
 الصالة على المیت
 قضاء المأموم ما فاته من صالة الجنازة في أول التحاقه مع اإلمام 

 
فأول ما   ،ل صالتهنرى كثیًرا من المأمومین �قضي ما فاته من صالة الجنازة في أوَّ  :السؤال

 حكم ب�طالن صالته؟ وهل �ُ  ؟هل عمله هذا صح�ح  ،ر یبدأ �قضاء التكبیرات كبِّ �ُ 

كبیرة األولى ف�قرأ  تر الكبِّ ف�ُ  ، دركه المسبوق هو أول صالتهبل ما یُ  ،غیر صح�ح عمله  :الجواب
الثالثة  ُ�كبِّرثم  ،-صلى هللا عل�ه وسلم -الثان�ة مع اإلمام ف�صلي على النبي  ُ�كبِّرثم  ،الفاتحة

التكبیرة الثالثة  ن (إ :لكن قد �قول ،على هذا الترتیب  ،مسلِّ الرا�عة و�ُ  ُ�كبِّرثم  ،و�دعو للمیت 
- منها و�قي وقتٌ  الفاتحة وفرغتُ  وٕاذا قرأتُ  ،ه فیهاوأنا أدركتُ  ،�النس�ة لإلمام فیها الدعاء طو�ل

تستوعب مقدار التكبیرة  ف ،ألن التكبیرة الثالثة تستوعب تكبیرتین ؛وهذا �فعله كثیر من الناس 
اء الطو�ل الذي �قوله اإلمام �ستوعب  هذا الدع :ف�قول في أثناء التكبیرة الثالثة -األولى والثان�ة
ر وأدعو واإلمام لم  كبِّ وقد أُ  ،-عل�ه الصالة والسالم-وأصلي على النبي  ركبِّ ثم أُ  ،قراءة الفاتحة

رفع الجنازة ولم یتمكن من الدعاء للمیت الذي هو األصل في  هذا �فعله من یخشى أن تُ  ،كبِّر)�ُ 
ما ُیدركه األكثر على أن  -مثل ما ذكرنا-على كل حال و  ،مشروع�ة الصالة على المیت 

  ي صل مع اإلمام الثان�ة ف�ُ  ُ�كبِّرثم  ،فالتكبیرة األولى لقراءة الفاتحة ،ل صالته المسبوق �كون أوَّ 
 . مسلِّ الرا�عة ف�ُ  ُ�كبِّرثم   ،الثالثة و�دعو للمیت  ُ�كبِّرثم  ،-عل�ه الصالة والسالم-على النبي 

�عد   فإذا جاء واإلمام یدعو ،آخر صالتههو دركه المسبوق حنف�ة أن ما یُ عند الحنابلة والو 
م اإلمام  إذا سلَّ ف ،م اإلمام على صفتهثم �قضي ما فاته إذا سلَّ  ،فیدعو ُ�كبِّر  التكبیرة الثالثة فإنه

 .وهكذا ،مثم سلَّ  ،-عل�ه الصالة والسالم-ر فصلى على النبي  ثم كبَّ  ،ر فقرأ الفاتحةكبَّ 

ثم  ،ر �قرأ الفاتحةفإذا كبَّ  ،دركه المسبوق هو أول صالتهوعلى كل حال المرجَّح أن ما یُ 
ثالثة   ُ�كبِّرثم  ، ثم ینتظر ،-عل�ه الصالة والسالم-اإلمام ف�صلي على النبي  ُ�كبِّرینتظر حتى 
یدعو بدعاء  فإنه له  عُ دْ �عد تسل�مة اإلمام وهو لم یَ رفع الجنازة وٕاذا خشي أن تُ  ،و�دعو للمیت 
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