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سماع الموتى :دراسة

قرآنية1#
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تاريخ التسليم .)2018/12/13( :تاريخ القبول)2019/10/6( :
ملخص
يتحدث البحث عن مسألة سماع الموتى .وهو موضوع عرضته اآليات القرآنية بحيثيِّة تفهم
عدم سماع األموات لألحياء مطلقا .ثم جاءت النصوص الصحيحة من السنة النبوية تثبت مخاطبة
النبي عليه الصالة والسالم للموتى .ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليجيب عن إشكال تعارض
النصوص .وذلك من خالل عرض أقوال المجيزين وأقوال النافين .وتبين بعد مناقشتها أن ال سماع
سابقة :كتاب بعنوان :اآليات
للموتى بشكل مطلق .بل
َّ
اختص ذلك في حاالت محددة .الدِّراسات ال َّ
البينات في عدم سماع األموات على مذهب الحنفية السادات .لأللباني .وبحث بعنوان :هل الموتى
ِّ
يسمعون كالم األحياء ؟ (.(https: //www. alukah. net/sharia/0/68439/
الكلمات المفتاحية :سماع ،الموتى ،نفي ،قبر ،الكفار ،األحياء.
Abstract
The research discusses the hearing ability of the dead. The subject is
presented in the Holy Quran as negation to the dead hearing the living.
However, it is stated in the correct texts of Sunnah that the prophet
 1#هذا البحث مستل من رسالة ماجستير للطالبة أسيل شداد رشدي زيدان .بعنوان" :السماع دراسة قرآنية".
بإشراف أ .د .محسن سميح الخالدي ،والتي تم مناقشتها في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2015/7/15
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Mohammad- peace be upon him - addressed the dead. Therefore, this
research aims to clarify the apparent texts' conflict by presenting the
sayings of the two sides. Showing afterwards that the dead cannot hear at
all. Except for some certain cases.
Keywords: Hear, The dead, Denial, Grave, The infidels, The living.
تمهيد
فإن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجدها تثبت سماع األموات لألحياء تارة .وتنفيها تارة
أخرى .فقد نفى هللا  السَّماع عن الموتى .في ثالث آيات من كتابه العزيز .هي:
()1
ص َّم الد ُّعا َء إِّذا َولَّ ْوا ُمدْبِّ ِّرينَ ) .
 .1قوله تعالى( :إِّنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى َوال تُس ِّْم ُع ال ُّ
ص َّم الدُّعا َء إِّذا َولَّ ْوا ُمدْبِّ ِّرينَ ) (.)2
 .2قوله تعالى( :فَإِّنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى َوال ت ُس ِّْم ُع ال ُّ
 .3قوله تعالىَ ( :و َما َي ْست َ ِّوي ْاألَحْ َيا ُء َو َال ْاأل َ ْم َواتُ ِّإ َّن َّ
َّللاَ يُس ِّْم ُع َم ْن َيشَا ُء َو َما أ َ ْنتَ ِّب ُمس ِّْم ٍع َم ْن ِّفي
ُور) (.)3
ْالقُب ِّ
فهذه اآليات تدل في ظاهرها على َّ
أن اإلنسان بمجرد وفاته .وانتقاله إلى حياة البرزخ ال يسمع
شيئا ً من كالم األحياء .في حين نجد أن عددا من األحاديث الصحيحة والصريحة تثبت سماع
األموات لألحياء .ومن هنا فإن إثبات سماع الموتى .أو نفيه من األمور الخالفيَّة بين العلماء؛ وذلك
لتعارض ظاهر هذه اآليات مع األحاديث النَّبوية الشريفة .ومن األحاديث التي تظهر أ َّن الموتى
يسمعون:
سو َل هللاِّ  .ت ََركَ قَتْلَى
 .1ما أخرجه البخاري ومسلم عن أَنَس ب ِّْن َمالِّكٍ  .وعن غيره .أ َ َّن َر ُ
عتْبَةَ بْنَ
ام َعلَ ْي ِّه ْم فَنَادَا ُه ْم .فَقَا َلَ « :يا أَبَا َج ْه ِّل بْنَ ِّهش ٍَام يَا أ ُ َميَّةَ بْنَ َخلَفٍ يَا ُ
بَد ٍْر ث َ َالثًا .ث ُ َّم أَت َا ُه ْم فَقَ َ
ْس قَ ْد َو َجدْت ُ ْم َما َو َعدَ َربُّ ُك ْم َحقًّا؟ فَإِّنِّي قَدْ َو َجدْتُ َما َو َعدَنِّي َربِّي
َربِّيعَةَ يَا َ
ش ْيبَةَ بْنَ َر ِّبيعَةَ أَلَي َ
َ
ْف يَ ْس َمعُوا َوأنَّى ي ُِّجيبُوا َوقَدْ َج َّيفُوا؟
َحقًّا» فَ َس ِّم َع ُ
ع َم ُر قَ ْو َل النَّبي  .فَقَا َل :يَا َر ُ
سو َل هللاِّ َكي َ
قَا َلَ « :والَّذِّي نَ ْفسِّي ِّب َي ِّد ِّه َما أ َ ْنت ُ ْم ِّبأ َ ْس َم َع ِّل َما أَقُو ُل ِّم ْن ُه ْمَ .ولَ ِّكنَّ ُه ْم َال َي ْقد ُِّرونَ أ َ ْن ي ُِّجيبُوا» ث ُ َّم أَ َم َر
ب بَدْر"(.)4
بِّ ِّه ْم فَ ُ
س ِّحبُوا .فَأ ُ ْلقُوا فِّي قَ ِّلي ِّ
( )1
( )2
( )3
( )4

(النَّمل.)٨٠ :
(الروم.)٥٢ :
ُّ
(فاطر.)٢٢ :
البخاري :صحيح البخاري .كتاب الجنائز .باب ما جاء في عذاب القبر .رقم ( .)98/2( .)1370وكتاب المغازي.
باب قتل أبي جهل .رقم ( .)76/5( .)3976وفي الكتاب نفسه .باب .رقم ( .)86/5( .)4026ومسلم :صحيح
الميت من الج َّنة أو النَّار عليه  ....رقم (.)2873
مسلم .كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها .باب عرض مقعد ِّ
و( .)2874و( .)2204-2202 /4( .)2875واللَّفظ له.
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ض َع فِّي قَب ِّْر ِّه.
 .2ما أخرجه الشيخان أيضا عن أَنَس بن مالك َ .ع ِّن النَّبي  قَا َل« :ال َع ْبد ُ ِّإذَا ُو ِّ
ع ِّن َعا ِّل ِّه ْم»(.)1
َب أ َ ْ
ص َحابُهُ َحتَّى ِّإنَّهُ لَ َي ْس َم ُع قَ ْر َ
ي َوذَه َ
َوت ُ ُو ِّل َ
فبناء على ذلك التَّعارض انقسم العلماء في إثبات سماع الموتى .أو نفيه إلى فريقين؛ ومن هنا فقد
جاءت هذه الدراسة لتعرض األقوال في هذه المسألة .وفق المباحث اآلتية:
المبحث األ َّول :القول بأنَّ الموتى يسمعون


المطلب األول :األدلة التي تثبت أن الموتى يسمعون.

 المطلب الثاني :ردَّ هذا الفريق على اآليات التي نفت سماع الموتى.
المبحث الثَّاني :القول بأنَّ الموتى ال يسمعون


األول :الموتى ال يسمعون مطلقا بال استثناء.
المطلب َّ



المطلب الثَّاني :الموتى ال يسمعون لكن مع تأويل األحاديث التي فيها إثبات للسماع.

 المطلب الثَّالث :الموتى ال يسمعون إال في حاالت مخصوصة .فيمكن لهم السماع .
المبحث الث َّالث :مناقشة األقوال .والتَّرجيح


األول :مناقشة األقوال.
المطلب َّ



المطلب الثَّاني :التَّرجيح.

الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
األول :القول بأنَّ الموتى يسمعون
المبحث َّ
وأولوا اآليات التي
أثبت أصحاب هذا القول السَّماع المطلق للموتى بدون تقييد ذلك بشرطَّ .
فيها نفي السَّماع .ومن أصحاب هذا القول :ال َّ
طبري( .)2وابن رجب( .)3وابن تيمية ( .)4وابن القيم.
( )5وابن كثير( .)6وغيرهم .وفيما يأتي عرض أدلة هذا الفريق .وبيان ردودهم على مشكل فهم
اآليات.
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

البخاري :صحيح البخاري .كتاب الجنائز .باب الميِّت يسمع خفق النِّعال .رقم ( .)90 /2( .)1338وفي الكتاب
نفسه .باب ما جاء في عذاب القبر .رقم ( .)98 /2( .)1374ومسلم :صحيح مسلم .كتاب الجنَّة وصفة نعيمها
وأهلها .باب عرض مقعد الميِّت من الج َّنة أو النَّار عليه  ....رقم (.)2200 /4( .)2870
يُ ْن َظ ْرَّ :
الطبري :تهذيب اآلثار.)518 .510/2( .
يُ ْن َظ ْر :ابن رجب :أهوال القبور( .ص.)79 :
يُ ْن َظ ْر :ابن تيمية :مجموع الفتاوى.)364-363/24 .298/4( .
الروح( .ص)45 :
قيم الجوزيَّةُّ :
يُ ْن َظ ْر :ابن ِّ
يُ ْن َ
ظ ْر :ابن كثير :تفسير القرآن العظيم.)324 .210/6( .
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المطلب األول :األدلة التي تثبت أن الموتى يسمعون
ونص هذا الحديث صريح في الدَّاللة
األول :مناداة ال َّنبي  لقتلى بدر من المشركين(.)1
ُّ
الدَّليل َّ
أن النَّبي  أقسم فيه َّ
يؤيد ذلك َّ
أن األحياء ليسوا بأسمع من أولئك على
والذي
.
الموتى
على سماع
ِّ
()2
المخصصات .
الرغم من مرور ثالثة أيام على موتهم .ولم يخصص  ذلك بأي نوع من
ِّ
الدَّليل الثَّاني :ما رواه أنس  في سماع الميِّت لقرع نعال مشيعيه( .)3وهذا الحديث يدل
كذلك على سماعهم المطلق .ولم يخصصه النَّبي  بحال دون حال(.)4
ار
الدَّليل الثَّالث :ما رواه أَبو ه َُري َْرة َ .أ َ َّن َر ُ
سو َل هللاِّ  أَت َى ْال َم ْقب َُرة َ .فَقَا َل« :الس ََّال ُم َعلَ ْي ُك ْم دَ َ
َ
ُ
َ
َّ
قَ ْو ٍم ُمؤْ ِّمنِّينَ َ .وإِّنَّا إِّ ْن شَا َء هللاُ بِّ ُك ْم َال ِّحقُونَ »( )5فخطاب النبي  بعبارته «السَّال ُم َعل ْيك ْم» وقوله:
« ِّإنَّا ِّإ ْن شَا َء هللاُ» .فيه داللة واضحة على أنَّهم يسمعون .فلو لم يكن ذلك لما سلَّم عليهم  ولو
افترضنا عدم سماعهم لكان خطابه لهم من جنس المعدوم .وهذا ال يمكن صدوره من نبي مرسل؛
ألنَّه يتنافى مع عصمته .كما أ َّنه ليس ذلك من شيم العقالء(.)6
سالم على القبور" :وقد شرع ال َّنبي ألمته إذا سلموا على
قال ابن قيَّم الجوزيَّة في شأن ال َّ
َ
ُ
َ
ار قَ ْو ٍم ُمؤْ ِّمنِّينَ » .وهذا
د
م
ك
ي
ل
ع
م
َّال
س
ال
«
:
فيقولون
يخاطبونه
أهل القبور أن يسَّلموا عليهم سالم من
ْ
ُ َ ْ َ َ
خطاب لمن يسمع ويعقل .ولوال ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم .والجماد .والسلف
مجمعون على هذا .وقد تواترت اآلثار عنهم َّ
الميت يعرف زيارة الحي له .ويستبشر به"(.)7
أن ِّ
الرابع :وصية عمرو بن العاص  وهو على فراش الموت .إذ قال" :فَإِّذَا دَفَ ْنت ُ ُمو ِّني
الدَّليل َّ
َ ُ ُّ ()8
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ُّ
ُ
ْ
َ
َ
س
اب َ
فشنوا
شنًّا .ث َّم أقِّي ُموا َح ْو َل قب ِّْري قد َْر َما تن َح ُر َج ُز ٌ
ي الت َر َ
ور َويُق َ
س ُم لحْ ُم َهاَ .حتى أ ْستَأ ِّن َ
َعلَ َّ
()9
ُ
َ
ُ
َ
ْ
الميت .وقوله يدل على
سماع
على
واضح
دليل
فهذا
.
ي"
ب
ر
ل
س
ر
ه
ب
ع
اج
ر
أ
ا
ذ
ا
م
ر
ظ
ن
أ
و
َ
ُ
ِّ
ُ
ِّ
َ ِّ
َ ِّ ُ ِّ
َ َ
ِّب ُك ْمَ .

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9

سبق تخريجه( .ص.)2 :
الروح( .ص .)45 :وال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)130-129/6( .
قيم الجوزيَّةُّ :
يُ ْن َظ ْر :ابن ِّ
سبق تخريجه( .ص.)3 :
يُ ْن َظ ْر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .)233/13( .وابن تيمية :مجموع الفتاوى .)363/24 .299/4( .وابن
قيِّم الجوزيَّة :الروح( .ص .)45 :وابن رجب :أهوال القبور( .ص .)81 :وال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)130/6( .
الغرة والتَّحجيل في الوضوء .رقم (.)218 /1( .)249
مسلم :صحيح مسلم .كتاب الطهارة .باب استحباب إطالة َّ
وكتاب الجنائز .باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها .رقم (.)669 /2( .)974
يُ ْن َظ ْر :ابن قيِّم الجوزيَّة :الروح( .ص .)45 :وابن رجب :أهوال القبور( .ص .)81 :وال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.
(.)132/6
قيم الجوزيَّة :الروح( .ص.)5 :
ابن ِّ
شنُّوا :صبُّوا .يُ ْن َظ ْر :النووي :المنهاج.)139 /2( .
مسلم :صحيح مسلم .كتاب اإليمان .باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .رقم (.)112 /1( .)121
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َّ
بوة .وهم عالمون بأمور الدِّين
أن هذا الكالم قد فهمه من النَّبي .فال َّ
صحابة هم أقرب لعصر النَّ َّ
أكثر من غيرهم(.)1
الميت .والذي يشهد لذلك ما قاله أبو
الدَّليل الخامس :ما جرت عليه عادة ال َّناس من تلقين ِّ
َ
صنَ َع بِّ َم ْوت َانَا .أ َم َرنَا َر ُ
صنَعُوا ِّبي َك َما أ َ َم َرنَا َر ُ
سو ُل هللاِّ أ َ ْن ن ْ
أمامة(" :)2إِّذَا أَنَا ُمتُّ  .فَا ْ
سو ُل هللاِّ
ْ
اب َعلَى قَب ِّْر ِّه .فَ ْل َيقُ ْم أ َ َحد ُ ُك ْم َعلَى َرأ ِّس قَب ِّْر ِّه .ث ُ َّم ِّل َيقُ ْل:
س َّو ْيت ُ ِّم الت ُّ َر َ
فَقَا َلِّ « :إذَا َماتَ أ َ َحد ٌ ِّم ْن ِّإ ْخ َوا ِّن ُك ْم .فَ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
يَا فُ َالنَ بْنَ فُ َالنَةَ .فَإِّنَّهُ يَ ْس َمعُهُ َو َال ي ُِّجيبُ  .ث َّم يَقو ُل :يَا ف َالنَ بْنَ ف َالنَة .فَإِّنَّهُ يَ ْست َ ِّوي قَا ِّعدًا .ث َّم يَقو ُل :يَا
فُ َالنَ بْنَ فُ َالنَةَ .فَإِّنَّهُ يَقُو ُل :أ َ ْر ِّشدْنَا َر ِّح َمكَ هللاَُ .ولَ ِّك ْن َال ت َ ْشعُ ُرونَ  .فَ ْليَقُ ْل :اذْ ُك ْر َما خ ََرجْ تَ َعلَ ْي ِّه ِّمنَ
اإلس َْال ِّم دِّينًا.
الدُّ ْنيَا َ
ش َهادَة َ أ َ ْن َال إِّلَهَ إِّ َّال هللاَُ .وأ َ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر ُ
سولُهَُ .وأَنَّكَ َر ِّ
ضيتَ بِّاهللِّ َربًّاَ .وبِّ ْ ِّ
ْ
ْ
اح ِّب ِّه َويَقُو ُل :ا ْن َ
ط ِّل ْق ِّبنَا َما
ص ِّ
يرا يَأ ُخذ ُ َو ِّ
آن ِّإ َما ًما .فَإ ِّ َّن ُم ْنك ًَرا َو َن ِّك ً
احد ٌ ِّم ْن ُه ْما ِّب َي ِّد َ
َو ِّب ُم َح َّم ٍد نَ ِّبيًّاَ .و ِّبالقُ ْر ِّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ونُ
َ
ف
نَ ْقعُد ُ ِّع ْندَ َم ْن قَدْ لُقِّنَ ُح َّجتهُ .فيَك هللاُ َح ِّجي َجهُ د ُونَ ُه َما" .فقا َل َر ُجل :يَا َر ُ
سو َل هللاِّ .فإِّن ل ْم يَ ْع ِّر ْ
سبُهُ ِّإلَى َح َّوا َء .يَا فُ َالنَ بْنَ َح َّوا َء»"( )3فلو لم يكن ألهل القبور سماع لما كانت هنالك
أ ُ َّمهُ؟ قَا َل« :فَ َي ْن ُ
ً()4
فائدة من تلقينهم ولكان ذلك عبثا .
سادس :ما رواه أَبو ه َُري َْرة َ َع ِّن النَّبي  قَا َلَ « :ما ِّم ْن َر ُج ٍل َي ُم ُّر ِّبقَب ِّْر َر ُج ٍل َكانَ
الدَّليل ال َّ
()5
َّ
َ
َ
عل ْي ِّه» ففي هذا الحديث دليل على سماع الموتى.
ع َرفَهُ َو َردَّ َ
س ِّل ُم َعل ْي ِّه إِّال َ
يَ ْع ِّرفُهُ فِّي الدُّ ْنيَا .فَيُ َ
سابع :ما رواه أبو هريرةَّ 
ي إال ردَّ هللاُ
أن رسول هللا قال«" :ما ِّم ْن أ َح ٍد ي ِّ
الدَّليل ال َّ
ُسل ُم عل َّ
َّ
َّالم»"(.)6
س
ال
عليه
د
أر
حتى
ي ُروحي
عل َّ
َ
( )1
( )2

( )3
( )4
( )5

( )6

قيم الجوزيَّة :الروح( .ص .)10 :وابن رجب :أهوال القبور( .ص .)87 :وال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.
يُ ْن َظ ْر :ابن ِّ
(.)140/6
أبو أمامة الباهلي السَّهمي :هو صدي بن عجالن بن الحارث( .اشتهر بكنيته) .وصاحب رسول هللا  روى
للرواية .كما وأنَّه أكثر من الحديث عن ال َّ
شاميين .سكن مصر.
عنه وعن غيره من ال َّ
صحابة .يعد من المكثرين ِّ
ث َّم انتقل إلى حمص .واختلف في سنة وفاته .فقيل :سنة إحدى وثمانين .أو ستة وثمانين .وهو آخر من مات من
أصحاب رسول هللا بال َّ
شام .يُ ْن َظ ْر :الذَّهبي :سير أعالم النبالء .)396-395/4 .14/6 .15/3( .وابن حجر
العسقالني :اإلصابة.)341 .339/3( .
َّ
الطبراني :المعجم الكبير .رقم ( .)249 /8( .)7979وحكم عليه األلباني بأنَّه (ضعيف) .يُ ْن َظ ْر :األلباني :إرواء
الغليل.)203/3( .
يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)137/6( .
ت َّمام :الفوائد .رقم ( .)63 /1( .)139وابن الجوزي :العلل المتناهية .رقم ( .)429 /2( .)1523وقال" :هذا
حديث ال يصح" .وابن حِّ بان :المجروحين .رقم ( .)58 /2( .)598والبغدادي :تاريخ بغداد .رقم (/7( .)3128
 .)59وابن عساكر :تاريخ دمشق .رقم ( .)380-379 /10( .)2592( .)2591ورقم (.)65 /27( .)3174
وقال عنه األلباني" :هذا مع كونه موقوفا ً على أبي هريرة؛ فإنه منقطع وضعيف" .األلباني :سلسلة األحاديث
الضَّعيفة.)474 /9( .
أبو داود :سنن أبي داود .كتاب المناسك .باب في الصالة على النَّبي  - -وزيارة قبره .رقم (/3( .)2041
 .)384وحكم عليه األرنؤوط َّ
سنن الكبرى .رقم ( .)402/5( .)10270وحكم
بأن إسناده حسن .والبيهقي :ال ُّ
عليه األلباني بأنَّه (حسن) .يُ ْن َظ ْر :التَّبريزي :مشكاة المصابيح.)291 /1( .
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المطلب الثاني :ر َّد هذا الفريق على اآليات التي نفت سماع الموتى
اختلف أصحاب هذا القول في اإلجابة عن اآليات التي نفت السَّماع عن الموتى على قولين.
وفيما يأتي بيان ذلك:
األول :أجاب فريق منهم َّ
أن المراد بالموتى الوارد ذكرهم في اآليات األحياء من الكفَّار
القول َّ
ال الموتى الذين ذهبت عنهم الدنيا .وهذا ما ثبت من خالل استقراء كتبهم .فأصبح معنى اآليات
عندهم :إنَّك يا محمد ال تسمع الك َّفار الذين أمات هللا قلوبهم .وكتب عليهم ال َّ
شقاء فختم على قلوبهم
()1
وعلى سمعهم .وجعل على قلوبهم أكنَّة .وفي آذانهم الوقر .فال يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع
"وشبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس؛ ألنَّهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات هللا. . .
سماع"( .)2إذن فالنَّفي
كانت حالهم -النتفاء جدوى السَّماع :-كحال الموتى الذين فقدوا
مصحح ال َّ
ِّ
متوجه إلى نفي النَّفع ال مطلق السَّمع .قال ابن رجب" :ال َّ
شيء قد يُنفى النتفاء فائدته وثمرته .فإذا
لم ينتفع المرء بما يسمعه ويبصره .فكأنَّه لم يسمع .وال يبصر وسماع الموتى هو بهذه المثابة.
وكذلك سماع الكفَّار لمن دعاهم إلى اإليمان والهدى"( .)3ومنالذين قالوا بذلك :ابن قتيبة(.)4
والخ َّ
َّ
والزمخشري( .)7والمال علي بن سلطان القاري( .)8وال َّ
شنقيطي(.)9
طابي( .)5والسَّمعاني(.)6
()10
وابن عثيمين .
وعبَّر السُّيوطي عن هذا النَّوع من السَّماع .قائالً:
َـــال ُم ْالـخ ْ
ـــوت َــى ك َ
ق ُم ْعــــتَقَد ٌ َجــا َء ْ
ب
ســ َمــا ُ
ت بــِّ ِّه ِّع ْنـــدَنَــا ْاآلث َــ ُ
ار فِّــي ْال ُكتـــــــ ُ ِّ
ع َم ْ
َ
َـــلــ ِّ
صـغُــــــونَ ِّل ْ
ب
ســ َمــــا ُ
ع هُـــدًى َال يَــ ْقــبَــــلُـــونَ َو َال يُـــ ْ
ـــأل َدَ ِّ
َوآيَــــةُ الــنَّ ْفــي ِّ َمـ ْعـــنـَاهَــا َ
از فَ ُخـــذْ
ي َجــــا َء َ
علَــى َم ْعنَــى ْال َم َج ِّ
فَالنَّ ْفـــ ُ

ب
صـــــ ِّ
َواجْ َمـــ ْع بِّـ ِّه بَيْـنَ ذَي َمــــ َع هَـ ِّذ ِّه ت ُ ِّ

()11

واستدل أصحاب هذا القول لرأيهم بأدلة .منها

( )1يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)124/6( .
َّ
الزمخشري :الكشَّاف.)383 /3( .
( )2
( )3ابن رجب :أهوال القبور( .ص.)81 :
( )4يُ ْن َظ ْر :ابن قتيبة :تأويل مختلف الحديث.)229/1( .
َّ
الخطابي :غريب الحديث.)342/1( .
( )5يُ ْن َظ ْر:
( )6يُ ْن َظ ْر :السمعاني :تفسير القرآن.)221 .112/4( .
( )7يُ ْن َظ ْرَّ :
الزمخشري :الكشاف.)383/3 .20/2( .
( )8يُ ْن َظ ْر :المال علي القاري :مرقاة المفاتيح.)2554/6( .
( )9يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)124/6( .
( )10يُ ْن َظ ْر :ابن عثيمين :الشَّرح الممتع.)385/5( .
( )11السُّيوطي :الحاوي للفتاوي.)211 /2( .
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سماع عن الكفَّار
أوال :إنَّ هللا تعالى بعد أن نفى ال َّ
ضاللَتِّ ِّه ْم إِّ ْن تُس ِّْم ُع إِّالَّ َم ْن يُؤْ ِّمنُ بِّآياتِّنا فَ ُه ْم ُم ْس ِّل ُمونَ )( )1أي
فقالَ ( :وما أ َ ْنتَ بِّهادِّي ْالعُ ْمي ِّ َع ْن َ
إنَّك يا محمد ال تسمع الكفَّار الذين هم أشقياء في علم هللا سماع هدى وقبول للحق .والذي يدل على
هذا المعنى َّ
أن هللا ج َّل وعال قابل اإلسماع المنفي في اآلية باإلسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته
أن المراد بالموت في اآلية :هو موت الكفر وال َّ
فهو مسلم .فهذا دليل واضح على َّ
شقاء .ال موت
مفارقة الروح للبدن .ولو كان المراد بالموت مفارقة الروح للبدن لقابله بما يناسبه كأن يقال :إن
تسمع َّإال من لم يمت أي تفارق روحه جسده( .)2وقال سيد قطب–رحمه هللا -في تفسير هذه اآلية:
"التَّعبير القرآني البديع يرسم صورة حيَّة متحركة لحالة نفسية غير محسوسة .حالة جمود القلب.
وخمود الروح .وبالدة الحس .وهمود ال ُّ
والرسول
مرة في صورة الموتى.
َّ
شعور .فيخرجهم َّ
يدعو .وهم ال يسمعون الدُّعاء؛ َّ
صور المجسَّمة
ألن الموتى ال يشعرون! . . .وتتراءى هذه ال ُّ
صم يقف المؤمنون .فهم
المتحركة .فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور! وفي مقابل الموتى . . .وال ُّ
األحياء .وهم السامعون . . .تهيأت قلوبهم لتلقي آيات هللا .بالحياة والسَّمع . . .وآية الحياة ال ُّ
شعور.
الرسول هو
وآية السَّمع االنتفاع بالمسموع  . . .والمؤمنون ينتفعون بحياتهم وسمعهم . . .وعمل َّ
أن يسمعهم .فيدلَّهم على آيات هللا .فيستسلمون لتوهم ولحظتهم (فَ ُه ْم ُم ْس ِّل ُمونَ )"(.)3
ثانيا :أغلب استعمال هللا للموت في السِّياق القرآني بمعنى الكفر.
فمن ذلك قوله(ِّ ( :)4إنَّما َي ْست َِّجيبُ الَّذِّينَ َي ْس َمعُونَ َ .و ْال َم ْوتى َي ْب َعث ُ ُه ُم َّ
َّللاُ .ث ُ َّم ِّإلَ ْي ِّه ي ُْر َجعُونَ ) (.)5
وتفسير هذه اآليةَّ :
الرسول من عند هللا فريقان
إن النَّاس الذين يواجهون الحق الذي جاءهم به َّ
األول :عبَّر عنهم بقولهِّ ( :إ َّنما يَ ْست َِّجيبُ الَّذِّينَ يَ ْس َمعُونَ ) وهذا الفريق حي .وذلك
متقابالن :الفريق َّ
َّ
القوة
أن أجهزة االستقبال الفطريَّة فيهم حيَّة .عاملة .مفتوحة .وهؤالء يستجيبون للهدى .فهو من َّ
والوضوح واالصطالح مع الفطرة والتالقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه .فتستجيب له .أ َّما
(و ْال َم ْوتى َي ْبعَث ُ ُه ُم َّ
َّللاُ) .وهذا الفريق يمثِّل الكفَّار فهم
بالنِّسبة للفريق الثَّاني .فقد عبَّر عنه بقولهَ :
ميِّتون .معطلو الفطرة .ال يسمعون وال يستقبلون .ومن ثم ال يتأثرون وال يستجيبون .ليس الذي
ينقصهم َّ
أن هذا الحق ال يحمل دليله -فدليله كامن فيه .ومتى بلغ إلى الفطرة وجد فيه مصداقه.
ً
فاستجابت إليه حتما -إنَّما الذي ينقص هذا الفريق من النَّاس هو حياة الفطرة .وقيام السَّماع عندهم
للرسول .وال مجال معهم للبرهان .إنَّما يتعلق أمرهم
على مجرد التَّلقي فقط! وهؤالء ال حيلة فيهم َّ
بمشيئة هللا .إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم .وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

(النَّمل.)٨١ :
يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)126-124/6( .
قطب :في ظالل القرآن.)2666 /5( .
يُ ْن َظ ْر :الثعلبي :الكشف والبيان .)222 /7( .وابن عادل :اللباب .)485 /1( .وال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.
(.)126-124/6
(األنعام.)٣٦ :
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الدُّنيا .وبقوا أمواتا ً بالحياة حتى يرجعوا إليه في اآلخرة( .)1فلو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم
أجسادهم في هذه اآلية لقابله هللا بما يناسبه كأن يقال :إنَّما يستجيب األحياء(.)2
اس َك َم ْن َمثَلُهُ ِّفي ال ُّ
ت
ظلُ َما ِّ
وكقوله( :أ َ َو َم ْن َكانَ َم ْيتًا فَأَحْ َي ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ً
ورا َي ْمشِّي ِّب ِّه ِّفي النَّ ِّ
ً ()4
)
3
(
َارجٍ ِّم ْن َها َكذَلِّكَ ُزيِّنَ ِّل ْلكَافِّ ِّرينَ َما كَانُوا َي ْع َملُونَ )  .فالمقصود بـ( َم ْيتًا) كافرا .
ْس بِّخ ِّ
لَي َ
َّللاَ يُس ِّْم ُع َم ْن َيشَا ُء)( )5فـ ْ
( َو َما يَ ْست َ ِّوي ْاألَحْ يَا ُء َو َال ْاأل َ ْم َواتُ إِّ َّن َّ
(األَحْ يَا ُء) .هم :المؤمنون.
(األ َ ْم َواتُ ) .هم :الكافرون .وفسَّر ال َّ
و ْ
طبري هذه اآلية بقوله :وما يستوي أحياء القلوب باإليمان باهلل
ورسوله .ومعرفة تنزيل هللا .وأموات القلوب لغلبة الكفر عليها .حتى صارت ال تعقل عن هللا أمره
ونهيه .وال تعرف الهدى من الضَّالل(.)6
س ِّم ُع ا ْل َم ْوتَى)( )7وما في معناها من اآليات كلها تسلية للنَّبي 
ثالثا :إنَّ قولهِّ ( :إ َّنكَ َال ت ُ ْ
ألنَّه يحزنه عدم إيمانهم كما بيَّنه تعالى في آيات كثيرة كقولهَ ( :ق ْد نَ ْع َل ُم ِّإ َّنهُ َليَحْ ُزنُكَ الَّذِّي
يَقُولُونَ فَإِّنَّ ُه ْم ال يُك َِّذبُونَكَ َول ِّك َّن ال َّ
ت َّ
علَ ْي ِّه ْم)
ظا ِّل ِّمينَ بِّآيا ِّ
َّللاِّ يَجْ َحد ُونَ )( .)8وقوله :وقولهَ ( :و َال تَحْ زَ ْن َ
َ ً ()10
ْ
سفا)  .وقوله ها هنا:
ار ِّه ْم إِّ ْن لَ ْم يُؤْ ِّمنُوا بِّ َهذَا ال َحدِّي ِّ
( .)9وقوله( :فَلَعَلَّكَ بَ ِّ
ثأ َ
اخ ٌع نَ ْف َ
سكَ َعلَى آث َ ِّ
( ِّإنَّكَ َال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوت َى) أي ال تُسمع من أضلَّه هللا إسماع هداية وقبول .ولو كان معنى اآلية وما
شابهها إنَّك ال تُسمع الموتى أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلية له .)11(
رابعا :كما استدل هذا الفريق
ي فَ ُه ْم ال
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُ
بقولهَ ( :و َمث َ ُل الَّذِّينَ َكفَ ُروا َك َمث َ ِّل الَّذِّي يَ ْن ِّع ُق بِّما ال يَ ْس َم ُع إِّالَّ د ُعا ًء َونِّدا ًء ُ
ع ْم ٌ
يَ ْع ِّقلُونَ ) ( .)12ففي هذه اآلية نفى هللا  السَّماع عن الكفَّار .والسَّماع المنفي هو سماع االنتفاع فقط.
فهكذا الموتى الذين ضرب هللا لهم المثل ال يجب أن ينفى عنهم جميع السَّماع المعتاد(.)13

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9
()10
()11
()12
()13

يُ ْن َظ ْر :قطب :في ظالل القرآن.)1079 /2( .
يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)125/6( .
(األنعام.)١٢٢ :
يُ ْن َظ ْر :المراغي :تفسير المراغي.)122 /22( .
(فاطر.)٢٢ :
يُ ْن َظرَّ :
الطبري :جامع البيان .)457 /20( .والمراغي :تفسير المراغي.)122 /22( .
(النَّمل.)٨٠ :
(األنعام.)٣٣ :
(النَّحل.)١٢٧ :
(الكهف.)6 :
يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)127-126/6( .
(البقرة.)١٧١ :
يُ ْن َظ ْر :ابن تيمية :مجموع الفتاوى.)298/4( .
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Zedan and AL-khledi: Hear the dead: Qur’nic study
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خامسا :أيَّدوا رأيهم بآيات أخرى من كتاب هللا
وهي التي جاء فيها التَّصريح بوصف الكفار الذين ال ينتفعون بالهدى بالبكم .والصمم .والعمى.
ُمسندا ً ذلك سبحانه إلى قوم يتكلمون .ويسمعون .ويبصرون .ولكن المراد بصممهم :صممهم عن
ي فَ ُه ْم ال يَ ْر ِّجعُونَ )( .)1فهم :صم بكم مع
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُ
سماع ما ينفعهم دون غيره .حيث قال تعالىُ ( :
ع ْم ٌ
صرح به في قوله فيهمَ ( :وإِّ ْن َيقُولُوا ت َ ْس َم ْع ِّلقَ ْو ِّل ِّه ْم)( .)2أي
شدة فصاحتهم وحالوة ألسنتهم .كما
َّ
()3
ْ
َ
ُ
َ
ُ
سلقوك ْم بِّأل ِّسنَ ٍة ِّحدادٍ)  .فهؤالء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم.
َب ْالخ َْو ُ
لفصاحتهم وقوله( :فَإِّذا ذَه َ
ف َ
ص ٌّم بُ ْك ٌم) وما ذاك
وإذا ذهب الخوف عنهم سلقوا المسلمين بألسنة حداد .وهم الذين قال هللا فيهمُ ( :
إالَّ َّ
أن صممهم .وبكمهم .وعماهم بالنِّسبة إلى شيء خاص .وهو ما ينتفع به من الحق .فهذا وحده
هو الذي ص ُّموا عنه فلم يسمعوه .وبكموا عنه فلم ينطقوه وعموا عنه فلم يروه مع أنَّهم يسمعون
غيره ويبصرونه .وينطقون به كما قال تعالىَ ( :ولَقَدْ َم َّكنَّا ُه ْم فِّي َما إِّ ْن َم َّكنَّا ُك ْم ِّفي ِّه َو َجعَ ْلنَا لَ ُه ْم َس ْم ًعا
ت
ار ُه ْم َو َال أ َ ْفئِّدَت ُ ُه ْم ِّم ْن َ
ش ْيءٍ إِّذْ كَانُوا يَجْ َحد ُونَ ِّبآيَا ِّ
ص ُ
ص ً
ارا َوأ َ ْفئِّدَة ً فَ َما أ َ ْغنَى َع ْن ُه ْم َ
س ْمعُ ُه ْم َو َال أ َ ْب َ
َوأ َ ْب َ
()5()4
َّ
.
َّللاِّ َو َحاقَ ِّب ِّه ْم َما كَانُوا ِّب ِّه َي ْستَ ْه ِّزئُونَ )
القول الثَّاني :ثمة تفسير آخر لهذه اآليات استند إليه أصحاب هذا القول .فقد فسَّروا اآليات
َّ
ولكن هللا تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء .إذ هو
بقولهم :إنَّك يا محمد ال تسمعهم بقدرتك .وطاقتك.
القادر على ذلك دون سواه .وهذا ما ذكره ال َّ
طبري في روايته الحتماالت معنى اآلية( .)6وابن
َ
بطال( .)7والسُّهيلي( .)8واستدلوا لذلك بقولهمَّ :
إن تفسيرهم هذا نظير قوله تعالىَ ( :وما أ ْنتَ بِّهادِّي
()9
ضاللَتِّ ِّه ْم ِّإ ْن تُس ِّْم ُع ِّإالَّ َم ْن يُؤْ ِّمنُ ِّبآياتِّنا فَ ُه ْم ُم ْس ِّل ُمونَ )  .وذلك أن الهداية من الكفر إلى
ْالعُ ْمي ِّ َع ْن َ
ً
ْ
للرشاد بيد هللا دون َمن سواه .فنفى جل ثناؤه عن محمد  أن يكون قادرا أن
اإليمان .والتَّوفيق َّ
ْ
ض َال ٍل
يسمع الموتى إالَّ بمشيئته كما في قوله( :أَفَأ َ ْنتَ تُس ِّْم ُع ال ُّ
ي َو َم ْن َكانَ فِّي َ
ص َّم أ َ ْو ت َ ْهدِّي العُ ْم َ
َ
ْ
ْ
ْ
ين)( .)10وقولهَ ( :و َما يَ ْست َ ِّوي ْاألَحْ يَا ُء َو َال ْاأل َ ْم َواتُ إِّ َّن َّ
َّللاَ يُس ِّْم ُع َمن يَشَا ُء َو َما أنتَ بِّ ُمس ِّْمعٍ َمن فِّي
ُمبِّ ٍ
ُور)( .)11فاهلل ج َّل ثناؤه أثبت لنفسه من القدرة على إسماع من يشاء من خلقه بقولهِّ ( :إ َّن َّ
َّللاَ
ْالقُب ِّ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9
()10
()11

(البقرة.(١٨ :
(المنافقون.(٤ :
(األحزاب.)١٩ :
(األحقاف.)26 :
يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شنقيطي :أضواء البيان.)128/6( .
يُ ْن َظ ْرَّ :
الطبري :تهذيب اآلثار.)518/2( .
يُ ْن َظ ْر :ابن بطال :شرح صحيح البخاري.)361/3( .
الروض األنف.)106/5( .
يُ ْن َظ ْر :السُّهيليَّ :
(النَّمل.)٨١ :
ُّ
(الزخرف.(٤٠ :
(فاطر.)٢٢ :
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َّ
ولكن هللا هو المسمع
يُس ِّْم ُع َم ْن يَشَا ُء) ثم نفى عن محمد  ما أثبته وأوجبه لنفسه من ذلك .فقال له:
لهم دونك وبيده اإلفهام واإلرشاد والتَّوفيق .وإنَّما أنت نذير فبَّلغ ما أرسلت به(.)1
المبحث الثَّاني :القول بأنَّ الموتى ال يسمعون
ذهب جمهور القائلين بهذا الرأي إلى عدم السَّماع المطلق للموتى دون استثناء .وذهب فريق
منهم إلى القول بعدم سماع الموتى مع تأويل األحاديث التي تثبت السَّماع .وفريق ثالث قالوا بعدم
سماع الموتى َّإال في حاالت مخصوصة .وفيما يأتي بيان ذلك:
األول :الموتى ال يسمعون مطلقا بال استثناء
المطلب َّ
السيدة عائشة –رضي هللا عنها-ويظهر ذلك جليا َ من رواية ابْنعُ َم َر .
وهذا الرأي ذهبت إليه ِّ
ُ
ًّ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ب بَد ٍْر فقا َل« :هَل َو َجدْت ْم َما َو َعدَ َربُّك ْم َحقا» ث َّم قا َلِّ « :إن ُه ُم اآلنَ
ي َ علَى قَ ِّلي ِّ
حيث قالَ :وقَ َ
ف النَّبِّ ُّ
َ
َّ
َ
شةَ .فَقَالَ ْ
ي ِّ « :إ َّن ُه ُم اآلنَ لَيَ ْعلَ ُمونَ أ َّن الذِّي ُك ْنتُ أقُو ُل
يَ ْس َمعُونَ َما أَقُو ُل» .فَذ ُ ِّك َر ِّل َعائِّ َ
تِّ :إنَّ َما قَا َل النَّ ِّب ُّ
َ()3
)
2
(
ت (إِّنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى) َ .حتَّى قَ َرأ َ ْ
لَ ُه ْم ه َُو ال َح ُّق» ث ُ َّم قَ َرأ َ ْ
ت اآليَة .
إذن حملت -رضي هللا عنها -اآليات التي تثبت سماع الموتى .في قوله تعالىِّ ( :إ َّنكَ ال تُس ِّْم ُع
()4
ُور)( .)5على الحقيقة .ومن ثم احتاجت إلى تأويل
(و َما أ َ ْنتَ بِّ ُمس ِّْمعٍ َم ْن فِّي ْالقُب ِّ
ْال َم ْوتى)  .وقولهَ :
()6
قوله ِّ « :إ َّن ُه ُم اآلنَ َي ْس َمعُونَ َما أَقُو ُل»  .فالموتى عندها –رضي هللا عنها-يعلمون ماسمعوه قبل
الموت واليسمعون بعد الموت(.)7
سماع
المطلب الثاني :الموتى ال يسمعون مع تأويل األحاديث التي تثبت ال َّ
أصحاب هذا المذهب ذهبوا إلى نفي السَّماع عن الموتى .حيث أبقوا اآليات على ظاهرها
وأولوا األحاديث التي فيها إثبات السَّماع .ممن قال بذلك :ابن ال ُه َمام ( .)8واآللوسي(.)9
وعمومهاَّ .
ولهم أدلة استندوا إليها.

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9

الطبري :تهذيب اآلثار .)518/2( .وابن َّ
يُ ْن َظ ْرَّ :
بطال :شرح صحيح البخاري.)362 /3( .
(النَّمل.)٨٠ :
البخاري :صحيح البخاري .كتاب المغازي .باب قتل أبي جهل .رقم (.)77 /5( .)3978
(النَّمل.)٨٠ :
(فاطر.)٢٢ :
يُنظر :القسطالني :إرشادالساري .)255 /6( .الشنقيطي :كوثر المعاني.)145 /12( .
الكرماني :الكواكبالدراري.)147 /7( .
يُ ْن َظ ْر :ابن ال ُه َمام :فتح القدير.)104/2( .
يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)35 :
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الفرع األول :أدلة هذا الفريق
 .1تحدَّث هللا  في سياق آيتي النَّمل والروم بما يدل على َّ
أن الموتى ال يسمعون .فقالَ ( :وال
ص َّم الدُّعا َء) .فقد شبَّههم هللا بموتى األحياء من الكفَّار بالصم وهم ال يسمعون مطلقا ً(.)1
تُس ِّْم ُع ال ُّ
فهذا دليل على َّ
أن المشبَّه بهم وهم الصم والموتى .لهم حكم واحد :وهو عدم السَّماع .فــعن
الميت الدعاء .كذلك ال يسمع الكافر.
يسمع
ال
فكما
.
للكافر
هللا
ضربه
مثل
قتادة قال" :هذا
ِّ
َّ
ً
ص َّم الدُّعا َء إِّذا َول ْوا ُمدْبِّ ِّرينَ ) يقول :لو َّ
أن أص َّم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع.
( َوال تُس ِّْم ُع ال ُّ
()2
كذلك الكافر ال يسمع .وال ينتفع بما يسمع" .
 .2فَ ْهم كل من عائشة وعمر بن الخطاب  لظاهر اآليات َّ
أن الموتى ال يسمعون .وهذا ما ظهر
َ
َّ
َّ
جليَّا ً في كتب السُّنة من تفسيرها لآليات فقالت عائشة –رضي هللا عنهاِّ " :-إن َما قا َل النبي :
« ِّإ َّن ُه ْم لَيَ ْعلَ ُمونَ اآلنَ أ َ َّن َما ُك ْنتُ أَقُو ُل لَ ُه ْم َح ٌّق» َوقَدْ قَا َل َّ
َّللاُ ت َ َعالَىِّ ( :إنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى)(.")3
()4
ْف يَ ْس َمعُوا َوأَنَّى ي ُِّجيبُوا َوقَدْ َجيَّفُوا؟"  .فإقرار
وتسا ُؤل عمر  حينما قال" :يَا َر ُ
سو َل هللاِّ َكي َ
()5
النَّبي  لهما؛ وأنَّه لم ينكر عليهما ما فهماه دليل واضح على أنَّهم ال يسمعون .
َّللاُ َربُّ ُك ْم لَه ُ ْال ُم ْلكُ َوالَّذِّينَ تَدْعُونَ ِّم ْن د ُونِّ ِّه َما يَ ْم ِّل ُكونَ ِّم ْن قِّ ْ
 .3واستدلوا بقوله( :ذَ ِّل ُك ُم َّ
ير ()13
ط ِّم ٍ
َ
ُ
س ِّم ُعوا َما ا ْست َ َجابُوا لَ ُك ْم َو َي ْو َم ْال ِّق َيا َم ِّة َي ْكفُ ُرونَ ِّبش ِّْر ِّك ُك ْم َو َال
و
ل
و
م
ك
ء
ا
ع
ِّإ ْن تَدْعُو ُه ْم َال َي ْس َم ُعوا د ُ َ َ ْ َ ْ َ
ير)( )6فهذا يدل على َّ
أن الصالحين الذين كان المشركون يدعونهم من دون هللا
يُن َِّبئُكَ ِّمثْ ُل َخ ِّب ٍ
()7
ال يسمعون بعد موتهم .وغيرهم مثلهم بداهة؛ بل ذلك من باب أولى .
ض
سي ِّ
َّاحينَ فِّي ْاأل َ ْر ِّ
 .4ما رواه عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا ِّ «" :إ َّن ِّ َّّلِلِّ َم َالئِّ َكةً َ
َّ
يُبَ ِّلغُونِّي ِّم ْن أ ُ َّمتِّي الس ََّال َم»"( .)8ووجه االستدالل بهذا الحديث "أنَّه صريح في َّ
أن النبي  ال
سلِّمينَ عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو
يسمع سالم ال ُم َ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( :الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)23 :
َّ
الطبري :جامع البيان.)117/20( .
(النَّمل.)٨٠ :
سبق تخريجه( .ص.)2 :
يُ ْن َظ ْر :ابن ال ُه َمام :فتح القدير .)104/2( .واآللوسي :اآليات البيِّنات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب.
ص.)35
(فاطر.)14 – 13 :
يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)37 :
النَّسائي :السنن الصغرى .كتاب السَّهو .باب السَّالم على النَّبي  .رقم ( .)43 /3( .)1282وابن حنبل :مسند
اإلمام أحمد بن حنبل .رقم ( .)536/3( .)3666ورقم ( .)179/4( .)4210ورقم ( .)216 /4( .)4320حكم
عليه أحمد شاكر خالل تحقيقه لمسند اإلمام أحمد َّ
بأن (إسناده صحيح) .كما وحكم عليه األلباني في تحقيقه لمشكاة
المصابيح بأنَّه( :صحيح) .يُ ْن َظ ْر :التَّبريزي :مشكاة المصابيح.)291 /1( .
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ظاهر ال يخفى على أحد  . . .وإذا كان األمر كذلك فباألولى أنَّه  ال يسمع غير السَّالم من
الكالم .وإذا كان كذلك فألن ال يسمع السَّالم غيره من الموتى أولى وأحرى"(.)1
الفرع الثاني :جواب هذا الفريق على األحاديث التي تثبت سماع الموتى
اختلف أصحاب هذا المذهبفي الجواب عن األحاديث التي فيها إثبات السَّماع على ثالثة أقوال.
وفيما يأتي بيان ذلك:
األولَّ :
إن ما حدث مع النَّبي  من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه هللا بها فخرق
القول َّ
سبحانه بذلك المألوف والعادة .حيث رد سبحانه إليهم إدراكا ً للسَّمع ليسمعوا به مقاله فحباه هللا
التَّكريم من بني البشر( .)2واستدلوا بأدِّلة منها:
 .1قول النَّبي َ « :ما أ َ ْنت ُ ْم بِّأ َ ْس َم َع ِّم ْن ُه ْم»( )3في حديثه الذي رواه عنه ك ٌّل من أنس وابن عمر .ولم
يقل :وما أنتم بأسمع لما يقال .فهذا تأييد إلى ما ذهبوا إليه(.)4
يوم بدر .فقال« :يا فالن .يا
 .2ما رواه ابن عمر من أَنَّه قال :وقف رسول هللا  --على القَ ِّليب َ
()5
فالن .هل وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقآ؟ .أ َ َما وهللا إنهم اآلن ليسمعون كالمي»  .فلفظ الحديث:
إنَّهم اآلن ليسمعون كالمي فقيَّده باآلنيَّة أي في لحظة قوله .)6( 
سو َل َّ
سا ٍد الَ أ َ ْر َوا َح لَ َها؟
 .3واستدلوا بقول عمر لرسول هللا .حيث قال" :يَا َر ُ
َّللاَِّ .ما تُك َِّل ُم ِّم ْن أَجْ َ
()7
سو ُل َّ
س ُم َح َّم ٍد ِّب َي ِّد ِّهَ .ما أ َ ْنت ُ ْم ِّبأ َ ْس َم َع ِّل َما أَقُو ُل ِّم ْن ُه ْم»" " .فسمع عمر
فَقَا َل َر ُ
َّللاِّ َ « :والَّذِّي نَ ْف ُ
ُ
صوته .فقال :يا رسول هللا أتناديهم بعد ثالث .وهل يسمعون؟ ويقول هللا تعالى( :إِّنَّكَ ال تس ِّْم ُع
ْال َم ْوتى) .فقال :والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكن ال يستطيعون أن يجيبوا"(.)8
ويمكن الجمع بين النُّقطتين الثَّانية والنقطة الثَّالثة بالقولَّ :
إن النَّبي  خاطب أهل ْالقَ ِّليب.
فأسمعهم هللا تعالى كالم النبي عليه الصالة والسالم .أو أنه تعالى أحياهم لحظة خطاب محمد 
لهم؛ وذلك معجزة وكرامة له .

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

البينات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)35 :
اآللوسي :اآليات ِّ
البينات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب.
اآليات
:
واآللوسي
.
)
104
/
2
(
.
القدير
فتح
يُ ْن َظ ْر :ابن ال ُه َمام:
ِّ
ص.)30 :
سبق تخريجه( .ص.)2 :
يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( .ص.)55 :
َّ
ابن حنبل :مسند اإلمام أحمد بن حنبل .رقم ( .)428-426/4( .)4864وحكم عليه أحمد شاكر بأن (إسناده
صحيح).
البينات( .ص.)28 :
اآليات
:
واآللوسي
.
)
56
/
11
(
.
المعاني
روح
:
اآللوسي
يُ ْن َظ ْر:
ِّ
سبق تخريجه( .ص.)2 :
سبق تخريجه (ص .)2 :وابن حجر العسقالني :فتح الباري.)425/7( .
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القول الثاني :أيَّد أصحاب هذا القول رأيهم بما ذهبت إليه عائشة –رضي هللا عنها -من تخطئة
ي َّ
ع َم َر َرفَ َع ِّإلَى النَّبي :
ابن عمر رضي هللا عنه حينما "ذ ُ ِّك َر ِّع ْندَ َعا ِّئ َ
َّللاُ َع ْن َها .أ َ َّن ابْنَ ُ
شةَ َر ِّ
ض َ
َّ
َاء أ َ ْه ِّل ِّه» فَقَالَ ْ
سو ُل َّ
َطيئَتِّ ِّه
َّللاِّ « :إِّنَّهُ لَيُعَذبُ بِّخ ِّ
تَ :و َهلَ؟ إِّنَّ َما قَا َل َر ُ
«إِّ َّن ال َم ِّيتَ يُعَذَّبُ فِّي قَب ِّْر ِّه بِّبُك ِّ
َوذَ ْن ِّب ِّهَ .و ِّإ َّن أ َ ْهلَهُ لَ َي ْب ُكونَ َعلَ ْي ِّه اآلنَ » .قَالَ ْ
سو َل َّ
ب َو ِّفي ِّه
تَ :وذَاكَ ِّمثْ ُل قَ ْو ِّل ِّهِّ :إ َّن َر ُ
ام َعلَى القَ ِّلي ِّ
َّللاِّ  قَ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
قَتْلَى بَد ٍْر ِّمنَ ال ُم ْش ِّركِّينَ  .فَقَا َل لَ ُه ْم َما قَا َلِّ « :إنَّ ُه ْم ليَ ْس َمعُونَ َما أقو ُل» إِّ َّن َما قَا َلِّ « :إنَّ ُه ُم اآلنَ ل َي ْعل ُمونَ
()2
()1
أ َ َّن َما ُك ْنتُ أَقُو ُل لَ ُه ْم َح ٌّق» .ث ُ َّم قَ َرأ َ ْ
ُور)
(و َما أ َ ْنتَ ِّب ُمس ِّْم ٍع َم ْن فِّي ْالقُب ِّ
ت( ِّإنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى) َ .
)
3
(
ار"  .فهذا دليل صريح على أنَّهم ال يسمعون.
يَقُو ُل ِّحينَ ت َ َب َّو ُءوا َمقَا ِّعدَ ُه ْم ِّمنَ النَّ ِّ
القول الثَّالثَّ :
إن النَّبي  قال ذلك "على وجه الموعظة لألحياء ال إلفهام الموتى"( .)4ودليلهم
أن هذا الرأي نظير ما رواه أبو هريرة َّ 
ار
أن رسول هللا أَتى المقبرة .فقال« :الس ََّال ُم َعلَ ْي ُك ْم دَ َ
()6
ً
َّ
قَ ْو ٍم ُمؤْ ِّمنِّينَ َ .وإِّنَّا إِّ ْن شَا َء هللاُ بِّ ُك ْم َال ِّحقُونَ »( )5أنه مخصوص بأولئك؛ تضعيفا للحسرة عليهم .
المطلب الثَّاني :الموتى ال يسمعون إال في حاالت مخصوصة .فيمكن لهم السماع
إن األصل عدم سماع األموات؛ وذلك لعموم وظاهر اآليات لكن يستثنى من ذلك ما ص َّح به
الدَّليل .وال يتجاوز به إلى غيره مما ورد به الدَّليل( .)7نحو مخاطبة النَّبي .وخفق النِّعال .وممن
قال بذلك القرطبي( .)8وال َّ
شوكاني( .)9ابن عطية( .)10وابن الجوزي( .)11وابن قدامة(.)12
والذي يتبين مما سبق أنه ال خالف بين هذا الرأي .وسابقه ألن القائلين بعدم سماع الموتى
قاموا بتأويل األحاديث التي تثبت السَّماع فأصبح رأيهم قائم على نفس فكرة تخصيص سماع الموتى
بحاالت خاصة.
المبحث الثَّالث :مناقشة األقوال .والتَّرجيح
الراجح:
تناول هذا المبحث مناقشة األقوال التي عرضت سابقا ً .مع بيان الرأي َّ

(( )1النَّمل.(٨٠ :
(( )2فاطر.)٢٢ :
( )3البخاري :صحيح البخاري .كتاب المغازي .باب قتل أبي جهل .رقم (.)77 /5( .)3978
( )4ابن ال ُه َمام :فتح القدير.)195/5( .
( )5سبق تخريجه (ص.)5 :
( )6يُ ْن َظ ْر :ابن ال ُه َمام :فتح القدير.)195/5( .
( )7يُ ْن َظ ْر :القرطبي :الت َّذكرة بأحوال الموتى( .ص .)410 :وال َّ
شوكاني :فتح القدير.)174/4( .
( )8يُ ْن َظ ْر :القرطبي :الت َّذكرة بأحوال الموتى( .ص.)410 :
( )9يُ ْن َظ ْر :ال َّ
شوكاني :فتح القدير.)174/4( .
المحرر الوجيز.)436/4( .
( )10يُ ْن َظ ْر :ابن عطية:
ِّ
( )11يُ ْن َظ ْر :ابن الجوزي :كشف المشكل.)148/1( .
( )12يُ ْن َظ ْر :ابن قدامة :المغني.)459 /9( .
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األول :مناقشة األقوال
المطلب َّ
يتضمن هذا المطلب مناقشة أقوال المجيزين لسماع الموتى .ومناقشة أقوال النافين له.
الفرع األول :مناقشة أقوال المجيزين لسماع الموتى
القسم األول من الرد :مناقشة األدلة في سماع الموتى
اعترض العلماء على أدلة الفريق األول التي استندوا إليها إلثبات سماع الموتى .ومن ذلك ما
الميت يسمع مطلقا ً لما ورد َّ
ذكره اآللوسي رحمه هللا تعالى :لو َّ
أن الروح ترجع إليه وقت
أن ِّ
()2
المساءلة في القبر ث َّم تذهب( .)1فبذلك ينفى سماعه المطلق .
وجهت عدة انتقادات ألدلة هذا القول .منها:
وأيضا ً فقد ِّ
األولَّ :
أن السَّيدة عائشة –رضي هللا عنها -روت هذا الحديث بقولها:
االنتقاد الموجَّه للدَّليل َّ
َ
َ
" ِّإنَّ َما قَا َل النَّبي ِّ « :إنَّ ُه ْم لَ َي ْعلَ ُمونَ اآلنَ أ َّن َما ُك ْنتُ أقُو ُل لَ ُه ْم َح ٌّق»" .فيفهم من روايتها هذه أنَّها
ردت رواية سماع الموتى بشكل تام .وخصوصا ً حينما قالت :إنَّما .إذ تفيد الحصر( .)3ولكن العلماء
ناقشوا روايتها بل ردوها وذلك لعدة أسباب .منها:
أوالا :إ َّنها –رضي هللا عنها -لم تحضر .وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه  .)4(وو َّجه ابن
حجر انتقادا ً لهذا الرد بقولهَّ :
إن القول إنَّها لم تحضر صحيح؛ لكن ال يعد ذلك قدحا ً في روايتها؛
الرسول  .ولو
ألنَّه مرسل صحابي .فهو محمول على كونها سمعت ذلك ممن حضروه .أو من َّ
كان ذلك قادحا ً لقدح في رواية ابن عمر؛ ألنَّه كان صغيرا ً ولم يحضر وقعة بدر( )5التي نصها:
"ا َّ
ب .فَقَا َلَ « :و َجدْت ُ ْم َما َو َعدَ َربُّ ُك ْم َحقًّا؟» َف ِّقي َل لَهُ :تَدْعُو أ َ ْم َواتًا؟ فَقَا َل:
ي َ علَى أ َ ْه ِّل القَ ِّلي ِّ
طلَ َع النَّبِّ ُّ
)
6
(
ُ
« َما أَ ْنت ُ ْم ِّبأ َ ْس َم َع ِّم ْن ُه ْمَ .ولَ ِّك ْن الَ ي ُِّجيبُونَ »"  .ولكن أجيب عن قول ابن حجرَّ .
أن رواية ابن عمر
ال يمكن قدحها؛ أل َّنها رويت من طرق مختلفة من ضمنها رواية أبي طلحة األنصاري في
()7
تؤيد ما رواه ابن عمر .بينما رواية عائشة لم يروها غيرها.
ال َّ
صحيحين  .والتي ِّ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

يُ ْن َظ ْر :حديث البراء بن عازب .ابن حنبل :المسند .رقم (.)203-202 /14( .)18443
يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :روح المعاني ( .)306 /12و( .)54 /11واآللوسي :اآليات البيِّنات( .ص.)73 :
يُ ْن َظ ْر :الكرماني :الكواكب الدراري .)146/7( .والعيني :عمدة القاري.)202/8( .
الروض األنف.)150/5( .
يُ ْن َظ ْر :السُّهيليَّ :
يُ ْن َظ ْر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري.)339/3( .
سبق تخريجه( .ص.)2 :
يُ ْن َظ ْر :البخاري :صحيح البخاري .كتاب المغازي .باب قتل أبي جهل .رقم ( .)76 /5( .)3976ومسلم :صحيح
الميت من الجنَّة أو النَّار عليه .....رقم (.)2875
مسلم .كتاب الج َّنة وصفة نعيمها وأهلها .باب عرض مقعد ِّ
(.)2204 /4
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ثانيا ا :قولها -رضي هللا عنهاِّ « :-إ َّن ُه ْم َليَ ْع َل ُمونَ » .فهذا انتقاد مو َّجه لما قالت؛ وذلك ألنَّه إذا
جاز أن يكونوا عالمين جاز أن يكونوا سامعين؛ فالعلم أشمل من السَّماع؛ فيكون معنى ذلك َّ
أن هللا
تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغ صوت نبيه  لهم(.)1
قال ال َّ
طبري موفقا ً بين رواية عائشة وابن عمر " :والصواب من القول في ذلك َّ
إن كلتا
الروايتين اللَّتين ذكرتُ عن رسول هللا  في ذلك صحيحة ,عدول نَقَلَتُها .فالواجب على ما انتهت
إليه .وقامت عليه ح َّجة خبر الواحد العدل اإليمان بها .واإلقرار َّ
أن هللا يُس ِّْمع من شاء من خلقه من
بعد مماته ما شاء من كالم خلقه من بني آدم وغيرهم  . . .على ما جاءت به عن رسول هللا 
اآلثار .وص َّحت به األخبار"(.)2
إذن يمكن الجمع بين حديث عائشة .وابن عمر  .على النَّحو اآلتي:
 .1حمل حديث ابن عمر على َّ
أن مخاطبة أهل ْالقَ ِّليب وقعت وقت المساءلة حينما أعيدت الروح
()3
للبدن .بينما إنكار عائشة فمحمول على وقت غير المساءلة  .لكن قد يكون ذلك الجمع غير
سليم؛ َّ
ألن الذي يظهر من طرق الحديث أنَّه  خاطب أهل ْالقَ ِّليب بعد ثالثة أيام .وبعد هذه
المدة تنتهي المساءلة.
الرسول  قال في قتلى بدر القولين جميعا ً .ولم تحفظ عائشة إال أحدهما( .)4وهذا
 .2يمكن أن َّ
جائز.
االنتقاد الموجَّه للدَّليل الثَّانيَّ :
إن حديث قرع النِّعال ال يمكن االستدالل به على سماع الموتى
بشكل مطلق؛ وذلك َّ
بأول الوضع في القبر؛ وذلك مقدمة
ألن سماع الموتى لقرع النِّعال مختص َّ
لسؤال الميت .وبالجمع بين حديث قرع النِّعال وبين ما ورد في القرآن الكريم من آيات تنفي سماع
الموتى يتحقق عدم سماع الموتى(.)5
االنتقاد الموجَّه للدَّليل الثالث :أنَّه ال يمكن االستدالل بسالم النَّبي  على القبور على سماع
الموتى بشكل مطلق؛ ألنَّه:
 يحتمل َّ
أن الموتى أُحيوا له  حتى سمعوا سالمه كأهل ْالقَ ِّليب (.)6

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

الروض األنف.
يُ ْن َظ ْر :البيهقي :دالئل النبوة .)13/3( .والقسطالني :إرشاد الساري .)463/2( .والسُّهيليَّ :
(.)150/5
َّ
الطبري :تهذيب اآلثار.)517 /2( .
َ
يُ ْنظ ْر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .)340/3( .والعيني :عمدة القاري.)202/8( .
يُ ْن َظ ْر :ابن بطال :شرح صحيح البخاري .)359/3( .والقسطالني :إرشاد الساري.)462/2( .
يُ ْن َظ ْر :ابن ال ُه َمام :فتح القدير .)104/2( .والمناوي :فيض القدير .)398 /2( .والقاسمي :محاسن التأويل.
البينات( .ص.)55 :
( .)21/8واآللوسي :اآليات ِّ
يُ ْن َظ ْر :الباجي :المنتقى .)69/1( .والقاضي عياض :إكمال المعلِّم.)47/2( .
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للميت ال قصد الخطاب(.)1
قد يقصد من ذلك الدعاء َّ
بالرحمة ِّ



قد يكون هدف النبي  من ذلك السَّالم مع كونهم أمواتاً؛ المتثال أمته من بعده(.)2



أمر تعبُّدي؛ لتذكير النَّفس بحالة الموت والموتى وحياتهم(.)3



"ليحصل لهم ثواب التَّحيَّة وبركتها"(.)4

صحابة للنَّبي في التَّشهد:
كما ردَّ األلباني على ابن القيَّم(– )5رحمهما هللا -بقوله" :خطاب ال َّ
ي َو َرحْ َمةُ هللاِّ َوبَ َركَاتُهُ»( .)6خلفه في المدينة وبعيدا ً عنه في سائر البالد.
«الس ََّال ُم َعلَيْكَ أَيُّ َها النَّ ِّب ُّ
ً
ً
بحيث لو خاطبوه بذلك جهرا لم يسمعهم  فضال عن جمهور المسلمين اليوم .وقبل اليوم الذي
يخاطبونه بذلك أَفيقال :إنَّه يسمعهم؟ أو أنَّه من المحال السَّالم عليه وهو ال يشعر بهم وال يعلم؟"(.)7
ولكن رد األلباني على ابن القيَّم فيه نظر؛ َّ
َّام ُك ْم َي ْو َم ْال ُج ُم َع ِّةِّ .في ِّه
ض ِّل أَي ِّ
ألن النَّبيقالِّ « :إ َّن ِّم ْن أ َ ْف َ
َ
ُ
ص َالتَ ُك ْم
ي ِّمنَ ال َّ
ضَ .وفِّي ِّه النَّ ْف َخةَُ .وفِّي ِّه ال َّ
ُخلِّقَ آدَ ُم َ .وفِّي ِّه قُبِّ َ
ص َالةِّ .فَإ ِّ َّن َ
ص ْعقَة .فَأ ْكثِّ ُروا َعلَ َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ي َيقُولُونَ قَدْ َبلِّيتَ ؟
أ
م
ر
أ
د
ق
و
.
ي
ل
ع
َا
ن
ت
ال
ص
ض
ر
ع
ت
ْف
ي
ك
و
.
َّللا
ل
و
س
ر
تَ
ْكَ
َ
ي» .قَالُواَ :يا َ ُ
َ ْ
َ
َم ْع ُرو َ
ِّ َ َ ْ َ ُ َ
ْ
َ
ضةٌ َعلَ َّ
()8
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
قَا َل« :إِّ َّن َّ
اء َعل ْي ِّه ُم الس ََّال ُم»  .وفي ذلك دليل
سادَ األ ْنبِّيَ ِّ
على األ ْر ِّ
َّللاَ قَدْ َح َّر َم َ
ض أ ْن ت َأ ُك َل أجْ َ
أن النَّ
على َّ
ميت.
وهو
َّالم
س
ال
يرد

بي
ِّ
االنتقاد الموجَّه للدَّليل الرابع :ال يمكن اتخاذ وصيَّة عمرو بن العاص  دليالً على سماع
الموتى بشكل مطلق .إذ َّ
بأول الوضع في القبر .وعودة الروح للبدن للمساءلة.
إن ذلك مختص َّ
االنتقاد الموجَّه للدَّليل الخامس :وهو استدالهم بحديث ضعيف( .)9ومع ذلك اختلف الفقهاء
الميت في قبره .على عدَّة أحكام .منها:
في مسألة تلقين ِّ
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

( )9

يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( .ص.)91 :
يُ ْن َظ ْر :الباجي :المنتقى .)69/1( .والقاضي عياض :إكمال المعلِّم.)47/2( .
يُ ْن َظ ْر :ابن عطية :المحرر الوجيز .)270 /7( .واآللوسي :اآليات البيِّنات.)72-67( .
َّ
الزرقاني :شرح الزرقاني.)148 /1( .
يُ ْن َظ ْر( :ص.)7 :
صالة .رقم ( .)402و( .)403و(.)302-301 /1( .)404
صالة .باب التَّشهد في ال َّ
مسلم :صحيح مسلم .كتاب ال َّ
البينات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)91 :
اآللوسي :اآليات ِّ
أبو داود :سنن أبي داود .كتاب الصالة .باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة .رقم ( .)279 /2( .)1047وفي
صلوات
الكتاب نفسه .باب في االستغفار .رقم ( .)636 /2( .)1531وابن ماجه :سنن ابن ماجه .أبواب إقامة ال َّ
سنَّة فيها .باب في فضل الجمعة .رقم ( .)186 /2( .)1085وباب ذكر وفاته ودفنه  .- -رقم (.)1636
وال ُّ
صالة على النَّبي يوم الجمعة .رقم
سنن الصُّغرى .كتاب الجمعة .باب إكثار ال َّ
( .)556 /2والنَّسائي :ال ُّ
( .)91 /3( .)1374حكم عليه األرنؤؤط في تحقيقه لسنن النسائي .ولسنن أبي داود بأنَّه( :صحيح لغيره .إسناد
رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن يزيد فقد اختلفوا في تعيينه) .كما حكم عليه األلباني :بأنَّه (صحيح) .يُ ْن َظ ْر:
التَّبريزي :مشكاة المصابيح.)429 /1( .
يُ ْن َظ ْر :العراقي :المغني( .ص .)1875 :واأللباني :إرواء الغليل.)203/3( .
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أوالا :أنَّه مستحب :كما قاله بعض (الحنفيَّة( .)1والمالكيَّة( .)2وال َّ
شافعيَّة( .)3والحنبليَّة( .))4وأيَّدوا
قولـهم بأدِّلة منها:


إن التَّلقين عمل األ َّمة .عمل به ك ٌّل من :أهل المدينة( .)5وأهل ال َّ
َّ
شام( .)6وقد جرى العمل به
كذلك في قرطبة(.)7



الذ ْكرى ت َ ْن َف ُع ْال ُمؤْ ِّمنِّينَ )( .)8فالعبد أحوج ما يكون إلى التَّذكير باهلل
(وذَ ِّك ْر َفإ ِّ َّن ِّ
استدَّلوا بقولهَ :
َّ
َّ
عند تغيُّر حاله .بخروج الروح .وعند سؤال الملكين؛ ألنه يخاف عند ذلك أن يختلسه الشيطان
فيذَّكر باهلل تعالى(.)9



قبلوا حديث أبي أمامة الباهلي .لعدَّة أسباب منها(:)10
* على الرغم من ضعفه إالَّ أنَّه من فضائل األعمال .وفي ذلك يُت َساهل في األخذ بالحديث
الضَّعيف .كما قال النَّووي" :فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماء
المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد
بشواهد من األحاديث"(.)11
ي  --إذا فرغ من دفن
* إنَّه اعتضد بشواهد .منهاما رواه "عثمان بن عفان .قال :كان النب ُّ
()12
سلُوا له بالتثبيت؛ فإنه اآلن يُسألُ »" .
الميت
وقف عليه فقال« :ا ْست َغ ِّف ُروا ألخي ُكم و َ
َ
ووصية عمرو بن العاص .)13(

( )1يُ ْن َظ ْر :الحداد :الجوهرة النيِّرة .)102/1( .ومال خسرو :درر الحكَّام .)160/1( .والميداني :اللُّباب.)125/1( .
( )2يُ ْن َظ ْر :ابن العربي :المسالِّك .)52/3( .والمواق :الت َّاج.)520/3( .
( )3يُ ْن َظ ْر :النَّووي :المجموع .)303/5( .والرملي :نهاية المحتاج .)41/3( .والجمل :حاشية الجمل.)204/2( .
وابن حجر الهيتمي :تحفة المحتاج.)207/3( .
( )4يُ ْن َظ ْر :ابن قدامة :المغني.)378-377/2( .
( )5يُ ْن َظ ْر :ابن العربي :المسالك.)520/3( .
( )6يُ ْن َظ ْر :النَّووي :المجموع.)304 /5( .
( )7يُ ْن َظ ْر :القرطبي :الت َّذكرة.)343 /1( .
(( )8الذَّاريات.)٥٥ :
( )9يُ ْن َظ ْر :ابن العربي :المسالك.)521/3( .
( )10يُ ْن َظ ْر :ابن الصالح :فتاوى ابن الصالح .)261/1( .والنَّووي :المجموع.)304 /5( .
( )11النَّووي :المجموع( .ص)8 :
للميت .رقم ( .)127 /5( .)3221وحكم
القبر
عند
االستغفار
باب
.
الجنائز
كتاب
ل
( )12أبو داود :سنن أبي داودَّ .أو
ِّ
عليه األرنؤوط محقق السُّنن َّ
بأن إسناده حسن .وحكم عليه األلباني في مشكاة المصابيح بأ َّنه( :صحيح) .يُ ْن َظ ْر:
التَّبريزي :مشكاة المصابيح.)48 /1( .
( )13قد سبق الحديث عن وصية عمر بن العاص .يُ ْن َظ ْر( :ص.)6 :
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إن التَّلقين سنَّة .وهذا ما قال به بعض من ال َّ
ثانيا اَّ :
شافعيَّة( .)1والحنابلة( .)2ودليلهم :وصية أبي
أمامة .
إن التَّلقين مندوب .قاله بعض ال َّ
ثالثاَّ :
شافعيَّة( .)3ودليلهم :وصية أبي أمامة.
خالصة القول :إن المستحب .والسنة .والمندوب كلها كلمات مترادفة فجميع األقوال السابقة
تعطي مدلول واحد(.)4
ووصيه أبي أمامة التي استدل بها القائلونَّ .
بأن التَّلقين سنَّة .والقائلون بأنَّه مندوب :ال يمكن
االستناد إليها؛ أل َّنها لم ثبت صحتها .فهي ضعيفة .وقد سبق الحديث عن هذه الوصية وتخريجها(.)5
ولكن الذي يتبين َّ
الميت بعد دفنه ليس لها أصل ثابت ال في الكتاب .وال في
أن مسألة تلقين ِّ
َّ
يجر عليه عمل النبي  .وال أحد من أصحابه بل ورد ذلك
السنة .وهما أصل التَّشريع .وكذلك لم ِّ
عن أحد التَّابعين فقط .والذي تأصل في ال َّ
ميت هو تلقينه وقت االحتضار .كما ثبت
شرع من تلقين ال ِّ
سو ُل هللاِّ َ « :ل ِّقنُوا َم ْوتَاك ْمُ
َ
ذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري .الذي يقول فيه" :قا َل َر ُ
سلُوا له بالتَّثبيت؛ فإنَّه اآلن يُسأ ُل»"( .)7ففي
َال إِّلَهَ إِّ َّال هللاُ»"( .)6وقوله «" :ا ْست َغ ِّف ُروا ألخي ُكم و َ
للميت بعدما دفنوه .ولم يقل النَّبي ِّ لقنوه .فكيف لنا
هذا الحديث طلب من
المشيعين أن يدعوا ِّ
ِّ
ً
بقبول حديث ضَّعيف والعمل به .بل من باب أولى االجتهاد في الدعاء له .عمال بهديه  وذلك
صالحين دعوة يغفر له هللا ما تقدَّم من ذنبه وما تأ َّخر.
للميت؛ فقد يدعو أحد ال َّ
خير ِّ
سادس :استداللهم بحديث ضعيف
االنتقاد الموجَّه للدَّليل ال َّ
سابع :تعارض الحديث الذي استدَّلوا به مع قوله ِّ « :إ َّن ِّ َّّلِلِّ َم َالئِّ َكةً
االنتقاد الموجَّه للدَّليل ال َّ
)
8
(
ُ
َ
َّ
ْ
ض يُبَ ِّلغُونِّي ِّمن أ َّمتِّي السَّال َم» ففي هذا الحديث داللة واضحة على َّ
أن النبي
سي ِّ
َّاحينَ فِّي ْاأل َ ْر ِّ
َ
نصه.
ال يسمع سالم من ِّ
يسلم عليه .كما يظهر ذلك من ِّ

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

يُ ْن َظ ْر :البكري :إعانة الطالبين .)161/2( .والغمراوي :السِّراج الوهاج.)115/1( .
يُ ْن َظ ْر :البغدادي :المنور( .ص.)198 :
يُ ْن َظ ْر :الحضرمي :بشرى الكريم( .ص.)472 :
يُ ْن َظ ْر :أبو عبد الرحمن :ضرورة االهتمام بالسنن النبوية( .ص.)30 :
يُ ْن َظ ْر( :ص.)6 :
مسلم :صحيح مسلم .كتاب الجنائز .باب تلقين الموتى ال إله إال هللا .رقم ( .)916ورقم (.)631 /2( .)917
سبق تخريجه( .ص.)21 :
سبق تخريجه( .ص.)14 :
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القسم الثاني من الرد :مناقشة تأويل الفريق األول لآليات التي تنفي سماع الموتى
األول القائلين
أوال :مناقشة الفريق َّ
َّ
إن المراد بالموتى الوارد ذكرهم في اآليات األحياء من الكفَّار ال الموتى الذين ذهبت عنهم
الدنيا( .)1حيث َّ
إن هنالك عدة انتقادات يمكن توجيهها لهذا الفريق:
بداية يمكن االعتراض على وجهة نظر القائلين بهذا القول .وهوَّ :
أن فيه "قلب للتَّشبيه المذكور
في اآليتين حيث جعل الم َّ
شبه به مشبها ًَّ .
فإن القيد المذكور يصدق على موتى األحياء من الكفار
فإنَّهم يسمعون حقيقة .ولكن ال ينتفعون من سماعهم . . . .فكيف يجوز جعل الم َّ
شبه بهم من موتى
القبور مثلهم في أنَّهم يسمعون ولكنَّهم ال ينتفعون من سماعهم مع  . . .أنَّهم ال يسمعون مطلقا ً.
ولذلك حسن التَّشبيه المذكور في اآليتين الكريمتين فبطل القيد المذكور .ولقد كان من الممكن القول
بنحو القيد المذكور في موتى القبور لو كان هناك نص قاطع على َّ
أن الموتى يسمعون مطلقا ً إذن
لوجب اإليمان به"(.)2
وثمة انتقادات تعترض األدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول .ومن ذلك:
االنتقاد الموجَّه للدليل الثَّالث :اعترض النَّافون لسماع الموتى على الدَّليل الثَّالث .بقولهمَّ :
إن
ما ذكر من معنى اآلية في سورة النَّمل مسلَّم فيه .لكن ال يمنع ذلك من االستدالل بقولهِّ ( :إنَّكَ ال
تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى)على نفي السَّماع؛ ألن الموتى ل َّما كانوا ال يسمعون حقيقة .وكان ذلك معروفا ً .شبَّه
هللا بهم الكفَّار األحياء في عدم السَّماع .فدل هذا التَّشبيه على َّ
أن المشبه بهم -وهم الموتى في
قبورهم -ال يسمعون .كما يدل مثالً تشبيه زيد في ال َّ
شجاعة باألسد على َّ
أن األسد شجاع بل هو في
س ْق للتَّحدث عن شجاعة األسد .وإنَّما عن
ذلك أقوى من زيد ولذلك شبه به .وإن كان الكالم لم يُ َ
َّ
َّ
زيد .وكذلك قوله( :إِّنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى) .وإن كانت تحدَّثت عن الكفار األحياء .وأنهم شبِّهوا بموتى
أن موتى القبور ال يسمعون بل َّ
القبور فذلك ال ينفي َّ
إن ك َّل عربي سليم السَّليقة ال يفهم من تشبيه
َّ
موتى األحياء بهؤالء إال أن هؤالء أقوى في عدم السَّماع منهم .وإذا األمر كذلك فموتى القبور ال
يسمعون(.)3
االنتقاد الموجَّه للدليل الخامس :يمكن توجيه انتقاد للدَّليل الخامس .الذي ساقه أصحاب هذا
المذهب .وهو أنَّهم أيَّدوا رأيهم بآيات من كتاب هللا جاء فيها التَّصريح بوصف الكفار الذين ال
ينتفعون بالهدى بالبكم .والصمم .والعمىُ .مسندا ً ذلك سبحانه إلى قوم يتكلمون .ويسمعون.
ص ٌّم
ويبصرون .ولكن المراد بصممهم :صممهم عن سماع ما ينفعهم دون غيره .حيث قال تعالىُ ( :
فالرد على ذلكَّ :
إن هللا تعالى نفى السَّماع في اآليات عن الموتى.
بُ ْك ٌم ُ
ي فَ ُه ْم ال يَ ْر ِّجعُونَ )(َّ .)4
ع ْم ٌ
وثمة فرق بين النفي المطلق لسماع الموتى الذي يفهم من اآليات .ونفي االنتفاعلمن يسمع ولم ينتفع.
( )1
( )2
( )3
( )4

يُ ْن َظ ْر( :ص.)7 :
اآللوسي :اآليات البيِّنات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)21 :
يُ ْن َظ ْر :اآللوسي :اآليات البيِّنات( .الكالم من مقدمة األلباني على الكتاب .ص.)21 :
(البقرة.(١٨ :
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ثم إن اآليات لما شبهت من لم ينتفع باألصم .فإنها نفت السماع عنه .والصم قطعا ال يسمعون .وإذا
كانوا كذلك فهم ال ينتفعون بما سمعوه!.
الفرع الثاني :مناقشة أقوال النافين لسماع الموتى
السيدة عائشة-رضي هللا عنها .-باإلضافة إلى ما سبق( .)1ما يأتي:
القسم األول :مناقشة قول
ِّ
َّ
ولكن هللا أحياهم؛ حتَّى سمعوا كما "قَا َل قَت َادَة ُ :أَحْ َيا ُه ُم َّ
َّللاُ َحتَّى
 .1ال يمكن للموتى أن يسمعوا.
()3()2
ً
.
يراَ .ونَ ِّقي َمةَ .و َحس َْرة ًَ .ونَدَ ًما"
أ َ ْس َمعَ ُه ْم .قَ ْولَهُ ت َْوبِّي ًخاَ .وت َ ْ
ص ِّغ ً
 .2احتجاجها باآلية؛ للدَّاللة على عدم سماع األموات غير سليم؛ وذلك لسببين هما:


ألنَّها نزلت في دعاء الكفَّار إلى اإليمان .وإنَّما نفى عن نبيِّه  أن يكون هو المسمع لهم .بل
سماع الموتى بإرادة هللا وتقديره .فهو يفعل ما يشاء .وهو على كل شيء قدير(.)4



ليس في اآلية ح َّجة فى دفع ما صحت به اآلثار من قوله ألصحابه في أهل ْالقَ ِّليبَ « :ما أَ ْنتُ ْم
ع ِّنعَا ِّل ِّه ْم»( .)5فال يجوز
بِّأ َ ْس َم َع ِّم ْن ُه ْم» .وال فى إنكار من أنكر ما ثبت من قوله« :إِّنَّهُ لَ َي ْس َم ُع َق ْر َ
حملها على نفي السَّماع(.)6

القسم الثاني :مناقشة النافين لسماع الموتى .والذين أولوا األحاديث التي تثبت السماع
للموتى .والقائلين:
َّ
إن ما حدث مع النَّبي  من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه هللا بها فخرق سبحانه بذلك
المألوف والعادة(.)7
يمكن االعتراض على وجهة نظر أصحابهذا القول .بأ َّنه ال يمكن جعل سماع الموتى
صحيحة .فهذا
خصوصيَّة له ؛ وذلك ألن الميِّت يسمع قرع نعال مشيعيه كما ثبت في األحاديث ال َّ
مناف لما ذهبوا إليه.
القسم الثالث :مناقشة النافين لسماع الموتى مناقشة النافين لسماع الموتى .والذين أولوا
األحاديث التي تثبت السماع للموتى .والذين أيَّدوا رأيهم بما ذهبت إليه عائشة –رضي هللا عنها-
من تخطئة ابن عمر(.)8
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

يُ ْن َظ ْر( :ص .17 :وما بعدها).
البخاري :صحيح البخاري .كتاب المغازي .باب قتل أبي جهل .رقم ()76 /5( .)3976
يُ ْن َظ ْر :القسطالني :إرشاد الساري.)255/6( .
الروض األنف)106-105 /5( .
يُ ْن َظ ْر :السُّهليَّ :
سبق تخريجه( .ص.)2 :
الطبري :تهذيب اآلثار .)517/2( .وابن َّ
يُ ْن َظ ْرَّ :
بطال :شرح صحيح البخاري.)361 /3( .
يُ ْن َظ ْر( :ص)13 :
يُ ْن َظ ْر( :ص)13 :
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المطلب الثَّاني :التَّرجيح
بعد استعراض آراء العلماء في مسألة سماع الموتى تبيَّن َّ
أن .سماعهم من األمور الغيبيَّة التي
َّ
شرعية
نصوص
خالل
من
ال
إ
عدمه
هي من مكنونات عالم البرزخ .فال يمكن لنا إدراك سماعهم أو
ِّ
صحيحة .بلَّغها هللا لنبيِّه إ َّما في كتابه العزيز .أو قالها  في سنَّته ال َّ
شريفة .فالذي يتبين بناء على
اختص ذلك في حاالت مخصوصة خرجت
صحيحة .أنَّه ال سماع لهم بشكل مطلق .بل
َّ
النُّصوص ال َّ
عن القاعدة األصليَّة فاألصل عدم السَّماع .كما ثبت ذلك في كتابه العزيز ,في عدَّة آيات منها .قوله
تعالىِّ ( :إنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى)( .)1وقوله( :فَإِّنَّكَ ال تُس ِّْم ُع ْال َم ْوتى)( .)2وقوله( :إِّ َّن َّ
َّللاَ يُس ِّْم ُع َم ْن يَشَا ُء
ُور)( .)3فهذه اآليات تدل داللة واضحة على أن الموتى ال يسمعون .وال
َو َما أ َ ْنتَ ِّب ُمس ِّْمعٍ َم ْن فِّي ْالقُب ِّ
يجوز صرف هذه اآليات عن ظاهرها إال بدليل قطعي وغاية ما ورد في صرفها عن ظاهرها ال
يسلم من النقد .أ َّما بالنِّسبة لما شذَّ عن القاعدة من بعض نصوص السنَّة .فمنها:


سماع أهل ْالقَ ِّليب .كما ورد نصه في األحاديث المروية عن رسولنا الكريم  في أكثر من
الصحاح وغيرها .فال يمكن نفي ذلك السَّماع .ويحمل على أنَّه معجزة له
طريق روتها كتب ِّ
صه هللا بها؛ َّ
ألن قدرته سبحانه شاءت أن يسمعهم بعد ثالثة أيام.
اخت َّ



وكذلك حديث سماع الميِّت لقرع النِّعال .ووصيَّة عمرو بن العاص  ألصحابه .فكالهما
سماع المطلق
بأول الوضع في القبر فقط .وعودة الروح للبدن .وال يدالن على ال َّ
مخت َّ
صان َّ
للموتى .وال يعلم متى تنتهي مدة السَّماع.



أحاديث السَّالم على القبور :لها عدَّة مقاصد حسبما تبيَّن مما سبق .ومن هذه المقاصد:

بالرحمة .وذلك َّ
الرئيس من التَّحية في اإلسالم .هو
ألن المقصد َّ
األول :الدُّعاء للميِّت َّ
المقصد َّ
بالرحمة لمن يسلَّم عليه( .)4وأصحاب القبور هم أحوج ما يكونون إلى ذلك الدعاء .فهم
الدعاء َّ
عاجزون عن الدِّعاء ألنفسهم .إذ هم أموت .وانقطع بهم حبل الوصال بالدُّنيا لجلب الحسنات.
واالجتهاد في الدَّعوات.
المقصد الثاني :تذكير النَّفس بذلك الموقف العظيم؛ لإلعداد له .فإن كانت الدُّنيا وزخارفها قد
َع َمت األبصار عن تلك اللَّحظة .فلع َّل القبر أن يكون واعظاً؛ فيذكر اإلنسان أنَّه سيكون في يوم من
األيام مكان صاحب القبر .فحينما نقول في سالمناِّ « :إنَّا ِّإ ْن شَا َء هللاُ بِّ ُك ْم َال ِّحقُونَ »( .)5فهذه كفيلة
لتو ِّق َ
ظنا من تلك الغفلة التي سببها االنشغال بالدُّنيا.

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

(النَّمل.(٨٠ :
(الروم.)٥٢ :
ُّ
(فاطر.)٢٢ :
يُنظر :ابن عثيمين :شرح رياض الصالحين.)386 /4 .474 -473 /3( .
سبق تخريجه (ص.)5 :
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على الرغم من َّ
أن األصل عدم سماع الموتىَّ .إال أنَّه خرج عنها عدَّة شواذ كما سلف .ولكن
قد تغلب إرادة هللا وقدرته أن يسمع من شاء .ما يشاء .حيث قالِّ ( : :إ َّن َّ
َّللاَ َي ْف َع ُل َما َيشَا ُء)( .)1فهو
القدير سبحانه.
الخاتمة
وفيها أبرز النَّتائج والتَّوصيات
النتائج
 .1سماع الموتى أو نفيه من األمور الخالفية بين العلماء؛ وذلك لتعارض ظاهر اآليات التي تنفي
سماع الموتى .مع األحاديث النَّبوية الشريفةالتي تثبت السَّماع للموتى.
 .2انقسم العلماء في إثبات سماع الموتى .أو نفيه إلى فريقين:
األول :القائلون َّ
إن الموتى يسمعون .واختلف هذا الفريق في اإلجابة عن اآليات التي
الفريق َّ
نفت السَّماع عن الموتى على قولين .هما:
األول :أجاب فريق منهم َّ
إن المراد بالموتى الوارد ذكرهم في اآليات األحياء من الكفَّار
القول َّ
ال الموتى الذين ذهبت عنهم الدنيا.
القول الثَّاني :أصحاب هذا القول فسَّروا اآلياتالتي نفت السَّماع عن الموتى بقولهم :إنَّك يا
َّ
ولكن هللا تعالى هو الذي يسمعهم إذا شاء .إذ هو القادر على
محمد ال تسمعهم بقدرتك .وطاقتك.
ذلك دون سواه.
الفريق الثَّاني :القائلون َّ
إن الموتى ال يسمعون .وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى ثالثة مذاهب.
حسب اآلتي:
األول :ذهبوا إلى نفي السَّماع مطلقا ً عن الموتى.
المذهب َّ
المذهب الثاني :ذهبوا إلى نفي السَّماع عن الموتى .حيث أبقوا اآليات على ظاهرها وعمومها.
وأولوا األحاديث التي فيها نفي السَّماع .واختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن األحاديث
َّ
التي فيها إثبات السَّماع على ثالثة أقوال منها:
األولَّ :
إن ما حدث مع النَّبي  من إسماعه لقتلى بدر معجزة حباه هللا بها فخرق
*القول َّ
سبحانه بذلك المألوف والعادة.
*القول الثَّاني :أيَّدوا رأيهم بما ذهبت إليه عائشة –رضي هللا عنها -من تخطئة ابن عمر.
*القول الثَّالثَّ :
إن النَّبي  قال ذلك على وجه الموعظة لألحياء ال إلفهام الموتى.

(( )1ال َحج.)١٨ :
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المذهب الثَّالث :األصل عدم سماع األموات؛ وذلك لعموم وظاهر اآليات لكن يستثنى من ذلك
النعال.
ما ص َّح به الدَّليل .وال يتجاوز به إلى غيره مما ورد به الدَّليل .نحو مخاطبة النَّبي .وخفق ِّ
اختص ذلك في حاالت
الذي ترجح في مسألة سماع الموتى .أنَّه ال سماع لهم بشكل مطلق .بل
َّ
شاذَّة خرجت عن القاعدة األصليَّة.
التوصيات


س َّنة.
عدم تلقين الميَّت؛ لعدم وجود أصل لذلك ال في الكتاب وال في ال ُّ



عدم الجلوس على المقابر بحجة تكليم الميت وأنه يسمع من يخاطبه.

 إجراء مزيد من البحوث عن الموتى وأحوالهم .وخصوصا ً البحث في مسألة شعور األموات
باألحياء .وإحساسهم بهم .فهل الموتى يشعرون بمن حولهم؟ .سواء كان ذلك قبل الدفن .أو
بعده؟؟.
المراجع


القرآن الكريم



الرحمن محمد ناصر الدين (ت1420 :هــ) :إرواء الغليل في تخريج أحاديث
األلباني .أبو عبد َّ
منار السَّبيل9 .مج .المكتب اإلسالمي :بيروت( .ط1405 /2هــ 1985 -م).



الرحمن محمد ناصر الدين (ت1420 :هــ) :سلسلة األحاديث الضَّعيفة
األلباني .أبو عبد َّ
الرياض-الممكلة العربيَّة
:
المعارف
دار
.
مج
14
.
ة
م
األ
في
َّيئ
س
ال
ا
والموضوعة وأثرهـ
َّ
ِّ



اآللوسي .نعمان بن محمود بن عبد هللا .أبو البركات خير الدين .اآللوسي (ت1317 :هــ).
اآليات البينات في عدم سماع األموات على مذهـب الحنفية السادات .تحقيق :محمد ناصر
الدين األلباني .المكتب اإلسالمي :بيروت( .ط /4بال .ت).



اآللوسي .شهـاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني (ت1270 :هــ) :روح المعاني في تفسير
القرآن العظيم والسبع المثاني16 .مج .تحقيق :علي عبد الباري عطية .دار الكتب العلميَّة –

السعودية( .ط1412 /1هــ1992-م).

بيروت( .ط1415 /1هــ).


الباجي .أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التُّجيبي القرطبي (ت:
474هــ) :المنتقى شرح الموطأ7 .مج .مطبعة السعادة :بجوار محافظة مصر( .ط/1
1332هــ).



البخاري .أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل (ت256 :هــ) :صحيح البخاري9 .مج .تحقيق:
محمد زهـير بن ناصر النَّاصر .دار طوق النَّجاة( .ط1422 /1هــ).
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ابن بطال .أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت449 :هــ) :شرح صحيح البخاري.
10مج .تحقيق :أبي تميم ياسر بن إبراهـيم .مكتبة الرشد :السعودية -الرياض( .ط1423 /2هــ
2003 -م).



البغدادي .أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي الخطيب (ت463 :هــ) :تاريخ
بغداد16 .مج .تحقيق :بشار عواد معروف .دار الغرب اإلسالمي :بيروت( .ط1422 /1هــ
 2002 -م).



البغدادي .تقي الدين أحمد بن محمد بن علي (ت :حوالي  749هــ) :المنور في راجح المحرر.
تحقيق :د .وليد عبد هللا المنيس .دار البشائر اإلسالمية :بيروت – لبنان( .ط1424 /1هـ-
2003م).



البكري .أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي ال َّشافعي (ت1310 :هــ) :إعانة الطالبين
على حأللفاظ فتح المعين .دار الفكر :بال .م( .ط1418 /1هــ 1997 -م).



البيهـقي أبو بكر أحمد بن الحسين (ت458 :هــ) :السُّنن الكبرى10 .مج .تحقيق :محمد عبد
القادر عطا .دار الكتب العلمية :بيروت-لبنان( .ط1424 /3هــ 2003 -م).



البيهـقي .أبو بكر أحمد بن الحسين (ت458 :هــ) :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب
الشريعة7 .مج .دار الكتب العلميَّة :بيروت( .ط1405 /1هــ).



التَّبريزي .محمد بن عبد هللا الخطيب العمري .أبو عبد هللا .ولي الدين( .ت741 :هــ) :مشكاة
المصابيح3 .مج .تحقيق :محمد ناصر الدِّين األلباني .المكتب اإلسالمي :بيروت( .ط/3
1985م).



ت َّمام .أبو القاسم بن محمد بن عبد هللا (ت414 :هــ) :الفوائد2 .مج .تحقيق :حمدي عبد المجيد
الرياض( .ط1412/1هـ).
السَّلفي .مكتبة الرشدِّ :



ابن تيمية .أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت728 :هــ) :مجموع الفتاوى .تحقيق:
الرحمن بن محمد بن قاسم .مجمع الملك فهـد لطباعة المصحف ال َّ
شريف :المدينة النَّبوية-
عبد َّ
المملكة العربية السعودية( .بال .ط1416 /هــ1995-م).



الثعلبي .أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهـيم (ت427 :هــ) :الكشف والبيان عن تفسير
القرآن10 .مج .تحقيق :أبي محمد بن عاشور .دار إحياء التُّراث العربي :بيروت – لبنان.
(ط1422 /1هــ 2002 -م).



الجمل .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهـري (ت1204 :هــ) :حاشية الجمل على
الجاللين5 .مج .دار الفكر :بال .م( .بال .ط /بال .ت).
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ابن الجوزي .أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597 :هــ) :كشف
الرياض( .بال.
المشكل من حديث الصحيحين4 .مج .تحقيق :علي حسين البواب .دار الوطنِّ :



ابن الجوزي .أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597 :هــ) :العلل
المتناهـية في األحاديث الواهـية2 .مج .تحقيق :إرشاد الحق األثري .إدارة العلوم األثريَّة.

ط /بال .ت).

فيصل آباد :باكستان( .ط1401 /2هــ1981-م).


ابن ِّحبان .محمد بن حبان بن أحمد (ت354 :هــ) :المجروحين من المحدثين والضعفاء
والمتروكين3 .مج .تحقيق :محمود إبراهـيم زايد .دار الوعي :حلب( .ط1396 /1هــ).



ابن حجر العسقالني .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت852 :هـ) :فتح الباري
للطباعة والنَّشر :مصر( .ط1421 /1هـ2001-م).
شرح صحيح البخاري14 .مج .دار مصر ِّ



ابن حجر العسقالني .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت852 :هــ) :اإلصابة
صحابة8 .مج .تحقيق :عادل أحمد .وعلي محمد معوض .دار الكتب العلميَّة:
في تمييز ال َّ



ابن حجر الهـيتمي .أحمد بن محمد بن علي (1504هـ) :تحفة المحتاج في شرح المنهـاج.

بيروت( .ط1415/1هــ).

10مج .المكتبة التِّجارية الكبرى :مصر( .بال .ط1357/هــ 1983-م).


الحداد .أبو بكر بن علي بن محمد (ت800 :هــ) :الجوهـرة النيِّرة2 .مج .المطبعة الخيرية:
بال .م( .ط1322 /1هــ).



الحضرمي .سعيد بن محمد باعلي باعشن الدَّوعن ُّي الرباطي (ت1270 :هــ) :بشرى الكريم
بشرح مسائل ال َّتعليم .دار المنهـاج :جدة( .ط1425 /1هــ 2004 -م).



ابن حنبل .أبو عبد هللا أحمد بن محمد (ت241 :هــ) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل8 .مج.
تحقيق :أحمد محمد شاكر .دار الحديث :القاهـرة( .ط1416 /1هــ 1995-م).



الخ َّ
طابي .أبو سليمان حمد بن محمد(ت388 :هــ) :غريب الحديث3 .مج .تحقيق :عبد الكريم
إبراهـيم الغرباوي .دار الفكر :بال .م( .بال .ط1402 /هــ 1982 -م).



أبو داود .سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِِّّجسْتاني (ت:
الرسالة
275هــ) :سنن أبي داود7 .مج .تحقيق :شعيب األرنؤوط .ومحمد كامل قره بللي .دار ِّ
العالميَّة :بال .م( .ط1430 /1هــ 2009 -م).



الذَّهـبي .شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت 748 :هــ) :سير
أعالم النبالء25 .مج .تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف شعيب األرناؤوط .مؤسسة
الرسالة :بال .م( .ط1405 /3هــ 1985-م).
ِّ
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ابن رجب .زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت795 :هــ) :أهـوال القبور .تحقيق :عاطف
صابر شاهـين .دار الغد الجديد :المنصورة -مصر( .ط1426 /1هــ2005-م).



الرملي .شمس الدين محمد بن أبي العباس (ت1004 :هــ) :نهـاية المحتاج إلى شرح المنهـاج.
8مج .دار الفكر :بيروت( .ط األخيرة1404 /هـ1984-م).



َّ
الزرقاني .محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت1645 :هـ) :شرح الزرقاني على موطأ اإلمام
الرؤوف سعد .مكتبة الثقافة الدِّينية :القاهـرة( .ط1424 /1هـ-
مالك4 .مج .تحقيق :طهـ عبد َ



َّ
الزمخشري .أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد :الك َّشاف عن حقائق غوامض ال َّتنزيل4 .مج.
دار الكتاب العربي :بيروت( .ط1407 /3هـ).



السمعاني .أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت489 :هــ)  :تفسير القرآن .تحقيق:
ياسر بن إبراهـيم .وغنيم بن عباس بن غنيم .دار الوطن :الرياض -السعودية( .ط1418 /1هـ-
1997م).



الروض األنف في
ال ُّسهـيلي .أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد (ت581 :هــ)َّ :
ُّ
الرحمن الوكيل .ط .1دار إحياء التراث العربي:
شرح السِّيرة ال َّنبويَّة7 .مج .تحقيق :عبد َّ



السُّيوطي .عبد الرحمن بن أبي بكر .جالل الدين (ت911 :هــ) :الحاوي للفتاوي2 .مج .دار
الفكر :بيروت-لبنان( .بال .ط1424 /هــ 2004 -م).



ص ِّحي ْح
اري في َك ْش ِّ
الشنقيطي مح َّمد الخ ِّ
ف َخبَايا َ
َضر(ت1354 :هــ) :كو َثر ال َمعَاني الدَّ َر ِّ
البُخَاري14 .مج .مؤسسة الرسالة :بيروت( .ط1415/1هـ1995-م).



ال َّشنقيطي .محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت1393 :هــ) :أضواء
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .دار الفكر :بيروت – لبنان( .بال .ط1415 /هــ 1995 -م).



ال َّ
شوكاني .محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا :فتح القدير6 .مج .دار ابن كثير .دار الكلم
الطيِّب :دمشق -بيروت( .ط1414 /1هـ).



ابن الصالح .عثمان بن عبد الرحمن .أبو عمرو .تقي الدين (ت643 :هــ) :فتاوى ابن
الصالح .تحقيق :موفق عبد هللا عبد القادر .مكتبة العلوم والحكم ,عالم الكتب :بيروت( .ط/1

2003م).

بيروت( .ط1412 /1هــ).

1407هـ).


ال َّ
طبراني .أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت360 :هــ) :المعجم الكبير25 .مج .تحقيق :حمدي
بن عبد المجيد السلفي .مكتبة ابن تيمية :القاهـرة( .ط1415 /2هــ 1994 -م).
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ال َّ
طبري .أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي (ت310 :هــ) :تهـذيب
َّ
اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار2 .مج .تحقيق :محمود محمد شاكر .مطبعة
المدني :القاهـرة( .بال .ط /بال .ت).



ال َّ
طبري .أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي (ت310 :هــ) :جامع
البيان في تأويل القرآن24 .مج .تحقيق :أحمد محمد شاكر .مؤسسة الرسالة :بال .م( .ط/1
1420هــ2000 -م).



ابن عادل .أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي (ت775 :هــ):
اللباب في علوم الكتاب20 .مج .تحقيق :عادل عبد الموجود .وعلي محمد معوض .دار الكتب
العلميَّة :بيروت -لبنان( .ط1419 /1هــ1998 -م).



أبو عبد الرحمن .عبد السالم بن برجس بن ناصر (ت 1425 :هــ) :ضرورة االهـتمام بالسنن
النبوية .دار المنار :الرياض  -المملكة العربية السعودية( .ط1414 /1هـ).



ابن عثيمين .محمد بن صالح بن محمد (ت1421 :هــ) :ال َّشرح الممتع على زاد المستقنع.
15مج .دار ابن الجوزي :بال .م( .ط 1428 - 1422 /1هــ).



ابن عثيمين .محمد بن صالح بن محمد (ت1421 :هــ) :شرح رياض الصالحين6 .مج .دار
الرياض( .بال .ط1426 /هــ).
الوطن للنَّشرِّ :



العراقي .أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم (ت806 :هــ) :المغني عن حمل األسفار في
األسفار .في تخريج ما في اإلحياء من األخبار (مطبوع بهـامش إحياء علوم الدين) .دار ابن
حزم :بيروت – لبنان( .ط1426/1هـ2005-م).



ابن العربي .أبو بكر القاضي محمد بن عبد هللا (ت543 :هــ) :المسا ِّلك في شرح ُم َو َّطأ مالك.
8مج .دار الغرب اإلسالمي :بال .م( .ط1428/1هــ 2007 -م).



ابن عساكر .أبو القاسم علي بن الحسن بن هـبة هللا (ت571 :هــ)  :تاريخ دمشق80 .مج.
تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي .دار الفكر :بال .م( .بال .ط 1415 /هــ  1995 -م).



المحرر الوجيز في تفسير الكتاب
ابن عطية .أبو محمد عبد الحق بن غالب(ت542 :هــ):
ِّ
العزيز .تحقيق :عبد السَّالم عبد الشافي محمد .دار الكتب العلمية :بيروت( .ط1422 /1هـ).



العيني .أبو محمد محمود بن أحمد (ت855 :هــ) :عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
25مج .دار إحياء التراث العربي :بيروت( .بال .ط /بال .ت).



الغمراوي .محمد الزهـري (ت :بعد 1337هــ) :السِّراج الوهـاج على متن المنهـاج .دار
المعرفة :بيروت .بال .م( .بال .ط /بال .ت).
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القاسمي .محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق (ت1332 :هــ) :محاسن التأويل.
تحقيق :محمد باسل عيون السود .دار الكتب العلميهـ :بيروت( .ط1418 /1هــ).



ابن قتيبة .أبو محمد عبد هللا بن مسلم (ت276 :هــ) :تأويل مختلف الحديث .المكتب االسالمي:
مؤسسة اإلشراق( .ط1419 /2هــ 1999 -م).



ابن قدامة .أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن (ت620 :هــ) :المغني10 .مج .مكتبة
القاهـرة :بال .م( .بال .ط1388 /هــ 1968 -م).



القرطبي .أبو عبد هللا محمد بن أحمد (ت671 :هــ) :ال َّتذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة.
الرياض( .ط1425 /1هـ).
تحقيق :الصادق بن محمد بن إبراهـيم .مكتبة دار المنهـاجِّ :



القرطبي .أبو عبد هللا محمد بن أحمد (ت671 :هــ) :الجامع ألحكام القرآن20 .مج .تحقيق:
أحمد البردوني .وإبراهـيم أطفيش .دار الكتب المصرية :القاهـرة( .ط1384 /2هــ1964-م).



القسطالني .أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد ال ُملك (ت923 :هــ) :إرشاد الساري لشرح
صحيح البخاري10 .مج .المطبعة الكبرى األميرية :مصر( .ط1323 /7هــ).



شاربي سيِّد (ت1385 :هــ) :في ظالل القرآن6 .مج .دار ال ُّ
قطب .إبراهـيم حسين ال َّ
شروق:
بيروت -القاهـرة( .ط1412 /17هــ).



الروح في الكالم على
ابن قيِّم الجوزيَّة :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينُّ :
س َّنة .دار الكتب العلمية :بيروت( .بال .ط/
أرواح األموات واألحياء بالدَّالئل من الكتاب وال ُّ
بال .ت).



ابن كثير .أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774 :هــ) :تفسير القرآن العظيم8 .مج .تحقيق:
سامي بن محمد سالمة .دار طيبة :بال .م( .ط1420/2هــ 1999 -م).



الكرماني .محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين (ت786 :هــ) :الكواكب الدراري
في شرح صحيح البخاري25 .مج .دار إحياء التراث العربي :بيروت-لبنان( .ط1356 /1هــ
1937 -م .ط1401 /2هــ 1981 -م).



ابن ماجه .أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (ت273 :هــ) :سنن ابن ماجه5 .مج .تحقيق:
الرسالة العالميَّة :بال .م( .ط1430 /1هــ 2009 -م).
شعيب األرنؤوط .وآخرين .دار ِّ



المراغي .أحمد بن مصطفى (ت1371 :هــ) :تفسير المراغي30 .مج .شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابى الحلبي وأوالدهـ :مصر( .ط1365 /1هــ 1946 -م).



مسلم .أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261 :هــ) :صحيح مسلم5 .مج.
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء التُّراث العربي :بيروت( .بال .ط /بال .ت).
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مال خسرو .محمد بن فرامرز بن علي (ت885 :هــ) :درر الح َّكام شرح غرر األحكام2 .مج.
دار إحياء الكتب العربيَّة :بال .م( .بال .ط /بال .ت).



المال علي القاري .علي بن (سلطان) محمد .أبو الحسن نور الدين (ت1014 :هــ) :مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح9 .مج .دار الفكر :بيروت – لبنان( .ط1422 /1هــ -
2002م).



المناوي .زين الدين محمد (ت1031 :هــ) :فيض القدير شرح الجامع الصغير6 .مج .المكتبة
التجارية الكبرى :مصر( .ط1356 /1هـ).
ِّ



المواق .أبو عبد هللا محمد بنيوسف (ت897 :هــ) :ال َّتاج واإلكليل لمختصر خليل8 .مج .دار
الكتب العلمية( .ط1416/1هــ1994-م).



الميداني .عبد الغني بن طالب (ت1298 :هــ) :ال ُّلباب في شرح الكتاب4 .مج .تحقيق :محمد
محيي الدين عبد الحميد .المكتبة العلمية :بيروت – لبنان( .بال .ط /بال .ت).



النَّسائي .أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت303 :هــ) :المجتبى من
صغرى)9 .مج .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .مكتب المطبوعات اإلسالميَّة:
السنن (السُّنن ال ُّ



النَّووي .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676 :هــ) :األذكار .تحقيق :عبد القادر
األرنؤوط .دار الفكر :بيروت – لبنان( .طبعة جديدة منقَّحة1414 .هــ 1994 -م).



النووي .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676 :هــ) :المنهـاج شرح صحيح مسلم
بن الحجاج9 .مج .دار إحياء التراث العربي :بيروت( .ط1392/2هـ).



النَّووي .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676 :هــ) :المجموع شرح المهـذب .دار
الفكر :بال .م( .بال .ط /بال .ت).



ابن الهـ َمام .كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت861 :هــ) :فتح القدير10 .مج.
دار الفكر :بال .م( .بال .ط /بال .ت).

حلب( .ط1406 /3هـ – 1986م).
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Achievement: guidance of archaeological right. Department of
Archaeological Science, Faisalabad, Pakistan. (E2/ 1401h-1981).


Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad (d: 354h): the
wounded of the modern and the weak and the abandoned. 3mg.
Investigation: Mahmoud Ibrahim Zayed. Dar Al Oyoun: Aleppo. (EI/
1396h).



Ibn Hajar al-Askalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Mohammed bin
Ahmed (d: 852h): Fath al-Bari Sharh Sahih Bukhari. 14mg. Misr
Printing & Publishing House: Egypt. (E1/ 1421h-2001).



Ibn Hajar al-Askalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Mohammed bin
Ahmed (d: 852h): Injury in the distinction of companions. 8mg.
Investigation: Adel Ahmed, Ali Mohamed Moawad. Library science,
Beirut. (EI/ 1415h).



Ibn Hajar al-Hitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali (1504h):
masterpiece of the needy in explaining the curriculum. 10mg. Great
Commercial Library: Egypt. (No. E/ 1357h-1983).



Al-Haddad, Abu Bakr bin Ali bin Mohammed al-Haddadi Abadi
Zubaidi Yemeni Hanafi (d: 800h): the bright jewel. 2mg. Charity
Press: None. P. (EI/ 1322h).



Al-Hadrami, Saeed bin Mohammed Baali Baashan Al-Donni AlRubati (d: 1270h): Shri Al-Karim explain the issues of education. Dar
Al-Manaj: Jeddah. (E1/ 1425h- 2004).



Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Mohammed (d: 241h): Musnad
Imam Ahmad bin Hanbal. 8mg. Investigation: Ahmed Mohamed
Shaker. Dar Al Hadith: Cairo. (E1/ 1416h – 1995).



Al-Khattabi, Abu Sulaiman Hamad bin Mohammed bin Ibrahim bin
al-Khattab al-Basti (d: 388h): strange talk. 3mg. Investigation: Abdul
Karim Ibrahim Gharabawi. Dar al-Fikr: None. p. (EI/ 1402h- 1982).



Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir, the son of
Shaddad ibn Amr al-Uzdi al-Sijistani (d: 275h): Sinan Abu Dawood.
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7mg. Achievement: Shuaib Arnaout, and Mohammed Kamel Qara
Bali. Global Message House: None. p. (E1/ 1430h- 2009).


Dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin
Othman Ibn Qaimaz (d: 748h): the conduct of flags of nobles. 25mg.
Investigation: A group of investigators under the supervision of
Shuaib Arnaout. Mission Foundation: None. p. (E3/ 1405h- 1985).



Ibn Rajab, Zain al-Din Abdul Rahman bin Ahmed (d: 795h): the
horrors of the graves. Investigation: Atef Saber Shahin. New House
of Ghad: Mansoura - Egypt. (E1/ 1426h-2005).



Ramli, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn
Hamza Shihab al-Din (d: 1004h): The end of the need to explain the
curriculum. 8mg. Dar Al Fikr: Beirut. (1404h-1984).



Al-Zarqani, Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf (d: 1645):
Explanation of the Zarqani on the home of Imam Malik. 4 mg.
Investigation: Taha Abdel Raouf Saad. Library of Religious Culture:
Cairo. (E1/ 1424h– 2003).



Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed: search
for the facts of the mystery of download. 4mg. Arab Book House:
Beirut. (E3/ 1407h).



As-Samani, Abu al-Muzaffar Mansour bin Mohammed bin AbdulJabbar (d: 489h): interpretation of the Koran. Investigation: Yasser
bin Ibrahim and Ghneim bin Abbas bin Ghneim. Dar Al Watan:
Riyadh - Saudi Arabia. (E1/ 1418– 1997).



Suhaili, Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmed (d:
581h): Rawd nose in explaining the biography of the Prophet. 7mg.
Investigation: Abdul Rahman Al-Wakil. I. Dar revival of Arab
heritage, Beirut. (EI/ 1412h).



Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Jalaluddin (d: 911h): the
container of fatawi. 2mg. Dar Al Fikr: Beirut - Lebanon. (1424h2004).
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Al-Shanqeeti, Muhammad al-Khadr (d: 1354h): Kawthar, the
meanings of the dirham in uncovering the Sahih al-Bukhari. AlResalah Foundation: Beirut (E1/ 1415h-1995).



Al-Shanqeeti, Muhammad al-Ameen bin Mohammed al-Mukhtar bin
Abdul-Qader al-Jikni (d: 1393h): the lights of the statement in
clarifying the Qur'an in the Qur'an. Dar Al Fikr: Beirut - Lebanon.
(1415h-1995).



Shawkani, Muhammad bin Ali bin Mohammed bin Abdullah: Open
Qadeer. 6mg. Dar Ibn Katheer, Dar al-Kalim al-Tayeb: DamascusBeirut. (EI/ 1414h).



Ibn al-Salah, Uthman ibn Abd al-Rahman, Abu Amr, Taqi al-Din (d:
643h): Fatwa Ibn al-Salah. Investigation: Mowaffaq Abdullah Abdul
Qader. Library of Science and Governance, World of Books: Beirut.
(EI/ 1407h).



Tabarani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmed bin Ayoub bin Mutair
al-Lakhami Shami (d: 360h): the Great Dictionary. 25mg.
Investigation: Hamdi bin Abdul Majid Salafi. Ibn Taymiyyah Library:
Cairo. (E1/ 1415h– 1994).



Tabari, Abu Jaafar Mohammed bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin
Ghalib Amali (d: 310h): The refinement of the effects and detail the
constant from the Messenger of God of the news. 2mg. Investigation:
Mahmoud Mohammed Shaker. Civil Press: Cairo.



Al-Tabari, Abu Jaafar Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin
Ghalib Amali (d: 310h): the mosque statement in the interpretation of
the Koran. 24mg. Investigation: Ahmed Mohamed Shaker. Mission
Foundation: Bla. (E1/ 1420h– 2000).



Ibn Adel, Abu Hafs Sirajuddin Omar bin Ali bin Adel Hanbali
Damascene (d: 775h): pulp in science book. 20mg. Investigation: Adel
Abdul Muqeem and Ali Mohammed Moawad. Scientific Book House:
Beirut - Lebanon. (E1/ 1419 – 1998(.
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Abu Abd al-Rahman, Abdulsalam bin Berjis bin Nasser (d: 1425h):
Need to pay attention to the Prophetic Sunnah. Dar Al Manar: Riyadh
- Saudi Arabia. (EI/ 1414h).



Ibn Uthaymeen, Muhammad bin Saleh bin Mohammed (d: 1421h):
Explanation Mumti to Zaid Almstakna. 15 mg. Dar al-Jawzi. (E1/
1422h-1428h).



Ibn Uthaymeen, Muhammad bin Saleh bin Mohammed (d: 1421h):
Explanation Riyad righteous. 6mg. Dar Al Watan Publishing House:
Riyadh. (No. E/ 1426h).



Al-Iraqi, Abu al-Fadl Zayn al-Din 'Abd al-Rahim (d: 806h): The singer
is responsible for carrying books in travel, in the graduation of the
revival of the news. Dar Ibn Hazm: Beirut- Lebanon. (1/ 1426h-2005).



Ibn al-Arabi, Abu Bakr al-Qadi Muhammad ibn Abdullah (d: 543h):
tract in the explanation of Mawta Malik. 8 mg. Dar al-Gharb al-Islami:
No. p. (E1/ 1428h – 2007).



Ibn Asaker, Abu al-Qasim Ali bin Hassan bin Heba Allah (d: 571h):
History of Damascus. 80mg. Achieving: Amr ibn al-Amro Fine. Dar
al-Fikr: No. p. (1415h-1995).



Ibn Atiyyah, Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghaleb bin Abdul
Rahman bin Tamam (d: 542h): the brief editor in the interpretation of
the book dear. Investigation: Abdul Salam Abdul Shafi Mohammed.
Library science, Beirut. (EI/ 1422h).



Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed
bin Hussein al-Ghaitabi Hanafi Badr al-Din (d: 855h): Mayor of the
continental explanation of Sahih Bukhari. 25mg. Dar revival of Arab
heritage, Beirut.



Al-Ghamrawi, Muhammad al-Zahri (d: after 1337h): The lamp on the
curriculum. House knowledge, Beirut.
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Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din bin Mohammed Saeed bin
Qasim Al-Halaq (d: 1332h): Beauties of interpretation. Investigation:
Mohamed Bassel eyes black. Library science, Beirut. (EI/ 1418h).



Ibn Qutaiba, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim (d: 276h): the
interpretation of different talk. Islamic Office: Al - Eshraq Foundation.
(E2/ 1419h– 1999).



Ibn Qudaamah, Abu Muhammad Mowafaq al-Din Abdullah ibn
Ahmad bin Muhammad bin Qudaamah al-Qumayli al-Maqdisi and
then al-Dimashqi al-Hanbali (d: 620): almogne. 10mg. Cairo Library:
No. p. (No. E/ 1388h- 1968).



Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn
Farah al-Ansari al-Khazraji Shams al-Din (d: 671h): the reminder of
the dead and the things of the Hereafter. Investigation: Sadiq bin
Mohammed bin Ibrahim. Dar Al-Manhaj Library: Riyadh. (EI/
1425h).



Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr bin
Farah al-Ansari al-Khazraji Shams al-Din (d: 671h): the whole of the
provisions of the Koran. 20mg. Investigation: Ahmed al-Bardouni and
Ibrahim Atfish. Egyptian Book House: Cairo. (E2/ 1384h-1964).



Al-Qastalani, Ahmad bin Mohammed bin Abi Bakr bin Abdul Malik
(d: 923h): guidance of the sari to explain Saheeh al-Bukhari. 10mg.
Grand Amiri Press: Egypt. (E7/ 1323h).



Qutb, Ibrahim Hussein Al-Sharabi Sayyed (d: 1385h): in the shadows
of the Koran. 6mg. Dar Al Shorouq: Beirut - Cairo. (E17/ 1412h).



Ibn Qayyim al-Jawziyyah: The soul to speak about the souls of the
dead and the living with evidence from the Qur'aan and Sunnah.
Library science, Beirut.



Ibn Katheer, Abu al-Fidaa Isma'il ibn 'Umar (d: 774h): Interpretation
of the Great Quran. 8mg. Investigation: Sami bin Mohammed Salama.
Dar Teeba: No. p. (E2/ 1420h– 1999).
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Al-Kirmani, Muhammad ibn Yusuf bin Ali bin Saeed Shams al-Din
(d: 786h): the planets in the narration of Sahih Bukhari. 25mg. Arab
Heritage Revival House: Beirut - Lebanon. (E1/ 1356h- 1937, E2/
1401h- 1981).



Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini (d:
273h): Sunan Ibn Majah. 5mg. Investigation: Shoaib Arnaout, and
others. Global Message House: None. M. (E1/ 1430h – 2009).



Al-Maraghi, Ahmed bin Mustafa (d: 1371h): interpretation of the
Maraghi. 30 mg. Mustafa Al - Babi Al - Halabi & Sons Printing &
Publishing Company: Egypt. (E1/ 1365h– 1946).



Muslim, Abu al-Hasan ibn al-Hajjaj al-Qusayri al-Nisaburi (d: 261h):
Saheeh Muslim. 5mg. Investigation: Mohamed Fouad Abdel Baqi. Dar
revival of Arab heritage, Beirut.



Mullah Khusraw, Mohammed bin Framers bin Ali (d: 885h): Rulers
of the rulers explain the infraction sentences. 2mg. Arabic Books
Revival House: No. p.



Mulla Ali al-Qari, Ali bin (Sultan) Mohammed, Abulhasan Nur al-Din
(d: 1014 h): Upgrading the keys to explain the lamp lamps. 9mg. Dar
Al Fikr: Beirut - Lebanon. (E1/ 1422h– 2002).



Al-Manawi, Zayn al-Din Muhammad (d: 1031h): Fayadh al-Qadeer
Explanation of the small mosque. 6mg. Great Commercial Library:
Egypt. (EI/ 1356h).



Al-mowaq, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Abi Qasim bin
Yusuf Al-Abdari al-Garnati (d: 897h): crown and crown of Khalil. 8
mg. Scientific Books House (E1/ 1416h-1994).



Al-maidani, Abdul Ghani bin Taleb bin Hamada bin Ibrahim alGhunaimi Damascene (d: 1298h): the pulp in explaining the book.
4mg. Achieving Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Scientific
Library: Beirut - Lebanon.
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Al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'ayb Ibn Ali alKharasani (d: 303h): al-Mujtaba from Sunan (Sunan al-Sagra).
Investigation: Abdel Fattah Abu Ghada. Islamic Publications Office:
Aleppo. (E3/ 1406 - 1986).



Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf (d: 676h):
Al-Azhar. Investigation: Abdelkader Arnaout. Dar Al Fikr: Beirut –
Lebanon. (New Revised Edition, 1994h- 1994).



Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhieddin Yahya bin Sharaf (d: 676h):
Curriculum Explanation Sahih Muslim bin Hajjaj. Dar revival of Arab
heritage, Beirut. (EII / 1392h).



Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhieddin Yahya bin Sharaf (d: 676h):
Total explanation polite. Dar al-Fikr: No. p.



Ibn Hammam, Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi
(d: 861h): Fatah al-Qadeer. 10 mg. Dar al-Fikr: No. p.
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