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 امللخص
 يتمثل يف العالقة بني األحياء واألموات، عقدي املسألة بجانبتتصل هذه 

ا بني الفقهاء يف حكم ذلك يف كثري من البلدان أحدث خالفًا واضحً ها وشيوع

 دين واملتساهلني،ف املتشد  ر  نجم عن ذلك من تط إجازًة ومنًعا،وتبديًعا. وما

ف فيه من انتفاع امليت بقراءة القرآن اخُتل داخل بني ماومساغ ذلك اللبس والت  

بسعي  وبني مااتفق الفقهاء عىل حتريمه، وقد أمجع العلامء عىل أن  أرواح املوتى تنتفع

األحياء فيامتسب ب إليه املي ت يف حياته، والدعاء واالستغفار له والصدقة عنه، 

 م يف ذلك مسالك لاللة والقائلون باالنتفاع هلواختلفوا يف انتفاع امليت بقراءة القرآن، 

، وإليه ذهب احلنفي ةأن ه ينتفع هبا إذا وهب القارئ لواب القراءة للميت،  -1

 ، وهو املذهب عند احلنابلة.املتأخرون من أصحاب مالكو

 أن ه ينتفع برشط الدعاء، وهو املختار عند بعض الشافعية. -2

وقد الشافعية. أن ه ينتفع برشط املجاورة، وهو ما اشرتطه بعض املالكية و -3

عىل انتفاع امليت باستغفار األحياء وصالهتم  واإلمجاع ،استدلوا بالقياس عىل الدعاء

يف عمومها. واملشهور عند  -عندهم-إضافة إىل نصوص تدخل القراءة  عليه،

  املنع، واستدلوا بأدلة أقواها وقول عند احلنابلةأصحاب مالك،واإلمام الشافعي، 

. والراجح  أن  هذه املسألة مل يرد فيها ﴾جب   حب  خب   مئ  ىئ  يئ ﴿ قوله تعاىل 

نص رصيح من كتاب أو سنة بإجازٍة أو منٍع، فاألحوط الوقوف عند ماورد، 

بام  القراءة إحلاقوحّض النّاس عىل فعل ما لبت باإلمجاع؛ كونه آكد. وأن  القول ب

اد، أو وعىل هذا فمن أخذ به عن اجته، وردت فيه النصوص حمل نظر واجتهاد

مع ، سواء من فعله عىل أن ه هبة للثواب، أو أوصله بالدعاء،تقليد؛ فال يشء عليه

. واهلل اهلادي وفضله أن يفيد هبا امليت كالشفاعة والدعاء وغريمها تغليب رمحة اهلل

 إىل سواء السبيل. 
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 املقدمة
 هلل واهب الفضل واإلحسان، ومعطي النعم بال ، احلمداحلمد هلل واهب احلمد

، الداعي إىل ربه باحلكمة، ة والسالم عىل سيد اخللق واألنامعدٍّ وال امتنان، والصال

والكاشف برسالته جالبيب الغمة ، واملبعوث رمحة إىل خري أمة، وصىل اهلل عليه، 

وعىل آله األبرار، وأصحابه األخيار، من املهاجرين واألنصار، وسل م تسلياًم كثريًا، 

 أما بعد  

ا  وذلك -أو عليه-ل مسألة قراءة القرآن عن امليت سللة حوفتكثر األ  ألَّن 

، والقول برتكها ابإلباهتا قد يكون ابتداعً  ؛ فالقولاملعترب مسائل اخلالف ليست من

، وبني االبتداع فيام ينفع امليت، و االمتناع عن رجاء رمحة اهلل اقد يكون جله امتناعً 

كٌل متمسك بقوله، مدافع عنه، ودافع ال، ودارت األقوال، وحارت الرجفيام ينفعه 

 لغريه.

ومن هذا املنطلق تكاد تنحرص أهداف هذه الدراسة يف اجلمع بني هذه األقوال،  

والتوفيق بينها، بعد حرص الضوابط التي بنى عليها أصحاب األقوال اختياراهتم، 

أهم صوص التي توجه هذه االختيارات، ومن والرشوط الالزم توافرها يف الن  

 األسباب الباعثة عىل هذه الدراسة ما ييل 

صلة هذه املسألة بجانب من جوانب العقيدة ، التي تبني بعضًا من حدود . 1

العالقة بني األحياء واألموات، وال خيفى ما هلذه العالقة وحتديدها من كبري أمهية 

 يف اإليامن بالغيب، وضوابطه املعتربة.

وات، وانتشارها يف بعض الدول اإلسالمية شيوع قراءة القرآن عىل األم .2

يتقرب هبا املسلمون  وقربةً  اعتاده الناس؛ واعتبارها عبادةً  هٍ ج  بشكل ظاهر، وعىل و  

 ه احلق فيها.ج  إىل اهلل تعاىل؛ أوجب دراستها وبيان و  

ارتباط إباحة قراءة القرآن والتوسع فيه باملذهب احلنبيل، وإنكار بعض  .3
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إلباحة؛ كان دافعًا قويًا لبحث املسألة، ومعرفة املسالك التي شيوخه املعارصين ل

 أدت إىل اإلباحة واملنع.

وجود يشء من اللبس والتداخل يف أذهان بعض الناس بني ما وقع فيه .4

اخلالف يف نفع امليت بقراءة القرآن، وبني ما اتفق الفقهاء عىل حتريمه، بحيث 

 يحه يف ضوء ما قرره األئمة املجتهدون.جعلومها كاليشء الواحد؛ لزم بيانه وتوض

، والعمل عىل مجع أقوال وضوع انتفاع امليت بقراءة القرآنيف تأصيل م نّ أ .5

املحدلني فيام ورد يف املسألة من نصوص وآلار، إعانة ملن طرق املسألة بيشء من 

اخلروج  وأ للخالف مراعاة النظر؛ يعيد أن –تساهل أو تشدد من سواء-التطرف 

 منه.

ا تالمس حياة الناس؛ خاصًة أن  للموت وقعً  وأخيرًا:.6  احيوية املسألة إذ إَّن 

به؛ فإذا أفقدك حبيبًا أو قريبًا أو صديقًا، جعلك تبحث عام  يعاجله هذا الوقع  اخاًص 

 معاجلة تدور مع الن ص التزامًا لل سالمة، وال تعزل عنها خوفًا من االنحراف.

يت هلذه املسألة كثرية، وقد شمل ذلك الكتب التي والدراسات التي أجر    

اهتمت باجلانب العقدي والغيبي؛ مثل  العقيدة الطحاوية،  والروح البن القيم، 

وكتاب اجلنائز يف غالب كتب احلديث و الفقه ، وهناك من أفرد ألحكام املوت، 

إفراد  وعالقة األحياء باألموات مؤلفات خاصة هبا مثل  التذكرة للقرطبي ، أما

 ومن ذلك  املسألة بالبحث فقليل،

األبحاث التي تناولت مسألة النيابة واإلهداء يف مجيع العبادات ، وأخص  أوًًل:

 منها  

( للدكتور صالح حكم إهداء ثواب الحسنات لألمواتبحث بعنوان  ) 

 المسائل)مستل من رسالة الكاتب يف مرحلة الدكتوراه   سندي، وهو بحث
اه ذلك إىل احلديث  )ا ودراسةجمعً  :قة بالحسنات والسيئاتالمتعل العقدية وقد أد 
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ل مستقل  تاملييف املسألة بشكل عام، ومل يفرد انتفاع  بقراءة القرآن بحديث مفص 

 تعرض فيه األدلة اخلاصة به، وتناقش يف ضوء أقوال أهل العلم وضوابط الرشيعة.

و عليه، وأذكر منها  بحث ميت أتي تناولت  مسألة القراءة للاألبحاث ال ثانًيا:

، عيل بن عبد الرمحن بن عيل الدبيسل (إهداء ثواب القراءة للميت)منشور بعنوان  

م ، ويظهر من العنوان أن البحث 2013جامعة اإليامن باجلمهورية اليمينة عام 

يتكلم عن اإلهداء دون غريه من مسالك القائلني باجلواز، وبعد النظر يف البحث 

الباحث عرض اخلالف بحسب املذاهب األربعة، فذكر للحنفية قواًل  وجدت أن  

واحًدا باجلواز واالنتفاع، وذكر للاملكية لاللة أقوال  قول بمنع وصول القراءة 

ه أنه  مطلًقا ونسبه لإلمام مالك، وقول بالوصول ونسبه لبعض أصحابه ، لم نو 

 تامع للميت، ولكن المذهب املتأخرين من املالكية، وقول بحصول لواب االس

سألة، ولكنه نقل من نصوصهم  يف املأما الشافعية  فذكر أن  هلم قولنييصح منه، و

آخر للدعاء، دون أن واشرتاط بعض ل عىل اشرتاط بعضهم للمجاورة، ما يد

 يستدل لذلك أو يعلق عليه.

قوالً لالثًا،  -بعد ذكر خالفهم بالوصول وعدمه-وقد أضاف الباحث للحنابلة 

 ، ولكن الرمحة ترجى للميت.للقارئفقال  وقيل  الثواب 

، فجعل املسألة عىل لاللة هذه األقوال حتت عنوان )اخلالصة(لم مجع كل 

أقوال  جواز اإلهداء وعدمه، وحصول لواب االستامع للميت وإن مل يصح له، 

 واستدل للقول األول والثاين دون األخري.

، وبني البحث موضع النرش، وذلك من اسةهنا يظهر الفرق بني هذه الدر ومن

 حيث النقاط التالية 

 طريقة عرض األقوال ، وتفصيل املسالك فيها. -
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 عرض أدلة كل قول ، والفصل بني أدلة كل مسلك. -
(1)

 

األبحاث التي اهتمت بتحقيق النصوص الواردة يف املسألة، ومنها  رسالة  ثالثًا:

 (تلقين، واقرؤوا على موتاكم يسالقول المبين في ضعف حديثي: ال)بعنوان  
وهي دراسة حديثية بحتة، مل تتناول أقوال الفقهاء لعيل بن حسن احللبي، 

 واختالفهم يف ذلك.

ولذا كانت املسألة بحاجة إىل دراسة مستوفية ملا انترش عىل ألسنة الناس من  

أدلة، أو اشتهر بني أهل العلم واالختصاص من حجج وضوابط، وقد سعيت إىل 

 ، ولاللة مباحث، وخامتة.متهيدعلته يف قيق ذلك يف هذه الدراسة، وجحت

مواطن إمجاع العلامء عىل انتفاع األموات بسعي وقد تكلمت يف التمهيد عن  

األحياء، وأما املباحث فشملت جوانب اخلالف يف مسألة انتفاع امليت بقراءة 

 القرآن وعنارصها عىل ما ييل 

 .وحترير حمل النزاع فيه ء يف انتفاع امليت بقراءة القرآنالعلام أقوال األول:المبحث 

 أدلة املسألة ومناقشتها، وفيه مطلبان  المبحث الثاني:

 األدلة عىل أن  القراءة ال ينتفع هبا املوتى، وال يصل لواهبا إليهم  المطلب األول

 .ومناقشتها

اقشتها، وفيه لاللة ومن األدلة عىل انتفاع األموات بقراءة القرآن  المطلب الثاني

 فروع 

                                       
( يرس اهلل يل االطالع عىل مجلة من األبحاث التي تناولت هذه املسألة، وقد وقع األعم الغالب منها يف (1

د ـأشار أحإمجال األقوال ، والدمج يف االستدالل بني املذاهب مع اخلالف املنصوص عليه يف كتبهم، وقد 

د ـمـحمد أحـور  مــدكتـوات ، للـراءة لألمـم القـاألساتذة األفاضل بوجود بحث مطبوع بعنوان  حك

د السالم، ط  اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ، ولكن مل يتيرس يل االطالع عليه من خالل بحثي يف ـعب

 إصدارات ومطبوعات اجلامعة، ومل يسعفني الوقت للحصول عليه.
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 أدلة أصحاب املسلك األول. الفرع األول:

 أدلة أصحاب املسلك الثاين. الفرع الثاني:

 أدلة أصحاب املسلك الثالث. الفرع الثالث:

 .رتجيحال المبحث الثالث:

 المنهج العام للبحث:
ة أن أسلك يف مجع مادهتا مسارا حمددا، ويف عرضها لدراساقتضت طبيعة هذه ا

 ًا، ويمكن أن أوضح ذلك يف الفقرات التالية مناسبمنهجًا 

، فإن ه ، وذلك باستقرائها يف  كتبأقوال املذهب الواحد يف املسألةمجعت  أوًًل:  

 ،، وبينت قول املتقدمني واملتأخرين ألبتهخالًفا بني إمام املذهب و أصحابه  وجدت

 . وربام أرشت إىل سبب اخلالف بينهم

ما نقل من أقوال املذاهب  فيام وصلت إليه يدي من مراجع، فأظهر تتبعت  ثانياً:

ه عىل لاللة  أصحاب اجلواز قد اختلفوا يف مناطالتتبع أن املسألة عىل قولني، إال أن 

 مسالك.

 التزمت يف عرض املسألة بام ييل  ثالثاً:

 ينتفع به امليت من سعي األحياءقدمت هلا بتمهيد عن مواضع اإلمجاع فيام  ،

م حررت موطن النزاع بني الفقهاء يف مسألة البحث، ومجعت  ما نقل فيها من ل

أقوال املذاهب، والروايات ما أسعفتني كتب املذهب، أو كتب احلديث والتفسري 

بني  سببه أالتي نقلت هذا اخلالف، وأختُم القول بذكر من بسط اخلالف يف مذهبه و

 إن وجد.

    املجيزين بالرتتيب الزمني للمذاهب حاولت االلتزام يف ترتيب مسالك

وقد يشرتك أكثر من مذهب يف مسلك واحد فأقوم بضمها منعًا للتكرار ، فأقدم 

ومن وافقهم من املذاهب األخرى، لم قول القول الذي عليه مذهب احلنفية 

 املالكية، لم قول الشافعية، لم قول  احلنابلة.
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 ذهب وأفردهتا بعنوان ذكرت أدلة كل قول من املصادر املعتمدة لكل م

مستقل مرتبة عىل النسق املعروف من تقديم أدلة الكتاب العزيز، لم السنة الرشيفة، 

 .ابة رضوان اهلل عليهم، لم القياسلم آلار الصح

   بسطت ما ورد عىل أدلة كل قول من مناقشة   ممانعة، أو معارضة، وما

 دافع به كل فريق عن دليلة.

 الراجح  بحسب ما ظهر يل من البحث، يقودين  ختمت املسألة ببيان القول

 يف ذلك  قوة الدليل، ومتشيه مع القواعد املقررة يف الرشيعة اإلسالمية .

  أما بالنسبة للهوامش

فقد حاولت قدر املستطاع استخدام اهلوامش استخدامًا مناسبًا، يولق  

عليق أو إيضاح، ، بذكر ما يستدعيه املقام من تةالنص، ويزيل اللبس، ويتمم الفائد

 أو إضافة عىل ما ورد يف قلب املوضوع، حتى مجعت ما ييل  

  السورة، ورقم اآلية، عزو اآليات القرآنية إىل مكاَّنا من القرآن بذكر اسم

 ويتكرر ذلك عند تكرر اآلية يف أكثر من موطن.

  ،ختريج األحاديث مما بني يدي من كتب الصحاح، واملسانيد، واملعاجم

احلديث  باجلزء والصفحة وال أشري إىل رقم احلديث إال إذا دعت  مبينة مواضع

 احلاجة إىل ذلك.

 ع عىل بيان موض إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، اقترصت

 أختم الكالمدها وعن ، فمن الكتب الستةاحلديث فيهام، فإن مل يكن احلديث فيهام

احلفاظ املتقدمني كتب  بام يعني عىل بيان درجة احلديث، معتمدة يف ذلك عىل

كبار املشتغلني بالتخريج  واملتوسطني يف الكالم عىل احلديث، وقد استعني بكتب 

 يف هذا العرص.

 إىل كتب الفقه  ه، نسبتها، فإن مل يكن األلر فيختريج اآللار من كتب احلديث

 التي أوردته، وأرشت إىل أين مل أقف عليه يف كتب اآللار.
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 لب املوضوع منع من ذكرها يف أصل الكتاب تتميم فائدة متعلقة بص

 احلرص عىل تسلسل األفكار، وخشية اإلطالة عىل القارئ أو التشويش عليه.

 مؤلفه واجلزء  واسم ،املصدرقوال، واملذاهب بذكر اسم توليق النقول، واأل

 تاريخ وفاةبرتتيب املصادر حسب  االلتزام، مع مالحظة يف اهلامش والصفحة

لزم السياق ذكر املصدر أو اسم مؤلفه يف متن البحث، وعندها املؤلف، وقد يست

  اكتفي يف التوليق بذكر اجلزء يف الصفحة.

 نب االرتمجة لألعالم الذين ورد ذكرهم يف متن الكتاب، ملعرفة أبرز جو

حياهتم ، ومكانتهم وبعض مصنفاهتم إن وجدت لذلك حاجة،  واجتهدت يف  

 رهتم .ترك املشهورين منهم استغناًء بشه

وقبوله، وأميل أن يكون صواب ما كتبته إين ألرجو من اهلل توفيقه  وختاماً:    

، واهلل فر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه، واملنصف من اغتا، وخطؤه يسريً اكثريً 

 أسأل أن  هيديني سواء السبيل، فهو حسبي ونعم الوكيل.
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 التمهيد
 إمجاع العلماء على انتفاع األموات بسعي األحياء مواضع

ور البحث حول سؤاٍل رئيٍس؛ وهو هل تنتفع أرواح املوتى بيشء من سعي يد 

 اء أم ال؟األحي

ني اب كام قاله ابن القيم  إَّنا تنتفع من سعى األحياء بأمرين جممع عليهام بوواجل

ريفقهاء وأهل احلديث والتفسأهل الّسنة من ال
(1): 

 اته.ما تسبب إليه امليت يفي حي هما:أحد

 (2).ةدعاء املسلمني له، واستغفارهم له والصدق يوالثان
 األدلة على مواضع اإلجماع:

 األدلة على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته:أوًًل: 
إذا مات اإلنسان انقطع  »  قال ×ول اهلل أن رس ة حديث أيب هرير.1

أو ولد صالح  ،أو علم ينتفع به ،إًل من صدقة جارية :عنه عمله إًل من ثالثة
 (3) «هليدعو 

فإنه هو الذي تسبب  ،فاستثناء هذه الثالث من عمله يدل عىل أ َّنا منه

 (4).اإليه
                                       

 (.118 -117الروح البن القيم ) (1)

غني املحتاج للخطيب الرشبيني (، م2/423(، املغني البن قدامة )20/27( انظر  التمهيد البن عبد الرب)(2

حاشية ابن عابدين  (،2/425(، الرشح الكبري البن عرفة )6/92(،  َّناية املحتاج للرميل )4/110)

(2/243.) 

اإلمجاع ، وقوهلم   -من أهل الكوفة  -إلمام املاوردي نقله خمالفة املعتزلة وقد أنكر اإلمام النووي عىل ا  

إن  امليت ال يلحقه بعد موته لواب، وهو قول باطل ملخالفته ما لبت بالنصوص املتواترة وإمجاع سلف 

وانظر  احلاوي الكبري للاموردي (، 1/90األمة ، فال التفات إليه وال تعريج عليه. رشح مسلم )

(8/298.) 

 (،  والسياق له.8/405(، ومسلم يف صحيحه) 8أخرجه البخاري يف  األدب املفرد )(3) 

= السيدة عائشة حلديث وكسبهام؛الصاحلة من سعي والديه  من األعامل عد  العلامء ما يفعله الولد الصالح (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
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مما يلحق  إن  » ×ول اهللقال  قال رس ة ث أبى هريرمن حديا وأيًض  .2
 ،ا صالحا تركهوولدً  ،مه ونشرها عل  علمً  :المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

أو  ،ا أجراهأو نهرً  ،ا ًلبن السبيل بناهأو بيتً  ،ا بناهأو مسجدً  ،ثها ور  ومصحفً 
«صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

)1). 
  ×ق ال  قال رسول اهلل  من حديث جرير بن عبد اهلل  الصحيح ويف.3

في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير من سّن »
ومن سّن في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها  ،شيءأن ينقص من أجورهم 

 (2).« ءووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي
األدلة على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الميت من القرآن والّسنة ثانياً: 

 :(3)وقواعد الش رع عا واإلجم
پ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ فقوله تعاىل  أما القرآن

.[10  سورة احلرش]  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 

 عليهم - سبحانه –فألنى اهلل 

األحياء باستغفار انتفاعهم عىل فدل قبلهم للمؤمنني باستغفارهم
(4). 

عىل انتفاع امليت بالدعاء إمجاع األمة عىل الدعاء له يف صالة اجلنازة،  كام دل    

ِإذا صليتم على  »  ×ل اهلل قال رسو  قال ففي السنن من حديث أبى هريرة 
 (5).«الميت فأخلصوا له الدعاء

                                       
واحلديث رواه  .«هإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسب »قال   ×أن رسول اهلل    = 

(، و إسناده 7/241(، والنسائي يف سننه) 2/430(، وابن ماجه يف سننه ) 6/42اإلمام أمحد يف مسنده)

وأخرجه أمحد ، والنسائي يف البيوع  باب »قال شعيب األرنؤط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان   .صحيح

 (.10/74)  «اماحلث عىل الكسب، من طرق عن األعمش، به. وهذا سند صحيح عىل رشطه

إسناده (. و5/121(، شعب اإليامن للبيهقي )106/ 1(، سنن ابن ماجة )4/121صحيح ابن خزيمة ) (1)

 (.1/58) (الرتغيب )حسن كام قال املنذري يف 

 ( .62 -61/ 8(،)  89 -88/ 3أخرجه مسلم يف صحيحه ) )2(

 (.120-118الروح البن القيم )  (3)

 (.2/425)  انظر  املغني البن قدامة (4)

 =(، سنن البيهقي7/345(، صحيح ابن حبان )1/456(، سنن ابن ماجه )2/68داود ) سنن أيب(5) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
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صلى رسول اهلل  »  ف بن مالك قالومن حديث ع الصحيح يفف وأما السنة
على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه  ×

 واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من
بيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال الخطايا كما نقيت الثوب األ

أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ن أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، و خيرا م
«وعذاب النار

 (1). 
o عىل رجل من  × صىل رسول اهلل»  بن األسقع ق ال وائلةن عن نويف الس

تك وحبل جوارك، فقه من في ذن فالفالنا اب ن  إِ  : الل هماملسلمني فسمعته يقول
ك ن  من فتنة القبر، وعذاب الن ار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له، وارحمه إ

 (2).«الرحيمالغفور 
o ي السنن من حديث عثامن بن عفان وكذلك الدعاء له بعد الدفن، فف 

غفروا ألخيكم، : استكان النبي إذا فرغ من دفن امليت، وقف عليه، فقال»: الق
 (3).«واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل
                                       

وهو صدوق  -(. وقد صححه ابن حبان، ويف سنده حممد بن إسحاق بن يسار4/40رى )ـالكب=

ان وفيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حب  »ر   ـمدلس، لكنه رصح بالتحديث ، قال ابن حج

امعــمن ط حا بالس   ، وانظر  صحيح ابن حبان)2/248تلخيص احلبري ) «ريق أخرى عنه مرص 

(7/346.) 

 (.60- 59/ 3أخرجه مسلم يف صحيحه ) (1)

(، صحيح ابن حبان 1/456(، سنن ابن ماجه )2/68(، سنن أيب داود )3/471أمحد ) مسند اإلمام (2)

مروان  ، ويف إسنادهواملنذري أبو داود وسكت عنه »  (4/79(، قال الشوكاين يف نيل األوطار )758)

إسناده صحيح إن شاء اهلل تعاىل، وقد »(  125وقال األلباين يف أحكام اجلنائز)  ، «بن جناح، وفيه مقال

. وانظر  املجموع للنووي  (املجموع)، وسكت عليه النووي يف ×ئه أورده ابن القيم فيام حفظ من دعا

 (.1/487(، زاد املعاد البن القيم )5/238)

(. صححه احلاكم، 4/56(، سنن البيهقي الكربى)1/562م)(، املستدرك للحاك2/70) ( سنن أيب داود(3

 (.  5/292. )«ه جيدإسناد»، وقال النووي يف رشحه لصحيح مسلم  «صحيح عىل رشط اإلسناد»وقال  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
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o من حديث بريدة  الصحيحم عند زيارة قبورهم كام يف ك الدعاء هلوكذل

: يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقولوا × كان رسول اهلل» بن اخلصيب قال 
 الحقون،واملسلمني، وإنا إن شاء اهلل بكم  م عليكم أهل الديار من املؤمننيالسال

 (1).«نسأل اهلل لنا ولكم العافية
o كيف نقول إذا » ×ي سألت النب --أن عائشة  الصحيح ويف

: قولي الس الم على أهل الديار من المؤمنين استغفرت ألهل القبور، قال
اهلل بكم  والمسلمين، ويرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء

 (2).«لالحقون
o ة، ودعاء الصحابلألموات فعاًل وتعلياًم  ×ي ودعاء النبوالتابعني ، ،

 ن ُينكر. أا بعد عرص أكثر من أن يذكر، وأشهر من واملسلمني عرًص 

o رجال أتى  أن   »-:-شةن عائما صح يف وصول لواب الصدقة عكذا و

ي افتُ إفقال  يا رسول اهلل ،  ×النبي  نفسها ومل توص، وأظنها لو  ت  ت  لي ن أم 

 (3).« : نعم، أفلها أجر إن تصدقت عنها، قالتكلمت تصدقت
o توفيت عبادة بن سعد أن    - -عباس بن اهلل عبد عن الصحيح ويف 

 وأنا توفيت، أمي إن اهلل رسول يا »  ، فقال × فأتى النبي عنها، غائب وهو أمُه،

 أن  حائطي أشهدك ينفإ قال  نعم، :قال عنها، تصدقت إن ينفعها فهل عنها، غائب

 (4).« عنها صدقة افري خ  املي 
                                       

 (.3/65أخرجه مسلم يف صحيحه ) (1)

 ( .3/14) أخرجه مسلم يف صحيحه (2)

، 3/81) (، ومسلم يف صحيحه400 - 5/399، 3/198لبخاري يف اجلامع والسياق له )( أخرجه ا(3

5/73.) 

 (.307، 301، 297/ 5( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح )(4



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

267 

o هريرة أبى عن    ماالً  وترك مات أبى إن  »   × للنبي قال رجال أن، 
 (1).«نعم :قال عنه، أتصدق عنه أن   ييكف فهل يوص، ومل

o عمرو  بن اهلل عبد وعن    ينحر أن اجلاهلية يف وائل نذر بن العاص أن 

 سأل  عمراً  وأن   مخسني،مخسة و ينحر العاص نذر أن   بن هشام وأن   بدنة، مائة

 وتصدقت فصمت وحيد،بالت أقر   فلو أبوك، اأم »   فقال ذلك، عن × النبي
 (2).« ذلك نفعه عنه،

م اإلمام القرايف وقد قس 
(3)

   أقسام هبا إىل لاللةالقربات من حيث انتفاع األموات 

اإليامن ومل جيعل له نقله إىل غريه ك ،قسم حجر اهلل تعاىل عىل عبده يف لوابه .1

 .والتوحيد 

 .وقسم اتفق عىل جواز نقله وهو القربات املالية   .2

 .وقسم اختلف فيه ، وهو الصوم واحلج والقراءة   .3
(4)

 

أال وهو قراءة القرآن  ؛البحث يتحدث عن فرع من فروع القسم املختلف فيهو  

 عىل امليت أو له.

                                       
 (.73/ 5( أخرجه مسلم يف صحيحه)(1

( ، قال اهليثمي 279/ 6(، سنن البيهقي الكربى)15/ 2(، سنن أيب داود، )6/253مسند اإلمام أمحد ) (2)

، وسكت عنه أبو «رواه أمحد ، وفيه احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس »(   4/192يف جممع الزوائد ) 

بن شعيب عن أبيه عن  داود، وسند أيب داود والبيهقي حسن، وقد احتج عامة أهل العلم برواية عمرو

 (.1/65جده. انظر  املجموع للنووي )

هو أبو العباس، أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن، الصنهاجي املرصي  هـ( 684-626( القرايف )(3

املالكي، من شيوخه  العز بن عبد لسالم ، وابن احلاجب ، وصدر الدين احلنفي، وله مصنفات جليلة يف 

منها  )أنوار الربوق  يف أنواء الفروق (، و)اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  الفقه واألصول،

 وترصف القايض واإلمام(، و)الذخرية( يف فقه املالكية.

 /1الديباج املذهب البن فرحون ) (،6/233) وايف بالوفيات خلليل أيبك الصفديانظر ترمجته  ال  

205.) 

 (.3/192الفروق )  (4)
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 املبحث األول
 األقوال يف املسألة

 تحرير محل النزاع:
كام - ةدعاء املسلمني له، واستغفارهم له والصدقب عىل انتفاع امليتالفقهاء  عأمج

 يف انتفاع امليت بقراءة القرآن، ووصول لواهبا إليه عىل قولني واختلفوا  -سبق

، ويكره إهداء لواهبا له، وال جيوز ينتفع امليت بقراءة القرآن مطلقاال  القول األول:

فقط، وهو املشهور عند أصحاب مالكالقارئ بفيها التوكيل، ولواهبا خيتص 
(1) 

افعي واإلمام الش 
وقول عند احلنابلة، نسبه البهويت، (2)

(3)
 (4).إىل األكثر 

     ، وألصحابه يف ذلك لاللة مسالك خمتلفة  امليت بقراءة القرآنينتفع  القول الثاني:
 المسلك األول: جعل الثواب للميت، وهبته له:

لواهبا له، سواء  القارئفاع امليت بقراءة القرآن إذا وهب ذهب أصحابه إىل انت

حصلت اهلبة عند القراءة أو بعدها
وقالوا  إن  إهداء الثواب أوسع من الن يابة؛  ،(5)

                                       
 (.1/509(، منح اجلليل لعليش )2/545(، مواهب اجلليل للحطاب )3/192لفروق للقرايف )( انظر  ا1)

(، حتفة املحتاج للهيتمي 278ي)(، األذكار للنوو7/90(،) 1/90(  انظر  رشح صحيح مسلم للنووي )2)

 (.4/110(، مغني املحتاج للخطيب الرشبيني)7/72)

أبو السعادات ، شيخ احلنابلة بمرص يف عرصه، من    منصور بن يونس، (هـ1051 -1000البهويت ) ((3

شيوخه  ابن احلجاوي املقديس، والدنورشي الشافعي، واملرداوي احلنبيل، ومن تالميذه  مرعي الكرمي، 

ف (، و )كشاستقنع املخترص من املقنعوالفتوحي املرصي، له كتب منها  )الروض املربع رشح زاد امل

(، و )دقائق أويل النهى لرشح املنتهى(. انظر ترمجته  السحب الوابلة القناع عن متن اإلقناع للحجاوي

 (.13/22(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )3/1131للنجدي )

 (. 2/147كشاف القناع للبهويت)  (4)

له الترب  (5) ف يفي اشرتاط نية اهلبة عند الفعل، فمن قال  إَّنا ال  تشرتط؛ علله بأن  الثواب له، و 
ع به، واخُتلي

ت قدم النية ذلك أو تقارنه؛ علله بـأنه ط أ ن ت  اله، ومن قال  إّنه يشرت   =وإيهداؤه ملن أراد كإهداء يشء من م 
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 له باملوهوب يقم مامل –ألن  من عمل عماًل فقد ملك لوابه، وله أن  هيبه ملن يشاء 

 ه.ونحو كالكفر يمنعه مانعٌ 

يةوإليه ذهب احلنف
ابن نجيم عليه وهو ما نص  ، (1)

(2)
 ،(البحر الرائق)يف  

ا أو صومً  اإلنسان له أن جيعل لواب عمله لغريه صالةً  أن    واألصل فيه»   وعبارته

أو غري ذلك عند  ،ا أو عمرةً أو حج   ،اأو طوافً  ،اأو ذكرً  ،أو قراءة قرآنٍ  ،أو صدقةً 

.«أصحابنا
(3)

بة أنه ال فرق بني أن ينوي هب (ئعالبدا)وذكر ابن عابدين نقال عن 

.«أو يفعله لنفسه لم بعد ذلك جيعل لوابه لغريه ،عند الفعل للغري الثواب
(4) 

                                       
فإن »  بدء بالنية، فقالاشرتاط ال (الفروع)إال بذلك، وقد رد  ابن مفلح يف إذا وقع له ال يقبل انتقاله عنه=

 وبعده فهو -املتأخرين كام فهمه بعض-نوي امليت به ابتداء أرادوا أنه يشرتط لإلهداء ونقل الثواب أن ي

واألصحاب ال وجه له يف ألر وال نظر ، وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة  اإلمام مع خمالفته لعموم كالم

 (.3/560(، وانظر  اإلنصاف للمرداوي  ) 3/425. )«فهذا متجه  عن امليت ابتداء بالنية له

وذكر ابن القيم أنه ال يشرتط يف الوصول أن هيديه بلفظه، كام لو أعطى فقريًا بنية الزكاة؛ ألن  السن ة مل 

تشرتط ذلك يف حديث احلج عن الغري ونحوه، وذكر أن  هذه املسألة غري منصوصة عن اإلمام أمحد 

ني من أصحابه، وإنام اشرتط ذلك املتأخرون كالقايض، وأتباعه، واستثنى من ذلك إن فعله واملتقدم

(، 117وانظر  الروح البن القيم ).لنفسه لم نوى جعل لوابه لغريه مل يكف، بل البد من اللفظ والتعيني

 (.1/244حاشية ابن عابدين)

 (.2/243(، ) 1/605ين )(، حاشية ابن عابد3/142امم)(  انظر  فتح القدير البن اهل1)

قيه حنفي مرصي، هـ(  هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن نجيم، ف970-926( ابن نجيم )(2

 .(البحر الرائق يف رشح كنز الدقائق)، و(األشباه والنظائر)له تصانيف منها  

 (.8/358(، شذرات الذهب البن العامد)1/289انظر ترمجته  الطبقات السنية للتميمي)

(، 5/131(، )تبيني احلقائق للزيلعي )2/212(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين )3/63البحر الرائق) (3)

 (.655-654/ 2(، حشية ابن عابدين) 3/142فتح القدير البن اهلامم )

(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين 152-3/151) (،2/243) (،1/605حاشية ابن عابدين ) (4)

 (.3/142) (، فتح القدير البن اهلامم2/83بيني احلقائق للزيلعي)(، ت2/212)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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القول بوصول هبة الثواب إىل امليت نرصه املتأخرون من أصحاب مالكو
(1) ،

رـالدرديقال 
(2)

راءة ـقـأس بـه ال بـرون عىل أن  ـأخـاملت»  (رـكبيـرح الـشـال) يف 

(3).«وحيصل له األجر إن شاء اهلل ،يتـه للمــوابـوجعل ل ،رـرآن والذكـقـال
كام 

إىل جواز هبة الثواب ذهب احلنابلة
(4)

، قال املرداوي
(5)

وهو املذهب مطلقا، »  

«مــهـنـر مــيـه كثــع بـطـاب وقـحـر األصــيـاهـمـه جــوعلي
ه ــر لــصـتـوان ،(6) 

ن كتبهـع مـوضـر مـيـي غـة فــيـمـيـن تــاب المــاإلسخ ــيـش
(7)

 تاب عه عىل ذلك ابن ، و

                                       
 (،17/75(، اجلامع األحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطبي)3/210( انظر  املفهم أليب العباس القرطبي )1)

(، حاشية الدسوقي عىل 1/432للدردير) (، الرشح الكبري1/276التذكرة أليب عبد اهلل القرطبي)

 (. 1/163(، جواهر اإلكليل لآليب األزهري)1/509(، منح اجلليل لعليش)1/423كبري)الرشح ال

هو أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املالكي، الزم الشيخ (  هـ1201-1127الدردير )(  (2

الصعيدي وانتفع به، وبه تفقه، وبالشيخ أمحد الصباغ، وعنه أخذ جلة منهم  الدسوقي والصاوي 

 ورشحه.  (ملذهب مالك املسالك أقرب)، و(رشح املخترص)مجاعة، وله مؤلفات منها  سباعي ووال

 (.517-1/516انظر ترمجته  شجرة النور الزكية ملحمد خملوف)

(3)  (1/423.) 

-2/558(، اإلنصاف ملرداوي)3/423(، الفروع البن مفلح )2/424(  انظر  املغني البن قدامة )4)

 (.75) املوت للشيخ حممد بن عبد الوهاب متني (، أحكام1/16لبهويت)اإلرادات  ل منتهى (، رشح560

عيل بن سليامن بن أمحد املرداوي حنبيل، قرأ الفقه عىل الشهاب أمحد بن : هـ ( 885 - 820املرداوي )( (5

رمني احلسيني الفايس، يوسف املرداوي، وأيب الفرج الطرابليس، وعريهم، ومن أبرز تالميذه   قايض احل

. انظر (ح املشبع يف حترير أحكام املقنع التنقي)، و  (نصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإل)كتبه  ومن 

 (.2/743(، السحب الوابلة للنجدي  )7/240ترمجته  شذرات الذهب البن العامد  )

 (.1/236ر  اإلقناع للحجاوي)، وانظ 2/558(  اإلنصاف للمرداوي6)

يف رسالته   –التدريس بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة  عضو هيلة –( ذكر د. صالح سندي 7)

 (  1هامش ) 6حكم إهداء لواب احلسنات لألموات ص

أن  الذي حترر له من مذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ه يرى اجلواز مع الكراهة؛ وذلك أن ه بالتتبع         

-2/741جلواز، كام يف اقتضاء الرصاط املستقيم )لكالمه وجد له لاللة مواقف  األول  الترصيح با
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القّيم
(1). 

ًها (األذكار)و (رشحي مسلم)كام حكاه النووي يفي  ج  املحققون من  هرواختا ،و 

ملنع الذي نص  عليه اإلمام الشافعي عىل معنى وصول ا اولُ و  أ  متأخري الشافعية، و  

عني الثواب الذي للقارئ.
(2) 

                                       
(، 4/221(، وجامع املسائل )31/41(، )367، 366، 24/323(، وجمموع الفتاوى )742

(، وجامع 24/315(، الثاين  حكاية اخلالف دون ترجيح، كام يف جمموع الفتاوى )137واالختيارات )

 عدم الفعل؛ لعدم فعل السلف، فإن ه (. الثالث  احلث عىل210 -209، 4/205(، )3/133املسائل )

ومع هذا فلم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعًا أو »ملا حكى اخلالف يف املسألة إىل قولني قال  

صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرأوا القرآن أن  هيدوا لواب ذلك إىل موتى املسلمني بل وال 

الدعاء والصدقة وصيام النذر عنهم[ فال ينبغي للناس  بخصوصهم، بل كان من عاداهتم كام تقدم ]وهو

إن  الذي كرهه ابن تيمية هو  وتعليقًا عىل ذلك أقول  .  «أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل

، أو جلميع موتى املسلمني ، فقد قال بعد إيراده ألدلة جواز هبة الثواب   ×هبة لواب القراءة للنبي 

ف  هذا ف» أو إىل مجيع أهل األرض هو مثل إهداء لواب الصيام  ×إهداء لواب القرآن إليه إذا ُعري

التطوع والصالة التطوع ونحومها، ومثل إهداء لواب الصدقة والعتق واحلج عىل أحد القولني إىل النبي 

وسائر املسلمني، ومل يبلغنا أن أحًدا من السلف والصحابة والتابعني وتابعيهم كان يفعل ذلك،  ×

 «قدم من بلغنا أنه فعل شيًلا من ذلك عيل  بن املوف ق أحُد الشيوخ من طبقةي أمحد الكبار وشيوخي اجلنيد وأ

وبذلك يتبني أن  الكراهة مقصورة عىل هذه الصورة فقط ، يؤكد ذلك نصه عليه يف الصفحة التي تليها 

عله، وال سمعت أن أحدا كان لكن إهداء لواب األعامل إىل مجيع الناس ما سمعُت أحدا ف»حيث قال  

، إال ما بلغني عن عيل بن املوفق ونحوه. واالقتداء بالصحابة والتابعني وتابعيهم ×هيدي إىل النبي 

 .«هذا هو الذي أمر اهلل به ورسوُلهأوىل، فينبغي لإلنسان أن يفعل املرشوع  من الصالة عليه والتسليم، ف
(، 323-24/322(، وانظر أيضًا    جمموع الفتاوى )200-4/186جامع املسائل ) .واهلل تعاىل أعلم

 (.137االختيارات )

(، مرشوعية زيارة 3/282(، حاشية هتذيب سنن أيب داود البن القيم )347-297( الروح البن القيم )1)  

 (.18-17القبور البن القيم)

 (، األذكار للنووي4/27(، فتاوى ابن الصالح )1/541( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن )2)

(، حاشية القليويب 70-3/69)(، ونقل اخلطيب الرشبيني ذلك عن مجاعة، انظر  مغني املحتاج 278)

 (.371-10/369(، رشح اإلحياء للزبيدي)176/ 175/ 3)
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 أن  القول باجلواز، هو ما اختاره كثريون من أئمة (ح املعنيفت) وذكر صاحب

(1).الشافعية
 وهو مذهب األئمة-ويف القراءة وجه»  (َّناية املحتاج)يف الرميل وقال 

«بوصول لواهبا للميت بمجرد قصده هبا، واختاره كثرٌي من أئمتنا  -الثاللة
(2). 

 أو كونه أهدى ما ال يتحقق وذكر احلنابلة   أنه ال يرض جهل الفاعل بالّثواب،

 (3).علمه، والعبد يفعله لقة بوعد اهلل، وحسنا للظن بهي ؛ ألن اهلل هحصول
أبو يعىل  وقال القايض

(4)
له  اللهم إن كنت ألبتني عىل قوالتعليق وال بد من  » 

ت لوابه أو ما شاء منه لفالن؛ ألّنه قد يتخلف، فال يتحكم عىل ل، فقد جعهذا

.«اهلل 
(5)

 

عاء جعل الثواب كاٍف للنفع عند احلنابلة، وأما اإلهداء بالد الصحيح أن  و

احلجاويفمستحب، قال 
(6)

ذلك فيقول  اللهم  إهداء ويستحب »   (اإلقناع)يف  

                                       
 (.3/258املليباري ) (1)

 (.9/341َّناية املحتاج للرميل)   (2)

ن حممد بن أمحد بن محزة، شمس الدين الرميل  فقيه الديار هو شمس الدي :هـ(1004-919والرميل)         

ويل إفتاء الشافعية. ومجع فتاوى أبيه. .يقال له  الشافعي الصغري .املرصية يف عرصه، ومرجعها يف الفتوى

اية املحتاج إىل رشح وصنف رشوحا وحوايش كثرية، منها   )غاية البيان يف رشح زبد ابن رسالن(، و)َّن

 (.8/255) . انظر ترمجته  معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة(لفتاوىا)املنهاج(، و

 (.148/ 2(،  الروض املربع للبهويت )425/ 3الفروع البن مفلح )  (3)

املراد به أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء، من شيوخه  أبو عبد اهلل بن حامد،  هـ( 458 -380القايض )( (4

، (أحكام القرآن)، و(العدة يف أصول الفقه)اب، ومن مصنفاته  ل ، وأبو اخلطومن تالميذه  ابن عقي

(، سري أعالم النبالء 190-2/166طبقات احلنابلة البن أيب يعىل). انظر ترمجته  (عيون املسائل)و

 (.18/89للذهبي )

 (.425/ 3( الفروع البن مفلح )  (5

املقديس الصاحلي، مفتي احلنابلة  هو أبو النجا، موسى بن أمحد بن موسى، هـ( 968-000احلجاوي )(  (6

 (اإلقناع)، و(زاد املستقنع يف اختصار املقنع)يف ومتون مشهورة يف الفقه منها  وشيخ اإلسالم، له تصان

( ، خمترص طبقات 10/472وهو من أجل  كتب احلنابلة. انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 (.94-93احلنابلة البن شطي )
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قال ابن متيم ،لفالن لواب كذا اجعل
(1)

م ل ،  واألوىل أن يسأل األجر من اهلل تعاىل

 . (2) «واجعل لوابه لفالن  ،تك عىل ذلكفيقول  اهلل ألبني برمح ،لهللمهدى جيعله 
من سأل الثواب، لم أهداه ،كقوله  اللهم  »  (راملحر) املجد بن تيمية يفوقال  

واب، واجعله لفالن ،كان أحسن، وال يرض كونه ثيل هذا أحسن المألبني عىل ع

يل الوكله يعرفه ال رجال يف أن هيدي شيلا من من اهلل  يعلمه، كمن وك  ألجمهوال؛ 

«فقط صح 
 (3). 

ي أنه ذكروا كام دي ل ُمه 
ي من كل يثاب  العلامء بعض وقال اإلهداء، لواب لي دي  امل ُه 

ى د  امل ُه   (4).واسع اهلل  وفضل له و 
 المسلك الثاني: اًلنتفاع بشرط الدعاء:

  -ممن يقولون بعدم وصول لواب القراءة لألموات -سلك بعض الشافعية 

ع، فقالوا  إذا قرأ، وقال بعد قراءته  اللهم إن  كنت قبلت مسلكًا خمتلفًا لالنتفا

 صح  ذلك.  قراءيت هذه فاجعل لواهبا لفالن

وعّدوا ذلك من باب الدعاء املتفق عىل جوازه، والرجاء انتفاعه به، فال ينبغي 

 (5). أن يكون هناك خالف يذكر يف عدم نفع امليت بالدعاء بعد القراءة
                                       

، املشهور  وصل فييهي إيىل  (يفي الفقه املخترص)الفقيه، أبو عبد اهلل ، صاحب  احلراين متيم حممد بن  بن متيما( (1

ومل »وتفقه عىل الشيخ جمد الدين ابن تيمية، وعىل أ يب الفرج ب ن أ يبي الفهم، قال ابن رجب   ألناء الزكاة.

س وسبعني، وست وسبعني وستامئة. انظر ترمجته  وترمجه بني وفيات سنتي مخ،« أقف عىل تاريخ وفاته

 (.4/131ذيل طبقات احلنابلة )

(2)  (1/263.) 

 (3) (1 /324.) 

(،  كشاف 3/560(، اإلنصاف للمرداوي)3/425(، الفروع البن مفلح )2/366امة )املغني البن قد (4)

 (.149-2/148) القناع للبهويت

 (.4/27فتاوى ابن الصالح ) (5)
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الح    -مثله أي –نبغي اجلزم بنفع اللهم أوصل لواب ما قرأناه وي»قال ابن الص 

 -الرمحة أي – للداعي ليس بام الدعاء نفعه إذا ألن ه لفالن؛ به يرصح وأن   املراد، فهو

«له أوىل، وجيري ذلك يف سائر األعامل فام
 (1). 

 (2).(األذكار (يف النووي اإلمام وقال باستحبابه
إىل امليت عندنا لواب القراءة عىل املشهور، ال يصل »(   مغني املحتاج) ويف

؛ ألن ه دعاء، ال لواب قراءته، وينبغي اجلزم بهواملختار الوصول إذا سأل اهلل إيص

اعي، فألن جيوز بام هو له أوىل «فإذا جاز الدعاء للميت بام ليس للد 
 (3) 

ام، والفرق بني املسلك األول والثاين؛ األصل يف املسألة عند أصحاب كل منه

فمن جييزون إهداء الثواب يرون أن  من عمل عماًل فقد ملك لوابه إني استوىف 

رشوط القبول، فله أن  هيبه ملن يشاء ما مل يقم باملوهوب له مانع يمنعه من االنتفاع 

ا ،-ونحوه كالكفر –بام وهب له  ون أن  املسألة من فري الثاين املسلك أصحاب أم 

عاء الذي أمجع ا لعلامء عىل انتفاع امليت به، ومن باب الت وسل إىل اهلل بصالح باب الد 

 قبول يف خالف فال هذا وعىل السنة، صحيح يف الث ابت – القراءة وهو –العمل 

الح ابن قال كام عندهم، الصورة هبذه القراءة  .الص 

 ومقتضاه أن املراد انتفاع امليت بالقراءة، ال حصول لواهبا له، وهلذا اختاروا يف

، بالدعاء  اللهم أوصل مثل لواب ما قرأته إىل فالن، وأما عند القائلني هببة الثوا

من صام أو صىل أو تصدق وجعل لوابه »فالواصل إليه نفس الثواب. ويف البحر  

لغريه من األموات واألحياء جاز، ويصل لواهبا إليهم عند أهل السنة 

. «كذا يف البدائع واجلامعة،
(4)

 

                                       
 (.9/341ملحتاج للرميل) َّناية ا (1)

(2) (278.) 

 (.4/142(، وانظر  نيل األوطار للشوكاين) 70-3/69مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ) (3)

(، حاشية ابن عابدين 2/212(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين)3/62البحر الرائق البن نجيم)(4)
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لفرق بني الدعاء املستحب لوصول لواب القراءة للميت عند وبذلك يظهر ا

 احلنابلة، والدعاء الالزم لتحقق االنتفاع بالقراءة عند الشافعية.

اط  قد اشرتط و ابن الش 
(1)

يفي  (2) اجاحلن اب ونص  عليه، الدعاء -من املالكية-

إذا فرغ نه أا هدى له لوصلت، وكيفية وصوهلأو بيته نه لو قرأ يفإ »( فقال  املدخل)

فإن ذلك دعاء   ،اللهم اجعل لواهبا له»تالوته وهب لواهبا له، أو قال  من 

خالف، من أراد وصول قراءته بال  بالثواب؛ ألن يصل إىل أخيه، والدعاء يصل بال

.«خالف فليجعل ذلك دعاء بأن يقول الّلهم أوصل لواب ما أقرأ إىل فالن
(3) 

فيام إذا مل يدع  القراءة جعله الرهوين يف )حاشيته( جواز واخلالف عند املالكية يف

حمل اخلالف إذا مل يدع »د نقل اخلالف بني أئمة املذهب  القارئ، فقد قال بع

 (4).«بوصول لواهبا
                                       

(1/244.) 

 (.3/224ي)هتذيب الفروق السنية ملحمد عيل املكانظر  (1) 

هو أبو القاسم القاسم بن عبد اهلل بن حممد األنصاري، تلقى علمه عىل  هـ( 723 -643وابن الشاط )

، (ق يف تعقب مسائل القواعد والفروقأنوار الربو)بتي، وبه تأّدب وغريه كثري، له  ابن أيب الربيع الس

 (.1/311ملحمد خملوف) . انظر ترمجته  شجرة النور الزكية(يف علم الفرائضحتفة الرائض )و

حممد بن حممد بن حممد ابن احلاج، أبو عبد اهلل املالكي الفايس، تفقه يف بالده، : هـ(727 -00ابن احلاج ) (2)

شموس األنوار )، و (مدخل الرشع الرشيف)وكف برصه يف آخر عمره وأقعد، له وقدم مرص، وحج، 

 .(نوز األرسار وك

 (.1/313حمد خملوف )انظر ترمجته  شجرة النور الزكية مل

 (.1/266املدخل )(3) 

  (.2/222حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين عىل خليل ) (4)

هوين، أحد أعالم املالكيةأبو عبد اهلل حممد ـ بفتح امليم األوىل ـ بن أمح هـ( 1230 -1159الرهوين)  ، د الر 

ح املسالك أوض)ء والتقدير ، كتاب  ومن دارت عليه الفتوى يف زمانه ، ومن كتبه التي حظيت باالعتنا

. وله أيضًا  حاشية (حاشية الرهوين )والذي اشتهر بـ  (إىل سبك إبريز الشيخ عبد الباقي وأسهل املراقي 

عىل رشح ميارة الكبري عىل املرشد املعني مل يكمله. انظر ترمجته  شجرة النور الزكية ملحمد خملوف 

(1/541.) 



 انتفاع األموات بقراءة القرآن                                          د. منيرة بنت محمد بن سعيد باحمدان 

276 

 المجاورة:المسلك الثالث: اًلنتفاع بشرط 
اشرتط بعض املالكية والشافعية حلصول انتفاع امليت بالقراءة املجاورة، وقالوا  

قرأ القرآن بحرضة امليت فانتفاعه بالقرآن مرجو، سواء أكان معها إهداء أم ال  إذا

 .(1) بحكم املجاورة
أن  الثواب للقارئ، ولكن  الرمحة ُترجى للميت هبا، فقال    قوالً  الدرديروذكر 

بعضهم  إذا قرئ القرآن عند امليت، أو أهدي إليه لوابه، كان الثواب لقارئه،  وقال»

 (2).« يت كأن ه حاهرها فرتجى له الرمحةويكون امل
منح )يف الشيخ عليش وعل ق 

والظاهر حصول بركة القراءة؛ حلصوهلا  »عىل انقطاع التكليف عنه، فقال   (اجلليل

الح، وال تتوقف عىل الت كليف، فقد حصلت بركة رسول اهلل  بمجاورة الرجل الص 

« للخيل والدواب  وغريمها، كام لبت باجلملة ×
 (3). 

افعي، عىل نقل الن ووي امل (فتح املعني)يف املليباري كام عل ق  نع عن اإلمام الش 

ومحل مجع عدم الوصول الذي قاله الن ووي عىل ما إذا قرئ ال بحرضة »فقال  

« امليت، ومل ينو القارئ لواباً 
 (4). 

                                       
(، حاشية 67/ 4(، حاشية اجلمل)176 -175/ 3(، حاشية القليويب )93/ 6)َّناية املحتاج للرميل (1) 

(. وذهب أصحاب هذا القول من الشافعية إىل 1/510(، منح اجلليل لعليش )1/423الدسوقي)

ويستحب للزائر اإلكثار من قراءة القرءان »استحباب اإلكثار من القراءة عند القبور، قال النووي  

 (.278. األذكار)«لك املقربةوالذكر والدعاء ألهل ت

 (، حتفة املحتاج للهيتمي1/277(، وانظر  التذكرة للقرطبي )2/426الرشح الكبري للدردير )(2) 

(3/259.) 

 (، وسيأيت التعليق عليه. 1/510) (3)

هو أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد بن حممد عليش، ويل مشيخة املالكية  :هـ(1299-1217والشيخ عليش )

منح اجلليل )، و(فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك)هرة يف عرصه، من تصانيفه  يف القا

 حاشية عىل الرشح الصغري للدردير. (هداية السالك)، و (عىل خمترص خليل

 (.9/12معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ) انظر ترمجته 

(4)  (3/258.) 
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 ومجع سليامن اجلمل
(1)

 ،قارئلل-لواب القراءة »  املسالك الثاللة بقوله 

 دوحيصل مثله أيضا للميت لكن إن كان بحرضته، أو بنيته، أو جيعل لواهبا له بع

 ذلك .  عىل املعتمد يفا فراغه

 نيويدن غلب الباعث الأك -ه لو سقط لواب القارئ ملسقطن  حوا بأورص  

«فإنه ال يسقط مثله بالنسبة للميت -كقراءته بأجرة 
 (2).  

 
 
 

                              

                                       
أمحد  شيوخه بن عمر العجييل األزهري، املعروف باجلمل، من  سليامن هـ( 1204 -00سليامن اجلمل )( (1

 بتوضيح رشحفتوحات الوهاب )من مصنفاته   ،الصباغ والشمس حممد الدفري وأيب احلسن السندي

 حاشية عىل رشح املنهج. (منهج الطالب لألنصاري

 (.4/271(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )301-1/300انظر ترمجته  فهرس الفهارس للكتاين )

 3(، حاشية القليويب )6/93(، وانظر  َّناية املحتاج للرميل)68-4/67رشح املنهج) حاشية اجلمل عىل  (2)

/175- 176.) 
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 املبحث الثاني
 أدلة املسألة

 األدلة على أن  الميت ًل ينتفع بقراءة القرآن:المطلب األول: 
استدل من قال بعدم انتفاع امليت بقراءة القرآن بأدلٍة من القرآن، والسنة، 

 والقياس، ومن أمهها ما ييل 

، [39نجم  ال]  ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :قوله تعاىل :الدليل األول من القرآن
ذكر أصحاب هذا القول أن  اآلية عامة يف داللتها عىل أن ه ليس لإلنسان إال سعيه 

(1) وجزاء عمله، وال ينفع أحدًا عمُل أحد
وال خيصص هذه اآلية إال ما لبت يف  

(2).الن ص الصحيح من قبول الدعاء والصدقة ونحومها
 

ومن  -رمحه اهلل تعاىل- افعيومن هذه اآلية استنبط الش»   قال ابن كثري

ه، أن القراءة ال يصل إهداؤها إىل املوتى؛ ألن ه ليس من عملهم وال كسبهم، اتبع

أمته، وال حثهم عليه، وال أرشدهم إليه بنٍص،  ×وهلذا مل يندب إليه رسول اهلل 

 (3).«وال إيامء
 وقد أجيب عن اًلستدًلل باآلية من وجوه:

 : التأويل:الوجه األول
ل امل  جيزون إلهداء لواب قراءة القرآن للميت اآلية بام ييل أو 

                                       
 (.5/114) فتح القدير للشوكاين (1)

 للخطيب الرشبيني (، مغني املحتاج4/70(، فتح الباري البن حجر)11/93) رشح مسلم للنووي (2)

(3/69.) 

 تبيني احلقائق رشح كنـز الدقائق(، 1/25ي عىل مسلم)(، وانظر  رشح النوو7/431تفسري ابن كثري) (3)

 (.1/509(، منح اجلليل لعليش)4/431كشاف القناع عن متن اإلقناع ) (،5/131)
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سقال الربيع بن أن .1
ن فله ما مية الكافر، فأما املؤيف اآل إين املراد باإلنسان»:(1)

ي  ل
ُسعي ى و  ع  (2).«هس 

 

ا خمتصة بالكافر أي  ليس له من اخلري إال جزاء  »  (كشاف القناع)قال يف   أو أَّن 

 .(3) « وماله يف اآلخرة من نصيب سعيه، يوف اه يف الدنيا،
أن ه تأويل ضعيف؛ إذ ال دليل عليه، وسياق اآلية  والردُّ على هذا التأويل:

 (4).يأباه
وحيتمل أن  »السيلة ، قال القرطبي  السعي يف عمل اآلية السعي يف أن  املراد ب. 2

يل ما خاص يف السيلة، بدل [39النجم  ]  ﴾ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب ﴿ يكون قوله 

قال اهلل عز وجل:  »قال:  ×عن رسول اهلل  يف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
إذا هم  عبدي بحسنة، ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم  بسيئة ولم يعملها، لم أكتبها عليه، فإن 

«عملها كتبتها سيئة واحدة
(5). 

                                       
هو الربيع بن أنس البكري احلنفي ، كان عامل مرو يف زمانه، من هـ(  139 -000الربيع بن أنس ) (1) 

أئمة املفرسين، ، وقد أكثر الطربي من النقل عنه،  شيوخه  أبو العالية الرياحي، واحلسن البرصي، من

حمدث. قال عنه ابن حجر  صدوق له أوهام يف التشيع، وله روايات عن أنس بن مالك، وحديثه يف 

 (.6/169) (، سري أعالم النبالء للذهبي  9/61 (تـهذيب الكامل للمزي  السنن األربعة. انظر ترمجته  

 /19 (، َّناية املحتاج للرميل )133/ 6(، فتح القدير البن اهلامم)5/132عي )انظر  تبيني احلقائق للزيل ((2

 (.3/339(، حتفة األحوذي)340

 (.432، 4/431( كشاف القناع للبهويت)(3

 (.313الروح البن القيم) (4)

 (.17/115قرطبي)اجلامع ألحكام القرآن لل(5) 

 (.184(، برقم) 1/320واحلديث يف صحيح مسلم)   
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جلصاصوأورد اإلمام ا
(1)

مايوافقه ، واستدل له بحديث أيب رمثة 
(2)

فقال، 
(3)

  

دون غريه، وأن   فأحكام أفعاله متعّلقة به نيوفيه الداللة عىل أن كل أحد من املكّلف»

 ×وكذلك قال النبي  أحدا ال جيوز ترصفه عىل غريه وال يؤاخذ بجريرة سواه،
إنك ًل تجني »نعم قال:  :قال «هذا ابنك؟» فقال: ،ن رآه مع ابنهيألبي رِْمَثَة ح

«عليه وًل يجني عليك
 (4) . 

ىل، كقوله تعاىلاويقاربه قول من قال إين الالم يف اإلنس ڭ  ڭ   ﴿ :ن بمعنى ع 

 .[7إلرساء ]ا ﴾ ڭ

ا مأي ليس عىل اإلنسان إال  [25الرعد  ] ﴾ۈ  ۈ   ﴿  أي  فعليها، وكقوله تعاىل 

سعى.
(5)

 

واألوىل أن يقال  هذه اآليات إذا تأملنا القرآن »وأيده الشيخ الرباك ، فقال  

مئ  ىئ  يئ   ﴿ نجد أن  كل ما ورد فيه هبذا املعنى خيتص باجلزاء عىل السيلات 

                                       
هو أمحد بن عيل أبو بكر الرازي احلنفي، درس عىل أيب احلسن الكرخي،   هـ( 370 -305اص ) اجلص( (1

الفصول يف )وموسى بن نرص الرازي، وانتفع به   أبو عبد اهلل اجلرجاين، وأبو احلسن الزعفراين، له  

 .(أحكام القرآن)، و(رشح خمترص الطحاوي)، و(خمترص الكرخي)، و(األصول

(، شذرات 1/84هـ(  )775واهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر القريش )تانظر ترمجته  اجل

 (.4/377الذهب البن العامد )

مام أمحد املسند أبو رمثة التيمي (2) ، صحايب اشتهر بكنيته وعرف هبا، وقد اختلف يف اسمه كثريًا، وجزم اإلي

أبو رمثة التيمي اسمه »دون ترجيح فقال  ذي إىل اخلالف ( بأن ه رفاعة بن يثريب، وأشار الرتم6/52)

( . انظر ترمجته  االستيعاب  يف معرفة 4/416)السنن )  «رفاعة بن يثريب    حبيب بن وهب، وقيل

 (.221/ 4الصحابة البن عبد الرب) 

 (.2/279أحكام القرآن للجصاص) (3)

 (.890/ 2(، سنن ابن ماجة ) 345 -344/ 4مسند اإلمام أمحد ) (4)

(، حتفة األحوذي 1366(، زاد املسري البن اجلوزي)17/75امع ألحكام القرآن للقرطبي)اجل(5)

(، كشاف القناع 6/133(، فتح القدير البن اهلامم)5/132، وانظر  تبيني احلقائق للزيلعي)(3/339)

 (.432، 4/431)للبهويت 
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پ   ڀ   ﴿  قال تعاىل ،[54يس  ] ﴾جب  حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  

هذا املعنى يف القرآن و،  [16]الطور   ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ      ڀ  ڀ  ٺ

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ ﴿ ون موافقًا لقوله سبحانه كثري، فيك

(1(.«فاإلنسان ال يعاقب إال بذنبه، ال يعاقب بذنب غريه [164]األنعام     ﴾ ی
 

اآلية، وال يناسبه السياق، وال حتتمله املفهوم من بأن ه خالف  :وأجيب عنه

 (2).اللغة
وقال أبو بكر الوراق. 3

ال ما نوى، كام يف حديث السيدة إ  ﴾جب   حب  خب ﴿»:(3)

 (4).«يبعث الناس يوم القيامة على نياهتم» :مرفوعاً  عائشة 
وقال احلسني بن فضل. 4

ا سعى من طريق العدل، فأما  مليس لإلنسان إال»:(5)

 (6). «اءهلل  ما شا ضل فجائز أن يزيدهفال من باب
                                       

 (.345/ 1رشح العقيدة الطحاوية للشيخ الرباك) (1)

(، الروح البن 17/74(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)1366وزي) زاد املسري البن اجل(2)

 (.3/144(، فتح القدير البن اهلامم) 316القيم)

، أحد علامء القرن الثالث (احلكيمبـ) ويلقب حممد بن عمر الرتمذي:هـ(240 -00) أبو بكر الوراق(3) 

واملعامالت واألدب. انظر   طبقات  التصوف ، وله كتب مشهورة يفاحلديثاهلجري، وهو ممن أسند 

 ).10/236ية األولياء أليب نعيم األصبهاين)(، حل1/374األولياء البن امللقن )

 (. 115/ 17اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)   (4)

يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من األرض،  »  ×أَّنا قالت  قال  ومتام حديث السيدة عائشة 
اقهم، ومن يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول اهلل! كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسو 

(، 314/ 7رواه البخاري يف اجلامع)  «ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم

 (.14/55) ومسلم يف صحيحه

العالمة ، املفرس ، اإلمام ، اللغوي ، املحدث أبو عيل  هـ( 282-178احلسني بن الفضل ابن عمري ) (5) 

 (.416-13/414سري أعالم النبالء للذهبي) البجيل الكويف ، لم النيسابوري . انظر 

(، َّناية املحتاج إىل رشح 133/ 6(، فتح القديرالبن اهلامم) 132/ 5انظر  تبيني احلقائق للزيلعي)  (6)

 (.432، 431/ 4(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ) 340/ 19املنهاج) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 الوجه الثاني: أن  اآلية خاصة بشرع من قبلنا:
؛ م وموسى عليهام الصالة والسالميوم إبراهقق اآلية عىل أَّنا خاصة بادل  سي

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ﴿   تعاىل ، قال-عليهام الصالة والسالم -ألنه وقع حكاية عام يف صحفهام 

[36،37النجم  ]   ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 
هذا »  رمةـال عكـق.(1)

ي  هلا؛ بدليل حديث ا ُسعي مة فلها ما سعت وماأل يف حقهم خاصة فأما هذه

«اخلثعمية
 (2). 

بأن  سياق اآليات يدل عىل أن  هذا إخبار تقرير واحتجاج ال إبطال، : والرد عليه

ولو كان احلكم باطاًل يف الرشيعة املحمدية مل خيرب كذلك .
(3) 

أ ن  اآلية وإن كانت ظاهرة يف تقرير احلكم لكنها مقيدة، وقد  والجواب عنه:

 (4).املصري إليه بالنصوص الصحيحةلبت ما ُيوجب 
 الوجه الثالث: التعارض بين اآليات القرآنية:
أضواء )ية ما ذكره اإلمام الشنقيطي يف ومن أقوى الردود عىل االستدالل باآل

 نسان قد ينتفعإلتدل عىل أ ن ا وقد جاءت آية من كتاب اهلل » حني قال   (البيان

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  ڎ   ﴿ ه تعاىل لبسعي غريه وهي قو

 .[21]الطور   ﴾ ک  ک  ک  ک  گ
                                       

 (.6/133امم)(، فتح القدير البن اهل5/132انظر  تبيني احلقائق للزيلعي)(1) 

(، حتفة 4/236(، حاشية اجلمل)4/431،432(، كشاف القناع لبهويت)7/416وي )تفسري البغ (2)

 (.3/339األحوذي) 

تستفتيه، قال ت  يا  خثعم جاءته امرأة من »أنه قال  ومراده بحديث اخلثعمية، ، مارواه ابن عباس

شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة، رسول اهلل، إن فريضة اهلل عىل عباده يف احلج، أدركت أيب 

 (.973/ 2رواه اجلامعة ، واللفظ ملسلم )   . «، وذلك يف حجة الوداع«نعم»أفأحج عنه؟ قال  

 وقوهلا  ) ال يثبت عىل الراحلة ( يدل عىل أن ه حج تطوعًا ، والرواية وقعت يف حجة الوداع.

 (.316انظر  الروح البن القيم) (3)

 (.3/142فتح القدير البن اهلامم) انظر  (4)
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 :ُجهٍ هذا التعارض من لاللة أو وقد أجاب عىل

نسا تأن  اآلية  إنام دل: األول ي لغري سعيه، ومل تدل عىل ن ف   نعىل نفي ملك اإلي

ع ى، وإنام قالنه مل يقل  وأن لن ينتفع اإلعي غريه؛ إلسانتفاعه ب وأن  :نسان إال بيام س 

ألن سعي  الغري ملك لساعيه إن شاء بذله  ؛نسان، وبني األمرين فرٌق ظاهرٌ س لإللي

 .لغريه فانتفع به ذلك الغري، وإن شاء أبقاه لنفسه
ة عليه، والدعاء له، واحلج عنه، ونحو وقد أمجع العلامء عىل انتفاع امليت بالصال

نتفاع بعمل الغري فيهذلك مما لبت اال
((1. 

ذرية هو السبب األكرب يف رفع درجاهتم، إيذ لو كانوا كفارا ملا امن اليأن إ:الثاني

، نيعمل غريه من املسلمبامن العبد وطاعته سعي منه يف انتفاعه يفإ .حصل هلم ذلك

كام وقع يف صالة اجلامعة، فإن صالة بعضهم مع بعض يتضاعف هبا األجر زيادة 

ع  عىل صالته منفردا، وتلك املضاعفة انتفاع بعمل الغري،  امنه يى فيه املصيل بإس 

هُ  ج      ﴾ ڎ  ڈ  ڈ ﴿ :وله تعاىلق إليه رييش وصالته يف اجلامعة، وهذا الو 

 .[21الطور  ]
 ن  السعي الذي حصل به رفع درجات األوالد ليس لألوالد كام هوأ:الثالث

يي اآلباء [39النجم  ]    ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :قوله تعاىل نص   ع   ولكن من س 

فاآلية . عيوَّنم بسببه، بأن رفع إليهم أوالدهم ليتمتعوا يف اجلنة برؤيته هللأقر ا

األُخرى وال تنافيها؛ أل ن املقصود بالرفع إكرام اآلباء ال األ والد، فانتفاع تصدق 

                                       
النيابة يف احلج جائزة يف اجلملة، واخلالف يف بعض صورها لابت بني الفقهاء، ولعل  مراده أن ه ال خالف  (1)

بني مجهور الفقهاء عىل جواز النيابة عن امليت املويص باحلج، وإن ذهب املالكية إىل كراهته. انظر  

(، الرشح الصغري 6/326ختيار لتعليل املختار للمودودي )(، اال4/147املبسوط للرسخيس )

 ).2/218(،حاشية الدسوقي) 1/247للدردير)
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هلم، كام تفضل بذلك  من اهلل عليهم بام ليس لتبع فهو بالنسبة إليهم تفض األ والد

«ينشؤهم للجنة. والعلم عند اهلل تعاىل ناخللق الذيور العني وعىل الولدان واحل
 (1(. 

 الوجه الرابع: النسخ:
    ﴾خب مئ ىئ يئ جب حب﴿: إن قوله تعاىل »نقل عن ابن عباس قوله  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ منسوخ بقوله تعاىل  [39النجم  ]

ح فاآلية دلت عىل دخول األبناء اجلنة بصال [21الطور  ] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

« اآلباء
 (2). 
، وجعل الشفاعة لآلباء يف األبناء افقه ابن حزم الظاهري عىل النسخ،قد وو

ولألبناء يف اآلباء .
(3)

 

 والرد عليه بأمرين:
 .  أن ما يف اآلية إخبار ، وال نسخ يف األخباراألول

أن  النسخ ال يصار إليه إال حال التعذر ، واجلمع هنا حمتمل؛ فإن  رفع  الثاني:

اء الزم له كام سبق يف ألبناء إىل درجة اآلباء إكرام لآلباء عىل سعيهم ، وانتفاع األبنا

.(أضواء البيان)قول صاحب 
(4) 

                                       
(، تبيني 24/366(، وانظر  جمموع الفتاوى البن تيمية)471-470/ 7أضواء البيان للشنقيطي)  (1)

القدير البن (، فتح 690 -683  2(، رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز)132/ 5احلقائق للزيلعي) 

 (.133/ 6اهلامم) 

/ 19(، َّناية املحتاج للرميل )142/ 3(، فتح القدير البن اهلامم) 132/ 5انظر  تبيني احلقائق للزيلعي) (2) 

 (.3/339(، حتفة األحوذي)432 -431/ 4(، كشاف القناع للبهويت )340

 (.58الناسخ واملنسوخ البن حزم  ) (3)

روايات عن ابن عباس يف ذلك، وصارإىل أن القول بالنسخ مرفوعا إىل  وقد نقل أبو جعفر النحاس لالث

؛ ألنه إخبار ×وكذا جيب أن يكون ؛ ألن ابن عباس ال يقول هذا إال عن رسول اهلل »، فقال   ×النبي

 (.690-1/689. الناسخ واملنسوخ له )«عن اهلل تعاىل بام فعله 

 (.316  الروح البن القيم ).( انظر471-470/ 7أضواء البيان للشنقيطي ) (4)
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 الوجه الخامس: انتفاء ظاهر اآلية :
قال ابن اهلامم

(1)
فهذه اآللار  »بعدما رسد األدلة عىل انتفاع امليت بسعي غريه   

ها عن كثري قد تركناه حلال الطول يبلغ القدر وما قبلها وما يف السنة أيضا من نحو

  املشرتك بني الكل، وهو أن من جعل شيلا من الصاحلات لغريه نفعه اهلل به مبلغ

ۆ   ﴿ :التواتر، وكذا ما يف كتاب اهلل تعاىل من األمر بالدعاء للوالدين يف قوله تعاىل

ة للمؤمنني ومن اإلخبار باستغفار املالئك .[24]اإلرساء   ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  

 [5]الشورى  ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴿ :قال تعاىل

قطعي يف حصول االنتفاع بعمل الغري فيخالف ظاهر اآلية التي استدلوا هبا، إذ 

ظاهرها أنه ال ينفع استغفار أحد ألحد بوجه من الوجوه؛ ألنه ليس من سعيه فال 

افته فتتقيد بام مل هيبه يكون له منه يشء، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها عىل رص

«العامل، وهو أوىل من النسخ 
 (2)

 . 

ال خيصص هذه اآلية إال ما  بام تقدم يف رشح هذا الدليل؛ وأنه: عنه ويجاب

 .لبت يف الن ص الصحيح من قبول الدعاء والصدقة ونحومها
 البقرة ]  ﴾ی  ی  ی    ىئ  ىئ    ىئ ﴿ قوله تعاىل  :الدليل الثاني من القرآن

134] .   

 (3).فقد دلت اآلية عىل أن  اإلنسان يؤاخذ بفعل نفسه، وال يؤاخذ بفعل غريه
                                       

كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، تفقه بالرساج قاريء اهلداية،  هـ( 861-790ابن اهلامم )( (1

يف أصول  التحرير)، و(يف رشح اهلداية فتح القدير )وأخذ احلديث عن أيب زرعة العراقي، من كتبه  

 (.16/188(، النجوم الزاهرة البن تغري بردي)2/86، انظر ترمجته  اجلواهر املضية للقريش)(الفقه

 (.3/143فتح القدير البن اهلامم ) (2)

 (.431/ 4كشاف القناع للبهويت) (3)
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 املرء ال ينتفع بعمل بأَّنا تدل باملفهوم عىل أن   وقد نوقش اًلستدًلل باآلية

غريه، ولكن منطوق األحاديث التي استدلوا هبا عىل انتفاعه بالدعاء، والصدقة قد 

م املنطوقدلت عىل خالفه، وإذا تعارض املف  (1).هوم، واملنطوق ُقد 
إذا  » :قال × أ ن رسول اهلل يب هريرة أحديث  الدليل الثالث من السنة:

أو علم ينتفع  ،إًل من صدقة جارية :مات اإلنسان انقطع عنه عمله إًل من ثالثة
 .(2)«هلأو ولد صالح يدعو  ،به

فاحلديث نص  عىل أن  عمل امليت ينقطع بموته، إال هذه الثاللة املذكورة فيه؛ 

ا يف احلقيقة من سعيه وكده وعمله، وليس إهداء لواب القراءة منها. ألَّن 
(3)

 

وقد ُرد  االستدالل باحلديث بأن  اخلالف يف عمل غريه ال يف عمله هو
قال  ،(4)

وال حجة هلم يف اخلرب الذي احتجوا به؛ ألن ه إن ام دل  عىل انقطاع عمله، »ابن قدامة  

وليس هذا من عمله، فال داللة عليه فيه، ولو دل عليه كان خمصوصًا بام سل موه، 

«عدى إىل ما منعوهفيت
احلديث ال يدل عىل انقطاع »  (تبيني احلقائق)، وقال يف  (5)

عمل غريه والكالم فيه، وليس فيه يشء مما يستبعد عقاًل؛ ألن ه ليس فيه إال جعل ما 

له من األجر لغريه، واهلل تعاىل هو املوصل إليه، وهو قادر عليه، وال خيتص ذلك 

«بعمل دون عمل
(6). 

                                       
 (.432، 4/431) (  انظر  كشاف القناع للبهويت(1

 (.13سبق خترجيه ص ) (2)

 ( .7/94(، )1/205انظر  رشح مسلم للنووي ) (3)

 (.432، 4/431) انظر  كشاف القناع للبهويت (4)

 (.2/426لكبري البن قدامة)شمس الدين( )الرشح ا  (5)

 (.6/133(، فتح القدير البن اهلامم )5/132تبيني احلقائق للزيلعي ) (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
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وال  ال حثهم عليه،مل يندب إليه أمته، و ×رسول اهلل  أن  : ابعالدليل الر 

أرشدهم إليه بنٍص، وال إيامء، وإنام ندهبم إىل الصدقة والدعاء، فدل عىل عدم 

 (1).مرشوعيته
 ، وال السلف الصالح أن ه مل ينقل عن أحد من الصحابة  الدليل الخامس:

م كانوا هُيُدون لواب القراءة لألموات،  (2).ولو كان خريًا لسبقونا إليه أَّن 
ا مل دة عىل نفي ماهال علم له به، فإن هذه ش أن  هذا القائل قائل بام:  والرد عليه

حرضهم عليه، بل  من فعلون ذلك وال يشهدونوا يله، فام يدريه أن السلف كانيعم

يام  يكفي اطال
داء ال  والتلفظ بنية اإلهع عالم الغيوب عىل نياهتم ومقاصدهم، ال  سي

ط.يشرت
(3) 

بأن ه ما من نوع من أنواع الرب املرشوعة إال وقد نقل عنهم فيه  : وأجيب عنه

الكثري الطيب، حتى الصدقات التي رصح القرآن بتفضيل إخفائها عىل اإلبداء 

املن واألذى والرياء املبطلة  تكريام للفقراء وسرتا عليهم ، وملا قد يعرض فيها من

ألن   ;يقع  للموتى ليست كذلك حتى إن املراءة هبا مما ال يكاد. وقراءة القرآن هلا

الذي يقرأ لغريه ال يعد من العباد املمتازين عىل غريهم فيكتمه خوف الرياء . لم 

نصبوا أنفسهم لإلرشاد والقدوة والدعوة إىل اخلري من الصحابة  أين الذين

وع من الرب الذي عم  بالد فعل يف هذا الن مل  يؤلر عنهم قول وال والتابعني ، مل  

اإلسالم بعد خري العصور لو كان مرشوعا؟ فهل يمكن أن يقال إَّنم كانوا يرتكون 

                                       
(، 5/131) (، تبيني احلقائق للزيلعي1/25رشح النووي عىل مسلم)(، وانظر 7/431تفسري ابن كثري) (1)

 (.509/ 1جلليل لعليش) (، منح ا431/ 4كشاف القناع للبهويت) 

 (.7/465تفسري ابن كثري) (2)

 (.499الروح البن القيم) (3)
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األمر بالرب كام قيل جدال إَّنم أخفوا هذا النوع منه وحده ؟ كال، إَّنم كانوا هداة 

.بأقواهلم وأعامهلم ، وتألري األعامل يف اهلداية أقوى
1)) 

 القياس من وجوه:: استدلوا بسادسالدليل ال
 (2).قياس القراءة عىل الصالة يف عدم الوصول؛ ألن  كاًل منهام عبادة بدنية.1

 بأمور: عن القياس على الصالةالمخالفون  وأجاب
ه لبتت انتفاع اإلنسان بعمل غريأبأنه معارض باألدلة التي  :الوجه األول

إذا  »:  ها حديثله للنصوص الواردة يف ذلك التي من وصوكالدعاء املجمع عىل
« اإلنسان مات

 .يندل بمإذ الكل ع (3) 
إن  »  × ر، قال  قال رسول اهللاارض بحديث احلجاج بن دينأنه مع ا:وثاني

عنهما مع صيامك،  وأن تصوم ،تكصال عبر بعد البر أن تصلي عليهما ملمن ا
(4(« كصدق عنهما مع صدقتت وأن

 . يهويعني أب
ر اإلمام مسلم يف ، وذكحتجاجال يصلح لاليف عن احلديث ضأب والرد عليه:

  أن  سبب ضعفه  انقطاع سنده؛ كونه مسند إىل احلجاج بن دينار، وهو (صحيحه)

 ×وأقل ما يمكن أن يكون بينه وبني النبي  »من تابعي التابعني ، قال الن ووي  
دينار  النان  التابعي والصحايب ، فلهذا قال عبد اهلل بن املبارك   بني احلجاج بن

 (5).« مفاوز تنقطع فيها أعناق املطى  أي انقطاع كثري ×وبني  الن بي 
                                       

 (.8/298تفسري املنار ملحمد رشيد بن عيل رضا)  (1)

 (.509/ 1( منح اجلليل لعليش )(2

 (.13( سبق خترجيه ص)(3

، ومل أجده فيه، 143 /3(، وكذا ابن اهلامم يف فتح القدير3/176عزاه يف حتفة األحوذي إىل الدراقطني ) (4)

قال »(، وأسلم بن سهل الرزاز يف تاريخ واسط، لم قال    59/ 3وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه)

 (.188/ 1 . («وكيع  الصالة االستغفار، والصوم الصدقة 

 (.176/ 3(، وانظر  حتفة األحوذي ) 1/89صحيح مسلم) (5)
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من مات » قال  ×أن  رسول اهلل  أن ه يعارض حديث السيدة عائشة  ثالثاً:
متفق عليه «يهلوعليه صوم صام عنه و 

(1). 
ت الس   رابعاً:  ه، وكذانة عىل أن احلج املفروض يسقط عن امليت بحج ولي  ن ص 

غريه لاحلج املنذور يسقط عن امليت بعم
(2). 

أن  األصل يف باب العبادات والقربات الت وقيف، وال يترصف فيه  :الوجه الثاني

بأنواع األقيسة واآلراء، فتكون القراءة بدعة منكرة ، وال يثاب فاعلها ، و ال ينتفع 

ب ت  إليه
 (3).هبا من ُوهي

اجلنة، وليس يف قدرة العبد أن  جيعلها لنفسه  أن  لواب القراءة هو  الوجه الثالث

 (4).فضاًل أن  جيعلها لغريه
 (5).أن  نفع القراءة ال يتعدى فاعله، فال يتعداه لوابه  الوجه الرابع
بأن  تعدي الث واب ليس بفرع لتعدي الن فع، لم هو باطٌل بالصوم :  وأجيب عنه

واحلج والدعاء. 
(6) 

، بل قد نب ه عليه بوصول  ×أن ه مل يرشد إليه الن بي  بعدم التسليم: وأجيب عنه

وم عىل وصول  دقة عىل وصول سائر العبادات املالية، ونب ه بوصول الص  لواب الص 

، احلج املركب من املالية والبدنيةواخرب بوصول لواب لواب سائر العبادات البدنية،

 (7).فاألنواع الثاللة لابتة بالن ص واالعتبار
                                       

 ( .2/803اللفظ له، ومسلم يف صحيحه) (، و 35/ 3رواه البخاري يف اجلامع الصحيح)  (1)

 (. 3/221الفروق للقرايف)  (2)

 املرجع السابق. (3)

 (.80/ 5(، املغني البن قدامة)131/ 5تبيني احلقائق للزيلعي)  (4)

 (.7/465(، تفسري ابن كثري)426/ 2انظر  الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين( )  (5)

 (.2/433انظر  املغني البن قدامة)  (6)

 (.308-307الروح البن القيم)  (7)
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عاء، عىل بالقياس الوصول عىل واستدلوا» يوطي، فقال الس فقهووا  الد 

دقة،  عن يكون أن   بني الثواب نقل يف فرق ال فإن ه والوقف، واحلج، والصوم، والص 

، أو أو وقٍف، صدقٍة، أو حٍج،
ٍ
 ( 1).«قراءٍة  أو دعاء

 مل ×صوص يف بعض العبادات دون بعض بأن ه وعل ل ابن القيم ورود الن  
يبتدئهم باإلرشاد إىل الصدقة واحلج وغريها، بل خرج ذلك خمرج اجلواب هلم، 

فهذا سأله عن احلج عن ميته، فأذن له ، وهذا سأله عن الصيام عنه، فأذن له، وهذا 

 (2).سأله عن الصدقة، فأذن له، ومل يمنعهم مما سوى ذلك
ه  قهإياهم بذلك عىل إطال ×بأن  عدم ابتداء الرسول : وأجيب عنه دليٌل عىل أن 

ليس من دينه ، وإال مل يكن مبينًا ملا أنزل إليه كام أمر به وهذا حمال . وسؤال أوللك 

األفراد إياه دليل عىل أَّنم مل يكونوا يعلمون من نصوص الدين، وال من السنة 

فلذلك استفتوه فيه، ومل يستفتوه يف العمل عىل غري  العملية ما يدل عىل رشعيته،

؛ لنص  القرآن يف منعه.الوالدين
(3) 

 :أدلة القائلين بانتفاع األموات بقراءة القرآنالمطلب الثاني: 
 أدلة أصحاب المسلك األول القائلين بهبة الثواب: الفرع األول:

استدل من قال بوصول إهداء لواب قراءة القرآن للموتى، وأن ذلك ينفعهم 

بسعي غريه من دعاء واستغفار  بعموم النصوص الصحيحة الدالة عىل انتفاع امليت

وصدقة ، وأن  عمومها فيه داللة عىل انتفاع امليت بالقراءة
   وذلك عىل ماييل، (4)

                                       
(، حتفة  373/ 10 احلنفي ) الزبيدي مرتىض اإلحياء للحافظ ( ، رشح131( رشح الصدور للسيوطي)(1

 (.3/340األحوذي) 

 (.346الروح البن القيم ) (2)

 (.229/ 8تفسري املنار ملحمد رشيد بن عيل رضا ) (3)

 (.2/423املغني البن قدامة ) (4)

األصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل لواهبا لغريه، وإن نواها عند »  (الدر املختار)احلصكفي يف وقال 
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  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴿ قوله تعاىل  أوًًل: من القرآن:

 [21الطور  ] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
بل  هلم، األوالد ليس ت اآلية عىل أ ن  السعي الذي حصل به رفع درجاتدل    

 ةيهم أوالدهم؛ ليتمتعوا يف اجلنل  هو من سعي اآلباء أقر اهلل عيوَّنم بسببه، بأن رفع إ

 (1).وهذا دليل عىل أن اإلنسان قد ينتفع بسعي غريه من قراءة ونحوها م،ؤيتهرب
 من السنة: ثانياً: 

ملحين عظيمين أ أتى بكبشين × أن  رسول اهلل»   حديث جابر  .1
بسِم اهلِل، واهلل أكبر، اللهم عن محمد  ما، وقال:فأضجع أحده ،نأقرنين موجوئي

«بالبالغ يوأمته ، من شهد لك بالتوحيد، وشهد ل
)2) . 

يف احلديث تعليم منه عليه الصالة والسالم أن  اإلنسان ينفعه عمل غريه، إذ 

 (3).جعل لواب أضحيته ألمته، واالقتداء به هو االستمساك بالعروة الولقى
                                       

 (.1/172) «الفعل لنفسه؛ لظاهر األدلة

 (.471/ 7أضواء البيان للشنقيطي)  (1)

(، والبيهقى يف السنن 4/177(، الطحاوي يف مشكل اآللار) 105/2) (مسنده )أخرجه أبو يعىل ىف   (2)

 (.9/268الكربى)

 . « رواه أبو يعىل وإسناده حسن »(  4/22قال اهليثمي  يف جممع الزوائد )

بكبشني أملحني أقرنني  ×ضحى النبي » ، وفيه   وأصل احلديث عند الشيخني من رواية أنس 

(، 7/101. أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ) «ذبحهام بيده وسمى وكرب ووضع رجله عىل صفاحهام

 (.3/1556لم يف صحيحه ) ومس

، وعن غريه من الصحابة؛  للداللة عىل أن  وقد أورد ابن اهلامم احلديث بطرقه املتعددة عن جابر 

 (.3/143احلديث م شهور، وجيوز تقييد عموم اآليات به .  فتح القدير )

 (.143/ 3(، فتح القدير البن اهلامم ) 132/ 5تبيني احلقائق للزيلعي)  (3)
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يده مارواه أبو داود بسنده عن رشيك، عن أيب احلسناء، عن احلكم عن يؤ .2

بكبشني، فقلت له  ما هذا؟ فقال  إن رسول اهلل  يضحي عل يا رأيت » حنش، قال 

«أوصاين أن ُأضحي عنه، فال أزال أضحي عنه
 ((1. 

بعد موته، ويذكر  × كان يضحي عن النبي   اأن  عليً   به ووجه اًلستدًلل

 .ه بذلك، وهذا نصٌّ يف جواز األضحية عن امليترأم أنه

فه ابن حجر وغريه أن  احلديث إسناده ضعيف والرد عليه : لتفرد أهل  ؛، ضع 

وسوء ،  -لم فيه غري واحدتك   - الكويف الكوفة به، واختالفهم يف حنش بن ربيعة

شيخه »  قال ابن القطان ،أيب احلسناءشيخه هالة جلرشيك القايض الن خعي، وحفظ 

 «فيه أبو احلسناء ال يعرف حاله
(2)

. 

حديث غريب ال »وقال   ، واستغربه،هبذا اإلسنادأخرجه الرتمذي احلديث  و   

. «نعرفه إال من حديث رشيك
(3(. 

وللحديث طريق آخر
قيوضّعفه البيه، صححه احلاكم (4)

(5)
حتفة )يف ه ورد  ،  

 مل أجد يف التضحية عن امليت إين  »فال يرقى به إىل الصحة ، وقال ، (األحوذي

ا حديث عيل فضعيف كام عرفت  (6).«منفردًا حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وأم 
                                       

  (.3/136(، والرتمذي يف سننه)417/ 4اه أبو داود يف سننه ) رو (1)

 (، تلخيص احلبري البن حجر267/ 1(، وانظر   املجروحني البن حبان)3/136( سنن الرتمذي )(2

(3/203.) 

 (.3/136سنن الرتمذي ) (3)

 (.288/ 9)( ، والبيهقي يف السنن الكربى 1495( ، والرتمذي ي سننه )1/149عند أمحد يف مسنده) (4)

 (.230 -4/229احلاكم يف املستدرك ) (5)

 (.5/66التحفة ) (6)
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جعل صهيب  قال  ملا أصيب عمر  حديث أيب موسى األشعري .3

إن  الميت ليعذب  » قال  ×أما علمت أن النبي  يقول  وا أخاه! فقال عمر 
 . (1) « ببكاء الحي

يرضه فالقراءة تنفعه، واهلل أكرم من أن يوصل عقوبة املعصية فإذا كان البكاء 

إليه، وحيجب عنه املثوبة.
(2)

 

 هور العلامء يرون محل احلديث عىل من وَّص  بأنمج أن   والجواب عنه :     

عذب ببكاء أهله عليه ونوحهم ؛ ذت وصيته ، فهذا يُ ف  ناح بعد موته فُنُيبكى عليه ويُ 

وأما من بكى عليه أهله، وناحوا من غري وصية منه، فال  . يهألنه بسببه ومنسوب إل

(3) [164]األنعام     ﴾ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿  يعذب لقول اهلل تعاىل
 

 في سفرة ×انطلق نفر من أصحاب النبي »: قال  دى سعيبحديث أ.4
، فوهميهم، فأبوا أن يضو اء العرب فاستضافيلوا على حي من أحز سافروها حتى ن

 مم خم حم  ﴿  ق يَ ْتِفل عليه ويقرألفَانط» حتى قال: لك الحيفلدغ سيد ذ
، (4) عقال، فانطلق يمشى وما به قلبة نا نشط ممفكأن [2الفاحتة  ] ﴾ ىم

 فقدموا على رسول الل ه»ثم قال:  « الذى صالحوهم عليه قال: فأوفوهم جعلهم
ا قد أصبتم اقسمو  :لوما يدريك أنها رقية ؟ ثم قا :لفذكروا له ، فقا× 

  (5). «×فضحك رسول الل ه.«اواضربوا لي معكم سهمً 

                                       
 (.496/ 4(، صحيح مسلم) 35/ 5صحيح البخاري ) (1)

 (.426/ 2الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين()  (2)

 (.6/228(، رشح مسلم للنووي) 397/ 2( انظر  املوافقات للشاطبي ) (3

ب ٌة( أي  علة، وقيل ل (4) ل   لعلة قلبة  ألن الذي تصيبه يقلب من جنب إىل جنب ليعلم موضع الداء.)ق 

 (.93-92/ 3صحيح البخاري ) (5)
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 وهو ما -بالقصد احلي نفعت وخففت عن أن  الفاحتة إذا اخلرب عليه دّل  الذي

ه النبي   إذنه بغري العبادات من عنه يقع امليت أوىل؛ ألنّ  هبا امليت نفع كان- ×أقر 

 1)).احلي، وكذا سائر القرآن من اليقع ما
اقرءوا يس على »  ×أنه قال  قال رسول اهلل  يسار حديث معقل بن .5

«موتاكم
 (2). 

عىل املوتى، وهذا دليل عىل  -وهي من القرآن-بقراءة سورة يس  ×فقد أمر 

 أن القراءة تنفعهم، وإال ملا كان يف األمر هلم بقراءة يس فائدة.

ي ؛ لتخفيف ا وقد ُرد  االستدالل باحلديث      آلالم ، بأن ه خاٌص باملحترضي

وأمارات املوت، وتسهيل خروج الروح.
(3) 

وأجاب عنه الشوكاين بأن  اللفظ نص 

ابن وقال  ،(4).ةٍ يصار إليه إال لقرين جماٌز، فال ت رض  املح يناوله للحتيف األموات، و

 .« وليس من سعيه فكذلك امليت(يس)إذا انتفع املحترض بقراءة سورة» لقطانا
(5)

 

                                       
 (.1/370.(، رشح اإلحياء للزبيدي)3/89مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ) (1)

 (.5/132تبيني احلقائق للزيلعي) (2)

ن أبيه ، عن معقل بن يسار به يف سنن ، ع –وليس بالنهدي  –واحلديث عن سليامن التيمي، عن أيب عثامن 

(، ورواه أمحد يف 57/ 8(، والبخاري يف التاريخ الكبري)465/ 1(، وسنن ابن ماجة )188/ 3أيب داود)

 .)3/383(، والبيهقي يف السنن الكربى )565/ 1(، واحلاكم  يف املستدرك) 27-5/26مسنده)

 (.5الروح البن القيم) (3)

 (.4/29نيل األوطار ) (4)

 (. 35القول باإلحسان العميم يف انتفاع امليت بالقرآن العظيم )  (5)

هو شمس الدين حممد بن عيل القطان العسقالين، الزم قايض القضاة هباء هـ(  813-730) وابن القطان

القول باإلحسان العميم يف )الدين بن عقيل، من تالميذه  ابن حجر العسقالين، وله رسالة بعنوان  

 البن امللقن. (رشح احلاوي)، و(ت بالقرآن العظيم انتفاع املي

(، إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر  58 -4/57انظر ترمجته  طبقات الشافعية البن شهبة )

 (.9/155(، شذرات الذهب البن العامد )2/476)
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، االضطراب يف اإلسناد:لعلل لالث؛ عف إسنادهبضكام نوقش احلديث     

 .الوقف، جهالة أيب عثامن وأبيه

وأعل ه ابن القطان»قال ابن حجر  
باالضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال  (1)

أيب عثامن وأبيه، ونقل أبو بكر بن العريب عن الدارقطني أن ه قال   هذا حديث 

 .(2) «حديث  ضعيف اإلسناد جمهول املتن، وال يصح يف الباب
ن العلامء بعضها، ومنها   ما وأجيب عنه: أخرجه اإلمام أمحد  بأن له توابع حس 

ف بن احلارث ي  ض  حدلني املشيخة أَّنم حرضوا غُ »يف مسنده من طريق صفوان   

( ، قال   فقرأها صالح ه، فقال   هل منكم من أحد يقرأ )يسالثاميل حني اشتد سوق

 فكان المشيخة يقولون :» غ أربعني منها قبض ، قال  بن رشيح السكوين ، فلام بل
، قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها

 .( (3«دعند ابن معب
، ورجاله بن احلارث  في  ض  فهذا سند صحيح إىل غُ »قال الشيخ األلباين  

هالتهم تنجرب بكثرهتم لقات غري املشيخة ، فإَّنم مل يسموا، فهم جمهولون ، لكن ج

ال سيام وهم من التابعني . وصفوان هو ابن عمرو، وقد وصله ورفعه عنه بعض 

فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض املرتوكني  «إذا قرئت . . .  »الضعفاء بلفظ   

. رواه  «( إًل هون اهلل عليهما من ميت يموت فيقرأ عنده )يس»:  واملتهمني بلفظ

                                       
 (.  5/39بيان الوهم واإلهيام له) (1)

بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف )املحدث، صاحب  احلافظ  هـ (  628 - 562وهو ابن القطان الفايس )

  .انتقد به أحكام عبد احلق ابن اخلراط (كتاب األحكام 

 (.1/257(، شجرة النور الزكية ملحمد خملوف )7/225انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 .( 104/ 2التلخيص احلبري ) )2(

 (.105/ 4املسند ) (3)
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عن مروان بن سامل عن صفوان بن عمر، وعن رشيح  (صبهانأخبار أ)أبو نعيم يف 

عن أيب الدرداء مرفوعًا به
(1) . 

  ل الساجي وأبو عروبة احلراينوقا «ليس بثقة» ا قال أمحد والنسائيومروان هذ

عن أيب الدرداء، وأيب ذر »قه رواه الديلمي إال أنه قال   . ومن طري«يضع احلديث»

 (2).«... ×قاال   قال رسول اهلل 
 أن  احلديث ضعيف بكل طرقه كام قال والرد على تصحيح األلباني للحديث :

نه األلباين ضعيف أيضًا؛  في  ض  الدارقطني، وكذا حديث غُ  بن احلارث الذي حس 

 (3).جلهالة املشيخة
ر  على م من»   × ، قال   قال رسول اهللّ  عيّل بن أيب طالبحديث . 6

أجره لألموات  بى عشرة مرة ، ثم وهدإح ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ المقابر وقرأ
 (4(. «ات من األجر بعدد األمو  ُأْعِطيَ 

فضائل )رواه أبو حممد اخلالل يف ، بأن  احلديث باطل موضوع:  وأجيب عنه

عن عبد اهلل بن أمحد بن عامر عن أبيه عن عيل الرضا عن  (صسورة اإلخال

آبائه
(5)

 تلك نسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن وضعه»(  امليزان)يف  قال الذهبي ،

.«، أو وضع أبيه-عبد اهللأي -
(6)

(اللسان)وتبعه احلافظ ابن حجر يف  
(7)

، لم 

                                       
 (1/188أخبار أصبهان) (1)

 . (5861(، السلسلة الضعيفة له ) 1/138إرواء الغليل لأللباين) (2)

 ). 20-19ضعف حديثي التلقني واقرؤوا عىل موتاكم يس لعيل بن حسن احللبي ) انظر  القول املبني يف(3)

(، حاشية ابن 131/ 5(، وانظر  تبيني احلقائق للزيلعي )102 -1/101فضائل سورة اإلخالص)(4)

 (.1/243عابدين )

 املرجع السابق.(5) 

 ( .390/ 2ميزان االعتدال ) (6)

 (.452/ 3(  وانظر  السلسلة الضعيفة لأللباين )425/ 4لسان امليزان ) (7)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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تنزيه الرشيعة ) وتبعه ابن عراق يف، (1)(األحاديث املوضوعة ذيل)السيوطي يف 

 . )2)(حاديث الشيعة املوضوعةأاملرفوعة، عن 

(رشح الصدور)أن  السيوطي قد سكت عنه يف   والرد عليه:
أن  الشيخ كام ، (3)

وسكت عنه (تارخيه)عزاه إىل الرافعي يف  (كشف اخلفاء)إسامعيل العجلوين يف 
(4)

 ،

يمنع االحتجاج به،  عفه الوهذا يدل عىل أن  احلديث قد يكون ضعيفًا إال أن  ض

 وإال ملا سكت عنه بعض العلامء.
، (ذيل األحاديث املوضوعة)السيوطي قد أشار إىل ضعفه يف  بأن   وأجيب عنه :

فاحلديث موضوع باعرتافه ، أما صنيع  فسكت عليه!(رشح الصدور)وذهل عنه يف 

  ، وهو(كشف اخلفاء)ف ملا وضع له كتابه الشيخ إسامعيل العجلوين فهو خمال

!، و هذا مما يوقع يف الوهم أو (عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس الكشف)

إن  سكوت أهل » من أهل االختصاص، قال األلباين االلتباس خاصة إذا وقع 

االختصاص عن احلديث قد يوهم من ال علم عنده به أن  احلديث مما يصلح 

                                       
 (144ذيل األحاديث املوضوعة )(1) 

 (. 74 -73/ 1تنزيه الرشيعة ) (2) 

مي احلجازي الشافعي، هو سعد الدين، عيل بن حممد بن عيل الكناين، الشا هـ( 963-907وابن عراق )

 . (نرش اللطائف يف قطر الطائف )، و (رشح عىل صحيح مسلم)له  

(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 490-10/489انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 (. 7/218هـ( )1408)ت

 (.130انظر  رشح الصدور)(3) 

 (.2/382انظر  كشف اخلفاء )(4)  

هو أبو الفداء، إسامعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي، أخذ عن أيب  هـ( 1162 -1087والعجلوين)

كشف اخلفاء ومزيا اإللباس )املواهب احلنبيل، وحممد الكاميل، وتتلمذ عليه الشهاب أمحد العطار، وله  

 .(الفيض اجلاري يف رشح صحيح البخاري)، و(عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس

 (.2/292(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة)100-1/98هرس الفهارس للكتاين)انظر ترمجته  ف
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ل كام يقولون، وهذا ما وقع هلذا لالحتجاج به أو العمل به يف فضائل األعام

وهو  ؛احلديث، فقد رأيت بعض احلنيفة قد احتج هبذا احلديث للقراءة عند القبور

    .)1) «(مراقي الفالح)الشيخ الطهطاوي يف 
ُب ا أخرج.7 احي لال  خلعبد العزيز ص 

(2)
 ال  ق × ن أنس أن  رسول اهلل ع بسنده

وكان له بعدد من فيها  ل ه عنهممن دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف ال»
  (.(3«نةوفتحت له أبواب الج» ويف رواية ، «حسنات

قال احلافظ واليصح االستشهاد به،  بأن  احلديث موضوع وأجيب عنه :

رواه أبو بكر عبد العزيز صاحب اخلالل »: (الفتاوى احلديثية)السخاوي يف 

للشيخ حممد بن  (إىل امليت وصول القراءة جزء)بإسناده عن أنس مرفوعا. كام يف 

ي مل أظفر به وعزاه للطرباين عن أنس، إال أنن إبراهيم املقديس، وقد ذكره القرطبي،

كام عزاه إليه  عبد العزيز صاحب اخلالل احلنبيل أليب بكر (الشايف)إىل اآلن. وهو يف 

ق من طري  (تفسريه)أخرجه الثعلبي يف » قال األلباين .  يصح املقديس، وأظنه مل

                                       
إىل الدار قطني، وأظنه ومهًا، فإين  مل أجد غريه  -أي الطهطاوي –وقد عزاه هذا »(. قال األلباين  117)(1) 

، (السنن)راد به كتابه عزاه إليه، لم إن  املعروف عند املشتغلني هبذا العلم أن  العزو إىل الدار قطني مطلقًا ي

 (. 325. أحكام اجلنائز )«وهذا احلديث مل أره فيه 

حاشية الدر عىل )أمحد بن حممد بن إسامعيل، فقيه حنفي ، اشتهر بكتابه  هـ( 1231 -000الطهطاوي ) 

كشف الرين  )، و (حاشية عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح )، وله  (املختار رشح تنوير األبصار

 . (ان املسح عىل اخلفنيعن بي

-2/81(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة)468-1/467انظر ترمجته  فهرس الفهارس للكتاين)  

82.) 

هو عبد العزيز بن جعفر أبو بكر الفقيه احلنبيل املعروف بغالم  هـ ( 363 -هـ282صاحب اخلالل )  (1)

ملقنع ، وكتاب اخلالف مع الشافعي، وكتاب اخلالل صاحب اخلالل الفقيه، له املصنفات احلسنة منها  ا

 (.10/459القولني، وخمترص السنة، وله غري ذلك يف التفسري واألصول. انظر ترمجته  تاريخ بغداد )

 (.3/1228مرقاة املفاتيح للمال عيل القاري)(3)
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لنا أيوب بن مدرك عن أيب عبيدة عن احلسن حدلنا أيب حدحممد بن أمحد الرياحي  

عن أنس بن مالك مرفوعا
،  «وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل»، مث قال:(1)

، فاحلمد هلل  -مراده اإلمام السخاوي- لووقف عىل إسناده جلزم بعدم صحتهو

«واملنة احلمد ته. فلهستطعنا الكشف عن علا حتى ;الذي أوقفنا عليه
2) )
 . 

نجاين   بن عيلّ  د. أخرج أبو القاسم سع8 قال    وائده عن أيب هريرةف يف الز 

من دخل المقابر، ثم قرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الل ه »  × ل اهللول رساق
 ما قرأت من كالمك ألهل أحد، وألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب

(3)والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى الل ه تعالى المقابر من المؤمنين
». 

بأن  احلديث ضعيف ال حيتج به؛ ألن  كتب الفوائد يف الغالب  وأجيب عنه 

قال اإلمام أمحد  يصنفها علامء احلديث لرواية األحاديث الغريبة التي ال تصح،

  فائدة، إذا سمعت  أصحاب احلديث يقولون  هذا حديث غريب، أو»  

ث أو حديٌث ليس له فاعل م أنه خطأ ، أو دخل حديٌث يف حديث أو خطأ من املحد 

 (4).«إسناد 
حاديث وإن كانت األ وهذه»إال أن  السيوطي قال  ومع ضعف هذه األحاديث 

ٍ  لك ملسلمني ما زالوا يفا فة فمجموعها يدل عىل أن لذلك أصال وأنّ يضع رص 
مي

ذلك كله  ن ذلك إمجاعا ، ذكرا فكريكملوتاهم من غري ن ويقرأون وعرص جيتمعون

«ةسألفه يف املل  جزء أ املقديس احلنبيلي يف احلافظ شمس الدين بن عبد الواحد
)5). 

                                       
 (119/ 8( تفسري الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلبي ) (1

 (. 192(، وانظر   أحكام اجلنائز له ) 3/397ة ) سلسلة األحاديث الضعيف (2)

 (.3/1228مرقاة املفاتيح للمال عيل القاري )(3)

 (.1/142الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )(4)

 (.2/212(، بدائع الصنائع للكاساين)2/569(، وانظر  املغني البن قدامة)311 (رشح الصدور(5)
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 كعها يدل عىل أن لذلوقوله فمجم»فقال   عن ذلك،  وقد أجاب المباركفوري

عىل أن لذلك أصال أم ال، وليس كل  انظر هل يدل جمموعهيه تأمل ، فليال فصأ

 .أصال ايدل عىل أن هل ن عدة أحاديث ضعافجمموع م
رص  ٍن املإفأما قوله  و

 ،رص جيتمعون ويقرأون ملوتاهموع سلمني ما زالوا يف كل مي

اجتامعهم  -هم نع ريض اهلل- نيالصاحل ففيه نظر ظاهر ، فإنه مل يثبت عن السلف

«يان باإلسناد الصحيحبي لبوته فعليه العم ملوتاهم ومن يدّ هتوقراء
 (1). 

 بما يلي:من القياس القياس، فقد استدلوا  ثالثاً:
إهداء لواب الصدقة، والعتق إهداء لواب القرآن مثله مثل أن.1

(2)
، واحلج عىل 

 والقياس على ذلك من وجوه:أحد القولني ، 

 القياس من نفعه ولوابه، وهذا ل  عبادة، وبر، وطاعة، فوص   أن  الكل   األول:

 . علامء بهالذي احتج مجهور ال اجليل،

إن  احلج والدعاء واالستغفار كلها عبادات بدنية، وقد أوصل »قال ابن قدامة  

.«اهلل نفعها إىل امليت، فكذلك ما سواها 
(3) 
أن  العاص بن وائل السهمي أوصى أن » واستدل له بحديث عبد اهلل بن عمرو 

عمرو أن يعتق عنه يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه 
فقال: يا  ×، فأتى النبي ×الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول اهلل 

رسول اهلل إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، 
إن ه لو كان مسلماً »: ×وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اهلل 

                                       
 (.3/275رشحه عىل الرتمذي )(1)

 (.25/ 1رشح النووي عىل مسلم ) (2)

 (.79/ 5(، املغني )425/ 2الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين() (3)
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فلو كان » ، )ويف رواية( «عنه بلغه ذلك فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم
«أقّر بالتوحيد فُصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك

 (1). 
 أن  الكل صدقة عىل امليت .: الثاني

 فيها، اختالف ال التي الصدقة الباب هذا أصل» ( التذكرة) يف قرطبيال قال

 إذ والدعاء، واالستغفار، القرءان، قراءة تصل فكذلك لواهبا، للميت يصل فكام

 . باملال ختتص ال الصدقة فإنّ  صدقة، ذلك كل

: ما تقول في قوله تعالى قلت لعمر بن الخطاب ، قال  يعىل بن أمية فعن
ت مما بعج ؟ فقال:[101النساء  ] ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب    ﴿ :

ل ه بها عليكم ال صدقة تصد ق» :، فقال× ه ، فسألت رسول الل هنعجبت م
(2) « هصدقت وافاقبل

. 

من أحدكم  ىمسال يصبح على كل»  ، أنه قال× ين النبعن أيب ذر، عو
ل تهليلة صدقة، وكل كل تحميدة صدقة، و كصدقة، فكل تسبيحة صدقة، و 

، ويجزئ من ةونهي عن المنكر صدق، وأمر بالمعروف صدقة، رة صدقةيتكب
 فأفاد القبور، زيارة العلامء استحب وهلذا، (3)«ىعهما من الضحكعتان ير كذلك ر 

 (4).«الرشع عرف يف الصدقة لفظ يشملها القراءة أنّ 
 فعلها إذا امليت إىل األعامل لواب وصول عىل متظاهرة أن  النصوص الثالث:

 مل املسلم ألخيه وهبه فإذا للعامل، الثواب حق فإن   القياس، حمض وهذا عنه، احلي

 .موته بعد من له وإبرائه حياته، يف ماله هبة من يمنع مل كام ذلك، من يمنع

                                       
 ( .17( سبق خترجيه ص )1)

 (.1/478صحيح مسلم ) (2)

 (.498/ 1صحيح مسلم ) (3)

 (.1/277التذكرة للقرطبي )(4)  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8543
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8543
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 تقوم ونية ترك، جمرد هو الذي الصوم، لواب بوصول×  النبي نب ه قدو

 القراءة، لواب وصول اجلوارح، عىل بعمل وليس اهلل، إال عليه يطلع ال بالقلب،

 األوىل. بطريق العني وتراه األذن، تسمعه باللسان عمل هي التي

 هللا أوصل وقد املفطرات، عن النفس وكف حمضة، نية الصوم أن   ويوضحه

 فوصول النية، إىل تفتقر ال بل ونية، هي عمل التي بالقراءة فكيف امليت، إىل لوابه

 (1).األعامل سائر وصول عىل تنبيه فيه امليت إىل الصوم لواب
واستدلوا أيضًا بالقياس عىل الدعاء الثابت باإلمجاع انتفاع امليت به مع أن ه .2

ليس من سعيه
 (2). 

 :ه أمرانيم، فإن الدعاء فيعىل الدعاء ال يستق أن القياس والجواب عليه:

اللهم اغفر له،    مهلو املغفرة يف قوحالذي هو مدلوله ن همتعلق أحدهما:

 مل جى حصوله للميت، وال حيصل إال له، فإنهر  لوابه، فاألول هو الذي يرواآلخ

 .عا للميت باملغفرة ديدع لنفسه، وإنام

يس للميت من لفهو للداعي فقط، و -اب عىل الدعاءووهو الث:- والثاني

 (3).اب، فالقياس عىل الدعاء غلط، وخروج من باب إىل ب ءالثواب عىل الدعاء يش
 من فيها بام له واالستشفاع امليت، النتفاع إال رشعت ما اجلنازة .أن  صالة3

 دعاء من الصالة تشتمل عليه ما امليت إىل يصل كان فإذا واستغفار، ودعاء، قراءة،

 يف والتفريق بسواء، سواء ن،آالقر من عليه تشتمل ما إليه يصل فكذلك ، غفارواست

                                       
 (، اإلنصاف للمرداوي567، 2دامة)بن ق(، املغني ال455-454رشح العقيد الطحاوية البن أيب العز) 1))

(2/558.) 

 (.510/ 1(  منح اجلليل لعليش ) 2)

 (.510/ 1)  (، منح اجلليل لعليش192/ 3)  الفروق للقرايف3))
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حمل النزاع يلزم  يف نص وهذا مقبول، حتكم غري مشموالهتا بني الواحدة العبادة

العمل به
(1)

. 

 أنه منه، فأحله احلقوق، من حق امليت ذمة يف له كان إذا احلي أن   عىل . وأمجعوا4

 بالنص احلي ذمة من سقط ذمة احلي، فإذا من يسقط كام منه، ويربأ ينفعه،

 امليت ذمة من فسقوطه بل رده، به يرض مل ولو بنفسه، له أدائه إمكان مع واإلمجاع،

 واإلسقاط، باإلبراء انتفع وإذا وأحرى، أوىل أدائه من يتمكن ال حيث باإلبراء

 فإذا الواهب، حق ملالع لواب فإن   بينهام،  فرق وال واإلهداء، باهلبة فكذلك ينتفع

 هو وغريه الدين من احلقوق من امليت ما عىل أن كام إليه، انتقل للميت، جعله

حق  فكالمها ذمته، من وسقط إليه، اإلبراء وصل أبرأه فإذا احلي، حق حمض

 أحدمها، وصول يوجب الرشع قواعد من قاعدة أو قياس أو نص فأي  للحى،

اآلخر. وصول ويمنع
(2) 

بت دليل حيرم القراءة عىل امليت ال من القرآن، وال من السنة، وال .أن ه مل يث5

  أحد من أئمة املذاهب.  به ج  ر  ح  

ىل اتع اهلل ألن إعطاء الثواب منبحصول االنتفاع ؛  ه ال امتناع يف العقل. أن6

جعل الثواب له ب يتفضل عىل من عمل ألجله عليه، فله أن اقتحق اسال إفضال منه

 .اًس واب من غري عمل رأالث ضل بإعطاءكام له أن يتف

ت املستمع يأن  القول بحصول أجر القراءة إذا قرئ عند القرب للم واجلواب عنه 

أمر فيه وال َّني  ال يصح؛ النعقاد اإلمجاع عىل أن الثواب يتبع األمر والنهي، فام ال

ذا مل إي، وهاألوامر والنوا متى انقطع عنهو، واملاته؛ بدليل املباحياب فول ال

                                       
 (.5توضيح البيان لوصول لواب القرآن لعبد اهلل بن الصديق الغامري ) 1))

 (.122-1/121الروح البن القيم) 2))
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لبهائم ا مستمعني، أال ترى أنوا نايكونوا مأمورين ال يكون هلم لواب، وإن ك

 (1).ىوتستامع فكذلك امل  االبالقراءة وال لواب هلا؛ لعدم األمر هلا ب اواتنصتسمع أ
 أدلة أصحاب المسلك الثاني:الفرع الثاني: 

 استدل من اشرتط الدعاء حلصول انتفاع امليت بالقراءة بام ييل  

 الدليل األول من اإلجماع:
 حكى اإلمام النووي اإلمجاع عىل انتفاع امليت بالدعاء عامةً 

(2)
 ناب ، ونص  

هدى له أه لو قرأ يف بيته ونإ»النتفاع به بعد القراءة، فقال  عىل ا (املدخل) يفاحلاج  

قال  اللهم  وا له، أاهبوغ من تالوته وهب لروهلا أنه إذا فصلوصلت، وكيفية و

خيه، والدعاء يصل  أا له فإن ذلك دعاء بالثواب؛ ألن يصل إىلاهبوعل لاج

 مالله  دعاء بأن يقول كمن أراد وصول قراءته بال خالف فليجعل ذل، خالف بال

.«واب ما أقرأ إىل فالنل لصأو
(3) 

 والسالم الصالة عليه أن هيف صحيحه أخرج البخاري   الدليل الثاني من السنة

 .((4«كِ ل وأدعو ،فأستغفر لك ،ذاك لو كان وأنا حي» :  عائشة للسيدة قال
 تشمل الكلمة هذه فإنّ  ، «لكِ  عوأدو » قوله عموم  احلديث هذا يف الشاهد حمل

 إليصال القرآن يشء من قراءة بعد الرجل دعاء ذلك يف فدخل بأنواعه، الدعاء

 . ( فالن إىل قرأت ما لواب أوصل اللهم)  : قول بنحو للميت الثواب

 ، واستدلوا به بام ييل الدليل الثالث من القياس

ام الدعاء؛ ألنه إذا يقوم مق أوصل لواب ما قرأناه أن الدعاء بقولنا   اللهم .1

                                       
 (.3/192) ( الفروق للقرايف1)

 (.7/90رشح صحيح مسلم ) 2))

 (.1/266( املدخل)3)

 (.7/119أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح )4) )
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 (1).لري هذا يف سائر األعامنفعه الدعاء بام ليس للداعي فام له أوىل، وجي
 ينفعهم ألمواتل الدعاء أن   عىل العلامء أمجع»   (األذكار) يف النووي اإلمام قال

 فاملشهور القرءان لواب قراءة وصول يف العلامء واختلف» : قال لم ،لوابه ويصلهم

 إىل أصحاب الشافعي من مجاعة وذهب،  يصل ال أنه :ومجاعة الشافعي مذهب من

 إىل قرأته ما لواب أوصل اللهم : فراغه بعد القارىء يقول أن فاالختيار ، يصل أنه

.« فالن
(2) 
 (3).ولة للميت أرجى للقباءالقر ء عقبأن الدعا.2

وحمور أدلة هذا املسلك القياس عىل الدعاء املجمع عىل انتفاع امليت به، وقد 

من أنه قياس مع  –بام سبق  -أجيب عىل االستدالل بالدعاء والقياس عليه 

الفارق؛ ألن الثواب يف الدعاء للداعي فقط، وليس للميت من الثواب عىل الدعاء 

 الف يف وصول الثواب وعدمه، فدل عىل بطالن االستدالل به.يشء، واخل

هو  «اللهم أوصل لواب ما قرأته إىل فالن»ويمكن الرد عليه بأن قول الداعي  

 الدعاء طمعا بفضل اهلل واستدرار رمحته، وهذا أرجى للقبول ووصوله للميت.

 أدلة أصحاب المسلك الثالث: الفرع الثالث: 
 املجاورة؛ حلصول االنتفاع، فقد استدلوا بام ييل  أما القائلون باشرتاط

 أوًًل: من السنة: 
: أما إنهما لى قبرين، فقالع × مّر رسول اهلل»ال  حديث ابن عباس ق.1

ا اآلخر مذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأعليعذبان وما ي
                                       

 (.3/258) (، إعانة الطالبني  للبكري6/92حاشية الشربامليس )1) )

 (.287( األذكار)2)

 (.1/244( حاشية ابن عابدين)3)
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، ثم غرس على نيناثه بفشق   قال: فدعا بعسيب رطب ،فكان ًل يستتر من بوله
 .(1) «سافف عنهما ما لم ييبخ، ثم قال: لعله أن ياهذا واحدا وعلى هذا واحد

 القبور؛ رجاء عىل األشجار من احلديث جواز غرس يستفاد :وجه الدًللة 

التخفيف عىل األموات، وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح اجلريد ، فتالوة الرجل 

 التسبيح من من وأنفع أعظم إنسان من نآلقرا املؤمن للقرآن من باب أوىل، وقراءة

عود
(2(. 

 أن ه عىل دليل وفيه» : اجلريدتني حديث ذكر البغوي بعد الفقيه وقال املحدث

(3) ولواًبا بركة يشء كل من أعظم ألنه القبور؛ عىل قراءة القرءان يستحب
».  

د رجاء اويؤ.2 ،فقد ×أصحاب النبي  لتخفيف بتالوة القرآن فعل بعضك 

  أن بريدة بن الحصيب األسلمي الصحابي»  (حهيصح) يف ر البخاري كذ
«انأوصى أن يجعل في قبره جريدت

 (4). 
 فعل مثل فعل النبيب تربك هـه أنــففي»  (رشح مسلم)ال النووي يف  ــق

×»(5). 
                                       

 (.1/240السياق له) ، ومسلم يف صحيحه، و410/(1أخرجه البخاري يف صحيحه) 1))

(، رشح منتهى اإلرادات 131، وانظر  رشح الصدور للسيوطي)202/(3رشح مسلم للنووي)2) )

 (.1/276(، التذكرة للقرطبي)260(، غاية املنتهى للبهويت)1/163للبهويت )

 (.1/273( يف رشح السنة)3)

الشافعي، حمي السنة، تفقه  هو أبو حممد ، احلسني بن مسعود بن الفراء ه( 516 -436والبغوي ) بعد 

يف فقه  (التهذيب )، و (معامل التنزيل)، و(رشح السنة)عىل القايض حسني بن حممد شيخ الشافعية، له  

 الشافعية.

 (.80-6/79(، شذرات الذهب البن العامد)1/281انظر ترمجته  طبقات الشافعية البن شهبة)

 بسند صحيح. انظر  فتح الباري البن حجر (، ووصله ابن سعد1/399( رواه البخاري تعليقًا )4)

(1/320.) 

 (.3/202(  رشح مسلم للنووي )5)
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، وأن  الرس  يف ختفيف ×أن  وضع اجلريد عىل القرب خاص به  والجواب عنه:

ودعائه هلام، وهذا ×ين مل يكن يف نداوة العسيب، بل يف شفاعته العذاب عن القرب

إىل الرفيق األعىل، وال لغريه من  ×مما ال يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله 

؛ ألن  االطالع عىل عذاب القرب من خصوصياته عليه الصالة والسالم، ×بعده 

  قال تعاىل  نص القرآنوهو من الغيب الذي ال يطلع عليه إال الرسول كام جاء يف 

 .[26 اجلن ] ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ﴿

ومل يره  محل احلديث عىل عمومه، بريدة كأن  »وقد رد عليه ابن حجر بقوله   

ب أم ال أن اللعكوننا ال ن نيلزم م خاصا بذينك الرجلني، وال ذ  تسبب له يف  نم أُيع 

ال  ال ندري أرحم أم ال أنا  يمنع كوننب، كام الُعذ   ف عنه العذاب أن لوفأمر خي

بل  ،ة، وليس يف السياق ما يقطع عىل أنه بارش الوضع بيده الكريمةمحندعو له بالر

ى بريدة بن احلصيب الصحايبمحيتمل أن يكون أ بذلك، فأوَّص أن  ر به، وقد تأس 

«أن يتبع من غريه  قربه جريدتان، وهو أوىل ع عىلضيو
 (1)

. 
أنه يظهر من ترصف اإلمام البخاري أن  ذلك  مرين: األول:عنه بأ وقد أجيب

 .خاص هبذين الرجلني، فلذلك عقبه بقول ابن عمر  إنام يظله عمله

أن ذلك خاص هبام القول  البخاري ويظهر من ترصف» : ابن رشيد قال

صوصية هو الصواب ، ألن الرسول عليه الصالة والسالم مل يغرز اجلريدة باخل

عىل قبور علم تعذيب أهلها ، ومل يفعل ذلك لسائر القبور ، ولو كان سنة لفعله  إال

باجلميع ، وألن اخللفاء الراشدين وكبار الصحابة مل يفعلوا ذلك ، ولو كان مرشوعا 

«لبادروا إليه 
 (2)

. 

                                       
 (.1/320( فتح الباري )1)

 املرجع السابق.2) )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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واحلديث ال يدل عليه حتى لو  ،ال حجة فيه؛ ألن ه رأي بريدة أن  رأي  الثاني

مرشوعية وضع اجلريد عند  بن احلصيب  كان عامًا، كام أن ه ليس يف فعل بريدة

 (1).زيارة القبور، وغاية ما فيه جعل اجلريدتني مع امليت يف قربه، وهي قضية أخرى
 .(2) «موتاكم على يس واأاقر »  سارن يب معقل حديث.3

غفر  إًل اآلخرة والدار اهلل يريد رجل يقرؤها ًل ن،آالقر  قلب يس» ويف رواية 
(3) «مموتاك على وهاأواقر  له، اهلل

واألمر بقراءهتا فيه داللة ظاهرة عىل انتفاع 

 األموات بقراءة سورة يس، وغريها مثلها.

الرواية ضعيف ، وفيها من مل يسم، ومل ينسب، ومل  إسنادبأن  وأجيب عليه:

يصح يف الباب  هذا حديث جمهول املتن، وال»يولق؛ ولذلك قال الدارقطني   

«حديث
 (4). 

 رفعه    هريرة أيب عن فوائده يف الزنجاين عيل بن سعد القاسم أبو وأخرج.4
 [1اإلخالص ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ الكتاب،  ة بفاتح قرأ ثم المقابر دخل من»

 كالمك من قرأت ما ثواب جعلت إني قال: ثم [1 التكالر] ﴾ژ  ڑ   ﴿و
                                       

 (.202( أحكام اجلنائز لأللباين)1) 

 (.51سبق خترجيه  ص )2) )

يه عن رجل عن أبيه عن مطوالً من رواية معتمر عن أب (26/  5)الرواية هبذا اللفظ أخرجها اإلمام أمحد  )3)

البقرة سنام القرآن وذروته، ونزل مع كل آية منها لامنون ملكا، »  :معقل بن يسار مرفوعا بلفظ

أو فوصلت بسورة البقرة  -واستخرجت   )اهلل ال إله إال هو احلي القيوم( من حتت العرش، فوصلت هبا 

واقرأوها اىل والدار اآلخرة إال غفر له، ، و )يس( قلب القرآن، ال يقرأها رجل يريد اهلل تبارك وتع-

ـ الثانية يف « عن أبيه»( وليس عنده زيادة  1075)( عمل اليوم والليلة). ورواه النسائي يف «موتاكم عىل

( من طرق عن املعتمر بن سليامن به. انظر  231 - 230، 20/220) (الكبري)اإلسناد، والطرباين يف 

 (.1/50لعبد اللطيف ) (يف امليزان قلب القرآن يس)حديث 

 .16-15، القول املبني لعيل احللبي   784(. 104/ 2التلخيص احلبري البن حجر)4) )
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«تعالى اهلل إلى له شفعاء كانوا والمؤمنات، المؤمنين المقابر ألهل
وهو ، (1) 

 ضعيف كام سبق.

 سورة فضائل يف السمرقندي حممد وأبو تارخيه يف والرافعي النسائي وروى.5

 مرّ  من»    × اهلل رسول قال»قال     طالب أيب بن عيل حديث من اإلخالص
 أعطي لألموات، أجره وهب ثم مرة، عشرة أحد اهلل هو قل وقرأ ر،المقاب على
 عدد األموات األجر من

»
 وهو أيضًا مما سبق تضعيفه.، (2)

عىل واستدلوا عىل ذلك بعدة روايات، وهي ، أن ه فعل الصحابة والسلف ثانياً:

  لاللة أقسام
 ه فعل األنصار:: ما روي من أن  القسم األول

 لهم مات إذا األنصار كانت» :قال الشعبي عن (اجلامع) يف لاخلال   أخرج -
 .(3)«نآالقر  عنده يقرأون قبره، إلى اختلفوا ميت

 : من أمرينهذا األثر ضعيف اًلستدًلل ب
باب ما يقال عند »أن  األلر عند ابن أيب شيبة ، وقد ترجم له بقوله   األول:

يقرأون عند امليت بسورة  ارــصـت األنـكان»  ظـبلفو ـوه ،«رضي املريض إذا ُح 

«البقرة
(1) 

 .فظهر هبذا أن  األلر ليس يف القراءة عند القرب بل عند االحتضار، 

                                       
 (.59سبق خترجيه ص ) 1))

 للعقيدة الطحاوية  يف رشحه قال ابن جربينوالقراءة عند القرب من األمور املنكرة عند غالب العلامء  

عند القبور، والصالة يف املساجد أفضل من الصالة عند فالدعاء يف املساجد أفضل من الدعاء »(  77)

والصواب هو قول اجلمهور؛ وهو أنه ال .القبور، وكذلك القراءة يف املساجد أفضل منها عند القبور

يقصد القرب للقراءة عنده، بل إذا أرد أن هيدي للميت قراءة أو ذكرًا قرأها عند أهله أو يف بيته أو نحو 

  .«ذلك

 (.57ه )سبق خترجي 2))

 (.14(، وذكره ابن القيم يف كتابه الروح)1/89( اجلامع)3)
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 في سنده جمالدًا؛ وهو ابن، ضعفه ابن حجر، فضعيف اإلسناده أن الثاني:

 «ليس بالقوي، وقد تغري  يف آخر عمره»ابن حجر  سعيد، قال احلافظ 
( (2

.
 

 ، وأخذ اإلمام أحمد بروايته:عن ابن عمر روي  : ماالقسم الثاني
 -لنا عيل ابن موسى احلداد اق  حدل  أخربين احلسن بن أمحد الور  قال اخلال  

 جنازة، يف اجلوهري قدامة بن وحممد حنبل بن أمحد مع كنت» قال  -وكان صدوقاً 

 راءةالق إن هذا يا :أمحد له فقال القرب، عند يقرأ هرير رجل جلس دفن امليت فلام

 أبا يا «حنبل ألمحد بن قدامه بن حممد قال املقابر، من خرجنا فلام ، بدعة القرب عند

 شيًلا؟ عنه كتبت هل قال  ، لقة قال احللبي؟ إسامعيل بن مبرش يف تقول ما اهلل عبد

عن  ،عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج بن بن إسامعيل مبرش أخربين قال .نعم  قال

وقال:  ،ذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاأنه أوصى إ»  أبيه
 : له فقل الرجل إلى فارجع» : أحمد له فقال « سمعت ابن عمر يوصي بذلك

«يقرأ
 هذا»  األذكار أمايل يف حجر ابن ، وقال(األذكار)حسنه النووي يف . (3)

 . «حس موقوف
                                       

 (.15(،  وذكره السيوطي يف رشح الصدور)2/455مصنف ابن أيب شيبة)  1))

 (.1/109(،  وتقريب التهذيب )104/ 2تلخيص احلبري)  2))

(، 4/93ن الكربى بسنده )، والبيهقي يف السن)88( أخرجه اخلال ل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر )3)

إيذا أدخلتموين قربي فضعوين يف اللحد وقولوا  باسم اهلل وعىل سن ة »وفيه  أن العالء بن اللجالج قال  

يل   الرتاب ×اهلل  رسول ُسن وا ع  وخامتتها فإين رأيت ابن عمر  رأيس أول البقرة واقرأوا عند سنًا ، و 

 .« ذلك يستحب

الج بن العالء بن الرمحن مرفوعًا  عن عبد ورواه الطرباين يف معجمه أبيه قال  قال يل أيب  عن الل ج 

الج أبو خالد  رسول وعىل ملة اهلل بسم فأحلدين، فإذا وضعتني يف حلدي فقل  مت أنا إذا بني  يا» قال  الل ج 

 ×عت رسول اهلل وخامتتها ، فإين سم البقرة رأيس بفاحتة عند اقرأ لم سنًا الرتاب ، لم سن  عيلّ × اهلل
 (.3/44. جممع الزوائد )«رجاله مولقون  ». قال اهليثمي  « يقول ذلك
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ألن   ؛ن أمحد نظرأن  يف لبوت هذه القصة ع والجواب عنه من وجوه: األول:

، وكذلك شيخه عيل بن موسى احلداد ، جمهولشيخ اخلالل احلسن بن أمحد الوراق 

ق هذا، اوإن  قيل يف هذا السند أن ه كان صدوقًا، فإن  الظاهر أن  القائل هو الور

  .حاله عرفوالذي ال يُ 

لل عن سمعت أمحد س»  خمالف ملا رواه أبو داود يف مسائله قال أن ه الثاني:

 «القراءة عند القرب؟ فقال  ال
مذهبه  وينتج من اجلمع بني الروايتني عنه أن  ، (1)

 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .كراهة القراءة عند القرب إال عند الدفن

عىل القبور. وهو قول مجهور السلف وعليها  آننقل اجلامعة عن أمحد كراهة القر»

«هقدماء أصحاب
 (2)

 . 

السند هبذا األلر ال يصح عن ابن عمر، ولو فرض لبوته عن اإلمام  أن   الثالث:

ألن  عبد الرمحن ابن العالء بن اللجالج معدود يف املجهولني، كام  ؛أمحد وذلك

 ، «ما روي عنه سوى مبرش هذا » يشعر بذلك قول الذهبي يف ترمجته من )امليزان( 

ومن طريقة رواه ابن عساكر
ا توليق ابن، (3) حيان إياه فمام ال يعتد به؛ ملا اشتهر  وأم 

حني قال يف  (التقريب)به من التساهل يف التوليق، ولذلك مل يعرج عليه احلافظ يف 

 «مقبول»املرتجم  
(4)

عليه يف   احلديث كام نص  وإال فلني   -يعني عند املتابعة- 

.  ومل يتابعه أحد عىل هذه الروايةاملقدمة، 
(5)

 

                                       
 ،(العاقبة) يف كتاب األزدي احلق عبد ، وبمثله يرد عىل ما أورده)224مسائل اإلمام أمحد أليب داود)1) )

وذي حممد بن أمحد أن   وغريمها،  ،(التذكرة) يف والقرطبي  :  يقول  حنبل بن أمحد سمعت » قال املر 

 ألهل ذلك لواب واجعلوا أحد، اهلل هو وقل واملعوذتني، الكتاب، بفاحتة املقابر، فاقرأوا دخلتم إذا»

 (.1/274التذكرة ) « اليهم يصل فإنه املقابر،

 (.362/ 5الفتاوى الكربى )2) )

 (. 399/ 13( امليزان )3)

 (.348) تقريب  التهذيب 4))

 (128/ 2) أللباينانظر  أحكام اجلنائز ل 5))
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، ×، فهو موقوف مل يرفعه إىل النبي ت سنده عن ابن عمرأن ه لو لب الرابع:
 .فال حجة فيه أصالً 

 (املعجم الكبري)، والطرباين يف(شعب اإليامن)بأن  البيهقي يف  وأجيب عنه:

ه مرفوعاً اأخرج
(1)

من طريق حيي بن عبد اهلل بن الضحاك البابيل حدلنا أيوب بن  

قال  سمعت عطاء بن أيب  -وقاص موىل آل سعد بن أيب  -َّنيك احللبي الزهري 

 إذا مات أحدكم »  يقول × رباح قال  سمعت عبد اهلل بن عمر سمعت النبي
كتاب، وعند رجليه ال وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة وه،تحبس فال

لم، وقد عمل يكتب إال هبذا اإلسناد فيام أ »قال البيهقي   «هبخاتمة البقرة في قبر 

« ابن عمر موقوفا عليه ذكورة فيه عناءة املرروينا الق
 إسناده»وقال ابن حجر  . (2)

 (3).«حسن
 سنده ضعيف، وله علتان: أن   والرد عليه:

.(التقريب)كام قال احلافظ يف  -ضعيف -البابلتي األولى:
(4)

 

ال أحدث »قال أبو زرعة  .هب بن َّنيك، فإن ه أشد ضعفًا منشيخه أيو الثانية: 

 «منكر احلديثهو   ومل يقرأ علينا حديثه، وقال َّنيك، نعن أيوب ب
(5)

 علق، و

فإذا عرفت » األلباين عىل تصحيح ابن حجر والشوكاين للحديث ، فقالالشيخ 

إسناده »يف حديث الطرباين هذا   (الفتح)ا فالعجب من احلافظ حيث قال يف هذ

(6)(نيل األوطار)! ونقله عنه الشوكاين يف «حسن 
 .!وأقره

                                       
 (.12/444(، الطرباين يف املعجم الكبري )11/471( شعب اإليامن للبيهقي)1)

 (.11/471( شعب اإليامن )2)

 (.143/ 3فتح الباري )3) )

 (.1/593تقريب التهذيب)  4))

 (.3/796الضعفاء أليب زرعة)  5))

((6 (3 /309) 
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، وفيه حييى بن عبد اهلل البابلتي، (الكبري)الطرباين يف رواه »ا اهليثمي فقال  وأم

وهو ضعيف 
( (1

.« منه وفاته أن فيه أيوب بن َّنيك، وهو رش ،
(2) 

 ثالثاً: ما نقل عن اإلمام الشافعي في ذلك:
( بالقرآن امليت انتفاع يف العميم باإلحسان القول) رسالته يف القطان ابن ونقل

 شهاب شيخنا واختاره» ، وقال هقرب عىل بالقراءة امليت انتفاع افعيالش عن

عقيل ابن الدين
(3)

 وقرأ خرًيا، عليه وألنى سعد، بن الليث زار الشافعي أن   وتواتر ،

  (4).« كذلك فكان األمر تدوم أن أرجو»  وقال ختمة، عنده
الشافعي عدم لبوت ذلك عن اإلمام عليه ب شيخ اإلسالم ابن تيميةوقد رد 

 ؛ال حيفظ عن الشافعي نفسه يف هذه املسألة كالم وذلك» :( اإلقتضاء) بقوله يف

.«ألن ذلك كان عنده بدعة 
القراءة ال  أن  القائل بمذهبه خيالف  كما أن  هذا (5)

 كام نقله عنه احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل   ،يصل إهداء لواهبا إىل املوتى

 (6) .[39النجم  ]  ﴾  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب﴿
                                       

 .(44/ 3) الزوائد(  جممع 1)

 (.1/13)  لباينأحكام اجلنائز لأل 2))

( مل أتبينه مما بني يدي من مراجع، و الذي نص  عليه ابن حجر أن  شيخه القطان الزم هباء الدين ابن عقيل  (3

هـ(، وصاهره عىل بنت له من جارية. انظر  إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر  769 -694)

(2/476.) 

 (.3/258) ( فتح املعني  للمليباري4)

 /4(، حاشية اجلمل )176 -175/ 3(، حاشية القليويب )6/93) يلـرمـاج للـحتـمـاية الــهـر  نـظـ( ان 4)

67-68.) 

 (.176 -173اقتضاء الرصاط املستقيم ) 5))

 (.31( و)19انظر البحث ) 6))
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 المعقول: ثالثاً:
وصول القراءة للميت إذا كانت بحرضته ؛ ألن حمل القراءة  رجىأنه ي -1

. محةالر تنزل
(1) 

أنه حيصل لألموات بركة القراءة ال لواهبا، كام حيصل هلم بركة ارجل  -2

 (2).الصالح يدفن عندهم، أو يدفنون عنده
 كليف، فقد حصلت بركة رسول اهلل  أن  بركة القراءة ال تتوقف عىل الت   -3

لخيل والدواب وغريمها، كام لبت باجلملةل ×
(3)

فينبغي أن ال هيمل أمر املوتى  ،

من القراءة ، فلعل الواقع يف ذلك هو الوصول هلم، وليس هذا حكام رشعيا.
(4) 

 أن   كان مرادهم ما رواه أبو نعيم عن أيب هريرة  أن ه إن والجواب عليه:

حين، فإن الميت يتأذى ادفنوا موتاكم وسط قوم صال » قال   × رسول اهلل
 (5).«، كما يتأذى الحي بجار السوءبجار السوء
هذا خرب باطل ، ال أصل له من »  ، قال ابن حبان ث موضوعفهو حدي

 6)).« روى مثل هذا اخلرب مرفوعا وجب جمانبة  روايته نوم،  ×كالم رسول اهلل
ره مجاعة من العلامء من استحباب الدفن بجوار وإن  كان مرادهم ما ذك

استنباط من الصاحلني، فلم يذكروا دلياًل رصحيًا عىل ذلك من السنة، وإن ام هو جمرد 

                                       
 (.1/244ين )( حاشية بن عابد1)

 (. 1/510) ( ، منح اجلليل لعليش3/193) ( الفروق للقرايف2)

هرب فرسا بسوط، فكان ال ُيسبق بعد ذلك، بعد أن كان بطيء احلركة  ×ُروي أنه  »رايف  ( قال الق3)

يست دعيهم إليه بنطحي رأ سه الباب  × كان يذهب إىل  بيوت أصحاب رسول اهلل -عليه السالم  –ومحاره 

ري ذ لك من بركاته   من مراجع. (، ومل أجده يف غريه فيام بني يدي  3/193الفروق ) .«عليه السالم  -وغ 

 (.1/510( ، منح اجلليل لعليش)3/193( الفروق للقرايف)4)

 (6/354( حلية األولياء)5)

يم  بن األشعث، قال ابن ( 6)
يف أول سنده  داود بن احلصني بن عقيل بن منصور، وقد انفرد به عن إيبراهي

 (. 191-190/ 1املجروحني ) « والبلية يف هذا احلديث من داود هذا»حبان  
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عليه الصالة  -أن موسى» بعض األحاديث، كام استنبط بعضهم ذلك من حديث 
 «حجرلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من اأَلرض المقدسة رمية ب -والسالم

متفق عليه
(1)

. 

األرض  باب من أحب الدفن يف »للحديث بقوله   وقد بّوب البخاري

 (2).انتهى «املقدسة أو نحوها 
واهلل - وسى أن  يدنيه من األرض املقدسةومعنى سؤال م» قال ابن بطال 

؛ لفضل من ُدفن يف األرض املقدسة من األنبياء والصاحلني، فاستحب  -أعلم

امت، كام يستحب جريهتم يف املحيا؛ وألن الفضالء يقصدون جماورهتم يف امل

«املواضع الفاضلة، ويزورون قبورها ويدعون ألهلها
ويف هذا » : وقال النووي، (3)

ن اركة، والقرب من مدافبالفاضلة واملواطن امل عاستحباب الدفن يف املواض

«نياحلالص
 (4) 

احلديث ليس رصحيًا يف ذلك ،  وال خيفى أن  » وقد رد  ذلك الشيخ املنجد بقوله 

استحباب الدفن يف األرض الفاضلة، ومل  ذ منه اإلمام البخاري وهلذا أخ

                                       
 (.4/1842( ، صحيح مسلم )2/90( اجلامع الصحيح للبخاري )(1

 (.2/89اجلامع الصحيح  للبخاري)2) )

 (.1/291) (، وانظر  كتاب املجروحني البن حبان3/325( رشح صحيح البخاري البن بطال )3)

هو أبو احلسن، عيل بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، ويعرف بابن  هـ( 449-000وابن بطال )

 .(االعتصام)، و (رشح صحيح البخاري )حام، كان من كبار املالكية، عني باحلديث، وألف فيه  الل

 (.3/283(، شذرات الذهب البن العامد)2/827انظر ترمجته  ترتيب املدارك للقايض عياض)

، (األم)قال الشافعي يف » :(، وهو املذهب ، قال النووي يف املجموع15/128( رشح مسلم للنووي)4)

يستحب الدفن يف أفضل مقربة يف البلد ملا ذكره املصنف ، وألنه أقرب إىل »قديم، ومجيع األصحاب   وال

(، وينظر   مغني املحتاج 5/246) «الرمحة ، قالوا   ومن ذلك املقابر املذكورة باخلري ودفن الصاحلني فيها

 .)2/52للخطيب الرشبيني )



 انتفاع األموات بقراءة القرآن                                          د. منيرة بنت محمد بن سعيد باحمدان 

316 

وقد ورد عن غري واحد من السلف . يستنبط استحباب الدفن بجوار الصاحلني

 :وأهل العلم الوصية بالدفن بجوار بعض الصاحلني

 فأوَّص ابن مسعود أن  يدفن بجنب قرب عثامن بن مظعون -
(1)

 ،

وأوَّص غالب بن جربيل صاحب اإلمام البخاري أن يدفن إىل جنب البخاري
( (2

 .

وأوَّص أبو بكر اخلطيب احلافظ أن يدفن إىل جانب برش بن احلارث
( (3. 

فمن اقتدى هبؤالء العلامء واألئمة، وأوَّص أن  يدفن بجوار فالن من الصاحلني 

  ورود لعدم – بذلك ينتفع أن ه نجزم ال كن ا وإن –فال ينكر عليه 
ٍ
 السنة من يشء

، غري أن  املنكر الذي جيب إنكاره، وَّني الن اس عنه  أن  يويص بدفنه يف ذلك يثبت

مكان معني، أو بجوار فالن، تربكًا هبذا امليت، وأن ه سينفعه بذاته، أو يشفع له عند 

ل، اتكاالً فهذا ال أصل له، وهو اعتقاد فاسد، قد حيمل الناس عىل سوء العم. اهلل

.«عىل شفاعة فالن من الناس
(4)

 

 
 
 

                              

                                       
 . (208/ 3الثقات البن حبان ) 1))

 . (3/201واملفرتق للخطيب البغدادي) ( املتفق2)

 . (5/34( تاريخ دمشق البن عساكر )3)

 (.129865( فتاوى الشيخ املنجد رقم )4)
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 املبحث الرابع
 الرتجيح

، وأمجل جب عيّل تلخيصهاألدلة واملناقشات، وااألقوال وكثري من  بعد عرض

    -بعد عرض األقوال واألدلة -ذلك يف النقاط التالية

  وانتفاعه به أصل متفق عليه يف أن  إهداء لواب األعامل الصاحلة للميت

 الدعاء والصدقة مطلقًا.

  أن األحاديث الواردة يف صحة انتفاع األموات بسعي األحياء يف األعامل

البدنية كالصوم، واألعامل املركبة من مال وبدن كاحلج أحاديث صحيحة لابتة يف 

 الكتب الستة السيام الصحيحني منها.

 نص من كتاب وال من القرآن مل يرد فيها  ةأن  مسألة انتفاع األموات بقراء

إنام عمدة من قال بوصول لواهبا وجواز فعلها عن و، السنة ال باجلواز وال بالتحريم

م، وعمدة من قال بعدم امليت هو قياسها عىل ما ورد يف النصوص من احلج والصيا

ت وصوهلا عموم النصوص من القرآن والسنة، وأَّنا عبادة ، واألصل يف العبادا

 .التوقيف، فال جيوز قياسها عىل احلج والصيام

   وحض الناس  أظهر هذه املذاهب هو الوقوف عند ما ورد،وال شك أن

 عىل فعل ما لبت باإلمجاع كونه آكد.

النجم  ] ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    ﴿قوله تعاىل ن  اتضح من خالل البحث أ

اجلمع بينهام، أو األخذ بظاهر وما لبت من األخبار جماالً ألنظار الفقهاء يف  ، [39

 .أو القياس عليه ×اآلية واالقتصار عىل نوع ما ورد فيه اإلذن من النبي 

امليت ينتفع بقراءة القرآن  ن  بأقال   أن  أضعف املسالك عند القائلني باجلواز من

عنده، باعتبار سامعه كالم اهلل، فهذا مل يصح عن أحد برشط املجاورة وقراءة القرآن 

األئمة املشهورين، وال شك يف سامعه، ولكن انتفاعه بالسامع ال يصح، فإن  من
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لواب االستامع مرشوط باحلياة، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع بموته، بل ربام 

 .يترضر ويتأمل؛ لكونه مل يمتثل أوامر اهلل ونواهيه، أو لكونه مل يزدد من اخلري

  ضعيفًا؛ لضعف اآللار الواردة فيه. وكذا يعد  القول بقراءة القرآن عىل القرب

مل أجد من األئمة والفقهاء من وصف هبة لواب القراءة للميت بأَّنا بدعة إال يف 

 مسألة القراءة عىل القبور.

وعىل هذا ، بام وردت فيه النصوص حمل نظر واجتهاد القراءة إحلاقأن  القول ب

، سواء من ك؛ فال يشء عليهيذهب إىل ذل فمن أخذ هبذا عن اجتهاد، أو تقليد ملن

 سلك طريقة القائلني هببة الثواب ، أو من اشرتط الدعاء للوصول.

-الـفهذه األعم»بن جربين يف رشحه لكتاب العقيدة الطحاوية  اقال الشيخ 

، ولكنه مل ينف × أقرها -مراده ما لبت من انتفاع امليت بالصدقة والصوم واحلج

ها، فيلحق بذلك بقية األعامل بدنية أو ـق بـحغريها، بل ظاهره أن ما يشبهها يل

«مالية
(1). 

فإن  املسألة تدخل حتت طرائق استدرار رمحة اهلل ، وهو ذو الفضل و ال  وختاًما:

 يف اجلزم عن الوقف املختار»من روحه، وال أقول فيها كام قال ابن حجر    سيأ

«منه واإلكثار عمله مع استحباب املسألة
(2)

 إن    : قاله املالكيةولكن أقول بام، 

 احلق فلعل ينبغي إمهاهلا، فال فيه، اخلالف حصل وإن للميت القراءة لواب وصول

 يف وإنام هو رشعي، ُحكم يف اخلالف وليس عنا، ُمغيبة األمور هذه فإن   الوصول،

يقع هل أمر
(3(

 منها القصد كان إذا أما السنية فهي مكروهة، وجه عىل فعلت ، فإذا

                                       
(1( )76.) 

 (.51) ( اجلواب الشايف عن السؤال اخلايف البن حجر2)

(، حاشية 1/284) الدواين للنفراوي (، وانظر  الفواكه2/238( انظر  مواهب اجلليل للحطاب)3)

 (. 1/423وقي)الدس
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فإن القراءة للميت إن .  ذلك يف كراهة للميت فال والربكة والنفع بالثوا حصول

للقارئ، فاملستفيد منها واحد منهام، وال هرر منها عىل أحد. مع  يمل تنفع امليت فه

 رمحة اهللّ وفضله أن يفيد هبا امليت كالشفاعة والدعاء وغريمها. تغليب الرجاء يف
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 امةاخل
وبعد مدارسة أقوال الفقهاء ، واختياراهتم ومسالكهم للمنع واإلباحة ، أقف 

حيث انتهت يب مباحث الدراسة؛ ألرسم خالصة ما أظهرته من نتائج، وذلك عىل 

   ما ييل

لبت بالنصوص املتواترة، وإمجاع سلف األمة، أن املؤمن ينتفع بام ليس من  أوًًل:

 .ت؛ كالدعاء له واالستغفارسعيه يف بعض األعامل والطاعا

ال ينفع اإلنسان إال عمله وحتصيله فحسب. ه أنجاء يف القرآن ما يدل عىل  ثانياً:

جاءت آيات ، كام  [39النجم  ]   ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :من ذلك قوله تعاىل

ڌ  ڎ   ﴿  ُأخر، تدل عىل أن اإلنسان ربام انتفع بعمل غريه؛ من ذلك قوله تعاىل

 ﴾گ     گ  ڳ  ڳ    ڳ    گژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڎ  ڈ  ڈ  

 .[21الطور  ]

  .وإذا كان األمر كذلك، فقد يبدو أن لمة تعارًضا بني مدلول اآليتني الكريمتني  

ال تعارض بني اآليتني  فحاصل اآلية الثانية   أن األبناء يستفيدون من  ثالثاً:

ن اإلنسان ليس له يف هذه احلياة إال ثبت أاألوىل ياآلية صالح أبنائهم ، وحاصل 

سعي نفسه، ونفت أن يكون له سعي غريه؛ لكن ليس يف اآلية ما يفيد أن اإلنسان 

ال تنايف بينهام ، فتبني ان كال اآليتني تصدق أختها، و ال جيوز له أن ينتفع بعمل غريه

 .إذ هذا هو شأن آيات القرآن الكريم خصوًصا، ونصوص الرشع عموًما ؛ بحال

الراجح يف املسألة هو مذهب احلنفية ومن وافقهم والقائل بأن قراءة  رابًعا:

، فال ينبغي القول نه ظاهر األدلة من الكتاب والسنةالقرآن عىل امليت جائزة؛ كو

 بخالفه، واملباح ال يدعى إليه الناس بل يطلب بضوابطه. 

بت يف كتب الفقهاء، أن القول بأن قراءة القرآن عىل األموات بدعة مل يث خامًسا:

والرواية التي رويت عن اإلمام أمحد كانت ختتص بقراءة القرآن عىل القبور، وهي 
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، يتحقق فيها من النصوص مسألة تتفرع من مسألتنا، وحتتاج إىل دراسة مستقلة

 واآللار التي يتمسك هبا أصحاهبا عامة، واملنترشة بني العوام خاصة.

ة لالنتفاع قول مرجوح، فقد علم مما تقدم عدم القول باشرتاط املجاور سادًسا:

صحة أي دليل من النقل أو العقل عليه؛ إذ لو كانت ... فعال يضيق ما كان واسعا. 

 عدا عن أن ذلك يعارض ما استدل به أصحاب القول الراجح.

القول باشرتاط اهلبة أو الدعاء أمر حتتمله النصوص، والعمل فيه برجاء  :سابًعا

 اهلل وسعة فضله ، واهلل يضاعف ملن يشاء.  استدرار رمحة

تناولت الكثري من الدراسات مسألة انتفاع األموات بسعي األحياء،  ثامًنا:

وغلب عىل هذه الدراسات اإلمجال مما أد ى إىل تداخل األقوال ودمج األدلة وبعد 

 ولذا فإني أوصي بما يلي:الرتجيحات، 

وما ورد فيها من أقوال دراسة مستقلة  أن تتم دراسة كل عبادة وأدلتها أوًًل:

حول هل ينتفع األموات بسعي األحياء؟ ؛ ليزول اللبس وتتضح مسالك العلامء 

 وطرق استنباطهم يف هذه املسائل التي يكثر سؤال الناس حوهلا.

أن نتجنب التبديع يف مسألة انتفاع األموات بقراءة القرآن عامة كام جتنبه  ثانًيا:

وأن نلتزم آداب احلوار وأصوله مع اخلالف، فإين رجعت إىل ما سلفنا الصالح ، 

 يقارب ملتي كتاب وما وجدت ملؤلفيها كلمة نابية، وال تنقيًصا يف أحد.

أن تتم دراسة املسائل التي هلا عالقة بمسألة البحث ، ومنها  مسألة  ثالثًا:

ىل املحترض، االستلجار لقراءة القرآن لألموات، وقراءته عىل القرب، وقراءته ع

 وقراءة سور وآيات بعدد أو كيفية خمصوصة للميت.

، ا صليت عىل آل إبراهيمـ، كمدـحمـى آل مـد وعلــحمـى مـل  علـم صـالله

 .دــيـجـد مــيـمـك حـإن
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 املصادر واملراجع فهرس
ت ) . حممد بن حممد احلسيني الزبيديإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزبيدي -1

 م.1994-هـ1414(. مؤسسة التاريخ العريب، هـ1205

هـ(. املكتب 1420أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين. )ت   .أحكام الجنائز -2

 .  م1986 -هـ 1406الرابعة،  اإلسالمي. الطبعة

 . هـ(1206. الشيخ حممد بن عبد الوهاب التميمي النجدي)ت  أحكام تمني الموت -3

جامعة اإلمام  ن حممد السدحان، عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين. عبد الرمحن ب :املحقق

)بدون(. مطبوع ضمن :حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية . الطبعة

 مؤلفات الشيخ.

  : هـ(. املحقق370، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي)ت  أحكام القرآن -4

 .هـ1405 الرتاث العريب  بريوت،حممد صادق القمحاوي. دار إحياء 

مطبعة احللبي  هـ(.683.عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل)ت  اًلختيار لتعليل المختار -5

 م.1937 -هـ 1365  القاهرة. 

عالء الدين أبو  .الخبار العلمية من اًلختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -6

هـ(. حتقيق  حممد حامد الفقي.  803الدمشقي)ت  احلسن عيل بن حممد بن عباس البعيل

 مكتبة السداوي ، بدون تاريخ.

  :. املحقق) هـ256حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري)ت   .األدب المفرد -7

 -هـ1409الثالثة،  :بريوت. الطبعة-حممد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر اإلسالمية 

 م.1989

 "حلية األبرار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات واألذكار المستحبة في األذكار النووية، أو -8

حميي  :. املحقق)هـ676أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي)ت الليل والنهار".

 م.  1990 -هـ  1410الثانية، :بريوت. الطبعة –دار ابن كثري، دمشق   .الدين مستو

هـ(. 1420حممد نارص الدين األلباين)ت   .لسبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ا -9

 هـ. 1405الطبعة الثانية. املكتب اإلسالمي. 
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب  .اًلستيعاب في معرفة األصحاب  -10

عيل حممد البجاوي. دار اجليل، بريوت.  :هـ(. املحقق463القرطبي)ت  

  م. 1992 -هـ  1412األوىل،  :الطبعة

. حممد األمني بن حممد املختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -11

 مـ . 1995 -هـ  1415 لبنان. –.دار الفكر. بريوت )هـ1393الشنقيطي)ت 

هـ(. الطبعة اخلامسة. دار العلم 1396خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل)ت .األعالم  -12

 م. 1980للماليني. 

هـ(. 968موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي )ت  .أحمد بن حنبلاإلقناع في فقه اإلمام   -13

 لبنان.  –عبد اللطيف حممد موسى السبكي. دار املعرفة بريوت  :املحقق

هـ(، الطبعة  885عيل بن سليامن املرداوي)ت .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  -14

 م.1980-هـ1400الثانية. دار إحياء الرتاث العريب.

زين العابدين إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم  .شرح كنز الدقائقالبحر الرائق   -15

 هـ(. دار الكتاب اإلسالمي  بريوت. الطبعة الثانية. بدون تاريخ.970احلنفي)ت 

هـ(. الطبعة الثانية. دار 587. عالء الدين الكاساين )تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -16

 م .  1982الكتاب العريب   بريوت . 

بشار عواد   :هـ(. املحقق463أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي)ت   .اريخ بغدادت  -17

 م. 2002 -هـ 1422األوىل.  :بريوت. الطبعة –دار الغرب اإلسالمي  معروف.

هـ(. 571أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت   تاريخ دمشق.   -18

 م. 1995 -هـ 1415. دار الفكر.عمرو بن غرامة العمروي :املحقق

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل)ت   .التاريخ الكبير  -19

 الدكن. بدون تاريخ. –دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد  هـ(. طبعة256

أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرّزاز الواسطي، أبو احلسن،  .تاريخ واسط  -20

ل)ت ش  األوىل،  :كوركيس عواد. عامل الكتب، بريوت. الطبعة :هـ(. حتقيق292 ب ح 

 هـ. 1406
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هـ(. دار  1021فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي) .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -21

 هـ.1313الكتب اإلسالمي  القاهرة. 

الرحيم أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد  .تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  -22

 بريوت. بدون تاريخ. –دار الكتب العلمية  هـ(.1353املباركفورى)ت  

املكتبة التجارية  أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي. .تحفة المحتاج في شرح المنهاج  -23

 م. 1983 -هـ  1375بدون طبعة. :الكربى بمرص. الطبعة

بن أمحد شمس الدين  أبو عبد اهلل حممد .التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة  -24

مكتبة دار  د. الصادق بن حممد بن إبراهيم. :هـ(. حتقيق ودراسة671:القرطبي)ت

 هـ 1425األوىل،  :املنهاج ، الرياض. الطبعة

هـ(. 774أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري )ت  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(.  -25

 –ة، منشورات حممد عيل بيضون دار الكتب العلمي حممد حسني شمس الدين. :املحقق

 هـ. 1419 -األوىل  :بريوت. الطبعة

اهليلة  هـ(. 1354حممد رشيد بن عيل رضا)ت تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(.  -26

 م.  1990 املرصية العامة للكتاب.

هـ(. 852. أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت تقريب التهذيب  -27

 . 1986 – 1406األوىل،  :سوريا. الطبعة –امة. دار الرشيد حممد عو :املحقق

أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  .أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير في تخريج -28

هـ. 1419الطبعة األوىل،  :دار الكتب العلمية. الطبعة هـ(.852العسقالين)ت  

  .م1989

. يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن يدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسان -29

لعلوي ، حممد عبد مصطفى بن أمحد ا :هـ(. حتقيق463عاصم النمري القرطبي )ت 

املغرب. عام  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  الكبري البكري.

 هـ. 1387 :النرش
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ن، عيل بن حممد بن عيل بن . نور الديتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة -30

عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد اهلل  :هـ(. املحقق963عبد الرمحن ابن عراق الكناين)ت

 هـ . 1399األوىل،  :بريوت. الطبعة –حممد الصديق الغامري. دار الكتب العلمية 

حممد بن أيب بكر شمس  تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته )حاشية ابن القيم(. -31

 1415الثانية،  دار الكتب العلمية  بريوت. الطبعة هـ(.751لدين ابن قيم اجلوزية)تا

 هـ.

هـ(. 742يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي)ت .تهذيب الكمال في أسماء الرجال  -32

 – 1400األوىل،  :بريوت. الطبعة –د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة  :املحقق

1980. 

وزارة  هـ(. طبعة 354ن أمحد بن حبان الدارمي الُبستي)تحممد بن حبان ب الثقات. -33

املعارف للحكومة العالية اهلندية. دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند. 

 هـ. 1393األوىل،  :الطبعة

هـ(. 671أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي)ت .الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -34

الثانية،  :القاهرة. الطبعة –وين وإبراهيم أطفيش. دار الكتب املرصية أمحد الربد :حتقيق

 م. 1964 -هـ 1384

باس أمحد بن عبد احلليم ابن عزير شمس -جامع المسائل ًلبن تيمية   -35 . تقي الدين أبو الع 

بكر بن  :حممد عزير شمس. إرشاف :هـ(. حتقيق728تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي)ت

 هـ. 1422األوىل،  :دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع. الطبعة .عبد اهلل أبو زيد

 852احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين)ت  .الجواب الشافي عن السؤال الخافي -36

حتقيق  د. عبد الرؤوف بن حممد الكاميل . دار البشائر اإلسالمية دمشق، ضمن  .هـ(

. الطبعة 136الرسالة  12، املجلد  هـ1430سلسلة لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام 

 م.2010-هـ1431األوىل  

صالح  .جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة خليل في مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل  -37

 بريوت.  –عبد السميع اآليب األزهري. املكتبة الثقافية 
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املكتب  -وت، حممد بن عرفة الدسوقي  دار الفكر، بريحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -38

 م. بدون طبعة.1972-هـ1392التجارية الكربى، 

حممد أمني الشهري  .حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة -39

 م. بدون طبعة.2000 -هـ 1421بابن عابدين. دار الفكر  بريوت. 

د بن إسامعيل أمحد بن حمم .حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح -40

حممد عبد العزيز اخلالدي. دار الكتب  :هـ(. املحقق1231الطحطاوي احلنفي)ت

 م. 1997 -هـ 1418الطبعة األوىل  :لبنان. الطبعة –العلمية بريوت 

هـ(. 957، وأمحد الربليس عمرية ))هـ 1069أمحد سالمة القليويب ) حاشيتا قليوبي وعميرة. -41

 م.1995-هـ1415ن، بدو :بريوت. الطبعة –دار الفكر 

هـ. 450اإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف سنة  .الحاوي الكبير -42

حتقيق  عيل معوض وعادل عبد املوجود. الطبعة األوىل. دار الكتب العلمية  بريوت. 

 هـ. 1414

راه . صالح سندي. جزء من رسالته لنيل درجة الدكتوحكم إهداء ثواب الحسنات لألموات  -43

هـ. بعنوان  املسائل العقدية 1426-1425من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. لعام 

 ." مجعا ودراسة "املتعلقة باحلسنات والسيلات 

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  .حلية األولياء وطبقات األصفياء  -44

 -هـ 1394حمافظة مرص، بجوار  -السعادة  هـ(.430بن مهران األصبهاين)ت

 م.1974

منصور بن يونس بن  .دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات -45

 -هـ 1414األوىل،  :هـ(. عامل الكتب. الطبعة1051صالح الدين البهوتى احلنبىل)ت

 م.1993

هـ(.  911. اإلمام جالل الدين السيوطّي )تذيل الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة -46

 .  هـ 1432األوىل . زياد النقـشـبـندّي األلري. دار ابن حزم . الطبعة   املحقق 
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حممد بن أيب بكر . الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدًلئل من الكتاب والسنة -47

 بريوت.  –دار الكتب العلمية  هـ(.751ابن قيم اجلوزية )ت 

هـ(. خرج 1051. منصور بن يونس البهوتى احلنبىل )ت عالروض المربع شرح زاد المستقن  -48

 مؤسسة الرسالة. -عبد القدوس حممد نذير. دار املؤيد  :أحاديثه

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي  .زاد المسير في علم التفسير -49

بريوت.  –عبد الرزاق املهدي. دار الكتاب العريب  :هـ(. املحقق597)ت 

 هـ. 1422 -األوىل  :طبعةال

. أبو عبد الرمحن حممد نارص سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة -50

املمكلة العربية السعودية.  -هـ(. دار املعارف، الرياض 1420الدين األلباين )ت 

 م.  1992هـ /  1412األوىل،  :الطبعة

هـ. حتقيق  275يزيد ابن ماجة املتوىف سنة  احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن .سنن ابن ماجة -51

 حممد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية  بريوت.

هـ(. دار احلديث  275احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين)ت  .سنن أبي داود -52

 محص.

. احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح -53

 هـ. حتقيق  أمحد حممد شاكر. دار الكتب العلمية   بريوت.279وىف سنة الرتمذي املت

حممد عبد القادر  :. املحقق)هـ458. أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي)تالسنن الكبرى  -54

 م.  2003 -هـ  1424الثالثة،  :لبنان. الطبعة –عطا. دار الكتب العلمية، بريوت 

هـ(. الطبعة األوىل. 303د بن شعيب النسائي)ت احلافظ أيب عبد الرمحن أمح .سنن النسائي -55

 هـ. 1348دار الفكر  بريوت. 

 هـ(.748)ت بو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبيشمس الدين أ .سير أعالم النبالء -56

  : جمموعة من املحققني بإرشاف  شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة :املحقق

 م. 1985هـ /1405،  الثالثة
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هـ(. 516أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي)ت  .شرح السنة -57

دمشق، بريوت.  -حممد زهري الشاويش. املكتب اإلسالمي -شعيب األرنؤوط :حتقيق

 م.1983 -هـ 1403الثانية،  :الطبعة

هـ(. 449. ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك )ت شرح صحيح البخاري  -58

الثانية،  :السعودية، الرياض. الطبعة -مكتبة الرشد  متيم يارس بن إبراهيم. أبو :حتقيق

 م.2003 -هـ 1423

. أمحد ابن حممد الدردير املتوىف الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك -59

هـ. حتقيق  حممد حمي الدين عبد احلميد. الطبعة الثانية. مطبعة حممد عيل 1201سنة 

 .صبيح  مرص

هـ. الطبعة 676. اإلمام حمي الدين حييى بن رشف النووي املتوىف سنة شرح صحيح مسلم -60

 هـ.1407األوىل. دار الريان  القاهرة. 

هـ(. 911. عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور -61

 -هـ 1417ىل، األو :لبنان. الطبعة –عبد املجيد طعمة حلبي. دار املعرفة  :املحقق

 م. 1996

. حممد بن عالء الدين عيّل بن حممد ابن أيب العز احلنفي )ت شرح العقيدة الطحاوية -62

أمحد شاكر. وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  :هـ(. حتقيق792

 .هـ 1418األوىل.  :الطبعة

بن قدامة شمس الدين )ت عبد الرمحن بن حممد بن أمحد  .الشرح الكبير على متن المقنع -63

 هـ(. دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.682

هـ(. 1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت  .الشرح الكبير على مختصر خليل -64

  بدون. التاريخ  بدون. :دار الفكر. الطبعة

(. ـه321محد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت. أبو جعفر أشرح مشكل اآلثار -65

 م. 1494هـ، 1415 -األوىل  :شعيب األرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة :حتقيق
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هـ(. حققه وراجع نصوصه 458أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي )ت  .شعب اإليمان  -66

وخرج أحاديثه  د.عبد العيل عبد احلميد حامد. أرشف عىل حتقيقه وختريج 

بالرياض بالتعاون مع الدار  خمتار أمحد الندوي. مكتبة الرشد للنرش والتوزيع :أحاديثه

 م.2003 -هـ 1423األوىل،  :السلفية ببومباي باهلند. الطبعة

،  .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -67 بد  ع  حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م 

مؤسسة  شعيب األرنؤوط. :هـ(. املحقق354، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )تالتميمي

 .1993 – 1414الثانية،  :الطبعةبريوت.  –الرسالة 

. اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل صحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح -68

هـ(. مطبوع مع رشحه فتح الباري. الطبعة الثانية. دار الريان  256البخاري )ت 

 هـ.1409القاهرة. 

للطبعة اجلديدة. مكتبة  حممد نارص الدين األلباين. الطبعة األوىل صحيح سنن أبي داود. -69

 هـ. 1419املعارف  الرياض. 

هـ. مطبوع 261اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي املتوىف سنة  .صحيح مسلم -70

 هـ. 1407مع رشح النووي. الطبعة األوىل. دار الريان  القاهرة. 

هـ(. مؤسسة غراس للنرش 1420حممد نارص الدين األلباين )ت  . ضعيف أبي داود -71

 ه. 1423 -األوىل  :الكويت. الطبعة –والتوزيع 

. ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي طبقات األولياء  -72

الثانية،  :نور الدين رشيبه. مكتبة اخلانجي، بالقاهرة. الطبعة :هـ(. حتقيق804)ت 

 م. 1994 -هـ  1415

رشف بن أمري بن عيل بن حيدر العظيم آبادي حممد أ .عون المعبود شرح سنن أبي داود -73

 هـ. 1415الثانية،  :بريوت. الطبعة –.دار الكتب العلمية )هـ1329)

حسن  -. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -74

 م.1994 -هـ 1415الثانية،  :هـ(. املكتب اإلسالمي. الطبعة1243الشطي . )ت 
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. عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، املعروف بابن الصالح )ت ن الصالحفتاوى اب  -75

 –د. موفق عبد اهلل عبد القادر. مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب  :هـ(. املحقق643

 هـ.  1407األوىل،   :بريوت.الطبعة

ىف . احلافظ أمحد بن عيل بن حممد ابن حجر العسقالين املتوفتح الباري شرح صحيح البخاري -76

 هـ. 1409هـ. الطبعة الثانية. دار الريان  القاهرة.  852سنة 

هـ(. دار ابن 1250حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت  .فتح القدير -77

 هـ. 1414 -األوىل  :دمشق، بريوت. الطبعة -كثري، دار الكلم الطيب 

املعروف بابن اهلامم )ت كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس  .فتح القدير  -78

 بدون. التاريخ  بدون. :دار الفكر. الطبعة هـ(.861

. زين الدين أمحد بن عبد العزيز املليباري اهلندي فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين -79

 األوىل. :هـ(. دار بن حزم. الطبعة987)ت  

سليامن بن عمر بن . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل -80

 هـ( دار الفكر. 1204منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل )ت 

عبد اهلل بن عبد املحسن  :هـ(. املحقق763. حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج )ت  الفروع -81

 م. 2003 -هـ  1424األوىل  :الرتكي. مؤسسة الرسالة. الطبعة

العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  أبو .الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -82

 هـ(. عامل الكتب. 684)ت 

ل )ت  من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها -83 . أبو حممد احلسن بن حممد البغدادي اخل ال 

دمنهور.  –القاهرة  -مكتبة لينة  حممد بن رزق بن طرهوين. :هـ(. املحقق439

 هـ.1412األوىل،  :الطبعة

. امحد بن غنيم بن سامل النفراوي، دار الفكر، على رسالة بن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني  -84

 م.1995 -هـ 1415الطبعة  بدون طبعة، تاريخ النرش  

ل)تأبو بكر أمحد بن  .القراءة عند القبور -85 د.  :حتقيقهـ(. 311حممد بن هارون بن يزيد اخل ال 

 م. 2003 -هـ 1424األوىل،  :طبعةلبنان. ال –الكتب العلمية، بريوت  حييى مراد. دار
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 حممد بن أ محد بن جزي الكلبي الغرناطي  عباس أمحد الباز، مكة. القوانين الفقهية: -86

عيل بن حسن احللبي. مكتبة  ضعف حديثي التلقين واقرؤوا على موتاكم يس. القول المبين في -87

 املدينة املنورة . ابن القيم ،

هـ(. 235أبو بكر بن أيب شيبة العبيس )ت  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار. -88

 .1409األوىل،  :الرياض. الطبعة –مكتبة الرشد  كامل يوسف احلوت. :املحقق

 هـ.1403. منصور بن يونس البهويت  عامل الكتب، بريوت، كشاف القناع عن متن اإلقناع -89

)ت  إسامعيل بن حممد العجلوين الدمشقي، أبو الفداء .كشف الخفاء ومزيل اإللباس  -90

عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي.  :املكتبة العرصية. حتقيق هـ(.1162

 م.2000 -هـ 1420األوىل،  :الطبعة
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. أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي )ت مجمع الزوائد ومْنبع الفوائد  -95

 حسني سليم أسد الّداراين. دار املأمون للرتاث. هـ(. حققه وخرج أحاديثه 807

هـ. مع 676اإلمام حمي الدين حييى بن رشف النووي املتوىف سنة  .المجموع شرح المهذب -96

 .م، بريوت1997السبكي واملطيعي. دار الفكر،  تكملة



 انتفاع األموات بقراءة القرآن                                          د. منيرة بنت محمد بن سعيد باحمدان 

332 

هـ(. مجع وترتيب  عبد الرمحن 728أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية . )ت  . مجموع الفتاوى -97
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