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تمني املوت والدعاء به وأثرهما ىلع الفرد واملجتمع يف
الفقه اإلسالمي
Preface:
Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be
upon our sincere prophet and his family and companions.
The human self in Islam is belonging to Allah almighty and should
live upon the Islamic law in comforting safe. Its owner is not entitled
to put it in danger, as in extremely wishing death or praying for it.
And shall not put heavy burden on it in the act of killing oneself as a
salvation of anxiety or any other unlawful reasons. Therefore, the
knowledge of this matter fortifies the individual, the society and the
whole Islamic nation.
In my research of the above mentioned title, thanks to Allah whom
facilitate for me to shed light on the meaning of its provisions and
conditions according to what had been decided by Islamic scholars
and Islamic law of keeping the human self in comforting safe and
concern for the happiness in the Hereafter.
Muslims plagued of such act must pass through four steps before
get into the conclusion; step one; wishing death, step two: praying for
it, step three: rushing death, step four: act of death.
These four serial steps, would harm the muslim society and lose a
lot of its individuals and groups whom pass through them and it
distorts the reputation of the people belonging to islam.
Quite few cases of wishing death has recently appeared against
what the Islamic law ordered.
There have been many questions to scholars, preachers and
students about the rule of wishing death and praying for it by many
people whose suffering disease, poverty or captivity. And it has
reached the matter to rush death and doing it as in the act of
committing suicide or bombing that result in the loss of many lives in
some countries.
Research Importance:
The importance of this research appears in the following matters:-
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1- The fact that this issue is belong to the lives of individuals and the
society and it can effects in a negative way especially if it became
a phenomenon.
2- The statement of what is and what is not permissible, what
deprived and hated and recommended in Islamic Fiqh.
3- Reducing and putting away all the reasons that cause oneself
wishing death or pray for it and knowing how to get rid of them.
Research Problem:
1- Some people do not realize the dangerous the fact that wishing
death or praying for it on the individual and the society led to bad
psychological state and self-disrespect and the deterioration in the
social fabric and moral disturbance. Exaggeration may cause real
death to some people.
2- Wishing death or pray for it often comes from people exhausted
of life hardness such diseases, fear or poverty that he get rid of
them by wishing death.
3- The narrow sight of some people to earthy life, and what is going
to happened to them weaken their belief, make them to wish
death.
Research Goals:
1- To show the carefulness of the Islamic law in keeping the self and
declare hard punishment against whom waste it.
2- To state the regulations of wishing death and pray for it in the
light of the heavenly laws.
3- To clarify what might happen to the muslim of hardship in this
earthy life shall not make him think in a chronic way of wishing
death, but he has to search for the cure according to what has been
declared by Islamic Figh.
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المقذمة:
احلُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،ايصالةٚ ٠ايػالةّ ىًال ٢ايصالازم ا َالنيٚ ،ىًال ٢حيال٘  ٚال ٘
أمجعني .أَا بعس:
فإٕ ايٓفؼ يف اإلغةّ ًَو هلل تعاىل ،ال بس إٔ تعالٝـ حَٓالَ ١ئُٓ٦الٚ ١فالل ؾالط اهلل،
فة حيل يصاح ٗا إٔ ٜٛضزٖا املٗايو ،نإٔ ٜغً ٛيف متين املالٜٚ ٛالسى ٛبال٘ ىًالْ ٢فػال٘،
أ ٚحيًُٗا فٛم طاقتٗا باإلقساّ ايفعًال ٞىًال ٢شيالو ،فٝتػال
قًل حٌّ ب٘ يف ايسْٝا ٟ ،غ

يف قتالٌ ْفػال٘ يًدالةم َالٔ

َٔ ا غال اب غالرل املؿالطٚى .١يالصا فالإٕ َعطفالٖ ١الصا ا َالط

ٚت ٝاْ٘ حيصّٔ ايفطز ٚاجملتُع  ٚا َ ١اإلغالةَ ٚ ١ٝنالٌ َالٔ تػال ٍّٛيال٘ ْفػال٘ َالٔ ايٛقالٛ
يف َثٌ ٖص ٙا َٛض ٚا حٛاٍ ٚايٛغاٚؽ املضط. ٠
ٚقس ٜػالط اهلل يال ٞإٔ أتٓالا ٍٚشيالو يف هثالٖ ٞالصا املػالُ ٢بالالالال متالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘
و ايضال ٤ٛفٝال٘ ىًال ٢أحهاَال٘
ٚأثطُٖا ىًال ٢ايفالطز ٚاجملتُالع يف ايفكال٘ اإلغالةَ ، ٞغالًئ ء
َٚعاْٚ ٘ٝشنط حاالت٘ٚ ،فل َالا قالطض ٙىًُالا ٤اإلغالةّ َٚالا بالا ٤بال٘ ايؿالطٜع ١اإلغالةَ١ٝ
ايػالالُ َ ، ١الالٔ احلفالالاا ىًالال ٢ايالالٓفؼ اي ؿالالط ١ٜاملعصالالٚ ،١َٛاحلالالطم ىًالال ٢غالالعازتٗا يف
ايساض.ٜٔ
ٚاىًِ إَّٔ متين امل ٛاغتعجاٍ َٔ اإلْػإ بإٔ ٜكئالع اهلل حٝاتال٘ ،ف ٝصالٌ إٔ حيالطّ
َٔ خرل نثرل قس ٜٓاي٘  ،ضمبا حيطَ٘ شيو َٔ ايتٛبٚ ١ظٜاز ٠ا ىُاٍ ايصالاحلٚ .١ضغالِ َالا
تعٝؿ٘ اجملتُعا اإلغةَ ١ٝاي َٔ ّٛٝاذمطافا نثرل ٠يف ؾالت ٢االاال احلٝالا ٠ايسٜٝٓال١
ٚايسْ – ١ٜٛٝإال َٔ ضحِ اهلل ىع ٚبٌ  ،-فإّٕ شيو ال ٜػالّٛ

فطازٖالا ٚال اُاىاتٗالا إٔ

تُكسِّ ىً ٢متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘.
فاملػًِ احلل بسٜط ب٘ إٔ ٜه ٕٛي ٓ َٔ ١ي ٓا اجملتُع ايصاحل ،فة  ٜٓغ ٞيال٘ إٔ
ٜتُٓ ٢امل ٛأٜ ٚسى ٛب٘ ىًْ ٢فػ٘ يف غرل حمً٘ يٝكع يال٘ اشلالةى ٚاصالةم َالٔ ايالسْٝاٚ .
ي ٛتهاي و ىًَٓ ٘ٝغصا احلٝاَ َٔ ٠طض أ ٚب ٛأ ٚفكط ..إخل.
ٚنالالصيو احلالالاٍ يف ااُاىالال ١املػالالًُ ١يف اتُعٗالا اإلغالالةَ ٞايهال رل ،ال  ٜٓغالال ٞشلالالا
متين شيو ٚال إٔ تسى ٛب٘ ىًْ ٢فػٗا.
ٚإٔ َٔ ابتًُ َٔ ٞاملػًُني مبثٌ ٖصا البسَّ إٔ ميالطَّ طئالٛا أضبالع ق الٌ إٔ ٜصالٌ إىل
َطاز ٙا خرل  ٖٞٚناآلت :ٞاصئ ٠ٛا ٚىل ٖ :ال ٞاالطز متالين املالٚ ، ٛاصئال ٠ٛايثاْٝال:١
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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ايسىا ٤ب٘ٚ ،اصئال ٠ٛايثايثال :١االغالتعجاٍ بالاملٚ ، ٛاصئال ٠ٛايطابعال :١اكالل املالٚ ٛشيالو
باإلقساّ امل اؾط ىً.٘ٝ
فٗالالص ٙاصئالالٛا ا ضبالالع َتػًػالالً ١قالالس مي ال ّط بٗالالا ايفالالطز ٚ ،قالالس متالالط بٗالالا ااُاىالال، ١
فٝتضطض اجملتُع املػالًِ ٚ ،خيػالط بٗالا خػالا٥ط فازحالُٜٚ ،١ؿال ّٙٛبٗالا زلعالَ ١الٔ ٜٓتُال ٞإىل
اإلغةّ بػ ٗا.
ٚيكس اٗط يف اآل ١ْٚا خالرل ٠حالاال غالرل قًًٝال ١تتُ ّٓال ٢املال ٚ ٛتالسى ٛبال٘ يف غالرل َالا
اتّ ا ملا با ٤ب٘ ايؿطٜع ١اإلغةََ َٔ ١ٝكا س  ٚأحهاّ ٚتؿطٜعا .
ٚنثُط أغ ١ً٦ايٓاؽ ىٔ حهِ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ بطّاَ ٤ا ٜصَ ِٗ ٝالٔ َالطض
أ ٚفكط أ ٚغجٔ إخل ٜ ،ػأي ٕٛايعًُاٚ ٤ايسىاٚ ٠طً  ١ايعًِ ىٔ شيوَٚ ،الا فتالا ٣ٚايعًُالا٤
يف شيو ىّٓا ب عٝس.
بالالٌ  ٚالالًو املػالالأي ١إىل اغالالتعجاٍ املالالٚ ٛاإلقالالساّ ىًٝالال٘ٚ ،تطتّ ال ىًالال ٢شيالالو يف بع ال
ا حٝالالإ ايغًالال ٛفٝالال٘ َالالٔ خالالةٍ االْت الالاض أ ٚايالالتفجرل ٚإظٖالالام ا ْفالالؼ املعصالال ١َٛيف بع ال
اي ةز اإلغةَ.١ٝ
ٖٚالالصا ايتالالسضّش ايؿالالا ٔ٥ايالالص ٜ ٟالالسأ مبجالالطز متالالين املالالٚ ، ٛميالالط بايالالسىا ٤بالال٘ ٜٚصالالٌ إىل
االغالالتعجاٍ ٚاإلقالالساّ ٜٓٚتٗالال ٞبت ككالالَ٘ ،الالٔ خالالةٍ إٖالالةى ايالالٓفؼ اي ؿالالط ١ٜبؿالالت ٢ايئالالطم
احملطَالال ١يف ايغايالال  ،شلالالٚ ٛاقالالع ًَُالالٛؽ بالالسٜط باي ال ىالالٔ َعطفالال ١ا غالال اب ٚاملػالالاٌ٥
ٚاحلاال ٚا حهاّ اييت ت صطْا مبٛقف ايؿطٜع ١ايطباَْ ١ٝالٔ شيالو نًال٘ يف االٌ ايفكال٘
اإلغةَ ٞاملتهاٌَ.
ٚال ْعين بتُين امل ٛاطز خاطط ٜكع يف باٍ املػًِ ٜٓٚعاح ىٓ٘ أ ٚاطز أَٓ ١ٝقً ٝال١
أ ٚحالالس ٜايالالٓفؼ ايعفالال ،ٟٛفٗالالصا يف ايغايال ال ٜػالالًِ َٓالال٘ أحالالسٚ ،ال ٜذلتال ىًٝال٘ حهالالِ
فكٗ.ٞ
ٚال بس إٔ ٜعًِ أ ّٕ املٓٗ ٞىٓ٘ إمنا ٖ ٛايتُين يًُ ٛبايًػإ ٚايػالااٍ بال٘ ز ٕٚايالتُين
بايكً ٚايطغ  ١إي ٘ٝفإ ّٕ ايهفّ ىٓ٘ غرل َكسٚض فة تهًٝف ىً..- ٘ٝ
أهمية البحح :تظٗط أُٖٖ ١ٝصا اي

()1

يف ا َٛض اآلت:١ٝ

 )1نٖ ٕٛصا املٛضٜ ٛتعًل هٝا ٠ايفطز ٚاجملتُعٜٚ ،ذلت ىً ٘ٝحثاض غً  َٔ ١ٝبطّا٤
1

( )الخفسير اإلاظهزي ملحمد ثىاء هللا (.)98/1
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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شيوٚ ،خا  ١إشا

اض ااٖطَٓ ٠تؿط ٠يف اجملتُع املػًِ.

 )2بٝإ َا جيٛظ َٓ٘ َٚاال جيٛظ َٚ ،ا حيطّ َٓ٘ َٚا ٜهطَٚ ، ٙا ٜػت

 ،يف ايفك٘

اإلغةَ.ٞ
 )3ايتكًٚ ٌٝاي عس ىٔ نٌ ا غ اب املاز ١ٜإىل متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ٚ ،شيو مبعطفتٗا
ٚنٝف ١ٝايتدًص َٓٗا إٕ أَهٔ ٚ ،ايصدل ىًٗٝا يف حاٍ عٛب ١ايتدًص َٓٗا.
مشكلة البحح:
 )1إٕ بع

ايٓاؽ الٜسضى حكٝك ١ا خئاض اييت ٜػ ٗا متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً٢

ايفطز ٚاجملتُع َٔ احلاي ١ايٓفػ ١ٝايػٚ ،١٦ٝىسّ احذلاّ ايصا ٚ ،ايتسٖٛض يف
ايٓػٝج اجملتُعٚ ،ٞايتعىع ا خةقٚ ،ٞيطمبا أٚز ٣ايغً ٛف ٘ٝهٝا ٠بع
ا ؾدام إىل امل ٛاحلكٝك.ٞ
 )2ال ٜتصٛض يف ايغاي متين املٚ ٛايسى ٠ٛب٘ إال ممٔ أضٖكتِٗ َتاى احلٝأَ ٠
َطض أ ٚخٛف أ ٚفكط إخل  ،فًٝجأ إىل ايتدًص َٔ َؿهةت٘ بصيو.
 )3ايٓظط ايضّٝل يس ٣بع

ايٓاؽ يً ٝا ٠ايسْٝا ،بطّاَ ٤ا قس حيسث شلِ َٔ ابتة،٤

فٝضعف ال يف ٖص ٙاحلاي ١ال إمياِْٗ فٝتُٓ ٕٛاملٜٚ ٛسى ٕٛب٘ ىً ٢أْفػِٗٚ ،ايعٝاش
باهلل تعاىل .
أهداف البحح:
 )1إاٗاض َس ٣حطم ايؿطٜع ١ىً ٢احلفاا ىً ٢ا ْفؼ بهٌ أْٛا احلفاا
املؿطٚىٚ ،١بإقطاضٖا ىكٛبا ضازىٚ ١ظابط ٠يف حل َٔ ٜتٗا ٕٚفٗٝا.
 )2بٝإ أحهاّ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ يف ض ٤ٛايؿطٜع ١ايطباْ.١ٝ
 )3تٛضٝح إّٔ َا ٜص ٝاملػًِ َٔ َٓغصا يف احلٝا ٠ايسْٝا ال  ٜٓغ ٞي٘ املػاضى ١إىل
ايتفهرل املعَٔ يف متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘  ،بٌ ىً ٘ٝإٔ ٜ

ىٔ ىةش شيو ٚفكاً

ملا قطض ٙايفك٘ اإلغةَ.ٞ
الدراسات السابقة:
فكس ٚقع ي ٞبعس اي
 )1ضغاي١

ضغايتإ غرلتإ ٚنتاب تٓاٚيو ٖصا املٛض:ٖٞٚ ٛ

غرلَٓ ٠ػٛب ١يًؿٝذ اجملسز ايعةَ ١حمُس بٔ ى س ايٖٛاب – ضمح٘ اهلل

تعاىل – ضُٔ ضغا ً٘٥بعٓٛإ :أحهاّ متين امل ٖٞٚ . ٛى اض ٠ىٔ غطز ملا ٚضز َٔ
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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اآلٜا ٚا حازٚ ٜاآلثاض املتعًك ١ب٘.
احل ايفٛظإ...مل ٜتػّٔ ي ٞإٔ أطًع ىًٗٝا.

ٚ )2ضغاي ١يف ٖصا أٜضاً يًؿٝذ

 )3نتاب أحهاّ امل ٛيًسنتٛض غًُإ بٔ حمُس بٔ ىً ٞايسط ٞمل ٜتػّٔ ي ٞأٜضًا
االطة ىًٚ ،٘ٝايٛقٛف ىً.٘ٝ
ٚ )4قس تٓاٚيوُ هثٖ ٞصا ٚفل ططٜكيت اصا  ١بٚ ،ٞبأغًٛب ٞاصام َع إٔ ّ ٖصا
املٛضٚ ٛاغع بساّ ،إال إْين ضنع ُ ف ٘ٝىً ٢اآلثاض املذلت  ١ىً ٢متين املٚ ٛايسىا٤
ب٘ ىً ٢ايفط ز ٚاجملتُع  ،يٝهٖ ٕٛصا ٖ ٛااسٜس ايص ٟغُٝكسّّ يف ٖصا اي

ىً٢

أقٌّ تكسٜطٚ ،اهلل املٛفل يهٌ خرل.
منهجية البحح:
قالالس اىتُالالس ىًالال ٢املالالٓٗج ايعًُالال ٞاملالالٛاظٕ ٚ ،شيالالو بعُالالٌ َٛاظْالال ١بالالني أقالالٛاٍ ايفكٗالالا٤
َٚالالصاٖ ِٗ ٚبٝالالإ ايكالال ٍٛايالالطابح يف املػالالا ٌ٥املدتًالالف فٗٝالالا بٝالالِٓٗ ،الغالالتجة ٤ا حهالالاّ
ٚاغتدةم ايٓتا٥جٚ .قُوُ بػطز ا زي ١ايؿطىَ ١ٝسىُ ١بأقٛاٍ أٌٖ ايعًِ ايطاغدني.
فهإ ىًُ ٞال بعس تٛفٝل اهلل تعاىل ال يف ٖصا اي

ٜك ّٛىً ٢اصئٛا اآلت:١ٝ

 )1ىع ٚاآلٜا ايكطحْ ١ٝإىل َٛاضعٗا بصنط ضقِ اآلٚ ١ٜايػٛض.٠
 )2ىع ٚا حاز ٜايٓ ٚ ١ٜٛاآلثاض إىل َصازضٖا ا

ًٚ ١ٝختطجيٗا َٔ نت ايتدطٜج.

 )3مجع ؾتا ا قٛاٍ ايفكٗ ١ٝاملتٓاثطٚ ٠ىٌُ جتُٝع شلا يف أقٛاٍ َتٛافكَٚ ١تكاضب١
َٚتؿابٗ ١إٕ أَهَٔ ،ع إبكا ٤اصةف ا

ً ٞيف املػأي ١املدتًف فٗٝا ،يٝػٌٗ

ايطب ٛإيٗٝا ٚحص ٍٛاالْتفا ا ٜػط َٓٗا.
 )4ىع ٚا قٛاٍ ايفكٗ ١ٝإىل َصازضٖا ا

ً ١ٝيف نت املصاٖ ايفكٗ ١ٝاملؿٗٛض ،٠أٚ

َا ٜكَ ّٛكاَٗا إٕ تعصض إغٓازٖا.
 )5االغتؿٗاز بأقٛاٍ املفػطٚ ٜٔاحملسثني ٚغرلِٖ يف بٝإ تفػرل ايٓصٛم ايؿطى١ٝ
املتعًك ١بتُين املٚ ٛايسىا ٤ب٘.
 )6تٛضٝح َعاْ ٞبع

املصئً ا ٚ ،شيو بايطب ٛإىل نت ايًغٚ ١نت ايتعطٜفا

اال ئةح ١ٝإْٕ ٚبس .
خطة البحح :تته ٕٛخئ ١اي
املكسَٚ :١فٗٝا :أُٖ ١ٝاي
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة

َٔ َكسَٚ ١ثةث َ ١اح ٚخامتَٚ ١صازض.
َٚ ،ؿهًت٘ٚ ،أٖساف٘ٚ ،ايسضاغا
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َٗٓٚجٝت٘.
امل

ا  :ٍٚتعطٜف َصئًح متين املٚ . ٛفَ ٘ٝئً إ:
املئً ا  :ٍٚايتعطٜف ايًغ.ٟٛ
املئً ايثاْ :ٞايتعطٜف اال ئةح.ٞ

امل

ايثاْ :ٞحاال متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ٚ .فَ ٘ٝئً إ:
املئً ا  :ٍٚاحلاال اييت جيٛظ فٗٝا متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘.
املئً ايثاْ :ٞاحلاال اييت ال جيٛظ فٗٝا متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘.

امل

ايثاي  :حثاض متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً ٢ايفطز ٚاجملتُعٚ .فَ ٘ٝئً إ:
املئً ا  :ٍٚأثط متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً ٢ايفطز خا .١
املئً ايثاْ :ٞأثط متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً ٢اجملتُع ىاَ.١

اصامتٚ :١فٗٝا :أِٖ ايٓتا٥ج ٚايتٝ ٛا .
املصازض ٚاملطابع يً

.

المبحث األول :التعرٌف اللغوي واالصطالحً لتمنً الموت
املطل اوأل ::العريف اللوي::
قاٍ ظ ٜٔايس ٜٔاحلٓف ٞايطاظَٛ ٟض ًا َعٓ ٢نًُال ١متٓال ٢تكالَ ٍٛالٔ ا َٓٝال( ١متٓال)٢
ايؿ )٢َٓ( ٚ ٤ٞغرل( ٙمتٓ( ٚ. )١ٝمتٓ )٢ايهتاب قطأ.)2( .ٙ
ٚقالالاٍ ابالالٔ ا ثالالرل َٛض ال ًا نًُالال ١املالالٚ : ٛقٝالالٌ :املالال ٛيف نالالةّ ايعالالطب ٜئًالالل ىًالال٢
ايػهٜ .ٕٛكاٍَ :اتو ايطٜح :أ ٟغهٓوٚ .املالٜ ٛكالع ىًال ٢أْالٛا هػال أْالٛا احلٝالا،٠
فُٓٗالالالا َالالالا ٖالالال ٛبالالالإظا ٤ايكالالال ٠ٛايٓاَٝالالال ١املٛبالالالٛز ٠يف احلٝالالالٛإ ٚايٓ الالالا َٗٓٚ ،الالالا ظٚاٍ ايكالالال٠ٛ
احلػالالالٚ. )3( ..١ٝقالالالالاٍ ظٜالالالٔ ايالالالالس ٜٔاملٓالالالا ٟٚا َٓٝالالالال :١تكالالالسٜط ايٛقالالالال ٛفُٝالالالا ٜذلاَالالالال ٢إيٝالالالال٘
ا ٌَ.)4( .قًوُٖ :صا َالٔ حٝال اإلطالةمٚ ،ا

الٌ يهال ٞحيصالٌ يال٘ اصالرل ايالصٜ ٟتُٓالا،ٙ

ٖٚصا ٜه ٕٛيف ايغاي ٚ ،.أَا يف هثٓا ٖالصا فٝهال ٕٛاملعٓالَ ٢غالاٜطًا ملالا قالطض ٙظٜالٔ ايالسٜٔ
املٓا – ٟٚضمح٘ اهلل تعاىل ، -إش املعٜٓ ٢صرل تكسٜط ايٛق ٛفُٝا ال ٜذلاَ ٢إيٝال٘ ا َالٌ،
2

( )مخخار الصحاح (ص.)333 :
3
( )النهاًت في غزيب الحدًث وألاثز (.)369 /4
4
( )الخىقيف على مهماث الخعاريف (ص.)63 :
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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ٚالغُٝا متٓ ٘ٝبٌ ضطض ايسْٝا.
املطل الجاني :العريف االصطالحي :
مل أا فط بت سٜالس ا الئةح ( ٞيالتُين املال ) ٛن الس تعطٜفال ٞحمالسز ٚ ،يهالٔ َالٔ
خةٍ َا غ ل ،ميهٔ إٔ ٜه ٕٛاملعٓ ٢اال ئةح ٞناآلت:ٞ
ة يةغالالذلاحَ ١الالٔ ضالالطٚ .ٙاهلل أىًالالِ
متالالين املالال ٛيضالالطض زْٝالالٜٓ ٟٛالالعٍ بايع الالس تعجالالً ٝ
ٚأحهِ.
ٚقاٍ ايعٝين :إمنا ْٗ ٢ىٔ ايتُين ْال٘ يف َعٓال ٢ايتالدلّ ىالٔ قضالا ٤اهلل تعالاىل يف أَالط
ٜٓفع٘ يف حخطت٘ (ٚ )5قس شنط احلافظ ابٔ حجط ايفطم بني متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ فكالاٍ:
ايسىا ٤بامل ٛأخص َٔ متين املٚ ، ٛنٌ زىا ٤متين َٔ غرل ىهؼ.

()6

المبحث الثانً :حاالت تمنً الموت والذعاء به.
املطل اوأل ::احلاالت اليت جييز فيها متين امليت لالدعاء به:
فكس شنالط ايعًُالا ٤بعال

احلالاال اياليت جيالٛظ فٗٝالا متالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘ ٚ ،شيالو

يت كل املصً  ١ايطاب  ١يف شيو َٗٓٚ ،ا احلاال اآلت:١ٝ
احلالة اوألىل :جييز متين امليت لالدعاء بهه

مقهاا املباهلهة لاملنهاليت ليعبه قي ا ه مه

املبطل :قاٍ اهلل ت اضى ٚتعاىل { :قُلْ إِنْ كَاوَجْ لَكُمُ الذَّارُ اآلخِزَةُ عِنْذَ اللَّوِ خَالِصَتً مِهْ دًُنِ النَّاصِ فَخَمَنَّوٌُا
الْمٌَْثَ إِنْ كُنْخُمْ صَادِقِنيَ (ً )49لَهْ يَخَمَنٌَّْهُ أَبَذًا بِمَا قَذَّمَجْ أَيْذِييِمْ ًَاللَّوُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِنيَ (ً )49لَخَجِذَوَّيُمْ أَحْزَصَ النَّاصِ
عَلَى حَيَاةٍ ًَمِهَ الَّذِيهَ أَشْزَكٌُا يٌََدُّ أَحَذُىُمْ لٌَْ يُعَمَّزُ أَلْفَ سَنَتٍ ًَمَا ىٌَُ بِمُشَحْشِحِوِ مِهَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّوزَ ًَاللَّووُ بَصِو ٌ بِمَوا

يَعْمَلٌُنَ} (اي كط.)96- 94 ٠
قالاٍ ايالالثعً يف تفػالالرل قٛيالال٘ تعالالاىل :بالال٦ؼ َثالالٌ ايكالال ّٛايالالص ٜٔنالالصبٛا ب ٜالالا اهلل ٚاهلل
الٜٗس ٟايك ّٛايظاملني قٌ ٜا أٜٗا ايصٖ ٜٔازٚا إٕ ظىُتِ أْهِ أٚيٝالا ٤هلل َالٔ ز ٕٚايٓالاؽ
حمُس ٚأ

اب٘ فتُٓالٛا املال ٛفالازىٛا ىًال ٢أْفػالهِ بالامل ٛإٕ نٓالتِ

الازقني أْهالِ

أبٓا ٤اهلل ٚأح اؤ ٙفإٕ امل ٖٛ ٛايصً ٜٛ ٟهِ إي.٘ٝ
ٚال ٜتُٓ ْ٘ٛأبساً مبا قسَو أٜالسٚ ِٜٗاهلل ىًال ِٝبايظالاملني .أخدلْالا احلػالٔ قالاٍ :حالسثٓا
5

( )عمدة القاري (.)335/22
6
( )فخح الباري (.)129/13
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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ايػين قاٍ :حالسثٓا ايٓػالا ٞ٥قالاٍ :أخدلْال ٞىُالط ٚبالٔ ىثُالإ قالاٍ :حالسثٓا بكٝال ١بالٔ ايٛيٝالس
قاٍ :حسثٓا ايعبٝس ٟقاٍ :حسثين ايعٖط ٟىٔ أبال ٞى ٝالس أْال٘ زلالع أبالا ٖطٜالطٜ ٠كال ٍٛقالاٍ:
ضغالال ٍٛاهلل

الالً ٢اهلل ىًٝالال٘ ٚغالالًِ« :ال ٜالالتُٔ أحالالسنِ املالال ٛأَالالا حمػالالٔ فالالإٕ ٜعالالـ ٜالالعزز
()8( )7

خرلا فٗ ٛخرل ي٘ ٚأَا َػ٦ٝا فًعً٘ إٔ ٜػتعت » . ..
ٚقاٍ ابٔ نثرل :ىٔ ابٔ ى اؽٜ :ك ٍٛاهلل يٓ ٘ٝ

الً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ{ :قُولْ إِنْ كَاوَوجْ

لَكُمُ الذَّارُ اآلخِزَةُ عِنْذَ اللَّوِ خَالِصَتً مِهْ دًُنِ النَّاصِ فَخَمَنٌَُّا الْمٌَْثَ إِنْ كُنْخُمْ صَوادِقِنيَ} أ :ٟازىالٛا بالامل ٛىًال٢
أ ٟايفطٜكني أنصب .فأبٛا شيو ىً ٢ضغ ٍٛاهلل

ً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ {ًَلَوهْ يَخَمَنَّوٌْهُ أَبَوذًا بِمَوا

قَذَّمَجْ أَيْذِييِمْ ًَاللَّوُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِنيَ} أ :ٟبعًُِٗ مبا ىٓسِٖ َٔ ايعًِ بوٚ ،ايهفالط بالصيوٚ ،يالٛ
متٓ ّٜٛ ٙٛقاٍ شلِ شيو َا بك ٞىًال ٢ا ضض ٜٗالٛز ٟإال َالا ٚ )9( .قالس شنالط تعالاىل َ اًٖال١
ايٛٗٝز يف قٛي٘ { :قُلْ يَا أَيُّيَا الَّذِيهَ ىَوادًُا إِنْ سَعَمْوخُمْ أَوَّكُومْ أًَْلِيَوا ُ لِلَّووِ مِوهْ دًُنِ النَّواصِ فَخَمَنَّوٌُا الْمَوٌْثَ إِنْ كُنْوخُمْ

صَادِقِنيَ } [ااُع]6 :١
ٚقاٍ أٜضاً  :أ :ٟإٕ نٓتِ تعىُال ٕٛأْهالِ ىًالٖ ٢السٚ ،٣إٔ حمُالساً ٚأ ال اب٘ ىًال٢
ضةي ،١فازىٛا بامل ٛىً ٢ايضاٍ َٔ ايف٦تني {إِنْ كُنْخُمْ صَادِقِنيَ } فُٝا تعىُٚ 10( .ْ٘ٛف٘ٝ
تٛب ٘ٝا َط بتُين امل ٛيف حل ايٛٗٝز ٚضفضِٗ ي٘ ىٓازاّ َِٓٗ.
احلالة الجانية :جييز متين امليت لالدعاء به لاللعحاق بالصهاحل

حها :ااه اج أ:لهه:

نُا يف قٛي٘ تعاىل ىٔ ٜٛغف ىً ٘ٝايػالةّ أْال٘ قالاٍ{ :رَبِّ قَوذْ آحَيْخَنِو مِوهَ الْمُلْو ِ ًَعَلَّمْخَنِو مِوهْ
حَأًِْيولِ األحَادِيو ِ فَووارِزَ السَّومَاًَاثِ ًَاألرْضِ أَوْوجَ ًَلِيِّو فِو الوذُّوْيَا ًَاآلخِوزَةِ حَوٌَفَّنِ مُسْولِمًا ًَأَلْحِقْنِو بِالصَّوالِحِنيَ}

[ٜٛغف]101 :
قاٍ ابٔ نثرلٖ :صا زىاَ ٤الٔ ٜٛغالف ايصالسٜل ،زىالا بال٘ ضبال٘ ىالع ٚبالٌٚ...حيتُالٌ أْال٘
غأٍ ايٛفا ٠ىً ٢اإلغةّ ٚايً ام بايصاحلني إشا حإ أبً٘ٚ ،اْكض ٢ىُط ;ٙال أْال٘ غالأٍ
شيو َٓجعاًٚ... ،حيتٌُ أْ٘ غأٍ شيو َٓجالعاًٚ ،نالإ شيالو غالا٥غاً يف ًَالتِٗ ،نُالا قالاٍ
7

( ) سيأحي جخزيجه في محله.
8
( ) جفسير الثعلبي  /الكشف والبيان (.)337/9
9
( ) جفسير القزآن العظيم (.)331 /1
13
( ) اإلازجع هفسه (.)118 /8
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة
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قتازٚ.. :٠نإ ابٔ ى اؽ ٜكَ :ٍٛا متٓ ْ ٢قط امل ٛق ٌ ٜٛغف ،ىً ٘ٝايػةّ.
ٚنصا شنط ابٔ بطٜط ٚايػس ٟىٔ ابٔ ى اؽ :أْ٘ أ ْ ٍٚزىا بصيوٖٚ .الصا حيتُالٌ
أْ٘ أ َٔ ٍٚغأٍ ايٛفا ٠ىً ٢اإلغةّٚ...حيتٌُ أْال٘ أَ ٍٚالٔ غالأٍ دمالاظ شيالوٖٚ ،ال ٛاالاٖط
غٝام قتازٚ ،٠يهٔ ٖصا ال جيٛظ يف ؾطٜعتٓا.)11( .
احلالة الجالجة :جييز متين امليت لالدعاء به لاللعحاق بالصاحل
ابلنا لال جييز

منجهاا

رهيفرة مه

ريفرعنا :نُا يف قٛي٘ تعاىل ىٔ ٜٛغالف ىًٝال٘ ايػالةّ أْال٘ قالاٍ{ :رَبِّ

قَذْ آحَيْخَنِ مِهَ الْمُلْ ِ ًَعَلَّمْخَنِ مِهْ حَأًِْيلِ األحَادِي ِ فَارِزَ السَّومَاًَاثِ ًَاألرْضِ أَوْوجَ ًَلِيِّو فِو الوذُّوْيَا ًَاآلخِوزَةِ حَوٌَفَّنِ

مُسْلِمًا ًَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِنيَ} [ٜٛغف]101 :
قاٍ ابٔ نثرلٚ :حيتٌُ أْ٘ غأٍ شيو َٓجالعاًٚ ،نالإ شيالو غالا٥غاً يف ًَالتِٗ ،نُالا
قاٍ قتاز :٠قٛي٘{ :تٛفين َػالًُاً ٚأحلكالين بايصالاحلني} ملالا مجالع اهلل سلًال٘ ٚأقالط ىٓٝال٘،
٦َٜٛ ٖٛٚص َغُٛض يف ايالسْٝا ًَٚهٗالا ٚغضالاضتٗا ،فاؾالتام إىل ايصالاحلني ق ًال٘ٚ ،نالإ
ابٔ ى اؽ ٜكَ :ٍٛا متٓ ْ ٢قط امل ٛق ٌ ٜٛغف ،ىً ٘ٝايػةّ.
ٚنصا شنط ابٔ بطٜط ٚايػس ٟىٔ ابٔ ى اؽ :أْ٘ أ ْ ٍٚزىا بصيوٖٚ .الصا حيتُالٌ
أْ٘ أ َٔ ٍٚغأٍ ايٛفا ٠ىً ٢اإلغةّٚ...حيتٌُ أْال٘ أَ ٍٚالٔ غالأٍ دمالاظ شيالوٖٚ ،ال ٛاالاٖط
غٝام قتازٚ ،٠يهٔ ٖصا ال جيٛظ يف ؾطٜعتٓا)12( .
ٚقالالاٍ ايكالالطط  :أَالالا ٜٛغالالف ىًٝالال٘ ايػالالةّ .فكالالاٍ قتالالاز :٠مل ٜالالتُٔ املالال ٛأحالالس ْ :ال
ٚالغرل ٙإال ٜٛغف ىً ٘ٝايػالةّ حالني تهاًَالو ىًٝال٘ ايالٓعِ ٚمجالع يال٘ ايؿالٌُ :اؾالتام إىل
يكا ٤ضب٘ ىع ٚبٌ فكاٍ{ :ضب قس حتٝتين َٔ املًالو ٚىًُالتين} اآلٜال .١فاؾالتام إىل يكالا ٤ضبال٘
ىع ٚبٌٚ ،ق ٌٝإٕ ٜٛغف ىً ٘ٝايػةّ مل ٜتُٔ املٚ ٛإمنالا متٓال ٢املٛافالا ٠ىًال ٢اإلغالةّ.
أ ٟإشا با ٤أبً ٞتٛفين َػًُاًٖٚ .صا ٖ ٛايك ٍٛاملدتاض يف تأٜٚالٌ اآلٜال ١ىٓالس أٖالٌ ايتأٜٚالٌ.
ٚاهلل أىًِ)13( .
ٚقاٍ ايعطاق :ٞفإٕ قًو زىا ايػٝس ٜٛغالف ايصالسٜل بالامل ٛيف قٛيال٘ {تالٛفين َػالًُاً
ٚأحلكين بايصاحلني} [ٜٛغف ]101 :قاٍ قتاز ٠مل ٜتُٔ امل ٛأحالس إال ٜٛغالف  -ضضالٞ
11

( ) جفسير القزآن العظيم(.)414 /4
12
( ) جفسير القزآن العظيم (.)414 /4
13
( ) الخذكزة بأحىال اإلاىحى (ص .)113
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اهلل ىٓ٘  -حني تهاًَو ىً ٘ٝايٓعِٚ ،مجع ي٘ ايؿٌُ اؾتام إىل يكا ٤ضب٘ قًالو املدتالاض
يف تفػرل تًو اآلٜال ١إٔ َالطاز ٙتالٛفين ىٓالس حضالٛض أبًالَ ٞػالًُ ًاٚ ،يالٝؼ َالطاز ٙاغالتعجاٍ
املٚ ، ٛبتكسٜط محًٗا ىً ٢ايسىا ٤بامل ٛفكس اختًف أٌٖ ا

 ٍٛيف إٔ ؾط َالٔ ق ًٓالا

ٖالالٌ ٖالال ٛؾالالط يٓالالا أّ الٚ ،بتكالالسٜط إٔ ٜهالال ٕٛؾالالطىاً يٓالالا فؿالالطط٘ إٔ ال ٜالالطز يف ؾالالطىٓا َالالا
ٜٓػد٘ٚ ،قس ٚضز يف ؾطىٓا ْػد٘ يف ٖصا احلس)14( . ٜ
ٚقاٍ ابٔ حجطٚ :قس اختًف يف َطاز ٜٛغف ىً ٘ٝايػةّ فكالاٍ قتالاز ٠مل ٜالتُٔ املالٛ
أحس إال ٜٛغف حني تهاًَالو ىًٝال٘ ايالٓعِ ٚمجالع يال٘ ايؿالٌُ اؾالتام إىل يكالا ٤اهلل أخطبال٘
ايئدلاْ ٞبػٓس

ٝح ىٓ٘ ٚقاٍ غرل ٙبٌ َالطاز ٙتالٛفين َػالًُا ىٓالس حضالٛض أبًال ٞنالصا

أخطب٘ بٔ أب ٞحامت ىٔ ايض اى بٔ َعاحِ ٚنصيو َطاز غالًُٝإ ىًٝال٘ ايػالةّ ٚىًال٢
تكسٜط احلٌُ ىًَ ٢ا قاٍ قتاز ٠فٗ ٛيٝؼ َٔ ؾالطىٓا ٚإمنالا ٜاخالص بؿالط َالٔ ق ًٓالا َالا مل
ٜطز يف ؾطىٓا ايٓٗ ٞىٓ٘ باالتفام (.)15
احلالة اليابرة :جييز متين امليت لالهدعاء بهه عنهد الفعنهة

الهدف  :قالاٍ تعالاىل ىالٔ َالطِٜ

ايصسٜك{ :١فَحَمَلَخْوُ فَاوْخَبَذَثْ بِوِ مَكَاوًا قَصِيًّا ( )22فَأَجَا َىَا الْمَخَاضُ إِلَوى جِوذْ ِ النَّخْلَوتِ قَالَوجْ يَوا لَيْخَنِو مِوجُّ

قَبْلَ ىَذَا ًَكُنْجُ وَسْيًا مَنْسِيًّا (َ[} )22ط.]23- 22 ِٜ
قاٍ ابٔ نثرلٚ :قٛي٘ تعاىل إخ اضاً ىٓٗا { :النَّخْلَتِ قَالَجْ يَوا لَيْخَنِو مِوجُّ قَبْولَ ىَوذَا ًَكُنْوجُ وَسْويًا

مَنْسِيًّا } ف ٘ٝزي ٌٝىً ٢بٛاظ متين امل ٛىٓس ايفتٓال ،١فإْٗالا ىطفالو أْٗالا غالت تًٚ ٢متالت ٔ
بٗصا املٛيالٛز ايالص ٟال حيُالٌ ايٓالاؽ أَطٖالا فٝال٘ ىًال ٢ايػالسازٚ ،ال ٜصالسقْٗٛا يف خدلٖالا،
ٚبعسَا ناْو ىٓسِٖ ىابسْ ٠اغه ،١تص ح ىٓسِٖ فُٝا ٜظٓ ٕٛىاٖط ٠ظاْ ،١ٝفكايالو:
{ يَووا لَيْخَنِو مِوجُّ قَبْولَ ىَوذَا} أ ٟق الالٌ ٖالالصا احلالالاًٍَ{ ،كُنْوجُ وَسْويًا مَنْسِويًّا} أ ٟمل أخًالالل ٚمل أى
ؾ٦ٝاً .قاي٘ ابٔ ى اؽ.

()16

ٚقاٍ ايكطط ٚ :أَا َط ِٜىًٗٝا ايػةّ فإمنا متٓو امل ٛيٛبٗني:
أحسُٖا :أْٗا خافو إٔ ٜظٔ بٗا ايػ ٤ٛيف زٜٗٓا ٚتعرل ،فٝفتٓٗا شيو.
14

( ) طزح الخثرًب (.)254/3أي حدًث أوس السابق اإلاخفق عليه وقد سبق جخزيجه.
15
( ) فخح الباري (.)133/13
16
( ) جفسير القزآن العظيم (.)223/5
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ايثالالاْ :ٞيالال٦ة ٜكالالع قالال ّٛبػ ال ٗا يف اي ٗتالالإ ٚايالالعٚضٚ ،ايٓػ ال  ١إىل ايعْالالاٚ ..،ىًٝالال٘ فٝهالالٕٛ
االفذلا ٤ىًٗٝا ىظ ِٝأىظِ ٚاي ٗتإ يف حكٗا أؾسٚ .فٜ ٘ٝه ٕٛاشلةى حكاً.
فعًٖ ٢صا احلس ايص ٟشنطْا َٔ ٙايتأًٜٚني ٜه ٕٛمتين امل ٛيف حكٗالا بالا٥عٚ ،اهلل
أىًِ.)17( ..
ٚقالالاٍ ايالالسنتٛض أمحالالس بالالٔ ى الالس ايععٜالالع بالالٔ َكالالطٕ ايصالالغرل :ىٓالالس حهاٜالال ١أقالالالٛاٍ
املفػالط - ٜٔيف تفػالرل حٜاليت ٜٛغالالف َٚالط ِٜىًُٗٝالا ايػالالةّ ٜ -ظٗالط إٔ ااُٝالع َتفالالل
ىًالال ٢إٔ َعٓالال ٢اآلٜالالتني ال خيالالايف أحاز ٜال ايٓٗالال ٞىالالٔ متالالين املالال ; ٛشيالالو إٔ ٜٛغالالف ىًٝالال٘
ايػةّ غأٍ ضب٘ ايٛفا ٠ىً ٢اإلغةّٖٚ ،صا ال حمصٚض فَٚ ،٘ٝالط ِٜىًٗٝالا ايػالةّ خافالو
ايفتٓ ١يف زٜٗٓالا فتُٓالو املالٖٚ ، ٛالصا أٜضالا ال حمالصٚض فٝال٘ٚ ،نالة املعٓالٝني املٓكالٛيني يف
تفػرل
اآلٜتني ال ٜعاضض أحاز ٜايٓٗ ٞىٔ متين امل. . ٛ

()18

ٚقاٍ ابالٔ بئالاٍٚ :قالس بالاٚ ٤بال٘ غالااٍ املال ٛفٝال٘ َ الاحٖٚ ،ال ٛخالٛف فتٓال ١تهال ٕٛغال ًا
إلتةف ايس ،ٜٔفكس قاٍ ( ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ) ٚ( :إشا أضز بكال ّٛفتٓال ً١فاق ضالٓ ٢إيٝالو
غرل َفت. .. )19()ٕٛ

()20

ٚقاٍ ابٔ ضب َٗٓٚ :ا:متٓ ٘ٝخٛف ايفتٓ ١يف ايس ٜٔفٝجٛظ ح٦ٓٝص ٚقس متٓاٚ ٙزىا بال٘
خؿ ١ٝفتٓ ١ايس ٜٔخًل َٔ ايص ابٚ ١أ ١ُ٥اإلغةّ..

()21

ٚقالاٍ ايعطاقالال :ٞأَالا احلهالالِٖٚ ،الال ٛمتالين املالال ٛملصالً  ١ايالالس ٜٔفالالة ْالعا فٝالال٘ٚ ،قالالس
شنط ٙابٔ ى س ايدل ىٔ أب ٞى ؼ ايغفاضٟ

ابٚ ،ٞىُط بٔ اصئابٚ ،ىُالط بالٔ ى الس

ايععٜعٚ ،غفٝإ ايثٛضٚ ،ٟقاٍ ايٓ ٟٚٛال نطاٖ ١فٚ ،٘ٝقس فعً٘ خة٥ل َٔ ايػًف ىٓالس
خٛف ايفتٓ ١يف ز.ِٜٗٓ

()22

17

( ) الخذكزة بأحىال اإلاىحى وأمىر آلاخزة (ص.)119-116 :
18
( ) ألاحادًث اإلاشكلت الىاردة في القزآن ( ص .)278-277
19
( ) مسىد أحمد (  )1451/8رقم .23681وصخحه ألالباوي في إرواء الغليل ( )147/2رقم .684
23
( ) شزح صحيح البخاري (.)111/13
21
( ) لطائف اإلاعارف ( ص .)296
22
( ) طزح الخثرًب (.)263/3
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احلالههة اخلامسههة :جيههيز متههين املههيت لالههدعاء بههه عنههد حةههير أسههباج الشههها ت احلقههة
سبيل اهلل تراىل :قاٍ ابٔ ضب َٗٓٚ :ا :متين امل ٛىٓس حضٛض أغال اب ايؿالٗاز ٠اغتٓاَالاً
حلضٛضٖا فٝجٛظ شيو أٜضاً ٚغااٍ ايص اب ١ايؿٗازٚ ٠تعطضِٗ شلا ىٓس حضالٛض ااٗالاز
نثرل َؿٗٛض ٚنصيو غااٍ َعاش يٓفػ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ ايئاى ٕٛملا ٚقع بايؿاّ.

()23

احلالة السا سة :جييز متين امليت لالدعاء به مل لثه برملهه الصهاو رهياا قىل لقهاء ربهه
عا ل:ل :قاٍ ابٔ ضب َٗٓٚ :ا :متين املال ٛملالٔ ٚثالل بعًُال٘ ؾالٛقاً إىل يكالا ٤اهلل ىالع ٚبالٌ
فٗصا جيٛظ أٜضاً ٚقس فعً٘ نالثرل َالٔ ايػالًف قالاٍ أبال ٛايالسضزا :٤أحال املال ٛاؾالتٝاقاً إىل
ضبٚ )24( ..ٞقس اغتسٍ ابٔ ضب ىً ٢بالٛاظ ٖالص ٙاحلايال ١بالاآلت ٞحٝال قالاٍٚ :قالس زٍ ىًال٢
بٛاظ شيو ق ٍٛاهلل ىع ٚبٌ{ :قُلْ إِنْ كَاوَجْ لَكُمُ الوذَّارُ الْوخخِزَةُ عِنْوذَ اللَّووِ خَالِصَوتً مِوهْ دًُنِ النَّواصِ فَخَمَنَّوٌُا
الْمٌَْثَ} [اي كطٚ ]94 :٠قٛيال٘{ :قُولْ يَوا أَيُّيَوا الَّوذِيهَ ىَوادًُا إِنْ سَعَمْوخُمْ أَوَّكُومْ أًَْلِيَوا ُ لِلَّووِ مِوهْ دًُنِ النَّواصِ فَخَمَنَّوٌُا

الْمَوٌْثَ} [ااُع ]6 :١فسٍ شيو ىًال ٢إٔ أٚيٝالا ٤اهلل ال ٜهطٖال ٕٛاملال ٛبالٌ ٜتُٓال ٙٛثالِ أخالدل
أًَِْٗ{ :ال يَخَمَنٌَّْوَوُ أَبَذاً بِمَا قَذَّمَجْ أَيْذِييِمْ} [ااُع ]7 :١فسٍ ىً :٢أْ٘ ٜهط ٙامل َٔ ٛي٘ شْٛب
خياف ايكس ّٚىًٗٝا نُا قاٍ بع

ايػًفَ :ا ٜهط ٙامل ٛإال َط)25( .. ٜ

احلالههة السههابرة :عنههد خههيف امل ه م أ فةههر ع ه القيههاا هها ال هده اهلل عهها ل:ههل م ه
احلكههب بالههدف  :قالالاٍ ابالالٔ بئالالاٍ :قالالاٍ ٚبالال٘ حخالالط ٖٚالال ٛىٓالالس خالالٛف املالالأَ إٔ ٜضالالعف ىالالٔ
ايكٝاّ مبا قًسٙ
اهلل نُا قاٍ ىُالط :ايًالِٗ نالدل غالٓٚ ٢ضالعفو قالٛتٚ ٞاْتؿالط ضىالٝيت فاق ضالين
إيٝو غرل َضٝع ٚال َفطط .فدؿ ٢ىُالط ضضال ٢اهلل ىٓال٘ إٔ ٜئال ٍٛىُالطٜٚ ٙعٜالس ضالعف٘،
ٚال ٜكسض ىً ٢ايكٝاّ مبا قًالس ٙاهلل ٚأيعَال٘ ايكٝالاّ بال٘ َالٔ أَالٛض ضىٝتال٘ٚ ،نالإ غالٓ٘ حالني
زىا بصيو غتني غٓ ١أ ٚذمٖٛاٚ ،نصيو فعٌ ىُط بٔ ى س ايععٜع إش غأٍ يٓفػ٘ ايٛفالا٠
ٚغٓ ١يف ا ضبعني حط اً ىً ٢ايػةَ َٔ ١ايتغٝرل ،فٗصإ ايٛبٗإ َ اح إٔ ٜػالأٍ فُٗٝالا
امل. ٛ

()26

23

( ) اإلازجع هفسه (ص .)297
24
( ) اإلازجع هفسه (ص .)299
25
( ) لطائف اإلاعارف (ص.)299
26
( ) شزح صحيح البخاري (.)112-111/13
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ٚقاٍ ابٔ ىدل ايدل :يٝؼ يف قال ٍٛىُالط ضضال ٞاهلل ىٓال٘ :فاق ضالين إيٝالو غالرل َضالٝع،
ٚال َفطط ،خةفا ملا ض ٟٚىٔ ايٓ

الً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ يف قٛيال٘ :ال ٜتُالٓني أحالسنِ

امل ; ٛيضط ْعٍ ب٘ (ٖ ٕ ; )27صا زىا ،٤نإ َٔ ىُط ؾفك ١ىً ٢زٚ ،ٜ٘ٓخٛفاً َالٔ إٔ
تسضنالال٘ فتٓالال ،١تصالالس ٙىالالٔ ايكٝالالاّ بالالأَٛض ايٓالالاؽ ،يف زْٝالالاِٖ ٚزٜالالِٓٗ ،ممالالا أزخالالٌ فٝالال٘
ْفػ٘ .

()28

املطل الجاني :احلاالت اليت ال جييز فيها متين امليت لالدعاء به:
فكس شنط ايعًُا ٤احلاي ١اييت ال جيالٛظ فٗٝالا متالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘ ٚ ،شيالو يت كالل
املصً  ١ايطاب  ١يف شيو ٖٚ ،ص ٙاحلاي ٖٞ ١ناآلت:ٞ
إٔ ٜتُٓ ٢املٜٚ ٛسى ٛب٘ يضطض ْالعٍ بال٘ :فعالٔ ىالٔ أْالؼ بالٔ َايالو ضضال ٞاهلل ىٓال٘ ،قالاٍ
ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ :ال ٜتُٓني أحسنِ امل َٔ ٛضط أ الاب٘ ،فالإٕ نالإ ال بالس

ايٓ

فاىةً ،فًٝكٌ :ايًِٗ أحٝين َا ناْو احلٝالا ٠خالرلاً يالٚ ،ٞتالٛفين إشا ناْالو ايٛفالا ٠خالرلاً
ي.)28( ٞ
ٚىٔ ُٖاّ بٔ َٓ ٘ ،قاٍٖ :صا َا حالسثٓا أبالٖ ٛطٜالط ،٠ىالٔ ضغال ٍٛاهلل
ٚغًِ فصنط أحازَٗٓ ٜاٚ :قاٍ ضغال ٍٛاهلل

الً ٢اهلل ىًٝال٘

الً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ« :ال ٜتُٓال ٢أحالسنِ

املٚ ، ٛال ٜس بال٘ َالٔ ق الٌ إٔ ٜأتٝال٘ ،إْال٘ إشا َالا أحالسنِ اْكئالع ىًُال٘ٚ ،إْال٘ ال ٜعٜالس
املالالأَ ىُالالط ٙإال خالالرلاً»(ٚ..)29قالالاٍ أْالالؼ :يالالٛال إٔ ضغالال ٍٛاهلل

الالً ٢اهلل ىًٝالال٘ ٚغالالًِ قالالاٍ:

«الٜتُٓني أحسنِ امل » ٛيتُٓٝت٘ ( ٚ )30ىٔ قالٝؼ بالٔ أبال ٞحالاظّ ،قالاٍ :زخًٓالا ىًال ٢خ الاب
ٚقالالس انتالال ٣ٛغال ع نٝالالا يف بئٓالال٘ ،فكالالاٍ :يالالَ ٛالالا إّٔ ضغالال ٍٛاهلل

الالً ٢اهلل ىًٝالال٘ ٚغالالًِ

«ْٗاْا إٔ ْسى ٛبامل ،» ٛيسى ٛب٘ )31(.شنط ايعً ١اييت َٔ أبًٗا ظُبالط ىالٔ متالين املالٛ
ٚايسىا ٤ب٘ :فكس بّٛب اإلَاّ ابٔ ح إ – ضمح٘ اهلل  -يف

 ٘ ٝباباً قاٍ فٝال٘ :شنالط

ايعً ١اييت َٔ أبًٗا ظبط ىٔ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ٚ :غام احلس ٜاآلت:ٞ
ٚىٔ ى ٝس اهلل بٔ ى س اهلل ،قاٍ :زلعو أبا ٖطٜطٜ ،٠كال :ٍٛزلعالو ضغال ٍٛاهلل

الً٢

27

( ) سبق جخزيجه.
28
( )مخفققق عليققه .صققحيح البخققاري  ,كخ ققامل اإلاز ق ت بققامل جماققي اإلاققزي اإلا ققىث ( )121/7رقققم  .5671صققحيح مسققلم كخققامل الققذكز والققدعاء  ,بققامل
كزاهت جماي اإلاىث لضزر هشل به ( )2364/4رقم .2683
29
هشل
( ) صحيح مسلم كخامل الذكز والدعاء  ,بامل كزاهت جماي اإلاىث لضز به ( )2365 /4رقم .2682
33
( ) صحيح مسلم كخامل الذكز والدعاء  ,بامل كزاهت جماي اإلاىث لضز هشل به ( )2364 /4رقم .2683
31
( ) صحيح مسلم كخامل الذكز والدعاء  ,بامل كزاهت جماي اإلاىث لضزر به ( )2364/4رقم .2681
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة

318

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتوبر-دٌسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

تمني املوت والدعاء به وأثرهما ىلع الفرد واملجتمع يف الفقه اإلسالمي

| د .عبدالله محسن عبدالله الحضرمي

اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ ٜك« :ٍٛال ٜتُالٓني أحالسنِ املال ، ٛإَالا حمػالٓاً فًعًال٘ ٜالعزاز خالرلاًٚ ،إَالا
َػ٦ٝاً فًعً٘ ٜػتعت »(.)32
ٚقاٍ ابٔ ايك ِٝيف ؾطح احلس : ٜفأَا حمػٔ فًعًال٘ إٔ ٜالعزاز ٚإَالا َػال ٤ٞفًعًال٘ إٔ
ٜػالالتعت أٜ ٟئً ال َالالٔ ضبالال٘ إىتابالال٘ إٜالالا ٙبتٛفٝكالال٘ يًتٛبالالٚ ١ق ٛشلالالا َٓالال٘ فٝالالع ٍٚىت ال٘ ىًٝالال٘،
ٚاالغتعتاب ْظرل االغذلضا ٖٛٚ ، ٤طً ايطض.)33( ٢
شنط احلهُ َٔ ١ايٓٗ ٞىٔ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ :قاٍ ايعطاق :ٞإٕ قًو إشا ناْو
اآلباٍ َكسض ٠ال ٜعزاز فٗٝاٚ ،ال ٜالٓكص َٓٗالا فُالا ايالصٜ ٟالاثط متالين املال ٛيف شيالوَٚ ،الا
احلهُ َٔ ١ايٓٗ ٞىٓ٘ قًو ٖصا ٖ ٛاملعٓ ٢املكتض ٞيًٓٗ ٞىٓ٘ ْ٘ ى

ال فا٥الس ٠فٝال٘،

ٚفَ ٘ٝطاغُ ١املكسٚضٚ ،ىسّ ايطضا ب٘ َالع َالا تكالسّ َالٔ نال ٕٛاملالأَ ال ٜعٜالس ٙىُالط ٙإال
خرلاً .

)(34

شنط حهِ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىٓس أٌٖ ايعًِ ٚ :قس أخص مجٗٛض ايفكٗاٖ َٔ ٤صٙ
ا حاز ٜإّٔ ا

ٌ :ايٓٗ ٞىٔ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ يضطض ْعٍ باإلْػإ ٚ ،بالٛاظ ٙإشا

خاف ىًْ ٢فػ٘ فتٓ ١يف ز.ٜ٘ٓ
ٚإّٔ ايٓٗالالٖٓ ٞالالا يًهطاٖالال ١ال يًت الالط ِٜيف َالالصٖ مجٗالالٛض ايعًُالالا ، ٤بُٓٝالالا شٖ ال أبالالٛ
ايع الالاؽ ايكالالطط ٚايؿالالٛناْ ٞإىل ايٓٗالال ٞاملئًالالل ىالالٔ شيالالوٚ .قالالس اغالالتسٍ أبالال ٛايع الالاؽ
ايكطط

هس ٜأبٖ ٞطٜط ٠ىٔ ضغ ٍٛاهلل

ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ فالصنط أحازٜال َٓٗالا:

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ« :ال ٜتُٓ ٢أحسنِ املٚ ، ٛال ٜالس بال٘ َالٔ ق الٌ إٔ

ٜأتٝالال٘ ،إْالال٘ إشا َالالا أحالالسنِ اْكئالالع ىًُالال٘ٚ ،إْالال٘ ال ٜعٜالالس املالالأَ ىُالالط ٙإال خالالرلاً»(.)35
ح ٝقاٍ  -بعس إٔ أٚضز حس ٜأبٖ ٞطٜطٚ ٠أْالؼ ضضال ٞاهلل ىُٓٗالا ٚ :-أَالا حالسٜ
أبٖ ٞطٜط ٠فف ٘ٝايٓٗ ٞىٔ متالين املالَ ٛئًكالاً يضالط ٚيغالرل ضالط ،أال تالط ٣أْال٘ ىًالٌ ايٓٗالٞ
باْكئالالا ايعُالالطٖٚ ،الالصإ احلالالسٜثإ ٜفٝالالسإ َكصالالٛز ٜٔخمالالتًفني ال حيُالالٌ أحالالسُٖا ىًالال٢
اآلخط .

()36

ٚقاٍ ب٘ احلافظ ابالٔ حجالط ٚيهٓال٘ مل جيالعّ بال٘ ٚ ،ت الع اإلَالاّ ايٓال ٟٚٛفٝال٘ ،

32

( ) صحيح ابً حبان كخامل الجىائش  ,بقامل ككقز العلقت المقي مقً أجلهقا سجقز عقً جماقي اإلاقىث ,والقدعاء بقه ( )267 /7رققم .2989وصقخحه ألالبقاوي
في صحيح ابً حبان وحعليقه عليه.
33
( ) بدائع الفىائد (.)182 /4
34
( ) طزح الخثرًب (.)257/3
35
( ) سبق جخزيجه.
36
( ) اإلافهم (.)642/2
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ح ٝقاٍ ابٔ حجط :قاٍ ايٓ ٟٚٛيف احلس ٜايتصالطٜح بهطاٖال ١متالين املال ٛيضالط ْالعٍ
ب٘ َٔ فاق ١أ ٚحمٓ ١بعسٚ ٚذمَ َٔ ٙٛؿالام ايالسْٝا فأَالا إشا خالاف ضالطضاً أ ٚفتٓال ١يف زٜٓال٘
فة نطاٖ ١ف ٘ٝملفٗالٖ ّٛالصا احلالسٚ ٜقالس فعًال٘ خة٥الل َالٔ ايػالًف يالصيوٚ .فٝال٘ إّٔ َالٔ
خايف فًِ ٜصدل ىً ٢ايضط ٚمتٓ ٢امل ٛيضط ْعٍ ب٘ فًٝكٌ ايسىا ٤املصنٛض.
قًو ااٖط احلس ٜاملٓع َئًكاً ٚ ،االقتصاض ىًال ٢ايالسىاَ ٤ئًكالاً .يهالٔ ايالص ٟقايال٘
ايؿٝذ ال بأؽ ب٘ ملٔ ٚقع َٓ٘ ايالتُين يٝهال ٕٛىْٛالاً يال٘ ىًال ٢تالطى ايالتُينٚ )37( .قالاٍ بٗالصا
ايك ٍٛايؿٛناْٚ ٞبعّ ب٘ ح ٝقاٍ َتعك اً ىً ٢ق ٍٛايٓال :ٟٚٛقالاٍ ايٓال ٟٚٛقالاٍ ايعًُالا٤
َٔ أ

ابٓا ٚغرلِٖ ٖصا إشا متٓ ٢يضط أ ٚذم ٙٛفإٕ متٓ ٢امل ٛخٛفاً ىًال ٢زٜٓال٘ يفػالاز

ايعَالالإ ٚذمالال ٛشاى مل ٜهالالطٖٚ ٙالالصا ختصالالٝص مبجالالطز االغت ػالالإ فالالإٕ ايٓٗالال ٞىالالاّ فالالة
جيٛظ ايتُين هاٍ َٔ ا حٛاٍ يهٔ إشا ْعٍ ب٘ ايضط ٚغ ِ٦احلٝا ٠قاٍ ٖص ٙاملكايال ١اياليت
أضؾس إيٗٝا ايؿاض

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ ٚاصؿ ١ٝىً ٢ز ٜ٘ٓيفػاز ايعَإ ٖالَ ٞالٔ مجًال١

َا ٜصسم ىً ٘ٝأْ٘ ضط بٌ ايضط ايعا٥س إىل ايس ٜٔأؾس ىٓس املالأَ َالٔ ايضالط ايعا٥الس إىل
اي سٕ أ ٚايعا٥س إىل ايسْٝا .فاحلا ٌ أْال٘ يالٝؼ حالس إٔ ٜتُٓال ٢املال ٛيؿالَ ٤ٞالٔ ا ؾالٝا٤
نآ٥اً َا نإ بٌ ٜعسٍ ىٔ شيو إىل ٖصا ايسىا ٤ايص ٟبا ٤ىالٔ ايؿالاض
ٚغًِ.

الً ٢اهلل ىًٝال٘

()38

ا زي ١اييت اغتسٍ بٗا ااُٗٛض ٚأب ٛايع اؽ ايكطط ٚايؿٛنآَْٚ ٞاقؿتٗاْ ٖٞ :فؼ
ا حازٜال ال ٚا ثالالالاض ايػالالالابكٚ ،١الظٜالالالاز ٠فٗٝالالالاٚ ،يهالالالٔ ااُٗالالالٛض مجعالالالٛا بٗٓٝالالالا بالالالايكٍٛ
بايتفص ٌٝبني حاٍ ايهطاٖٚ ١حاٍ ااٛاظ  ،مجعالاً بالني زالال ٖالص ٙا حازٜال ٚ ،تٛافالل
املعٓ ٢بٚ ،ِٗٓٝإىُاٍ بع

ايكٛاىس املُٗ ١يف االغالتسالٍ َثالٌ محالٌ املئًالل ىًال ٢املكٝالس،

ٚااُع بني ا زي.١
بُٓٝا قاٍ أب ٛايع اؽ ٚايؿٛناْ ٞباملٓع املئًل ىٔ شيو ٚ ،شيالو بٓالا ٤ىًالَ ٢الا فُٗالاٙ
َٔ زالي ١بع

ا حاز ٜىً ٢املعٓ ٢ايص ٟت ٛة إي.٘ٝ

فايكطط قاٍ باملٓع املئًل حلص ٍٛايضط ٚيغالرل ايضالط َالٔ زاليال ١حالس ٜأبالٖ ٞطٜالط٠
ايػالالابل ْالال٘ ىًالالٌ ايٓٗالال ٞباْكئالالا ايعُالالطٚ ،هالالس ٜأْالالؼ ايػالالابل هصالال ٍٛايضالالط فكالالط،
37

( ) فخح الباري (.)222/13
38
( ) جحفت الذاكزيً بعدة الحصً الحصين (ص.)329-328 :
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فٝفٝسإ َكصٛز ٜٔخمتًفني ال حيٌُ أحسُٖا ىً ٢ا خط.
بُٓٝالالا اغالالتسٍ ايؿالالٛناْ ٞهالالس ٜأْالالؼ ٚيهالالٔ ٜالالط ٣ختصٝصالال٘ إمنالالا ٖالال ٛمبجالالطز
االغت ػإ ّٕ ايٓٗ ٞىاّٚ ،إمنا ٜك ٍٛايسىا ٤املؿط ٚايص ٟبا ٤ىالٔ ايؿالاض

الً ٢اهلل

ىًٚ ٘ٝغًِ يف حاٍ ايضط ايسٜين أ ٚايسْ.ٟٛٝ
حجة اجلمهير لمنااشعها:
 )1إٔ ايالالٓ

 -الالً ٢اهلل ىًٝالال٘ ٚغالالًِ  -أطًالالل  -يف حالالس ٜأبالالٖ ٞطٜالالط - ٠ايٓٗالال ٞىالالٔ

متالالين املالالٚ ، ٛقٝالالس ٙيف حالالس ٜأْالالؼ ،بالالإٔ ٜهالال ٕٛمتٓٝالال٘ يالال٘ يضالالط ْالالعٍ بالال٘; فُ ٝالالٌ
املئًل ىً ٢املكٝس.
 )2إٔ َئًل حس ٜأْؼ ٜؿٌُ ايضط ايالسْٚ ٟٛٝا خالط ،ٟٚيهالٔ املالطاز إمنالا ٖال ٛايضالط
ايسْ ٟٛٝفكط ،بسي ٌٝضٚا :١ٜال ٜتُٓني أحسنِ امل ٛيضالط ْالعٍ بال٘ يف ايالسْٝا حٝال
قٝس ايضط ن ْ٘ٛيف ايسْٝا(.)39
 )3أْ٘ قس ض ٟٚىٔ ايٓ

 ٢ً -اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ َ -الا ٜالسٍ ىًال ٢بالٛاظ ايالسىا ٤بالاملٛ

ىٓس خٛف ايفنت :فف ٞاحلس ٜايكسغال ٞإٔ اهلل تعالاىل قالاٍ يٓ ٝال٘  -الً ٢اهلل ىًٝال٘
ٚغًِٜ :ا حمُس إشا

ًٝو فكٌ :ايًِٗ إْ ٞأغأيو فعٌ اصرلا ٚ ،تالطى املٓهالطا ،

ٚح املػاننيٚ ،إشا أضز بع ازى فتٓ ١فاق ضين إيٝو غرل َفت.)40( ٕٛ
ٚىالالالٔ أبالالالٖ ٞطٜالالالط- ٠ضضالالال ٞاهلل ىٓالالال٘ -قالالالاٍ :قالالالاٍ ضغالالال ٍٛاهلل  -الالالً ٢اهلل ىًٝالالال٘
ٚغًِٚ :ايصْ ٟفػ ٞبٝس ٙال تصٖ ايسْٝا حت ٢ميط ايطبٌ ىً ٢ايكدل فٝتُط ىًٜٚ ٘ٝك:ٍٛ
ٜا يٝتين نٓو َهإ

اح ٖصا ايكدلٚ ،يٝؼ ب٘ ايس ٜٔإال اي ة.)41( ٤

فكٛي٘  ٢ً -اهلل ىًٚ ٘ٝغًِٚ :يٝؼ ب٘ ايسٜ ٜٔكتض ٞإباح ١شيو إٔ يال ٛنالإ ىالٔ
ايس.ٜٔ

()42

ايذلبٝحٜ :ت ني َٔ خةٍ َا غ ل تطبٝح َصٖ ااُٗٛض ،يك ٠ٛأزيتِٗ ٚضب إ زاليتٗا،
 ٖٛٚأْ٘ ُٜهط ٙمتين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ٚ،جيٛظ يف حاي ١اصالٛف ىًال ٢ايالس ٜٔىٓالس تعطضال٘
39

( ) اهظز :فخح الباري ,البقً ججقز ( ,)133 /13وطقزح الخثرًقب ,للعزايقي (.)256 /3والحقدًث أخزجقه اليسقائي فقي سقيىه كخقامل الجىقائش ,بقامل جماقي
اإلاىث ( )333/4رقم .1819
43
( ) مسققىد أحمققد ( )438 /5رقققم  , 3484و سق ن المرمققذي ,فققي كخققامل الخفسققير  ,بققامل ومققً سققىرة ص ( )366/5رقققم حققدًث ( ,)3233وصققخحه
ألالباوي في إرواء الغليل (.)147 /3
41
( ) صحيح مسلم ,في كخامل الفمن وأشزاط الساعت ,بامل ال جقىم الساعت حمت ًمز الزجل ( )2231/4رقم(.)157
42
( ) اهظز :املحزر الىجيز ,البً عطيت ( ,)284 /3وطزح الخثرًب ,للعزايي ( ,)256 /3وفخح الباري ,البً ججز (.)81 /13
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يًفالالنت ٖٚ ،الالَ ٛالالٔ بالالاب ااُالالع بالالني ا زيالالَٚ ١الالٔ بالالاب محالالٌ املئًالالل ىًالال ٢املكّٝالالس ٚ ،إىُاشلالالا
نًٗا يف غٝام َتٓاغل َٓض ط.
ٚأَا َٔ َٓع َٔ شيو َئًك ًا فٗ ٛضأ ٟبعال

ايعًُالاَ ٤الٔ أَثالاٍ أبال ٞايع الاؽ ايكالطط

ٚايؿٛناْٚ ، ٞقٛشلُا َطبٛح يضعف اغتسالشلُا  ،يعسّ إىُاشلُالا بكٝال ١ا زيال ١ا خالط٣
 ٚقس ضزّ ااُٗٛض ىًُٗٝاٚ .اهلل أىًِ ٚأحهِ.
مهها ف ت ه علههت م ه فعمنههت املههيت لفههدعي بههه لةههير نهها :بههه م ه العحههيفب لالكياه هة :فكالالس
اختًف ايفكٗا ٤يف متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ َٔ ح ٝإفازت٘ ايت ط ِٜأّ اطز ايهطاٖ ١أّ
ااٛاظ ىً ٢ثةث ١أقٛاٍ:
ايكالال ٍٛا  :ٍٚأْالال٘ يًهطاٖالالٖٚ ١الالَ ٛالالصٖ ااُٗالالٛض ٚازىالال ٢ايعطاقالال ٞا ب اإلمجالالا ىًٝالال٘
ٚاغتسضى ىً ٘ٝابٓ٘ مبا ْكٌ ىٔ ابٔ ىدل ايدل ايك ٍٛبايت ط ِٜىٔ بع

ايعًُا.٤

ح ٝقاٍ ايعطاق ٞاالبٔ :ف ٘ٝايٓٗال ٞىالٔ متالين املالٚ ٛىالٔ ايالسىا ٤بالٖ٘ٚ ،ال ٛحمُالٍٛ
ىً ٢ايهطاٖ ١نُا حهٚ ٢ايس - ٟضمح٘ اهلل  -يف ؾطح ايذلَالص ٟاإلمجالا ىًٝال٘،
ٚقاٍ إٕ ٖصا ٖ ٛايصاضف ىٔ محٌ ايٓٗال ٞىًال ٢ايت الط .ِٜقًالو يهالٔ

الطح أبال ٛىُالط بالٔ

ى س ايدل بايت ط ِٜفكاٍ املتُين يًُ ٛيٝؼ مب ال يًكالا ٤اهلل بالٌ ٖال ٛىالام هلل تعالاىل يف
متٓ ٘ٝيًُ ٛإشا نإ بايٓٗ ٞىاملاً.)43( ..
قٛي٘ :إٕ ٖصا ٖ ٛايصاضف ىٔ محٌ ايٓٗ ٞىًال ٢ايت الطٜ .ِٜعالين حالس ٜأبالٖ ٞطٜالط٠
ىٔ ايالٓ

-

الً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ  -أْال٘ قالاٍ «ال ٜتُالٓني أحالسنِ املال ٛإَالا حمػالٓاً
()44

فًعً٘ إٔ ٜعزازٚ ،إَا َػ٦ٝاً فًعً٘ إٔ ٜػتعت »  ْ٘ .نالإ ٜؿالطح٘ ٚقالاٍ أثٓالا ٤ؾالطح٘
إٕ ايصالاضف ىالٔ ايٛبالٛب قٛيال٘ ىًٝال٘ ايػالةّ :إَالا حمػالٓاً فًعًال٘ إٔ ٜالعزازٚ ،إَالا َػال٦ٝاً
فًعً٘ إٔ ٜػتعت ٚ .قاٍ ايسنتٛض أمحس بٔ ى س ايععٜع بٔ َكطٕ ايصغرل  :أمجع ايعًُالا٤
ىًالال ٢نطاٖالال ١متالالين املالالٚ ٛايالالسىا ٤بالال٘; ىٓالالس ٚبالالٛز ضالالطض زْٝالالَ ،ٟٛالالٔ َالالطض أ ٚفاقالال ١أٚ
حمٓ ،١أ ٚذم ٛشيو َٔ َؿام ايسْٝا; ملا يف شيو َٔ ااع ٚىسّ ايطضا بايكضا.)45( ٤
43

( ) طزح الخثرًب في شزح الخقزيب (.)253 /3
44
( ) سبق جخزيجه.
45
( ) ألاحادًققث اإلاشققكلت ال ققىاردة فققي جفسققير الق قزآن الكققزيم (ص.)277-276 :وقققال ف ققي هامشققه:ا حكققى ؤلاجم ققاد الحققافر سيققً ال ققدًً عبققد ال ققزحيم
العزايقي ,هقلققه عىققه ابىققه الحققافر أبقى سرعققت العزايققي فققي اطققزح الخثرًققبا ( .)253 /3واهظقز :إكمققال اإلاعلققم ,للقا ق ي عيققا ( ,)179 /8وشققزح
صحيح مسلم ,للىىوي (.)12 /17ا.
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ايك ٍٛايثاْ :ٞأْ٘ يًت طٚ .ِٜقاٍ ب٘ أب ٛىُط بالٔ ى الس ايالدل املالايه : ٞقالاٍ أبال ٛىُالط ْٗال٢
ضغ ٍٛاهلل

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ أَت٘ ىٔ إٔ ٜتُٓال ٢أحالسِٖ املال ٛيضالط ْالعٍ بال٘ فالاملتُين

يًُ ٛيٝؼ مب

يًكا ٤اهلل بٌ ٖ ٛىام هلل ىالع ٚبالٌ يف متٓٝال٘ املال ٛإشا نالإ بالايٓٗٞ

ىاملاً – ...غام ا حاز ٜايػابك ١يف ايٓٗ ٞىالٔ متالين املال – ٛثالِ قالاٍ  :فٗالص ٙاآلثالاض َٚالا
نإ َثًٗا ٜسيو ىًال ٢إٔ حال يكالا ٤اهلل يالٝؼ بالتُين املالٚ ٛاهلل أىًالِ ٚ )46(.املةحالظ إّٔ
ٖصا ايك ٍٛاغتٓ ئ٘ َٔ فُٗ٘ حاز ٜايٓٗ ٞايػابكٚ ، ١مل ٜٓػ ٘ حس غٛا.ٙ
ايك ٍٛايثاي  :جيٛظ متين املَ ٛئًكاً ٚي ٛمل ٜٓعٍ ب٘ أ ٟضطض  ٖٛٚ ،قال ٍٛمل ُٜعالطف يال٘
قا ٌ٥ب٘ ٚ ،إمنا ْػ ٘ ابٔ ى س ايدل إىل بع
اهلل

ايٓاؽ ح ٝقاٍ :ىٔ أبٖ ٞطٜالط ٠إٔ ضغالٍٛ

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ قالاٍ :ال تكال ّٛايػالاى ١حتال ٢ميالط ايطبالٌ بكالدل ايطبالٌ فٝكالٜ ٍٛالا

يٝتين َهاْ٘ ( )47قاٍ أب ٛىُط قس أّ بع

ايٓاؽ إٔ ٖصا احلسَ ٜعاضض يٓٗ٘ٝ

الً٢

اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ ىٔ متين امل ٛبكٛي٘ ىً ٘ٝايػالةّ :ال ٜتُالٓني أحالسنِ املال ٛيضالط ْالعٍ
ب٘ ( )48قاٍ ٚيف ٖصا احلس ٜإباح ١متين املٚ ٛيٝؼ نُالا االٔ ٚإمنالا ٖالصا خالدل إٔ شيالو
غٝه ٕٛيؿسَ ٠ا ٜٓعٍ بايٓاؽ َٔ فػاز احلاٍ يف ايسٚ ٜٔضالعف٘ ٚخالٛف شٖابال٘ ال يضالط
ٜٓعٍ باملأَ يف بػُ٘ ٚأَا قٛي٘

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ :ال تك ّٛايػاى ١حت ٢ميط ايطبٌ

بكدل ايطبٌ فٝكٜ ٍٛا يٝتين َهاْو

()49

فإمنا ٖال ٛخالدل ىالٔ تغالرل ايعَالإ َٚالا حيالسث فٝال٘

َٔ ا حملٔ ٚاي ةٚ ٤ايفنت ٚقس أزضنٓا شيو ايعَإ نُا ؾالا ٤ايٛاحالس املٓالإ ال ؾالطٜو يال٘
ىصُٓا اهلل ٚٚفكٓا ٚغفط يٓا حَني.

()50

ٚقالالاٍ ايعطاقالال :ٞحيتُالالٌ إٔ ٜهالال ٕٛغالال

ٖالالصا ايالالتُين َالالا ٜالالطَ ٣الالٔ ايالال ةٚ ٤احملالالٔ

ٚايؿالالسا٥س ٚايفالالنت  ،فالالرل ٣املالال ٛايالالصٖ ٟالال ٛأىظالالِ املصالالا ٥أٖالال ٕٛممالالا ٖالال ٛفٝالال٘ فٝتُٓالال٢
املص ١ ٝاشل ١ٓٝيف اىتكازٚ ،ٙحيتُالٌ إٔ ٜهال ٕٛغال ٘ َالا ٜالطَ ٣الٔ تغالٝرل ايؿالطٜعٚ ١ت السٌٜ
ايس ٜٔفٝتُٓ ٢امل ٛيػةَ ١زٚ ،ٜ٘ٓقس شنط االحتُايني ايكاض ٞىٝاضٚ ،ايثاَُْٗٓ ٞا
َطزٚز يكٛي٘ يف ايطٚاٜال ١ا خالطٚ ،٣يالٝؼ بال٘ ايالس ٜٔإال ايال ة )51( ٤أ ٟال حيًُال٘ ىًال ٢شيالو
46

( ) الخمهيد ( .)28-26/18
47
( ) صحيح مسلم كخامل الفمن ,بامل ال جقىم الساعت حمت ًمز الزجل  )2231/4(,رقم .157
48
( ) سبق جخزيجه.
49
( ) سبق جخزيجه.
53
( ) الخمهيد (.)146/18
51
( ) سبق جخزيجه.
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أَط ايسٚ ،ٜٔإمنا حيًُ٘ ىً ٘ٝاي ةٚ ،٤قس بعّ ابٔ ى س ايدل بٗصا االحتُاٍ املطزٚز فكالاٍ
أ بع

ايٓاؽ إٔ ٖالصا احلالسَ ٜعالاضض يًٓٗال ٞىالٔ متالين املالٚ ، ٛقالاٍ يف ٖالصا إباحال١

متٓٚ ،٘ٝيٝؼ نُا أٚ ،إمنا ٖصا خدل إٔ شيو غٝه ٕٛيؿس ٠تٓالعٍ بايٓالاؽ َالٔ فػالاز
احلالالاٍ يف ايالالسٚ ،ٜٔضالالعف٘ٚ ،خالالٛف شٖابالال٘ ال يضالالطض ٜٓالالعٍ بالالاملأَ يف بػالالُ٘ اٖ الالٚ ،قالالس
ىطفو إٔ ضٚاَ ١ٜػًِ َٔ ططٜل أب ٞحاظّ تطز.ٙ

()52

ٚقاٍ ابٔ ضب َٗٓٚ :ا :متين امل ٛىً ٢غرل ايٛب ٙٛاملتكسَال ١فكالس اختًالف ايعًُالا ٤يف
نطاٖٝت٘ ٚاغت اب٘ ٚقس ضخص ف ٘ٝمجاى َٔ ١ايػًف ٚنطٖ٘ حخالطٚ ٕٚحهال ٢بعال
ابٓا ىٔ أمحس يف شيو ضٚاٜتني ٚال ٜصح  ،فإّٕ أمحس إمنالا ْالصّ ىًال ٢نطاٖال ١متالين

أ

امل ٛيضطض ايسْٝا ٚىً ٢بٛاظ متٓ ٘ٝخؿ ١ٝايفتٓ ١يف ايسٚ ٜٔضمبالا أزخالٌ بعضالِٗ يف ٖالصا
االختةف ايكػِ ايص ٟق ً٘ ٚ ،يف شيو ْظط.

()53

ايذلبٝح :إٔ اطز متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ يضطض زْ ٟٛٝأْ٘ َهط ٙٚىٓس ااُٗالٛضٖٚ ،الٛ
ايك ٍٛايطابح ،ملا ت  َٔ ّٔٝق ٌ ق ٠ٛأزيت٘ٚ ،تٛافكٗا َع ااُع بٗٓٝا.
ٚأَا إشا اقذلٕ متين املٚ ٛايسىا ٤بال٘ ٚاختالاش بعال

ايٛغالا ٌ٥ايغالرل َؿالطٚى ١يت ككال٘

َٔ َثٌ ؾطب ايػِّ أ ٚايػكٛط َٔ قُ ١ىايٝال، ١إخل فالة خالةف يف اطميال٘ٚ .اهلل أىًالِ
ٚأحهِ.
ما ف ت علت م فعمنت امليت لفدعي به لةير نا :به م حيح الدعاء املشيلع

حقه:

قالالاٍ ايعطاقالال :ٞقٛيالال٘ يف حالالس ٜأْالالؼ «فالالإٕ نالالإ ال بالالس َتُٓ ٝالاً فًٝكالالٌ ايًالالِٗ أحالالٝين َالالا
ناْو احلٝا ٠خرلاً يالٚ ،ٞتالٛفين إشا ناْالو ايٛفالا ٠خالرلاً يال )54(»ٞيالٝؼ املالطاز بٗالصا ا َالط
اغت اب ايسىا ٤ب٘ شلصا بٌ تطن٘ أفضٌ َٔ ايسىا ٤بال٘ فأْال٘ ضتال ا َالط بال٘ ىًال ٢نالٕٛ
املتُين ال بس إٔ ٜكع َٓ٘

ٛض ٠متٔ َالع ْٗٝال٘ أٚال ىالٔ شيالوٚ ،نالصا قالاٍ ايٓال ٟٚٛيف ٖالصٙ

احلاي ١ا فضٌ ايصدل ٚايػه ٕٛيًكضا.٤

()55

قاٍ ابٔ حجط ٚ :قٛي٘ فإٕ نإ إخل فَ ٘ٝا ٜصطف ا َط ىٔ حكٝكت٘ َٔ ايٛبٛب أٚ

52

( ) طزح الخثرًب (.)259/3
53
( ) لطائف اإلاعارف (.)299-297
54
( ) سبق جخزيجه.
55
( ) طزح الخثرًب (.)338/3
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االغت اب ٜٚسٍ ىً ٢أْ٘ ملئًل اإلشٕ ٕ ا َط بعس احلظط ال  ٜك ٢ىً ٢حكٝكت٘.)56( ..
المبحث الثالث :أثار تمنً الموت والذعاء به على الفرد والمجتمع:
املطل اوأل ::أثي متين امليت لالدعاء به علت الفي خاصة:
ٖٓاى حثالاض نالثرل ٠غالً ٚ ١ً ٝغال ١٦ٝىًال ٢ايفالطز ْفػال٘ َالٔ بالطّا ٤متازٜال٘ يف متّٓال ٞاملالٛ
ٚايسىا ٤ب٘ ٚايغً ٛف ٖٞٚ ، ٘ٝاحلاي ١اييت ْٗو ىٓٗا ايؿطٜع ١اإلغةَ ١ٝاياليت متّ احلالسٜ
ىٓٗا غابكاً ٚ ،أؾرل ٖٓا إىل َا تت عت٘ ٚمجعت٘ َٔ ٖص ٙا ثاض ٖٞٚ ،ناآلت:ٞ
 )1متين طً إظايْ ١عُ ١احلٝا ٠بػ

زْ ٟٛٝظا:ٌ٥

قاٍ ايعطاقٚ :ٞأَا ايسىا ٤بامل ٛفًِ ٜظٗط فَ ٘ٝصً  ١ملالا فٝال٘ َالٔ طًال إظايالْ ١عُال١
احلٝاَٚ ،٠ا ٜذلت ىًٗٝا َٔ ايفٛا٥س..

()57

ٚقالالاٍ ايالالسًَٖ : ٟٛالالٔ أزب اإلْػالالإ يف بٓ ال ضبالال٘ أال جيالالذلس ىًالال ٢طً ال غالالً ْعُ ال٘،
ٚاحلٝاْ ٠عُ ١ن رلْٗ ٠ا ٚغ ١ًٝإىل نػال اإلحػالإ ،فإْال٘ إشا َالا اْكئالع أنثالط
ىًُالال٘ٚ ،ال ٜذلقالال ٢إال تطق ٝالاً ط ٝع ٝالاًٚ ،أٜض الاً فالالصيو تٗالالٛض ٚتضالالجط ُٖٚالالا َالالٔ أق ال ح
ا خةم .

()58

 )2حص ٍٛاْكئا ايعٌُ ايصاحل :
قاٍ ايعطاق :ٞأؾاض ايٓ

-

ً ٢اهلل ىًٚ ٘ٝغًِ  -إىل املعٓ ٢يف ايٓٗ ٞىٔ متالين

املالالٚ ، ٛايالالسىا ٤بالالٖ٘ٚ ،الال ٛاْكئالالا ا ىُالالاٍ بالالامل ٛففالال ٞاحلٝالالا ٠ظٜالالاز ٠ا بالالٛض بعٜالالاز٠
ا ىُاٍٚ ،ي ٛمل ٜهٔ إال اغتُطاض اإلميإ فأ ٟىٌُ أىظِ َٓ٘

()59

ٚقاٍ ابٔ حجطٚ :ف ٘ٝإؾالاض ٠إىل إٔ املعٓال ٢يف ايٓٗال ٞىالٔ متالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘ ٖالٛ
اْكئا ايعٌُ بامل ٛفإٕ احلٝاٜ ٠تػ

َٓٗا ايعُالٌ ٚايعُالٌ حيصالٌ ظٜالاز ٠ايثالٛاب ٚيالٛ

مل ٜهٔ إال اغتُطاض ايتٛحٝس فٗ ٛأفضٌ ا ىُاٍ ٚال ٜطز ىًٖ ٢صا أْ٘ جيالٛظ إٔ ٜكالع
االضتساز ٚايعٝاش باهلل تعاىل ىٔ اإلميإ ٕ شيو ْازض ٚاإلميإ بعس إٔ ختايط بؿاؾت٘
ايكًٛب ال ٜػدئ٘ أحس ٚىً ٢تكسٜط ٚق ٛشيو ٚقس ٚقع يهٔ ْالازضا فُالٔ غال ل يال٘ يف
ىًِ اهلل خامت ١ايػ ٤ٛفة بس َٔ ٚقٛىٗا طاٍ ىُط ٙأ ٚقصط فتعج ً٘ٝبئًال املال ٛال
56

( ) فخح الباري (.)128/13
57
( ) طزح الخثرًب (.)255/3
58
( ) ججت هللا البالغت (.)53/2
59
( ) اإلازجع هفسه .والحدًث سبق جخزيجه.
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خرل ي٘ ف.٘ٝ

()60

 )3تغًّ باْ ايكٓٛط ىً ٢ايطباٚ ، ٤غ ٤ٛايظٔ باهلل تعاىل  ،ىً ٢حػٔ ايظّٔ باهلل
تعاىل.
ٜ )4عتدل ْ َٔ ٛأْٛا االىذلاض َٚطاغُ ١ايكسض :قاٍ ابٔ حجط :
املئًل ْ ٛاىذلاض َٚطاغُ ١يًكسض احملت.ّٛ
)5

ٕ يف ايتُين

()61

ُٜضعف ايٓفؼٚ ،حيسث اصَٛض ٚايهػٌٜٛٚ .قع يف ايٝأؽٚ ،املئًٛب َٔ ايع س
َكاٖ ١َٚص ٙا َٛضٚ ،ايػع ٞيف إضعافٗا ٚختفٝفٗا هػ اقتساضٚ ،ٙإٔ ٜهٕٛ
َع٘ َٔ ق ٠ٛايكً ٚق ٠ٛايئُع يف ظٚاٍ َا ْعٍ ب٘ٚ .شيو َٛب

َط :ٜٔايًئف

اإلشل ٞملٔ أت ٢با غ اب املأَٛض بٗاٚ ،ايػع ٞايٓافع ايصٜٛ ٟب ٘ ق ٠ٛايكً
ٚضباؤ.ٙ

)(62

 )6إٔ متٓ ٢املٛ

بٌٗ ٚمحل; فإْ٘ ال ٜسضَ ٟا ٜه ٕٛبعس امل ، ٛفطمبا نإ

ناملػتجرل َٔ ايضط إىل َا ٖ ٛأفظع َٓ٘ َٔ ،ىصاب ايدلظر ٚأٖٛاي٘(.)63
املطل الجاني :أثي متين امليت لالدعاء به علت اتجمعم عامة:
الؾالالو إٔ غالالًٛى ايفالالطز ايػالال ٤ٞيالال٘ اْعهاغالالات٘ ايػالالً  ١ٝىًالال ٢اتُعالال٘ ٚ ،ايعهالالؼ
ٝح يف ايغاي ٚ ،يصا فكس ُْٗ ٞىٔ متين امل ٛيًضط ايصٜٓ ٟالعٍ بايع السَ ،الٔ َالطض أٚ
فكالالط أ ٚخالالٛف ،أٚ ٚقالال ٛيف ؾالالسًَٗٚ ٠هالال ،١أ ٚذمٖٛالالا َالالٔ ا ؾالالٝا .٤فالالإّٕ يف متّٓال ٞاملالالٛ
يصيو َفاغس ىًٚ ٘ٝىً ٢اتُعٖ٘ َٔٚ .ص ٙاآلثاض ىً ٢اجملتُع:
 )1خئٛضٚ ٠ق ٛاجملتُع يف ٖص ٙاآلفٖٚ :١ال ٞمتالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘ :قالاٍ ايعطاقال :ٞأ ّٕ
ايٓالالاؽ ال ٜتُٓالال ٕٛاملالال ٛإال يضالالط ْالالعٍ بٗالالِ فٝفعًالال ٕٛشيالالو ضالالٝكاً ٚضالالجطاًٚ ،غالالدئاً
يًُكسٚضٚ ،مل جتط ىاز ٠ايٓاؽ بتُين امل ٛبغرل غ ..

()64

 )2خئالالاب ايٓٗالال ٞيًجُٝالالع ٚيالالٝؼ صالالٛام ايٓالالاؽ ُٖٝتالال٘ ىًالال ٢اجملتُالالع  ،يهالال ٜ ٞتعالالس
ايٓاؽ ىٔ َضالاض ايٛقال ٛفٝال٘ :قالاٍ ابالٔ حجالط  :قٛيال٘ (:ال ٜتُالٓني أحالسنِ املالَ ٛالٔ
63

( ) فخح الباري (.)133/13
61
( ) فخح الباري (.)138/13
62
( ) اهظز بهجت قلىمل ألابزار وقزة عيىن ألاخيار لعبد الزحمً بً هاصز آل سعدي (ص .)175
63
( ) اإلازجع هفسه.
64
( ) طزح الخثرًب (.)357/3
للعلوم اإلنسانٍة واالجتماعٍة

326

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتوبر-دٌسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

تمني املوت والدعاء به وأثرهما ىلع الفرد واملجتمع يف الفقه اإلسالمي

| د .عبدالله محسن عبدالله الحضرمي

ضط أ اب٘) :اصئاب يًص ابٚ ١املطاز َٔٚ ِٖ :بعسِٖ َٔ املػًُني ىَُٛاً

()65

 )3ضعف ضٚح ايتٓافؼ يف اصرلا بني اجملتُع :قاٍ ابٔ حجطٚ :قس خئالط يال ٞيف َعٓال٢
احلالالس ٜإٔ فٝالال٘ إؾالالاض ٠إىل تغ الالٝط احملػالالٔ بإحػالالاْ٘ ٚاالالصٜط املػالالَ ٤ٞالالٔ إغالالا٤ت٘
فهأْ٘ ٜك َٔ ٍٛنإ حمػٓاً فًٝذلى متالين املالٚ ٛيٝػالتُط ىًال ٢إحػالاْ٘ ٚاالظزٜالاز
َٓ٘  َٔٚنإ َػ٦ٝاً فًٝذلى متين املٚ ٛيٝكًع ىٔ اإلغالا ٠٤يال٦ة ميال ٛىًال ٢إغالا٤ت٘
فٝهالال ٕٛىًالال ٢خئالالط  )66(.فايغ ئالالٖٓ ١الالا يعٜالالاز ٠قالال ٠ٛىعمي ال ١اجملتُالالع املػالالًِ ينحػالالإ
ٚمناٚ ،٘٥قً ١اإلغاٚ ٠٤ختفٝفٗا يس ٣ا َ ١املػالًُ ١ااالازٖٚ .٠الصا ٜتئًال االبتٗالاز يف
احلٝاٚ ،٠اي عس ىٔ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘.
ٜ )4الالاز ٟإىل ضالالعف اإلميالالإ بايكضالالاٚ ٤ايكالالسض يف ا َالال ١الغالُّٝا إشا نثُالالط ىٓالالس أفطازٖالالا:
قاٍ ايٓٝػابٛض :ٟفالإٕ شيالو ْالَ ٛالٔ ىالسّ ايطضالا بايكضالاٜٚ ٤السٍ ىًال ٢ااالع ٚضالٝل
ايعئٔ ٜٓٚايف قض ١ٝايتٛنٌ ٚايتػً ،ِٝأ ٚىً ٢متٔ غال ٘ ااالعّ باي ٛال ٍٛإىل ْعالِٝ
اآلخط ٠فإٕ شيو خاضش ىٔ قاْ ٕٛا زبْٚ ،الَ ٛالٔ ا خ الاض بايغٝال ال ًٜٝالل إال بال ع
أٚيٝا ٤اهلل .

()67

 )5إٕ متالالالين املالالالٚ ٛايالالالسىا ٤بالالال٘ إشا اقالالالذلٕ بالالال٘ ايٛغالالالا ٌ٥احملطَالالال ١إلظٖالالالام ٖالالالص ٙايالالالٓفؼ
ناالْت اض بهٌ أؾهاي٘ ٛ ٚض ٙزاخٌ اجملتُع املػالًِ ،فٗالصا اُالع ىًال ٢اطميال٘
بني أٌٖ ايعًِ املٛثٛم بِٗ ٚاملعتدل طدلتِٗ ٚىًُِٗ ٚىسشلِ.
ىٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضض ٞاهلل ىٓ٘ ،ىٔ ايالٓ

الً ٢اهلل ىًٝال٘ ٚغالًِ قالاٍَ« :الٔ تالطزَ ٣الٔ

ب ٌ فكتٌ ْفػ٘ ،فٗ ٛيف ْاض بِٗٓ ٜذلز ٣ف ٘ٝخايساً خمًساً فٗٝا أبساًَٚ ،الٔ اػال ٢زلالاً
فكتٌ ْفػ٘ ،فػُ٘ يف ٜسٜ ٙت ػا ٙيف ْاض بِٗٓ خايساً خمًساً فٗٝا أبسًا َٔٚ ،قتالٌ ْفػال٘
هسٜس ،٠ف سٜست٘ يف ٜس ٙجيأ بٗا يف بئٓ٘ يف ْاض بِٗٓ خايساً خمًساً فٗٝا أبساً»

)(68

قاٍ ابٔ حجط :قٛي٘  َٔٚاػ ٢مبًُٗتني بٛظٕ تٓس ٣أ ٟجتالط قٛيال٘ جيالأ بفالتح أٚيال٘
ٚختفٝف ااٚ ِٝباشلُع أٜ ٟئعٔ بٗا ٚقس تػٌٗ اشلُالعٚ ٠ا

الٌ يف جيالأ ٜٛبالأٚٚ ..قالع يف

ضٚاَ ١ٜػًِ ٜتٛبأ مبثٓاٚٚ ٠اَ ٚفتٛحتني ٚتؿسٜس اا ِٝبٛظٕ ٜتهدل  ٖٛٚمبعٓ ٢ايئعالٔ..
65

( ) فخح الباري (.)128/13
66
( ) اإلازجع هفسه (.)222/13
67
( ) جفسير الىيسابىري /غزائب القزآن (.)338/1
68
( ) صحيح البخاري كخامل الطب  ,بامل شزمل السم والدواء به وبما ًخاف مىه (.)139 /7رقم .5778
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ٚحه ٢بٔ ايتني ىٔ غرل ٙإٔ ٖصا احلالسٚ ٜضز يف حالل ضبالٌ بعٓٝال٘ ٚأٚىل َالا محالٌ ىًٝال٘
ٖالالصا احلالالسٚ ٜذمالالَ ٙٛالالٔ أحاز ٜال ايٛىٝالالس إٔ املعٓالال ٢املالالصنٛض بالالعا ٤فاىالالٌ شيالالو إال إٔ
ٜتجاٚظ اهلل تعاىل ىٓ٘.

()69

ٚقاٍ أٜضاً :قاٍ بٔ زقٝل ايعٝس ٖصا َالٔ بالاب ااْػال ١ايعكٛبالا ا خطٜٚال ١يًجٓاٜالا
ايسْٜٚ ١ٜٛٝاخص َٓ٘ إٔ بٓا ١ٜاإلْػإ ىًْ ٢فػ٘ نجٓاٜت٘ ىً ٢غرل ٙيف اإلثالِ ٕ ْفػال٘
يٝػو ًَهاً ي٘ َئًكاً بٌ ٖ ٞهلل تعاىل فة ٜتصطف فٗٝا إال مبا أشٕ ي٘ ف)70( .٘ٝ
ٚقس أْاض يٓا ايفكال٘ اإلغالةَ ٞغال ٌ ايٓجالاَ ٠الٔ ٖالص ٙايعكٛبالا ٚغرلٖالا ٚ،شيالو بالايعًِ
بأحهاّ ايؿطٜع ١اإلغةَٚ ١ٝتئ ٝكٗا يف ايٛاقع ٖٚ،ص ٙايٓجاٖ َٔ ٠ص ٙايعك الا تهُالٔ
يف ات ا ا َٛض اآلت:١ٝ
 )1ايذلب ١ٝىً ٢ق ٠ٛاإلميإ بأضناْ٘ ايػتٚ ١غرلٖا.
 )2تك ١ٜٛاااْ ا خةق ٞيس ٣ايفطز ٚاجملتُع.
 )3ض ط َعطف ١أحهاّ اإلغةّ ىدل ايعًُا ٤ايطباْٝني.
 )4املٛاا  ١ىً ٢قطا ٠٤ايكطحٕ ايهطٚ ِٜحفظ٘ ٚتسبطٚ ، ٙاحل ىً ٢ا شناض َٗٓٚا:
ايًِٗ أحٝين َا ناْو احلٝا ٠خرلاً يٚ ،ٞتٛفين إشا ناْو ايٛفا ٠خرلاً ي. ٞ
 )5ايٝكظٚ ١ايعٌُ املػتُط يف إبئاٍ نٝس أىسا ٤ا َٚ، ١نؿف خمئئاتِٗ.
الخاتمة :لفيها أهب النعائج لالعيصيات:
ألال :النعائج:
 )1تعطٜف َصئًح متين امل ٛيغٚ ١ا ئةحاُ ٚ ،ايفطم بني ايتُين ٚايسىا.٤
 )2أمجع ايعًُا ٤ىً ٢نطاٖ ١ٝمتالين املالٚ ٛايالسىا ٤بال٘ فُٝالا خيالص املصالا ٥ايسْٜٛٝال،١
ٚبٛاظ ٙيف حاٍ احلفاا ىً ٢ايس ٜٔيف ق ٍٛااُٗٛض َٓٚ،ع٘ َئًكاً ىٓس بعضِٗ.
 )3اتّ ا َٓٗج ١ٝااُع بني ا زي ١يف حاٍ َعاضضتٗا يف ايظاٖط ،نُالا ٖال ٛاحلالاٍ فُٝالا
َطّ غابكاً ٚ،أْ٘ ال ُٜصاض إىل ايٓػذ إال ىٓس تعصض ااُع.
 )4ت  ّٔٝغابكاً احلاال ايػ ع ١يف بٛاظ متين امل ٛيت كل املصً  ١ايطاب  ١فٗٝا.
69
( ) فخح الباري (.)248 /13
73
( ) اإلازجع هفسه (.)539 /11
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 )5تٛضّح غابكاً حاي ١املٓع َٔ متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ َٚ ،ا ٜتفط ىٓٗا َٔ أحهاّ.
 )6خئٛض ٠ايغً ٛيف متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً ٢ا فطاز ٚ ،متّ حصط غت ١أضطاض يف شيالو
ىً ٢ا قٌ.
 )7خئٛض ٠ايغً ٛيف متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ىً ٢اجملتُالع ٚ ،قالس متّ حصالط أػال ١أضالطاض
يف شيو ىً ٢ا قٌ.
 )8اي عس ىٔ نٌ ٚغ ١ًٝتاز ٟإىل إظٖام ايالٓفؼ بغالرل حالل  ،غالٛا ٤نالإ شيالو مبالدلضا
ٜ ١ُٖٝٚظٓٗا

الاح ٗا ؾالطىَٚ ، ١ٝالٔ بالاب أٚىل املالدلضا اااًٖال ١املعىَٛال ١ىٓالس َالٔ

ٜكطضٖا اْتكاَاً َٔ اي ة ٤ايسَْ َٔ ٟٛٝطض أ ٚفكط إخل.
ثانيا :العيصيات:
 )1ضطٚض ٠ايطب ٛإىل أٌٖ ايعًِ املتكٓني ايثكا يف بٝإ ا حهاّ ايؿطىَٗٓٚ ١ٝا متالين
املٚ ٛايسىا ٤ب٘.
 )2ايػع ٞاحلث ٝيف ْؿط ايٛى ٞاملٓض ط يف أٚغاط اجملتُع املػًِ بكسض اإلَهإ.
 )3ايذل ٜيف ايتعاٌَ َع ايٛاقع املعا ط احلايٚ ، ٞحٌّ َا ميهٔ حً٘ َٔ َؿالهة ،
تكًٌ يٓا َٔ ٖٛابؼ ٚخٛاطط متين املٚ ٛايسىا ٤ب٘ ،يس ٣ا فطاز ٚااُاىا .
 )4اي

ىٔ ايهت ٚايطغا ٌ٥املدئٛطا ٚغرلٖالا ،اياليت تُعٓال ٢مبثالٌ ٖالص ٙاملٛاضالٝع

َٔ ايٓاح ١ٝايفكٗٚ ،١ٝإخطابٗا ْٚؿالطٖا ،يالتعِ ايفا٥الس ٠ىًال ٢ايٓالاؽ بالاصرلٚ ،إلثالطا٤
املهت الالال ١اإلغالالالةَٚ ، ١ٝيف شيالالالو فًٝتٓالالالافؼ املتٓافػالالالَ ٕٛالالالٔ طً الالال ١ايعًالالالِ ٚايعًُالالالا٤
املدتصني.
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مراجع البحث:
 )1أحهاّ ايكطحٕ ،محس بٔ ىً ٞأب ٛبهط ايطاظ ٟااصام احلٓف ،ٞاحملكل ى الس
ايػالالةّ حمُالالس ىًالال ٞؾالالاٖني ،زاض ايهت ال ايعًُٝالال ١بالالرل – ٚي ٓالالإ ايئ عالال ١ا ٚىل،
ٖ1415ال.ّ1994/
 )2ا حاز ٜاملؿهً ١ايٛاضز ٠يف تفػرل ايكطحٕ ايهط( ِٜىطض ٚزضاغ ، )١يًالسنتٛض
أمحس بٔ ى س ايععٜع بٔ َُكطٕ ايكصّٝط ،زاض ابٔ ااٛظ ٟايئ ع ١ا ٚىل ٖ1430ال.
 )3إضٚا ٤ايغًٝالالالٌ يف ختالالالطٜج أحازٜال ال َٓالالالاض ايػالال  ،ٌٝحملُالالالس ْا الالالط ايالالالس ٜٔا ي الالالاْ، ٞ
إؾطاف ظٖرل ايؿاٜٚـ املهت اإلغةَ – ٞبرل ٚايثاْٖ 1405 ١ٝال .ّ1985-
 )4أضٛا ٤اي ٝإ يف إٜضاح ايكطحٕ بايكطحٕ ،حملُس ا َني بٔ حمُالس املدتالاض ااهالين
ايؿٓكٝئ ، ٞزاض ايفهط يًئ اى ٚ ١ايٓؿط  ٚايتٛظٜالع بالرل – ٚي ٓالإٖ 1415 :الال -
.ّ1995
 )5اي الالط احملالالٝط يف ايتفػالالرل ،بالال ٞحٝالالإ حمُالالس بالالٔ ٜٛغالالف بالالٔ ىًالال ٞبالالٔ ٜٛغالالف بالالٔ
حٝالالإ أثالالرل ايالالس ٜٔا ْسيػالال ،ٞاكٝالالل

الالسق ٞحمُالالس مجٝالالٌ زاض ايفهالالط – بالالرلٚ

ٖ 1420ال.
 )6ايت طٜط ٚايتٜٓٛط ،حملُس ايئاٖط بٔ حمُس بٔ حمُس ايئاٖط بٔ ىاؾٛض ايتْٛػ،ٞ
ايساض ايتْٛػ ١ٝيًٓؿط – تْٛؼ ٖ 1984ال
 )7اف ١ايصانط ٜٔبعس ٠احلصٔ احلصني َٔ نةّ غٝس املطغًني  ،حملُالس بالٔ ىًالٞ
بالالٔ حمُالالس بالالٔ ى الالس اهلل ايؿالالٛناْ ٞايالالُٝين  ،زاض ايكًالالِ – بالالرل – ٚي ٓالالإ ا ٚىل،
.ّ1984
 )8ايتالصنط ٠بالالأحٛاٍ املالالٛتٚ ٢أَالالٛض اآلخالالط ، ٠بالال ٞى الس اهلل حمُالالس بالالٔ أمحالالس بالالٔ أبالالٞ
بهط بٔ فطح ايكطط  ،اكٝل ٚزضاغ ١ايسنتٛض :ايصازم بٔ حمُس بٔ إبالطاِٖٝ
َهت  ١زاض املٓٗاش يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطٜاض ا ٚىل.ٙ 1425 ،
 )9ايذلغٝال ٚايذلٖٝال َالالٔ احلالالس ٜايؿالالطٜف ،يع الالس ايعظالال ِٝبالالٔ ى الالس ايكالال ٟٛبالالٔ ى الالس
اهلل ،املٓصض ،ٟاحملكل إبطاٖ ِٝسلالؼ ايالس ٜٔزاض ايهتال ايعًُٝال – ١بالرل ٚا ٚىل،
ٖ1417ال.
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 )10ايتػٗ ٌٝيعً ّٛايتٓع ،ٌٜحملُس بٔ أمحس بٔ حمُس  ،ابٔ بع ٟايهً ايغطْالاط،ٞ
اكٝل ايالسنتٛض ى الس اهلل اصايالس ٟؾالطن ١زاض ا ضقالِ بالٔ أبال ٞا ضقالِ – بالرلٚ
ا ٚىل ٖ1416-ال
 )11تفػرل ايكطحٕ ايعظ، ِٝإلزلاى ٌٝبٔ ىُالط بالٔ نالثرل ايكطؾال ،ٞاحملكالل غالاَ ٞبالٔ
حمُس غةَ ١زاض ط ١ ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ايثاْٖ1420 ١ٝال – ّ 1999
 )12ايتُٗٝس ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞا غاْٝس ،يٛٝغف بٔ ى س اهلل بٔ حمُس بالٔ ى الس
ايدل ايكطط  ،اكٝل َصئف ٢بٔ أمحس ايعً ،ٟٛحمُالس ى الس ايهال رل اي هالطٟ
ٚظاض ٠ىُ ّٛا ٚقاف ٚايؿا ٕٚاإلغةَ – ١ٝاملغطب ٖ 1387ال
 )13بالالاَع اي ٝالالإ يف تأٜٚالالٌ ايكالالطحٕ ،حملُالالس بالالٔ بطٜالالط بالالٔ ٜعٜالالس ،أبالال ٛبعفالالط ايئالالدل،ٟ
اكٝل أمحس حمُس ؾانط َاغػ ١ايطغاي ١ا ٚىلٖ 1420 ،ال – ّ 2000
 )14ااالالاَع حهالالاّ ايكالالطحٕ ،بالال ٞى الالس اهلل حمُالالس بالالٔ أمحالالس ا ْصالالاض ٟاصعضبالالٞ
ايكالالالطط  ،اكٝالالالل أمحالالالس ايدلزْٚالالالٚ ٞإبالالالطاٖ ِٝأطفالالالٝـ زاض ايهتالال املصالالالط– ١ٜ
ايكاٖط ٠ايثاْٖ1384 ،١ٝال – ّ1964
 )15زي ٌٝايفاحلني يئطم ضٜاض ايصاحلني ،حملُس ىً ٞبٔ حمُالس بالٔ ىالةٕ ايصالسٜكٞ
ايؿالالافع ،ٞاىتٓالال ٢بالال٘ خًٝالالٌ َالالأَ ٕٛؾالال ٝا زاض املعطفالال ١يًئ اىالالٚ ١ايٓؿالالط ٚايتٛظٜالالع،
برلٚ

 -ي ٓإ ايطابعٖ 1425 ،١ال – .ّ2004

 )16ا شناض  ،ي ٢ٝ ٝبٔ ؾالطف ايٓال ،ٟٚٛاكٝالل ى الس ايكالازض ا ضْالاٚط  :زاض ايفهالط
يًئ اىالالٚ ١ايٓؿالالط ٚايتٛظٜالالع ،بالالرل – ٚي ٓالالإ ط عالال ١بسٜالالسَٓ ٠ك الالٖ 1414 ،١الالال –
.ّ 1994
 )17ضٚح املعالالاْ ٞيف تفػالالرل ايكالالطحٕ ايعظالالٚ ِٝايػ ال ع املثالالاْ ، ٞيؿالالٗاب ايالالس ٜٔحمُالالٛز بالالٔ
ى س اهلل احلػٝين ا يٛغ ، ٞاكٝل ىً ٞى س اي اض ٟىئ ١ٝزاض ايهت ايعًُٝال– ١
برل ٚا ٚىلٖ 1415 ،ال
 )18ظاز املػرل يف ىًِ ايتفػرل  ،ب ٞايفطش ى س ايطمحٔ بٔ ىً ٞبٔ حمُالس ااالٛظ، ٟ
املهت اإلغةَ – ٞبرل ٚايئ ع ١ايثايثٖ1404 ،١ال.
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 )19غٓٔ ايذلَص ،ٟحملُس بٔ ىٝػ ٢بٔ غْٛض ،٠ايذلَص ،ٟاكٝالل ٚتعًٝالل أمحالس حمُالس
ؾالالانط (ب الال ٚ )2 ،1حمُالالس فالالااز ى الالس اي الالاق( ٞب الال  )3ؾالالطنَ ١هت الالَٚ ١ئ عالال١
َصئف ٢اي اب ٞاحلً – َصط ايثاْٖ 1395 ،١ٝال .ّ 1975 -
 )20ؾالالطح ايػالالٓ ،١بالال ٞحمُالالس احلػالالني بالالٔ َػالالعٛز اي غالال ٟٛايؿالالافع ،ٞاكٝالالل ؾالالعٝ
ا ضْاٚط – حمُالس ظٖالرل ايؿالاٜٚـ املهتال اإلغالةَ – ٞزَؿالل ،بالرل ٚايثاْٝال،١
ٖ1403ال – .ّ1983
)21

ال ٝح اإلَالالاّ اي دالالاض ، ٟحملُالالس بالالٔ إزلاىٝالالٌ اي دالالاض ، ٟاكٝالالل حمُالالس ظٖالالرل
ايٓا ط زاض طٛم ايٓجا ٠ايئ ع ١ا ٚىل ٖ1422ال.

)22

ٝح اإلَاّ َػًِ  ،ملػًِ بٔ احلجاش ايكؿرل ، ٟاكٝل حمُس ى س اي الاق ٞزاض
إحٝا ٤ايذلاث ايعطب.ٞ

)23

ٝح ابٔ ح إ بذلت ٝابٔ بً إ حمُس بٔ ح إ بٔ أمحالس بالٔ ح الإ  ،ايتُُٝال،ٞ
اي ُػيت ؾع ٝا ضْاٚط َاغػ ١ايطغاي – ١برل ٚايثاْ.1993 – 1414 ،١ٝ

 )24ططح ايتثط ٜيف ؾطح ايتكط ٜيع س ايطح ِٝبٔ احلػني ايعطاق ٞأنًُال٘ ابٓال٘ ،أبالٛ
ظضىٚ ١ي ٞايس ،ٜٔايئ ع ١املصط ١ٜايكسمي.١
 )25االىتصالالاّ ،إلبالالطاٖ ِٝبالالٔ َٛغالال ٢بالالٔ حمُالالس ايًدُالال ٞايؿالالٗرل بايؿالالاط  ،اكٝالالل
ٚزضاغ ١ز .حمُس بٔ ى س ايطمحٔ ايؿكرل ز غعس بٔ ى س اهلل حٍ محٝس ز ٖؿاّ بالٔ
إزلاىٝالالٌ ايصالالٝين ،زاض ابالالٔ ااالالٛظ ٟيًٓؿالالط ٚايتٛظٜالالع ،املًُهالال ١ايعطبٝالال ١ايػالالعٛز١ٜ
ا ٚىلٖ 1429 ،ال – .ّ2008
 )26ىُالالس ٠ايكالالاض ٟؾالالطح

ال ٝح اي د الاض ، ٟحملُالالٛز بالالٔ أمحالالس احلٓفالال ، ٢بالالسض ايالالسٜٔ

ايع ، ٢ٓٝزاض إحٝا ٤ايذلاث ايعطب – ٞبرل. ٚ
 )27فتح اي الاض ٟؾالطح

ال ٝح اي دالاض ،ٟمحالس بالٔ ىًال ٞبالٔ حجالط ايعػالكةْ ، ٞضقالِ

أحازٜثالال٘ حمُالالس فالالااز ى الالس اي الالاق ٚ ٞحمال ايالالس ٜٔاصئٝال  .زاض املعطفالال – ١بالالرل، ٚ
1379
 )28فتح ايكسٜط اااَع بني فين ايطٚاٚ ١ٜايسضاَ ١ٜالٔ ىًالِ ايتفػالرل ،حملُالس بالٔ ىًال ٞبالٔ
حمُس ايؿٛناْ ، ٞزاض ايفهط – برل. ٚ
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 )29يئالا٥ف املعالالاضف فُٝالالا ملٛاغالالِ ايعالالاّ َالالٔ ايٛاالا٥ف  ،يالع ٜٔايالالس ٜٔى الالس ايالالطمحٔ بالالٔ
أمحس بٔ ضب  ،احلٓ ً ،ٞزاض ابٔ حعّ يًئ اىٚ ١ايٓؿط ا ٚىلٖ1424 ،ال.ّ2004/
 )30احملالالالطض ايالالالٛبٝع يف تفػالالالرل ايهتالالالاب ايععٜالالالع  ،يع الالالس احلالالالل بالالالٔ غايال ال بالالالٔ ىئٝالالال١
ا ْسيػ ٞاكٝل ى س ايػةّ ى س ايؿايف حمُس زاض ايهتال ايعًُٝال – ١ي ٓالإ –ط
ا ٚىل ٖ1413ال – .ّ1993
 )31احملًالال ٢باآلثالالاض ،ي عًالال ٞبالالٔ أمحالالس بالالٔ غالالعٝس بالالٔ حالالعّ ا ْسيػالال ٞايظالالاٖط ، ٟزاض
ايفهط – برل. ٚ
 )32خمتالاض ايصال اح  ،حملُالس بالالٔ أبال ٞبهالالط بالالٔ ى الس ايكالالازض احلٓفال ٞايالالطاظ ، ٟاكٝالالل
ٜٛغالالالف ايؿالالالٝذ حمُالالالس املهت الالال ١ايعصالالالط – ١ٜايالالالساض ايُٓٛشبٝالالال ،١بالالالرل – ٚالالالٝسا
اصاَػٖ1420 ،١ال ّ1999 /
 )33املٓٗالالاش ؾالالطح

ال ٝح َػالالًِ بالالٔ احلجالالاش  ،يٝ ٝالال ٢بالالٔ ؾالالطف ايٓالال ، ٟٚٛزاض إحٝالالا٤

ايذلاث ايعطب – ٞبرل ٚايثاْ.1392 ،١ٝ
ْ )34تالالا٥ج ا فهالالاض يف ختالالطٜج أحاز ٜال ا شنالالاض  ،البالالٔ حجالالط ايعػالالكةْ ، ٞاكٝالالل
محس ٟى س اجملٝس ايػًف ٞزاض ابٔ نثرل ايثاْٖ 1429 ١ٝال .2008 -
 )35ايٓاغذ ٚاملٓػٛر  ،ب ٞبعفط ايَّٓ َّاؽ أمحس بٔ حمُس املالطاز ٟايٓ ال ، ٟٛاكٝالل
ز .حمُس ى س ايػةّ حمُس َهت  ١ايفةح – ايهٜٛو ا ٚىل.1408 ،
 )36ايٓٗاٜالال ١يف غط ٜال احلالالسٚ ٜا ث الط ،بالال ٞايػالالعازا امل الالاضى بالالٔ حمُالالس بالالٔ حمُالالس
ااعض ٟابٔ ا ثرل ،اكٝل طاٖط أمحس ايعا – ٟٚحمُٛز حمُس ايئٓاح ٞاملهت ال١
ايعًُ – ١ٝبرلٖ1399 ، ٚال – ّ1979
 )37ايٓٗا ١ٜيف ايفنت ٚاملةحِ  ،إلزلاىٝالٌ بالٔ ىُالط بالٔ نالثرل  ،احملكالل حمُالس أمحالس
ى س ايععٜع ،زاض اا ،ٌٝبرل – ٚي ٓإ ٖ 1408ال ّ 1988 -
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