القراءة على امليّت والدّفن في الفساقي (الفساتق)
إنّ األصل أن يّدّفن كلّ ميّت في قبـره وحده ،وينبغـي أن يكونّ الدّفن حسب مواصفات مشروعة ،مثل :أن يكونّ القبـر عميقّا يمنع خروج
الرائحة ،ويمنع الحيوانات املفتـرسة من الوصولّ إلى جثّة امليّت .ويجوزّ دفن أكثـر من ميّت فـي قبـر واحد عند الضّرو ّرةّأوّالحاجة.
ّ
وأمّا الدّفن في الفســا ي (الفســا ) فال يختلف بشــء عن القب ـ ـ ـ ـ ــرّالشـّرعيّ ومواصــفا  .وهي بيت معقودّ حت األرض يوضــع امليّت في ،
حيث يّلّحّد للميّت في داخلها ويوض ــع في اللّحد ،ويغطي بس ــا ر من القماش ،وكلّ واحد من األموات يّدّفن وحده في لحده منفص ــالّ عن
اآلخر ،وكذلكّفإنّّالرجال يّدّفنونّ في مكان ،والنّســا في مكانّآخرّمعدّلهنّ .وليس هنالك هتك لحرمة األموات ،فال يّكشــف عنّامليتّ
املدفونّف ــيّالفسا يّحتـ ـ يّبّلـ ـ ّ،وخلكّخاللّفت ــرةّزمنيةّىعرلّلدخّأهلّالملب ــرةّواملمارسة ّّفه ــيّّّ-أيّالفسا يّ -فـ ـي مواصفات القب ــر
الرائحة ّو منع وصولّ الحيوانات املفت ـ ـ ـ ـ ـرسة إلى جثّة امليّت ،و توفّرّفيهاّجميعّاملواصفاتّوالشّروطّالشّرعيّةّ
العاديّ حيث منع خروج ّ
للقبـرّوالدّفنّعلىّحدّّسوا ّ
ّ
ّوعلى هذا ،فقد أجاز بعض العلما الدّفن في الفس ـ ـ ــا ي بهذه املواصـ ـ ــفاتّ،ولعلّض ـ ـ ــي املقابرّوحاجةّالناسّلألرضّ،منّاملب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرراتّ
واملسوغاتّاملهمةّللدفنّفـيّالفسا ي ،وهذهّالطريقةّفـيّالدفنّمعمولّ بها في كثيـر من البالد اإلسالميّة قديماّوحديثاّدونّ نكيـر.

القراءة عند تشييع الجنازة ّ
ينبغ ـ ـ ـ ـ ـي للمســل الذي يحضــر الجنازة عند ىشــييعها ودفنها ،أن يســتذكر مصــيبة املوت وأن يتّعظ ويتفكّر في حالّهذا امليّت ،وأنّ حال
هذا املشيّع سيصير إلى مثل ما صار إلي امليّت ،وهذا التّذكر يدفع اإلنسان إلى محاسبة النّفس واالىّعاظّبمنّسبق  ،فإن كان مّحّسنّا
ازداد إحسـ ــانّا ،وإن كان مّسـ ــي ّا رجع و اب إلى هللا إنّ التّفكّر واالىّعاظ مقصـ ــود من حضـ ــو ّر الجنائز ،وهذا ما كان علي املشـ ــيّعو ّن في
األول ،أمّا اليوم فنـ ـ ـ ـرخّ النّاس يّشيّعونّ امليّت فـ ـ ـ ـي كثي ـ ـ ــر من األحوال وه ما بين الهّ وغافلّّ-إالّمنّرح ّهللاّ ،-وأحيانّا يغتابونّ
الصّدر ّ
العالمة حسن بن علي املدابغيّّ(من فقها الشّافعيّة)" :لو قيل بوجوب القرا ة ل يبعد" وقال ابن زيادّ(وكان إمام
امليّت نفس  .قال الشّيخ ّ
العالم للجردانيّ ،)280 /3ّ،وعنّ
أولى ،ليشتغلوا ب عنها" (فتح ّ
عصره)"ّ:مّنّ أدّخ سكو إلى نحو غيبة؛ كان رفع الصّوت بالذّكر ّ
الشّافعيّة في ّ
س ــيدناّأنس  ّقال(( :أكثروا في الجنازة قول ال إله إالا هللا))ّ(كن ـ ـ ـ ـ ـ ـز العمّال ،)650 /15 ،وأمّا حديث" :إنّ هللا يحبّ الصـ ـّمت عند
الرواة (املطالب العالية البن حجر العسقالني،
الزحف ،وعند الجنازة" ،ففي سنده علّة لوجود جهالة في أحد ّ
ث ّالث :عند الوة القرآن ،وعند ّ
.)166 /2
ّ
القراءة عند القبـر بعد الدّفن ّ
يّسّتحبّ قرا ة القرآن عند القب ــر بعد الدّفن ،وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة ،واألصحّ عند الحنابلة أنّ خلك من فعل كبار الصّحابة،
الرحمة والس ـّكينة بقرا ة
كعبد هللا بن عمر وعمروّ بن العاص ّ-رضــء هللا عنه ّ .-إنّ القرا ة عند القب ـ ـ ـ ـ ــر ينتفع بها امليّت حيث نـ ـ ـ ـ ـ ـزلّ ّ
القرا ة ،بل يدلّ على أنّ األفضــل هو ما كانوا يفعلون  ،أمّا غي ـ ـ ـ ـ ــرّ ما اعتادوا
القرآن .ولو فرضــنا أنّه ل يفعلوا خلك؛ فال يدلّ على منع ّ

علي ؛ فال يّمّنع إال بدليل آخر ،وإخا ل يكن ،فما الدّليل على املنع? فيبق األمر على أص ـ ــل الجواز واإلباحة مع العل أنّ السـ ـ ـّلف قد
فعلوا خلك (فق الكتاب والسّنةّ .)2854 /5 ،
ّ
ّ
الرطب الّذي شقّ النّبـيّّّث ّ غرس على هذا واحدّا وعلى هذا
وقد استدلّ بعض العلما على قرا ة القرآن على القبـر بحديث العسيب ّ
واحدّاّ(يقصدّكلّقبـر) ث ّ قال(( :لعلاه أن يخفاف عنهما ما لم ييبسا)) (صحيح البخا ّريّّ،1361 :صحيحّمسل .)292ّ:
قالوا :ويّس ـ ــتفاد من هذا جوازّغرس األش ـ ــجار و قرا ة القرآن على القبورّ ،وإخا خّفّف عنه باألش ـ ــجار ،فكيف بقرا ة ال ّرجل املؤمن
القرآن؟! ويمكنّأنّيصلّثوابّقرا ةّالقرآنّلألمواتّعلىّوج ّالصّدقةّ،فالصّدقة ال ختصّ باملال ،فقدّس لّرسولّهللاّ عن قّصّر
الصّالة في حالة األمن فقال(( :صدقة تص ادق هللا بها عليكم فاقبلوا صدقته)) ( صحيحّمسل )686ّ:
وكذلكّفإنّّســيدناّابنّعمرّّ-رضــء ّهللاّعنهماّّ-أوصــء إخا دّفن أن يّقرأ عند رأس ـ بفا حة البقرة وخا متهاّ(كش ـالّالقنالّللتهوىيّ،147/2ّ:
وصحّهذاّاألثرّعن ) ّ

إهداء ثواب قراءة القرآن لألموات ّ
ثبتّفيّاألحاديثّالصحيحة أنّ ّامليّتّيصلّإلي ّفيّقبرهّممّاّيّهدخّإلي ّمنّاألعمال؛ ّالصّدقةّوالدّعا والصوم والحج ّوالعمرة أيضا،
لكنه اختلفوا في وصولّ ثواب قرا ة القرآن لألموات ،لذلك سنبين أدلة مشروعية وصولّ ثواب إهدا قرا ة القرآن لألموات باألدلة
وأقوال الفقها -رحمه هللا:-
َّ
روخ اإلمام الطب ـ ـ ـ ـ ـ ـرانيّ في املعج الكبي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،واإلمام البيهقيّ في شـ ـعب اإليمان ،وأبو بكر بن الملالل في القرا ة عند القبور ،حدث ِن ّعبدّ
َّ
َّ
َّ
اللجالجّ،عنّأبي ّ،قالّ:قالّليّأبي" :يا بن َّ ّ،إخاّأن ُّ
َّ
ىّمل ِةّ
الرحم ِنّبنّالعال ِ ّبنّ
اّمتّفأل ِحد ِنيّ،ف ِإخاّوضعت ِن ِّفيّلح ِديّ،فقل ِّ:بس ِ ِ
ِ ِ
َّّللاّوعل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ر
َّ
َّّللاّّيقولّخ ِلك" (املعج الكبي ـ ـ ـ ــر
َّّللاّ،ث َّ ِّسنّعل َّيّالث ـ ـ ـ ــرخ ِّسناّ،ث َّ ّاقرأ ِّعندّرأ ِ ء ِّبفّا ِ ح ِةّالبقر ِةّ،وخا ِ م ِتهاّ،ف ِإ ِنيّس ِمعتّرسول ِ
رسو ِل ِ
للطبـراني.)220 /19 ،
ولقد اعتمد هذا الحديث كدليل على القرا ة لألموات ،السـيوطيّ في الدر املنثور ،والزيلعيّ في نصــب الراية ،وابن حجر العســقالنيّ ف ـ ـ ـ ـ ــي
لمليص الحبيـر ،واملناويّ في فيض القدير ،والشوكانيّ في نيل األوطار.
ومما خكر في هذا الباب ،ما جا عن اإلمام أحمد بن حنبل -رحم هللا ،-قول " :إخا دخلت املقابر فاقرأوا بفا حة الكتاب واملعوخ ين وقل
هو هللا أحد ،واجعلوا خلك ألهل املقابر ،فإن يصل إليه " (ابن حجر العسقالني ،اإلمتال باألربعين املتباينة السمال ،ص 85؛ّطبقاتّالحنابلةّ
للقاضء ّابنّأبيّيعلى.)264/1ّ:
وفي رواية قال " :إخا دخلت املقابر ،اقرأوا آية الكر ء ّ وثالث ِمرار قل هو هللا أحد ،ث قولوا الله ّ إن فضل ألهل املقابر" (املغن البن

قدامة املقد ء .)2/224 ،
ّ
ّ

ّ
ّ
وقدّاستدلّبعضّالعلما ّعلىّقرا ةّالقرآنّعلىّالقبرّبحديث "العسيبّالرطب" الذي رواة الشيخان ،فقال البغويّ" :وفي ّدليلّعلىّ
أن ّيستح ُّبّقرا ةّالقرآنّعلىّالقبورّإلن ّأعظ ّمنّكلّشء ّبركةّوثوابا" (شرحّالسنة للبغوي.)372/1 ،
ّ
ل َّ
َّ
الّمنّصدقةّج ِاريةّ،أو ِّعل ّينتفعّ
وعنّسيدناّأ ِبيّهريرةّّأنّرسو ِ
ّّ:إ ِ
ّاإلنسانّانقطعّعن ّعمل ِّإ ِ
َّّللاّّقالِ "ّ:إخاّمات ِ
الّمنّثالثة ِ
ِب ِ ّ،أوّولدّص ِالحّيدعوّل ّ" )صحيح مسل .)1631 ،
خ ابن الصّالح،
وعقب اإلمام الحجة ابن الصالح على الحديث بقول " :ال يدلّ على بطالن قول فإنّ في عمل  ،وهذا من عمل غيره" (فتاو ّ

.)1/149
وخكر ابن القي -رحم هللا ،-عن الملالّل عن الشّعب ّ قالّ " :كانت األنصار إخا مات له امليّت اختلفوا إلى قبـره يقرؤونّ عنده القرآن"
(كتاب الروح ّالبن القيّ ص.)13
أولّ سورة البقرة وخا متها" (حاشية الطّحطاويّ على مرا ي الفالح .)413 /1
ب أن يقرأ على القبر بعد الدّفن ّ
وقال الطحطاويّّ " :ويستح ُّ ّ
ّوقال ابن مفلح في املّبّدل :قال أحمد" :امليّت يصل إلي كلّ شء من المليـر؛ للنّصوص الواردة في  ،و ّألنّاملسلمين يجتمعونّ في كلّ ِّمصّر،
ُّ
ن ملو اه من غيـر نكيـر ،فكان إجماعّا ،وكالدعا واالستغفار ،حتّـ ولو أهداها للنّبـيّ ّجاز ووصل إلي ّالثّواب" (املبدل
ويقرؤو ّن ويهدو ّ
البن مفلح الحنبليّ .)281/2

