
دور)18(« أيًضا:  يتعلَّـق بالميِّت َحـاَل ااِلحتَِضار(، َقاَل: »ويف »ِشـفاء الصُّ
ـعبيِّ قـال: َكاَن األَنصـاُر  وَقـد أخـرج ابـُن أبـي َشـيَبة والَمـروزيُّ عـن الشَّ

َيقـَرُؤون ِعنـَد الَميِّـِت ُسـورَة البقـرة«)19(.

ـنَّة«)20(،   وَكراهـُة َذلِـَك عنـد َمالِـٍك َحيـُث َفَعـَل َذلِـَك علـى اعتَِقـاِد السُّ
ـنِّيَّة ِعنَد الَمـوِت)21( اَل يف َحاِل  واإِلمـاُم ڤ َكـِرَه الِقـراءَة علـى َوجِه السُّ

]18]يف الجريـدة »شـفاء الصـدر«، والتَّصحيح من كتاب »مشـارق األنوار«. 
وقـد نقـل عنُه قبـَل ذلك، فقال: »وذكر اإلمام السـيوطي يف »شـفاء الصدور«.. 
إلـخ«. لكـن كتـاب السـيوطي معـروٌف باسـم: »شـرح الصـدور بشـرح حـال 
الموتـى والقبـور«. والنَّقـل المذكـور موجـوٌد فيـه )ص37(، ط. دار المـدين، 

القاهرة.
ف« البـن أبـي شـيبة )10953- عوامـة(، وأبـو بكـر املروزي  ]19]»المصنَـّ
يف »كتـاب اجلنائـز «- كـا نقلـه احلافـظ ابـن حجـر يف »التلخيـص احلبـر« 
عـن  جمالِـد  طريـق  مـن  إسـنادُه-  يذكـر  ومل  العلميـة(  الكتـب   -246/2(
)رقـم3279()926/2-  األحـكام«  »خالصـة  يف  ووي  النَـّ قـال  الشـعبي، 

الرسـالة(: »جمالـد ضعيـٌف«.
العـدوي  حسـن  للشـيخ  ااِلعتبـار«  أهـل  فـوز  يف  األنـوار  »مشـارق   [20[

1307هــ. العثمانيـة،  المطبعـة  ط1،  )ص9(،  الحمـزاوي، 
]21] فائـدٌة: قـال الشـيخ خليـل يف »التَّوضيح رشح خمترص ابـن احلاجب«، 
»قـراءة شـيٍء  »ُيسـتحبُّ  الدمياطـي، )608-607/1(:  الفضـل  حتقيـق أيب 
الُقـرآن عنـده-أي: المحتِضـر-«، »وإنَّمـا هـو قـول ابـن حبيـب، وقـال:  مِـن 
إنَّمـا كـرَه مالـٌك ذلـك اسـتِناًنا، والكراهـة لمالـك يف روايـة أشـهب، واحتـجَّ 
ـَلِف اتََّصـَل َعَلـى َتـْرِك َذلِـَك. وذكـر ذلـك صاحـُب  علـى ذلـك: بـَأنَّ َعَمـَل السَّ
سـالة«، فقـال: »وأرخـص بعـض العلمـاء يف  »البيـان« وغيـُرُه، وصاحـُب »الرِّ
القـراءة عنـد رأسـه بُسـورة ﴿يـس﴾، ولـم َيُكـن َذلِـَك ِعنـَد َمالِـٍك َأْمـًرا َمْعُمواًل 
بِـِه«. انتهـى. وهـذا هـو الظَّاِهـُر، ويف َحْمـِل ابـِن حبيـب نظـر، إِْذ َلْيـَس َلنَـا َأن 
ـْرُع َوَقْفنَـا ِعنـَدُه، وَمـا َأْطَلَقـُه ولـم  ُه الشَّ ُنَرتِّـَب األَسـباَب والُمَسـّببات، ومـا َحـدَّ
ـَلُف َترْكنَـاُه وإِن َكاَن َأصُلـُه َمْشـُهوًدا َلـُه  ـُه بسـبٍب َأطَلقنـاُه، وَمـا َترَكـُه السَّ َيُخصَّ
ـرِع ِحكمـٌة يف الِفعـِل والتَّـرِك، وَتخصيـُص  بالَمشـُروعيَّة كهـذِه الِقـراءة. ولِلشَّ
كـوع، وَطَلبِهـا يف الِقيـام،  َبعـِض األَحـواِل بالتَّـْرِك؛ كالنَّهـِي عـن الِقـراءِة يف الرُّ
وَقاِعـَدُة  ـنَِّة،  بالسُّ ـِك  للُمَتَمسِّ ُدسـُتوٌر  َفإِنَّهـا  الَجلِيلـة؛  الَقاعـدِة  هبـِذِه  ـك  فَتَمسَّ

َمالِـٍك، واهلُل أعلم«اهــ.

التَّشيِيع)22(. 

قـال صاحـب »الُمختصـر«: »وقِـَراَءة ِعنْـَد َمـْوٍت« عاطًِفا َلُه علـى ما فِيِه 
الكراهُة)23(.

 فَمـا يف »َمشـارق األنوار« ُموضًحا لما اشـَتَبَه علـى النَّاقِِل الَمذكور َعن 
ـيخ إسـماعيل حقِّي ڤ)24( لم َيُخض  »ُروح البيان«، واَل ِسـيَّما أنَّ الشَّ

يف هـذه الَمسـألة، وإِنَّما تكلَّم على مسـألِة انتفاِع الَميِّـِت بالِقراءة.

ُزوا  َجـوَّ ـعراينِّ)25( وَغيـِرِه  الُعلمـاِء كالشَّ َبعـَض  َأنَّ  الَقائِـُل  وَزَعـَم هـذا 
ا كمـا َقاَلـُه ابـُن  كـَر أمـام الجنـازة، فـإِن كان َصِحيًحـا، فالُمـَراُد بـِه ِسـرًّ الذِّ
ـِذي َفِهمُه  َهـاُرون سـابًقا، وكـذا ُسـورُة البقرة َعلـى َفْرِض َتسـلِيِم َفهِمِه الَّ
مِـن َنـصِّ صاحـِب »ُروح البيـان«، وإالَّ فَمـن َفِهـَم َأنَّ َأصحـاَب النَّبـيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص كاُنـوا َيقـَرُؤون أو َيذُكـُرون َأمـاَم الَجنـازِة َجماعـًة َجْهـًرا فُهـو َجاِهٌل 
بِسـَيِرِهم وَأحوالِِهـم، فَينبِغـي َلـُه َأن ُيطالَِعهـا، وَقد َقاَل ابُن َمسـعوٍد ڤ 
لَقـوٍم رآُهـم َيذُكـُروَن َجماعـًة: »َتـاهللِ! َلَقـد ِجْئُتـْم بِبِْدَعـٍة ُظْلًمـا، َأو َلَقـْد 

فقـد  )ص243-244(،  األلبـاين  للعلَّمـة  الجنائـز«  »أحـكام  انظـر:   [22[
ـدور  الصُّ »شـرح  يف  جـه  خرَّ ـيوطيَّ  السُّ أنَّ  وذكـر  المسـألة،  يف  القـول  ـق  حقَّ
بشـرح حـال الموتـى والقبـور« )ص37- دار المـدين(، وأورده يف »بـاب مـا 
يقـول اإِلنسـان يف مـرض المـوت، ومـا يقـرأ عنـده ومـا ُيقـال إذا احُتضـر...«، 
وأنَّ ابـن أبـي شـيبة َترجـم لـُه يف »مصنَّفـه« بقولـه: »باب مـا ُيقال عنـد المريض 
إذا ُحضـر«، ُثـمَّ قـال: »فظهـر هبـذا أنَّ األَثـر ليس يف الِقـراءة عند القـر، بل عند 

ااِلحتِضـار، ُثـمَّ ُهـو علـى ذلـك ضعيـُف اإِلسـناد« اهــ.
]23] »مختصر خليل« )ص51(، ط. دار الحديث، القاهرة.

ـي بـن مصطفـى اإِلسـلمبولي الحنفـي، لـُه: »ُروح  ]24] هـو إسـماعيل حقِّ
ـي، توفِّـي سـنة 1127هــ. انظـر:  البيـان يف تفسـير القـرآن«، ُيعـَرف بتفسـير حقِّ

.)313/1( ركلـي  للزِّ »األعـلم« 
لـُه:  ف،  المتصـوِّ ـعراين:  الشَّ علـي  بـن  أحمـد  بـن  الوهـاب  عبـد  هـو   [25[
الُكـرى،  ـعراين  الشَّ بطبقـات  ُيعـَرف  األخيـار«،  طبقـات  يف  األنـوار  »لواقـح 
ركلي  و»مختصـر تذكـرة الُقرطبـي«، ُتوفِّـي سـنة 973هـ. انظـر: »األعـلم« للزِّ

.)181-180/4(

)27( يف »الَمدخـل«  ـٍد ِعْلًمـا«)26(. َذكـَرُه ابـُن الحـاجِّ ُفْقُتـْم َأْصَحـاَب ُمَحمَّ
فانُظـْرُه)28(.

ويف »الُمسـند«)29( مِـن َحديـِث الَبـَراِء بـِن َعـاِزٍب ڤ قـال: »َخَرجنـا 
الَقـِر  ِمـن األنصـار، فانَتَهْينَـا إىل  َرُجـٍل  َمـَع رسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف جنـازِة 
وَلَّـا ُيلَحـد، فَجَلـَس َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وَجَلْسـنَا َحْوَلـُه كأنَّـا عـى ُرُؤوِسـنا 

الطَّـُر...«.

ـكوِت  فهـذا دليـٌل قاطـٌع علـى َأنَّ الجنائز كانت ُتخَرُج يف َوقتِه ملسو هيلع هللا ىلص بالسُّ
كما َقاَلـُه الُعلماُء األَعلم.

الَجنـازِة  َتشـيِيِع  َعـن  ـُكوُت  السُّ ڤ  مالـٍك  إِلمامِنـا  َيُسـوُغ  وكيـف 
اِس  بالِقـراءِة َلـو َكاَن َذلِـَك ُسـنًَّة يف األَنصـاِر، مـع أنَّـُه ڤ َأحـَرُص النَـّ
الَمدينـِة ِعنـدُه مِـن األُصـوِل  َأهـِل  َعَمـَل  إِنَّ  َعَلـى ااِلقتـداِء هبِـم، حتَّـى 
بُسـنِّيَِّة  َيُقـول  َمـن  وَلَعـلَّ  َمذهَبـُه ڤ،  َعَليَهـا  َبنَـى  تِـي  الَّ ـبعة عشـر  السَّ
الِقـراءِة َحـاَل التَّشـيِيِع ِعنَدُهـم َكاَن َأكثـَر مِـن اإِلَمـاِم اطِّلًعـا واحتِياًطـا 
اٌل. َثْتُه َنفُسـُه بَذلِـَك فُهَو دجَّ وَفهًمـا، وهـذا فِيـِه ما فِيِه كما َتَرى، وَمن َحدَّ

وَمـا َذَكـَرُه َبعُضُهـم مِـن َأنَّ َتـْرَك َذلِـَك ُيـْزِري بَأَقـاِرِب الميِّـِت، وُيـَؤدِّي 
إلـى التَّكلُّـم يف َأعراِضِهـم، أو َأنَّ فِيـِه ُموافقـًة للنَّصـاَرى الَّذيـن ُيَشـيُِّعون 
ِه ُمؤلُِّف »ُتحفة األبصـار والبصائر  َل بـَردِّ ـكوت، فَقـد َتَكفَّ جنائزهـم بالسُّ

ورواه  اللَّفـظ،  هبـذا   )381/4( األوليـاء«  »حليـة  يف  نعيـم  أبـو  رواه   [26[
بنحـوه الدرامـي يف »سـننه« )رقـم 210-زمرلـي(، وإسـناده صحيـٌح كمـا قـال 

)رقـم 2005(. الصحيحـة«  »السلسـلة  األلبـاين يف 
المالكـي  العبـدري  الحـاج  ابـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  هـو   [27[
ـريف«، ُتوفِّي سـنة 737هـ. انظر:  ـرع الشَّ الفاسـي، نزيل مصر، لُه »مدخل الشَّ

.)35/7( ركلـي  للزِّ »األعـلم« 
]28] »المدخل« البن الحاج )79/1(.

]29] »مسـند اإلمـام أحمـد« )رقم 18534-الرسـالة(. وانظـر تخريجه عند 
األلبـاين يف »أحـكام الجنائز« )ص202(.

ـير بالجنـازة إلـى المقابـر«)30(، فـل حاجـَة لنـا بِذكـِرِه وَمـن  يف كيفيَّـة السَّ
َفلُيطالِعُه. َشـاَء 

تِـي ُيمكِـُن َتغيِيُرها،  وَينبِغـي لَسـاَدتِنا الُعلمـاء َأن ُيغيِّـروا بعـَض البِـدِع الَّ
ـُدوا َأهَلهـا بالنُُّصـوِص الَواِهَيـة، وَقـد قـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَمـاَت بِْدَعًة  واَل ُيؤيِّ

َوَأْحَيـى ُسـنًَّة، َفَلـُه َأْجُرَهـا َوَأْجـُر َمـْن َعِمـَل بَِها إَِلى َيـْوِم الِقَياَمـِة«)31(.

د اإلمام بجامع سعيدة)32( َغاِزي عبد القادر بن حممَّ

]جريدة »البالغ الجزائري«، العدد )159(، )ص2(،

الجمعة 5 ذي القعدة 1348هـ-4 أفريل 1930م[. 

األزهـري  ـبكي  السُّ خطَّـاب  بـن  محّمـد  بـن  محمـود  ـيخ  الشَّ هـو   [30[
كثيـرٌة  فـات  ُمؤلَّ لـُه  توفِّـي سـنة )1352هــ /1933م(،  المالكـي،  المصـري 
يف ردِّ البِـدع والُمْحَدَثـات، والكتـاُب المذُكـور أعـلُه ُطبـَع سـنة )1316هــ(. 
لسـركيس  المطبوعـات«  و»ُمعجـم   ،)186/7( ركلـي  للزِّ »األعـلم«  انظـر: 

.)1005/1(
ـنَُه، وابن ماجه )210( مِن  ـه ُيريـُد مـا رواُه التِّرمذي )2677( وحسَّ ]31] لعلَّ
حديـث عمـرو بـن عـوف ڤ مرفوًعـا: »َمـْن َأْحَيـا ُسـنًَّة مِـْن ُسـنَّتي َقـْد ُأمِيَتْت 
َبْعـِدي، َفـإِنَّ َلـُه مِـَن األَْجـِر مِْثـُل َأْجـِر َمـْن َعِمـَل بَِهـا إَِلـى َيـْوِم الِقَياَمـِة، مِـْن َغْيِر 
َأْن ُينِْقـَص َذلِـَك مِـْن ُأُجوِرِهـْم َشـْيًئا، َوَمـِن اْبَتـَدَع بِْدَعـًة َضَلَلـًة اَل ُتْرِضـي اهلَل 
َوَرُسـوَلُه، َكاَن َعَلْيـِه مِْثـُل ِوْزِر َمـْن َعِمـَل بَِهـا، اَل ُينِْقـُص َذلِـَك مِـْن َأْوَزاِر النَّاِس 

ا. َشـْيًئا«، وقـال األلبـاين يف »ضعيـف التَّرغيـب« )42(: ضعيـٌف جـدًّ
وُيغنـي عنـُه: مـا رواه ابـن ماجـه )209( عـن عمـرو بـن عـوف ڤ مرفوًعا، 
اُس، َكاَن َلـُه ِمْثـُل َأْجـِر َمـْن  ـا النَـّ بلفـظ: »َمـْن َأْحَيـا ُسـنًَّة ِمـْن ُسـنَّتِي َفَعِمـَل ِبَ
ـا، َل ُينِْقـُص ِمـْن ُأُجوِرِهـْم َشـْيًئا، وَمـن ابتـدَع بِدعـًة فعِمـل بـا، كان  َعِمـَل ِبَ
عليـِه َأوزاُر َمـن عِمـل بـا، ل ُينقـُص ِمـن َأوزاِر َمـن عِمـل بـا شـيًئا«، وقـال 

األلبـاين: صحيـٌح لغيـره.
]32] انظـر ترجمـة وافيـة أعّدهـا أبو محمد سـمير سـمراد يف رسـالة مطبوعة 
)ص:6-26( ]ط- دار الفرقـان[ ضمـن سلسـلة مباركة مـن : »نفيس الذخائر 

مـن تراث علمـاء الجزائر« العـدد )17(.



ـلم  السَّ اء:  الغـرَّ الجزائـري«  »البـلغ  جريـدة  ُمِديـر  المحـرم  فضيلـة 
َناِديُكـم، وبعـد:  ـُه  َمـن َحفَّ عليكـم وعلـى 

اء،  فِيـع َنشـر هذا الجـواب يف َجِريدتُكـم الغرَّ فالمرُجـوُّ مِـن َجنابُِكـم الرَّ
فإنَّنـا رأينـا يف جريـدة »النَّجـاح« تحـت عـدد )875( ُسـؤاًل ِمـن بعـض 
َتشـيِيع  َحـاَل  بِـ»الُبـْرَدة«  اة  الُمسـمَّ القصيـدة  قـراءة  طلبـة »سـعيدة« عـن 
الجنـازة إلـى القبـر، هـل هـي بدعـٌة أم ُسـنٌَّة؟ فَأَردنـا َأن ُنِجيبـُه عـن هـذه 
تـي َيعـِرف أنَّهـا بدعـٌة َمنهـيٌّ عنهـا ُكلُّ َمـن لـُه بالِعلم  المسـألة البسـيطة الَّ
َأْدَنـى إِْلَمـام أو َمـن َجاَلـَس الُعلمـاء األعـلم مِـن الَعـَواّم، وَنرُك سـاداتنا 

ء لمـا سـواها مِـن المسـائل الِعظـام.  الُعلمـاء األجـلَّ

ُلَغـًة  ِهـَي  َمـا  البِدعـَة  َنعـِرف  َأن  َينبِغـي  المسـألة  يف  الَخـوِض  وَقبـَل 
هـا وَذمِّ َمـن َعِمـَل هبـا، وفِيمـا  وَشـرًعا، ومـا َوَرَد مِـن األحاديـِث يف َذمِّ
ـائِل  ُتوَجـُد فِيـِه وتسـتنُد إليـِه غالًبـا، لَينقِشـَع َسـَحاُب الَجهِل َعن هذا السَّ
وَيـَرى إِن شـاء اهلُل الحقيقـَة بالِعيـان، فَأُقـوُل ومِنُه ُسـبحانه َأطُلـُب الَعوَن 

الَمْأُمـول: علـى 

َحِقيقُة البِدعِة ُلَغًة: ِهي َما ُأْحِدَث على َغيِر مِثاٍل َسابٍِق.

يـِن َليـَس مِنـُه، لَقولِـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـْن َأْحـَدَث يِف   وَشـرًعا: إِْحـَداُث َأْمـٍر يف الدِّ
َأْمِرَنـا َهـَذا َمـا َلْيـَس ِمنْـُه َفُهـَو َردٌّ« رواه البخـاريُّ وُمسـلٌم)1(، ويف َبعـِض 
ُهـَدى  اهلُـَدى  َوَخـْرَ  اهللِ،  ِكَتـاُب  احلَِديـِث  َأْحَسـَن  »إِنَّ  ڠ:  ُخَطبِـِه 
وُكلُّ  بِْدَعـٌة،  حُمَْدَثـٍة  َوُكلَّ  ـا،  حُمَْدَثاُتَ األُُمـوِر  وَشَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  ـٍد  حُمَمَّ
اِر« رواُه النَّسـائيُّ مِـن طريـِق  َلَلـُة وَصاِحُبَهـا يِف النَـّ بِْدَعـٍة َضَلَلـٌة، والضَّ

جابـٍر)2(، وَأْصُلـُه يف ُمسـلٍم)3(.

]1] البخاري )2697( ومسلٌم )1718( عن عائشة ڤ.
]2] رقم )1577(، لكن لفظُه يف آِخِره: »... وكلُّ ضللٍة يف النَّار«.

]3] رقم )867(.

 فـإِن َقـاَل َقائِـٌل: َكيَف َتُكوُن البِدعـُة الَمكُروهُة َضللًة َمـع َأنَّ الَمكُروَه ﷽
مِـن َقبِيـِل الَجائِـِز، والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَكـَم على ُكلِّ بِدعـٍة أنََّها َضللٌة؟

ا إِْحَداُثهـا فَحَراٌم؛ ألَنَُّه   ُقلـُت: الكراهـُة َمصُروفـٌة إلى العمل هبـا)4(، وأمَّ
ـاِرِع وَتغييـٌر ألَحكامِِه مع ُوُجوِد ُشـبهٍة مِنُه. اْفتَِيـاٌت علـى الشَّ

 ُثـمَّ مِـن ُشـؤِم البِدعـِة وَشـأنِها ال َتـَزاُل تتَِّسـُع حتَّـى َتِصـَل إلـى َعَرَفـاٍت 
َفْضـًل عـن َنْجـٍد، واَل ُتوَجُد غالًبـا إالَّ يف األُُموِر الُمسـتغَربة غيِر الَمأُلوَفِة 
يـِن، ويف الَكْيِفيَّـات مِـن الَمنُدوَباِت وَتَوابِـِع األَعمال وَما َتِميُل إليِه  يف الدِّ
وم، بَمـا ُيدِخُلون  ـلة والصَّ كـِر والتِّلوة والصَّ النُّفـوُس وَتْسَتْحِسـنُُه كالذِّ
َعَليهـا مِـن الَكيِفيَّـات وَنحِوهـا، وأيًضـا اَل ُتوَجـُد غالًبا إالَّ ُمسـتنَِدًة لَوجٍه 
ـريعِة أو معنًـى مِـن الَحقيقـِة َيلتبِـُس علـى َقلِيـِل الِعلـِم فَيَتَحيَّـر أو  مِـن الشَّ
ُيَسـلِّم، وَتـُروُج علـى الَجاهـِل فَيظنُّهـا ِدينًـا َقيًِّمـا مِـن َحيـُث ال َيعلم، وما 
ُه يف ذلـك إالَّ ُشـبهُة األَصِل، أو َتسـلِيُم َمن َيعتِقُد فِيـِه الِعلم والَفضل،  َغـرَّ
ولكِـن لـُكلِّ شـيٍء مِيـزاٌن َيظهـُر بِـِه الَحـقُّ مِـن الباطـل، ومِـن َمَواِزينِهـا 
ـنَّة، فَمـا َخاَلَفهـا بـُكلِّ  ـِة الَعامِلِيـَن بُطـُرِق السُّ ـِة وَسـَلِف األُمَّ َقواِعـُد األئمَّ
، وبنُُصوِص  َوجـٍه فُهـو بِدعـٌة واَل ِعـرَة بـِه، ومـا َواَفـَق ُأُصوَلُهم فهو حـقٌّ
إِذ  الَمذُكـور،  ـائَِل  السَّ ُنِجيـُب  بِِهـم  المقَتـَدى  الَمذهـب  ُعلمـاء  ُفُحـوِل 
ِة، فَمن  ـريعِة وَعمِل َسـَلِف َصالِـِح األُمَّ ُنصوُصُهـم َمبنيَّـٌة على قواعِد الشَّ

]4] البدعـة شـرًعا مِـن قبيـل المنهـي عنـُه، وَمـن جعلهـا علـى قسـمين: قسـم 
مكـروه وقسـم محـرم، لـم َيعـن بالمكـروه الجائـَز الـذي ال إثـم فيـه وال ذم، أو 
مـا كان األمـر فيهـا سـهلً ويسـيًرا، بـل كلُّهـا مذمومـة وجميُعها بنـص الحديث 
ضللـة، وقـد قال تعالـى: ) ی ی ی جئ حئ(]يونـس: 32[، فاألمر 
اِلعتبـارات،  التحريـم  دون  الكراهـة  أطلقـوا  وإنمـا  هبَيِّـن،  ليـس  فيهـا شـديٌد 
والـذي ينبغـي أن ُيعَلـم أن البدعـَة َيتفـاوت ِعظـم اإلثـم فيهـا، فإثُم َمـن أحدَث 
ع مـع الشـارع ليـس كإثـم مـن عمـل بالبدعـة ولـم يكـن هـو مـن  البدعـَة وشـرَّ
عها وإنمـا هـو تابِـٌع، وأعظـُم إثًمـا َمـن أحـدث أواًل ثـم عمـل بمـا َأحـدث  شـرَّ
ثانًيـا، ثـم مـا مِـن أحـد يعمـل ببدعتـه التـي ابتدعهـا إال ُكتـب عليـه إثـم ذلـك 
العامـل: ال ينقـص مـن ِوْزِرِه شـيٌء. انظر: »ااِلعتصام« للشـاطبي )362/2-
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َعـاَرَض َمـا ُقلنـاُه، فقـد َعاَرَضُهم واْسـَتنَْقَصُهم، وَحْسـُبُه اهلُل:

اَل َشـكَّ َأنَّ قِـراءَة الُقـرآن وغيـِرِه مِـن األَذكاِر جماعـًة َجْهـًرا يف َحـاِل 
َتشـيِيِع الَجنـازِة إلـى الَقـرِ بِدعـٌة َمنهـيٌّ عنهـا؛ َحيـُث َلـم َيفعلهـا النَّبـيُّ 
الـح، واَل َوَرَد فيهـا حديـٌث صحيـٌح،  ملسو هيلع هللا ىلص واَل َأصحاُبـُه واَل َسـَلُفنا الصَّ
وهـذِه حقيقـُة البِدعـة بَعينِهـا، كمـا ُقلنـاُه آنًفـا، ولِهـذا َحَكَم عليهـا ُعلماُء 
الَمذهـِب كصاحـِب »الَمدخل« - الَّذي ُشـهرُتُه ُتغنِي عـن التَّعريف به- 

ًرا مِـن فعلِهـا بَقولِـِه يف )بـاب الجنائـز(: بأنَّهـا بِدعـٌة، ُمَحـذِّ

وُهـو  َأكثُرُهـم،  َيفعُلهـا  تـي  الَّ األُخـَرى  البِدعـِة  هـذِه  مِـن  »ولُيْحـَذر   
اكِِريـن َيذُكـُرون  وهنُم بالُفقـراء الذَّ اِس ُيسـمُّ َأنَّهـم َيأُتـوَن بجماعـٍة مِـن النَـّ
ِذكِرِهـم،  يف  وَيَتَصنَُّعـون  واحـٍد،  صـوٍت  علـى  جماعـًة  الجنـازِة  أمـام 
الَعَجـُب  ُثـمَّ  قـال-  أن  إلـى   - ُمختلفـٍة...  ُطــُرٍق  علـى  بِـِه  وَيَتَكلَّفـوَن 
كـر علـى الجنـازة للتَّـرُّك هبِـم وُهـم عنـُه  مِنُهـم كيـف َيأُتـون بالُفقـراء للذِّ
َيـاًء،  الَهمـزِة  َموِضـَع  فَيجعُلـون  كـر؛  الذِّ لفـَظ  ُلـون  ُيَبدِّ ألنَُّهـم  بَمعـزٍل؛ 
وَبعُضُهـم َينقطِـُع َنَفُسـُه ِعنـَد آِخـِر َقولِـِه: »ال إلـه«، ُثـّم َيِجـُد َأصحاَبـُه َقـد 
ًة ثانيـًة، وَذلِـك ليـَس بِذكـٍر،  َسـبُقوُه باإِليَجـاِب، فُيِعيـُد النَّفـَي َمعُهـم مـرَّ
 ، ـرعيِّ كـِر الشَّ ُب َفاِعُلـُه وُيْزَجـُر، لُقبـِح َمـا َأَتـى بـِه مِـن التَّغيِيـِر للذِّ وُيـَؤدَّ
تـي حصلـت بُحُضورِهـم؟ علـى َأنَُّهـم  وإذا كان َكَذلِـك، فَأيـَن الركـُة الَّ
يـِن)5(... -إلـى  كـِر علـى َوجهـِه لُمنِـَع فِعُلـُه لِلَحـَدِث يف الدِّ لـو َأَتـوا بالذِّ
ـنَُّة َأن اَل  كَبـاُن َخلَفَهـا، فالسُّ أن قـال- ُثـّم إذا مشـى الُمَشـاُة َأَماَمهـا والرُّ
َيتكلَّـم أحـٌد مـع أحـٍد؛ ألَنَّ الـكلَم يف هـذا الَمَحـلِّ لَغيِر ضرورٍة شـرعيَّة 
ـفاعِة َيرُجون َقُبوَلها، فَيشـتِغُلون بمـا ُهم إَِليِه  بِدعـٌة، إِذ إِنَُّهـم َذاِهُبون للشَّ
عاء لِلميِّت  َصائِـُرون، فَيُكوُن ُكلُّ واحٍد ُمشـتِغًل يف نفِسـِه بااِلعتِبـاِر والدُّ
ـَلُف ڤ  أو لِنفِسـِه أو للمسـلمين أو لَجِميـِع ذلـك كلِِّهـم، وقد َكاَن السَّ
يف ُحُضـوِر َجنائِِزِهـم َيَتنَاَكـُر بعُضهـم مِـن بعـٍض، حتَّى إذا َرَجُعـوا لِلَبلدِة 

]5] »المدخل« البن الحاج )250/3(.

ُفوا«اهـــ)6(. َتَعرَّ

ـيخ َحْمُدون)7( -صاحب الحواشـي الُمفيدة-  مة الشَّ وإليَك َنّص العلَّ
ـيخ ميَّارة« يف )باب الجنائز(: يف حاِشـَيتِِه على »الشَّ

 »التَّنبيـه الثَّـاين: مِـن البِـَدِع الَمنهـيِّ َعنهـا إِيَقـاُد َشـمعٍة أو ِسـَراٍج َعَلـى 
بـِه  ـِه  والتَّوجُّ َحْملِـِه  ِعنـَد  التَّْهلِيـل  وكـذا  قـال-  أن  إلـى   - الَميِّـِت... 
قبيـل  البِـدع  َعَقـَدُه يف  ـِذي  الَّ الفصـل  »الِمعيـار« يف  الَقـرِ، كمـا يف  إلـى 
»الُمخَتـاُر  النَّاصريَّـة«:  »األجوبـة  ويف  قـال-  النِّكاح)8(...-ُثـمَّ  نـوازل 
ـر يف نفِسـِه كيـف يكـون حاُلـُه إذا كان علـى تِلـَك  ـكوُت والتَّفكُّ فِيـِه السُّ

.)10( الحالـِة«)9(« 

 يف »الِمعيـار«: ُسـئَِل اإلمـام ابـن سـراج)11( َعـن عـادٍة َجـَرت َعـن َأهـِل 
ُيدَفـن،  ُيْحَمـُل مِـن داِرِه بالقـراءة حتَّـى  ـائل، وِهـَي أنَّ الميِّـت  َبَلـِد السَّ
ـا الِقـراءُة أمـام الجنـازِة يف َحـاِل َحْمـِل الميِّـت، فَلـم َتـِرد يف  فَأَجـاَب: أمَّ

ـنَِّة، واألَْوَلـى َتْرُكهـا؛ ألَنَّـُه َقـد َيُكـوُن يف األَرِض َنَجاَسـٌة. السُّ

كـر َأمـاَم الجنازِة، فقـاَل: األَْوَلـى واألَفضُل  ًة ُأخـرى عـن الذِّ  وُسـئَِل مـرَّ

]6] »المدخل« البن الحاج )257-256/3(.
ـد  اكـش ثـمَّ بفـاس: أبـو عبـد اهلل محمَّ ]7] هـو العلَّمـة قاضـي الجماعـة بمرَّ
ـيخ ميَّـارة علـى  الطَّالـب بـن حمـُدون ابـن الحـاج، لـُه حاشـية علـى شـرح الشَّ
كيَّة« البن  ور الزَّ »المرِشـد المعيـن«، ُتوفِّي سـنة )1273هـ(. انظر: »شـجرة النُـّ

.)573-572/1( مخلـوف 
]8] انظر: »المعيار« للونشريسي )472/2 و511(.

]9] »األجوبـة الناصريـة يف بعـض مسـائل الباديـة« لمحمـد بـن محمـد بـن 
ناصـر الدرعـي، مخطـوط جامعـة الملـك سـعود بالريـاض برقـم )7633(، 

)52/ب(. ورقـة 
]10] »حاشية ابن حمدون على ميَّارة« )7-6/2(.

]11] هـو قاضـي الجماعـة بغرناطـة ومفتيهـا أبـو القاسـم محمـد بـن محمـد 
كيَّة« البـن مخلوف  ور الزَّ بـن سـراج، ُتوفِّي سـنة )848هــ(. انظر: »شـجرة النُـّ

.)357/1(

َأمـاَم  ُسـُكوًتا  َيمُشـون  كاُنـوا  فإنَُّهـم  الِـِح،  الصَّ ـَلِف  للسَّ ُمتاَبَعـًة  َترُكـُه 
وِت بـاأَلذَكاِر ِعنَد  الجنـازة)12(. وكـذا َقـول ابِن َهـاُرون)13(: إِنَّ َرفـَع الصَّ

َتشـييِع الَجنـازِة بِدعـٌة، ولَيذُكـُروا يف َأنُفِسـِهم إِْن َأَحبُّوا«اهـــ)14(.

ويف الَمسـألِة َأقـواٌل َيُطـوُل َعَلينـا َجْلُبهـا، وفِيَمـا َذَكرَنـاُه ]كَِفايـٌة[ لَِمـن 
ـْمَع وُهـو َشـِهيٌد. كان َلـُه َقلـٌب أو َألَقـى السَّ

وَقـد احَتـجَّ علـى َجـَواِز مـا ذكـر َحـاَل التَّشـيِيع بعـُض الطَّلبـة بمـا َنَقَلـُه 
َعـن صاحـِب »ُروح الَبَيـان« عنـَد قولِـِه تعالـى: )مئ ىئ يئ جب حب 
ـنَّة يف األَنصـار إذا َحَمُلـوا الميَِّت َأن  ـُه: »السُّ خب(]النجـم:39[ مـا نصُّ

َيقـَرُؤوا َمَعُه ُسـورَة البقـرة«)15(.

، اَل يف َحاِل التَّشـييع،  وَليـَس الُمـَراُد كمـا َفِهـم، َبـل الُمَراُد عنـَد الَمَحـلِّ
كـر ِعنـَد  ـر المذكـور: »وهـذا دليـٌل علـى ُسـنِّيَّة الذِّ َقـاَل الُمفسِّ ولذلِـَك 

الجنـازة«)16(. َحمـِل 

الثَّـاين فيمـا  ُقلنـاُه مـا يف »َمشـارق األَنـوار«)17( يف )الفصـل  ويؤيِّـد مـا 

]12] هـذا الجـواب الثـاين موجـوٌد يف »فتـاوى قاضـي الجماعـة بـن سـراج 
أبـو األجفـان. األندلسـي« )ص225(، تحقيـق: د. 

ـه: مفتـي فـاس وخطيـب جامع القرويـن، اإلمام أبو احلسـن عيل  ]13] لعلَّ
ابن موسـى ابـن هـارون وبِه ُعـرف، املطغـري، تويفِّ سـنة )951هــ(. انظر: 

كيَّـة« )403/1(. »شـجرة النُّور الزَّ
]14] لـم أجـده يف »المعيار« للونشريسـي، وال يف »حاشـية ابن حمدون على 

ميَّارة«.
ـي )208/9(، ط. إحيـاء الـراث  ]15]»تفسـير روح البيـان« إلسـماعيل حقِّ

العربـي. وُهـو نَقلـُه عـن اخلرائطي يف كتـاب الثُّبـور ]القبور[؟
ي )209/9(. ]16]»تفسير روح البيان« إلسماعيل حقِّ

حسـن  للشـيخ  ااِلعتبـار«  أهـل  فـوز  يف  األنـوار  »مشـارق  كتـاب:  ]17]ُهـَو 
العـدوي الحمـزاوي المصـري المالكـي، المتوفَّـى سـنة 1303هــ، يف مجلـد، 
ُطبـع بمصـر مـراًرا. كمـا يف »إيضـاح المكنـون« )484/2( و»اكتفـاء القنـوع« 

.)1313/2( المطبوعـات«  و»معجـم  )ص500( 


