجھ مالك في الموطأ

ولسُت : " ، وقال األلباني١٣/٦٢شرح صحیح مسلم". بال خالف، وإن كان البخاري ومسلم لم ُیخرجاه
 .   ٥٤،٥٥أحكام الجنائز ص". أشكُّ في صحة متنھ ؛ ألن لھ شواھَد كثیرة

ع  ، الروض المرب٥/٢٦٤ ، المجموع١/١٨٤ ، المدونة٢/٢٥٢ ، حاشیة رد المحتار٣/٣٠٨المبسوط)(٤
  .  وما بعدھا١٨٤ص

 . ٣/٤٧٦المغني)(٥



 - ٢٣٨٨ -

   امساملبحث اخل

  الصالة على من مات بفريوس كوروناحكم 

  : تمھید 

     قبل أن نتحّدث عن حكم الصالة على من مات بفیروس كورونا، ینبغي أن ُنلقَي نبذة 
 الُدروَس والِعَبَر من وُجوِدِه، ثم نبّیُن ُحكَم الُغسِل والتكفیِن عن ھذا الفیروس، وَنْذُكُر

والصالِة على من مات بھ، وھل من مات بفیروس كورونا یأخذ ُحكَم الشھیِد أم ال؟ 
  -:وُیمِكُنَنا توضیح ذلك في المطالب التالیة

  اطب اول

ورو روس ن ذة  

الصینیة، وكانت أول إصابة " ووھان"ینة في مد) ١٩-كوفید(ظھر فیروس كورونا     
م على صورة التھاب رئوي، وتّم التعرُّف على ٢٠١٩ظھرت بھ في نھایة دیسمبر 

نجح مختبر المركز ": (واس"الفیروس عن طریق التسلُسل الجیني، جاء في وكالة 
الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا في كشف التسلُسل الجیني الكامل لفیروس 

  ). ١)(١٩-من حاالت إیجابیة لمرض كوفید " "٢-SARS-CoV: ا الجدیدكورون

وى إلى شخص آخر عن      وینتقل ھذا الفیروس بین البشر من الشخص المصاب بالعد
 - الُسعال الجاف-الُحّمى : المخالطة، وتشمل األعراض النمطیة لفیروس كوروناطریق 
قان األنف، أو ألم الحلق، أو  وقد یعاني بعض المرضى احت- ضیق التنفس -التعب 

اإلسھال، وأحیانًا تتطور اإلصابة إلى التھاب رئوي، وقد یتسّبب في مضاعفات حاّدة لدى 
األشخاص ذوي الجھاز المناعي الضعیف، والُمسّنین واألشخاص الُمصابین بأمراض 

ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو السرطان، أو الُسّكري، أو : مزمنة، مثل
  ).٢(راض الرئة الُمزمنةأم

من أشخاص آخرین مصابین )١٩ –كوفید (     وُیْمِكُن أن َیْلقَط األشخاُص عدوى 
بالفیروس، وینتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى آخر عن طریق الُقطیرات 

                                                           

المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا ینجح : (تحت عنوان) واس(وكالة األنباء السعودیة )(١
 مارس ١٩ه الموافق ١٤٤١ رجب ٢٤الریاض ) في كشف التسلسل الجیني لفیروس كورونا الجدید

  .  م٢٠٢٠
كورونا (فیروس كورونا الجدید/لصحة العامةا/موقع وزارة الصحة على الشبكة : انظر)(٢
.www.moh. gov.sa(COVID-١٩)   
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الصغیرة التي یفرزھا الشخص الُمصاب من أنفھ أو فمھ، عندما یسعل أو یعطس، أو 
ط األشخاص ھذا الفیروس إذا تنّفسوا ھذه الُقطیرات من شخص یتكلم، ویمكن أن یلق

 ٣(ُمصاب بعدوى الفیروس؛ لذلك من الُمھّم الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل 
  .من اآلخرین) أقدام

     وقد تقع ھذه الُقطیرات من الشخص الُمصاب على األشیاء واألسطح المحیطة بھ مثل 
درابزین الساللم، ویمكن حینھا أن ُیصاب الناس الطاوالت، ومقابض األبواب، و

بالعدوى، عند مالمستھم ھذه األشیاء أو األسطح، ثم لمس أعینھم، أو أنفھم، أو فمھم؛ 
 المواظبة على ترك مساحة متر واحد - كما ُتشیر وزارة الصحة العالمیة -لذلك من المھم

ن بالماء والصابون، أو من اآلخرین، والمواظبة على غسل الیدی) أقدام٣(على األقل
  ).  ١(تنظیفھما بُمطّھر ُكحولي لفرك الیدین

ر، وھو داخل في عموم َدخلقھ اهللا بَق --     والُبدَّ أن َنِعَي أن ھذا الفیروس مخلوق هللا

ر، َد وكما خلق اهللا ھذا الفیروس بَق،)٢(} -:) â á à ß Þ-المخلوقات المقّدرة قال

، ٍةَمْك من اهللا، یصیب بھ من یشاء، ویبتلي بھ من یشاء لِحٍرَدفإن انتقالھ والعدوى بھ بَق
ویصرفھ ویعافي منھ من یشاء لِحْكَمٍة، ومع ذلك ینبغي على المسلم أن یتخذ باألسباب، 

   .ویبتعد عن المخالطة قدر اإلمكان

اق ر، وقسم األرزَدر، وقسم اآلجال بَقَدخلق الخلق بَق: "- رحمھ اهللا -     قال ابن القّیم 
  ).٣"(رَدر، وقسم العافیة بَقَدر، وقسم البالء بَقَدبَق

 آلخر وتحُصل بھ العدوى ال ُیخرجھ عن كونھ      وكون ھذا الفیروس ینتقل من شخٍص
رة بنفسھا، بل بُقدرة اهللا، مع مقّدرًا من اهللا لِحْكَمٍة، فالعدوى نفُسھا مقّدرة، ولیسْت ھي مؤّث

الدواء بالنسبة للداء، فإن الدواء قد ینجح في الشفاء، وقد األخذ باألسباب، وھذا في مقابل 
ال ینجح، وقد یحصل الشفاء من غیر دواء، لیعلَم الناُس أن ھذه األسباب لیست مؤثرة 

  .   - تعالى -بنفسھا بل بقدرة اهللا 

ا يا أَيه-:}- حّثنا على األخذ باألسباب في توّقي العدوى فقال--     ومع ھذا فإن اَهللا

 كُمذْرذُواْ حواْ خنآم ينالَّذ{)وقال)٤ ،--: }لُكَةإِلَى التَّه يكُمدالَ تُلْقُواْ بِأَيوفي ذلك حٌث )٥(}و،

                                                           

  : منظمة الصحة العالمیة ، الموقع االلكتروني للمنظمة)(١
)https://www.who.int|/ar/emergencies/diseases/diseases/novel-
coronaviros-٢٠١٩/advice-for-public/q-a-coronaviruses) 

  . ٤٩سورة القمر اآلیة )(٢
  . ٢٨شفاء العلیل ص)(٣
  . ٧١سورة النساء من اآلیة)(٤
  .١٩٥سورة البقرة من اآلیة)(٥
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 أیضًا -l -والنبيَّ) ١(على االتخاذ باألسباب؛ ألن الترَك واإلھمال یؤدي إلى التھُلكة
 -سباب التي ینتقل بھا المرضأَمَرنا باألخذ باألسباب في توّقي العدوى؛ ألنھا من األ

 حیث جمع بین نفي تأثیر العدوى بنفسھا، وأمر بتوّقي أسبابھا في حدیٍث -بإذن اهللا 

: - l -قال رسوُل:  أنھ قال- رضي اهللا عنھ -واحٍد كما جاء في حدیث أبي ھریرة 
، )٢"( األسدال َعْدَوى وال ِطَیَرَة وال َھاَمَة وال َصَفَر، وفّر من المجذوم كما تفّر من"

من َسِمَع بھ : "، وقال في الطاعون) ٣"(ال یورد ُممّرض على ُمصّح: "- l -وقال
  .  -- وِلِحْكَمٍة َیْعَلُمھا--، وكل ذلك بتقدیِر اهللا )٤"(في أرٍض فال یقدم علیھ

     ویمكننا أن نتعّرف على الدروس والِعَبر من فیروس كورونا، وذلك في المطلب 
  :   التالي

اب اط  

ورو روس ن ردروس واا  

وقّدره لِحَكٍم عظیمٍة ال یمكن اإلحاطة بھا، وال التوصل  -- ھذا الوباء خلقھ اهللا     
 الدروس والعبر لمستفادة من وجود ھذا الوباء، والتي لمعرفتھا، وإنما أذكر ھنا بعَض

  :ظھرت في الناس ولمسھا كل معتبر ومتدبر ومنھا

على الخلق، إلیجاده ھذا الفیروس الذي ال ُیرى بالعین  --درة اهللا ظھور ق -١
الُمجّردة، وتسلیطھ على الناس وسرعة انتشاره فیھم، فقتل من قتل، وأودع 
المستشفیات والمصّحات المالیین من المصابین بھ ، ومن َسِلَم منھ فھو في فزع 

 .عبرة لكل معتبروخوف، حتى عّم الخوف منھ سكان األرض بأسرھا؛ ففي ذلك 

ِحْكَمُة اِهللا في تفاوت أثر ھذا الفیروس على الناس، فمنھم من  أمرضھ وشفاه،  -٢
ومنھم من قتلھ وأباله، ومنھم من أصابھ بالحزن بفقد قریب أو حبیب، ومنھم من 
أصابھ بالخوف والھلع، ومنھم أضّر بھ في تجارتھ، ومنھم من أثر على عبادتھ 

ه، ومنھم من منعھ الحركة والتنّقل، والذھاب فمنعھ من الذھاب إلى مسجد
واإلیاب، والتواصل والتزاور، والسفر والتنزه وغیر ذلك، وھذا مما عّم أكثر 

 .سكان األرض

                                                           

 . ٢٤ للشیخ حسنین مخلوف ص-  تفسیر وبیان - ، كلمات القرآن ١/١٦٥أحكام القرآن البن العربي )(١
، والبغوي في شرح السنة حدیث ) ١٣٧٧٢(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى حدیث رقم)(٢

، وصّحح إسناده )٥٧٠٧(ھذا حدیث صحیح ، وأخرجھ البخاري معلقًا برقم: "، وقال)٣٢٤٧(رقم
 ). ٧٨٣(األلباني في السلسلة الصحیحة

  ). ٢٢١٨(، ومسلم حدیث رقم) ٥٧٧١(أخرجھ البخاري حدیث رقم)(٣
 ). ٢٢١٨(، ومسلم حدیث رقم) ٣٤٧٣(أخرجھ البخاري حدیث رقم)(٤
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إقامُة اِهللا الُحّجَة البالغَة على الكفرة والمالحدة والزنادقة الذین ینكرون وجود اهللا،  -٣
ھذا الفیروس ال ُیرى بالعین بدعوى أنھم ال یؤمنون إال بالمحسوس الُمشاھد، ف

المجردة، ومع ذلك صدقوا بھ؛ لما رأوه من آثار قتلھ وفتكھ بھم، أفال یكون ھذا 
ُمنّبھًا لھم على اإلیمان بمن خلقھ وأوجده وقّدره، وكل ما في الوجود ُمسّخر 
بقدرتھ ومشیئتھ، وكل ما ُیرى من الخیر والنعم فھو من آثار رحمتھ وإحسانھ، 

 .ب الناس من البالء والمحن فھي من آثار حكمتھ وعظمتھوكل ما ُیصی

ُقدرُة اهللا على تبدیل حال الناس من حال إلى حال بأیسر األسباب، فبینما ھم في  -٤
نعمھم الغامرة، وحیاتھم المترفة، وأرزاقھم الواسعة، وما سخر لھم من النعم من 

ل  البالء فیبّدمخترعات وتقنیات، وسبل اتصال ومواصالت، إذ بھم ُیفجعھم ھذا
  وھمٍّ إلى كدٍر عیٍش، وطیِبعٍر وُز إلى خوٍفمن أمٍن:  إلى حاٍلھم من حاٍلحاَل

، ویمنعھم من السفر والتنّقل والتجّول، فُیبح الناُس سجناء البیوت في خوف وغمٍّ
وترقب من وصول الفیروس إلیھم، وھم في عقر دورھم وبیوتھم، فمن ُیصّدُق 

ون من فیروس واحد صغیر ال ُیرى بالعین المجردة، وأنھ أن ھذا الذعر الكبیر یك
- سبحانھ -ُیحدُث ھذا األثر العظیم والواسع حتى عّم أقطار األرض، لوال أن اهللا 
 .سّلطھ بقدرتھ؛ لُینّفذ بھ أمره في خلقھ الذي قدره بسابق علمھ وحكمتھ

مین، ولمن فیھ زجٌر كبیٌر لمن كذب اهللا ورسولھ واستھزأ بالدین وبالرسول األ -٥
 في األرض الفساد، ولمن قتل وسفك وعَثىظلم وبغى وتجّبر وتسّلط  على خلقھ، 

الدماء وشّرد المسلمین، وأذاع الرعب والھلع فیھم، ونشر الرزیلة والفساد بینھم، 

-: ) Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À-قال

Ó Ò Ñ Ð Ï Î()٢(، ) ١   .( 

ھم وخالقھم، ھم على اإلنابة والرجوع إلى رّبوأخیرًا فیھ تنبیٌھ للناس أجمعین وحّث -٦

- ) Ó Ò Ñ Ð- الحقوق والمظالم إلى أھلھا، قالوالتوبة النصوح ورّد

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ( )٣.( 

 ثنّي ُیحطمَو         وفي الحقیقة قد رأینا شواھد ھذا حتى في الكفار، فُنشر مقطع  ِل
  كورونا، وُنقلت في وسائل اإلعالمتنفعھ في أزمتھ مع فیروس أصنامھ؛ ألنھا لم

 في مكبرات الصوت من مساجد في الدول مقاطع صوتیة ومرئیة لرفع األذان
ما   من بعد-اهللا عنھم ھذا البالء   رجاء أن یرفع-األوربیة بإذن وتوجیھ من السلطات 

                                                           

  . ٥٣سورة فصلت اآلیة)(١
 . ٢٨٢قرآن صكلمات ال)(٢
 . ٤١سورة الروم اآلیة)(٣
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البشر أن ُقدرة : العظمى  كبار مسؤولي الدولكان رفع األذان ممنوعًا، وصّرح بعُض
ُیشیر إلى  وھو - على حّد تعبیره -زت عن مقاومة ھذا الوباء وبقي تدبیر السماء عج

ال  فھذا مما ر المسلمین واستغفارھم وتوبتھم وتضّرعھم هللادرة اهللا تعالى، وأما تذّكُق
  .          یمكن إحاطتھ أو حصره

  اطب اث

  ة  ن ت روس وروم ُِل وِن وا

، قال النووي ناقًال )١( ُغسل المیت وتكفینھ والصالة علیھ فرض كفایة على المسلمین     
كذا التكفین والصالة علیھ والدفن ُغسل المّیت فرض كفایة، و: "اإلجماع على ذلك

  ).٢"(باإلجماع

     وموتى ھذا الوباء من المسلمین ُیجتھد في القیام بحقوقھم على إخوانھم بعد الموت، 
لغسل والتكفین والصالة علیھ، مع االجتھاد في األخذ باألسباب في انتقال العدوى من ا

للقائمین على تجھیز ھؤالء األموات، واالحتیاط في ذلك، مع التوّكل على اهللا في ذلك من 
  .قبل ومن بعد

     فإن تعّذر ذلك كما في بعض األماكن التي ال ُتوجد فیھا وسائل وتجھیزات وقائیة 
ن على تجھیز ھؤالء الموتى، وُیخشى انتقال العدوى إلیھم، فإنھ یتدرج في القیام للقائمی

بحق الغسل بحسب القدرة واالستطاعة، مع مراعاة مصلحة القائمین على تجھیز 

ال  "-l -؛ ولقولھ ) ٣()- )z y x w-األموات، وعدم اإلضرار بھم؛ لقولھ 

     ).٤"(ضرر وال ضرار

في شھداء ُأُحد لكثرتھم بتكفین الرجلین والثالثة في الثوب  - l -     وقد أمر النبي
  ).٥(الواحد، وبجمع االثنین والثالثة في قبر واحد

                                                           

  . ١٨٤ ، الروض المربع ص١/١٨٤ ، اإلقناع٣١إرشاد السالك ص)(١
 . ٢/٩٨روضة الطالبین وعمدة المفتین)(٢
 . ١٦سورة التغابن من اآلیة)(٣
، وحّسنُھ محققو المسند ، جامع العلوم والحكم ، تحقیق األرنؤوط ) ٢٨٦٥(أخرجھ أحمد حدیث رقم)(٤
أن : النووي: یعني– رحمھ اهللا –وقد ذكر الشیخ  "٢/٢١٠ وقال ابن رجب في جامع العلوم  ،٢/٢١٠

 ".بعض طرقھ تقوى ببعض وھو كما قال
) ١٤٨١٠(، والمعجم الكبیر للطبراني حدیث رقم) ١١٦٥٤(مصنف ابن أبي شیبة حدیث رقم: انظر)(٥

  . ٤/١٦، والسنن الكبرى للبیھقي
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     وكان األصل أن ُیكفن كل مّیت في كفٍن واحٍد مستقلٍّ، وُیدفن في قبر منفرٍد، لكن 

عل  في الضرورة، وكذا الغسل یأخذ حكم التكفین والدفن في ف- l -رّخص النبيُّ 
  .المقدور علیھ من الغسل، أو ما یقوم مقامھ عند تعذر الغسل المشروع للمّیت

     فإن تعّذر مباشرة غسلھ ودلكھ ؛ ُصّب علیھ الماء ، فإن تعّذر الغسل ؛ ُیمَِّم ، فإن 
  .تعّذر ُدفن بطبیعتھ

     وقد صّرح بھذا الفقھاء، وفي بعض كالمھم التصریح بجواز ترك الغسل خوفًا على 
  :الغاسل من انتقال مرٍض ُمعٍد، وھذا نّص في مسألتنا

وُسئل مالك عن الذي تصیبھ القروح فیموت، وقد : "عن اإلمام مالك:      جاء في المدونة
ُیصبُّ علیھ الماء صّبًا على : غمرت القروح جسده، وھم یخافون غسلھ أن یتزلع، قال

  ).١"(قدر طاقتھم

وكرجل ّمَم كعدم الماء، وتقطیع الجسد،من تعّذر غسلھ ُیو: "     وقال ابن الحاجب المالكي
  ).٢"(محارم مع نساء من

إذا تعّذر غسل المّیت لفقد الماء، أو احتراق بحیث لوُغّسل لتھّري لم : "     وقال النووي
ُیغّسل، بل ُییمّم، وھذا التیممُّ واجب؛ ألنھ تطھیر ال یتعلق بإزالة نجاسة، فوجب االنتقال 

  ).٣.."(عجز عن الماء إلى التیمّمفیھ عند ال

ومن تعّذر غسلھ؛ لعدم الماء أو خیف تقطعھ بھ، كالمجزوم : "     وقال ابن قدامة
والمحترق ُییمّم ؛ ألنھا طھارة على البدن فیدخلھا تیمّم عند العجز عن استعمال الماء، 

الماء علیھ كالجنابة، وإن تعّذر غسل بعضھ ُیمّم لما لم یصبھ الماء، وإن أمكن صّب 
  ).٤"(وخیف من عركھ، ُصبَّ علیھ الماء صّبًا، وال یعرك

 فإنھ ال ینبغي الترخص في غسل موتى ھذا الوباء ابتداًء قبل استنفاد :وإذا تقّرر ھذا     
كل األسالیب والطرق لتغسیلھم على الوجھ المشروع، خاّصة مع تقّدم الوسائل واألسالیب 

 تجھیز ھؤالء الموتى القیام بواجبھم دون أن یلحقھم التي یتمكن معھا القائمون على
ضرر، من معّقمات ومالبس واقیة، ووسائل وأدوات للتغسیل، ولھذا ما كان متعّذرًا في 

  .الماضي أصبح سھًال میسًا في الزمن الحاضر مع ھذا التقدُّم الصناعي الكبیر

ھذا الوباء لكوادر طبیة      وھذا ما حصل في بالدنا اإلسالمیة من إسناد تغسیل موتى 
ُمدّربٌة، فقاموا بالواجب الشرعي في حّقھم من تغسیل، وتكفین وصالة ودفن، ولم یلجؤوا 

                                                           

 . ١/٢٦١كالمدونة الكبرى لإلمام مال)(١
  .١٣٧جامع األمھات ص)(٢
  . ٥/١٧٨المجموع)(٣
 . ١/٢٤٥الكافي)(٤
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للرخصة في ذلك، كما حصل في بعض الدول األخرى، فجزاھم اهللا عن اإلسالم خیرًا، 
  .          وثّبتھم على طاعتھ، وأّیدھم بنصره وتوفیقھ

راب اطا  

  ب  ن ت روس وروام ة 

بجواز الصالة على الغائب مطلقًا، فھنا یجوز :      بناًء على قول الشافعیة ومن وافقھم
الصالة على من مات بفیروس كورونا  صالة الغائب، وذلك لما رّجحنا من قوة أدلتھم، 

 - l -ووجاھتھا، ومن ذلك عموم ما استدلوا بھ من النصوص التي وضّحت أن النبي
صّلى على النجاشي وھو غائب، فُیقاس علیھ كل غائب، ومن ذلك الغائب الذي مات 
بفیروس كورونا، فكما ُیصّلى علیھ صالة الجنازة ُیصّلى علیھ صالة الغائب، ما لم یكن 
في الصالة علیھ ضرر یلحق بالمصلین علیھ في المسجد، فُیصّلى علیھ في البیت، إذ ال 

  .                  واهللا أعلم-حنا  كما وّض-ضرر وال ضرار 

  اطب اس

م ا ذ ل ورو روس ت ند؟  

معلوم أن الشھیَد الذي ُیحكُم لھ بالشھادة باتفاق ھو شھید المعركة، ومن ثّم ال ُیغّسل      
  .- كما قال بذلك جمھور العلماء -وال ُیكّفن وال ُیصّلى علیھ 

  -:على تقسیم الشھادة إلى ثالثة أقسام)١(لماءولقد اصطلح الع     

أي أنھ یأخذ أحكامًا خاّصة :  ومقصودھم بشھید الدنیا:شھید الدنیا واآلخرة: القسم األول
كعدم الُغسل، والتكفین في ثیابھ، وعدم الصالة علیھ : في الدنیا تمّیزه عن سائر الموتى

  .عند جمھور العلماء

  .- سبحانھ وتعالى -ثوابًا موعودًا خّصھ اهللا بھ أن لھ : ومقصودھم بشھید اآلخرة

 أي دون اآلخرة، وھو من ُقِتَل في حرب الُكّفار، وقام بھ مانع :شھید الدنیا: القسم الثاني
كالریاء والسمعة والغلول من الغنیمة، فھذا لھ حكم الشھید في الدنیا : من موانع الشھادة

ة بالشھید وما یترتب علیھ، وھؤالء لیس دون اآلخرة، وھذا تجري علیھ األحكام الخاّص
  .لھم الثواب الكامل الموعود بھ الشھید في اآلخرة

                                                           

 ، ٢/٢٤٩ ، مواھب الجلیل٢/٢٥٢ ، حاشیة رد المحتار البن عابدین١/٣٢٤بدائع الصنائع)(١
  . ٣/٤٧٦ ،  المغني٥/٢٢٥المجموع
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انصرف لھذین القسمین السابقین، وحكمھما " شھید"     وحیث أطلق الفقھاء مصطلح 
  .واحد في أحكام الدنیا

د  من الشھداء وور- l - وھم جمیع من عّدھم رسول اهللا :شھید اآلخرة: القسم الثالث
  .كالمبطون، والمطعون، والغریق، والحریق، وغیرھم: تسمیتھم بذلك

     والمراد أنھم شھداء في ثواب اآلخرة، وإال فھم كغیرھم من الموتى، لیس لھم أحكام 

 لھم ، -l -خاّصة، فُیغّسلون وُیكّفنون، وُیصّلى علیھم، فھم شھداء بشھادة رسول اهللا 
  ).١(لدنیاوإن لم یظھر لھم حكم شھادتھم في ا

 كالمطعون، والمبطون، والغریق، والحریق، ومن مات تحت :إذن الُمْلَحق بالشھید     
 والدلیل على ذلك أن - كما وّضحنا -الھدم، ومن ثّم  فإنھ ُیغّسل ویكّفن وُیصّلى علیھ 

    -: قد ذكر ھؤالء الُشھداء وذلك في األحادیث التالیة-l -النبي

المطعون، والمبطون، : الشھداء خمسة: " قال- l -ما ُروي أن رسول اهللا -١
 ).٢"(والغریق، وصاحب الھدم، والشھید في سبیل اهللا

 سوى القتل في - الُشھداء سبعة - l -وفي الُمسند وغیره، قال رسوُل اهللا  -٢
 المطعون شھید، والغرق شھید، وصاحب ذات الجنب شھید، -سبیل اهللا 

ي یموت تحت الھدم شھید، والمبطون شھید، وصاحب الحریق شھید، والذ
 ). ٣(والمرأة تموت بُجْمٍع شھیدة

وقد اجتمع لنا من  : "وھناك أحادیث أخرى في أصناف الُشھداء، قال ابن حجر
  ).٤"(الطرق الجیدة أكثر من عشرین خصلة

 فقد ُروى ابن عباس مرفوعًا ": موت الغریب " بالشھیدومن أصناف الُمْلَحِق
  ).٥"(موت غربة شھادة"

                                                           

، ٢/٢٤٩، مواھب الجلیل٢/٢٥٢،حاشیة رد المحتار البن عابدین١/٣٢٤بدائع الصنائع)(١
  . ٣/٤٧٦ ، المغني٥/٢٢٥موعالمج

 ). ١٩١٤(، ومسلم حدیث رقم) ٢٨٢٩(أخرجھ البخاري حدیث رقم)(٢
 .  الحدیث سبق تخریجھ)(٣
 . ٦/٤٣فتح الباري البن حجر)(٤
 . ١٨/٨٨، والطبراني في المعجم الكبیر) ١٦١٣(أخرجھ ابن ماجة في سننھ حدیث رقم)(٥
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 الموت في سبیل الدفاع عن الدین واألھل والنفس :  أصناف الُمْلَحِق بالشھیدومن

من ُقِتَل دون  ":- l -قال رسوُل اهللا : فقد ُروي عن سعید بن زید قال:والمال
مالھ فھو شھید، ومن ُقِتَل دون أھلھ فھو شھید، ومن ُقِتَل دون دینھ فھو شھید، 

  ). ١"(دمھ فھو شھید ومن ٌقِتَل دون

، فُیقال ما قال شھادة في ھذه األصناف تكون شھادة مطلقة ُتنّزل على ھذه األوصافوال

  .وھكذا..المطعون شھید، والمبطون شھید، والحریق شھید، والغریق شھید  -l -النبي

 في عموم ھذه - إن شاء اهللا - أنھ یدخل - واهللا أعلم -فنحسبھومن مات بفیروس كورونا 

 لم یسّم مرضًا معّینًا ُیصیب - l المبطون؛ ألن النبي األحادیث فھو داخل في معنى
البطن، بل أطلق، فالوصف ھنا متعلق بالعضو من البدن ال بنوع المرض، وقد تقّدم في 

  ".ھو صاحب داء البطن: "تفسیر المبطون قول النووي

      وعلى ھذا فكلُّ ما شملھ الوصف الشرعي حكمنا لھ بھ، فلو ُقّدر أن ھذا الوباء أو
غیره یصیب البطن أو الجنب فیموت صاحبھ بھ؛ حكمنا على من مات بھذا المرض 

 واهللا -أنھ داخل في عموم ھذه األحادیث سالفة الذكر: بكونھ شھیدًا على سبیل العموم، أي
  .-أعلم 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، والنسائي حدیث ) ٤٧٧٢(اود حدیث رقم ، وأبو د) ١٦٥٣،١٦٥٢(أخرجھ أحمد،  حدیث رقم)(١
  ). ٥٧أحكام الجنائز ص. (إسناده صحیح: ، وقال األلباني)٤٠٩٤(رقم
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  :اخلامتـة

) 
ُ
 نسأل

َ
  اهللا

ُ
  ح

َ
  )هاسن

أحكام " الموسوم ب خالل ھذا البحث إلیھا من ُتیمكن ذكر أھم النتائج التي توصّل     
   -:ُأشیُر إلى أھمھا فیما یلي ،"- دراسة فقھیة-صالة الغائب ومن مات بفیروس كورونا

 أن ُغسل المّیت وتكفینھ والصالة علیھ صالة الجنازة اتفق جمھور الفقھاء على -١
 .، وفرض الكفایة إذا قام بھ البعُض سقط اإلثُم عن الباقینفرض كفایة

عركة ال ُیغّسل، وال ُیكّفن، وال ُیصّلى علیھ  صالة الجنازة، كما قال شھید الم -٢
 .بذلك جمھور العلماء

 كفایة، وقد جاء في صفتھا أنھا صالة الجنازة على من مات من المسلمین فرُض -٣
 .أربع تكبیرات كما وّضحنا

والوقوف على قبر المّیت  الجنازة والصالة علیھا وتشییعھا،  حضورفضُل -٤
  .  ھوالدعاء ل

 .ینصّلھي صالة الجنازة مع كون المیت غیر موجود أمام الُم:  صالة الغائب -٥

الذي ُتصّلى علیھ صالة الغائب ھو من كان غائبًا عن البلد : المقصود بالغائب -٦
  .الذي ُتقام فیھ الصالة

 الصالة  من جواز الشافعیة والحنابلة ما قال بھ– من وجھة نظري –الراجح  -٧
  .خالفًا للحنفیة والمالكیة ومن وافقھمت الغائب، على المّی

 وقد وردت ،ى على النجاشي صالة الغائبأنھ صّل -l -ثبت عن الرسول -٨
  .روایات عدیدة في ذلك

  إذا لم ، المسلم الذي یموت في بلد آخرصالة الغائب مشروعة وجائزة في حّق -٩
  .الراجح من أقوال أھل العلم علیھ على صّلُی

 -لم فیما أعلم بمشروعیة صالة الغائب على الشھداء  من أھل العل أحٌدُقلم َی -١٠
ي صالة الغائب على صّلوال یوجد دلیل لمن ُی، -الحرب  المعركة أو شھداء

 صّلفلم ُی - l -على عھد رسول اهللا  من الصحابةشھد كثیٌراسُت وقد، الشھداء
 .علیھم صالة الغائب

 أو غیر ..و غریقًا، أو حریقًا الُمْلَحُق بالشھیِد كمن مات مبطونًا، أو مطعونًا، أ  -١١
    .وُیّكفن وُیصّلى علیھ ذلك، فإنھ ُیغّسل

بالصین، ) ووھان(بدایة نشأتھ وظھوره في )١٩-كوفید(أن فیروس كورونا  -١٢
م، على صورة التھاب رئوي، ٢٠١٩أول إصابة بھ في نھایة دیسمبر وكانت
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ھ  راح ضحیُتالفیروس سریع االنتشار، وقد طریق المخالطة، وأن ھذا وینتقل عن
، حتى الدول المتقّدمة قد عانت منھ أشّد البشر، ولم َیسَلْم منھ أحٌد الكثیر من

  . العناء

 الدروس والِعَبر من فیروس كورونا كُثٌر، وقد أشرُت إلیھا، فھي واضحٌة -١٣
  .   ٌةوجلّی

 ُیغّسل وُیكّفن وُیصّلى - بحسب األصل -أن من مات بفیروس كورونا فإنھ  -١٤
لین فإنھ ُییمّم، وذلك إذا لم ُتوجد غّستغسیلھ ضرر یلحق بالُم كن فيما لم ی علیھ،
على تجھیز ھؤالء الموتى، وُیخشى انتقال  وتجھیزات وقائیة للقائمین وسائل

درة واالستطاعة، مع الُق  الُغسل بحسبالعدوى إلیھم، فإنھ یتدرج في القیام بحّق
-- إلضرار بھم؛ لقولھالقائمین علي تجھیز األموات، وعدم ا مراعاة مصلحة

:)z y x w()١( ؛ ولقولھ- l-:" إلخ".. ال ضرر وال ضرار)٢.(         

من مات بفیروس كورونا فنحسبھ أنھ یلحق بالشھید بإذن اهللا، وأن من مات   -١٥
  .األجَر والَمُثوبَة ، ال ُیحَرُمذا الفیروسبھ

ھو داخل في معنى  في عموم ھذه األحادیث ف- إن شاء اهللا -أي أنھ یدخل          

 ھنا  لم یسّم مرضًا معّینًا یصیب البطن، بل أطلق، فالوصُف- l -ألن النبّي  المبطون؛
: بنوع المرض، وقد تقّدم في تفسیر المبطون قول النووي بالعضو من البدن ال ٌقمتعّل

   ". صاحب داء البطن ھو"

) كورونا(أن ھذا الوباء روعلى ھذا فكلُّ ما شملھ الوصف الشرعي حكمنا لھ بھ، فلو ُقّد  
بھذا المرض  یصیب البطن أو الجنب فیموت صاحبھ بھ؛ حكمنا على من مات غیره أو

 واهللا - سالفة الذكرأنھ داخل في عموم ھذه األحادیث: سبیل العموم أي بكونھ شھیدًا على
  .-أعلم 

  .ھذا ما تیّسر لي جمُعھ وتدوینھ من نتائج في ھذا الموضوع   

  وأن ینفع بھ المسلمین، وأن یتقّبَل ھذا العمَل بقبوٍل حسٍن،، والسداّدالتوفیَق: واَهللا أسأل
  .  یوم الدینخرًا لي ولوالدّي ُذ وأن یجعلھ

    وآر دوا أن اد  رب ان  

ّوا نأ و آ د و   .  

  

        

                                                           

 . ١٦سورة التغابن من اآلیة)(١
 .سبق تخریجھ)(٢
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 : فھرس المراجع والمصادر

  : آن وتفاسیره القر:أوًال

  :القرآن الكریم)أ
  :مرتبة حسب الحروف الھجائیة للمرجع: مصادر التفسیر)ب
: ت"(بابن العربي " أبى بكر محمد بن عبد اهللا المعروف : تألیف. أحكام القرآن -١

. محمد عبد القادر عطا، ط: ، راجع أصولھ، وخّرج أحادیثھ، وعّلق علیھ)ھـ٥٤٣
 .بیروت، دار الكتب العلمیة

: ت(أبى عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي: تألیف. مع ألحكام القرآنالجا -٢
 . ، بیروت، دار القلم٢، ط)ه٦٧١

، بیروت، .حسین محمد مخلوف ط. الشیخ: تألیف. – تفسیر وبیان –كلمات القرآن  -٣
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨دار ابن حزم 

 :رجعمرتبة حسب الحروف الھجائیة للم: مصادر الحدیث وعلومھ :ثانیًا

شعیب : لعلي بن بلبان الفارسي، تحقیق. اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان -٤
  .  م١٩٩٨-ه١٤٠٨مؤسسة الرسالة. ١األرناؤوط، ط

-ه١٤١٢الریاض، مكتبة المعارف. ١لمحمد ناصرالدین األلباني، ط. أحكام الجنائز -٥
 . م١٩٩٢

. ٢لباني ، طلمحمد ناصر الدین األ. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل -٦
 .ه١٤١٥بیروت، المكتب اإلسالمي

محمد : ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق. بلوغ المرام من أدلة األحكام -٧
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠القاھرة، مكتبة ابن تیمیة . ١صبحي ابن حسن  حالق، ط

مصر،   . ٣ألبي محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري، ط. الترغیب والترھیب -٨
 .طبعة مصطفى البابي الحلبيمكتبة وم

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٦مؤسسة قرطبة . البن حجر، ط. تلخیص الحبیر -٩
البن عبد البر أبي عمر یوسف . التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  -١٠

وزارة . مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكریم البكري، ط: النمري، تحقیق
 .ه١٣٨٧األوقاف المغربیة 

مكتبة . لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قّیم الجوزیة، ط. أبي داودتھذیب سنن  -١١
 .    م٢٠٠٧-ه١٥٢٨المعارف 

. ١، ط)ه٦٤٦:ت(لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المالكي. جامع األمھات  -١٢
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩الیمامة للطباعة والنشر : بیروت، الناشر
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 عثمان بن إبراھیم الماردیني لعالء الدین علي بن. الجوھرالنقي على سنن البیھقي  -١٣
 .م٢٠١٣-ه١٤٣٤دار النوادر. ١الشھیر بابن التركماني، ط

عبد المعطي : ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي، تحقیق. دالئل النبوة  -١٤
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨ دار الریان للتراث –دار الكتب العلمیة . ١قلعجي، ط

محمد مختار حسین، : صیري، تحقیقألحمد بن أبي بكر البو. زوائد سنن ابن ماجة  -١٥
 . م١٩٩٣- ه١٤١٤بیروت، دار الكتب العلمیة. ١ط

، )ه١١٨٢: ت(لألمیر محمد بن إسماعیل الصنعاني. سبل السالم شرح بلوغ المرام  -١٦
 .ه١٤٠٧القاھرة، دار الكتاب العربي. ٤ط

محمد : ، تحقیق)ه٢٧٥:ت(لسلمان بن األشعث أبي داود األزدي . سنن أبي داود  -١٧
 .بیروت، دار الفكر. لدین عبد الحمید، طمحي ا

أبى عیسى بن سورة السلمي : لإلمام) الجامع الصحیح( سنن الترمذي  -١٨
 -ھـ ١٤٠٣دار الفكر . ٢عبد الرحمن محمد عثمان ط: تحقیق) ھـ٢٧٩: ت(الترمذي
 .م١٩٨٣

بیروت، عالم . ٤ط) ھـ٣٥٨: ت(علي بن عمر الدار قطني: سنن الدار قطني  لإلمام -١٩
 .م ١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الكتب 

. ط) ھـ٤٥٨: ت(أبى بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي: السنن الكبرى للحافظ -٢٠
 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣بیروت، دار المعرفة 

) ھـ٢٧٥: ت(أبى عبد اهللا محمد بن یزید ماجة القزویني: سنن ابن ماجة لإلمام -٢١
 .القاھرة، دار الحدیث. محمد فؤاد عبد الباقي  ط: تحقیق

: ت(أبى عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعیب النسائي:  لإلمامسنن النسائي -٢٢
بحلب، الطبعة ) مكتبة المطبوعات اإلسالمیة(دارة البشائر اإلسالمیة. ، ط)ھـ٣٠٣

 م ١٩٨٦-ھـ١٤٠٦المفھرسة 
زھیر الشاویش، : تحقیق) ه٥١٦: ت(لحسین بن مسعود البغوي. شرح السنة -٢٣

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣مي بیروت، المكتب اإلسال. ٢وشعیب األرناؤوط، ط
بیروت، دار إحیاء التراث .٢یحي بن شرف النووي، ط. شرح صحیح مسلم للنووي -٢٤

 .ه١٣٩٢العربي 
محمد زھري : حققھ )ه٣٢١: ت(ألحمد بن محمد الطحاوي. شرح معاني اآلثار -٢٥

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩بیروت، دار الكتب العلمیة. النجار، ط
سماعیل بن إبراھیم بن المغیرة أبى عبد اهللا محمد بن إ: صحیح البخاري  لإلمام -٢٦

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢دار المنار . ط) ھـ٢٥٦: ت(البخاري
: ،تحقیق)ه٣٥٤:ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي. صحیح ابن حبان -٢٧

 .م١٩٩٣-ه١٤١٤بیروت، مؤسسة الرسالة. ٢ط. شعیب األرناؤوط
-ه١٤١٩مكتبة المعارف. ١لناصر الدین األلباني، ط. صحیح سنن أبي داود -٢٨

 .م١٩٩٨
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩مكتبة المعارف. ١لناصر الدین األلباني،ط. صحیح سنن الترمذي -٢٩
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الریاض، مكتبة . ١لناصر الدین األلباني، ط. صحیح سنن ابن ماجة -٣٠
 . م١٩٩٧-ه١٤١٧المعارف

 . دار ابن حزم. لشمس الحق العظیم آبادي، ط. عون المعبود شرح السنن ألبي داود -٣١
: تحقیق) ھـ٢٦١:ت(لحسین مسلم بن حجاج القشیريأبى ا: صحیح مسلم لإلمام -٣٢

 ).فیصل عیسى البابي الحلبي(دار إحیاء الكتب العربیة . محمد فؤاد عبد الباقي، ط
. ١ألبي زكریا محیي الدین یحیي بن شرف النووي، ط. صحیح مسلم بشرح النووي -٣٣

  .مصر، المطبعة المصریة باألزھر
) ه٥٤٣:ت(العربي محمد بن عبد اهللاالبن . عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي -٣٤

 .ه١٤١٥بیروت، دار إحیاء التراث العربي . ١، ط
اإلمام أحمد بن على بن حجر العسقالني، : فتح الباري شرح صحیح البخاري تألیف -٣٥

 .دار الفكر. محمد فؤاد عبد الباقي ط: تحقیق
الرحمن البنا ألحمد عبد . الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني -٣٦

 .دار إحیاء التراث العربي. الساعاتي، ط
شعیب : ألبي داود، سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني، تحقیق. المراسیل -٣٧

 .م١٩٨٨-١٤٠٨مؤسسة الرسالة . األرناؤوط، ط
بیروت، . ، ط)ھـ٨٠٧:ت(للحافظ أبي بكر الھیثمي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٨

 .ه١٤٠٨دار الكتب العلمیة
أبى عبید اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم : لمستدرك على الصحیحین للحافظا -٣٩

 - بیروت-.یوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط. د: إشراف) ھـ٤٠٥: ت(النیسابوري
 . دار المعرفة

المكتب : الناشر)ھـ٢٤١:ت(ألحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني: لإلمام. المسند -٤٠
عبد .أشرف علي إصدارھا د)وعة الحدیثةالموس(-م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥. ٥اإلسالمي ط

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧بیروت، مؤسسة الرسالة . ١اهللا بن عبد المحسن التركي ط
: ت(أبى عبد اهللا بن محمد بن أبى شیبة: المصنف في األحادیث واآلثار تألیف -٤١

 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩دار الفكر. ١سعید محمد اللحام ط: تحقیق)ھـ٢٣٥
محمد بن علي بن :  من أحادیث سید األخیار، تألیفنیل األوطار شرح منتقي األخبار -٤٢

 .المكتبة التوفیقیة القاھرة: الناشر)ھـ١٢٥٥: ت(محمد الشوكاني
محمد ناصر الدین : لمحمد بن عبد اهللا الخطیب التبریزي، تحقیق. مشكاة المصابیح -٤٣

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥بیروت، المكتب اإلسالمي. ٣األلباني، ط
بیروت، المكتــبة . ٢، ط)ھـ٣٨٨: ت( الخطابيلَحْمـد بن محمد. معالم السنن -٤٤

 .م١٩٨١-ھـ ١٤٠١العلمیـــة
حمدي عبد المجید السلفي : حققھ)ه٣٦٠(لسلیمان بن أحمد الطبراني. المعجم الكبیر -٤٥

 .م١٩٨٠وزارة األوقاف بالعراق، مطبعة الوطن العربي . ، ط
 إحیاء ، بیروت، دار١مصطفى محمد، ط. نصار سید أحمد، د. د. المعجم الوسیط -٤٦

       .  م٢٠٠٨ -ـ ھ١٤٢٩  التراث العربي 
. ، ط)ـھ٤٥٨: ت(ألحمد بن الحسین بن علي البیھقي. معرفة السنن واآلثار  -٤٧

 .بیروت، دار الكتب العلمیة
دار إحیاء التراث . محمد فؤاد عبد الباقي، ط: لإلمام مالك بن أنس، تحقیق. الموطأ -٤٨

 .العربي
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لإلمام جمال الدین أبي محمد عبد اهللا بن . نصب الرایة لتخریج أحادیث الھدایة -٤٩
 دار القبلة للثقافة -جدة-بیروت، مؤسسة الریان. ١، ط)ـھ٧٦٢:ت(یوسف الزیلعي، 

 . م١٩٩٧-ه١٤١٨اإلسالمیة
لمجد الدین أبي السعادات محمد بن عبد الكریم . النھایة في غریب الحدیث واألثر -٥٠

اوي، ومحمود محمد الطناحي، طاھر أحمد الز: تحقیق) م٦٠٦: ت(الشیباني الجزري
 .م١٩٧٩–١٣٩٩بیروت، المكتبة العلمیة . ط

مرتبة حسب الحروف الھجائیة -المذاھب الفقھیة األربعة-مصادر الفقھ اإلسالمي :ثالثًا
 :للمرجع

  :المذھب الحنفي- أ

. ٧لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط. االختیار لتعلیل المختار -٥١
 .م٢٠١٥-ه١٤٣٦عرفةبیروت، دار الم

. ، ط)ه٩٧٠:ت(زین الدین بن نجیم الحنفي: تألیف. البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٥٢
  .بیروت، دار المعرفة

: ت(عالء الدین أبى بكر مسعود الكاساني: تألیف. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٥٣
  .   م١٩٨٢بیروت، دار الكتاب العربي. ط) ھـ٥٨٧

أبى محمد محمود بن أحمد العیني الشھیر بناصر : تألیف.  البنایة في شرح الھدایة -٥٤
  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الفكر. ٢ط) ھـ٨٥٥: ت(اإلسالم الرامفوري

. ٢، ط فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي: تألیف. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -٥٥
القاھرة، المطبعة األمیریة . ١بیروت، دار الكتاب اإلسالمي، دار المعرفة، و ط

 . ببوالق
بیروت، دار الكتب العلمیة . ٢ط) ـھ٥٣٩: ت(لعالء الدین السمرقندي. تحفة الفقھاء -٥٦

 .م١٩٩٣-ـ ھ١٤١٤
 .دار الفكر. للشیخ محمد عرفھ الدسوقي، ط. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -٥٧
على الدر " بابن عابدین"محمد أمین الشھیر : للشیخ المحقق. حاشیة رد المحتار -٥٨

مصطفى . ٣ویر األبصار في مذھب اإلمام أبى حنیفة النعمان، طالمختار شرح تن
 .م ١٩٨٤-ھـ١٤٠٤البابي الحلبي وأوالده بمصر 

ألحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي، . حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح -٥٩
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨بیروت، الكتب العلمیة. ١ط

: تحقیق) ھـ٤٥٠: ت(يأبي الحسین على بن حبیب الماورد: لإلمام. الحاوي الكبیر -٦٠
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤بیروت، دار الفكر . محمود مطرجي ط. د
بیروت، دار . ١لعالء الدین محمد الحصكفي، ط. الدر المختار شرح تنویر اإلبصار -٦١

 . م٢٠٠٠-ه١٤٢١الكتب العلمیة
: ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام: تألیف. فتح القدیر -٦٢

 . دار إحیاء التراث العربيبیروت،. ط) ھـ٨٦١
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عبد اهللا بن عبدالمحسن : ، تحقیق)ه٦٢٠:ت(لموفق الدین محمد بن قدامة. الكافي -٦٣
 . م١٩٩٧-ه١٤١٧دارھجر. ١التركي، ط

ألبي محمد علي بن زكریا المنبجي الحنفي، . اللباب في الجمع بین السنة والكتاب -٦٤
 .المكتبة الحقانیة. ٢ط

بیروت، دار الكتب . ١ي سھل السرخسي، طلشمس الدین محمد بن أب. المبسوط -٦٥
 .ه١٤١٤العلمیة

. ١، ط)ه٩٥٦:ت(إلبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبي الحنفي. ملتقى األبحر -٦٦
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩بیروت، دار الكتب العلمیة

بیروت، دار إحیاء التراث . ط).ھـ٥٩٣:ت(لعلي بن أبي بكر المرغیناني. الھدایـة -٦٧
  .   العربي

 :المذھب المالكي-ب

شھاب الدین عبد : تألیف. إرشاد السالك إلي أشرف المسالك في فقھ اإلمام مالك -٦٨
الرحمن بن محمد عسكر المالكي البغدادي، وبھامشھ تقریرات مفیدة إلبراھیم بن 

 . مصطفي البابي الحلبي وأوالده بمصر. ٣حسن االنبابي األزھري ط
- ه١٤١٤دار قتیبة . ١طلیوسف بن عبد اهللا بن عبد البّر النمري، . االستذكار -٦٩

  . م١٩٩٣
أبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : تألیف. بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٧٠

  .م١٩٩٥-ه١٤١٥بیروت، دارالفكر. ط) ھـ٥٩٥: ت"(الحفید"بن رشد القرطبي 
ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشھیر بالصاوي . بلغة السالك ألقرب المسالك -٧١

 . دار المعرفة.المالكي، ط
لمحمد بن . البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة -٧٢

دار الغرب . ٢محمد حجي، ط: تحقیق) ابن رشد الجد(أحمد بن رشد القرطبي
 .م ١٩٨٨-ـھ١٤٠٨اإلسالمي

. األستاذ: تحقیق) ه٦٨٤: ت(شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي: لإلمام. الذخیرة -٧٣
 .م١٩٩٤بیروت، دار المغرب اإلسالمي. زة طمحمد بوخب

لمحمد بن عبد اهللا الخرشي . شرح الخرشي على مختصر خلیل -٧٤
 .بیروت، دار الفكر. ، ط)ـھ١١٠١:ت(المالكي

 .دار الفكر. الشرح الكبیر للشیخ الدردیر مطبوع بھامش حاشیة الدسوقي ط -٧٥
حمد بن جزى محمد بن أ: تألیف.  القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة -٧٦

 -ھـ ١٤٢٠ المكتبة العصریة -بیروت . ١عبد الكریم الفضیلي ط: الغرناطي، تحقیق
 .م٢٠٠٠

من علماء القرن التاسع -خلیل بن إسحاق بن موسي المالكي : تألیف. مختصر خلیل -٧٧
 .مصطفي البابي الحلبي وأوالده بمصر. ط-الھجري

. ، ط)ه٧٣٧:ت(ري المالكيألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن الحاج العبد. المدخل -٧٨
 .القاھرة، دار التراث

 .دار الفكر. لإلمام مالك بن أنس، روایة سحنون عن ابن القاسم ط. المدونة الكبرى -٧٩
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ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن الحطاب . مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل -٨٠
 . ه١٣٩٨بیروت، دار الفكر. ٢المغربي، ط

  :المذھب الشافعي-ج

شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني : لإلمام. حل ألفاظ أبى شجاعاإلقناع في  -٨١
 . مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخیرة. الخطیب ط

 دار الكتب العلمیة - بیروت -. ٢ط. لإلمام محمد بن إدریس الشافعي. األم -٨٢
 .ـھ١٤١٣

 .بیروت، دار الفكر. البن حجر الھیتمي، ط. تحفة المحتاج لشرح المنھاج -٨٣

بیروت، . ٧شعیب األرنؤوط ، ط: البن رجب الحنبلي، تحقیق. علوم والحكمجامع ال -٨٤
 .م٢٠٠١-ـ ھ١٤٢٢مؤسسة الرسالة

) ھـ٤٥٠:ت( أبى الحسین على بن محمد بن حبیب الماوردي: لإلمام. الحاوي الكبیر -٨٥
 .م١٩٩٤- ھـ١٤١٤بیروت، دار الفكر. ، ط محمود مطرجي.د:  تحقیق

بیروت، دار الكتب . ١حیى بن شرف النووي طأبى زكریا ی. روضة الطالبین لإلمام -٨٦
 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢العلمیة 

. ط. لتقي الدین الحسیني الحصني الدمشقي. كفایة األخیار في حّل غایة االختصار -٨٧
 .دار المنھاج

محي الدین یحیى بن شرف النووي بقلم محمد نجیب . المجموع شرح المھذب تألیف -٨٨
 .-لكة العربیة السعودیة  المم- جدة -مكتبة اإلرشاد . المطیعي، ط

الشیخ محمد الشربیني : تألیف. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج -٨٩
 على متن المنھاج ألبى زكریا یحیى ابن - من علماء القرن العاشر الھجري -الخطیب 

 .دار الفكر. شرف النووي ط
 العباس أحمد شمس الدین محمد بن أبى: تألیف.  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -٩٠

بن حمزة بن شھاب الدین الرملي المنوفي المصري الشھیر بالشافعي 
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤دار الفكر. ط) ھـ١٠٠٤:ت(الصغیر

  :المذھب الحنبلي -د

عالء الدین أبى الحسن علي بن : تألیف. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -٩١
بیروت، دار . ١فقي، طمحمد حامد ال: تحقیق) ھـ٨٨٤:ت(سلیمان المرداوي الحنبلي

 .إحیاء التراث

منصور بن یونس بن إدریس : تألیف. الروض المربع بشرح زاد المستقنع -٩٢
 . م٢٠١١-ه١٤٣٢بیروت، مؤسسة الرسالة . ١ط) ھـ١٠٥١ت(البھوتي
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أبى الفرج عبد الرحمن ابن أبى عمر محمد : تألیف. الشرح الكبیر على متن المقنع -٩٣
. ١مطبوع بأسفل المغني البن قدامة، ط)ھـ٦٨٢:ت(بن أحمد بن قدامة المقدسي

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤بیروت، دار الفكر 

بیروت، دار . ١، ط)ه٧٥١:ت(لمحمد بن أبي بكر بن قّیم الجوزیة. شفاء العلیل -٩٤
 .م١٩٩٧- ـھ١٤١٧الجیل

بھاء الدین عبد الرحمن بن إبراھیم : تألیف. العدة شرح العمدة -٩٥
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧العربيبیروت، دار الكتاب . ط) ھـ٦٢٤:ت(المقدسي

. ٤الشیخ أبى محمد موفق الدین عبد اهللا بن قدامة المقدسي ط: تألیف. الكافي -٩٦
 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥بیروت، المكتب اإلسالمي

الشیخ : منصور بن إدریس البھوتي، تحقیق: للشیخ. كشاف القناع عن متن اإلقناع -٩٧
 .م ١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢بیروت، دار الفكر . ھالل مصیلحي مصطفى خالل ط

 الشیخ موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة: تألیف. المغني -٩٨
 ومع -مكتبة الجمھوریة العربیة، مكتبة الكلیات األزھریة،: الناشر) ھـ٦٢٠:ت(

 .دار الفكر.  وبھ فصول ومسائل مرقمة ط-الشرح الكبیر

الشیخ : لیفتأ. منار السبیل في شرح الدلیل على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل -٩٩
فرید عبد العزیز : تحقیق )ھـ١٣٥٣:ت( إبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢دار الحدیث القاھرة . الجندي ط

أبى إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن : تألیف. المبدع في شرح المقنع -١٠٠
-ھـ١٤٠٠بیروت، المكتب اإلسالمي. ط) ه٨٨٤:ت(عبد اهللا بن محمد بن مفلح

  .م١٩٨٠
 
مرتبة حسب  - وبعض المذاھب األخرى - المصادر الفقھیة العامة والحدیثة-ـ ھ

  :الحروف الھجائیة للمرجع
. ط) ه٣١٨:ت( ألبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري. اإلجماع -١٠١

 .بیروت، دار الكتب العلمیة
الریاض، مكتبة . ١لمحمد ناصرالدین األلباني، ط. أحكام الجنائز -١٠٢
  . م١٩٩٢-ه١٤١٢لمعارفا
دار عالم الفوئد، مكة : الناشر. ١االختیارات الفقھیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، ط -١٠٣

 . ه١٤٣٥المكرمة، المملكة العربیة السعودیة 
إبراھیم : ، حققھ)ه٨١٦:ت(لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. التعریفات -١٠٤

 .  دار الریان للتراث. االبیاري، ط
. لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن  القّیم، ط.  العبادزاد المعاد في ھدي خیر -١٠٥

 .ه١٤٠٧بیروت، مؤسسة الرسالة
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بیروت، دار . ١، ط)ه٧٥١:ت( لمحمد بن أبي بكر بن قّیم الجوزیة. شفاء العلیل -١٠٦
 .م١٩٩٧-ه١٤١٧الجیل

 .دمشق، دار الفكر. ١٢لوھبة الزحیلي، ط. الفقھ اإلسالمي وأدلتھ -١٠٧
محمد بن .عبد اهللا بن محمد المطلق، د.الطیار، دعبد اهللا محمد .د.  الفقھ المیسر -١٠٨

  . م٢٠٠٧-ه١٤٢٨الریاض، مدار الوطن. ١إلبراھیم الموسى ط
عبد : مجمع البحوث اإلسالمیة، قراراتھ وتوصیاتھ في ماضیھ وحاضره، إعداد -١٠٩

.  ط-الكتاب الثاني-الرحمن العسیلي، وماھر السید الحداد، السنة التاسعة والثالثون
 .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩ مطابع األزھر الشریفالقاھرة، مجمع

عبد . د: ألبي محمد علي بن سعید بن حزم األندلسي، تحقیق. المحلى باآلثار -١١٠
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٥بیروت، دار الكتب العلمیة. الغفار سلیمان البنداري، ط

 -ـ ھ١٤٢٩بالكویت ن اإلسالمیةواألوقاف والشؤ وزارة.٦ط. الموسوعة الفقھیة -١١١
 .م٢٠٠٨

مرتبة حسب الحروف الھجائیة : كتب المعاجم وقوامیس اللغة والتراجم :رابعًا    
  :للمرجع

ألبي الحسن علي بن محمد الجزري بن األثیر، . أسد الغابة في معرفة الصحابة -١١٢
 .بیروت، دار الفكر. ط

. ١، ط)ه٨٥٢:ت( للحافظ ابن حجر العسقالني. اإلصابة في تمییز الصحابة -١١٣
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥بیروت، دار الكتب العلمیة

: إلسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق). تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح -١١٤
  .ـ ھ١٥٠٤بیروت، دار العلم للمالیین . ٣أحمد عبد الغفور عطار، ط

محي الدین محمد بن یعقوب الفیروز . القاموس المحیط  للفیروز أبادي -١١٥
 .ةدار المعارف المصری. المطبعة المصریة، و ط . ٣ط) ه٨١٧:ت(أبادي

  ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي . لسان العرب -١١٦
  .بیروت، دار صادر. ط) ه١١٧: ت( المصري

  جدیدة ، . ط) ه٦٩٠:ت(محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي. مختار الصحاح  -١١٧
 .دار المنار. عبد الفتاح البركاوي ط.دراسة وتقدیم د

  - بیروت -. مد بن محمد بن علي المقري الفیومي، طألح.  المصباح المنیر -١١٨ -١١٨
 .م١٩٩٠مكتبة لبنان 

عبد السالم : مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق -١١٩ -١١٩
 .م١٩٩٠-ه١٤٢٠بیروت، دار الجیل. ٢محمد ھارون، ط

 يلإلمام مجیر الدین العلیمي الحنبل. المنھج األحمد في تراجم أصحاب أحمد  -١٢٠ -١٢٠
 .بیروت، دار صادر. ١، ط عبد القادراألرناؤوط: ، تحقیق
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