
 الصالة على المیت
 الصالة على الجنازة في المقبرة لمن تعمد ترك الصالة علیها في المسجد  

 
صلى ف�ه صالة الجنازة هل له حق  د أن �صلي في مسجد غیر المسجد الذي تُ لذي یتعمَّ ا :السؤال

وخاصة إذا كان  ،في الصالة على الجنازة في المقبرة وهو قادر على الصالة علیها في المسجد 
=وقت نهي ك�عد صالة العصر؟

لكن إن فاتته الصالة مع   ، صلى على الجنازة مع اإلمامعلى كل حال األصل أن �ُ  :الجواب
واألصل أن   ، والصالة على الجنازة في المسجد محل خالف بین أهل العلم-اإلمام في المسجد 

ل اآلن المعتمد والمعوَّ ، أو قر�ب من المقبرة، و أو في المقبرة ،انة في الصحراءصلى في الج�َّ تُ 
عل�ه الصالة  -وقد صلى النبي  ،عل�ه القول الثاني وهو صحة الصالة على الجنازة في المسجد 

على أبي �كر في   وصلى عمرُ  ،]973[مسلم:  على سهیل بن ب�ضاء في المسجد  -والسالم
صلى علیها مع اإلمام  فاألصل أن �ُ  ، إشكال في ذلكفال ،وُصلَِّي على عمر في المسجد  ،المسجد 

ى على  وصلَّ  �ه لكن إن فاتت وأراد أن �حصل على ما ت�سر له من األجر الموعود  -في المسجد 
وٕاذا كان وقت نهي   ،]458[البخاري:  ى على القبرصلَّ  -عل�ه الصالة والسالم-القبر فالنبي 
في األوقات الثالثة المض�قة ال  فق الوقت �ض لعصر أو �عد صالة الص�ح ما لم ك�عد صالة ا

في حدیث   ، كماصلى على الجنازةوفي الوقتین الموسعین من أوقات النهي �ُ صلى على الجنازة، �ُ 
  -وسلم  عل�ه هللا  صلى-هللا  رسول �ان ساعات "ثالث : قال -رضي هللا عنه -عق�ة بن عامر 

وهذا محمول على صالة الجنازة عند أهل  - موتانا فیهن نقبر  أن أو  فیهن، نصلي أن ینهانا
 الشمس، تمیل حتى الظهیرة قائم �قوم وحین ترتفع، حتى �ازغة الشمس تطلع حین« :-العلم

نهى  قة هي التي یُ هذه الثالثة المض�َّ  ،]831[مسلم:  " »تغرب حتى للغروب الشمسَتَض�َُّف  وحین
ما قبل صالة الص�ح و�عدها إلى أن   :وأما األوقات الموسعة مثل ،فیها عن الصالة على الجنازة

وكذلك �عد صالة العصر   ،هذا وقت موسع ال مانع من الصالة ف�ه على الجنازة ،تطلع الشمس
  ف الشمس للغروب.تتضیَّ و إلى أن �ضیق الوقت 
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