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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

 . تكبيرات من فات ما بقضاء متعلقةال المسائل في نزال ال

 فيما الفاتحة ويقرأ يكبر ثم ، بالدعاء يبدأ أنه الشافعية عند ووجه فالمذهب ، اإلمام مع الثالثة في اإلنسان دخل إذا
 مبنية المسألة وهذه ، اهلل رحمهم الشافعية مذهب وهذا ، بالفاتحة يبدأ أنه:  الثاني والقول ، صالته من يستقبل
 ، صالته أول هو:  قلنا فإذا ؟ آخرها أم صالته أول اإلمام مع اإلنسان يدركه ما هل:  وهي ، أخرى لةمسأ على
ذا ، بالفاتحة يبدأ فإنه  .  فيه هو الذي بالموضع فيبدأ ، صالته آخر إنه:  قلنا وا 

 أريد ، أقضي أن أريد ال أنا:  إنسان قال لو ؟ االستحباب أو الوجوب سبيل على هو هل ؟ فات ما قضاء حكم ما
 :  قولين على خالف ففيها ، اإلمام مع أسلم أن

 فإن فاته ما يقض لم فإن ، فاته ما يقضي أن التكبيرات بعض في اإلمام أدرك من على يجب أنه:  األول القول
 الحنفية ومذهب ، والثوري وقتادة والزهري وعطاء سعيد رأي وهذا ، صالته انتهاء قبل بسالمه تبطل صالته

ن ، القضاء عليه يجب أنه ، الجمهور ، رواية في والحنابلة ، والشافعية المالكيةو   .  باطلة صالته فإن يقض لم وا 

 :  األدلة

 ،[ فاقضوا] رواية وفي[ فأتموا فاتكم وما ، فصلوا أدركتم ماف] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :األول الدليل
 ، معه الصالة يتم أن التكبيرات من جزء في اإلمام أدرك  من على فيجب ، للوجوب أنه األمر في واألصل
 .  عبادة  في أنه خاصة للوجوب هنا فاألمر

 يقضي أن يلزمه ، صالته من جزء في اإلمام أدرك إذا اإلنسان فإن ، الصلوات سائر على قياسا :الثاني الدليل
 .  بركعتين يأتي أن زمهل ، الظهر من ركعتين في اإلمام أدرك لو كما ، صالته من الفائت

 نفال تعتبر الصالة  وهذه ، صلى قد اإلنسان كان لو لكن ، الفرض في هذا نعم:  ويقال ، يناقش قد القياس وهذا
 ال ركعتين صلى فإذا ، اإلمام مع يسلم أن بأس ال أنه يرى العلم أهل بعض ؟ النافلة صالته يتم أن يلزمه فهل ،

 تقدم ؟ النهار في والنقص الزيادة يجوز وهل ، الليل وفي النهار في بركعتين وعالتط يجوز ألنه ؛ يسلم أن بأس
 .  عنه الكالم

  رحمهم الحنابلة إليه ذهب ، فاته ما قضاء يلزمه ال فإنه ، التكبيرات بعض في اإلمام أدرك من أن:  الثاني القول
 . أحمد اإلمام عن المنصوص المذهب هي رواية في ، اهلل

" يقضي ال المسبوق" شيبة أبي ابن عند ، القضاء عدم عنهما اهلل رضي عمر ابن عن منقول ألنه :لاألو  الدليل
 ، اهلل رحمه احمد اإلمام عليه واعتمد ، إجماعا فكان الصحابة من محضر في ، عنه اهلل رضي عمر ابن قاله
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ن  األثر هذا يثبت ال الحديثية عةفبالصنا ، عنعن وقد ، مدلس وهو ، إسحق بن محمد األثر هذا إسناد في كان وا 
 .  واألصحاب عليه اعتمد اهلل رحمه اإلمام لكن ،

 ومثلها ، بها اإلتيان يلزم فال ، صالة في متوالية تكبيرات ألنها ؛ العيد تكبيرات على القياس :الثاني الدليل
 .  الجنازة في التكبيرات

 .  سنن فهي العيد تكبيرات وأما ، انأرك الجنائز تكبيرات ألن ؛ الفارق مع قياس القياس وهذا

 وفرض ، كفاية فرض وليس سنة تعتبر اإلنسان لهذا بالنسبة الصالة هذه إن:  يقال أن هو األقوى التعليل لكن
 . الجمهور قول على صالته قطع له يجوز المتنفل أن المعلوم ومن نفل، فصالته ، األولين بصالة سقط قد الكفاية

 :  الراجح

 على واعتمد ، أحمد اإلمام عن منصوص وهذا ، تكبيرات من كبر بما ويكتفي ، اإلمام مع يسلم أن هل يجوز أنه
 يعضد قد األثر هذا إن ثم ، واجبة وليست ، نافلة أنها األصل ألن ؛ األقرب هو هذا ، الضعيف عمر ابن أثر

 لم إن آثما يكون أن ، التأثيم عليه يترتب القضاء بوجوب قال من أن خاصة ، القضاء في الوجوب بعدم القول
 .  الذمة براءة واألصل ، يفعل

 :  ؟ يقضي كيف

 .  القضاء كيفية:  هنا المسائل أهم من

ما ، رفعها إلى الناس يبادر أن فإما ، صالته من اإلمام انتهى إذا ، ترفع ال أو ترفع أن إما الجنازة  ينتظروا أن وا 
 ، اإلمام صالة صفة على صالته سيقضي المصلي أن في إشكال فال ، بالجنازة ينتظرون الناس كان فإن ، بها

 ُينتظر ال الجنائز أن الغالب لكن ، األصلية الصالة صفة على قاضيا ويكون ، يسلم ثم ، كاملة التكبيرات فيكبر
لى السلف عهد من ، بها  يقضي يفك ، الجنازة رفع إلى يبادرون الناس وأن ، مباشرة ترفع الجنائز أن ، زماننا وا 

 أقوال ثالثة على ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين خالف فيها وقع المسألة هذه ؟ سترفع الجنازة كانت إذا اإلنسان
 : 

 وذهب ، عليه ما أدى قد بهذا ويكون ، ويسلم ، متوالية تكبيرات فيكبر ، التكبير يتابع المصلي أن:  األول القول
 ابن رأي وهو ، اهلل رحمه أحمد اإلمام عن منصوصة رواية عندهم الحنابلةو  ، قول في والشافعية الحنفية إليه

 .  اهلل ورحمة عليكم السالم ،، أكبر اهلل ، أكبر اهلل:  متتابعة التكبيرات يقضي ، المنذر

 .  ضعف إسناده في واألثر ، يقضي ال أنه عمر ابن عن السابق األثر : األدلة

 هذا لكن ، التكبير متابعة القضاء بعدم يقصدون كانوا إن إال ، التكبير متابعة وبين ، القضاء عدم بين فرق وهناك
 .  التكبير يتابع أنه عمر ابن عن أثر ثمة:  قالوا لكن ، يبعد
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 قيده لكن ، الحنابلة عند المذهب وهو ، الشافعية إليه وذهب ، صفتها على الصالة يقضي أنه:  الثاني القول
 يقضي فإنه ، الجنازة رفعت فإن" الجنازة ترفع لم إن" بقوله" الفروع" في اهلل رحمه مفلح كابن ، األصحاب بعض
 .  الحنفية كقول متتابعا

 :  األدلة

 وما ، فصلوا أدركتم فما) قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، الصحيحين في هريرة أبي حديث :األول الدليل
 .  فاته ما بقضاء ملزم فهو ،( فاقضوا) رواية وفي ،( فأتموا فاتكم

 تكبير ، وصالة تكبير ، وقراءة تكبير فيه يكون األداء أن المعلوم ومن ، األداء يحكي القضاء أن :الثاني الدليل
 .  الصفة كهذه يقضي قضى إذا فإنه ، هنا فكذلك ، سالم ثم ، وسكوت تكبير ، ودعاء

 يكبر فإنه ، الجنازة رفع خاف فإن ، الجنازة رفع يخف لم ما ، صفته على فاته ما يقضي أنه:  الثالث القول
 يقضي أنه المذهب وظاهر ، الخطاب أبي ورأي ، الحنابلة من القاضي رأي وهو ، المالكية إليه ذهب ، متواليا
 ، متتابعا قضى الجنازة رفع خيف فإن ، الجنازة رفع يخف لم إذا بما األصحاب بعض قيده لكن ، صفته على

 .  الثالث أو الثاني القول في المذهب يدخل أن فيمكن

 :  األدلة

 فاتكم وما ، فصلوا أدركتم فما) يقول وسلم عليه اهلل صلى النبي فألن ، صفته على القضاء أما :األول الدليل
 ( . فأتموا

 كانت إذا والجنازة ، غائب على يصلي الحال هذه في ألنه ؛ متتابعا فيقضي الرفع خشي إذا وأما :الثاني الدليل
نما ، الغائب صالة عليها الصالة يجوز ال البلد في  .  البلد عن بعيدة كانت إذا عليها يصلى وا 

 :  الراجح

 يتابع فإنه الجنازة رفعت إذا وأما ، الصفة على يقضي فإنه ، موجودة الجنازة كانت إذا وأنه ، بالتفصيل القول هو
 ؛ ركنها وجود بدون تصح ال الصالة أن المعلوم منو  ، األركان تفويت:  وهي ، مشكلة ثمة تكون لكن ، التكبير
:  بعضها وفي ، كالمه من المواضع بعض في ، بالفاتحة يأتي أن شيء أقل:  اهلل رحمه شيخنا يقول كان ولهذا
 أول يكون الصالة مع يدرك ما أن ، الراجح هو كما تكبيرة أول في الفاتحة يقرأ:  قيل لو ولكن ، بالدعاء يأتي أن

 يصلي أو ، للميت يدعو أن فيها يستطيع ، والسالم الرابعة التكبيرة بين فترة فهناك اإلمام سلم إذا ثم ، صالته
 يلزم وال ، الجنازة أدرك قد هنا يكون ، وسلم وكبر ، له اغفر اللهم:  ودعا ، الرابعة التكبيرة كبروا فإذا ، النبي على
ن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن الثابت بالدعاء يأتي أن ن ، واألكمل األجمل هو كان وا   أهل بعض كان وا 

 قرأ ، الثالثة أدرك أنه افرض ، وغيره النووي قال كما ، به اإلتيان يلزم ال أنه الراجح لكن ، بوجوبه قال قد العلم
 ثم ، اهذ ويكفي ، محمد على صل اللهم:  يقول كأن ، النبي على يصلي ، وسيسلم ، اإلمام كبر ثم ، فيها الفاتحة
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 في باألركان وأتى ، أدرك قد فيكون ، يسلم ثم ، يكبر ثم ، له اغفر اللهم:  ويقول ، هو يكبر ثم ، اإلمام سلم
 .  العلم أهل بين الخالف من ويخرج ، الجنازة صالة

القبر   على َصلَّى عليه الصالة   فاَتْته   وَمن:  اهلل رحمه قال  . 

 فال ، عليه يصل لم كان فإن ، عليه يصل لم أو عليه صلي قد يكون أن من وقبر دفن الذي الميت يخلو ال
 وسحنون أشهب عن نقل من إال ، تقدم كما ، قبره على الصالة تجوز أنه على ، اهلل رحمهم العلم أهل بين خالف

 .  للقبور ةوالصال ، الشرك لذريعة سدا ؛ الصالة بعدم قاال أنهما ، المالكية من

 :  األدلة

فقدها رسول اهلل صلى اهلل عليه ف( أو شابا )  تقم المسجدأن امرأة سوداء كانت  ":أبي هريرة  عن :األول الدليل
 :فقال، ( أمره  أو) فكأنهم صغروا أمرها  :قال، فقالوا مات قال أفال كنتم آذنتمونى ، ( أو عنه ) سلم فسأل عنها و 

 .  القبر على الصالة فيه فهذا ، البخاري أخرجه" فصلى عليها دلوني على قبرها فدلوه
ى عليه وصفوا خلفه انتهى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إلى قبر رطب فصل " عباس ابن حديث :الثاني الدليل

 .  عليه متفق "لعامر من حدثك ؟ قال الثقة من شهده ابن عباس  قيل، وكبر أربعا 
 .  مسلم اإلمام أخرجه" قبر على صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن " عنه اهلل ضير  أنس عن :الثالث الدليل

 ، عليه يصلى عليه يصل لم كان إذا أنه العلم أهل بين خالف وال ، القبر على الصالة جواز على تدل فاألحاديث
 .  موسى وأبي ، نسوأ ، وعمر ، وعائشة ، عباس ابن : الصحابة من طائفة عن منقول وهو : الرابع الدليل

 

 ويصلى ، عليه الصالة أجل من ينبش ال فإنه ، تغير وقد ، عليه يصل ولم قبر قد كان إذا أنه على الفقهاء اتفق
 :  قولين على ؟ عليه ويصلى ينبش هل ، يتغير ولم عليه يصل ولم دفن إذا فيما واختلفوا ، القبر على

 إليه وذهب ، عليه ويصلى ويخرج ، قبره ينبش فإنه ، يتغير ولم عليه يصلى أن قبل دفن إذا أنه:  األول القول
 .  الحنابلة مذهب من الصحيح وهو ، المالكية

 أن بجامع ؛ عليه يصل لم من فمثله ، ويغسل ُيخرج ، ودفن يغسل لم من فإن ، يغسل لم من على قياسا :الدليل
 .  واجب فعل قبل دفن قد منهما كال

 إال فعله يمكن ال فإنه ، الغسل بخالف ، قبره في وهو إدراكها يمكن الصالة ألن ؛ فارقال مع قياس بأنه:  ونوقش
 .  بإخراجه

 الحنفية إليه وذهب ، يخرج وال قبره ينبش ال فإنه ، يتغير ولم ، عليه يصلى أن قبل دفن إذا أنه:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابلة ، والشافعية

 النبي أن ، وأنس ، عباس وابن ، هريرة أبي حديث من ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ثبت ألنه :األول الدليل
 جاءت ؟ عليه يصل لم أو عليه صلي هل ، التفصيل يأت ولم ، القبر على صلى ، وسلم عليه اهلل صلى

 .  مطلقة األحاديث
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 ، القبر على بالصالة ، لهتكا هذا غير من الصالة حصول إمكان مع ، لحرمته هتكا نبشه في أن :الثاني الدليل
 .  يجوز ال حرام الحال هذه في والنبش ، واجبا النبش عدم فكان

 :  الراجح

 .  القبر على ويصلى ، يتغير لم لو حتى ، الحال هذه في إخراجه يجوز ال أنه

 :  مسألة

 :  قولين على خالف فيها ؟ ال أو عليه يصلي أن عليه يصل لم لمن يجوز فهل ، عليه صلي وقد الميت دفن إذا

 من طائفة عن منقول وهذا ، عليه يصل لم لمن ، عليه صلي   من قبر على يصلى أن يجوز أنه:  األول القول
 ، موسى وأبي ، مسعود وابن ، عمر ابن وعن ، موسى أبيو  علي عن مروي فهو ، عنهم اهلل رضي الصحابة
 ، والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، المنذر وابن سحقوا   والزهري قتادةو  المسيب ابن رأي وهو ، وأنس ، وعائشة
 .  الجميع على اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار

 :  األدلة

 على النبي فصلى ، المسجد تقم كانت التي السوداء المرأة في هريرة أبي حديث ، السابقة األحاديث :األول الدليل
 .  بها النبي يؤذنوا لمو  عليها صلوا قد أنهم الحديث صريح ، قبرها

 وصلوا ، عليه فصلى ، رطب قبر إلى انتهى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عباس ابن حديث :الثاني الدليل
 .  أربعا وكبر ، خلفه

 .  قبر على صلى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، مسلم في أنس حديث :الثالث الدليل

 .  عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة عن منقول وهو :الرابع الدليل

 استنكاريا استفهاما يستفهم" ؟ القبر على الصالة في يشك من" المقولة هذه اهلل رحمه أحمد اإلمام يقول كان ولهذا
 زاد بل" ِحسان كلُّها وجوه ستة من ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن يروى ؟ القبر على الصالة في يشك من" ،

 .  ثابتة كلها ، أخرى أوجه ثالثة ذكرف ، اهلل رحمه البر عبد ابن

 وهو ، والثوري والحسن ، والليث النخعي إليه وذهب ، عليه صلي من قبر على الصالة تكره أنه:  الثاني القول
 بد وال ، هذين فاستثنوا ، وللسلطان ، غائبا كان إذا للولي يجوز:  قالوا الحنفية أن إال ، والمالكية الحنفية مذهب

 الخاص وليه يستثنى:  فقالوا ؟ الحل كيف ، صلى الرسول ، وسلم عليه اهلل صلى النبي لفعل ؛ مااستثنائه من
 .  والسلطان

 :  األدلة

 إال الخمسة أخرجه الحديث وهذا ، [والحمام المقبرة إال مسجد كلها األرض] مثل ، العامة األدلة :األول الدليل
 .  دةجي أسانيده:  اإلسالم شيخ عنه وقال ، النسائي
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 تجلسوا وال ، القبور إلى تصلوا ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، الغنوي مرثد أبي عن :الثاني الدليل
 سد أجل من ذلك وغير القبور إلى والصالة المقبرة في الصالة عن النهي فجاء ، مسلم اإلمام أخرجه[ عليها
 .  الشرك ذريعة

 األحاديث ألن ؛ وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل من يخصها ما جاءت عامة أحاديث بأنها:  هذا عن يجاب
 .  األحاديث هذه في جاء الذي العموم هذا تخص ، القبور على صالته في ، وسلم عليه اهلل صلى عنه الثابتة

 .  موجود وقبره ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على يصلوا لم ، اهلل رحمهم السلف أن :الثالث الدليل

 عليه اهلل صلى النبي قبر على الصالة تجوز ال أنه على واالتفاق االجتماع نقل قد بأنه:  هذا تداللهماس ويناقش
 .  وغيره قدامة كابن ، األئمة نقله االتفاق وهذا ، قبره على الصالة تجوز ال أنه وهو ، األصل على فيبقى ، وسلم

  :  الراجح

  .  عليه يصل لم لمن ، عليه صلي من قبر على الصالة جواز

َشْهر   إلى بالنِّيَّة   غائب   وعلى:  قال . 

 .  الغائب على والصالة ، القبر على الصالة تشمل( : شهر)

 :  القبر على الصالة مدة مسألة وهذه

 .  وجه في والشافعية الحنابلة إليه وذهب:  شهر فقيل

 :  األدلة

 .  الدارقطني أخرجه" شهر بعد قبر على صلى" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عباس ابن حديث :األول الدليل

 الطرق وسياق ، شاذة روايات هذه ": قال ، الروايات من مجموعة ذكر أن بعد ، اهلل رحمه حجر ابن قال
 .  دفنه صبيحة في عليه صلى أنه على تدل الصحيحة

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، القبر على الصالة في سمعنا ما أكثر" :  اهلل رحمه اإلمام قال :الثاني الدليل
 .  "شهر بعد عبادة بن سعد أم على صلى

 البيهقي أخرجه ، شهر بعد سعد أم صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عباس ابن عن حديث :الثالث الدليل
 .  ضعيف وهو سعيد بن س ويد وفيه ،

" شهر مضى وقد عبادة بن سعد أم على صلى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن " اهلل مهرح المسيب بن سعيد وذكر
 أي ، صحيح مرسل وهو:  اهلل رحمه النووي عنه قال لكن ، مرسل الحديث وهذا ، والبيهقي الترمذي أخرجه
 ، عمر نع مراسيله أن بعضهم يرى ولهذا ؛ الصحابة عن باألخذ اشتهروا الذين من وسعيد ، سعيد إلى صحيح

 ممن كان الصحابة زمن في حتى ، المسلمين علماء كبار ومن ، الصحابة عاصر ممن وهو ، بعضهم يرى
 .  وسلم عليه اهلل صلى محمد أصحاب وجود مع ، ويفتي يستفتى
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 فكأنه ، شهر بعد عبادة بن سعد علم صلى أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النبي صالة في سمعنا ما أكثر:  المهم
 بن سعد أم قبر على شهر بعد صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي وأن ، أصال لهذا أن إلى ، اهلل حمهر  يشير
 .  عبادة

 .  وجه في والشافعية الحنفية مذهب وهذا ، أيام ثالثة إلى يصلى قيل:  آخر قول هناك

  .  أيام ثةثال إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي على صلوا ، عنهم اهلل رضي الصحابة ألن :الدليل

 .  إسناد له ليس هذا ؟ الدليل ما ، العلم أهل بعض يقول كما دليل إلى يحتاج وهذا

 .   شهر إلى صل أنه عنه ومنقول
 .  قول في والحنابلة ، وجه في والشافعية المالكية إليه ذهب ، جسده يبل لم ما عليه يصلى:  وقيل

 باختالف يختلف ولهذا ؛ ستة أو شهرين أو شهر في هل ، متى يعلم ال الجسد ِبل ى إن ثم ، دليل إل يحتاج وهذا
 الجسد يبلى ال ، باردة البلدان بعض تكون يكون وقد ، سريعا فيها الجسد يبلى قد حارة هي التي فالبلدان ، البلدان
 لم ، حالهم ىلع وجدوهم ، قرون من ماتوا الذي األموات بعض فإن األموات باختالف ويختلف ، سريعا فيها

 من جزءا فجرف سيل جاء ، عنه اهلل رضي عمر أن يروى ولهذا ؛ سريعا يبلى األموات وبعض ، أبدا يتغيروا
 صح إن ، عمر عظم هذا:  فقيل ،  غيره أو العزيز عبد بن عمر ففزع ، عظم فخرج المسجد جاء أو ، القبور
" يبل لم ما" فالتقييد ولهذا ؛ أعلم اهلل ؟ ابطيئ أو سريعا يكون هل ِبالها ولكن ، تبلى األجساد أن المهم.  األثر
 فوق الذين األحياء يدري ما الغالب في:  أيضا يقال ، الغالب في هذا:  قيل فإن ، صعوبة وفيه ، دليل إلى يحتاج
 .  تحتها عمن األرض

 .  ةالظاهري ومذهب ، الحنابلة وبعض ، الشافعية عند وجه وهذا ، مطلقا الميت على الصالة تجوز:  وقيل

 كالمودع،  سنين يثمان بعد ، أحد شهداء على صلى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"   عامر بن عقبة عن: األدلة
 مدة بعد القبر على الصالة يجوز أنه على يدل فهذا:  قالوا ، عليه المتفق الحديث في كما"  واألموات لألحياء
 .  طويلة

نما ، المعروفة الجنازة الصالة ليست بالصالة المراد أن يرى:  العلم أهل بعض بالحديث االستدالل وناقش  المراد وا 
نما ، الميت صالة بها المقصود فليس صالة كانت إن:  وقيل ، الدعاء بها  ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعلها وا 

 عائشة حديث في كما الغرقد بقيع ففي ولهذا ؛ بصالته األموات وودع ، بكالمه األحياء فودع ، لألموات كالمودع
 القصة ، فراشه إلى رجع ثم ، لهم ودعا ، يديه ورفع ، إليهم خرج أنه ، مسلم صحيح في ، عنها اهلل رضي

 المدة أن على يدل ال هذا أن العلم أهل فيرى ؟ توديع صالة أو ؟ الدعاء أو ؟ الجنازة صالة المراد هل ، المعروفة
 .  مفتوحة

 في الكفاية فرض به يقوم ، موته حين الفرض لتأدية أهال عليه المصلي كان ذاإ المقبور على الصالة تجوز:  قيل
 .  الشافعية عند األشهر الوجه وهذا ، موته حال الميت صالة
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:  والثاني األول بين الفرق ، للفرض أهال ليس ، الميت على للصالة أهال موته حين كان من عليه يصلي:  وقيل
 لبعض القول وهذا ، الفرضية به تتأدى بالغا يكون أن بد ال:  واألول ، صبيال فيه يدخل أن يجوز الثاني أن

 إذا سنة عشرون وعمره المتوفى على يصلي أن لإلنسان يجوز أنه هذا معنى ، اهلل رحمه شيخنا رجحه ، الشافعية
 .  التمييز سن ، سنين 5 هذا المصلي وعمر مات قد المتوفى كان

 ، متقدما مات من على الصالة تجوز ال أنه على اإلجماع نقل قد أنه:  فالجواب ؟ قُنطل لم لماذا:  قائل قال فإن
 نتبع ونحن ، حجة عليه أجمعوا وما ، قبور من قُدم ما على يصلى ال أنه على العلماء أجمع" البر عبد ابن يقول
 يصلى ال باإلجماع هؤالء:  فنقول ، سنة ستون أو خمسون لها قبور على سأصلي:  شخص قال فلو" نبتدع وال

 .  حجة واإلجماع ، عليهم

َشْهر   إلى بالنِّيَّة   غائب   وعلى:  اهلل رحمه قال ثم  . 

 ومن ، والقريب والبعيد ، واألنثى والذكر ، والكبير الصغير على الصالة يجوز أنه:  المؤلف كالم إطالق مفهوم
 من مطلقا جاء كالمه ألن ؛ كذلك ليس ومن لإلسالم غناء فيه كان من وعلى ، عليه يصل لم ومن عليه صلي
:  اهلل رحمه اإلسالم شيخ يقول ولهذا ؛ قصر مسافة من أقل كان لو حتى ، إطالقه على كالمه فنأخذ ، تقييد غير
 ال ،فإنه البلد من دالشدي القرب من يحد وهذا ، الجمعة فيه تجب بما أو ، سفرا يكون أن يمكن بما يكون أن أشبه

 .  عليه يصلى ال البلد في كان إذا أنه المؤلف كالم ومفهوم ، عليه يصلى

 :  أقوال على فيها مختلف الغائب على الصالة ومسألة

 .  اهلل رحمهم والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، مطلقا الغائب على يصلى أنه:  األول القول

 :  األدلة

 ، مات يوم النجاشي نعى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"  ، عنه اهلل رضي ريرةه أبي حديث :األول الدليل
 .  عليه متفق" أربعا بهم وكبر ، وصفهم ، المصلى إلى بهم وخرج

 أن ، عباس وابن هريرة وأبي ، أنس حديث ، المتقدمة األحاديث في كما ، القبور على الصالة :الثاني الدليل
 يديه بين ميت على يصلي ال ألنه ؛ الغائب على صالة نوع وهي ، القبر على صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي

نما ،  .  الميت هذا جوفه في والقبر ، القبر على يصلي وا 

ذا ، دعاء الميت على الصالة ألن :الثالث الدليل  ، الدعاء من الميت يحرم ال فإنه ، دعاء عليه الصالة كانت وا 
 .  ؟ له دعاءال من المنع على الدليل ما

 إذا ، جميعا المسلمين من مات من على يوم كل في يصلي أن لإلنسان يشرع:  وقال العلماء بعض توسع قد بل
 إلى ويحتاج ، بعضهم يفعله وهذا ، اليوم هذا في المسلمين من مات من كل على الميت صالة صلى ينام أن أراد
 صحابته أو ، اهلل عبد بن محمد إليه لسبقنا خيرا كان ولو ، بدعة هذا أن وغيره اإلسالم شيخ يرى ولهذا ؛ دليل
 إذا ، أمم بعده ستأتي أنه وسلم عليه اهلل صلى يعلم وهو ، العظيم العمل هذا في يفرطوا أن يمكن وال ، الكرام
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 ستحصل األجور من فكم ، يوم كل يموتون المسلمين من ألوف على ستصلي ؟ ستصلي كم فعلى اآلن صليت
 .  البر عبد ابن قال كما ، نبتدع وال نتبع نحن كنل ؟ عليها

 في والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب ، األول القول عكس ، الغائب على مطلقا يصلى ال أنه:  الثاني القول
 .  والتحريم بالكراهة ، قوالن ؟ مكروه أو حرام هو هل المالكية اختلف وقد ، رواية

 :  األدلة

 لم ذلك ومع ، أصحابه من المسلمين من فئام ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد في مات قد هأن :األول الدليل
 .  غيرهم على وال ، عليهم يصل لم ، معونة بئر في كما ، ظلما المقتولون منهم ، عليهم صلى أنه عنه ينقل

 في غائب على يصلى ال اولهذ ؛ عليه يصلى حتى اإلنسان يدي بين الميت حضور من بد ال أنه :الثاني الدليل
 .  يجوز ال ، البلد

 .  خصوصياته من النجاشي على النبي صالة أن :الثالث الدليل

 ألن ؛ دليل إلى يحتاج النبي خصوصيات من الشيء هذا أن إلى الجنوح ألن ؛ دليل إلى يحتاج األخير وهذا
 به خاصا جاء ما القرآن في تعالى اهلل يذكر ولهذا ؛ التأسي وسلم عليه اهلل صلى الرسول فعل في األصل

 أَيُّهَا يَا} غيره معه ويدخل له الخطاب يأتي وقد ، التخصيص جاء ، {الْمُؤْمِنِنيَ دُونِ مِن لَّكَ خَالِصَةً}

 يأتي وقد ، {أَيْمَانِكُمْ تَحِلَّةَ لَكُمْ اللَّهُ فَرَضَ دْقَ{ 66/1} رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ أَزْوَاجِكَ مَرْضَاتَ تَبْتَغِي لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَا تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ
 كل أن واألصل ، دليل من فيه بد ال التخصيص لكن ، عليه ينص لم لو حتى ، له تبعا غيره ويأتي ، له الخطاب

 .  أفعاله كل في هب نتأسى فنحن ،{ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ} التأسي أفعاله من فعل

 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره قول في الحنابلة إليه ذهب وهذا ، عليه يصل لم من على يصلى أنه:  الثالث القول
 اسمه المشهور والنجاشي ، الحبشة ملك من لكل اسم والنجاشي ، النجاشي على الصالة عليه وحملوا ، اهلل رحمه

مة:   .  وسلم عليه اهلل صلى النبي عليه صلى ولهذا ، عليه يصل   لم إنه:  قالوا ، أ ْصح 

 أشهر قد ورجال ، ملكا كان ألنه ؛ عليه يصل لم الرجل هذا يكون أن جدا يبعد بأنه:  االستدالل هذا نوقش وقد
 له يجد أنه ، وأسلم ملكا الرجل هذا مثل كان إذا أنه والغالب ، خافيا ليس ، ومعلوم معروف إسالمه ، إسالمه
 بل ، عليه يصل لم الرجل هذا يكون أن يبعد:  الفقهاء بعض قال ولهذا ؛ عليه هو الذي دينه على وأتباعا راأنصا

 .  يحتمل وهذا ، عليه صلي قد يكون أن األصل

 والتاجر ، الدين ينصر الذي واإلمام ، والقائد ، كالعالم ، لإلسالم غناء فيه من على يصلى أنه:  الرابع القول
 .  الخ ،، لدينا يخدم الذي

 :  األدلة
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 آوى فإنه ، لإلسالم غناء فيه كان الرجل ألن عليه صلى إنما وسلم عليه اهلل صلى النبي وأن ، النجاشي قصة -
 للنبي وأرسلها حبيبة أمهر الذي وهو ، ونصرهم وأيدهم وآواهم ، البعثة من 7 سنة إلى عنده وبقوا ، المهاجرين

 . الوجه هذا من عليه صلى فالنبي ، لإلسالم غناء فيه ، مباركا رجال كان ، وسلم عليه اهلل صلى

 ميت على اإلنسان صلى إذا ولهذا ؛ التشابه من نوع فيها واألدلة ، ترون كما ، قوي فيها الخالف المسألة وهذه
 فيه يسوغ ، هذا مثل في والتبديع التخطيء ينبغي ال ، مستندا له فإن ، والقادة والعلماء األئمة من خاصة ، غائب

 من عالم على بالصالة أمر يأتينا قد أحيانا ، المسلمين علماء من عالم على بالصالة أمر فلو ولهذا ؛ الخالف
 أنها يرى ، مطلقا الصالة عدم يرى كان من أما ؟ ال أو اإلنسان يصلي هل ، غناء فيه قائد أو ، المسلمين علماء
 لم من على أو ، غناء في ألنه ؛ عليه يصلى أنه يرى من ولكن ، آخر شيء فهذا ، الجواز عدم يرى أو ، بدعة
ذا ، محتملة لةأفالمس ، عليه يصل  جواز يرى ممن ، يصلي أن غيره فليوكل ، يصلي أن يريد ال اإلنسان كان وا 

 .  لغيره الصالة يوكل أن له فينبغي ، المذهب عل ، الصالة مشروعية يرون البلد علماء كان إذا خاصة ، الصالة

 على يصلى:  وقالوا ، وغيره القاضي خالف وقد ، الحنابلة مذهب من الصحيح وهذا ، شهر إلى:  يقول المؤلف
 ؛ له وجه ال هنا والتقييد ، التقييد وسلم عليه اهلل صلى النبي عن يثبت لم ألنه ؛ بشهر يقيدوه ولم ، مطلقا الغائب
 حتى أنه ، الجمهور عنه أجاب مما وهذا ، شهر بعد سعد أم ىعل النبي صالة بقصة استدلوا ربما ، دليل ال ألنه
 التوقيت يحتاج ولهذا ، قصدا ال ، اتفاقا وقع مما هذا فإن ، شهر بعد عليها صلى النبي وأن ، الحديث صح لو
 باب من فهذه ، التوقيت إلثبات دليل إلى وتحتاج ، فيها يسلم لم القبر على الصالة كانت إذا فهنا ، دليل إلى
 ستة بعد إال إنسان يعلم لم فلو بمشروعيتها قيل إذا ، الغائب على الصالة في التوقيت على دليل ال:  يقال ، أولى
 على دليل ال ألنه ، بأس وال يصلي فإنه ، الصالة مشروعية ويرى ، يصلي أن وأراد ، الغائب هذا موت من أشهر

 .  أعلم واهلل ، التوقيت

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
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