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 ثار الواردة يف رفع ايلدين يف تكبريات صالة اجلنازةختريج األحاديث واآل   

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبيه األمني، وىلع آهل وصحبه 
ا بعد:  أمجعني، أمَّ

أمجع أهل العلم ىلع أن املصيل ىلع اجلنائز يرفع يديه يف أول تكبرية »فقد 
 (.5/426« )األوسط»وحاكه ابن املنذر يف (، 2/366) «املغين»، قاهل ابن قدامة يف «يكربها

« األم»يف فذهب اإلمام الشافيع ختلفوا فيما سوى تكبرية اإلحرام، اُثمَّ 
من تكبريات كبريٍة تيف لكي يديه املصيلي أن يرفع إىل  واإلمام أمحد  ،(1/309)

 زة.صالة اجلنا

نة»كما يف - قول مالٍك  واختلف اكن »، قال ابن القاسم: -(1/253« )املدوَّ
إنه »، وقال ابن وهٍب: «ول مرةيرى رفع األيدي يف الصالة ىلع اجلنازة إال يف أال مالك 

 «.ن يرفع يديه يف اتلكبريات األربعيلعجبين أ

 رأى أكرث أهل العلم من أصحاب انليب ( : »3/380« )اجلامع»قال الرتمذي يف 
كشاف »قال ابلهويت يف ، و«أن يرفع الرجل يديه يف لك تكبرية ىلع اجلنازةوغريهم: 

عن ابن عباس، واألثرم  وسعيد   ،رواه الشافيع عن ابن عمر»ط. العدل( :  4/140« )القناع
، فهؤالء أربعة من الصحابة، ويضاف إيلهم: أنس بن مالك، «عن عمر وزيد بن ثابت

  ،(1)اعلًما من علماء اتلابعني، فمن بعدهم( 15وبه قال أكرث من )أمجعني. 
                                                           

« رفع ايلدين يف الصالة»(، وابلخاري يف جزء 3/469« )املصنف»( هذا العدد حاصل ما ذكره ابن أيب شيبة يف 1)
(، 4/72« )الكبريالسنن »(، وابليهيق يف 5/426« )األوسط»وابن املنذر يف (، 3/380« )اجلامع»رتمذي يف لوا(، 75)ص

 (.2/366« )املغين»وابن قدامة يف 
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قال أبو داود : هيفعله، ويفيت به، وحيتج باألثر الوارد في واكن اإلمام أمحد 
رأيت أمحد يرفع يديه مع لك تكبرية ىلع اجلنازة إىل ( : »1021« )املسائل»السجستاين 
، «يه مع لك تكبريةذلك يرفع يد ويف لكي ( : »931« )مسائل ابن هانئ»، ويف «حذاء أذنيه

: سألت أيب عن الصالة ىلع ( 518« )مسائله ألبيه»بن اإلمام أمحد يف  قال عبد اّللَّ و
، وكذا «روي ذلك عن ابن عمر ،نعم» قال: اجلنازة، قلت أليب: يرفع يديه مع لك تكبرية؟

 .(1/309)« األم»، وأخرجه يف احتجَّ الشافيع بفعل ابن عمر 

 

ر ما ورد يف املسألة من األحاديث املرفوعة، واآلثاختريج  وهذا أوان الرشوع يف
 .-بإذن اهلل–املوقوفة، نتبعها خبالصة موجزة 
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: يف ت
ٌ
 خريج األحاديث املرفوعة إىل النبي ـفصل

  أولًا: حديث ابن عمر 

من طريق عبَّاٍد، عن عبد اهلل  (8417)ح « املعجم األوسط»أخرجه الطرباين يف 
ر، عن نافع، عن ابن عمر:  اكن يرفع يديه عند اتلكبري يف لك  أن رسول اهلل »بن حمرَّ

 .«صالة، وىلع اجلنائز

( من طريق عمر بن شبَّة، عن 2776 )ح -تعليًقا-« العلل»وذكره ادلارقطين يف 
اكن إذا  أن انليبَّ »بن سعيد، عن نافع، به مرفواًع، بلفظ: يزيد بن هارون، عن حيىي 

 «. ىلع اجلنازة رفع يديهكربَّ 

 :مرفواًع إىل انليب « ايلدين يف اجلنائز عرف»فهاتان روايتان عن نافع يف ذكر 

ٍر: ف ا رواية ابن حمرَّ ، «وىلع اجلنائز: »لم يرو هذا احلديث عن نافع»قال الطرباين: أمَّ
ىلع  دُ ر  ي  « : »اتللخيص»، قال ابن حجر يف «اد بن صهيبعبَّ   بن حمرر، تفرد بهإال عبد اهلل

 ، فذكر رواية ادلارقطين، ثم نقل إعالهل هلا....«إطالقه ما رواه ادلارقطين

من حديث ابن  ضمن املرفوع إىل انليب « ىلع اجلنائز»فزيادة هذه اللفظة 
د عباد بن صهيب وشيخه بها عن نافع، وهما عمر: زيادة منكرة، أشار الطرباين إىل تفر  

 .(3/190) «الفتح»كما يف اتلقريب، واحلديث ضعفه ابن حجر يف « مرتواكن»

قد خالف من « ابن شبَّة»فيه وإن اكن رجاهلا ثقات، إال أن وأما رواية ابن شبَّة: 
 من وجهني: ، وخمالفتهعدًداوأكرث  هم أوثق منه

كما – رووا املوقوف من فعل ابن عمر خمالفته للثقات اذلين  أوهلما:
مبيينًا هذه املخالفة: « العلل»، قال ادلارقطين يف -سيأيت يف ختريج األثر عن ابن عمر
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وكذلك رواه أبو محزة السكري،  ،اوغريه يرويه: عن يزيد بن هارون، عن حيىي موقوفً »
وكذلك رواه عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن ، اوعياش بن عباس، عن حيىي بن سعيد موقوفً 

 «.با، وهو الصواموقوفً  -من فعله-عمر 

مجاعة الرواة عن نافع اذلين رووا رفع ايلدين يف تكبريات خمالفة وثانيهما: 
« املوطأ»، كرواية مالك يف «اجلنازة»، ولم يذكروا لفظ مرفواًع إىل انليب  الصالة

وأيوب السختياين، وموىس بن عقبة عند ابلخاري يف ورواية عبيد اهلل العمري، (، 1/77)
 .موغريه( 739 )ح« الصحيح»
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  ثانيًا: حديث أبي هريرة 

(، 5858)ح« املسند»(، وأبو يعىل يف 1077)ح« اجلامع»أخرج الرتمذي يف 
عن  قٍ (، من طر4/62« )السنن الكبري»يف (، وابليهيق 1831)ح« السنن»وادلارقطين يف 
بن  عن يزيد بن سنان، عن زيد بن أيب أنيسة، عن الزهري، عن سعيدحيىي بن يعىل، 

 ىلع اجلنازة رفع يديه يف أول إذا صىلَّ  اكن رسول اهلل »، عن أيب هريرة، قال: املسيب
 .«ثم وضع يده ايلمىن ىلع اليرسى ،تكبرية

عيفه، يشري إىل تض« حديث غريب»قال الرتمذي: ضعفه األئمة، وهذا احلديث 
، «يس ذلك بمحفوظ، واحلديث غري ثابتل( : »1685 )ح« العلل»وقال ادلارقطين يف 

 .(2/290) «اتللخيص احلبري»(، وابن حجر يف 5/232« )املجموع»وضعفه انلووي يف 

، قال -«اتلقريب»كما يف –وهو ضعيف « حيىي بن يعىل» مدار إسناده ىلع أنوذلك
 «.الوجهال نعرفه إال من هذا »الرتمذي: 

فإن اكن « : »الكبري»ولو قيل: إن حيىي قد حفظه، فله علة أخرى، قال ابليهيق يف 
وهو ( : »2/20« )السنن الصغري»وقال يف ، «فهو مما تفرد به يزيد بن سنان]أي: حيىي[ حفظه 

كما يف –أيًضا « ضعيف»، ويزيد أي عن زيد بن أيب أنيسة ،«مما تفرَّد به يزيد بن سنان
 .-«اتلقريب»
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  ثالثًا: حديث ابن عباس 

(، من 1832)ح« السنن»(، وادلارقطين يف 5/86« )الضعفاء»أخرجه العقييل يف 
هشام بن يوسف، عن عن الفضل بن السكن الكويف، عن حجاج بن نصري، طريق 

اكن يرفع يديه ىلع  أن رسول اهلل »معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: 
 .«اجلنازة يف أول تكبرية ثم ال يعود

« الضعفاء»ومن طريقه العقييل يف –( 3/470« )املصنف»وأخرجه عبد الرزاق يف 
اء،  -أيًضا–ط. الرسساوي(. وأخرجه العقييل  5/86) من طريق إبراهيم بن موىس الفرَّ

أن »بعض أصحابه: عن هشام بن يوسف. الكهما )عبد الرزاق وهشام( عن معمر، عن 
 ، فذكراه موقوفًا.«ثم ال يرفع بعد اكن يرفع يديه يف اتلكبرية األوىل اٍس ابن عبَّ 

فه العقييل، فإنه أخرجه يف ترمجة الفضل، وقال عنه:  ال »واحلديث املرفوع: ضعَّ
: احلديث ، فإنه قال ىلع إثر«السنن»، وادلارقطين يف «يضبط احلديث، وهو مع ذلك جمهول

فيه  من تكلم»ريق ا وصل إيلنا يف جزء ابن زُ مَّ م ، وهذا انلص  «ضعيف الفضُل:»
، وليس يف (312)ترمجة  «ارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني واملجهولنيادل

، وقال «فه ادلارقطينضعَّ ( : »3/352« )املزيان»، وقال اذلهيب يف «السنن»املطبوع من 
، وقد ذكره ابلخاري يف «ال يُعرف( : »319)ص« ءالضعفا»ويف « املزيان»اذلهيب يف 

 ( ولم يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل.7/119« )اتلاريخ»

وهو »( يف ترمجة الفضل بن السكني: 6/341« )لسان املزيان»وقال ابن حجر يف 
، وابن السكني قال عنه ابن معني )يف «اذلي روى عن هشام بن يوسف، فاثلالثة واحد  

أو كبري، إال أن يكون  لعن اهلل من يكتب عنه من صغري»( : 416ص رواية ابن اجلنيد
 (. 2/291« )اتللخيص احلبري»، وذكر يف ترمجته هذا احلديث، ثم ضعفه أيًضا: يف «ال يعرفه
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اء»قد خالف ىلع ضعفه ووهنه « الفضل»ثم إنَّ   وهو -« إبراهيم بن موىس الفرَّ
أيًضا قد توبع اء ، والفرَّ «هشام بن يوسف» عن شيخهما -«اتلقريب»كما يف ، «حافظ ةثق»

مكما – معمر به ، عنمتابعة قارصة، وذلك من رواية عبد الرزاق  .-تقدَّ

 يف موضعني:هلما  «الفضل» ةوخمالف

ىلع فأبهما الواسطة، ووقفاه  ، وأما هماجوَّده وبنيَّ املبهم، ثمَّ رفعه إىل انليب أنه 
 (.مذكور يف الفصل اآليت)والالكم ىلع املوقوف:  ابن عبَّاس 

 .-«اتلقريب»كما يف – «ضعيف»صري وهو اج بن ن: حجَّ أيًضا ويف إسناده

 

 

 األحاديث املرفوعة: القول يف خالصة 

أي: « وال يصح فيه يشء  : » (2/291« )اتللخيص احلبري»يف  ابن حجر قال 
اكلشافيع، وأمحد، وابن املنذر، –يف استدالل األئمة  ، وهذا ظاهر  مرفواًع إىل انليب 
 أقاموا ابلاب ىلع املوقوفات، دون املرفواعت، واهلل أعلم.، فإنهم إنما -وابليهيق، وغريهم
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 يف 
ٌ
 البابيف  خريج ما روي عن الصحابة ـتفصل

  أولًا: ما جاء عن ابن عمر 

 «.اكن ابن عمر... يرفع يديه: »بهجازًما  (2/87« )الصحيح»علَّقه ابلخاري يف 

« املعرفة»ابليهيق يف ومن طريقه – (1/309) «األمي »وقد أخرجه الشافيع يف 
 .-العمري– عبد اهلل بن عمر بن حفص من طريق، -(5/301)

(، 106)ح« جزء رفع ايلدين»يف (، وابلخاري 2/490« )املصنف»يف أيب شيبة وابن 
 عبيد اهلل من طريق (،4/72(، وابليهيق يف الكبري )5/426وابن املنذر يف األوسط )

 .-العمري–

« جزء رفع ايلدين»يف (،  وابلخاري 2/491« )املصنف»يف  -أيًضا–أيب شيبة وابن 
 ( من طريق حيىي بن سعيد األنصاري.107)ح

 من طريق جرير بن حازم. ،(105)ح« جزء رفع ايلدين»يف وابلخاري 

اكن يرفع يديه : »أنه -موقوًفا عليه- أربعتهم: عن نافع، عن ابن عمر 
 .«يف لك تكبرية ىلع اجلنازة

، بعض أسانيده ىلعوهذا أثر   اإلمام أمحد يف  رسم الصحيح، وقد احتجَّ  صحيح 
 وصححه ابن حجر يف، «األمي »واحتجَّ به الشافيع يف بهذا األثر، « مسائل ابنه عبد اهلل»
 (.1/236) «ادلراية»(، و2/290« )اتللخيص احلبري»
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  اس ثانيًا: ما جاء عن ابن  عب َّ

أنه اكن  :اٍس صح عن ابن عبَّ ( : »2/291)« اتللخيص»يف  قال ابن حجر 
م أن ابلهويت «رواه سعيد بن منصوريرفع يديه يف تكبريات اجلنازة،  يف  ، وتقدَّ

، ولم أقف ىلع «سنن سعيٍد بن منصور»عزاه إىل ط. العدل(  4/140« )كشاف القناع»
 إسناده.

 (3/470« )املصنف»أخرجه عبد الرزاق يف خالف ذلك:  وجاء عنه 
 .-ط. الرسساوي( 5/86« )الضعفاء»ومن طريقه العقييل يف –

اء، عن هشام بن  -أيًضا–وأخرجه العقييل  من طريق إبراهيم بن موىس الفرَّ
 يوسف.

اكن  اٍس أن ابن عبَّ »الكهما )عبد الرزاق وهشام( عن معمر، عن بعض أصحابه: 
 «.ثم ال يرفع بعد يرفع يديه يف اتلكبرية األوىل

 اإلسناد جهالة  ظاهرة.ويف هذا 
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  :اب ما روي ثالثًا  عن عمر بن الخط َّ

من طريق إسحاق بن عيىس، وابليهيق  ،(2172ح)« األوسط»أخرجه ابن املنذر يف 
 عن الويلد بن مسلم. -تعليًقا– (3/412) «السنن الكبري»يف 

 .زكرياطريق برش بن موىس، عن أيب ، من (3/412) «السنن الكبري»يف وابليهيق 

، عن بكر بن سوادةابن هليعة، عن ثالثتهم )إسحاق، الويلد، أبو زكريا( 
 : واختلفوا

عن أيب زرعة اللخيم، قال: اكن عمر بن اخلطاب يرفع : والويلد فقال إسحاق
 .ويف الفطر واألضىح، يديه يف لك تكبرية من الصالة ىلع اجلنازة

 «.ىلع اجلنازة» :لفظ ولم يذكر الويلد بن مسلم

 «.أيب زرعة اللخيم»ذكر  -عند ابليهيق–وأسقط أبو زكريا 

خمالفة الويلد بن مسلم ثم أشار إىل  ،«هذا منقطع: »عن روايته وذلا قال ابليهيق
 يف متنه.

، قال اذلهيب    :قلت( : »1/590« )الاكشف»يف  وىلع لكٍّ فمدار الرواية ىلع ابن هليعة 
اضطرابه  :السياق املتقدم للرواية من وظاهر   ، وقد تفرَّد به،«العمل ىلع تضعيف حديثه

 يف هذا احلديث.

م نقل الكم ابلهويت يف أول ابلاب، وعزوه أثر عمر  إىل األثرم، ولم  وتقدَّ
 أقف ىلع إسناده.

 (.5/229« )املجموع»وهذا احلديث بيَّض تلخرجيه انلووي يف 
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  :عن أنٍس ما روي رابعًا 

ابن (، و5/301« )املعرفة»ابليهيق يف ، فيماعزاه إيله «القديم»)يف أخرجه الشافيع 
 (2/290« )اتللخيص»(، وابن حجر يف 2/412« )الشايف رشح مسند الشافيع»األثري يف 

  ىلع اجلنازة.أنه اكن يرفع يديه لكما كربَّ  :يذكر عن أنس ،ع سلمة بن وردانن سم  عمَّ 

، ع من أنس وقد سم  ، -«يباتلقر» كما يف-« ضعيف»وسلمة بن وردان: 
 جهالة  ظاهرة.يف اإلسناد لكن 

 

  :عن ابن مسعود ما روي خامسًا 

 قال: بلغه عن ابن مسعود ،عن معمرٍ ( 3/470« )املصنَّف»أخرجه عبد الرزاق يف 
م عن ابن عباس يف الرواية اثلانية عنه: ال يرفع يف بقيَّة  مثل ذلك )أي: مثل ما تقدَّ

 اتلكبريات(.

 ال ختىف عليك علَّته. إسناد   وهذا
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، يف خالصة ما ورد 
ٌ
 يف البابخامتة

 ،ويه: حديث ابن عمر  ورد يف ابلاب ثالثة أحاديث مرفوعة  أن
اكن ال  أن انليب  اكن يرفع يديه، وحديث أيب هريرة وابن عباس  انليب 

 يرفع يديه.

 .-قاهل ابن حجر–واألحاديث املرفوعة الواردة يف هذه املسألة ال يصح  منها يشء  

 عن ستة من الصحابة: توأما املوقوفات، فقد روي 

 ،-أصح يشٍء يف ابلاب بل- ، وإسناده صحيحفقد جاء عن ابن عمر 
 أمحد.و ان: الشافيع،به اإلمام واحتجَّ 

 ، وصححه ابن حجر، ولم أقف ىلع إسناده.وجاء عن ابن عباس 

: الرفع يف لك تكبريٍة، وال وروي عن عمر بن اخلطاب، وأنس بن مالك 
 عنهما. يصح  

 ، ولم أقف عليه.«الكشاف»هويت يف وروي عن زيد بن ثابت، ذكره ابلُ 

 ك الرفع إال يف أول تكبرية، وال يصح  أيًضا.: تروروي عن ابن مسعوٍد 

 ولم أقف ىلع موقوفًا عليهما عن ابن عمر وابن عباس / ما جاءفاثلابت إذن ،
هو راوي حديث رفع ايلدين  وابن عمر من الصحابة يثبت قوهل، هلما خمالٍف 

 ( عنه 390 (، ومسلم )ح736يف الصالة حال القيام، فيما أخرجه ابلخاري )ح
إذا قام يف الصالة رفع يديه حىت يكونا حذو منكبيه، واكن  رأيت رسول اهلل »قال: 

 ع  ف  ، ومع ذلك ر  ...«رأسه من الركوعيفعل ذلك حني يكرب للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع 
أن  رسول اهلل  نَّ س  »: ( 4/282)« األوسط»قال ابن املنذر يف يديه يف صالة اجلنازة، 
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ذلك  إذا افتتح الصالة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وك    يديهيرفع املصيلي 
، وقال « بالسنةاستدالاًل  ؛رفع يديه = يف حال القياممن كربَّ  القيام، فك   يف حال   تكبري  

  رفع ايلدين يف لك تكبريةٍ ا بنيَّ لمَّ  انليب  ألنَّ : »( 5/426)« األوسط»يف موضع آخر من 
 عُ ف  ر   ثبت   =قائم، واكنت تكبريات العيدين واجلنائز يف موضع القيامها املرء وهو يكربي 

 .(2)يلدين يف اتلكبري يف موضع القياما ىلع رفع اقياسً  ؛ايلدين فيها

يف أول تكبرية واختلفوا فيما سواها، اكن حكم ما  ]يرفع[ا أمجعوا أن ومل
 «.حكم ما أمجعوا عليه= اختلفوا فيه 

 
 

 

 

 

 هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوهللا أعلم وصلى 

 هـ27/6/1438

 

                                                           

القياس اذلي أشار إيله اعمة من تكلم يف املسألة، اكلشافيع، وابن املنذر، وانلووي، وابن القيم، وغريهم، هو ( وهذا 2)
 .-فيما وقفت عليه–العبارات ولكن عبارة ابن املنذر اكنت أوضح وأقوم 

 






