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 اقرأ هذا أوًل 
س مرکز ادلعوة اإلسالمي ة   جند  احلمد هلل!  يف كتب ورسائل مؤس 

حفظه    حمّمد إيلاس العّطار القادري   الشيخ  لة الشيخ العارف باهلليفض
واتلاريخ  واتلصو ف  الصاحلة  واألعمال  العقائد  يتعل ق يف  ما  تعاىل  اهلل 
والسرية والعلوم والطب  واألخالق واآلداب، ويه رسائل مليئة باحلكمة 

وغ  ذلريواملعرفة  م    شؤون  ك  م  املن  والعديد  ايلومي ة  ن  عامالت 
 املوضواعت األخرى. 

شعبة     قامت  الشافيع" "ذلا  الفقه  قسم    كتب  ابلحوث  "لـ  مركز 
بنقل كتب فضيلة الشيخ حفظه اهلل تعاىل وراعه   "وادلراسات اإلسالمّية

من املذهب احلنيف إىل املذهب الشافيع مع اتلعديالت واإلضافات عند 
ن السادة  من  ا للمذهب الشافيع لك  ذلك  الرضورة وفق   أجل أن يتمك 

اهلل   حفظه  الشيخ  فضيلة  ورسائل  كتب  من  االستفادة  من  الشافعي ة 
 واحلكم واملشاهدات واخلربات. بالفوائد املليئة 
اتبعتْه شعبة    الشافيع"واملنهج اذلي  الفقه  الرسالة   "كتب  يف هذه 

ص يف اآليت:  يتلخ 
 

   يبتيغ   ملن  األبواب  فتح  "تغيري مجيع املسائل الفقهي ة الواردة يف رسالة  
الشافيع   من  "واثلواب  األجر  لألموات املذهب  إىل  احلنيف  املذهب 

 من كتبهم املعتمدة يف املذهب.و
  .إضافة بعض املسائل الفقهي ة عند احلاجة
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   املحدثة باالصطالحات  القديمة  االصطالحات  تعديالت  حتديث 
 ة مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالميّ وقسم    ادلعوة اإلسالمّية   ملركز 

 . كتب الفقه الشافيع إضافة إىل اصطالحات شعبة 
  اكن لو  حىت  الكريم  للقارئ  وننقله  الفضائل  يف  األحاديث  ذكر 

ا؛ ألن  احلديث الضعيف معموٌل به عند أهل السن ة واجلماعة   ضعيف 
 كما نص  األئم ة ىلع ذلك. يف الرتغيب والرتهيب، واملناقب والفضائل  

 رفيق   دحممّ   املفيت  الشيخ  شها وفت    ةاألردي    يف  كتبت  الرسالة  هذه  
 . حفظه اهلل تعاىل الشافيع السعدي

 واللغوي  الرشيع  باتلفتيش  وقام  ةالعربي    إىل  نقلها   تم    ذلك  وبعد  
 . حفظه اهلل تعاىل  احلليب  داملحمّ   إسماعيل  طارق  الشيخ   هلا   والفقيه

العيل الكبري، وإال  فالعبد   فإنْ   ن ة هلل  وافقت  احلق  والصواب فالم 
ن اتلقصري الواقع يف هذه ونعتذر ذلوي األبلاب م    ، حمل  اخلطأ واتلقصري 

 الرسالة.
 شعبة كتب الفقه الشافيع   

 بقسم مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالمية  
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 تعريف باملؤلّف 
د   ار القادري حفظه اهلل: فضيلة الشيخ العارف باهلل حمم  إيلاس العط 

ارية القادري ة، ودل يف  ـه   ١٣٦٩رمضان اعم   ٢٦هو شيخ الطريقة العط 
 م يف مدينة كراتيش باكستان.   ١٩٥٠املوافق لعام  

سة اعملي ة،  س مرکز ادلعوة اإلسالمي ة، اذلي غدا فيما بعد مؤس  أس 
ة ويه:  تُعىن بالشؤون العلمي ة وادلعوي ة، واذلي يقوم ىلع فك  رة هام 

 "يلعَّ حماولة إصالح نفيس ومجيع أناس العالم إن شاء الل تعاىل"
دعوة  انطلقت  اللكمات  ار    فضيلة   بهذه  العط  إيلاس  د  حمم  الشيخ 

ة اإلسالمي ة يف حماولة للعودة  القادري حفظه اهلل تعاىل ىلع مستوى األم 
ا، وبسنن سي د املرسلني أسوة  و اللزتام بالقرآن الكريم دستور ا  إىل ا  منهاج 

عقيدة   واجلماعة  السن ة  أهل  منهج  ىلع  سة  املؤس  هذه  تقوم   ، ،  واقتداء 
ا  . (١) واملذاهب األربعة فقه   ، وطريقة اإلمام اجلنيد تربية  وُسلوًك 

ه الكبري جتاه املسلمني، وحمب ته العظيمة  ويه  دعوٌة انطلق فيها من همِّ
، وحرصه الشديد ىلع نيل رىض رب  العاملني..  ملسو هيلع هللا ىلصلسي د األنبياء واملرسلني  

حدود   فتجاوزت  والشمول،  االنتشار  ولفكرته  القبول،  هل  اهلل  فكتب 
 كثري من ابلالد واألوطان. باكستان إىل  

 
تعاىل ملزتم بمذهب   ( ١)  اهلل  القادري حفظه  ار  العط  إيلاس  د  الشيخ حمم  أن   ا  علم 

السادة احلنفي ة، واملقصود هنا أن  دعوته دائرة ضمن مذاهب أهل السن ة واجلماعة  
 األربعة املعتربة.
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وآدابه الكريمة واقتفائه   الشيخ بأخالقه الفاضلة   فضيلة   وقد ُعرف 
 للسنن انلبوي ة يف تفاصيلها ادلقيقة. 

تعاىل حباهل و   سبحانه   فأث ر فيمن سمع منه أو رآه، وًكن داالا ىلع اهلل 
بأقواهل  متأث رين  املاليني،  ومريديه ىلع  أحبابه  عدد  فزاد   اهلوأفع   وقاهل، 

 ودروسه وأحواهل.
وقد آيلنا ىلع أنفسنا أْن ننقل هذا األثر الطي ب، وانلفحات العطرة،  

الشيخ حفظه    فضيلة   تلعم  الفائدة من خالل ترمجة رسائل وکتب ودروس 
 اهلل تعاىل. 

أْن تكون الرتمجة دقيقة وافية، مؤد ية   املستطاع  وقد حاونلا قدر 
الشيخ    فضيلة   واملشاعر الرقيقة اليت حتملها لكمات تللك املعاين الَعْذبة  

 يف دروسه ومذاكراته. 
ونَعلُم أن  اإلنسان جمبوٌل ىلع انلقص واخلطأ، فذللك إْن وجدتم يف  
هذه الرسالة أي  مالحظة فرنجو أْن تطلعونا عليها، وبنصاحئكم ستغدو  
ا هذه الرسالة أفضل إن شاء اهلل تعاىل، وبتعاونكم ستصبحون رشًكء نل

 يف العمل واثلواب.
 

 العربيةقسم الرتمجة  
 اتلابع ملركز ادلعوة اإلسالمية           
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د! أّما بع ،بينيخاتم انلاحلمد لل رّب العاملني والصالة والسالم ىلع 
 . فأعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الل الرمحن الرحيم

 طريقة رؤية امليت القريب يف املنام 
احلَسِن رمحه اهلل تعاىل: أن  امرأة  جاَءْت إىل   العاّلمة القرطيب  حىك

راها يف   ابلرصي 
َ
رمحه اهلل تعاىل فقالْت: إن  اْبنيَت  ماتْت وقَْد أحبَبُْت أْن أ

راها  ،الَْمنام  
َ
َصلِّيها لَعيلِّ أ

ُ
 .فَعلََّمها َصالة  ، فَعلِّْمِن  َصالة  أ

الَقط   اُس  بل  وعليها  ابْنَتَها  ت 
َ
يف فَرأ والَقيُْد  ها  ُعنُق  يف  والُغلُّ  ران  

ْعلََمت احلَسَن فاْغتَمَّ عليها 
َ
 . ر ْجل ها، فاْرتاَعْت ذللك، فأ

يٍر   ٌة حىت  َرآها احلَسُن يف الَْمنام  ويه يف اجْلَن ة  ىلع ََس  فلَْم َتْمض  ُمدَّ
فُِن؟  ها تاٌج، فقالَْت هل: يا َشيُْخ أما َتْعر  س 

ْ
 وىلع َرأ

 .قال: ال
الَة فَرأتِْن  يف الَْمنام  فقالْت  ِّمِّ الصَّ

ُ
ُة ال يت  علَّْمَت أ

َ
 . هل: أنا تلك الَْمرأ

ْمر ك؟ 
َ
 قال هلا: فما َسبَُب أ

ة  ََخُْس  ِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وًكَن يف الَْمْقرَبَ ت نا رَُجٌل فَصَّلَّ ىلع انلَِّب  قالَْت: َمرَّ بَمْقرَبَ
تُّون إنسان ا يف الَعذاب   ئٍة وس  َي: اْرَفُعو  ،م  ا الَعذاَب عنهم برَبکة  َصالة  فنُود 

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص  .(١) هذا الرَُّجل  ىلع انلَِّب 
 صلى الله تعالى على محمد   صلوا على الحبيب!

 
عند القرب   جاء يف قراءة القرآن( "اتلذكرة بأحوال املوىت وأمور اآلخرة"، باب ما  ١)

 . 78-77...إلخ، ص حالة ادلفن
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اه أو أَحُدهما فال يَتغافَْل عنهما   !ةإخويت األحب ْر   ،َمن ماَت وادل  ولََْيُ
ما،  ي اثلَّواَب إيله  يكموها أنا ذا أضع قرَْبَُهما ويُْهد  ََخَْسَة أقواٍل   بنَي أيد 

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص حوَل ذلك:   للنَِّب 
 فضل زيارة قرب الوادلين يوم اجلمعة 

ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:    أيب هريرةعن سيِّدنا  
تَِب بَرًّا« ِفَر ََلل، َوكل لَعٍة غل ِّ مجل َحِدِهَما يِف ُكل

َ
ْو أ

َ
بََويِْه أ

َ
 .(١)»َمْن َزاَر قَرْبَ أ

 عرش حجج  عمل تعادل
،  قال رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: » َتهل ِه َفَقْد قَََض َعْنهل َحجَّ مِّ

ل
بِيِه وَأ

َ
َمْن َحجَّ َعْن أ

َجٍج َوََكَن ََلل   . (٢) « فَْضلل َعرْشِ حل
بحاَن اللِ! ه عن أبيه أو    سل َحُدكْم تطوُّاع  فلْيَجَعْل َحجَّ

َ
فإذا َحجَّ أ

ا ويُْقََض عنه ذلك احلجُّ  يْض 
َ
أ ْجُره إيلهما 

َ
أ ُل  يَلَص  ه،  مِّ

ُ
فإن ما يكون هل    ،أ

بَة عليه  ة الواج  بََويْن  ولَْم ََيُجَّ احْلَجَّ
َ
َحُد األ

َ
َجٍج، وإْن ماَت أ فَْضُل َعرْش  ح 

. فيَنْبَِغ  أْن ََيُجَّ ودَلُ   ه عنه حجَّ ابلَدل 
تان ينبِغ أن    مسأتلان وهاُهنا  ا،  نمهم  رهما دائم  ال َيج     األوىل:تذك 

ة اإلسالم ة نذر  ،أحٌد عن أحٍد إال  عن مي ٍت لم َيج  حج  ة    ،أو حج  أو حج 

 
"املعجم األوسط"، من اسمه حممد،  ١)  )٤/٣٢١( رواه  اإلمام  قال  ، و(٦١١٤،  اهليثيم: 

ميَّة، أبو الكريم عبد :، وفيه والصغري الطرباين يف األوسط
ُ
"جممع  ]وهو ضعيف.  أ

 . ([٤٣١٢، )٣/١8٩زيارة القبور،  ، باب اجلنائزالزوائد"، كتاب 
 . (٢٥87، ) ٢/٣٢٩( "سنن ادلارقطِن"، كتاب احلج، باب املواقيت،  ٢)



   
 

7 

أو أوىص املي ت باحلج  عنه، )وإن فقد رشط من الرشوط السابقة    ،قضاء
 .(١)(فال جيوز احلج  والعمرة عن املي ت

َحدٌ   إْن َماَت رمحه اهلل:    انلووي قال اإلمام  و
َ
ْو   أ

َ
وََعلَيْه  َحجُّ اإْل ْساَلم  أ

ْم لَْم يُوص  
َ
وىَْص ب َها أ

َ
ْن ت ْرَكت ه  أ ْو نَْذٍر وََجَب قََضاُؤَها م 

َ
 .(٢)قََضاٍء أ

نسٌك    واثلانية: ته  ذم  يف  أي:  نُسٌك(  عليه  مي ٍت  عن  إنابٌة  )جتُب 
قضاء   ولو  عمرة  أو  حج   استقرار    واجٌب  بعد  مات  بأْن  وذلك  نذر ا  أو 
ل عنه باحلج  أو    ، انلفل  بهالنسك عليه ولم يؤد ه، وخرج   فال جيوز اتلنف 

ن ترکته، فلو لم تكن هل تَرکة، ُسن  لوارثه أْن   العمرة إال  أن أوىص به )م 
، جاز  .(٣)(يفَعلُه عنه، فلو فعلَه أجنِب 

 اتلصّدق عن األبوين 
« اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسوُل  َعْن قال  فَاْجَعلَْها  َصَدقًَة  َق  َتَتَصدَّ ْن 

َ
أ َرْدَت 

َ
أ إَِذا 

ْجرَِك َشيًْئا
َ
َما، َوَل يلنْتََقصل ِمْن أ هل بََويَْك، فَإِنَّهل يَلَْحقل

َ
 .(٤) «أ

 
عن  ١)  وانلذر  احلج  باب  احلج،  كتاب  بطال،  البن  ابلخاري"  صحيح  "رشح   )

" للقايض عياض، كتاب احلج،  إكمال املعلم بفوائد مسلم، و"٥٢٤/ ٤امليت...إلخ، 
 بترصف. ، ٤/٤٣٩باب احلج عن العاجز...إلخ، 

 . 7/١١٦ احلج،  كتاب للنووي،" املهذب رشح املجموع "( ٢)
 . ٤7٥-٢/٤7٤حاشية إاعنة الطابلني ىلع حل الفاظ فتح املعني"، باب احلج، ( "٣)
( "شعب اإليمان"، باب يف بر الوادلين، فصل يف حفظ حق الوادلين بعد موتها،  ٤)

٦/٢٠٥،٢٠٤( ،7٩١١ ) . 



   
 

8 

 فضل زيارة القبور يوم اجلمعة
  قال رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »

َ
َعِة َفَقرَأ لمل َحِدِهَما يَْوَم اجلْ

َ
ْو أ

َ
يِْه أ َمن َزاَر قَرْبَ َوادِلَ

ِفَر ََلل  ﴾يس ﴿  .(١)«غل

 تمّزق األكفان 
ا نتََخي ُل،    !ةإخويت األحب م  ْعَظُم م 

َ
عٌة وأ أيُّما ُمسل ٍم  فإن  رمحَة اهلل  واس 

بْواَب رمَْحَت ه وفَْضل ه،  
َ
ا أ رة  َفتََح اهلل هل أيض  نيا إىل اآلخ  ن ادلُّ فهي ا  انْتَقَل م 

 
قال اإلمام   ،٦/٢٦٠الرجال" البن عدي، من اسمه عمرو...إلخ،  ( "الاكمل يف ضعفاء  ١)

  اإلسناد    بهذا  هذا:  عدي    ابن  جالل ادلين السيويط بعد نقل هذه الرواية: قال
: يت هم  عمرو  وًكن باطٌل،  . شاهدٌ  هل قلُت: بالوَضع 

رَبَاين     قَاَل  وَْسط":  يف    الطَّ
َ
د  َحدثنَا   "اأْل مْحَد  ابْن  حُمَمَّ

َ
  شبْل   بْن  انلُّْعَمان  بْن  أ

د أيب َعم َحدثنَا  أيب َحدثنَا  اأْلنَْصار ي     ََيَْي  َعنْ  الرَّمْحَن َعبْد انلُّْعَمان بْن بن حُمَمَّ
يم   َعبْد  َعنْ   ابْلَلْخ    الَْعالء   بْن يب    الَْكر 

َ
َميَّة  أ

ُ
يب    َعن  جُمَاه د  َعنْ   أ

َ
ريض اهلل    ُهَريَْرةَ   أ

بََويْه   قَرْبَ  َزارَ  »َمنْ ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رَُسول قَاَل  تعاىل عنه قَاَل:
َ
وْ  أ

َ
َما  أ ه  َحد 

َ
رَ  مُجَُعةٍ   لُكَّ  أ  ُغف 

ا« َوُکت َب  هَلُ   . بَرا
يم َعبْد د  الَْعالء  بْن  وََيَْي  َضع يف الَْكر   وقَاَل   جَمُْهوالن، انلُّْعَمان بْن  وحُمَمَّ

يب    ابْن
َ
ْنيَا رمحه اهلل تعاىل  أ ثَِن  "الُْقبُور":    يف    ادلُّ د  َحدَّ َثنَا   احْلَُسنْي   بْن  حُمَمَّ   َعبْد   َحدَّ
ْهيم    بَْكر  بْن  اهلل َثنَا   السَّ د  َحدَّ يث  يرفع  انلُّْعَمان  بْن  حُمَمَّ  »َمنْ   انلَِّب  ملسو هيلع هللا ىلص:  إ ىَل   احْلَد 
بََويْه    قَرْبَ   َزارَ 

َ
وْ   أ

َ
َحُدُهَما   أ

َ
رَ   مُجَُعةٍ   لُكِّ   يف    أ ا«  َوُکت َب   هَلُ   ُغف    يف    ابَليَْهق    َوأخرجه .  بَرا

عب" يقه،  منْ   "الش  املوضوعة"،    األحاديث  يف  املصنوعة   ]"الآلىلء.  أعلم  واهلل  َطر 
 [.٣٦٦-٢/٣٦٥كتاب املوت والقبور، 
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ُعْوا  : ميع استَم  عة   حل اكيٍة َحْوَل رمَْحَت ه ُسبحانه الواس 
انلَّيِبي مرَّ   ْرِمياءل 
َ
ُب    أ ُيَعذَّ بُقبْوٍر  الُم  والسَّ الُة  الصَّ وعليه  نبيِّنا  ىلع 

هْ 
َ
ا أْن اكَن بْعَد َسنٍة َمرَّ ب ها فإذا الَعذاُب قَْد َسَكَن عنها فقاَل:  أ لُها، فلَم 

بُْون  ْهلُها ُيَعذَّ
َ
َل وأ وَّ

َ
وْس، مَررُْت ب هذه الُْقبْور  اعَم أ وْس قُدُّ ومَررُْت يف    ؛قُدُّ

ْرم  
َ
: يا أ ماء  ن السَّ نة  وقَْد َسَكَن الَعذاُب عنها! فإذا انلِّداُء م  ياُء هذه السَّ

َطْت ُشعْورُهْم، وَدرََسْت قُبْورُهْم فنََظْرُت   ْكفانُهْم، وَتَمعَّ
َ
قَْت أ ياُء! تَمزَّ ْرم 

َ
يا أ

قات    ْكفان  الُْمتََمزِّ
َ
ار سات  واأل ْهل  الُقبْور  ادل 

َ
ْفَعُل بأ

َ
تُهْم وهكذا أ إيلهم فرمَح 

عْور  الُْمتََمعِّطات    .(١) والشُّ
 ثالثة فضائل حول إهداء اثلواب 

 :بركة الستغفار (  ١) 
رََجَة لِلَْعْبِد  قال احلبيُب املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص: » إِنَّ الَل َعزَّ وََجلَّ لَََيَْفعل ادلَّ

َودَلَِك   بِاْستِْغَفارِ   : ولل َفَيقل َهِذهِ؟  ِِل  َّنَّ 
َ
أ  ، يَا َربِّ  : ولل َفَيقل َنَِّة، 

ْ
يِف اجل الِِح  الصَّ

 .(٢)«لََك 
 : هديّة األحياء إىل األموات (  ٢) 

» قال   ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل   يِف مَ رسوُل  الَْميِّتل  إِ ا  الَقرْبِ  َك لَّ   تََغوِِّث   يقِ رِ غَ لْ   الْمل
هل     مِنْ   يَنْتَِظرل َدْعَوةً تَلَْحقل

َ
 أ

َ
 ٍب أ

َ
مٍّ أ

ل
 ْو أ

َ
 ْو أ

َ
نَْت َك   ا حَلَِقْتهل ذَ إِ فَ   ،ْو َصِديٍق ٍخ أ

 ِ إ َحبَّ 
َ
نْ   ِمنَ   هِ يَل أ وَ يَ ادلي فِ مَ ا  ِ وَ   ، ا هَ يْ ا  ىلَعَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَ   نَّ إ  يَللْدِخلل 

َ
أ ِل هْ  

 
 . ٣١٤،٣١٣( "رشح الصدور" للسيويط، باب يف قراءة القرآن للميت...إلخ، ص١)
 (. ١٠٦١٥)، ٣/٥8٤( "مسند أمحد بن حنبل"، مسند أيب هريرة، ٢)
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بل  مِنْ القل َع   ورِ   دل
َ
أ  هْ ءِ 

َ
األ  رْ ِل 

َ
أ اجِلبَ ثَ مْ ِض  ِ وَ   ، الِ اَل   َهِديَّ   نَّ إ

َ
األ ِ يَ حْ َة  إ  ىَل اءِ 

 
َ
َ فَ غْ تِ سْ اِت اِل وَ مْ األ  . ( ١)« مْ هل ارل ل

 :تأيت األرواح إىل ابليوت 
ن هذه  وهكذا فهمنا    !ة إخويت األحب  أن  الَْميَِّت َيْعر ُف َمن   الروايةم 

حياء  
َ
ن األ يَُّة اثلَّواب  إيله   ، يَُزْوُر قرَبه م  ْل َهد  ويَنَْفُعه ُداعُؤه، وإذا لم تَص 

ْ للبَيْت  بإذْن  اهلل   حياء  فإن ه يَْشُعُر بذلك، بل إن  ُروَْحه تَأيت 
َ
ن ق بَل  األ م 

يََّة اثلَّواب   ُل َهد 
َ
ْمر ه، وتَْسأ

َ
 .وأ

ن    أمحد رضا خان   مام نَقَل اإل  رمحه اهلل تعاىل يف اجْلُزء  اتل اسع  م 
رواَح املؤمننَي تَأيت   إ :  "اخلزانة" و "الغرائب"  : يف  "الفتاوى الرضوية" 

َ
ن  أ

بَيْت ها يف   إىل  الرَباءة   ويللة   ويوم  اعُشوراَء  يد   الْع  ويوم   مُجَُعٍة  لُكَّ يللة  
َج ابلَيت  وتَُقوْ  نيا وتَُقْوُم خار  يٍن: يا أْهَل بييت  يا  ادلُّ ُل بَصْوٍت اعٍل َحز 

 ( الُْفَقراء   ىلع  ق   باتلََّصدُّ ارمَْحُْونا  بايئ،  أقر  يا  ي  بني ة ودَل  إهداء     أي: 
 . ( ٢) اثلَّواب  إيلنا( 

ن األحاديث واآلثار، ولعل  صحيحها   وهذا الالكم يشهد هل ما سبق م 
ة احلديث الصحيح املشهور: فعن سيدنا   أيب هريرة يشهد لضعيفها وخاص 

ْ اإلِ   اَت ا مَ ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص: »   ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل    عَ َط قَ انل انْ َس ن

 
الوادلين بعد موتها، ١) الوادلين، فصل يف حفظ حق  ( "شعب اإليمان"، باب يف بر 

٦/٢٠٣( ،7٩٠٥  .) 
 ، تعريب ا من األردية. ٩/٦٥٠( "الفتاوى الرضوية"، ٢)



   
 

11 

 ٍة،  َي اِر ٍة جَ َق دَ َص   نْ ٍة: إِلَّ ِم ثَ اَل ثَ   نْ  مِ لَّ إِ   للهل مَ َعْنهل عَ 
َ
ِ فَ تَ ٍم يلْن ْل عِ   وْ أ  ،  هِ عل ب

َ
  دَلٍ وَ   وْ أ

 .( ١)« و ََلل عل دْ ٍح يَ الِ َص 

 :فضل الستغفار لآلخرين(  ٣) 
ْؤِمَناِت َكتََب اللل ََلل  : » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل    ْؤِمننَِي َوالْمل َمِن اْسَتْغَفَر لِْلمل

ْؤِمَنٍة َحَسَنةً  ْؤِمٍن َومل لِّ مل  .(٢)«بِكل
  يُفرح  ياذل    اجلميل احلديث  هذاب   مكُ لَ  هنيئ ا !  األكارم   األحبة أيها

   يثحَ   ه؛ برشِّ ويُ   لبالقَ 
َ
يقةٍ   نا ربُّ   نا مَ كرَ أ  فيها   نكسب  َسْهلةٍ   بَطر 

ن  ثريٌ كَ   ويُوَجدُ   احلَسنات، نُْهم  َوکثري  احْلَيَاة،  يف  الُْمْسل مني  م   لقَ انتَ وَ   مات  م 
َ   ا اْستَغَفْرنَ   إن  فَ   احلياة،  ه هذ    نم   همجل  يع     م 

َ
  ا كثري    سبحانه وتعاىل  اهللُ     انا عطَ أ

ن  . بفضله احْلََسنات   م 
 إن  احلسنات  هذه  ىلَعَ   ََيُْصُل   هب    َع دَ   فَمن :  القصري  ادلاعء  وإيلكم

ِّ  ِل  اْغِفرْ   امهلل:  وهو تعاىل اهلل شاء ؤِمٍن  ولكل ؤِمَنةٍ  مل ِّ   جباه   آمني ،ومل   انلَِّب 
ني   م 

َ
الةُ :  الرَّجاءُ )  ملسو هيلع هللا ىلص،  األ ِّ   ىلع  الصَّ اعء    ق راءة    َقبَْل   ملسو هيلع هللا ىلص  انلَِّب  ة ،   وبْعَده   ادلُّ   َمرَّ

اعء   هذا ق راءة  ويستحسن لَوات   بْعدَ  ادلُّ  (. يومياا   املكتوبة  الصَّ
 

 صلى الله تعالى على محمد   صلوا على الحبيب! 

 
( "صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من اثلواب بعد وفاته،  ١)

 (. ٤٢٢٣، )٦8٤ص 
 . ( ٢١٥٥، )٣/٢٣٤طرباين، من اسمه عبادة بن صامت، ( "مسند الشاميني" لل٢)
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 بلاس انلور 
ثِن بَعض أصحابنا، قال:    أبو عبد بن حبَيقال   رمحه اهلل تعاىل: حد 

؟ قال:   حياء 
َ
ُل إيلكم ُداعُء األ ا يل يف انلَّْوم  َبْعَد موت ه فُقلُْت: أيَص  يُْت أخ 

َ
َرأ

، ثم نَلْبَُسه ثَْل انلُّْور  فَْرُف م   .(١)إْي واهلل ، يرََتَ
 قراءة الفاحتة ىلع األموات

عنها قالت: بَاَيْعنَا   تعاىل  ريض اهلل  انلهدية  عفيٍف   أمّ   عن سيدتنا 
نَي بَاَيَع النِّ  ْن اَل حُتَدِّ   ،َساءَ رَُسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ح 

َ
نَّ أ َخَذ َعلَيْه 

َ
ثَْن الرَُّجَل إ الَّ فَأ

 ىلع َميِّ 
َ
ْن َنْقَرأ

َ
َمَرنَا أ

َ
ا، وأ تَاب  حمْرم  َة  الْك   .(٢) ت نَا ب َفاحت 

َمَرنَا رَُسوُل اهلل  عنه  تعاىل  ريض اهلل  رشيٍك   أمّ   عن سي دتنا و
َ
ا قالت: أ

تَاب   َة  الْك  نَاَزة  ب َفاحت   ىلَعَ اجْل 
َ
ْن َنْقَرأ

َ
 .(٣)ملسو هيلع هللا ىلص أ

 األجر بعدد األموات 
ملسو هيلع هللا ىلص    اهلل    وَل سُ رَ   أن    ،عنه  تعاىل   ريض اهلل  بن مالٍك أنس    عن سي دنا 

َف اللل »قال:  وَرة يس، َخفَّ  سل
َ
مْ َمْن َدَخَل الَْمَقابَِر، َفَقرَأ ، َوََكَن  ََلل ِمْثلَهل   َعْنهل

ِ ََلل    .(٤) «َحَسَنات    َعَدِد َمْن فِيهِ ل
 

 . (٣١٠، )٤٩٦/ ٥( "موسوعة ابن أيب ادلنيا"، كتاب ذكر املوت، باب منامات األموات،  ١)
 (. ٤١٠، )٢٥/١٦٩( "املعجم الكبري"، من اسمه أم عفيف انلهدية، ٢)
اجلنازة،  ٣) القراءة ىلع  ما جاء يف  باب  اجلنائز،  ماجه"، كتاب  ابن  "سنن   )٢/٢١7  ،

(١٤٩٦ .) 
 . ١٦٩/ ١" للسخاوي، األجوبة املرضية( "٤)
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رمحه اهلل   شمس ادلين بن عبد الواحد املقديس احلنبيلقال احلافظ  
  ، يف جزئه اذلي ألَّفه يف هذه املسألة: وهذه األحاديث وإن اكنت ضعيفة 

رٍص    ، وأن  ذللك أصال    ىلع أن    فمجموعها يدل   املسلمني ما زالوا يف لك م 
 .(١)إمجااع  ذلك ن غري نكري، فاكن وَعرٍص جيتمعون ويقرؤون ملوتاهم م  

 استحباب قراءة القرآن ىلع األموات 
ريض اهلل    عن أبيه  جاَل جْ الء بن اللَّ عبد الرمحـن بن العَ   سي دنا   عن

ي   !قال: قال يل أيب: يَا بَُِنَّ   عنه ، فَإ َذا وََضْعتَِن  يف  حَلْد  حْل ْدين 
َ
نَا ُمتُّ فَأ

َ
إ َذا أ

نَْد    ع 
ْ
ناا، ُثمَّ اقَْرأ َى س  َّ الَّثَّ نَّ لََعَ لَّة  رَُسول  اهلل ، ُثمَّ س  َفُقْل: ِمْسِب اهلل  وىلََعَ م 

َة  ابْلََقَرة  وََخات َمت َها، فَ  ِس  ب َفاحت 
ْ
ْعُت رَُسوَل اهلل  َرأ  . (٢)َيُقوُل َذل َك  ملسو هيلع هللا ىلصإ ينِّ َسم 

  عنهما قال: سمعُت   تعاىل   ريض اهلل   بن عمر عبد الل    سي دنا   وعن 
وا بِِه إىَِل  يقول: »  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسوَل  ْْسِعل

َ
وهل، وأ ْم فَاَل حَتْبِسل كل َحدل

َ
إَِذا َماَت أ
ِسِه بَِفاحِتَِة  

ْ
 ِعْنَد َرأ

ْ
الِْكتَاِب، َوِعنَْد رِْجلَْيِه ِِبَاتَِمِة ابْلََقَرةِ  قَرْبِهِ، َويللْقَرأ

 ِ  . ( ٣) « يِف قَرْبِه

 
 . ٤/١٩٩( "مرقاة املفاتيح"، كتاب اجلنائز، باب دفن امليت، ١)
وقال اإلمام اهليثيم:  (،  ٤٩١، )١٩/٢٢١،  جلالج أبو خادل( "املعجم الكبري"، من اسمه  ٢)

]"جممع الزوائد"، كتاب اجلنائز، باب    ،قونث  وَ ورجاهل مُ   " الكبري"رواه الطرباين يف  
 ([. ٤٢٤٣، )٣/١٦١ما يقول عند إدخال امليت القرب، 

عمر،  ٣)  بن  اهلل  عبد  اسمه  من  الكبري"،  "املعجم   )٣٤٠/ ١٢( و"شعب  ١٣٦١٣،   ،)
 (. ٩٢٩٤، ) 7/١٦اإليمان"، باب الصالة ىلع من مات من أهل القبلة، 
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: أخرجه الطرباين  رمحه اهلل تعاىل  العسقالين  احلافظ ابن حجرقال  و
 .«فَاحِتَِة الِْكَتاِب  من »«، بدال  بَِفاحِتَِة ابْلََقَرةِ : »ويف روايةٍ  ،(١)حسٍن  بإسنادٍ 

 

املحد   الفقيه  قال  اللغوي  الزبيديحممّ ث  مرتَض  اهلل    د  يف  رمحه 
جالل  اإلمام  قال    : ه ما نص    " احتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم ادلين " 

ن ىلع القرب  آ ا قراءة القر : وأم  " رشح الصدور"يف  رمحه اهلل    السيوط ادلين  
بمرشوعي   قال  فجزم  وغريهم،  أصحابنا  اهلل   الزعفراين تها  سألُت رمحه   : 

 .( ٢)ال بأس به   : فقال   ، عن القراءة عند القرب رمحه اهلل    الشافيع   مام اإل 
 

رشف   اإلمام  وقال بن  تعاىل  انلووي   حيىي  اهلل  رشح  "يف    رمحه 
ن ويدعوا هلم  آ من القرلزائر القبور أن يقرأ ما تيس    : يستحب  "باملهذّ 

األصحاب،  فق عليه  وات    رمحه اهلل تعاىل  الشافيع  اإلمام  عليه  نص    ،عقبها 
 .( ٣) ن ىلع القرب اكن أفضلآختموا القر  وإنْ  :خرآ زاد يف موضعٍ 

 

ن اللطائف اليت ذكرها بعض العلماء ما قاهل سليمان بن   اإلمام وم 
ب تُ يف كُ   : ولقد طاملا نظرُت رمحه اهلل تعاىل  الطويف احلنبيلعبد القوي  

 مشٍك   أمرٍ   ، أو حل  مستغربة    فائدة    ضالء، فإذا رأيُت الفُ 
َ
أ  ، 

ُ
ف  ملصن    قرأ

 
 ، بترصف. ٤/١٦٠اب السعة باجلنازة، ( "فتح ابلاري" للعسقالين، كتاب اجلنائز، ب١)
احتاف ، و"٣١١( "رشح الصدور" للسيويط، باب يف قراءة القرآن للميت...إلخ، ص  ٢)

 . ١٤/٢8٢"، كتاب ذكر املوت وما بعده، بيان زيارة القبور...إلخ، السادة املتقني
،  يتباب اتلعزية وابلاكء ىلع امل " للنووي، كتاب اجلنائز،  املجموع رشح املهذب( "٣)

ا. ٥/٣١١  ، خمترص 
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هل ثوابه ىلع مذهبنا يف ذلك، وإن اكن    ن القرآن، وأجعُل ا م  الكتاب شيئ  
 .(١)ن ال يعتقد وصوهلف مم  املصن  

 اتلخفيف عن القبور من العذاب 
ا   الكريم  العلماء ىلع قراءة القرآن  استدل   حبديث    ،عند القرب أيض 

ُّ   تعاىل  ريض اهلل  اٍس بن عبّ عبد الل  سيدنا   ىلَعَ    ملسو هيلع هللا ىلص  عنهما قال: َمرَّ انلَِّب 
، َفَقاَل: » يْن  بَانِ قرَْبَ َما يَللَعذَّ بَاِن ِمْن َكبَِيٍ   ، إِنَّهل ا  «، ُثمَّ قَاَل: »َوَما يلَعذَّ مَّ

َ
بَََل، أ

َما  هل َحدل
َ
ا أ مَّ

َ
َما فَََكَن يَْسََع بِانلَِّميَمِة، وَأ هل َحدل

َ
 . «فَََكَن َل يَْسَترِتل ِمْن بَْوَِلِ أ

، ُثمَّ َغَرزَ  ُه ب اثْنَتَنْي  ا َرْطب ا فََكَسَ َخَذ ُعود 
َ
نُْهَما    قَاَل: ُثمَّ أ ٍد م  لُكَّ َواح 

، ُثمَّ قَاَل: » َ ىلَعَ قرَْبٍ َما َما لَْم َيْيبََسالََعلَّهل يل فل َعْنهل  . (٢) «فَّ

حباب تالوة  ت  ىلع اسْ   : فيه ديلٌل رمحه اهلل تعاىل  اخلطايب  اإلمام  قال
ألن   القبور؛  ىلع  العزيز  املي  الكتاب  عن  يُرََج  اكن  إذا  اتلخفيُف  ه  ت 

 .(٣)بتسبيح الشجر، فتالوة القرآن العظيم أكرُب رجاء  وبرکة«
بعض علمائنا ىلع   : وقد استدل  رمحه اهلل تعاىل  القرطيب   اإلمام   وقال

 
 . ١/١٠٩طريفة الطويف يف اتلصنيف...إلخ،  باب"، رشح خمترص الروضة( "١)
،  ١/٤٦٤( "صحيح ابلخاري"، كتاب اجلنائز، باب عذاب القرب من الغيبة وابلول،  ٢)

(، و"صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب ادليلل ىلع جناسة ابلول...إلخ،  ١٣78)
 (. ٦77، )١٣٦ص 

( "عمدة القاري" للعيِن، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن ال يسترت من بوهل،  ٣)
٢/٥٩8 . 
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انلِب   ه  اذلي شقَّ الرطب  العسيب  القرب حبديث  القرآن ىلع    ملسو هيلع هللا ىلص قراءة 
م    ...،باثنني ويُستفاد  ىلع  قالوا:  القرآن  وقراءة  األشجار،  غرس  هذا  ن 

ُخفِّ  وإذا  املؤمن  القبور،  الرجل  بقراءة  فكيف  باألشجار،  عنهم  َف 
حُتَفُة    القراءَة   العلماء زيارة القبور؛ ألن    : وهلذا استحب  قال  !؟... القرآن

 . (١) ن زائره ت م  املي  
رشف  اإلمام  وقال   بن  تعاىل  انلووي حيىي  اهلل  واستحب  رمحه   : 

ألن    قراءَة   العلماءُ  احلديث؛  هلذا  القرب  عند  يُرَج  القرآن  اكن  إذا  ه 
 .(٢) القرآن أوىل، واهلل أعلم اجلريد فتالوةُ  اتلخفيُف بتسبيح  

 حَكية حول إيصال ثواب سورة اإلخالص 
املّكِّ قال   َة،   مّحاد   َمكَّ َمقاب ر  إىل  يللة   خرَْجُت  تعاىل:  اهلل  رمحه 

، فُقلُْت:   ْهَل الَْمقاب ر  َحلَْقة  َحلَْقة 
َ
يُْت أ

َ
فوََضْعُت َرأِس  ىلع قرَْبٍ فن ْمُت، فَرأ

﴿  
َ
قََرأ إخوان نا  ن  م  رَُجٌل  ولكن  ال،  قالُْوا:  يامُة؟  الْق  ُ  قاَمت   ٱَّلله ُهَو  قُۡل 

َحد  
َ
ُمه ُمنُْذ َسنَةٍ ﴾، وَجَعَل ثَوابَه١ أ  .(٣) ا نلا، فنَْحُن َنْقتَس 

َحد  ﴿يه حاكية ورؤيا يُستأنس بها يف فضائل قراءة  
َ
ُ أ ﴾ ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

 
 (١" اآلخرة(  وأمور  املوىت  بأحوال  عند "،  اتلذكرة  القرآن  قراءة  يف  جاء  ما  باب 

ا. 77-7٦...إلخ، ص القرب  ، خمترص 
  باب ادليلل ىلع جناسة ابلول ( "رشح انلووي ىلع صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، ٢)

 . ٢٠٢/ ٢، اجلزء اثلالث، ووجوب االسترباء منه
 . ٣١٢( "رشح الصدور"، باب يف قراءة القرآن للميت...إلخ، ص ٣)
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 والقرآن الكريم وسعة الفضل اإلليه تشهد هل. 
اإلمام  و اهلل  الشعيب عن  يَ   تعاىل  رمحه  األنصاُر  اكنَت   ون  قرؤُ قال: 

 . (١) ت  بسورة ابلقرةعند امليِّ 
رمحه اهلل تعاىل يف   أبوبكر أمحد بن حممد اخلالل وأخرجه اإلمام  

  : اكنت األنصاُر إذا ماَت بلفٍظ   "األمر باملعروف وانليه عن املنكر"كتابه  
 .(٢)ون عنده القرآنؤُ قرَ لفوا إىل قربه يَ تَ ٌت اخْ هلم َميِّ 
عنده بعد الفراغ    أن يقعدَ   : ويُستَحبُّ رمحه اهلل   انلووي قال اإلمام  و 

نحر جزور ويقسم حلمها، ويشتغل القاعدون بتالوة القرآن،  تُ ساعة  قدر ما  
 . الصاحلني   خبار ت، والوعظ، وحاكيات أهل اخلري، وأ وادلاعء للمي  

واألصحاب  اإلمام   قالو تعاىل  الشافيع  اهلل  يُستحب  رمحهم    أنْ   : 
.(٣)ه اكن حسن ا ختموا القرآن لك    وا عنده شيئ ا من القرآن، قالوا: فإنْ يقرؤُ 

 .(٤) رمحه اهلل: ال بأَس بقراءة  القرآن  يف املقاب ر  إبراهيم انلخيعوقال  
 

 صلى الله تعالى على محمد   صلوا على الحبيب! 

 
إذا حرض،  (  ١) املريض  يقال عند  ما  باب  اجلنائز،  شيبة"، كتاب  أيب  ابن  "مصنف 

7/(١٠٩٥٣، )١١٣ . 
 . ١٢٣القبور، ص "األمر باملعروف وانليه عن املنكر "، باب القراءة عند ( ٢)
، ص  فن عد ادلب  ما يقولباب    كتاب أذاكر املرض واملوت...إلخ،  ،للنووي   "ذاكر"األ (  ٣)

ا ١٣٥-١٣٤  . ، خمترص 
 . ١٢٣"األمر باملعروف وانليه عن املنكر "، باب القراءة عند القبور، ص ( ٤)
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 صدقة  سعد  مّ ألبرئ 
بادةعن سي دنا   ريض اهلل تعاىل عنه أن ه قال: يا رسوَل    سعِد بِن عل

َدقَة  أفَْضُل؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: الَْماُء«، قال: فَحَفَر   يُّ الصَّ
َ
مَّ َسْعٍد ماتَْت، فأ

ُ
اهلل ، إنَّ أ

مِّ َسْعدٍ 
ُ
ا وقاَل: هذه أل  .(١) ب ْْئ 

 اة الغوث األعظم حكم قول: شَ 
نا    ! ةإخويت األحب مِّ َسْعٍد"    َسْعدٍ قَْوُل َسيِّد 

ُ
ريض اهلل تعاىل عنه: "هذه أل

مِّ َسْعٍد ريض اهلل تعاىل عنهما،  
ُ
يه أل ْهد 

ُ
  وهذا يدل ىلع َمعناه: ثَواُب هذه أ

رام  فال بَأَس أْن َنُقْوَل:    از  وج ويلاء  الك 
َ
َحد  األ

َ
اة  إىل أ َعْزُو ابَلَقرة  أو الش 

يْخ  عبْد  القاد   عظم  الشَّ
َ
ِّ رمحه اهلل تعاىل؛ ألن   هذه شاُة الَغوْث  األ ر  اجل يالين 

عظم  رمحه اهلل تعاىل، وفَْوَق ذلك  
َ
يه للَغوْث  األ اة  ُنْهد  َمْعناه: ثَواُب هذه الش 

َحٌد  
َ
ْ أ : يَأيت  ه وإىل َغرْي ه فَمثاَل  يَتَه إىل َنْفس  ْضح 

ُ
ا أ َيْعُزْو َبْعُض انل اس  أيض 

ْضحية وتسأهل: ملن هذه الشاة؟ في
ُ
قول: هذه شايت أو: هذه الشاة  بشات ه لأل

ايل، فإذا لم يَرد عليه يشء فال يَرد ىلع من يقول: هذه شاُة الشيخ  عبْد    خل 
يقة  إن  اهلل ِّ رمحه اهلل تعاىل، ويف احْلَق  ،  يشءٍ   ل ُك لُكِّ ما   تعاىل  القادر  اجل يالين 

 
ُ
لأل شاة   اكنَْت  َسواٌء  بْح   اذلَّ نَْد  ع  تعاىل  اهلُل  يَُسَّمَّ  اكنَْت وإن ما  أْو  ية   ْضح 

ت صدقة ىلع روحه  للَْغوث  األعظم   ُل  واملقصد وهب ثوابها مل ن ُذحب 
َ
، فنَْسأ

ني   اهلَل أْن  م 
َ
ِّ األ ، آمني جباه  انلَِّب  ن الوَساو س   . ملسو هيلع هللا ىلصُُيَلَِّصنا م 

 
 . (١٦8١، )٢/١8٠( "سنن أيب داود"، كتاب الزًكة، باب يف فضل سق املاء، ١)
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 ا حول إهداء اثلواب ة عرش أدبً مخس
عمال  ا  (١)

َ
: إيصاُل ثَواب  األ ة  َمْعىَن إهداء  اثلَّواب  لُغة  احل  . لص   للَْميِّت 

واتلََّطوُّاعت   (٢) نن   والسُّ بات   والواج  الَْفرائ ض   ثَواب   إهداُء    جَيُْوُز 
ِّ ملسو هيلع هللا ىلص   اكة  واحْلَجِّ وق راءة  الُقرآن  وَمْدح  انلَِّب  ْوم  والزَّ الة  والصَّ والصَّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص و  الة  ىلع انلَِّب  ْكر  اهلل  تعاىل والصَّ رِس وذ  َفر     إلقاءِ ادلَّ والسَّ
ادلعويّة ال يف   وملء  قافِلِة  ايلوميّة ،  األعمال  تيب  ومطالعة  كل  ،

ن العبادات واألعمال  وغريه   ادلعوة الفردية الكتب ادليني ة، و  ا م 
 الصاحلة. 

يع    (٣) ق َعن الَْميِّت ب وَْجه رَشْ َمْطلُوب، َواَل يتََقيَّد ب َكْون ه  يف     َواتلََّصدُّ
و أقل  

َ
كَّث أ

َ
و أ

َ
يَّام أ

َ
يَّام من    َسبَْعة أ

َ
َفَقط،   العوائدوتقييده ب بَْعض اأْل

ق َعن الَْميِّت يف  ثَال ث من َموته  يوم    َوقد جرت اَعَدة انلَّاس باتلصد 
ائَة، َوبعد َذل ك   أو َساب ع اليف  أو  ْربَعني َويف  الْم 

َ
تَمام الْعرْشين َويف  اأْل

 .(١)يفعل لك  سنة حوال  يف  يَْوم الَْموْت 
اْجت ماُع انل اس  يف َبيْت  الَْميِّت  إلهداء  اثلَّواب  إيله يف ايلوم  اثل ال ث  

ل    يل  داُم ادل  انْع  ُل هاُهنا ىلع َجواز ه هو  يل  َوفات ه وادل  ن  ،  م  ىلع عَدم  اجْلَواز 
الكريم   الُقرآن   ن  م  موات  

َ
لأل حياء  

َ
األ ُداعُء  إهداء   وَيثْبُُت  َمْعىَن  وهو   ،

، :   اثلَّواب  هِذيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم  ﴿حيُث قال اهلل تعاىل يف سورة  احلرش  َوٱل
هِذيَن َسَبُقونَا بِٱلِۡإيَمَٰنِ  َٰنَِنا ٱل  .[١٠]احلرش: ﴾َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا َولِإِۡخَو

 
 ، بترصف. ٢7٥"نهاية الزين"، باب يف الوصية، ص  (١)
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الُْمَسَّم    (٤) الَْميِّت  دفن  يَلْلَة  انلَّاس  َعلَيْه   جيْتَمع  اذلَّ ي  َعام  الطَّ أما 
ْيتَام ب

َ
 .(١)َيرم فإن هالوحشة َفُهَو َمْكُروه، َما لم يكن من َمال اأْل

َطعام    َحْوَل   " الرضوي ة  "الفتاوى  من  وَجوابُه  ُسؤاٌل  يُكْم  يْد 
َ
أ بني 

  :  الَْميِّت 
يُْت الَقلَْب" وإْن َصحَّ فما   السؤال: حُّ ما قيل: "َطعاُم الَْميِّت  يُم  َهْل يَص 

َمْعناه؟
أن  اجلواب:   والَْمْعىن:   ، بات  الُْمَجرَّ ن  م  لَطعام     ذلك  ُمتََمنِّي ا  َمن اكَن 

ْكر  اهلل    ا ذل  يط  نَش  قَُّب  تعاىل  الَْميِّت  ماَت قَلْبُه، وال يَُكْوُن  وطاَعت ه ويرََتَ
ال   َموَْت  عاَم اغف ال  عن الَْموْت  ُمنَْشغ  عام  ويَأُكُل الطَّ ْكل  الطَّ

َ
 الُْمْسل مني أل

، واهلل تعاىل أعلمُ  عام  ة  الطَّ  .(٢) بذَلَّ
بإهداء    (٥) َس 

ْ
بَأ وال  واحٌد،  يَْوٌم  ُعْمُره  ْفٍل  ط  إىل  اثلَّواب   إهداُء  جَيُْوُز 

ن َمْوت ه ك جاَز إهداُء اثلَّواب  وکذل   ،اثلَّواب  إيله يف ايلوم  اثلالث  م 
 . حياء 

َ
 لأل

الُة   (٦) الصَّ عليهم  والُْمرَْسل ني  نبياء  
َ
األ إىل  اثلَّواب   إهداُء  جَيُْوُز 

نِّ الُْمْسل مني.   والتَّسليُم والَْمالئكة  واجل 
 

ه يدعو بعده  ا أو قراءة أو صدقة أو قربة فإن  إذا فعل املؤمن خري  ف
من   اثلواب  ل    تعاىل  اهلل  بقبول  ات  فإن    ،ن شاءمَ وإهدائه  يصل    ألن    ؛ا فاق  ه 

 
 . ٢7٥( "نهاية الزين"، باب يف الوصية، ص ١)
 ، تعريب ا من األردية٩/٦٦7( "الفتاوى الرضوية"، ٢)
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 .ت إمجااع  واملي   ينفع الح    ادلاعءَ 
مة  قال الرشبيين  العال  تعاىل    اخلطيب  اهلل  الصالحقال  رمحه   ابن 

تعاىل اهلل  أنْ رمحه  وينبِغ  أوص  يقوَل   :  امهلل  ثواَب :  لفُ   ل  قرأنا    النٍ ما 
بنفع    عيد، وينبِغ اجلزمُ يف ذلك القريب وابل  ، وال ُيتلُف اعء  ه دُ لَ فيجعَ 

بما هل أوىل،   جيوزَ   ه إذا نفع ادلاعء وجاز بما ليس لدلايع فألنْ هذا؛ ألن  
 .(١) بالقراءة بل جيري يف سائر األعمال وهذا ال ُيتص  

اإلمام    "اإلقناع" يف  و فقه  بن حنبليف  تعاىل  أمحد  اهلل    : وك  رمحه 
أو    قربة فعلها املسلم وجعل ثوابها أو بعضها اكنلصف وحنوه ملسلم ح  

هل حىت  مي   اثلواب  ونفعه حلصول  جاز،  اهلل  ت  لرسول  تطو  مَ   ملسو هيلع هللا ىلص:   ع  ن 
انليابة تدخله  أو    كحج    :وواجب  واستغفار   :ال  وحنوه  وداعء  كصالة 

وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم، وکذا قراءة وغريها، واعترب بعضهم  
ل  إهداء ذلك فيقول: امهلل اجعَ   ه حال الفعل أو قبله، ويستحب  إذا نوا 

يسأل األجر   : واألوىل أنْ رمحه اهلل تعاىل ابن تميمقال  ،ثواب كذا لفالن
   ن اهلل تعاىل بم جيعله هل فيقول: امهللم  

َ
ل   برمحتك ىلع ذلك واجعَ ِن  بْ ث  أ

 .(٢) ثوابه لفالنٍ 

 
وبيان ما يفعل عن   ( "مغِن املحتاج"، كتاب الوصايا، فصل يف األحاكم املعنوية١)

 . ٤/١١١، امليت وما ينفعه
، كتاب اجلنائز،  احلجاوي املقدِس  " ملوىسمام أمحد بن حنبلاإلقناع يف فقه اإل ( "٢)

 . ١/٢٣٦، فصل ويستحب رفع القرب قدر شرب 
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عام  يف   (7) ن جَيُْوُز إطعاُم الطَّ ن ربيع  اثل اين أْو م  ي َعرَشَ )م  ايلوم  احلاد 
إىل   للصاحلني أو اآلباء املنتقلني أو  إهداء  اثلَّواب    ني ة أيِّ َشْهٍر( ب 

أْو  تعاىل  اهلل  رمحه  يالينِّ  اجل  القادر   عبد   األعظم   الغوث   نا  َسيِّد 
ََب  إلهداء  اثلَّواب  إىل اإلمام  جعفَر ال 

ق  رمحه إطعاُم األُرزِّ باللَّ اد  صَّ
ََب  

ن الالزم  أْن ُيْطَعَم األُرزُّ باللَّ اهلل تعاىل يف َشْهر  رََجٍب، وليس م 
به  ْخُذ 

َ
األ وجَيُْوُز  ْخَرى، 

ُ
أ واٍن 

َ
أ يف  ُيْطَعَم  أْن  جَيُْوُز  بل   ، بَق  الطَّ يف 

بل  هلا،  ْصَل 
َ
أ فال   " ة  "الق صَّ ن  م  عندها   

ُ
ُيْقَرأ وما   ، ابليت  َج  خار 

ق را ق راءة    "يس " ءةُ  يَنْبَِغ   ثَواب   لَكْسب   ة   الق صَّ هذه  ن  م  بَدال  
اٍت، ثم إهداُء ثَواب  ق راءة    ا مع إهداء    " يس "الُقرآن  َعرْشَ َمرَّ أيض 

. عام  للَميِّت   ثَواب  الطَّ
" و"قََصص   (8) مري 

َ
" و"َرأس  األ ة  العجيبة  اُة بـ"القص  َصُص الُْمَسم   هذه الق 

ها 
َ
يَقَرأ يَِّدة  فاطمَة" َموُضوْعٌة جيب أْن ال  السَّ ة   ن ساٍء" و"ق صَّ ة   عرَشَ

ُحلْم    "وصي ة   بُعنوان   ر سالٌة اكذبٌة  انلَّاس   بنَي  يَُوزَُّع  َحٌد، وکذلك 
َ
أ

ن  ، وُكُّ ما ُذك َر فيها م  ة  حَّ ن الصِّ ساٌس م 
َ
أ يخ  أمحد"، ليس هلا  الشَّ
الوصية   هذه  نرَْش   يلة   ٌب  فَض  َكذ  نرَْش ها  عَدم   يد   وَوع   ٍ ُمَعنيَّ بَعَدٍد   
َحٌد. 

َ
قَها أ  جيب أْن ال يَُصدِّ

للَميِّت   (٩) اثلَّواب   أَحٍد إلهداء   ن  م  الفاحتة   ق راءة   َطلَُب  يُْشرَتُط  ال 
فْراد  

َ
َحُد أ

َ
 أ
َ
يوف  ذللك، فلَْو قََرأ قار ب  والضُّ

َ
ب اء  واأل ح 

َ
وال َدْعَوُة األ
َْسة  بنَْفس  

ُ
َس به.األ

ْ
َكَل فال بَأ

َ
 ه وأ

عاَم   (١٠) ْ أْن يَأُكَل الطَّ ه يَنبَِغ  ٍة ىلع ن  لُكَّما أَكَل الَْمرُْء يف يَْوم  ي اٍت صاحل 
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ني  احل  َحد  الص 
َ
عام  إىل أ ، وإْن نََوى إهداَء ثَواب  الطَّ ىلع َحَسب  احلال 

يَنو ْي   فَمثَال   فَْضُل، 
َ
أ ْل ويقول  فذلك  وْص 

َ
أ امهلل   : الُفُطْور  ثَواب    يف 

نْب ياء  
َ
يع  األ يم  ملسو هيلع هللا ىلص وجباه ه إىل مَج  الَكر   ِّ ُرْوح  انلَِّب  ُفُطْور  ايلوم  إىل 

ْجر  
َ
أ إهداَء  ويَنو ْي  الُم،  والسَّ الُة  الصَّ وعليهم  نَب يِّنا  ىلع  رام   الك 

القادر    عبد   الشيخ   ُرْوح   إىل  ك َل( 
ُ
أ قَْد  )أْو  يُْؤلَكُ  اذل  ي  الَغداء  

رام  رمحهم اهلل تعاىل اجل يالينِّ رمحه   اء  الك  ويل 
َ
يع  األ اهلل تعاىل وإىل مَج 

ويَنو ْي إهداَء ثَواب  َطعام  الَعشاء  إىل ُرْوح  اإلمام  أمحد رضا خان 
فَْضُل 

َ
واأل  ، والُْمْسل مات  الُْمْسل مني  يع   مَج  وإىل  تعاىل  اهلل  رمحه 

ي ْجر  إىل اجْلَم 
َ
نَْسُب أْن َينْو َي إهداَء األ

َ
ةٍ، واتلَّنَبُُّه إىل أن ه واأل ع  لُكَّ َمرَّ

ْجَر إال  
َ
ي األ عاَم ال ُيْهد  َكَل الطَّ

َ
َكَل ىلع  إذا أ

َ
ٍة، فَمثَال  إْن أ ن يٍَّة صاحل 

بادة  اكَن   الع  للتََّقوِّْي ىلع  عاَم  ثَواب هلالطَّ حُّ إهداُء  ثَواب ا ويَص  ْكل 
َ
 ،أل

َكَل  
َ
أ ْكُل بغري  وإْن 

َ
األ يُثاُب عليه وال   ن يٍَّة صاحلٍة اكَن  ا فال  ُمباح 

فكيف   اثلَّواب    يهدييَأَثُم،  بن يَّة   انلَّاَس  ْطَعَم 
َ
أ وإْن  ؟!  اثلَّواب 

ُن إهداُء ثَواب ه  .(١)فيُْمك 
ٍة   (١١) ي يُْؤلَكُ بن ي اٍت صاحل  عاُم اذل   ْكل ه جيوز  الطَّ

َ
أْن ُيْهَدى ثَوابُه َقبَْل أ

 أْو َبْعَده.

 
اثلواب  هذه كيفي  (  ١) إهداء  أثناء ادلاعء يف  اهلندي ة  ة  القار  انلاس يف شبه  يقوهلا  ة 

أنْ   ،للغري بأي    ويمكن  متضم  كيفي    تكون  أخرى  أن  ة  يلزم  وال  ادلاعء  نة 
 ريها. تكون مثلها حبذاف
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ا   (١٢) ف  ْهر يِّ ال بأس أن  إْن اكَن ُمَوظَّ ات ب  الشَّ ن الرَّ ئَة  م  ا بالْم  ْج واحد  ر 
 ،ُُيْ

إهداء    بن يَّة    ِّ ايلَْوِّم  الَكْسب   ن  م  شيئ ا  ْج  فلْيُْخر  ا  ر  تاج  اكَن  وإْن 
َس    رمحهاثلَّواب  إىل الشيخ  عبد  القادر  اجل يالينِّ  

ْ
اهلل تعاىل، وال بَأ

َقه يف َسب يل   أْن يَُوزَِّع الُكتُ  يني َة بذلك الَْمبلَغ  أْو ُينْف  َب والرَّسائَل ادلِّ
ه بََرًكت ه بإْذن  اهلل  تعاىل.  ؛ فإن ه يََرى بنَْفس   اخْلرَي 

اجلارية    (١٣) دقة   للصَّ يقٍة  َطر  فَْضُل 
َ
أ يني ة   ادلِّ الَْمدرَسة   أو  الَْمسجد   ب ناُء 

 .  وإهداء  اثلَّواب 
َي اثلَّواُب إىل  (١٤) ْهد 

ُ
ٍد منهم ىلع    إذا أ ن الَْموىَت ََيُْصُل لُكُّ واح  َكث رٍي م 

ب ال   اكم  ْجر  
َ
وال   فضلاأل بَيْنُهْم،  اثلَّواُب  يَُوزَُّع  ال  أْي:  تعاىل،  اهلل  

يُْرََج   إن ما  ٌء،  يَشْ ْي  الُْمهد  ْجر  
َ
أ ن  م  ُص  ْجَر  ملن  يَنتَق 

َ
األ وََهَب 

موات   
َ
يُعطىلأل ْجر     أن 

َ
األ ن  ،  بم  موات 

َ
األ َل صاحل  ا  َعَدد  َعم  فَمْن 

ْجَره
َ
َي َعرْشَ َحَسناٍت ثم َوَهَب أ ْعط 

ُ
مواٍت وََجَد لُكُّ    ا وأ

َ
إىل َعرْش  أ

َحَسناٍت،   عرْشَ  موات  
َ
األ ن  م  وعرْشُ وواحٍد  ئٌَة  م  ْي  للُْمهد  ثب تَْت 

ُ
أ

َحَسناٍت وىلع   وَعرْشَ  آالٍف  َة  عرَشَ ناَل  ا  ألف  َوَهَب  وإن  َحَسناٍت، 
 .(١)هذا القياس

إال    ال (١٥) اثلَّواب   إهداُء  أو  جَيُْوُز  للاكف ر   اثلَّواب   إهداُء  ا  أم   ، للُمْسل م   
اجلن ة    ن أهل   م  بأن ه  احْلُْكُم عليه  أو  ُم عليه  َحُّ الرتَّ أو  فال الُْمرتَدِّ 

 . جيوز ابلتة

 
 ، تعريب ا من األردية. 8٥٠/ ١( "بهار رشيعت"، ١)
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 كيفية إهداء اثلواب 
إذا   : فَمثَال  للَميِّت   ْجر  

َ
األ إهداَء  بَقلْب ه  الَْمْرُء  َينْو َي  أْن   ْ يَكيف 

ا  َحد 
َ
نََّة أ ة  أْو َعلََّم السُّ َحٍد أْو صَّلَّ ىلع انلِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ

َ
َق بل رَيةٍ ىلع أ تََصدَّ

َل صاحل ا،   رَْس أْو َعم  لََْق ادلَّ
َ
عو يد   فإنهأْو حاَوَل معه وَداعه إىل اخْلرَي  أْو أ

 ِّ يَّة  إىل انلَِّب  ْل أجَر وثواَب هذه األعمال الصاحلة َهد  وص 
َ
هكذا: امهلل أ
يم  ملسو هيلع هللا ىلص،   اهلل  الَكر  بفضل  َمن فإن ه  لك   وإىل  واثلواب  األجر  إيله  يَصل 
 هم بإذن اهلل تعاىل.ؤ ُذكرت أسما

ة  الَْميِّت  َولَْم َينْو  الَْقار ئُ ثََواَب ق َراءَ  رَْضَ  اَل حب 
َ
ْو نََواهُ وإَذا قََرأ

َ
ت ه  هَلُ أ

 ( يَْدُع  َعن فَولَْم  اَعُء  ادلُّ ُيْغِن   َواَل  اَعء   َوادلُّ انلِّيَّة   ن  م  بُدَّ  اَل  نَُّه 
َ
أ يَّتُُه  َقض 

َويف   ْل(،  مَّ
َ
فَلْيُتَأ َراَءة   الْق  َبْعَد  اَعء   َوادلُّ َراَءة   الْق  َحاَل  انلِّيََّة  نَّ 

َ
أل  ؛  انلِّيَّة 
: ْذاَكر 

َ
نَّ جُمَ   اأْل

َ
يُد َولَْو يف  احْلَاض  أ  . ( ١)رََّد ن يَّة  وُُصول  اثلََّواب  ل لَْميِّت  اَل يُف 

 الطريقة املتداولة إلهداء اثلواب 

الفاحتة    ق راءة   ثَواب   إهداء   )أي:  عام   الطَّ ىلع  الفاحتة   ق راءة   يقُة  َطر 
  ) عام  الطَّ ثَواب   مع  يقُة  ال للَميِّت   يقٌة  َطر  َطر  يه  الُْمسل مني  بني  لُة  الُْمتداو 

عاَم   عام  أْن يََضَع بني يََديْه الطَّ يُد إهداَء ثَواب  الطَّ ا، وَينْبَِغ  ل َمن يُر  دا َحَسنٌة ج 
 :
ُ
، ثم َيْقَرأ ن املاء  عام  وُکوب ا م  صناف  الطَّ

َ
يع  أ ن مَج  قدار ا َقل يال  م   لُكَّه أْو م 

 
فصل يف أحاكم    ( "حتفة املحتاج مع حاشية الرشواين والعبادي"، كتاب الوصايا،١)

 . 7/7٥،7٤...إلخ، معنوية للموىص به 
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 رجيم بسم الل الرمحن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان ال
َٰفُِرونَ ﴿ َها ٱلَۡك يُّ

َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ   ١ قُۡل َيَٰٓأ

َ
نُتۡم َعَٰبُِدوَن َمآ   ٢ لَٓا أ

َ
  َولَٓا أ

ۡعُبدُ 
َ
عَابِد    ٣ أ نَا۠ 

َ
أ ا  َولَٓا  ۡعُبدُ   ٤ َعَبدتُّمۡ   مه

َ
أ َمآ  َعَٰبُِدوَن  نُتۡم 

َ
أ لَُكۡم    ٥ َولَٓا 

﴾٦ دِيُنُكۡم َولَِي دِينِ 
اٍت:   ثاَلَث َمر 

ُ
 ثم َيْقَرأ

 بسم الل الرمحن الرحيم 
َحد  ﴿

َ
ُ أ َمدُ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله ُ ٱلصه هُهۥ  ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ  ٢ ٱَّلله َولَۡم يَُكن ل

َحُدۢ 
َ
﴾٤ ُكُفًوا أ

 
ُ
ةَ  وبَْعَدها َيْقَرأ َوَر اتلَّايل  ة :  السُّ ة  َمرَّ  َمرَّ

 بسم الل الرمحن الرحيم 

ٱلَۡفلَقِ ﴿  ِ بَِرب  ُعوُذ 
َ
أ َخلَقَ   ١ قُۡل  َما   ِ َشر  إَِذا   ٢ ِمن  غَاِسٍق   ِ َشر  َوِمن 

ََٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقدِ  ٣ َوقََب  ِ ٱلنهفه ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ َوِمن َشر  ﴾٥ َوِمن َشر 
 الل الرمحن الرحيم بسم 

اِس ﴿ ٱلنه  ِ بَِرب  ُعوُذ 
َ
أ ٱلنهاِس   ١ قُۡل  ٱلنهاِس   ٢ َملِِك  ِ   ٣ إَِلَٰهِ  َشر  ِمن 

ٱلۡخَنهاِس  ٱلنهاِس   ٤ ٱلۡوَۡسَواِس  ُصُدورِ  فِي  يُوَۡسوُِس  هِذي  ٱلِۡجنهةِ   ٥ ٱل ِمَن 
﴾ ٦ َوٱلنهاِس 

 بسم الل الرمحن الرحيم 
ِ ٱلَۡعَٰلَمِ ﴿ ِ َرب  ِينِ   ٣ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ٢ ينَ ٱلۡحَۡمُد َّلِله إِيهاَك    ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

نَۡسَتعِينُ  َوِإيهاَك  ٱلُۡمۡسَتقِيمَ   ٥ َنۡعُبُد  َرََٰط  ِ ٱلص  ۡنَعۡمَت    ٦ ٱۡهِدنَا 
َ
أ هِذيَن  ٱل ِصَرََٰط 

ٓال ِينَ  ﴾ ٧ َعلَۡيِهۡم َغيِۡر ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َولَا ٱلضه
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

ُهد    ١ الٓمٓ ﴿ َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ  لَا  ٱلِۡكَتَُٰب  َٰلَِك  يُۡؤِمُنوَن   ٢ ل ِلُۡمتهقِينَ   ىَذ هِذيَن  ٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةَ َوِممه لَوَٰ نزَِل    ٣ بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصه

ُ
هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱل

نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 
ُ
ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهد    ٤ إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
ِن ره   ىأ ب ِِهۡمۖۡ  م 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
﴾٥ َوأ

َة:  اآليات  اخْلَمسَة اتلَّايل 
ُ
 ثم َيْقَرأ

ه   َوَِٰحد    َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  ﴿ (١) ها ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ ل  .[١٦٣]ابلقرة:  ﴾١٦٣ ٓا إَِلََٰه إِل

ِ قَرِيب ﴿ (٢) ِنَ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله  . [٥٦]األعراف:  ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  م 

ها َرۡحمَة  ﴿ (٣) رَۡسلَۡنََٰك إِل
َ
 . [١٠7]األنبياء: ﴾107 ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  َوَمآ أ

َحد  ﴿ (٤)
َ
بَآ أ
َ
د  أ ا َكاَن ُمحَمه ِن  مه بِي ِـَۧنَۗ    َوَلَِٰكن  ر َِجالُِكمۡ   م  ِ وََخاَتَم ٱلنه رهُسوَل ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل  . [٤٠]األحزاب: ﴾٤٠ اوََكاَن ٱَّلله

هِذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ  ﴿ (٥) َها ٱل يُّ
َ
ِّۚ َيَٰٓأ ِ ِبي  وَن عَلَى ٱلنه

َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّ إِنه ٱَّلله
.[٥٦]األحزاب: ﴾٥٦ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما

َيُقْوُل:   وآَِل ثم   ِّ يمِّ
ل
األ انلَّيِبِّ  صَّل الل عليه    وصحبه   صَلَّ اللل ىلع 

وَل الل  . وسلَّم َصالةً وَسالًما عليك يا َرسل
 هذه اآليات  اثل الث:

ُ
 وبَْعَدها َيْقَرأ

يَِصُفونَ ﴿ ا  َعمه ٱلۡعِزهةِ   ِ َرب  َرب َِك  ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٨٠ ُسۡبَحََٰن  عَلَى   ١٨١ وََسَلَٰم  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  . [182-180]الصافات: ﴾١٨٢ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله

ق راءَة  َيْطلُُب  أْي:  "الفاحتة"،  اعٍل:  بَصوٍْت  ويَُقْوُل  يََديْه  يَْرَفُع  ثم 
ٍض ثم َيُقْوُل:   ين بَصوٍْت ُمنَْخف  ن احلاض    هبوا يل   !ةإخويت األحبالفاحتة  م 
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  ، الفاحتة  ن  م  قََرأتُم  ما  ون:    ثمثَواَب  احلاض  ثم    وهبناكَ َيُقْوُل  اثلَّواَب، 
ي   . مجلة ُيْهد   اثلَّواَب للَميِّت 

 منهج اإلمام أمحد رضا خان يف إهداء اثلواب 
يَتلُوْها اإلمام   َوَر اليت اكن  يُكم السُّ يْد 

َ
أ رمحه   أمحد رضا خانبني 

ة :   َمرَّ
ُ
، فاكن َيْقَرأ  اهلل تعاىل َقبَْل إهداء  اثلَّواب 

 بسم الل الرمحن الرحيم 
﴿ ِ ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِينِ   ٣ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ٢  َرب  إِيهاَك    ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

نَۡسَتعِينُ  َوِإيهاَك  ٱلُۡمۡسَتقِيمَ   ٥ َنۡعُبُد  َرََٰط  ِ ٱلص  ۡنَعۡمَت    ٦ ٱۡهِدنَا 
َ
أ هِذيَن  ٱل ِصَرََٰط 

ٓال ِينَ  ﴾ ٧ َعلَۡيِهۡم َغيِۡر ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َولَا ٱلضه
ة : ثم يَ   َمرَّ

ُ
 ْقَرأ

 بسم الل الرمحن الرحيم 
ِسَنة  ﴿ ُخُذهُۥ 

ۡ
تَأ لَا   ِّۚ ٱلَۡقيُّوُم ٱلَۡحيُّ  ُهَو  ها  إِل إَِلََٰه  لَٓا   ُ ِّۚ   َولَا  ٱَّلله ۥ   نَۡوم  هُه  فِي   َما  ل

َمََٰوَٰتِ  َبيَۡن    ٱلسه َما  َيۡعلَُم  بِإِۡذنِهِۚۦِّ  ا 
ه إِل ۥٓ  ِعنَدهُ يَۡشَفُع  هِذي  ٱل َذا  َمن  ۡرِضِۗ 

َ
ٱلۡأ فِي  َوَما 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َولَا ُيحِيُطوَن بَِشۡيء  
َ
ِنۡ   أ ۦٓ   م  ها  ِعلِۡمهِ ِّۚ وَِسَع ُكرِۡسيُُّه   إِل بَِما َشآَء

ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ حِ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِّۚ َوُهَو ٱلَۡعلِيُّ ٱلَۡعِظيمُ ٱلسه . [255]ابلقرة: ﴾٢٥٥ ۡفُظُهَما

اٍت:   ثاَلَث َمر 
ُ
 ويَْقَرأ

 بسم الل الرمحن الرحيم 

َحد  ﴿
َ
ُ أ َمدُ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله ُ ٱلصه هُهۥ  ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ  ٢ ٱَّلله َولَۡم يَُكن ل

َحُدۢ 
َ
﴾٤ ُكُفًوا أ
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 اثلوابطريقة ادلعء إلهداء 
عام    الطَّ صناف  

َ
أ ن  م  ٌء  يَشْ اكَن  )وإْن  ناه 

ْ
قََرأ ما  ثَواَب  نا  ْعط 

َ
أ امهلل 

  ، َمْت إلهداء  اثلَّواب  َمة  ال يت قُدِّ ْطع 
َ
ا:( وثَواَب األ ْ أْن يُذَكَر ذلك أيض  فيَنبَِغ 

ل   وص 
َ
وأ  ، الواسعة  رمَْحَت ك  َحَسَب  بل  انل اق صة   ا  عمانل 

َ
أ َحَسَب  نا  جُتاز  ال 

ِّ   امهلل يلة  انلَِّب  لة  إىل احلبيب  املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص وبوَس  يَّة  واص   هذا اثلَّواَب َهد 
يم ني وإىل الُْمسل مني    الَكر  احل  اء  والص  ويل 

َ
حابة  واأل نبياء  والصَّ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص إىل األ

ين ُخل ُقْوا ُمنُْذ ُخل َق آَدُم إىل اآلن أْو سيُْخلَقون إىل يَْوم     ،والُْمسل مات  اذل 
ياَمة  م   نَّة  وانل اس  الق   . ن اجل 

ين    َ والوادل  ويلاء  
َ
األ ْسماُء 

َ
أ ْجر  

َ
األ إهداء   عند  تُْذَكَر  أْن  واألفضُل 

ة  )إن    ْم خاصَّ يَْد إهداُء اثلَّواب  إيله  ر 
ُ
ين أ قار ب  اذل 

َ
اء  واأل ز  ع 

َ
يوخ  واأل والشُّ

وإْن   اثلَّواب  هل،  اْسُمه عند إهداء   ُذك َر  إذا  َيْفَرُح  يَُسمَّ وقيل:  الَْميَِّت  لَْم 
ُمْسل مٍ  لُكِّ  ُرْوح   إىل  اثلَّواَب  هذا  اللُهمَّ  ل  وص 

َ
إىل    ؛أ ا  أيض  اثلَّواُب  وََصَل 

قَْد   اكَن  )وإْن   ، اكلُْمْعتاد  اعُء  ادلُّ ُُيْتَُم  وعندها  تعاىل(  اهلل   بإْذن   يع   اجْلَم 
ا ياه  عند إهداء   الْم  مة  أو  ْطع 

َ
األ ن  قَل يٌل م  قداٌر  َج م  ْخر 

ُ
ثلَّواب  فليُْجَعْل  أ

 .) عام  واملاء   َبْعَد ذلك يف بَقايا الطَّ
 أخذ احليطة واحلذر يف املأدبة 

َوقُْت   وقَُرَب  ذلك  َغرْي   أْو  اثلَّواب   إهداء   َحْوَل  َحْفٍل  يُّ 
َ
أ َد  ُعق  إذا 

اإلخوة    يُع  مَج  فليَْذَهْب  رَشاْع   مان ٌع  ذلك  ن  م  َيْمنَْع  ولَْم  اجْلَماعة   َصالة  
َوقْ والضُّ  يف  احْلَْفلُة  ُتْعَقُد  ال  بَْل   ، مَجاعة  الة   للصَّ الَْمسجد   إىل    ت يوْف  
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الة ت   الصَّ ال  ترکها   اجْلَماعةُ   وت فيك  أحٌد  يعتاد  اتلَّاكُسل    وال  بَسبَب  
ْهر    فَْضُل أْن يُْدَع انل اُس إىل َمأُدبَة  الَغداء  َبْعَد َصالة  الظُّ

َ
، واأل واإلهمال 

الة  مَجاعة   وَمأُدبَة  الَْعش داء  الصَّ
َ
؛ فإن  فيه ُسهْولَة  أل اء  بْعَد َصالة  الع شاء 

  ، ْغلَب 
َ
يَع  وکذا  يف األ ُكوا مَج  عام  أْن يرَْتُ ب اخ  وُمَوزِّع  الطَّ يف  والطَّ ىلع الُْمض 

الة .  د  إذا حاَن َوقُْت الصَّ الة  مَجاعة  يف الَْمْسج  ْوا بالصَّ ، ويَْهتَمُّ مْور 
ُ
 األ

 ارة رضائح األويلاءآداب زي
الَْمرُء    حني ي ة     لزيارةََيرُْضَ  نيَو  ادلُّ َحيات هم  يف  ني  احل  والص  اء   ويل 

َ
األ

اه رة    ْم،  فإنه يأيت  الظ  يه  يد 
َ
أ ن بني   ْم  فإ م  هْم َشقَّ عليه  ْن َخلْف  ن ه لَْو جاَء م 

ن اخْلَلْف    رؤيته ْ ل َمْن زبل إن هذا ال يليق بالزائر  م  يَْح ، فذلا يَنبَِغ  اَر َض 
ا  ه ُمْستَدب ر  َف جُتَاَه وَْجه  ني  ويَق 

ْن ق بَل  الرِّْجلَ َ إيله م  ني أْن يَأيت  احل  َحد  الص 
َ
أ

، ويَُقْوَل:  قَلِّ
َ
ْذُرٍع ىلع األ

َ
ا عنه بنَْحو  أربعة  أ يد  بْلََة بَع  المل عليك يا   الق  السَّ

ة  وُسْوَرَة اإلخالص  إْحَدى   َسيِِّدْي ورمحةل اللِ وبَرَكتله َة َمرَّ  الفاحت 
ُ
ثم َيْقَرأ

اٍت َقبْلَه وبَْعَده( ثم   ة  أْو ثاَلَث َمر  ْ ىلع انلِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ ة  )ويَُصيلِّ َة َمرَّ عرَشَ
يقة   ر  ا للطَّ ي اثلَّواَب إيله َوْفق  ا وَيْدُعوْ ُيْهد   . الَْمذكورة  آن ف 

ذكر   خليفةوقد  "  حايج  كتابه  الظيف  القايض نونكشف  عن   "
 أمحد بن يلع اهلمداين الشافيعشهبة عند ذكر معجم الصحابة للشيخ  

، وقال اإلمام  (١) إن ادلاعء عند قربه مستجابرمحه اهلل تعاىل، أنه قال:  
رمحه اهلل تعاىل وأيجُء   بأيب حنيفةإين  ألترب ُك  رمحه اهلل تعاىل:    الشافيع

 
 .١7٣٦، ص٢( "كشف الظنون"، ج١)
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صل يُت رکعتني وجئُت إىل قربه وسألُت إىل قربه، فإذا عرضْت يل حاجٌة  
ا   . (١) اهلل عنده فتقَض َسيع 

وقد تبني منه أن  ادلعوة تُستجاب عند ضائح األويلاء والصاحلني  
 رمحهم اهلل تعاىل أمجعني. 

 صلى الله تعالى على محمد   صلوا على الحبيب! 
 

 

 

 

  

 
 . ٩٤واثلالثون، ص  "اخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األعظم"، الفصل اخلامس  (  ١)
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