
 الصالة على المیت
 الصالة على المیت في المقبرة

 

وأقوم �صالة الجنازة في المقبرة، أي أنني أصلي  ،: أنا إمام ألحد المساجد في الجزائرالسؤال

ة الجنازة وقد أنكر علي هذا الفعل �عض األخوة وقالوا لي: إن صال ،على المیت داخل المقبرة

 فهل هذا صحیح؟  داخل المقبرة ال تجوز،

وأ�ًضا  ،صلى في المصلى الخاص �الجنائزأن تُ  هااألصل فیالصالة على المیت : الجواب

أنه صلى على ابني بیضاء  -علیه الصالة والسالم-ن فعله صلى علیه في المسجد، وقد ثبت مِ �ُ 

-على المیت في المقبرة جائزة أ�ًضا بدلیل أن النبي  والصالةُ  ،ذلكفي المسجد خالًفا لمن �ره 

ة من فإذا ثبتت صالة الجنازة على القبر صارت مستثنا ،ى على القبرصلَّ  -علیه الصالة والسالم

فتكون ، ]٩٧٢مسلم: [» ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا علیها« النهي عن الصالة في المقبرة

صلى على  -علیه الصالة والسالم-بدلیل أنه  ،خبرصالة الجنازة مخصوصة من عموم هذا ال

 فدل على أن صالة الجنازة مستثناة وال إشكال فیها.   ،المیت وهو في قبره

، �أنهم ال �صلون �صالة الجنازة في المقبرة �قوم�قول: إنه إمام ألحد المساجد و والسائل 

في  األصل أن �صليف ا�ونه إمامً لكن  ،في المسجد و�نما �صلون علیها في المقبرة على الجنازة

 ،مت الجنازة بین ید�ه صلى علیها في المسجددَّ فاإلمام �صلي �جماعته ثم �عد ذلك لو قُ  ،مسجده

ال شك أن هذا متفق على جوازه فلت في مصلى الجنائز �ما هو معمول �ه في السابق عِ و�ن جُ 

خرج من لعلم؛ خشیة أن �َ �خالف الصالة في المسجد فإنه �رهها �عض أهل ا ،وعدم �راهته

صلى على ابني بیضاء في  -علیه الصالة والسالم-ومع ذلك النبي  ،المیت شيء یلوث المسجد

رضي هللا – وصلي على عمر ،في المسجد -رضي هللا عنه– �كر يوُصلِّي على أب ،المسجد

والصالة علیه في مصلى  ،فالصالة على المیت في المسجد ال إشكال فیها ،في المسجد -عنه

صلى  -علیه الصالة والسالم-وصالة الجنازة في المقبرة جائزة بدلیل أن النبي  ،الجنائز �ذلك

 تناول صالة الجنازة.یففیه دلیل على أن النهي عن الصالة في المقابر ال  ،على القبر
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