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ََلةْ َْفاَتت هْ َْوَمنْ  َْْوَعَلىْالَقب رِ،َْعَلىَْصلَّىَْعَلي ِه:ْالصَّ ر .ْإِلَىْبِالنِّيَّةِْْالبََلدَِْْعنَِْْغائِب  َْشه 

:الِْْي َصلِّيَْوَلْ َْْعَلىَْمام  ِسِه،َْقاتِلَِْْعَلىَْوَلْْ،الَغالِّ ْْبَأ َسَْْوَلَْْنف  ِجدِْال ْْفِيَْعَلي هََِْْلةِْبِالصَّ ْ.َمس 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
ََلةْ َْفاَتت هْ َْوَمنْ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  َْْوَعَلىْالَقب رِ،َْعَلىَْصلَّىَْعَلي ِه:ْالصَّ ر َْشْْإِلَىْبِالنِّيَّةِْْالبََلدَِْْعنَِْْغائِب   (ه 

 :أقسام ثَلثة إىل تنقسم امليت على الصَلة
 .عليه صََّلةال صفة سبق وقد املصلي، يدي بني امليِ ت   يكون أن األوَّل: القسم

 .القرب يف وهو امليت على الصََّلة الثَّاين: والقسم
ا القرب يف وال يديه، بني اجلنازة وليست امليت على الصَلة الثالث: والقسم  ذلك. عن غائب وإَّنَّ

ََلةْ َْفاَتت هْ َْوَمنْ ) الثَّاين: القسم عن قال  واملصنف األوَّل، القسم سبق وقد  بني نازةواجل امليت، على أي: (َعَلي هِْْالصَّ

 اجلنازة ألنَّ  ؛(الَقب رَِْْعَلىَْصلَّى) قال: الصََّلة من نقضواٱ قد هم فإذا املسجد دخل فلما الصََّلة عن أتخَّر كأن  يديه؛
 ْمَرأَةً ٱ أَوِ  - َأْسَودَ  َرج ًَل  َأنَّ  ذلك: على والدليل ؛شهر عن مدته تتعدى ومل مات يكون أن بشرط ؛عليها ص لِ ي قد

ت مْ ك    أََفََل » قَاَل: َماَت، فَ َقال وا: َعْنه ، ملسو هيلع هللا ىلص النَِّب   َفَسَألَ  َفَماَت، اْلَمْسِجَد، يَ ق م   َكانَ   - َسْوَداءَ   َعَلى د ل وين  ِبِه؟ آَذنْ ت م وين  ن ْ

رَه   فَأََتى «قَ رْبَِها» قَاَل: أَوْ  «قَ رْبِهِ  َها َفَصلَّى قَ ب ْ  ىلإ ودليل عليه، الصَلة فاتت إذا امليت على الصَلة جواز دليل هذا  (2)َعَلي ْ

 ،«شهرٍ  بعد» :وبعضها ،«أايم ثَلثة بعد» :وبعضها ،«يوم بعد» :بعضها احلديث هذا رواايت بعض يف قال ر:شه
 زاد وفل الغد، من أصبح ملا أنَّه الصحيحني: يف والذي شاذَّة، إهنا : حجر بنٱ عنها قال الثَلث الرواايت هذه لكن
 بذلك. أبس ال اليوم: عن يسرياً 

َْْوَعَلى) بقوله: الثالث القسم إىل  املصنف وأشار  كان  إذا ميتٍ  على احلي صليي   أي: (بِالنِّيَّةِْْالبََلدَِْْعنَِْْغائِب 

ر ْْإِلَى) ،قصر مسافة من أقل يف ولو البلد عن غائباً  امليت  رجل   لو ثل:م بعيد وهو البلد يف كان  إذا ذلك: مثال (َشه 
 حضور غري من يعين: ه،بنيَّت عليه يصلِ ي املصنف: قول فعلى املدينة، غرب وهو رجلٍ  بوفاة ومسع املدينة، شرق يف حي

  .- البلد يف كان  إذا هذا - شهر إىل ذلك فعل وله اجلنازة،
 .مات امل احلبشة يف وهو النَّجاشي على املدينة يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص النب كصَلة  ؛البلد خارج كان  إذا الثاين والقسم

                                                

 ه25/02/1439 ثالثاءال يوم درس (1)
َ  َوإِنَّ  أَْهلَِها، َعلَى ظُْلَمة   َمْملُوَءة   الْقُبُورَ  َهِذهِ  إِنَّ » قَاَل: ثُمَّ  مسلم: رواية في وزاد ، هريرة أبي حديث من (956) ومسلم (458) البخاري رواه  (2) ُرَها  ّللاَّ ِ  بَِصاَلتِي لَُهمْ  يُنَو 

 .«َعلَْيِهمْ 
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 :أقوال عدة على الغائب على الصََّلة يف العلماء ختلفٱ وقد
 ي صلِ   مل أو أحد، ليهع ي صلِ   ومل للمسلمني ونفعٍ  جاهٍ  ذا كان  إذا ؛الغائب صَلة امليت ىلَ عَ  لَّىي صَ  أنَّه   األوَّل: القول

 .النجاشي كحال  ؛القليل إالَّ  عليه
  . ابز بنٱ الشيخ ذهب هذا وإىل ،مكانة له كان  إذا ؛عليه ص لِ ي ولو غائب كل  على ي صلَّى أنَّه   الثاين: والقول
 املصنِ ف. ذكره الذي وهو شهر، إىل غائب كل  على ي َصلَّى أنَّه الثالث: والقول

 مثان بعد أحد هداءش على صلى أنه ملسو هيلع هللا ىلص النب بفعل ستدالاًل ٱ شهر؛ من أكثر إىل ولو عليه ي صلَّى أنَّه الرابع: القولو 
 . (1)سنني

 على صلَّى ملسو هيلع هللا ىلص نبال أنَّ  يرد مل ألنَّه عليه؛ ي صلَّى للمسلمني نفع وله النجاشي كحال  حاله كان  من أنَّ  الراجح: والقول
 َكاْلم َود ِعِ » احلديث: يف فكما ؛أحد شهداء على ملسو هيلع هللا ىلص النب صَلة وأمَّا ك ث ر،  وهم املدينة خارج ماتوا الذين صحابته

 أحد. أبهل خاص   هذا أي: «َواأْلَْمَواتِ  ِلْْلَْحَياءِ 

 ف َلن. على الصََّلة املصلِ ي ينوي يعين: (بِالنِّيَّةِْ) املصنف: قال كما  الغائب على الصََّلة وكيفيَّة
 ذكر لغائب؛ا على والصَلة القرب، على َلةوالصَّ  يديه، بني عليه ي َصلَّى من الثَلثة: األحوال  املصنف ذكر امَّ  ول

:الِْْي َصلِّيَْوَلْ) فقال: مسلماً، كان  وإن عليه صلَّىي   ال الذي من ذلك بعد َْْعَلىَْمام   ال أن وي سن   يعين: (الَغالِّ

َْْعَلى) البلد قاضي أو البلد كأمري  انئبه أو اإلمام يصلِ ي  ؛ت قسم أن قبل الغنيمة من أيخذ الذي هو :ال  والغَ  (الَغالِّ

َ ت    ملسو هيلع هللا ىلص النَِّب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َأْشَجعَ  ِمنْ  َرج ًَل  َأنَّ  اجلهين خالد بن زيد حبديث ذلك على ستدلواٱو  بَ َر، يَ ْومَ  و يف ِ  َفذ ِكرَ  َخي ْ
 ؛«الِلَِّ  َسِبيلِ  يف  َغلَّ  َصاِحَبك مْ  ِإنَّ » :فَ َقالَ  َذِلَك، ِمنْ  النَّاسِ  و ج وه   فَ تَ َغي َّرَ  «َصاِحِبك مْ  َعَلى َصل وا» فَ َقاَل: ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّب ِ  َذِلكَ 

: مات فلو ضعيف، احلديث ولكن (2)أْحد رواه ِدْرََهَنْيِ  ي َساِوي َما ه ودَ ي َ  َخَرزِ  ِمنْ  َخَرزًا فَ َوَجْدانَ  َمَتاَعه ، فَ َفتَّْشَنا  غالٌّ
 سيأيت. كما  ذلك فله لغريه زجراً  كان  إذا إالَّ  ؛اإلمام عليه يصلِ ي
ِسهَِْْقاتِلَِْْعَلىَْوَلْ) قال:  بنفسه، املوت ستعجلٱ ألنه لغريه؛ زجراً  عليه؛ يصلِ ي ال أن لإلمام في سن   املنتحر، يعين: (َنف 

 السِ هام من نوع وهو - اِقصَ ِبَشَ  نَ ْفَسه   قَ َتلَ  ِبَرج لٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّب   أ يتَ  ذلك على والدليل ؛الذنوب كبائر  من كبرية  وفعل
 .(3)َعَلْيهِ  ي َصل ِ  فَ َلمْ  ،- الطويلة

                                                
ِ  َرسُولُ  َصلَّى :قَالَ  عَاِمٍر، ْبنِ  عُْقبَةَ  نْ عَ  (2296) ومسلم (4042) البخاري صحيح في ذلك جاء ماك   (1) َ  أُُحدٍ  قَتْلَى عَلَى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ عِ  ِسنِينَ  ثََمانِي بَعْد ُمَود ِ

 ثُمَّ  َواْْلَْمَواِت، ِلْْلَْحيَاءِ  كَالْ

 عَلَْيكُمُ  أَْخشَى َولَِكن ِي تُْشِركُوا، أَنْ  عَلَْيكُمْ  أَْخَشى لَْستُ  َوإِن ِي َهذَا، َمقَاِمي ِمنْ  إِلَْيهِ  َْلَْنظُرُ  َوإِن ِي اْلَحْوُض، َمْوِعدَكُمُ  َوإِنَّ  شَِهيد ، َعلَيْكُمْ  َوأَنَا ،فََرط   أَْيِديكُمْ  بَْينَ  ن ِيإِ » فَقَاَل: اْلِمنْبََر، َطلَعَ 

 «.تَنَافَسُوَها أَنْ  الدُّْنيَا

  (.2848) ماجه بنٱو (1959) والنسائي (2710) داود أبو أيض ا ورواه (،21675) المسند نظرٱ   (2)

 . العامري السوائي سمرة بن جابر هللا عبد أبي حديث من (978) مسلم رواه  (3)
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 ؛ذنباً  فعل امليِ ت أنَّ  رأى إذا فاإلمام ،(1)َديْ َنه قتادة أبو حتمَّل حىت دين عليه من على َلةالصَّ  عن ملسو هيلع هللا ىلص النب متنعٱ وكذا
م امليت، على الصَلة عن هو ميتنع أن له    وهو البلد يف موراخل بيع بكثرة رجل   هرشتٱ لو مثل: ،له زجرًا غريه؛ ويقدِ 

 عليه. َلةالصَّ  عنِ  ميتنع أن فلإلمام مسلم
 غري أم اإلمام واءس مسلماً، كان  إذا عليه ي صلَّى فإنَّه القصاص أو احلرابة كحد ِ   أو احملصن كالزاين  ؛حدٍ   يف ق تل ومن

 ذلك. عن الزجر اإلمام رأى إذا إال ؛اإلمام
ْْبَأ َسَْْوَلْ) قال: ذلك بعد مث ِجدِْْفِيَْعَلي هََِْْلةِْبِالصَّ  أ ِمن إذا ملسجد؛ا يف امليت على َلةابلصَّ  أبس وال يعين: (ال َمس 

 اجلنائز مصلى إىل خيرج ما كثرياً   كان  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبَّ  أنَّ  أي: امليت، من جناسات من خيرج وما الدم بنجاسة املسجد تلو ث
 حديث يف ماك  املسجد؛ يف وسهيل سهل على صلَّى ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبَّ  أنَّ  وثبت املسجد، يف وليس (2)فيه اجلنازة على صليفي  

 يجوز.ف املسجد يف صلَّى وإن أفضل، فهو مثًَل  ابجلنائز خاص مصلَّى يف سجدامل خارج صلَّى فإذا ،(3)عائشة
 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، على للا وصلى أعلم، وللا

                                                
 . اْلكوع بن سلمة حديث من (2289) البخاري صحيح نظرٱ  (1)
 . النجاشي على ملسو هيلع هللا ىلص صالته ذكر في  هريرة أبي حديث من (951) مسلم وصحيح (1333) البخاري صحيح في ورد ما ذلك من  (2)

ْحَمن، َعبْدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَبِي عَنْ  (973) مسلم صحيح نظرٱ  (3) ا  عَائَِشةَ  أَنَّ  الرَّ ُ  تُُوف ِيَ  لَمَّ  َعلَيَْها، ذَِلكَ  رَ فَأُنْكِ  َعلَيِْه، أَُصل ِيَ  َحتَّى اْلَمْسِجدَ  بِهِ  دُْخلُواٱ :قَالَتِ  ، َوقَّاٍص  أَبِي ْبنُ  َسعْد

ِ  فَقَالَْت: ِ  ولُ َرسُ  َصلَّى لَقَدْ  َوّللاَّ  َوأَِخيِه. سَُهْيلٍ  اْلَمْسِجدِ  فِي بَْيَضاءَ  ْبنَيْ ٱ عَلَى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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