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تعالى الله رحمه

العالمين. رب لله الحمد
نأبينسسا والمرسسسلين النأبياء أشرف على والسلم والصلةا

أجمعين. وصحبه آله وعلى مإحمد
وبعد:

هسسذا المنسسورةا المدينة شباب بعض مإن سؤال وردنأا فقد
نأصه:

كغغان وإذا ؟ الغغغائب الميت على الصلةا حكم ما
الراجغغح ذكغغر مغغع بيانه، فنرجوا خلفا المسألة في

واللغغغه ؟ المسغغغألة فغغغي العلمغغغاءا أقغغغوال مغغغن
يحفظكم...

الجواب:
لله. الحمد

الميسست علسسى الصسسلةا حكسسم في المإة علماء أختلف لقد
لكسسن يسسأتي، فيمسسا اللسسه شسساء إن سسسأبينها أقوال على الغائب
الميسست على الصلةا مإشروعية في الصل أن ُيعلم أن ينبغي

علسسى صسسلته فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى فعلسسه الغسسائب
النجاشي.

على الصلةا العلماء: مإشروعية أقوال مإن الول القول
يصسلى لسسم أو حاضرا الصلةا عليه أديت سواء مإطلقا الغائب

مإطلقا: عليه
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حسسزم ابسسن المإسسام مإنهسسم العلمسساء، مإن طائفة عليه وهذا
) قسال:610  رقسم5/169( المحلسى فسي قسال حيسث وغيره

صسسلى اللسسه رسسسول صلى وقد الغائب، الميت على (ويصلى
أصسسحابه مإعسسه وصسسلى النجاشسسي، علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه

هس.  تعديه) ا يجوز ل مإنهم إجماع وهذا صفوفا،

ذكسسر ) بعدمإا580  رقم5/139( المحلى في أيضا وقال
وأنأسسه النجاشسسي علسسى وسسسلم عليه الله صلى الرسول صلةا
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أمإر قال: (فهذا بها أمإر

  هس هذا). ا مإن أصح إجماع فل أصحابه جميع وعمل وعمله

و السنة خلف مإطلقا الغائب على الصلةا بمنع والقول
5/139( المحلسسى فسسي حسسزم ابن قال الصحابة، عمل خلف
زجسسر أنأسسه الصسسحابة مإن أحد عن قط يجئ ): (ولم580 رقم
الغائب) اهس.  على الصلةا (أي أنأكره أو هذا عن

الصسسحابة عمسسل وهسسو القديم العمل عليه الذي هو وهذا
ثالثاسسة على ذلك في بعد فيما التابعين بين خلف حدث ولكن
تقدم. كما أقوال

عليسسه صلي غائب كل على مإطلقا الول: الصلةا القول
اللسسه رحمهمسسا وأحمسسد الشسسافعي قسسول وهو عليه يصل لم أو

،4/55 الوطسسار نأيسسل ،7/222 الربسسانأي (الفتسسح وأصسسحابهما
).1/187 هبيرةا لبن الفصاح ،5/253 النووي مإجموع

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى بالنبي خاص الثانأي: أنأه القول
مإطلقسسا، الغسسائب علسسى الصسسلةا فمنعسسوا بعده، لحد يكون ول

واصسسحابهما اللسسه رحمهمسسا حنيفسسة وأبسسي مإالسسك قسسول وهسسو
السابقة). (المراجع

لم إذا الغائب على الصلةا وهو الثالث: التفصيل القول
عليسسه تسسدل السسذي الراجسسح القول هو القول وهذا عليه، يصل
وهي: الدلة

صسسلته فسسي وسلم عليه الله صلى الرسول فعل ) أنأه1
مإعه. الصحابة وصلةا النجاشي على

علسسى الصسسلةا مإسسن مإنعهسسم وعسسدم الصسسحابة ) إجمسساع2
وسسسلم عليسسه الله صلى بالرسول خاصة كانأت لو إذ الغائب،
ذلك. لمنعوا
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مإسسن أحد عن قط يجئ المحلى: (ولم في حزم ابن قال
علسسى الصسسلةا (أي أنأكسسره أو هسسذا عسسن زجسسر أنأسسه الصسسحابة

 الغائب). اهس

الصل إن إذ الصل، خلف فهذا بالخصوصية القول أمإا
(لقسسد تعسسالى قسسال به، والقتداء التأسي بل الخصوصية عدم
صسسلى وقال حسنة... الية)، أسوةا الله رسول في لكم كان
رأينسساه وقسسد ُأصسسلي)، رأيتمونأي كما وسلم: (صلوا عليه الله

ُنصلي عليه، يصل لم غائب على يصلى السسذي الغائب على ف
مإطلقسا الصسلةا وهسو الول القسسول أمإسا فقسسط، عليه يصل لم

هسسو بسسأبي تسسوفي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الرسول أن فيرده
الراشسسدون الخلفاء وكذا الغائب صلةا عليه يصل فلم وأمإي

المهديون. والئمة المرضيون والعلماء

وسسسنته هسسديه مإسسن يكن الله: (ولم رحمه القيم ابن قال
مإسن كسسثير خلسسق مإسات فقسد غسائب، مإيسست كسسل علسى الصسلةا

ّيب وهم وغيرهم الصحابة مإن المسلمين عليسسه) يصل فلم ُغ
).1/144 المعاد (زاد اهس

) قسسال:4/51( النقسسي الجسسوهر في التركمانأي ابن وقال
ولسسم أصحابه مإن مإات مإن على صلى النبي أن ينقل لم (أنأه

وغيرهم). الربعة الخلفاء على المسلمون صلى أنأه ينقل

مإسسن واختسساره بسسه قسسال رجحنسساه السسذي الثسسالث والقسسول
مإسسن سسسننه فسسي قسسال حيسسث السسسنن صاحب داود أبو العلماء
بلد فسسي يمسسوت المسسسلم علسسى الصسسلةا بسساب الجنسسائز كتسساب

الشرك.

( السسسنن مإعسسالم فسسي قسسال حيسسث الخطسسابي واختسساره
صلى الله برسول آمإن قد مإسلم رجل ): (النجاشي1/270

إيمسسانأه يكتسسم كسسان إنأه إل نأبوته على وصدقه وسلم عليه الله
إل عليسسه يصسسلوا أن المسلمين على وجب مإات إذا والمسلم

يقوم مإن بحضرته يكن ولم الكفر أهل ظهرانأي بين كان إنأه
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فلسسزم عليه الصلةا في بحقه

فهسسذا به، الناس وأحق ووليه نأبيه هو إذ ذلك يفعل أن وسلم
بظهسسر عليسسه الصسسلةا إلسسى دعسساه الذي السبب هو أعلم والله

وقسسد البلسسدان مإسسن ببلسسد المسسسلم مإسسات إذا هذا فعلى الغيب،
ببلسسد كان مإن عليه يصلى ل فإنأه عليه الصلةا في حقه ُقضي

ًا آخر ٍر مإانأع أو لعائق عليه يصل لم أنأه علم فإن عنه غائب عذ
المسسسافة.. لبعسسد ذلسسك يترك ول عليه يصلى أن السنة كانأت

عليسسه اللسسه صسسلى الله برسول الفعل خصص مإن على رد ثام
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فعسسل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قائل: لن وسلم
ًا بسسه والقتسسداء مإتسسابعته علينسسا كسسان الشسسريعة أفعال مإن شيئ

اللسسه صسسلى أنأه ذلك يبين ومإما بدليل، إل ُيعلم ل والتخصيص
فصسسلوا بهسسم فصسسف المصسسلى إلسسى بالناس خرج وسلم عليه
 فاسد). اهس التأويل هذا إن فعلمَت مإعه

ابن عنه نأقله فيما تيميه ابن السلم شيخ أيضا واختاره
تيميسسه: ابسسن ) قسسال: (قسسال1/145( المعسساد زاد فسسي القيسسم

ُصسسلي فيسسه عليسسه يصسسل لسسم ببلد مإات إن الغائب أن الصواب
النجاشسسي، على وسلم عليه الله صلى النبي َصلى كما عليه
مإسسات حيسسث ُصسسلي وإن عليه، يصل ولم الكفار بين مإات لنأه
بصسسلةا سسسقط الفسسرض لن الغسسائب، صسسلةا عليسسه يصسسل لسسم

 عليه) اهس المسلمين

):2/533( النأصسساف فسسي احمسسد المإسسام عن رواية وهي
اختسساره فل، وإل عليسسه صسسلي يكسسن لم إن عليه يصلى (وقيل
ومإجمسسع النظسسم وصسساحب عبدالقوي وابن الدين تقي الشيخ

 البحرين). اهس

القيم. ابن أيضا واختاره

صسسلى أنأسسه وسلم عليه الله صلى النبي عن ُيروى مإا أمإا
يصح. فل مإعاوية أبي ابن مإعاوية الصحابي على

أنأسه روي ): (ومإسسا1/145( المعاد زاد في القيم ابن قال
فل غسسائب صلةا مإعاوية أبي ابن مإعاوية الصحابي على صلى

يصح).

أسسسانأيد والسسذهبي: (إن والسسبيهقي عبسسدالبر ابسسن وقسسال
بالقويسسة) ليسسست مإعاوية أبي بن مإعاوية على صلته أحاديث

). 9/19 المعبود (عون

علسى الصسلةا مإسن الشسرعية المقاصد أن المعلوم ومإن
قسسال: هريسسرةا أبو روى كما له والستغفار الدعاء هي الغائب

لصسسحابه، النجاشي وسلم عليه الله صلى الله رسول (نأعى
).529 ،2/241 (المسند أحمد رواه له)، قال: استغفروا ثام

: (ومإقصسسود1/141 المعسساد زاد فسسي القيسسم ابسسن وقسسال
 للميت) اهس الدعاء هو الجنازةا على الصلةا
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صسسلةا جعل وهو المتأخرةا الزمإنة في ُأحدث مإما ولكن
فخرجسست وتأييسسد، مإجامإلسسة وصلةا وتكريم مإدح صلةا الغائب

هسسذه إلسسى أجلهسسا مإسسن ُشسسرعت التي الشرعية مإقاصدها عن
عمسسل وسلم: (مإن عليه الله صلى قال وقد المحدثاة، المإور
اللسسه أمإسسر مإسسن على ُصلي رد) بل فهو أمإرنأا عليه ليس عمل
مإنهسسم أحد على تصل (ول تعالى قال كما عليه، الصلةا بعدم
قبره... الية). على تقم ول أبدا مإات

علسسى الصسسلةا تسسرك علسسى العلماء رشد: (أجمع ابن قال
( المجتهسسد بدايسسة بالشسسهادةا) اهسسس تلفظهسسم مإسسع المنسسافقين

1/239.(

ّلي سسسبيل عسسن وصسسد ورسسسوله الله حارب مإن على وُص
ول حسسول ول السسسلم، أعسسداء ووآلى شرعه بغير وحكم الله
بالله. إل قوةا

والمسسدح التكريسسم الجنسسازةا صسسلةا مإقاصسسد مإسسن كسسان ولو
المصسطفى بهسا النساس أولسى لكسان المكانأسة وإظهار والثناء
ن الراشسدين والخلفساء مإسوته عنسد وسسلم عليه الله صلى مإ
بعدهم. مإن المهديين والئمة بعده

الحسسق مإسسن فيسسه اختلسسف لمسسا يهسسدينا أن الله ونأسأل هذا
قدير. شيء كل على إنأه بإذنأه

أجمعين. وصحبه آله وعلى مإحمد نأبينا على الله وصلى

المإام الشيخ فضيلة أمإله
المجاهد

عقلءا بن أ. حمود
الشعيبي

تعالى الله رحمه
 هس1421/ 11/ 18
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هذه تنغزيل تم
من المادةا

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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