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 إهداء ثواب القرآن والطاعات إىل األموات

 الشيخ حممد فواز النمر                                                         

 إمام ومدرس اجلامع األموي الكبري بدمشق الشام

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عة للعقىب وأزكى هدى وأمات وأحيا وجعل الدنيا مزر احلمد هلل األعلى الذي خلق فسوى وقدر ف
الصالة والسالم على صاحب الطلعة احلسىن واملراتب العليا سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله 

 وصحبه ومن وااله وبعد:

علنا من أمة هذا احلبيب فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم وكفى هبا من نعمة واحلمد هلل على أن ج
صلى اهلل عليه وسلم واحلمد هلل أن جعلنا على احملجة البيضاء والفرقة الناجية ومجع لنا بني حمبة آله 

 األطهار وصحبه األبرار.

مع املبارك الذي ضم ثلة من أعالم أهل السنة واجلماعة لبيان معامل الفرقة واحلمد هلل على هذا اجمل
لشبهة عن بعض املسائل اليت تثار حول مسائل من األصول والفروع ويلبس فيها الناجية وإماطة آثام ا

 بعض الناس على األمة.

 مسألة وصول األعمال إىل األموات. غبار حوهلا كثريا  ومن هذه املسائل اليت يثريون ال

ب دعا أو قرأ القرآن الكرمي أو تصدق أو عمل من القربات والصاحلات مث جعل ثواإنسانا  لو أن 
صل  ذلك امليت فهل هذا العمل مشروع  وهل يذلك مليت من أهل امللة وسأل اهلل تعاىل إيصاله إىل

 ثواب ذلك العمل إىل ذلك امليت 

والذي عليه مجاهري األئمة واحملققني من أهل السنة واجلماعة أن هذا العمل مشروع وسائغ وأن هبة 
 ا ما ينففع بعمل يريه.األعمال جائزة لألحياء واألموات وأن اإلنسان كثري 
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 أقسام: ىوقد جعلت هذه املبحث بفضل اهلل تعاىل عل

 ( مشروعية هذا االمر عند عموم أهل السنة واجلماعة واتفاق املذاهب األربعة على جوازه.1

 ( ذكر بعض األدلة على مشروعية هذا األمر.2

 املخالفون وينفسبون إليهم.( نقل نصوص واضحة يف مشروعية هذا األمر عن أئمة يسفند إليهم 3

مشروعية هذا األمر عند عموم أهل السنة واجلماعة واتفاق املذاهب األربعة على 
 جوازه:

كل من حبث هذه املسألة بإنصاف وجترد يفبني له أهنا على العموم موضع اتفاق بني أهل السنة 
اخلالف يف بعض األنواع من واجلماعة مل خيالف يف أصل املشروعية أحد ممن يعفد بقوله، وإمنا حصل 

األعمال، وال أدل على ذلك من تظافر النصوص على ذلك يف كفب الفقه ومصادره عند أهل السنة 
واجلماعة املفمثل يف الفقه احلنفي والفقه املالكي والفقه الشافعي والفقه احلنبلي الثابت عن اإلمام 

 أمحد رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه.

كارم بعض هذه النصوص من الكفب املعفمدة يف املذاهب األربعة وقد وإليكم معشر السادة األ
 اعفمدت يف ذكرها الرتتيب الزماين فبدأت مبذهب احلنفية مث املالكية مث الشافعية مث احلنابلة.

 مذهب احلنفية:
 قد قال اإلمام املرييناين يف اهلداية يف باب احلج عن الغري:

أو يريها  أو صوما  أو صدقة   أن جيعل ثواب عمله لغريه صالة  األصل يف هذا الباب أن اإلنسان له 
من أهل السنة واجلماعة ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ضحى بكبشني أملحني أحدمها 
عن نفسه واآلخر عن أمفه ممن أقر بوحدانية اهلل تعاىل وشهد له بالبالغ جعل تضحية إحدى 

 1الشاتني ألمفه

 ابن جنيم يف البحر الرائق شرح كنز الدقائق:وقال العالمة 
                                                           

 ( باب احلج عن الغري.1/171اهلداية يف شرح بداية املبفدي ) 1



 الشيخ حممد فواز النمر  إهداء ثواب القرآن والطاعات إىل األموات

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                             3

)باب احلج عن الغري( واألصل فيه أن اإلنسان له أن جيعل ثواب عمله لغريه صالة أو صوما  أو 
أو قراءة قرآٍن أو ذكرا  أو طوافا  أو حجا  أو عمرة  أو يري ذلك عند أصحابنا للكفاب والسنة  صدقة  

ارمحهما كما ربياين صغريا ( وإخباره تعاىل عن مالئكفه بقوله أما الكفاب فلقوله تعاىل: )وقل ريب 
)ويسفغفرون للذين آمنوا( وساق عباراهتم بقوله تعاىل )ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما  فايفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك( إىل قوله )وقهم السيئات(، وأما السنة فأحاديث كثرية منها ما يف 

، وهو مشهور جتوز الزيادة به على (ني فجعل أحدمها عن أمفهحيث ضحى بالكبش)الصحيحني 
قوله وحينئٍذ ففعني أن ال يكون  (اقرؤوا على موتاكم سورة يس)الكفاب، ومنها ما رواه أبو داود 

تعاىل: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( على ظاهره، وفيه تأويالت أقرهبا ما اخفاره احملقق ابن اهلمام 
به العامل يعين ليس لإلنسان من سعي يريه نصيب إال إذا وهبه له فحينئٍذ يكون له، أهنا مقيدة مبا يه

: >>ال يصوم أحد عن أحد، وال يصلي أحد عن أحد<< فهو يف حق -عليه السالم-وأما قوله 
اخلروج عن العهدة ال يف حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغريه من األموات 

ويصل ثواهبا إليهم عند أهل السنة واجلماعة كذا يف البدائع وهبذا علم أنه ال فرق بني واألحياء جاز 
أن يكون اجملعول له ميفا أو حيا  والظاهر أنه ال فرق بني أن ينوي به عند الفعل للغري أو يفعله لنفسه 

 2مث بعد ذلك جيعل ثوابه لغريه إطالق كالمه.

 االخفيار:وقال اإلمام املوصلي يف كفاب 

ومذهب أهل السنة واجلماعة أن لإلنسان أن جيعل ثواب عمله لغريه ويصل حلديث اخلثعمية وقد 
ضحى بكبشني أملحني أحدمها عن نفسه  -عليه الصالة والسالم-أنه)مر يف احلج، وملا روي 

ت نفسها أن رجال  قال: يا رسول اهلل إن أمي اففلف)أي جعل ثوابه عن أمفه وروي  (واآلخر عن أمفه
الت: يا رسول اهلل "أهلذا ورفعت امرأة صبيها وق) (فهل هلا أجر إن تصدقت عنها  قال: نعم ولك

واآلثار فيه كثرية، ومنع بعضهم من ذلك، وقال: ال يصل مفمسكا  بقوله  (نعم ولك أجر حج قال
آدم انقطع عمله مات ابن عليه الصالة والسالم:)إذا -عى( وبقولهتعاىل: )وأن ليس لإلنسان إال ما س

 احلديث. (إال من ثالث

                                                           
 (.079حممد، املعروف بابن النجيم املصري )املفوىف:( لزين الدين بن ابراهيم بن 3/33البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 2
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اجلواب عن اآلية وجوه، أحدها: أهنا سبقت على قوله: )أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم 
 -عليه الصالة والسالم–الذي وىف( فيكون إخبارا  عما يف شريعفهما فال يلزمنا، وقد روينا عن نبينا 

هذه األمة هلم ما سعوا وسعي  براهيم وموسى، وأما: هذا لقوم إ-رضي اهلل عنه–خالفه. قال علي 
 هلم.

( أدخل الذرية اجلنة بصالح اآلباء، قاله ابن موالثاين: أهنا منسوخة بقوله تعاىل : )أحلقنا هبم ذريفه
 عباس.

 ا الكافر، أما املؤمن له أجر ما سعى وسعي له.ربيع بن أنس: املراد باإلنسان هن الثالث: قال

م مبعىن على وأنه جائز. قال: فخر صريعا  لليدين وللفم، فيصري كأنه قال: وأن الرابع: جتعل الال
ليس على اإلنسان إال ما سعى فيحمل عليه توفيقا  بني اآلية واحلديث، وألنه معىن صحيح ال 

 خالف فيه وال يدخله الفخصيص.

 اخلامس: أنه سعى يف جعل ثواب عمله لغريه فيكون له ما سعى عمال  باآلية.

سعى يف  قٍ يلسادس، أن السعي أنواع: منها بفعله ومنها بقوله، ومنها بسبب قرابفه، ومنها بصدا
خلفه، ومنها مبا يسعى فيه من أعمال اخلري والصالح وأمور الدين اليت حيبه الناس بسببها فيدعون له 

 ينا.وجيعلون له ثواب عملهم وكل ذلك بسبب سعيه، فقد قلنا مبوجب اآلية فال يكون حجة عل

وأما احلديث فإنه يقفضي انقطاع عمله وال كالم فيه وإمنا الكالم يف وصول ثواب عمل يريه إليه، 
 3واحلديث ال ينفيه، على أن الناس عن آخرهم قد اسفحسنوا ذلك فيكون حسنا  باحلديث.

تعاىل يف ققني وحمور الففوى يف املذهب احلنفي ابن عابدن الشامي رمحه اهلل وقد قرر هذا خامتة احمل
 مواضع من حاشيفه الشهرية منها قوله:

ن جيعل ثواب عمله لغريه صالة  أو صوما  أو باب احلج عن الغري بأن لإلنسان أ صرح علماؤنا يف
صدقة  أو يريها كذا يف اهلداية، بل يف زكاة الففارخانية عن احمليط: األفضل ملن يفصدق نفال  أن ينوي 

                                                           
 .(4/170االخفيار لفعليل املخفار للموصلي احلنفي ) 3
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ا تصل إليهم وال ينقص من أجرهم شيء وهو مذهب أهل السنة جلميع املؤمنني واملؤمنات ألهن
 4واجلماعة.

والبدر العيين يف شرحه على الكنز أيضا   5وممن قرر هذا الزيلعي يف تبني احلقائق شرح كنز الدقائق
 املسمى برمز احلقائق.

 مذهب املالكية:
 قال ابن احلاج يف املدخل:

صوهلا أنه إذا فرغ من تالوته وهب ثواهبا له، أو قال: لو قرأ يف بيفه وأهدى له لوصلت، وكيفية و 
 .6اللهم اجعل ثواهبا له فإن ذلك دعاء بالثواب، ألن يصل إىل أخيه، والدعاء يصل بال خالف

 عد املائة:بوقال القرايف يف الفرق الثاين والسبعني 

كما حتصل هلم بركة   والذي يفجه أن يقال وال يقع فيه خالف أنه حيصل هلم بركة القراءة ال ثواهبا
الرجل الصاحل يدفن عندهم أو يدفنون عنده فإن الربكة ال تفوقف على األمر فإن البهيمة حيصل هلا 

 ر. نك  بركة راكبها أو جماورها وأمر الربكات ال ي  

مث قال: وهذه املسألة وإن كانت خمفلفا  فيها فينبغي لإلنسان أن ال يهملها فلعل احلق هو الوصول 
املوتى فإن هذه أمور ييبية عنا، وليس اخلالف يف حكم شرعي وإمنا هو يف أمر واقع هل هو  إىل 

كذلك أم ال، كذلك الفهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعفمد يف ذلك على 
فضل اهلل تعاىل وما ييسره ويلفمس فضل اهلل بكل سبب ممكن ومن اهلل اجلود واإلحسان هذا هو 

 7الئق  بالعبد.ال

                                                           
-2/424(و)2/74(و)1/430( وانظر أيضا  من نفس املرجع )2/243الدر املخفار وحاشية ابن عابدين )رد احملفار() 4

 ( ويريها.423
 (.2/13الشليب )انظر تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  5
 (.1/233املدخل البن احلاج ) 6
 (.3/102الفروق للقوايف املسمى أنوار الربوق يف انواع الفروق ) 7
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وقال القاضي عياض رمحه اهلل تعاىل يف شرحه على صحيح مسلم يف شرح حديث اجلريدة اليت 
 وضعها النيب صلى اهلل عليه وسلم على القربين وقوله عليه الصالة والسالم: )لعله خيفف عنهما ما

 دامفا رطبفني( قال ما نصه:

ومها مليت ألنه إذا خفف عنه بفسبيح اجلريدتني أخذ العلماء من هذا اسفحباب قراءة القرآن على ا
 8مجاد فقراءة القرآن أوىل.

 ونقل الشيخ أبو زيد الفاسي يف باب احلج عن الغري يف جواب له ما نصه:

امليت ينففع بقراءة القرآن وهذا هو الصحيح واخلالف فيه مشهور واألجرة عليه جائزة واهلل أعلم، 
 .9نقله عنه العالمة كنون الفاسي

 مذهب الشافعية:
 قد قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل:

قال أصحابنا رمحهم اهلل ويسفحب للزائر أن يسلم على املقابر ويدعو ملن يزوره وجلميع أهل املقربة 
واألفضل أن يكون السالم والدعاء مبا ثبت يف احلديث ويسفحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو 

 .10الشافعي واتفق عليه األصحابهلم عقبها نص عليه 

 وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري يف شرح منهج الطالب:

)وينفعه( أي امليت من وارث ويريه )صدقة ودعاء( باإلمجاع ويريه، وأما قوله تعاىل )وأن ليس 
لإلنسان إال ما سعى( فعام خمصوص بذلك وقيل منسوخ وكما ينففع امليت بذلك ينففع به املفصدق 

هب الشافعي أنه ال يصل ثواهبا إىل ذداعي أما القراءة فقال النووي يف شرح مسلم املشهور من موال
امليت وقال بعض أصحابنا يصل وذهب مجاعات من العلماء إىل أنه يصل إليه ثواب مجيع العبادات 

ة امليت ويريها وما قاله من مشهور املذهب حممول على ما إذا قرأ ال حبضر  وقراءةٍ  وصومٍ  من صالةٍ 

                                                           
 انظر كفاب هدايا األحياء لألموات للسيد الشريف حممد علوي املالكي رمحه اهلل تعاىل. 8
 رمحه اهلل تعاىل.انظر كفاب هدايا األحياء لألموات للسيد الشريف حممد علوي املالكي  9

 (.4/311اجملموع شرح املهذب ) 10
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بل قال السبكي: الذي دل عليه اخلرب باالسفنباط أن بعض  ومل  ينو ثواب قراءته له، أو نواه ومل يدع  
 .11القرآن إذا قصد به نفع امليت نفعه وبني ذلك وقد ذكرته يف شرح الروض

 وقال اخلطيب الشربيين يف مغين احملفاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج:

مسلم واألذكار وجها  أن ثواب القراءة يصل إىل امليت كمذهب األئمة حكى املصنف يف شرح 
، وصاحب م  الثالثة، واخفاره مجاعة من األصحاب منهم ابن الصالح، واحملب الطربي، وابن أيب الد  

ابن أيب عصرون، وعليه عمل الناس، وما رآه املسلمون حسنا  فهو عن اهلل حسن، وقال الذخائر، و 
ع امليت وختفيف ما هو عليه اخلرب باالسفنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نف السبكي: والذي دل

 -صلى اهلل عليه وسلم–ذ ثبت أن الفاحتة ملا قصد هبا نفع امللدوغ نفعفه، وأقره النيب فيه نفعه، إ
 بقوله: )وما يدريك أهنا رقية( وإذا نفعت احلي بالقصد  كان نفع امليت هبا أوىل.

ني االسفئجار على قراءة القرآن عند امليت، وقال ابن الصالح، وينبغي أن وقد جوز القاضي حس
يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفالن فيجعله دعاء، وال خيفلف يف ذلك القريب والبعيد، وينبغي 
اجلزم بنفع هذا، ألنه إذا نفع الدعاء وجاز مبا ليس للداعي فألن جيوز مباله أوىل، وهذا ال خيفص 

 .12ة بل جيري يف سائر األعمالبالقراء

 وقال ابن شهاب الرملي يف هناية احملفاج:

ويف القراءة وجه وهو مذهب األئمة الثالثة بوصول ثواهبا للميت مبجرد قصده هبا، واخفاره كثري من 
 أئمفنا، ومحل مجٌع األول على قراءته ال حبضرة امليت وال بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ومل يدع.

أي مثله فهو املراد، وإن مل –قال ابن الصالح: وينبغي اجلزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه 
له أوىل، وجيري هذا يف سائر نفعه الدعاء مبا ليس للداعي فما  لفالن، ألنه إذا -يصرح به
 .13األعمال

 
                                                           

 (.3/213شرح منهج الطالب ) 11
 (.4/119مغين احملفاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) 12
 (.3/03هناية احملفاج إىل شرح املنهاج) 13
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 مذهب احلنابلة:
 قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل:

 امليت يصل إليه كل شيء من اخلري للنصوص الواردة فيه. قال أمحد:

 .14كما نقل عنه يف كثري من كفب املذهب

 قال املوفق بن قدامة املقدسي احلنبلي يف كفاب املغين:

فصٌل: وأي قربة فعلها، وجعل ثواهبا للميت املسلم، نفعه ذلك، إن شاء اهلل، أما الدعاء، 
ات، فال أعلم فيه خالفا ، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة، واالسفغفار، والصدقة، وأداء الواجب

وقد قال اهلل تعاىل: )والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ايفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان(. 
 وقال اهلل تعاىل: )واسفغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات(.

لمة حني مات<<، وللميت الذي صلى عليه أليب س –صلى اهلل عليه وسلم  ->>ودعا النيب 
يف حديث عوف بن مالك، ولكل ميت صلى عليه ولذي النجادين حىت دفنه. وشرع اهلل ذلك لكل 

فقال: يا رسول اهلل، إن أمي  -صلى اهلل عليه وسلم–من صلى على ميت >>وسأل رجل النيب 
 ي ذلك عن سعد بن عبادة.ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها  قال: نعم<<. رواه أبو داود، ورو 

                                                           
 منها: 14

 (.3/423احلنبلي )الفروع حملمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أو عبد اهلل، مشس الدين املقدسي مث الصاحلي 
 (.2/211املبدع يف شرح املقنع لـ إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح )

 (.1/314دقائق أويل النهى لشرح املنفهى املعروف بشرح منفهى اإلرادات )
 كشف القناع عن منت اإلقناع كالمها ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسني بن إدريس البهويت احلنبلي

 (.2/147هـ()1941)املفوىف:
مطالب أويل النهى يف شرح ياية املنفهى ملصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباين مولدا  مث الدمشقي احلنبلي )املفوىف: 

 .(1/033هـ()1243
الرمحن بن حممد بن قاسم الروض املنبع ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي مع حاشيفه لعبد 

 .3/130هـ(1302العاصمي احلنبلي النجدي )املفوىف:
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فقالت: يا رسول اهلل، إن فريضة اهلل يف احلج  -صلى اهلل عليه وسلم–>>وجاءت امرأة إىل النيب 
أدركت أيب شيخا  كبريا ، ال يسفطيع أن يثبت الراحلة، أفأحج عنه  قال: أرأيت لو كان على أبيك 

>>وقال للذي سأله: إن أمي دين أكنت قاضيفه  قالت: نعم، قال: فدين اهلل أحق أن يقضى<<
 ماتت، وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها  قال: نعم<<.

وهذه أحاديث صحاح، وفيها داللة على انففاع امليت بسائر القرب، ألن الصوم واحلج والدعاء 
واالسفغفار عبادات بدنية، وقد أوصل اهلل نفعها إىل امليت، فكذلك ما سواها، مع ما ذكرنا من 

ب من قرأ يس، وختفيف اهلل تعاىل عن أهل املقابر بقراءته، وروى عمرو بن العاص: لو  احلديث يف ثوا
بلغه ذلك<<. وهذا عاٌم يف كان أبوك مسلما ، فأعفقفم عنه ، أو تصدقفم عنه، أو حججفم عنه، 

 حج الفطوع ويريه، وألنه عمل بر وطاعة، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة والصيام واحلج الواجب.

 يفبني لنا مشروعية هذا األمر يف املذاهب األربعة.وهبذا 

وقال الشافعي: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء واالسفغفار ال يفعل عن امليت، وال يصل ثوابه 
: >>إذا -صلى اهلل عليه وسلم–إليه، لقوله تعاىل: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى(. وقول تعاىل 

ث: صدقة جارية، أو عمل ينففع به من بعده، أو ولد صاحل مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثال
 يدعو له<<. وألن  نفعه ال يفعدى فاعله فال يفعدى ثوابه.

وقال بعضهم: إذا ق رئ القرآن عند امليت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون امليت  
سلمني، فإهنم يف كل عصر ومصر كأنه حاضرها، فرتجى له الرمحة. ولنا ما ذكرناه، وأنه إمجاع امل

–جيفمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابه إىل موتاهم من يري نكري. وألن احلديث صح عن النيب 
:)إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه( واهلل أكرم من أن يوصل عقوبة املعصية -صلى اهلل عليه وسلم

 إليه، وحيجب عنه املثوبة.

ادٌر على إيصال ثواب ما منعوه، واآلية خمصوصة مبا سلموه، وما وألن املوصل لثواب ما سلموه، ق
اخفلفنا فيه يف معناه، فنقيسه عليه، وال حجة هلم يف اخلرب الذي احفجوا به، فإمنا دل على انقطاع 
عمله، فال داللة فيه عليه، مث لو دل عليه كان خمصوصا  مبا سلموه، ويف معناه ما منعوه، فيفخصص 
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س عليه، وما ذكروه من املعىن يري صحيح، فإن تعدي الثواب ليس بفرع لفعدي النفع، به أيضا  بالقيا
 15مث هو باطٌل بالصوم أو احلج، وليس له أصٌل يعفرب به، واهلل أعلم.

 ذكر بعض األدلة على مشروعية هذا األمر.
ربعة كما مر مر كثري من هذه األدلة يف ثنايا النصوص الفقهية اليت سقناها آنفا  عن املذاهب األ

 تفنيد ما اسفدل به املخالفون واإلجابة عما أثاروه من الشبهة يف ذلك.

 :16ليسهل النظر فيها ملن أراد ونذكر بعضها هنا مرتبة مسفقلة

عن سيدنا معقل بن يسار رضي اهلل عفه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:) يس قلب 
  17ال يفر اهلل له اقرأوها على موتاكم(إالقرآن ال يقرأها رجل يريد اهلل والدار اآلخرة 

واملراد من )موتاكم( أي امليفون حقيقة وليس احملفضرين وقال الشوكاين واحملب الطربي يف شرح 
 .18وتاكم الواردة يف احلديث: اللفظ نص يف األموات وتناوله احملفضرين جماز فال يصار إليه إال لقرينةم

وحيث ال توجد قرينة تصرف ظاهر اللفظ عن حقيقفه إىل اجملاز فال يصار إىل اجملاز فال يصار إىل 
الصارفة ويبقى معىن  اجملاز أي لففسري كلمة )موتاكم( الواردة يف احلديث باحملفضرين لعدم القرينة

موتاكم امليفني حقيقة ومعلوم لدينا أن األموات إمنا هم األحياء يف قبورهم يسمعون قراءتنا ودعاءنا 
وقد مر معنا الففصيل يف هذا باب الفوسل واالسفغاثة يف بداية فصل الفوسل باألموات )املنفقلني( 

 فلرياجع هناك.

                                                           
 (.2/423املغين البن قدامة) 15
 نقال  من كفاب املوسوعة اليوسفية للشيخ يوسف خطار. 16
(احلاكم 4/23(وأمحد )1974(والنسائي يف عمل اليوم والليلة )1441( وابن ماجه )3121أخرجه أبو داود ) 17
( وذكره 3/313( والبيهقي )419برقم  29( والطرباين يف الكبري )3/237( وابن أيب شيبة )1434ي )(والبغو 1/434)

( عن أيب هريرة وأيب ذر قاال قال 3992( وابن حبان )031( ورمز حلسنه والطيالسي )1344السيوطي يف اجلامع الصغري )
 (.3900هون اهلل عز وجل عليه( أخرجه الديلمي)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ما من ميت ميوت فيقرأ عند يس إال 

 (.3/24نيل األوطار ) 18
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أيب اللجاج: )يا بين إذا مت فاحلد يل حلدا  بيه قال يلعن عبد الرمحن بن العالء بن اللجاج عن أ
فإن وضعفين يف حلدي فقل: بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل مث سن الرتاب علي سنا مث اقرأ عند رأسي 

  19بفاحتة البقرة وخامتفها فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ذلك(

سلمنا أنه مرسل فجمهور الفقهاء واألصوليني نصوا وقال البعض: إن هذا احلديث مرسل وإنا لو 
 على االسفدالل باحلديث املرسل.

قال ابن كثري يف كفابه الباعث احلثيث: قال ابن الصالح واالحفجاج باملرسل مذهب مالك وأيب 
 .20: وهو حمكي عن اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية-أي ابن كثري–حنيفة وأصحاهبما قلت 

د ألن احلديث مفصل وهذا سنده: قال الطرباين: حدثين احلسني بن إسحاق وقوهلم مرسل: مردو 
ثنا مبشر بن إمساعيل حدثين عبد الرمحن بن العالء بن اللجاج عن أبيه  الفسرتي ثنا علي بن حجر

 .21قال أيب اللجاج أبو خالد )يا بين إذا مت.... احلديث(

املقربة فقرأ الفاحتة وآهلاكم الفكاثر وقل  وأخرج احلافظ السيوطي وأبو القاسم يف قواعده )من دخل
 هو اهلل أحد مث قال: إين جعلت ثواب ما قرأته من كالمك ألهل القبور من املؤمنني واملؤمنات كانوا

ا بن عمر رضي اهلل عنهما )يسفحب أن يقرأ على القرب بعد الدفن شفعاء له يوم القيامة(. وعن سيدن
 .22أول سورة البقرة وخامتفها(

سيدنا أيب الدرداء وأيب ذر رضي اهلل عنهما: )ما من ميت ميوت ففقرأ عنده يس إال هون اهلل وعن 
 23عليه(

وعن أيب الشعثاء صاحب ابن عباس: أنه يسفحب قراءة سورة الرعد وأن ذلك خيفف عن امليت 
 .24وفيه عن الشعيب قال: كانت األنصار يسفحبون أن تقرأ عند امليت سورة البقرة

                                                           
 ( وقال رجاله موثوقون.2442( وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )13/133أخرجه الطرباين يف الكبري ) 19
 .41الباعث احلثيث مصطلح احلديث ص 20
 (.2/392للزيلعي )ونصب الراية  213الرد احملكم املفني للشيخ عبد اهلل الصديق ص 21
 .123األذكار للنووي ص 22
 (.3900أخرجه الديلمي ) 23
 (.2/01( وورد يف سبل السالم )3/24ذكره الشوكاين يف نيل األوطار ) 24
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أمحد قال: حدثنا ابن املغرية حدثنا صفوان قال: كانت املشيخة يقولون: إذا قرئت أي وعن اإلمام 
 .25يس عن امليت خفف عنه هبا

نصوص واضحة عن مشروعية هذا األمر عن أئمة يسفند إليهم املخالفون 
 وينفسبون إليهم.

ليس لإلنسان  نقل صاحب الففوحات اإلهلية عن تفسري اجلاللني عند تفسري قول اهلل تعاىل: )وأن
إال ما سعى( عن الشيخ ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أكثر من عشرين نوعا  تفيد أن املسلم ينففع بعمل 

 يريه حيث قال:

 قال الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية:

 من اعفقد أن اإلنسان ال ينففع إال بعمله فقد خرق اإلمجاع وذلك باطل من وجوه عديدة كثرية:

 اإلنسان ينففع بدعاء يريه وهو انففاع بعمل الغري. أحدها: أن

ثانيها: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يشفع ألهل املوقف يف احلساب مث ألهل اجلنة يف دخوهلا مث 
 ألهل الكبائر يف اخلروج من النار وهذا انففاع بعمل الغري.

 ثالثها: أن كل نيب وصاحل له شفاعة وذلك انففاع بعمل الغري 

 ها: أن املالئكة يدعون ويسفغفرون ملن يف األرض وذلك منفعة بعمل الغري.رابع

خامسها: أن اهلل تعاىل خيرج من النار من مل يعمل خريا قط مبحض رمحفه وهذا انففاع بغري 
 عملهم.

 سادسها: أن أوالد املؤمنني يدخلون اجلنة بعمل آبائهم وذلك انففاع مبحض عمل الغري.

يف قصة الغالمني اليفيمني )وكان أبومها صاحلا( فانففعا بصالح أبيهما وليس سابعها: قال تعاىل 
 هو من سعيهما.

                                                           
 (.2/194( والفلخيص )3/433تفسري ابن كثري ) 25
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 ثامنها: أن امليت ينففع بالصدقة عنه وبالعفق بنص السنة واإلمجاع وهو من عمل الغري.

 تاسعها: أن احلج املفروض يسقط عن امليت حبج وليه بنص السنة وهو انففاع من عمل الغري.

ن احلج املنذور والصوم املنذور يسقط عن امليت بعمل يريه بنص السنة وهو انففاع من عاشرها: أ
 عمل الغري.

حادي عشرها: أن املدين الذي امفنع صلى اهلل عليه وآله وسلم من الصالة عليه حىت انقضى دينه 
لم وبردت أبو قفادة وقضى دين اآلخر علي بن أيب طالب انففع بصالة النيب صلى اهلل عليه وآله وس

 جلدته بقضاء دينه وهو من عمل الغري.

ثاين عاشرها: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ملن صلى وحده )أال رجل يفصدق على هذا 
 فقد حصل له فضل اجلماعة بفعل الغري. 26فيصلي معه(

 ثالث عاشرها: أن اإلنسان تربأ ذمفه من ديون اخللق إذا  قضاها قاض عنه وهو انففاع من عمل
 الغري.

 رابع عاشرها: أن من عليه تبعات ومظامل إذا حلل منها سقطت عنه وهو انففاع من عمل الغري.

 خامس عشرها: أن اجلار الصاحل ينفع يف احمليا واملمات كما جاء يف األثر وهذا انففاع عمل الغري.

حلاجة سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم هبم وهو مل يكن منهم ومل جيلس لذلك بل 
 عرضت له واألعمال بالنيات فقد انففع بعمل يريه.

الصالة على امليت والدعاء له يف الصالة انففاع للميت بصالة احلي عليه وهو عمل سابع عشرها: 
 يريه.

ثامن عشرها: أن اجلمعة حتصل باجفماع العدد وكذلك اجلماعة بكثرة العدد وهو انففاع للبعض 
 بالبعض.

                                                           
( 1/190( واحلاكم )1947( وأبو يعلى )1341( والدرامي )474( وأبو داود )229( والرتمذي )3/4أخرجه أمحد ) 26

 وصححه و وافقه الذهيب.
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قال لنبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم )وما كان اهلل ليعذهبم وأنت فيهم( وقال  تاسع عشرها: أن اهلل
 )ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض(فقد دفع اهلل تعاىل ؤمنات(عاىل )ولوال رجال مؤمنون ونساء مت

 العذاب عن بعض الناس بسبب بعض الناس وذلك انففاع بعمل الغري.

غري ويريه ممن ميونه الرجل فينففع بذلك من خيرج عنه وال عشروها: أن صدقة الفطر جتب على الص
 سعي له.

حادي عشروها: أن الزكاة جتب يف مال الصيب واجملنون ويثاب على ذلك وال سعي له ومن تأمل 
العلم وجد من انففاع اإلنسان مبا مل يعمله ما ال يكاد حيصى فكيف جيوز أن تفأول اآلية على 

 .27إمجاع األمة واملراد باإلنسان العمومخالف صريح الكفاب والسنة و 

ا  يف الففاوى الكربى بعدما نقل أحد قويل اإلمام أمحد يف القراءة على القرب وأنه وقال ابن تيمية أيض
رّخص فيها ألنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قربه بفواتح البقرة، وخواتيمها. وأنه روي عن 

 بعض الصحابة قراءة سورة البقرة:

 28فالقراءة عند الدفن مأثورة يف اجلملة، وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثٌر. واهلل أعلم

 وقال الشيخ ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كفاب الروح:

وقد ذكر عن مجاعة من السلف أهنم أوصوا أن ي قرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عبد احلق يروى 
قربه سورة البقرة وممن رأى ذلك املعلى بن عبد الرمحن وكان بن عمر أمر أن ي قرأ عند أن عبد اهلل 

 اإلمام أمحد ينكر ذلك أو ال حيث فيه أثر مث رجع عن ذلك.

وقال اخلالل يف اجلامع كفاب القراءة عند القبور أخربنا العباس بن حممد الدورى حدثنا حيىي بن 
اج عن أبيه قال قال أيب إذا أنا مت معني حدثنا مبشر احلليب حدثين عبد الرمحن بن العالء بن اللج

فضعين يف اللحد وقل بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل وسن على الرتاب سنا واقرأ عند رأسي بفاحتة 
البقرة فإين مسعت عبد اهلل بن عمر يقول ذلك قال عباس الدورى سألت أمحد بن حنبل قلت حتفظ 

معني فحدثين هبذا احلديث قال اخلالل وأخربين يف القراءة على القرب شيئا  فقال ال وسألت حيىي بن 
                                                           

 نقال  من كفاب فوائد ومنافع ونفائس للعالمة الفقيه الشيخ حممد هاشم اجملذوب الرفاعي احلسيين حفظه اهلل تعاىل. 27
 (.3/24)الففاوى الكربى البن تيمية  28



 الشيخ حممد فواز النمر  إهداء ثواب القرآن والطاعات إىل األموات

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                             15

بن حنبل  داحلسن بن أمحد الوراق حدثين علي بن موسى احلداد وكان صدوقا  قال كنت مع أمح
وحممد بن قدامة اجلوهرى يف جنازة فلما دفن امليت جلس رجل ضرير يقرأ عند القرب فقال له أمحد يا 

من املقابر قال حممد بن قدامة ألمحد بن حنبل يا أبا عبد  هذا إن القراءة عند القرب بدعة فلما خرجنا
بن شيئا  قال نعم فأخربين مبشر عن عبد الرمحن  مبشر احلليب قال ثقة قال كفبت عنهاهلل ما تقول يف 

العالء بن اللجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاحتة البقرة وخامتفها وقال مسعت 
 ال له أمحد فارجع وقل للرجل يقرأ.ك فقابن عمر يوصي بذل

 ا.القراءة عند القرب فقال ال بأس هب وقال احلسن بن الّصباح الزعفراين سألت الشافعي عن

وذكر اخلالل عن الشعيب قال كانت األنصار إذا مات هلم امليت اخفلفوا إىل قربه يقرءون عنده 
بن اجلروى يقول مررت على قرب أخت يل  القرآن قال وأخربين أبو حيىي الناقد قال مسعت احلسن 

فقرأت عندها تبارك ملا ذكر فيها فجاءين رجل فقال إين رأيت أخفك يف املنام تقول جزى اهلل أبا 
على خريا فقد انففعت مبا قرأ أخربين احلسن بن اهليثم قال مسعت أبا بكر بن األطروش ابن بنت أيب 

أمه يوم اجلمعة فيقرأ أمه يوم اجلمعة فيقرأ سورة يس نصر بن الفمار يقول كان رجل جييء إىل قرب 
فجاء يف بعض أيامه فقرأ سورة يس مث قال اللهم إن كنت قسمت هلذه السورة ثوبا  فاجعله يف أهل 
هذه املقابر فلما كان يوم اجلمعة اليت تليها جاءت امرأة فقالت أنت فالن ابن فالنة قال نعم قالت 

يف النوم جالسة على شفري قربها فقلت ما أجلسك ها هنا فقالت إن فالن  إن  بنفا  يل ماتت فرأيفها
ابن فالنة جاء إىل قرب أمه فقرأ سورة يس وجعل ثواهبا ألهل املقابر فأصابنا من روح ذلك أو يفر لنا 

 أو حنو ذلك.

ويف النسائي ويريه من حديث معقل بن يسار املزين عن النيب أنه قال اقرأوا )يس( عند موتاكم 
أن وهذا حيفمل أن يراد به قراءهتا على احملفضر عند موته مثل قوله لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل وحيفمل 

 يراد به القراءة عند القرب واألول أظهر لوجوده.

 موتاكم ال إله إال اهلل. األول أنه نظري قوله لقنوا

الثاين انففاع احملفضر هبذه السورة ملا فيها من الفوحيد واملعاد والبشرى باجلنة ألهل الفوحيد ويبطة 
من مات عليه  بقوله ياليت قومي يعلمون مبا يفر يل ريب وجعلين من املكرمني ففسفبشر الروح بفلك 
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السورة قلب القرآن وهلا خاصية عجيبة يف قراءهتا ففحب لقاء اهلل فيحب اهلل لقاءها فيحب فإن هذه 
 عند احملفضر.

وقد ذكر أبو الفرج بن اجلوزي قال كنا عند شيخنا أيب الوقت عبد األول وهو يف السياق وكان 
آخر عهدنا به أنه نظر إىل السماء وضحك وقال )يا ليت قومي يعلمون مبا يفر يل ريب وجعلين من 

 املكرمني( وقضى.

 هذا عمل الناس وعادهتم قدميا  وحديثنا يقرأون )يس( عند احملفضر. الثالث إن

الرابع إن الصحابة لو فهموا من قوله اقرأوا )يس( عند موتاكم قراءهتا عند القرب ملا أخلوا به وكان 
 ذلك أمرا  معفادا  مشهورا  بينهم.

بالدنيا هو املقصود وأما اخلامس إن انففاعه باسفماعهما وحضور قلبه وذهنه قراءهتا يف آخر عهده 
قراءهتا عند قربه فإنه ال يثاب على ذلك ألن الثواب إما بالقراءة أو باالسفماع وهو عمل وقد انقطع 

 من امليت.

وقد ترجم احلافظ أبو حممد عبد احلق األشبيلي على هذا فقال ذكر ما جاء أن املوتى يسألون عن 
ر أبو عمر بن عبد الرب من حديث ابن عباس عن النيب األحياء ويعرفون أقواهلم وأعماهلم مث قال ذك

ما من رجل مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم ويروى هذا احلديث 
 عن أيب هريرة مرفوعا  قال فإن مل يعرفه وسلم عليه رد عليه السالم.

ل رسول اهلل ما من رجل يزور قرب أخيه قال ويروى من حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت قا
 فيجلس عنده إال اسفأنس به حىت يقوم.

واحفج احلافظ أبو حممد يف هذا الباب مبا رواه أبو داود يف سننه من حديث أيب هريرة قال قال 
رسول اهلل ما من أحد يسلم على إال رد اهلل علي روحي حىت أرد عليه السالم قال وقال سليمان بن 

هؤالء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم قال رسول اهلل  النيب يف النوم فقلت يا نعيم رأيت
نعم وأرد عليه قال وكان يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا املقابر السالم عليكم أهل الديار احلديث قال 

 ن يدعو له.موهذا يدل على أن امليت يعرف سالم من يسلم عليه ودعاء 
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عن الفضل بن املوفق قال كنت آتى قرب أيب املرة بعد املرة فأكثر من ذلك قال أبو حممد ويذكر 
فشهدت يوما  جنازة يف املقربة اليت دفن فيها ففعجلت حلاجيت ومل آته فلما كان من الليل رأيفه يف 

أزال املنام فقال يل يا بين مل ال تأتيين قلت له يا أبت وإنك لفعلم يب إذا أتيفك قال أي واهلل يا بين ال 
أطلع عليك حني تطلع من القنطرة حىت تصل إيل وتقعد عندي مث تقوم فال أزال أنظر إليك حىت 

 جتوز القنطرة.

 قال ابن أيب الدنيا حدثين إبراهيم بن بشار الكويف قال حدثين الفضل بن املوفق فذكر القصة.

أهله بعده وإهنم  وصح عن عمرو بن دينار أنه قال ما من ميت ميوت إال وهو يعلم ما يكون يف
 ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم.

 29وصح عن جماهد أنه قال إن الرجل ليبشر يف قربه بصالح ولده من بعده

 وقال ابن أيب العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية 

 وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة وحنوها من العبادات البدنية.

أن الصوم كف  النفس عن املفطرات بالنية، وقد نّص الشارع على وصول ثوابه إىل املينت يوضحه: 
 فكيف بالقراءة اليت هي عمٌل ونيٌة !

واجلواب عما اسفدلوا به من قوله تعاىل: )أن ليس لإلنسان إال ما سعى( قد أجاب العلماء 
 بأجوبة: أصحها جوابان:

كفسب األصدقاء، وأولد األوالد، ونكح األزواج، أحدمها: أن اإلنسان بسعيه وحسن عشرته ا 
وأسدى اخلري وتودد للناس، فرتمحوا عليه، وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل 
دخول املسلم مع مجلة املسلمني يف عقد اإلسالم من أعظم األسباب يف وصول نفع كل من 

 سلمني حتيط من ورائهم.املسلمني إىل صاحبه، يف حياته وبعد مماته، ودعوة امل

يوضحه: أن اهلل تعاىل جعل اإلميان سببا  النففاع صاحبه بدعاء إخوانه من املؤمنني وسعيهم، فإذا 
 أتى به فقد سعى يف السبب الذي يوصل إليه ذلك.

                                                           
 (.19الروح )ص: 29
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: أن القرآن مل ينفي انففاع الرجل بسعي يريه وإمنا نفى ملكه لغري سعيه، -وهو أقوى منه-الثاين: 
مرين من الفرق ما ال خيفى. فأخرب تعاىل أنه ال ميلك إال سعيه، وأما سعي يريه فهو ملك وبني األ

 لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغريه، وإن شاء أن يبقيه لنفسه.

وقوله سبحانه: )أال تزر وازرة وزر أخرى( )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( آيفان حمكمفان، 
 مقفضيفان عدل الرب تعاىل: 

 تقفضي أنه ال يعاقب أحدا   جبرم يريه، وال يؤاخذ جبريرة يريه، كما يفعله ملوك الدنيا.فاألوىل 

 والثانية تقفضي أنه ال يفلح إال بعمله، ليقطع طعمه من جناته بعمل يريه، فإنه تعاىل قال: )فاليوم
 ال تظلم نفس شيئا  وال جتزون إال ما كنفم تعملون(.

ليه وسلم: )إذا مات ابن آدم انقطع عمله( فاسفدالل ساقط، وأما اسفدالهلم بقوله صلى اهلل ع
فإنه مل يقل انقطع انففاعه، وإمنا أخرب بانقطاعه عمله. وأما عل يريه فهو لعامله، فإن وهبه له وصل 
إليه ثواب عمل العامل، ال ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه اإلنسان عن يريه، ففربأ ذمفه، لكن 

 لدين.ليس له ما وىف به ا

فقد شرع النيب صلى اهلل عليه وسلم الصوم عن –وأما تفريق من فرق بني العبادات املالية والبدنية 
امليت، كما تقدم، مع أن الصوم ال جتري فيه النيابة، ]وكذلك[ حديث جابر رضي اهلل عنه، قال: 

ذحبه، فقال: )صليت ممع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عيد األضحى، فلما انصرف أتى بكبش ف
)بسم اهلل واهلل أكرب، اللهم هذا عين وعمن مل يضح من أميت(، رواه أمحد وأبو داود  والرتمذي، 
وحديث الكبشني اللذين قال يف أحدمها: )اللهم هذا عن أميت مجيعا (، ويف اآلخر: )اللهم هذا عن 

 ا لغريه.حممد وآل حممد(، رواه أمحد، والقربة يف األضحية إراقة الدم، وقد جعله

وكذلك عبادة احلج بدنية، وليس ]املال[ ركنا فيه، وإمنا هو وسيلة، أال ترى أن املكي جيب عليه 
احلج يري مركب من مال وبدن، بل بدين حمض، كما قد نص عليه مجاعة من أصحاب أيب حنيفة 

 املفأخرين.
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]إهداء[ ثواب، وليس وانظر إىل فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقني  وألن هذا 
 30من باب النيابة، كما أن األجري اخلاص ليس له أن يسفنيب عنه، وله أن يعطي أجرته ملن شاء.

 خامتة:

 يف هناية هذا البحث يفبني لنا ما يأيت:

 أن مشروعية إهداء ثواب األعمال أمر مشروع وسائغ وحمبوب. -1
رأينا يف النصوص من أحاديث وآثار أن هذا األمر هو مما كان عليه سلف األمة وخلفها كما  -2

 واردة يف ذلك.
أن حمققي املذاهب األربعة قد نصوا على ذلك مما جيعل املسألة موضع اتفاق بني األمة وأن  -3

 القول بغري ذلك إما مؤول أو شاذ.
وال يسعين يف هناية املطاف إال أن أتوجه إىل املوىل العلي القدير أن جيمع مشل هذه األمة  -4

البيضاء وعلى ما كان عليه احلبيب األعظم والسيد األكرم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وما  على احملجة
 درج عليه اسلف الصاحل ومن تبعهم بإحسان من األئمة األعالم.

كما أسأله سبحانه أن جيزي القائمني على هذا املؤمتر خري ما جزى الصاحلني واألئمة املهديني، 
 اله على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.واحلمد هلل رب العاملني وصلى 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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