من األحكام الفقهية المتعّلقة بحظر التجول بسبب الوباء( :الصالة على الميت الغائب)
والذي عليه مذهب أصحابنا الحنابلة وكذا السادة الشافعية القول بجواز الصالة على الميت
الغائب.
أن هذه الصالة
خالفاً للسادة الحنفية والمالكية الذين لم يروا الصالة على الغائبّ ،
ألنهم ذكروا ّ
خاصة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ّ
وحين نقل ذلك عنهم العالّمة ابن العربي المالكي بقوله" :قال المالكية وغيرهم ليس ذلك إال لمحمد
قلنا  -أي ابن العربي -وما عمل به محمد تعمل به أمته".
فإن الميت إذا لم يتمكن أهله أو أقاربه من المجيء عنده في بلده والصالة عليه؛
إذا ُعلم هذا ؛ ّ
ٍ
ألن الغائب ليس بين يدي المصلي لينوي الصالة
ّ
فإنه تجوز الصالة عليه في بلد آخر بالنية؛ ّ
مشاهد ،فيستقبل القبلة ،ويصلي عليه كصالته على حاضر.
على شيء
َ
يصل عليه صالة الغائب ألمرين:
ويرى الشافعية والحنابلة إن كان الميت داخل البلد لم
َّ
. 1أنه يمكن حضوره ،للصالة عليه ،أو على قبره؛ فأشبه ما لو كانا من جانب واحد.
 . 2أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يصل على حاضر في البلد إال بحضرته؛ باإلضافة وقالوا:
فإنه يذهب و يصلي على القبر؛ لما ثبت من
إذا لم ُيمكنه ذلك ،أو فاتته الصالة على الجنازة؛ ّ
فأمهم وصلوا خلفه [ .أخرجه
حديث ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم َّ
مر على قبر منبوذ َّ
البخاري في صحيحه]
بأن العلّة في عدم الصالة
صحة ومعقولية هذا القول؛ لكن ُيمكن مناقشته؛ ّأنهم ذكروا ّ
واألصل ّ
على الغائب لمن كان في البلد إمكان حضوره والصالة عليه؛ لكن في مسألتنا المتعلقة باانتشار
ومانع من موانع
سبب لالنتشار؛
الوباء؛ ّ
فإنه ال ُيمكن حضور أغلب الناس؛ ّ
ألن االجتماع نفسه ٌ
ٌ
االجتماع للصالة على الميت.

وبناء على ذلك فإن كان الميت في ٍ
بلد ولم يستطع بعضهم في بلده نفسها الحضور للصالة عليه
ً
ٍ
غائب ،وهذا القول قالت به
فإنه تصح الصالة عليه صالة
بسبب هذا الوباء ومشّقة الحضور؛ ّ

طائفة كبرى من الشافعية وبعض الحنابلة وخص بعض الشافعية الجواز للمعذور لمرض أو زمانة
أو حبس.
ٍ
الشهر ،فقد قال اإلمام أحمد" :أكثر ما
وتبقى ُم ّدة الصالة على الميت الغائب إلى ما ُيقارب
سمعت أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى على أم سعد ابن عبادة بعد شهر".
ِ
ويفسر ذلك اإلمام ابن قدامة بقوله" :تَ ْح ِد ُيدهُ بِ َّ
يل َعَلى أ َّ
ص َال َة
الش ْه ِر َدل ٌ
ومدة الشهر تقريبية؛ ُ ّ
َن َ
النَِّب ِي َّ -
الص َال ُة َب ْع َد َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ك َان ْت ِع ْن َد َأر ِْس ِه ،لِ َي ُكو َن ُمَق ِ
الش ْه ِر
وز َّ
ارًبا لِْل َح ِّدَ ،وَت ُج ُ
صلى َّ ُ
َ
ّ
ِ
ِ
وز َب ْع َد َذِل َك ِل َع َدمِ ُوُروِدِه".
َق ِر ًيبا ِم ْن ُه؛ لِ َد َاللَة اْل َخ َب ِر َعلَ ْيهَ ،وَال َي ُج ُ
لمدة شهر بقوله" :وألنها مدة يغلب على الظن
ضح صاحب الشرح الكبير علّة الصالة عليه ّ
ويو ّ
ُ
بقاء الميت أشبهت الثالثة أو كالغائب ،وتجويز الصالة عليه مطلقاً باطل بأن قبر النبي صلى

هللا عليه وسلم ال يصلي عليه اآلن إجماعاً".
هذا وهللا تعالى أعلم وأحكم.

وكتبه
خباب بن مروان الحمد

