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 الَقبْرِ.اَعَلىاالِقَراَءةُااُتْكَرهُااَوَلا

ااَثَوابََهااَوَجَعَلااَفَعَلَهااُقْربَة ااَأي اوَا :اَأوْااُمْسِلم االَِميِّت   َذلَِك.اَنَفَعهُااَحيٍّ

 لِلنَّاِس.افِْعُلهُاالَُهمْااَوُيْكَرهُااإِلَيِْهْم،ابِهِااُيبَْعُثااَطَعام ااالَميِِّتااِِلَْهلِااُيْصَلَحااَأنْااَوُيَسن ا

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  ْمد  الَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 مكروه   هو وما الشرعية، القرب وصفة الدفن صفة  ذكر امَّ ـل ،(الَقبْرِااَعَلىاالِقَراَءةُااُتْكَرهُااَوَلا) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 ؛(رِاالَقبْااَعَلى) القرآن، قراءة أي: (الِقَراَءةُا ُتْكَرهُااَوَلا) قال: قربه يف دفن إذا امليت أن ذلك بعد ذكر ذلك، يف

 ه  لَ  انَ كَ وَ  ،ذٍ ئِ مَ وْ يـ   مْ ه  نْـ عَ  فَ فَّ خَ  ؛﴾ٰر﴿ س ورَةَ  مْ يهِ لَ عَ  رأَ قَ فَـ  رَ ابِ قَ مَ لْ ا لَ خَ دَ  نْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب بقول ذلك على ستدلواٱو 

 . (2)«اتٍ نَ سَ حَ  ايهَ فِ  نْ مَ  دِ دَ عَ بِ 
 ذلك يف جاء ما إالَّ  ؛املقربة يف ت فعل ال العبادات إنَّ  بل ذلك، يف يصح حديث هناك وليس ضعيف، الديث ولكن
 أنَّ  على فدلَّ  (3)«ب ورااقـ   بـ ي وَتك مْ  ََتَْعل وا اَل » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن اليسرية؛ واملوعظة للميت، والدعاء اجلنازة، كصَلة  ؛النص
  مطلقاا. للعبادات عاا وضِ م   ليست املقابر

 ذلك؟ حكم فما املقابر خارج طاعاتال من طاعةا  فعل إذا أنه كرذ  ذلك بعد مث
ا) الطاعة، تلك أجر أي: (َثَوابََهااَوَجَعَلا) املسلم، أي: (َفَعَلَها) وعبادة، طاعة أي: (ُقْربَة ااَوَأي ا) فقال: الَِميِّت 

 حي ٍ  ىلإ الثواب أ هديَ  أي: (َحيٍّااَأوْا) قال: ابإلْجاع، له الثواب إهداء جيوز فَل الكافر امليت بذلك رجوي   (ُمْسِلم ا

  ذلك. ثواب يصله أي: (َذلَِكااَنَفَعهُا) قال: مسلمٍ 

  أقوال: على فيها العلماء ختلفٱ وقد ،«الثواب إهداء :مسألة» ت سمى املسألة وهذه

 :ملسو هيلع هللا ىلص النيب بقول ذلك على ستدلواٱو  ؛ميتاا  أو حياا  كان  سواء مسلم لكل الطاعاتِ  ْجيعِ  إهداء عي شر  أنه األول: القول
ْنَسان   َماتَ  ِإَذا» :ملسو هيلع هللا ىلص النيب وبقول ،(4)«َولِيُّه   َعْنه   َصامَ  ؛ِصَيام   َوَعَلْيهِ  َماتَ  َمنْ »  ِمنْ  ِإالَّ  ؛َثََلثَةٍ  نْ مِ  ِإالَّ  َعَمل ه   َعْنه   نـَْقَطعَ ٱ اإْلِ

                                                
 ه03/03/1439 ثَلاثءال يوم درس (1)
 برقم (3/397) لأللباين «الضعيفة السلسة»و ،(942،979) للشوكاين «اجملموعة الفوائد»و ،(2/313) اجلوزي ٱبنل «املوضوعات» نظرٱ  (2)
 .موضوع حديث: أنه عليه الكم يف وقال (1246)

 . هريرة أيب حديث من وهو «صحيح حسن حديث   هذا» وقال: (2877) والرتمذي (2042) داود وأبو (7821) أْحد رواه  (3)

 . عائشة املؤمنني أم حديث من (1147) ومسلم (1952) البخاري رواه  (4)
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تَـَفع   ِعْلمٍ  أَوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ   لِلَِّ!ا َرس ولَ  يَ  قالت: أهنا اخلثعمية ديثحب أيضاا  ستدلواٱو  ،(1)«َله   َيْدع و َصاِلحٍ  َوَلدٍ  أَوْ  ِبِه، يـ نـْ

 يف  َوَذِلكَ  «نـََعمْ » قَاَل: َعْنه ؟ أَفََأح جُّ  لرَّاِحَلِة،ا َعَلى يـَثْـب ت   اَل  َكِبرياا  َشْيخاا َأيب  أَْدرََكتْ  الَْج ِ  يف  ِعَباِدهِ  َعَلى الِلَِّ  َفرِيَضةَ  ِإنَّ 
 .(2)اْلَوَداعِ  َحجَّةِ 

 ؛ِصَيام   َوَعَلْيهِ  اتَ مَ  َمنْ » السابق: للحديث ؛الصيام والج. والصيام لصَلةوا القرآن وةتَل يف ي شرع أنه الثاين: والقول

 َفرِيَضةَ  ِإنَّ  !الِلَِّ  َرس ولَ  يَ  قالت: أهنا السابق اخلثعمية لديث والج؛ ذلك، على قاسوها والصَلة: ،(3)«َولِيُّه   َعْنه   َصامَ 

  .«نـََعمْ » قَاَل: َعْنه ؟ ح جُّ أَفَأَ  الرَّاِحَلِة، َعَلى يـَثْـب ت   اَل  َكِبرياا  َشْيخاا َأيب  أَْدرََكتْ  الَْج ِ  يف  ِعَباِدهِ  َعَلى الِلَِّ 
 خلثعميةا لديث ؛والعمرة الج .والعمرة ،والج ،والدعاء ،الصدقة من النص: فيه جاء ما جيوز أنه الثالث: والقول
 الرَّاِحَلِة، َعَلى يـَثْـب ت   اَل  َكِبرياا  َشْيخاا َأيب  أَْدرََكتْ  الَْج ِ  يف  ِعَباِدهِ  َعَلى الِلَِّ  َفرِيَضةَ  ِإنَّ  الِلَِّ! َرس ولَ  يَ  قالت: أهنا السابق
ْنَسان   َماتَ  ِإَذا» :السابق رةهري أيب لديث ؛والدعاء والصدقة ،«نـََعمْ » قَاَل: َعْنه ؟ أَفََأح جُّ   ِمنْ  ِإالَّ  َعَمل ه   َعْنه   َطعَ نـْقَ ٱ اإْلِ

تَـَفع   ِعْلمٍ  أَوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  ؛َثََلثَةٍ   .«َله   َيْدع و َصاِلحٍ  َوَلدٍ  أَوْ  ِبِه، يـ نـْ
 ،ليلد عليه ليس ذلك: وحنو الصَلة من عداها فيما التوسع وأما عليه، دلت النصوص ألن ؛الراجح القول هو وهذا
 ضرر يهف لغريه: عمل ما ثواب ي هِدي فكونه لألجر، أيضاا  متاج   الي وألن ؛ ابز بنٱ الشيخ ذهب القول هذا وإىل

 عليه.
 .النذر يف فهذا ؛«َولِيُّه   َعْنه   َصامَ  ؛ِصَيام   َوَعَلْيهِ  َماتَ  َمنْ » قوهلم: وأما

، كل  على املصنف ذلك أطلق (َحيٍّااَأوْا) : املصنف وقول   أن لو القول: هذا على وبناءا  قادراا، كان  ولو حيٍ 
 .ذلك ينفعه :-  املصنف قول على - مكة إىل الوصول يستطيع شابٍ  عن عتمرٱ شخصاا 

 .الكعبة إىل الوصول عن عاجزاا  يكون أن ذلك يف العلم أهل بعض شرتطٱو 
 جعر  إذا ذلك بعد ذكر له، الصالة األعمال ثواب إهداء مث القرب، عند القراءة وحكم د فن، امليت أن  ذكر امَّ ـول

 ذلك؟ يف املشروع هو ما ميتهم دفن بعد بيوهتم إىل الناس
  صنفامل قول وعلى امليت، أهل إىل ي رَسل أي: (إِلَيِْهمْاابِهِااُيبَْعُثااَطَعام ااالَميِِّتااِِلَْهلِااُيْصَلَحااَأنْااَوُيَسن ا) فقال:
 أمران: ي َسنُّ 
 .هلم الطعام صنع األول: األمر

                                                
 . هريرة أيب حديث من (1631) مسلم رواه  (1)

 . عباس بنٱ حديث من (1334) ومسلم (1513) البخاري رواه  (2)

 . عائشة املؤمنني أم حديث من (1147) ومسلم (1952) البخاري رواه  (3)
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 .إليهم إرساله الثاين: واألمر
 اإلمام سندم يف جاء ما ذلك على والدليل ؛الطعام ذلك صنع من بيت إىل ي دَعون ال امليت أهل أن قوله من وي فَهم
 من والشك  (1)«- َيْشَغل ه مْ  امَ  َأََته مْ  :أَوْ  – َيْشَغل ه مْ  أَْمر   َأََته مْ  فـََقدْ  َطَعاماا، َجْعَفرٍ  ِِللِ  ْصنَـع واٱ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن أْحد

  الراوي.
 ذلك؟ حكم فما يـ َعز ِي ملن عاماا ط يصنعون امليت أهل أن وهي: املسألة هذه عكس  ذكر مث

 ملن عاماا ط امليت أهل َيصنع أن ي كره يعين: (لِلنَّاسِاافِْعُلهُا) هلم، يصنعوه أن امليت ألهل أي: (لَُهمْااَوُيْكَرهُا) قال:

 ،اْلَميِ تِ  َأْهلِ  ِإىَل  ْجِتَماعَ ٱالِ  نـَع دُّ  ك نَّا» :قال  البجلي للا عبد بن جرير قول ذلك على والدليل ؛العزاء يف حيضروا

 من أتى مث طعاماا  ألنفسهم وصنعوا امليت، ألهل طعام   ي بعث مل إذا ولكن ، (2)«النِ َياَحةِ  ِمنَ  ؛َدْفِنهِ  بـَْعدَ  الطََّعامِ  َوَصِنيَعةَ 
 أبس. فَل منه: وأكل ي عزي
 توسع مع ماسيَّ  ال الناس على ختفيفاا  ذلك يف ألن للعزاء؛ واحدٍ  مكانٍ  يف امليت أهل جتماعٱ يف مظور ال وأيضاا 

 الناس. من كثري  نشغالٱو  العمران
 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا

                                                
 أيب حديث من وهو «حسن حديث» الرتمذي: وقال (1610) ماجه بنٱو  (998) والرتمذي (3132) داود أبو ورواه (،1751) املسند نظرٱ  (1)

 . طالب أيب بن جعفر بن للا عبد جعفر

 (.1612) ماجه بنٱو  (6905) أْحد رواه  (2)
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