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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

إليه واالتَِّكاء   عليه والوطء   والجلوس  :  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 عليه الجلوس المكروهات من أن ذكر ، عليه والبناء القبر تجصيص كراهة عن ، اهلل رحمه المؤلف تكلم لما
 ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين فيها مختلف مسألة وهي ، محرما وليس مكروه أنه أفاد ،  إليه واالتكاء   ووطأه
 :  أقوال على

 ، ومكحول ، سيرين بنوا الحسن إليها ذهب ، مكروه عليه والجلوس ، إليه واالتكاء القبر وطء أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب فهو ، العلم أهل من طائفة مذهب وهو

 :  األدلة

" عليه ُيقعد وأن عليه ُيبنى وأن ، القبر يجصص أن نهى" وسلم عليه اهلل صلى لنبيا أن ، جابر عن :األول الدليل
 . مسلم اإلمام أخرجه

 أحدكم يجلس ألن] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي  أن ، الصحيح في هريرة أبي حديث في جاء :الثاني الدليل
  [ .قبر لىع يجلس  أن من له خير ، جلده إلى فتخلَص  ، ثيابه فتحرقَ  جمرة على

 القبور إلى تصلوا ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عند ، الغنوي مرثد أبي حديث في وجاء :الثالث الدليل
:  قالوا القول هذا أصحاب ،لكن التحريم يفيد النصوص هذه وظاهر ، مسلم اإلمام أخرجه [عليها تجلسوا وال ،

 :  الكراهة ىإل التحريم عن مصروف األحاديث هذه في النهي

 النبي نهى لم ألحدثك أخي بن يا إلي هلم" أمامة ألبي قال ، عنه اهلل رضي ثابت بن زيد أن ، أمامة أبي عن -1
" بول أو غائط لحدث ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عنه نهى إنما ، القبر عن الجلوس عن ، وسلم عليه اهلل صلى
 الجلوس عن النهي سبب أن ، عنه اهلل رضي زيد فبين ، ثقات لهرجا:  الحافظ عنه قال بسند ، الطحاوي أخرجه
 .  عليه البول أو عليه للتغوط الجلوس القبر على

 .  ؟ ال أو للنهي صارفا يصلح هل الحديث وهذا

ذا ، عنه اهلل رضي زيد من فهما يكون قد الحديث هذا:  أوال  عليه اهلل صلى النبي قول فإن ، منه فهما كان وا 
 المشهورة القاعدة ضمن يدخل فإنه مرفوعا ثبت ولو ، الصحابي قول على بل ، الصحابي فهم على دممق ، وسلم

 الجلوس عن النهي جاء ثم ، مطلقا الجلوس عن النهي جاء ألنه ،( العام يوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر)
 .  التخصيص يقتضي ال وهذا ، العام أفراد صور من الصورة وهذه - ُفرض لو - بول أو لغائط

 جمرة على أحدكم يجلس ألن] قال ، هريرة أبي حديث في كما ، الجلوس حقيقة يفيد ما األحاديث بعض في:  ثانيا
 وال ، قدميه على سيجلس الحاجة وقاضي ،[ قبر على يجلس أن من له خير ، جلده إلى فتخلص ، ثيابه فتحرق
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 جلوس فيه فهذا ، بمقعدته األرض على يجلس أنه فيه فإن ، الحديث هذا بخالف ، األرض من مقعدته يمكن
 .  الحاجة قضاء صفة على الجلوس فيه وليس ، خاص

 . عنهما اهلل رضي ، عمر ابن عن منقول وهو المالكية مذهب وهذا ، القبور على الجلوس يجوز أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 عن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي نهى إنما ، ألحدثك خيأ بن يا هلم" زيد له قال ، أمامة أبي حديث :األول الدليل
 .  فقط الصورة هذه عنه المنهي فيكون" بول أو غائط لحدث القبر على الجلوس

 . الجزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه"القبور على يجلس ، عنهما اهلل رضي عمر ابن كان" نافع قال :الثاني الدليل

 ، ثابت بن زيد عن وأخبرني ، قبر على فأجلسني ، خارجة بيدي أخذ" قال ، حكيم بن عثمان عن :الثالث الدليل
 بحال النهي يخصون فهؤالء ، البخاري أخرجه" عليها أحدث لمن ذلك كره إنما:  قال أنه ، ثابت بن زيد عمه عن

 .  سواه دون الحدث

 ما ، حجة الصحابي وقول ، وسلم هعلي اهلل صلى النبي قول عارضت قد ، صحابة أقوال بها استدلوا التي واألدلة
 وسلم عليه اهلل صلى النبي قول خالف قد الصحابي وهنا ، - الراجح على - آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم
 .  قوله مع قوله في حجة وال ،

 بلةالحنا وبعض الشافعية بعض إليه ذهب ، عليه والوطء عليه واالتكاء ، القبر على الجلوس يحرم:  الثالث القول
 .  جميعا اهلل رحمهم عثيمين ابن وشيخنا ، والصنعاني النووي واختاره ،

 : األدلة

 ، القبور على والجلوس واالتكاء الوطء عن النهي في صريحة واضحة فإنها ، األول القول أصحاب أدلة -
 .  المتقدم هريرة أبي حديث في الوعيد يشبه ما فيها أن خاصة

لضرورة   إال فأكثرَ  اثنين   َدفن   فيه وَيْحر م  :  قال ثم . 

 وال ، فيه إشكال ال هذا ، لوحده قبر في ميت كل دفن يشرع أنه على ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين خالف ال
عبد اهلل بن  جابر حديث عليه دل وقد ، واحد قبر في ميت من أكثر دفن يجوز الضرورة حال في أنه بينهم خالف

كان النبي صلى اهلل عليه و سلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول  ":رضي اهلل عنهما قال 
 في وهذا ، اهلل رحمه مسلم اإلمام أخرجه" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد  ، (أيهم أكثر أخذا للقرآن ) 

 أكثر دفن يجوز هل ، ضرورة ثمة يكن لم إذا فيما ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين الخالف إنما ، الضرورة حال
 :  قولين على ؟ ال أو واحد قبر في ميت من

 اهلل رحمة العلم أهل جماهير إليه ذهب ، ضرورة لغير واحد قبر في ميت  من أكثر دفن يحرم أنه:  األول القول
 .  والحنابلة والمالكية الحنفية ، عليهم

 :  األدلة
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 من روي فقد ، الضرورة حال في إلى خالفه إلى يصل ولم ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل هذا أن :األول ليلالد
 قرح أصابنا فقالوا أحد يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى األنصار جاءت" قال ، عامر بن هشام حديث
 أخرجه" قرآنا أكثرهم قال قدمن فأيهم قيل القبر في والثالثة الرجلين واجعلوا وأوسعوا احفروا قال تأمرنا فكيف وجهد

 قبر في يدفن إنسان كل أن على يدل وهذا ، إنسان لكل قبرا نحفر أن علينا يصعب:  يقولون فهم،  الخمسة
 ، كثيرا فيهم القتل وكان ، عنهم اهلل رضي بليغة إصابات فيهم وكان ، جرحى كانوا ألنهم ؛ ذلك فعصب ، مستقل

 .  ميت لكل قبرا يحفروا بأن يؤمرون كانوا الشكوى قبل ، لهم أذن اشتكوا فلما ، رجال سبعون ممنه قتل فقد

 .  اليوم إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد من المسلمين عمل عليه الذي هذا أن :الثاني الدليل

 .  صعوبة فيه وليس ممكن أمر هذا أن :الثالث الدليل

 الشافعية إليه ذهب ، بالقبر الميت إفراد ويستحب ، واحد قبر في ميت من كثرأ دفن يجوز أنه:  الثاني القول
 .  جميعا عليهم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، كرهوه رواية في الحنابلة لكن ، رواية في والحنابلة

 :  األدلة

 .  ستحباباال على تدل بل ، الوجوب على تدل ال:  قالوا ، األول القول أصحاب أدلة -

 :  الراجح

 ، ضرورة ثمة يكن لم إذا وأما ، الضرورة حال في إال واحد قبر في ميت من أكثر دفن إلى يصار ال:  يقال أن
 بالد في اآلن يحصل كما قصف أو ، كثر قتلى أو ، حرب يكون كأن الضرورة ، لوحده قبر في ميت كل فيدفن

 ، وشأنها حالها يصلح وأن ، األمة عن الغمة يرفع وأن ، بأس نم بالمسلمين ما يرفع أن اهلل نسأل ، المسلمين
 عاجال وتمكينا عزا ونسأله ، عاجال عزيزا نصرا محمد أمة ينصر أن اهلل نسأل ، بنصرها ويعجل ، كعبها ويعلي
 واحد آن في قتيل ألف ، واحدة مرة وخمسمائة ألف ، ومقاتل مجازر من اآلن يحدث ما مثل كان إذا ، آجل غير

 أن خاصة ، بالغة صعوبة فيه ؟ لوحده واحد كل يقبر كيف ، فترة قبل الشام في حدث في كما ، ونساء أطفال ،
 وأما ، به بأس ال الضرورة حال في:  يقال أن فيمكن ، والراجمات والطائرات والصواريخ ، مستعرة قائمة الحرب
 يحرم وأنه ، الوجوب في نصا ليست األول قولال أصحاب أدلة:  معه ومن اإلسالم شيخ قال وكما ، فال بدونها

 .  ضرورة حال في إال يخالف إال  فينبغي ، فعلهم وعليه ، المسلمين عمل عليه الذي هذا لكن ، مخالفتها

تراب   من حاجز   اثنين كلِّ  بينَ  وي ْجَعل  :  قال . 

 في كافيين غير والكفنان ، بينهما ليفصل تراب من حاجز بينهما جعل ، واحد قبر في شخص من أكثر دفن إذا
 .  اهلل رحمه  آدم ابن أحقر وما ، بينهما الفصل

القبر   على القراءة   ت كره   وال:  اهلل رحمه قال  . 

 :  قولين على الخالف فيها وقع ةالمسأل وهذه ، الميت قبر على فيقرأ الدفن بعد أحد يأتي أن يكره ال:  أي
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 وهو المالكية ومتأخرو الحنفية إليه ذهب ، تستحب أنها إلى بعضهم ذهب بل القراءة تجوز أنه:  األول القول
 .  استحبابها إلى ذهبوا ، رواية في والحنابلة الشافعية مذهب

 :  األدلة

 البيهقي أخرجه "وخواتيمها البقرة أول الدفن بعد قبرال عند يقرأ كان ، عنهما اهلل رضي عمر ابن أن :"األول الدليل
 .  العلم أهل من طائفة ضعفه ، يثبت ال أثر وهذا ،

 له فذكر ، فنهاه ، يقرأ فجعل بضرير ُأتي الميت دفن فلما ، جنازة في كان أنه أحمد اإلمام عن ونقل :الثاني الدليل
سناده عمر ابن حديث  .  يقرأ أن لضريرا إلى فأرسل ، بصحته أقر فكأنه وا 

 أنه داود أبي مسائل في أحمد اإلمام عن نقل قد إنه ثم ، نظر ثبوتها في:  وقالوا ، القصة هذه انتقدوا العلماء لكن
 ابن فإن ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ثابت األثر أن قدر لو ثم ، ال:  فقال ، القبر على القراءة عن سئل
 وال شأنهم من يكن ولم ، القبور على القراءة عنهم ينقل فلم ، عنهم اهلل رضي الصحابة من غيره خالف قد عمر
 .  القبور على يقرؤون كانوا أنهم ديدنهم من

 أو عنده قرأف،  أحدهما أو والديه قبر زار من] قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روي :الثالث الدليل
 . الموضوعات في الجوزي ابن وذكره ، عدي ابن رواه ، يثبت ال الحديث هذا لكن [له غفر يس عندهما

 والحنابلة ، المالكية ومتقدمو ، مالك واإلمام حنيفة أبو إليه ذهب ، القبور على القراءة تشرع ال أنه:  الثاني القول
 .  بدعة القراءة أن رواية أحمد اإلمام عند بل ، اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في

 :  دلةاأل

 من وهي ، دليل إلى تحتاج مسألة وهي ، القبر على القراءة على دليل ثمة فليس ، الثبوت عدم :األول الدليل
 .  األمة خيار الصحابة ولفعله ، وسلم عليه اهلل صلى النبي لفعله مشروعا األمر هذا كان لو ، المهمة المسائل

 من ، الصحيح في كما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، المشروعية عدم على يدل السنة ظاهر :الثاني الدليل
 دل ، [البقرة سورة فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان فإن ، قبورا بيوتكم تجعلوا ال] قال ، هريرة أبي حديث
 .  القرآن فيها يقرأ ال المقبرة أن على

ذلك َنَفَعه حي   أو مسلم   ل َميِّت   ثواَبها وَجَعلَ  هاَفَعلَ  ق ربة   وأي  :  قال ثم  . 

 الحكم معرفة إلى يحتاج إنسان وكل ، الكثير والسؤال جدا الكثير التطبيق ذات ، الكبيرة المسائل من القرب إهداء
 .  المسألة هذه في

 تقبل التي األفعال هي ما:  وهي ، أخرى مسألة عن متفرع الموتى إلى األعمال وصول مسألة أن ذكروا العلماء
 :  أقسام ثالثة النيابة قبول باعتبار األفعال ؟ النيابة

 .  الفاعل عن النظر بغض ، مصلحة على فعلها يشتمل ، أفعال قسم -1

 .  ونحوها والكفارة ، الزكاة وتفريق ، المغصوب ورد ، الديون قضاء:  مثل
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 .  فاعله إلى بالنظر بل ، نفسه في مصلحة فعلها يتضمن ال ما -2

نما ، مصلحة فيه ليس ذاته الفعل  فعلها فإذا ، للفاعل فيها فالمصلحة ، كالصالة ، يفعله الذي للفاعل المصلحة وا 
 المقصودة المصلحة ؟ المصلحة تحصل هل ، فالن يا لي صل:  ألحد قال لو ، المصلحة هذه تحصل لم غيره
 لكنها ، الفعل ذات في تحصل ال المصلحة ، ذلك وغير ، والرجاء رواالنكسا واالنقياد والتذلل التعبد الفعل هذا من

 ،، والصيام الصالة:  مثل ، والمقاصد المنافع هذه له حصلت ، القربة هذا الفاعل فعل فإذا ، نفسه للفاعل تحص
 .  الخ

 وهو آخر معنى وفيه ،، والذل واالنقياد ، النفس كتهذيب مصالح فيه فإن ، الحج مثل ، القسمين بين متردد -3
 وللمعنى ، الثاني بالقسم ُيلحق( واالنقياد الذل) األول فبالمعنى ، ونحوه لإلنفاق اإلنسان يحتاجها التي المالية
 .  األول بالقسم يلحق( المالية) الثاني

 :  المسألة في النزاع محل تحرير

 :  مسألتين في الميت إلى ابو الث وصول في العلماء بين خالف ال

 عمر ابن حديث في جاء كما ، الميت سببه كان أو حياته في اإلنسان فعله لفعل امتدادا كان ما:  األولى المسألة
 الصدقة[ له يدعو صالح ولد أو ، به ينتفع علم أو ، جارية صدقة ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا]

 ال فهذا ، الوالد هو الولد وجود سبب فإن ، الولد:  اإلنسان سببه كان وما ، اإلنسان فعله لفعل امتداد والعلم
 في جاء كما ، األجر فيلحقه ، له يدعو الصالح فالولد ، موته بعد أجره اإلنسان يلحق أنه العلم أهل بين خالف
  [ .لك ولدك باستغفار:  الفيق ؟ هذا أنى:  فيقول ، الجنة في درجته رفعلت الرجل إن] الحديث

 .  عنه والصدقة ، واستغفارهم مسلمينال دعاء:  الثانية المسألة

 أن مالك بن عوف حديث في جاء وقد ، عليه الصالة شرعت ولهذا ؛ إليه أجره يصل للميت المسلمين دعاء فإن
 هريرة أبي حديث في وكذلك[  ،، عنه واعف وعافه ، وارحمه له اغفر اللهم] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي

 ، المقبرة في له وكالدعاء به، الميت انتفاع جاء فقد ، للميت الدعاء في الثابتة األدلةو  ، [ومينا لحينا اغفر اللهم]
 قال لما ، سلمة ألبي وسلم عليه اهلل صلى النبي دعاء حديث كذلك ، [والمستأخرين منا المستقدمين اهلل يرحم]
 في عقبه في واخلفه ، ينالعالم يأرب له لنا واغفر ، المهديين في درجته وارفع سلمة ألبي اغفر اللهم]

 .  الثواب وصول على فدل [ الغابرين

 . { بِالْإِميَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِن جَاؤُوا وَالَّذِينَ} االستغفار كذلك

أن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه توفيت أمه  ":عباس ابن حديث منها ، أحاديث فيها جاءت وقد ، الصدقة ومثله
نعم ) وهو غائب عنها فقال يا رسول اهلل إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال 

 وصول على دليل هذا ، البخاري أخرجه الحديث وهذا" صدقة عليها  حائطي المخرافقال فإني أشهدك أن ( . 
 .  الثواب
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 ؟ ال أو وتنفعه تبلغه هل ، للميت ثوابها وجعل ، المكلف فعلها إذا ، العبادات من ذلك سوى فيما فوااختل لكنهم
 :  قولين على المسألة في العلماء اختلف ، وغيرها ،، والحج القرآن وقراءة والصيام الصالة مثل

" حي أو مسلم لميت" للحي وكذلك ، ذلك نفعه للميت ثوابها وأهدى المكلف فعلها إذا العبادات أن:  األول القول
 .  الحنابلةو  الحنفية إليه وذهب

 :  األدلة

 صام ، صيام وعليه مات من] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
ال ، يبلغه الثواب أن على يدل وهذا ، ومسلم البخاري أخرجه [وليه عنه  وسلم عليه اهلل صلى النبي يأمر لم وا 
 .  لالستحباب وأمره ، عنه يصوم أن الولي

 إن ، اهلل رسول يا:  فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى امرأة جاءت ": قال عباس ابن عن :الثاني الدليل
 ؟ عنها ذلك يؤدي أكان ، فقضيت ه دين أمك على وكان لو أرأيت] قال ؟ عنها أفأصوم ، صيام وعليها ماتت أمي

 إذا وأنه ، الميت يبلغ العمل أن على دليل وهذا ، مسلم اإلمام أخرجه " [أمك عن فصومي:  قال ، نعم:  التق
 .  إليه يصل العمل ثواب له أهدى

 ماتت:  تفقال امرأة هأتت إذ ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند جالس أنا بينا ": قال ، بريدة عن :الثالث الدليل
 إذا ، الولد على واجبين ليسا والحج فالصيام ، مسلم أخرجه"  [عنها حجي] قال ؟ عنها أفأحج ، قط تحج ولم أمي
 .  أجزأه عنه حج أو عنه صام فإذا ، الحج أو الصوم على يقدر لم ميت له كان

 اهلل صلى النبي وجواب ، حج ومرة ، صيام مرة ، اضطراب فيها:  وقال ، األحاديث هذه ناقش العلم أهل بعض
  .  وغيره والنووي حجر ابن رده وقد ، مضطربة ليس أنها العلم أهل من كثير إليه ذهب الذي لكن ،، وسلم هعلي

 ثواب فإن ، بينهما فرق ال ألنه ؛ واإلهداء بالهبة ينتفع فإنه ، واإلسقاط باإلبراء الميت انتفع إذا :الرابع الدليل
 .  إليه انتقل للميت جعله فإذا( الواهب) المهِدي حق العمل

 فلو ، واإلهداء الهبة فكذلك ، ذمته في ما ويسقط ، يبرأ ، منه فأبرئ ، آخر لشخص شيء ذمته في إنسانا أن لو
 .  الُمهدي حق العمل ثواب ألن ؛ به وينتفع يصله فإنه ، األعمال من شيئا إليه أهدى أو ، شيئا أحد وهبه

 هو ، واإلسقاط اإلبراء وصول أوجب الذي:  فقالوا ، وغيره يركث ابن مثل ، العلم أهل من طائفة ناقشه التعليل هذا
 الدليل عدم هو الثواب وصول من يمنع والذي ، بذلك وأمره ، السائل سأله حينما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي
 هفي ُيتصرف وال ، النصوص على فيه يقتصر القربات وباب ، دليل فيه ليس والثاني ، دليل فيه األول ، ذلك على
 .  واآلراء األقيسة بأنواع

 األصل أن على تدل ، الجواز وسلم عليه اهلل صلى النبي عن فيها جاء التي القضايا:  وقال ، بعضهم عليه رد
 في يقل ولم ، بالجواز قال إال  القضايا هذه من شيء ،عن وسلم عليه اهلل صلى النبي سئل ما وأنه ، الجواز هو

 لو يدرينا وما ، بالجواز أجاب سئل فلما ولهذا ؛ الجواز هو األصل أن على يدل وهذا ، يجوز ال:  واحدة قضية
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 سئل ، بالجواز فقال الحج عن سئل ، بالجواز فقال الصيام عن سئل ،  بالجواز لقال أخرى قضايا عن سئل أنه
 .  أولى باب من فهو دونها كان فما ، العبادات أمهات وهذه ، بالجواز فقال الصدقة عن

 ، المالكية إليه ذهب ، تنفعه ال ، للحي أو للميت ثوابها وأهدى ، المكلف فعلها إذا العبادات أن:  الثاني لالقو 
 المالكية ؟ الحج في النيابة تجوز هل وسيأتينا ، القرآن قراءة في واختلفوا ، الميت به أوصى إذا الحج استثنوا لكنهم
 ، الواجب الحج واستثنوا ، الشافعية إليه وذهب ، القرآن قراءة في واختلفوا ، فقط الوصية حال في جوازها يرون
 ، وصية من بد فال التطوع حج وأما ، عنه ُيحج بل ، وصية يحتاج ال الواجب الحج ، به أوصى إن التطوع وكذا

 ، ينالمذهب في استثناءات هذه ، ال أو الثواب إهداء فيها يحصل هل ، القرآن وقراءة الواجب الصوم في واختلفوا
 .  المنع األصل لكن

 :  األدلة

 ال اإلنسان أن بين وجل عز فالرب {سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنسَانِ لَّيْسَ وَأَن} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  غيره سعي لإلنسان فليس ، غيره عمل دون ، بعمله إال ينتفع

 ليس القيامة فيوم ، غيره سعي يملك ال اإلنسان أن:  آليةا معنى بأن االستدالل هذا وغيره اإلسالم شيخ ناقش وقد
 ، الساعي ملك السعي ألن ؛ فقط نفسك سعي إال لك ليس بل ، خالد أو محمد أو زيد سعي تأخذ أن الحق لك
ن ، له فهو لغيره سعيه يبذل أن الساعي أراد فإن ، غيره بسعي الرجل انتفاع تنف لم اآلية لكن" يقول لكن  ُيرد لم وا 
 .  وغيره اإلسالم شيخ ذكره ، قوي جواب وهذا ، أيضا له فهو

 والمكلف ، فيها والخضوع الذل بهذا العبد وانتفاع ، واالنكسار واالفتقار الذل بالعبادة المقصود أن:   أيضا وأجابوا
 والتواضع واالفتقار الذل إليه ينتقل ال ، إليه للمهدى تنتقل ال الصفات هذه فإن ، لغيره ثوابه وأهدى عمال عمل إذا

 .  الفعل فعل من على قاصرة هي بل ، والتعبد

 المعنى وهذا ، قضايا في القرب إهداء بجواز جاءت الشريعة لكن ، به ومسلم صحيح الكالم هذا نعم:  ويقال
 يحصل الذي واالنكسار واالنقياد الذل عنه للمحجوج يحصل ال ، غيره عن حج من فإن ، القضايا تلك في حاصل

 .  الثواب عن الكالم لكن ،، إليه للمهدى تحصل ال المعاني هذه كل ، والصدقة الصيام وكذا ، لحاجل

 كان فإذا ، بالقربة واالكتراث االهتمام عدم على يدل ألنه ، مكروه الحياة في بالقرب اإليثار أن :الثاني الدليل
 كان إذا ، الثواب سبب هي القربة ، نفسه بالثواب رباإليثا فكيف ، الثواب بسبب إيثار وهو ، مكروه بالقرب اإليثار
 .  أولى باب من فبالمسبب ، مكروه بالسبب اإليثار

 عاقبة بسالمة يأمن ال المؤِثر ألن ؛ مكروه الحياة حال في اإليثار:  قال ، وناقشه اهلل رحمه القيم ابن رده وقد
 .  المعنى هذا انتفى مات فإذا ، بالموت ؤمني وهذا ، أهله غير آثر قد فهو ، ارتداده إلمكان ؛ المؤث ر

 ، المتأخرة الكتب بعض وفي ، مطلقا القرب إهداء بجواز قال" الروح" كتاب في ، المسألة في رأيان له القيم ابن
 .  سواه دون النص فيه جاء فيما القرب إهداء جواز على اقتصر
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 :  الراجح

 أدلة ورود مع ، ذلك من المنع على الدليل لعدم ؛ األموات إلى لقربا إهداء يجوز أنه ، أعلم واهلل األول القول هو
ن ، اإلهداء جواز هو األصل أن على يدل وهذا ، اإلهداء جواز فيها جاء  على العبد يقتصر أن األفضل كان وا 
 ، موسل عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ لألموات الدعاء على العبد يقتصر أن ذلك من واألفضل ، به النص جاء ما
 يحج:  قال ما[ له يدعو صالح ولد أو ،،، ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا] قال عمر ابن حديث في
نما ،، عنه يضحي وال ،، عنه يطوف وال ، عنه يعتمر وال ، عنه يتصدق وال ، عنه  وهذا ، الدعاء إلى أرشد وا 

 كانوا بل ، القرب إهداء عندهم مشهورا يكن مفل ، والتابعون ، عنهم اهلل رضي الصحابة فهمه الذي المعنى
 اهلل صلى النبي ألن ؛ مثله شيء هناك ليس الدعاء أن رأى ، مليا فكر إذا واإلنسان ، بالدعاء األموات يخصون

 ، خيرا أكثر الدعاء أن هذا معنى ، عنها سئل التي القضايا هذه وأجاز ، غيره يذكر ولم الدعاء ذكر ، وسلم عليه
 وأبلغهم الخلق أفصح وسلم عليه اهلل صلى ألنه ؛ إليه ألرشد الدعاء فوق أو الدعاء مثل شيء ناكه كان ولو

 لو ولهذا ؛ األعلى إلى أرشد فهو ، نظيره ويترك المساوي إلى يرشد أو ، األقل إلى يرشد أن يمكن فال ، وأنصحهم
 بني - نحن لطبيعتنا لكن ، والحج الدعاء بين أو ، شك ال األفضل هو فالدعاء والصدقة الدعاء بين اإلنسان خير
 يجد ، ميتك عن تصدق:  لشخص قلت فلو ، أكثر نفوسنا في يؤثر الملموس المحسوس الشيء أن نرى - آدم

ذا ، جيدا شعورا  لكن ، بأثره وال ، الدعاء بثمرة يحس ال ألنه ؛ له أدعو اهلل شاء إن:  يقول ، له ادع:  له قلت وا 
 هم لهم تكون أعمالهم على حريصين فكانوا السلف أما ، ماديا شيئا يرى فهو الفقير ويعطيها فلوسه يظهر الصدقة

 تريد من تخص أن ، شيء أعظم وهذا ، لهم يدعون كانوا فإنهم ، نفعهم يريدون ممن األموات وغير أمواتهم وأما ،
 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي رشدأ ولهذا ؛ عظيمة نعمة هذه" ذلك مثل ولك" مستفيد أنت بل ، بالدعاء تنفعه أن
 أضحية عنده رمضان في تجد ، األمر هذا على المسلمين عوام تنبيه فينبغي ، آخر أمر إلى يرشد ولم الدعاء إلى
ن ، الدعاء من وأكثر له ادع نقول نحن ، بأس ال:  نقول ، الخ ،، وعنده ، حجة وعنده ،  عنه تحج أنك حصل وا 
 بذاك ليس الميتة أو الميت أبناء بعض لكن ، الدعاء األفضل لكن ، بأس فال عنه تعطي أو عنه تتصدق أو

:  قلت لو لكن ، فيفعل ، كثيرا لهذا ينشط ، له كذا افعل ، له تصدق:  له قلت فإذا ، لها يرثى أحواله ، الصالح
 في إال لنفسه ءالدعا يذكر ال ، نفسه نسي قد هو ، لغيره يدعو كيف ، المسكين لنفسه دعا ما هو ، له ادع

 يقول ، األعمال هذه عن يسأل ما كثيرا ، اهلل رحمه شيخنا كان ولهذا ؛ نفسه يتذكر ال ذلك سوى ما وأما ، الشدائد
 في كتابا ألف وبعضهم ، العلم أهل محققي من غيره كان وهكذا ، للميت الدعاء واألفضل األولى لكن ، يجوز: 
 جدا كثيرا سؤاال يسألون الناس فإن ، وصدق ، الناس أسئلة كثرة إال فيه بالكتا إلى دفعه ما:  يقول ، الباب هذا
 ومنهم ، يتصدق من ومنهم ، يصوم من ومنهم ، مياه برادات يجعل من منهم ، خاصة لألموات القرب إهداء عن
 ، القضية هبهذ يهتمون العلم طلبة تجعل الناس أسئلة كثرة المهم ، غيرهما أو الحرمين في توزع أطعمة يجعل من

 .  أعلم واهلل ، والتمحيص البحث من حقها ويعطونها
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 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


