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 من أنواع صالة فروض الكفايات، -رمحه اهللا–هذا ثاين ما ذكره املؤلف ".وصالة اجلنازة: "قوله رمحه اهللا
 ."وصالة اجلنازة": ًذكر أوال صالة العيدين، مث قال

ًيكرب فيها أربعا":قوله رمحه اهللا ا من أحكام" ِّ  .شرع يف بيان صفتها وما يتعلق 
ا من فروض   ترك -صلى اهللا عليه وسلم–الكفايات؛ ألن النيب وصالة اجلنازة عامة العلماء على أ

ا  الصالة على بعض الناس، وكان يف أول األمر يرتك الصالة على من عليه دين، فدل ذلك على أ
ًليست فرضا وال واجبا، إمنا هي من فروض الكفايات ً. 

ًيكرب فيها أربعا": وصفتها قال  أربع تكبريات : أي" ِّ
كوع، وهذه التكبريات مبثابة األركان، فال يصح أن يصلي ، فليس فيها ر"من غري ركوع":قوله رمحه اهللا

 .على جنازة بأقل من أربع تكبريات يف قول مجاهري العلماء
ا فرض  وهلذا لو أنه سها فصلى بثالث تكبريات وجبت اإلعادة؛ ألن هذه الصالة ال جتزئ وال حيصل 

 .الكفاية يف قول عامة العلماء
 . يس فيها ركوع وال سجودل:  أي"وال سجود":قوله رمحه اهللا
 هذا بيان للمشروع،" يقرأ يف األوىل الفاحتة":قوله رمحه اهللا
، ويتحقق هذا بأي صيغة من " يف الثانية-صلى اهللا عليه وسلم–ويصلي على النيب  ":قوله رمحه اهللا

وأفضل ذلك الصالة اليت علمها أصحابه، الصالة . صيغ الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
َاللهم صل ع«: اإلبراهيمية ِّ َ َّ ُ ٍلى محمد وعلى آل محمدَّ ٍَّ ََّ َُ ُِ َ ََ  .إخل »...َ

ُلميت، ويشرع بأن يبدأ بالدعاء العام، مث يأيت ليدعو : أي ".ويدعو للميت يف الثالثة":قوله رمحه اهللا
ِِاللهم اغفر حلينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا«: بالدعاء اخلاص ِِّ ِّ ْ ْاللهم اغفر له، «، هذا دعاء عام، مث »َّ َّ

 .هذا دعاء خاص، ولو خالف وقدم األمر يف هذا قريب» ُف عنهْوارمحه، وعافه، واع
َّدعا كرب الرابعة مث سلم، ومن َّشيء يقال، فإذا كرب الثالثة وومل يذكر التكبرية الرابعة؛ ألنه ليس فيها  َّ

َّإنه يواصل الدعاء إن سكت اإلمام، إن متكن، : الًالفقهاء من استحب أذكارا تقال، وأصوب ما يق
ذه الصالة  .يواصل الدعاء للميت؛ ألنه هو املقصود 

َّوتكون الصالة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن":قوله رمحه اهللا ُ ُ َُّ َّ." 
 .هذا بيان لوقت الصالة، وأن الصالة ال تكون قبل جتهيز امليت، بل ال تكون إال بعد غسله وتكفينه

َّيكفن الرجل يف ثوبني":بيان الكفن املشروع يف مث قال  ساترين" ُ
ِّوهذا على وجه االستحباب، فلو قصر عن ذلك بأن كفن  ".واملرأة يف مخسة أثواب ":قوله رمحه اهللا ُ

َُّّالرجل يف ثوب يسرته، أو املرأة يف ثوب يسرتها؛ كان ذلك جمزئا، لكن السنة واملطلوب هو ما ذكره رمحه  ًِ
 .اهللا

ًوحيمل تربيعا":قوله رمحه اهللا َ ًحيمل تربيعا من اجلهات األربع، وهذا على وجه االستحباب: أي ."ُ َ ُ. 
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َويدفن بعد الصالة يف قرب عميق مينع ظهور الرائحة":قوله رمحه اهللا َيدفن بعد الصالة؛ أي". ُ بعد الفراغ : ُ
   وأصحابه-صلى اهللا عليه وسلم–من الصالة عليه؛ لفعل النيب 

 وهو مدفن املوتى، " يف قرب":قوله رمحه اهللا
مينع ظهور "ًاحلفر، أن يكون عميقا، وضابط ذلك العمق  هذا ضابط قدر "عميق":قوله رمحه اهللا

َ؛ يعين أن يعمق للميت يف الدفن بالقدر الذي ال تبدو فيه رائحة، فإن امليت بعدما يدفن جتري "الرائحة ُ
ًعليه ما جيري على البشر من تغري وأحوال، ويكون منه رائحة، فيدفن إكراما له عمقا بالقدر الذي مينع  ً

 .ً وهذا تفصيل فيما يتعلق بصالة اجلنازة استطراداظهور الرائحة،

 


