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انمقدمة

منباه ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نأحمده ه الحمد إن 
له،مضل فلا اطه يهده من أعمالنا، وسيئات نا أنفسرور 
وحدهاش إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يملل ومن 

ورسوله.عبده محمدأ أن وأشهد له، شريلث، لا 

آءرب ه؛^3 قاي. ء ه ^١ أك.r^؛ 
•[ ١٠٢لآل،ءمرانت تتيوزه 

١٢٠٠ثبمو ثؤدؤ مي ق أقكا رأؤ أم؛ أزس 
إَءماءمن أدى أثن ؤأيموأ وإساء كبجإ يحالا َتبمبما دبق ددج4ا 

١[.نماه هؤؤم مان أه إن ثآ'هاإ 
زبنمحأ ه أمحإ :ا:ءأ S؛ >ثأةا 

[.٧٠]الأحزاب: 

ابتلاءدار الدنيا أن فيه شلث، لا مما فإن بعد• أما 



الموتتمني أذتام 

والنكدوالوصب، للسمم معرصن فيها والإنسان وامتحان، 
اللهعباد من فالصالحون دنياه، فى أو دينه فى إل والكبد، 

صرواإلهم منازلهم، ؤيعر درجاتهم ليرغ تعالى اض سلتهم 
بلأةالناس أسد ثس ®إن النبي قال وقد بوا، واحت

طود؛ملأأ،الذيذ م ظوئثم الذيذ ثم ظونئم الذين ثم الأيء 
ابتلاهميوما أحب إدا افه ®إة ت والسلام الصلاة عاليه وقال 
اثحط*أى.ظله نخط ومن ١^٠^١ محله رصي ينو 

لهم،تطهيرأ تعالى اممه يبتليهم - كذلك ■ والهنالحون 
*' ليثاتهم• وتكميرأ 

١(* )ه؛/ اليمان ينت فاطمة حدث من أحمد الإمام أحرجه )١( 
واممراني)/\إصح00ق\(لأ الكبرى في والماتي (؛ ٢٧٠٧٩^

(؛٦٢٩(ح)٢٤٥/٢٤و)كسر الفي 
فيالهشي وأورده تدركه مفي والحاكم 
.. ينحوه. والطبراني أحمد #رواه وقال; (. ٢٩٢)Y/المجمع 

الإصابةفي حجر ابن الحافظ إستاده ونوى حن® أحمد ؤإسناد 
اليمان.ت فاطمة ترحمة فى ( yv)٨ا^

فيباب• الزهد، ت كتاب فى أنسى حديث من الترمذي أحرجه )٢( 
فيماجه وابن (؛ U٢٥٠٩/٧٧( الجلاء)قحفة على الصبر 
البلاء)^اخسح)\يم1(1الصبرعر باب: الفن، كتاب: 
(٢٨٦)Y/الترمذي مثن صحح في كما والألباني الترمذي وحسنه 

(.٣٢٧٢^( ٣٢٠)"Y/ماجه ابن سن وصحح ح)؛هبما(؛ 



اثمقدمة

منالصحيحين في كما - لام والالصلاة عليه قال وقد 
وصبولا ثصب مى الننلم يصيب ،رنا هريرة أبي حديث 

إلاننامحا ^ ٢٧١خض قإ ذلا أذى ذلا خزن ذلا غإ ذلا 
حطاثاة|را،.من ثها افُ كمن 

الفتنمن لأنواع - أيضا - معثصون وأولئك وهؤلاء 
قسالإسلامية، الأمة تصبب التي العامة، والبلايا والمصائب، 

بعضهايرققا قس بعض، بحجز بعضها آحد متثابكة، متتابعة 
إلابلية أو مصيبة أو فتنة من الناس يفيق إن فما بعضآ، 
الفتنس تقدمها ما ثني عظمى، ومصيبة أحرى فتنة وتعقبها 

..والمصائب،.

والمكبايتج،والبلايا والمتغيراتف، الظروف، هده ظل وفي 
ودينهأمته تلحق أو ه، نفحاصة في الشخص تلحق التي 

الأمةهالْ من يتجزأ لا حزءأ باعتباره حينثلب تلحقه ف- 
به،يدعو أو الموت* يتمتى أن ان للأنيجوز هل — الإسلامية 

علىحوفا أو يحيثه، الذي الواقع من هروبا ذللثؤ أكان سواء 

المريضكفارة في حاء ما باب،ت المرضى، ت كناب، ث البخاري ,١( 
(i(oY\A^(r\r'U/o باب:والملة، البر كتاب: لم: وم

(٣٦٦)!ا/حزن أو مرض مجن يميبه فيما المزمن نواب 
^٢٥٧٣.)



الموتتمنى أحكام 

وأنخاصة الأسباب، من ذك لغير أو الفتن، من ودينه ه نف
منالأمة، هذه صالفإ يعفى عن مايور يه والدعاع المويت، تمض 

عن. النحم، نهي من نعلمه ما مع دونهم، فمن الصحابة 
.ثابتة؟ صحيحة أحادث فى المويت، تمنى 

التالية،المنحات في عاليه الضوء إلقاء حاولت، ما هذا 
اممهكتاب من حكمها وبيان المسألة، هذه تحرير محاولا 

منعليه وقمت، بما ذلك، في مستنيرا .ؤ، نبيه نة وٌتعالى 
تعالى.بافه كله ذك في ومستعينا والفضل، العلم أهل كلام 

مهنالبطثلاثة إلى تقسيمه الحث، هذا ءلييعة اقتضته وقد 

للمحتويات.وآخر للمراحع، فهرس ذك ير وخاتمة، وتتمة 
خالصا،لوحهه هذا عملي يجعل أن أسأل تعالى واممه 

محمد.نبينا على وملم اش وصلى موافقا، ه نبيه ولسنة 



بهالدعاء أو الموت تمني عن النهي أدلة 

امحًولالمطلب 

بهالدعاء أو الموت تمض عن النهى أدلة 

بمين«لأ اه ننول قاد قاد: ه نى أض 
صممقأ ثئ لا كان قإن ،؛، لإل ِلضئ ص م ك 

إذام ِفي ني1 انماة كانئ U امني الل4لم محقز: 
ءليا،ُا،.متفق ^؛٠ حيرأ الزقاْ  ١٧١؛^

نمنتأني الولأ هع: أنس قال المحيحين: دفي 
ثقش"<ا("<.اكنثأ األأ؛؛^1 قول: . ال؛ْ 

ادء_اءالت باب الدعوات، كتاب؛ في مرصعين؛ في البخاري )١( 
الرصى،كتاب: وفي (، ٥٩٩٢^( yrrv/oوالحياة)بالون 

(.٥٣٤٩)ه/ا-؛اآ( الوت السص تمي نهي باب: 
لضرالموت تمني كراهة باب؛ والدعاء، الذكر كتاب؛ لم؛ وم

نزلبه)ماا/،ا(ح)«\رأآ(.
التفصيلأن رأى »_ (: )'^/AWالفتح في حجر ابن قال )٢( 

•عنه* المنهي التمني س لتس الذكور 

r/1(Yn)؛التمني من يكرم ما باب: التمني، كتاب: المنحاري: )٣( 
نمنيكراهة باب: رالدعاء، الذكر كتاب: وملم: ح)ا'*مآُ(، 

)لم\\/\\(ح)'ح\'لإ(.به نزل لضر الموت 



الموتتعني احكام 

®لايمول؛ . اطي ومود سمنئ ماد؛ هريرْ أبي وعن 
ؤإماحيرأ، يرداد آد قلعله محستأ إثا ١^^٠، أحدكم يتنتص 
رواْبمثك«را، أن ممق فأ 

يتمنى®لا .؛ اطي رنوي ماد ت بلمظ لم مورواه 
سإذا لأن أد:اط، فم ين بب يزغ ذلا اكزث أخذئب 
النوبمنغني؛لألألائزبذ قط،نإئن انقطخ ا-ئدثب 

تيا>م>'<.

يقال:الرضا، وءلاو_ا الإحسان إلى الإساءة عن يرجع ت أي )١( 
استرصيتهأي* فأعتبني، واستعتيتته يعتب،، أن طلب أي* امثعثب 

للحميديالصحيحين فى ما غرما ير نفت ]ينظر نأرضاني. 
(؛١٧٥الأثير)٣;لأبن الحديث غربمب نى والمهاية (؛ ٣٤٦)

)ا/للجوهري والصحاح (؛ ١٦٥)Y/للأزهري اللغة وتهذيب 
)ءتسا([.مائة: كلاهما ( ١٥٨

المريضتمي نهي باب،: المرضى، كابح: في موصعين: في )٢( 
ماباب: الخمي، كاب: وفي (؛ ٥٣٤٩(ح)٢١٤٧/٥)المومح، 

(.٦٨٠٨(ح)٢٦٤٤/٦)انمي من يكرم 
فيالقرطبي فال ولهذا المتقدمة، البخاري برواية الخير هن*ا لنر )٣( 

هذافي فزاد البخاري، الخير هذا نثر اوقد (: ٦٤٣/٢)المفهم 
آنملنلة نخسا وئا ص، نخوي سن ألأ فقال،: الحديث 

ستنتث،اا.أى ةون1ه نسيأ نإثا يردادحيرأ، 
نمني؛؛كراهة باب: والدعاء، الذكر كتاب: في لم مأحرجه ر٤( 



بهاواتدعاء انمون نمني عن النهي أدلة 

ننودةحثانم، ض يحلنا محاد: خازم ر نن مس وعن 
نالئوااوذ؛ن اصخابما #إة ممال: كيان، نبع اص زقي 

نوصعانه ئجد لا ما أصنا ؤإثا الدسا، ئنمضهم ولم نصوا 
داكزتئدغؤ أن  LU. اي أف }لذلا ،، ^١^١١١١!لا 

مماد:له حائطا يبني وهو احرى نره أئيناْ ثم ،ا؛ لله لدعوثر 
فييجعله ثيء في إلا ينفئه ثي؛ كزإ في ليوجر المسلم ررإف 
اليخارير٣/رواْ الياص« سا 

ثاد:سعأ اكثوى ويد حثابا أست محاد: رواية: وفي 
له®لدعوت يالموت يدعو أف يهانا افي رسول أف ررلولأ 
.عليه متفق 

(.٢٦٨٢^( ١١; ١٧به)نزل لضر لوت ا =
علىزاد ما على محمول وهو البنمان، في يوصع الذي أي: )١( 

المالحينؤياض وسمح )*ا/ه'آا(؛ الفتح ]ينفلر؛ الحاجة. 
([.TAl/Y)لصن 

منأحص بالون »اللئء : )')/؟XOالفتح ني الحاففل نال )٢( 
عكس*.غير من تمني، دعاء وكل الموت، تمني 

)م/الموت المريض تمني نهي • باب المرضى، كتاب،: ني )٣( 
٥٣٤٩( ٢١٤٧.)

زه/والحياة بالموت الدعاء ت ياب، الدعوات، ت كتاب البخاري؛ ( ٤١
كراهة:باب: والدئء، الذكر كتاب: لم: ومح)ا،خا،ه(؛ ( ٢٣٣٧



اثموتتمني أذكام 

يومئدآكتوى ومد حبابا نمنت ما3(ت ت أحرى رواية وش 
ئدعوأف يهائا . اطو رسول أل ررلولأ وماد! بظنه فى ننعأ 

مص-وا. محمد أصحاب إن Jالمؤتأ١آ، ندعوت يالموت 
لهنجد لا ما اليثا مى أصثا ؤإيا بثيء، الئثا ثنئصهم ولم 

البخارواه التراب؛، إلا موصعا 

(.٢٦٨١(ح)١١/١٧)به نزل لضر انوت ي مم= 
كما- الكي من له تعرض ما سه )ههبه خالتا من القول هذا ليس )١( 

هوكما ،، jljplسبب بيان لأجل الكي يكر ؤإنما - يتبادر قد 
•كيان؛، سع اكثوى ولد ثعودْ حباٌتا على ادحلثا ت قوله صرح 

عليه،الدنيا انفتاح من له ت>وتض ما فهو هدا نوله سب وأما 
ثوابه،ني له وتعجيلا أجره، نقص ؛ي سبا ذلك يكون أن نخشي 
الدثاونئ2ثتلم ولب مصرا محمد. أصحاب #إل قال: ولهدا 

الياب«ي!لا لت نجد لا ى  gjjiمئ أصث ع■[ بشئء، 
محييهو احرى نره أثيئاه ؛ايم ؛ فيهاجاء التي الرواية ويويدْ 
- ١٢٨)')/ص ]بمفلر: اكألم. ون ^uد: لت خائطأ 

)'آ/هحمأ([.للعنمض الصالحن ؤياص وشرح (؛ ١٢٩
والتنافسالدنيا زهرة من يحذر ما باب: الرقاق، كتاب: في )٢( 

)ه/آآ"مآ(ح)أ1•!(.عليها 



بهعاء ند ا أو !موت ١ تمني ز جوا دلة ا
vr

□

الثانيالمطلب 

بهالدعاء أو الموت تمض حواز أدلة 

القرآن:س -الأدلة 

ثلمث ؤُثتي : عنهااممه حكى فيما .قد ُّربم ول ق~ 
[.٢٣:ريم:  مذئنيا ومحيتئ هتدا 

منيماؤؤم،تي عنه: اض حكى فيما .ل يوسف فول و- 
[.١٠١ت ]يوسف إادتنإ|ءم1اه رأد>ني 

المنة:من ٢-الأدلة 
منتندوهو ه القي نمت قالت: ها •ءاو>نه ن ع- 

متفق؛الرمحق* دآلجفم لي امحر *اللهم يمولن إلي 
عليهأ١،.

حتىنئ تنون لا أنه أننغ *كنت قالت: هآ وعنها 

الموتالمريفس تمني نهى • باب المرصى، كتاب: البخاري: 
باب:الصحابة، فضاتل كتاب: وسلم: )0إ\1\^(ح)'0ص، 

)٥\إ٦^y(ح)^^^٦(.عتها تحار الد رصي عائشة فضل 



انمونتمنى أحكام 

مرصهفي يمول ه المحي شنت والاحرْ، الديا ثص يخين 
أثبأثم قآ ■ بمود - بمه وأحييه - فيه مات الذي 

عليهمتفق حير® أيه قثلننت [، ٦٩]التاء لأيه ا علقمه 

وقوثمود M اشئ ررلكل مالت: ها - أيضا - وعنها 
ثمالجنب مى مفنيه نرى حتى نبي محص لم ااأنه صحيح: 

تإعانه، عشي - مخذي على ورأثة - ثه نزد هلثا يحير® 
الرمحذ*اللهم ماد: يم البنت نمق إر نضزْ محائحص أياق، 

اثذيالحدث أثه وزك يحتارئا، لا إذآ *،: Jiiاهره 
نيهايكلم كلمة آجر دكاثث هالث،؛ صحيح، وهو يحدثنا كاف 

^٢^متفق ص 1^ »الل4لم 
الثائي ءلأ : ٠Jli النجق عن ئن:>ة أيي ص و- 

لبجيتا ئيدذ ٣ ض ط نم خض 
)■؛إووفاته المي. مرض -،: jIjالمغازي، كاب البخاري: )١( 

باب:الصحابة، فضائل كاب: لم: وممآاأا(ح)لماا؛(؛ 
^(.111)0\إ/\\^(ح)محها تحار اه رصي عائثة محل 

IDالمي. يه تكالم U آخر باب: اوغا3ي، كاب: اليخاري: )٢( 
باب:الصحابة، فمانل كاب: لم: وم(؛ ٤١٩ح)؛ ( ١٦٢٠
)ها/ماآ(ح)؛ئ؛آ(.محها نمار اش رصي عائثة ظل 

ذكرًوفد وفوعيا، من د لا التي الساعة أثراْل من هذا أن فيه )٣( 



بهاوالدعاء الموت تمني جواذ ادلة 

عليهمتفق 

مسي®والذي .٠ افي رسول ياد ت لمسلم لمظ وفي 
غكمحئ الم ■صنسادثيوش الأي ص لا بمب؛ 

يهوليس المر، ندا صاجب مكاف كنت ليثني يا ؤيمووت 
الدينإلأاص«.

ال؛اب:هدا ي الك عن أثر ما . ٣ 
ومن^٢،، والدعاء المرن تمني  ١١٥٧١بعض همن أثر 

ض:ما ذلك 

عنماك الإمام رواه فيما ه، عمر عن ورد ا م- 
يقول؛نمنه أثه النثب، بن نعيد عى نعيد، بن يحيى 

التمهيد]ينظر: ويع. قد هذا أن عياص والقاصي البر عبد ابن 
)T/المثرب وْلرح (؛ ٤٥١)A/المعالم (؛ ١٤٦/١٨)

٢٥٩.])

أهليغبهل حتى الماعق تقوم لا باب: الفتن، كتاب: البخاري: )١( 
الباب: الفتن، كتاب: لم: ومح)ا/ها"أ*(؛ ( ٢٦٠٤)آ•/الشور 

منالميت مكان يكون أن فيتمنى الرجل يمر حتى الماعة تقوم 
ح)ماها(.( ٢٥٠; ١٨البلاء)

وشرح(. ٤٥٦.  loofy)لاداني الفن ني الواردة المنن بمظر: )٢( 
(،٢٦٠^ orfT)التثرب و>ح )َاا/اا(؛ لم معلى الووى 

و)ّاا/هم\(.اواري)،ا/مأا(؛ونتح 



الموتتمنى ١^٣ 

=رئلا=^^^^==^=^=^

ثم؟، lajS/Lأناح منى مى اوأحعلاد، بى عمر صدو لما 
إلزانظثى، ^١^، طها مخ ثخ بمخاء، لإنه كئ؛ 
وصعمفسني، بو'ئ ه\ولأز ٠هادت الثناء إلى يديه مد 

ولانشير عين 1لبم ياممض رعيي، __، 
مثرمحل،.

نسسعيد ثاد سعيدت بن يحنى قاد مالك! محال 
ةلأأهعمر ٠^ حس الحجة دو ايطغ قنا الْسيتا1 

ه،الغفاري - عابس ؤيمال - عبن عن ورد ا م- 
مىرحل مننا نظح على حنوسا ®كئا ماد: عليم فنن 

-الغفاري شأ اشة!لا لا ض:زيد ه. ١^، ^شم\ب 
عول٧٠؛٠١ عنىI ممال عون، ١٠٤١١فى يخوصوي، والناس 
ملأنم ، ^١ مود نم عليم؛ له د  Las ، L^J_ja؛ثلاثأ حيني، 
انمناعث فإنث اكزش تحذي بمش »لأ \ؤ ننول 

الاحادني عاصم أبي ابن وأخرجه ح)«ا(؛ ( )Y/؛YAالموطأ )١( 
التمهيدفي الجر عبد ابن وذكرْ ح)*ه(، ( ١٧٠)\ر والثاني 

.)\/A\\ المذكرة ني والمرقي و)مآ^آه(؛ 
احتمامحديث ثرح غي الأولى اختيار في رجب وابن (؛ ١١٩

)م/الثري—، طرح في العراقي وصححه (؛ )١٩الأعلى الملأ 
١٢٥٣.)



بهالدعاء أو البموت تمني جواز أدلة 

اض.ننول نمنغ 1نى يقاد: ينسب! بزإ لا صنه 
وكثرةالئمهاء، إمنْ سئأ: ٠ارثادررا يمول؛ 

زنمنهالدم، نانغخمانأ \ذشو؟م ذثبغ ^^١،، ١١
نإنيثهآ بمدمونه مرامين ١^١٤ شمحدوو ونشئا 

محألأ/بم محن لكن 
عنأثر ما تمحو وهو بن عوف عن ورد ا م- 

ه•الغفاري عص 

علاماتهم لأنفجعلوا لأنهم بذلك نموا الساكلان، أعوان أي: )١( 
وفيض(؛ ٤٦٠)Y/الحديث غريب ني التهاية ]ينظر: • بها يعرفون 

للماويالقدير 
)"ا/أها([.القدير نص زيطر: عله. الرشوة يأخذ أي: )٢( 
)هآ/تماأ؛(ح)'؛«آ"ا(؛متيم في أحمد ام الإمأخرجه )٣( 

(؛٥٨ح)تماه، ( ri/\A)>يقين الكبيرمن انمجم في واللبراني 
حديث#هذا وثال: الممهد ني البر عبد وابن 

فيالفرض لذكره طرق* من الغفاري عبس عن روي مشهور، 

(؛٢٣٩٧٠^( ٣٩١)وم >بقين: من أحمد الإمام أخرجه )٤( 
(0U/\A)الكسم ني والطبراني (؛ ٢٣٩٩( ٣٩٦و)بمم/

ءرواهونال: (. ٢٠)•ا/؛ المجمع ني الهيثمي وأورده (؛ ١٠ح)؛ 
محققووقال صعيف« وهو قهم، بن الهاس وفيه الطبراني، 

.لغيره١٠راصحيح المسند: 



الموتتمني احكام 

بنحووهو ،، الغفارير عمرو بن الحكم عن ورد ا م- 
هالغفاري عبس عن أثر ما 

مرأنه العزيز عبد بن عمر عن البر عد ابن رواه ا م- 
ندعوانال؛ دالموتاا لي اض ®ادعوا فقال؛ مجالس أهل على 

^^٢،.حش أاماّ إلا مكث فما له، 

ملمةبن حماد عن - أيضا - البر عبد ابن رواه ا م- 
يقول؛ما كثيرأ فكان بالمرة، عندنا الثوري سنيان كان قال؛ 

لهفقال نبري، في ليتني ، امحترحت، قد ليتني محا، قد لسنني 
المويت،؟هدا تمتيلث، كثرة ما اينه، عبد أبا يا سالمة؛ بن حالي 
فيأيحل لعلي تدري وما المة، سأبا ءيا سفيان؛ له فقال 

فنة،في ألحل لعلي لي، يحل لا فيما ألحل لعلي بدعة، 
هداءارص.ومبقت، مت، قد أكون 

فيوالحاكم ح)آآأام؛ ( y\\l\Aالكبير)في اتجراني أحرجه )١( 
المجمعني الهيثمي وأورده ح)اتم\خه(؛ ( ٥٠١مدركه)"آ/

لمالمعالي وأبو العلمراني، أرواه ونال: (. ٢٠٧- ).ا/!•؟■ 
٠أرثقات رجاله وبقية أعرفه، 

شرحني الأولى اختيار رسنلر: (؛ ١٤٩. التمهيد )٢( 
(؛n٢٦٠/اكرب وطمح (؛ )١٩الأعلى الملأ احممام حديث 
AUo/\r)والفتح 

حديثرح ث في الأولى اختيار ؤسظر: )ما/ه؛ا(؛ التمهيد )٠١( 
(.٢٦٠)م الحرب وطؤح (؛ )١٩ربب لأبن الأعلى الملأ اخصام 



بهالدعاء أو الموت تمني جواز أدلة 
ه

الوعاءأو الموت تمتى عنه أثر ممن كثير هؤلاء غير و- 
افه.رحمة عليهما ^^١^٢، أحميرا، كالإمام به، 

الإمامومحنة (؛ ١٠١)صالح لأبنه أحمد، الإمام سترة ينظر• )١( 
أحمدالإمام ومناب (؛ ١٩٣)المقدسي الغني ب• للحانفل أحمد 

(.٩٤رحب)لأبن الأولى واختار (؛ ٤٦٠الجوزى)لأبن 
 )Y( :بغداد تاينح ينظر(Yr/Y ؛) ؛الكال وتهذيب(ni/Y ؛)وسر؛

)آا/\>1؛(.البلاء أعلام 





بهاوالدعاء الموت تمني أذتام 
■m

أ
ء0

الثالثالمْللب 

بهالدعاء أو الموت؛ تمني أحكام 

تمنيبكراهة الفول إلى العلم أهل جمهور ذهب 
—ذلك عن النهي من ورد لما وذلك — به الدعاء أو الموت، 

ذلك.على الإحماع بعضهم حكى بل 

وعنالموت تمني عن ررالنهي ت العراقي زرعة أبو نال 
والدي.حكى كما ازكراهة، على محمول . .به.الدعاء 

عليه١١الإحماع الترمذي ثرح قي 

نفلر،فيها ;الكراهة القول على الإجماع طاية لكن 
حكايةعلى معقبا — تعالى الله رحمه — زرعة أبو نال ولهذا 
البرعبد بن عمر أبو صرح لكن ت *نلت •' للإحهاع والدم 

بلالله، للقاء بمحب ليس للموت المتمني ت فقال بالتحريم، 
بالنهيكان إذا للموت، تمنيه في تعالى فه عاص هو 

ءاوا«ل^.

(.٢٥٣)م اكربم، >ح )١( 
(.yor/r)انرجع )٢( 



حجرابن نقله ما ت أيضا الإحماع حكايات يضعف ومما 
يوسف:بقول منموخ الهي إن *مل: : Jliأنه التين ابن عن 

سليمان؛ويقول [ ١٠١تيو>شت ءيتإأءإو،ه وييل منها ؤم،ه 
وبحيث!! ١٩]الممل: آلكسنه بمادق ؤ، يبمتك 

اوغيره بالموت عمر وبدعاء ، الباب ش عائشة 

الشحإلى يمار لا لأنه مسلمة، عر الشح دعوى لكن 
الفقهأصول علمي في مقرر هو كما - الجمع تعذر إذا إلا 

٠معيأتي كما ممكن هتا والج،ع . ٢ أ الحديث ومصعليح 

النامحبتاؤيح العالم إلى يفتقر بالنسخ القول أن كما 
إلىسبيل لا ما وهو المتقدم، يال٠ت١حر يشح حتى والمتسؤخ 

محا.معرفته 

تمنىأن - أعالم تعالى واش - المسألة هدْ في والحق 
بابولأسمعينة، حالات فى يكون به، المعاء أو الموت 

اعقرءالثيم به؛ نزل ءتد.\ تال أنه الّ؛ي. عن للته ما يتمي )١( 
ص)ما(.مدم وقد عليه، مضق ويم واذحنم يي 

)•ا/.مأا(.الفتح )٢( 
الخيرالكوكب وشرح (؛ ٤٥٧)Y/ندامة لأبن اكار روضة يتثلر: )٣( 

الحتجث،ءث و١uالصلأح)آلأا(؛ ابن ومقدمة (؛ ٦٣٥)سرحي 
)؛ا/هأ(.مسالم ض الووي وشرح (؛ ١٧٠)



بهاثدماء أو الموت تمنى أذتام 

والأسابالحالات هده باحتلأف حكمه خاصة، 
مطلقا،بجوازه مال فلا _ تعالى اض ثاء إن سأبينه ما لى ع- 

الكراهة،فيه الأصل ؤيكون مطلنا، كراهته أو بتحريمه ولا 
وعليه- دسرى أو لبنك، صرر أو ّيب، لغير بكرن أن ك- 

الجمهور•قول يحمل، 

أنىحديمثا ؤح مني عياصن اصي القنال ولهدا 
فيبالموت الدعاء كراهة الحدم،: هذا ررفي المتقدمل١،: 

آ.أحرتم(ا'ل حالة في وجوازه حالة، 

البخارك،تبوسبا على معلنا حجر ابن الحاففل ونال 
يمنعهل ت *أي نال! الموت* المريفى تمني *باب I بقوله 

حالة*أفي يجوز أو مطلقا، 

الوت'تمم عليها ثغ الم الحالات أذكر يلي وفيما 

أوالفتة ه نفعر ان اءلأتحاف إذا الأور: الحالة 
تمنيله يجوز الحالة هذه ففي دينه، في له صرر حصول 
الجواز،أدلة في ذكر ما بعضن يحمل هذا وعلى الموت، 

يفلرءس)و(.)أ(
رجبلابن المعرف لْلاتف ؤينظرت (؛ ١٧٩)a/المعالم إكمال )٢( 

(٣٢١.)

)•ا/مأا(.الفتح )٣( 



اثموتتمنى أذتام 

وائل،، وغيرهمر الصحابة من لذلك، السالف من كثير كتمي 
®وما•' الموت تمنيه سب عن نئل عندما فهفؤ مفيان نول 

لي،يحل لا قيما ألحل لعلي بدعة، قي ألحل لعلي تدري 
^٢،.١٠هداوسقت ت قد أكون فتة، في أيحل لعلي 

قالأنه - محاذ حديث من _ . عنه ثبت ما هدا ؤيويد 
شون«لم.غير قوض توم في ضة أردت »اوإذا دعائه: في 

فيأصابه صر من الموت تمني ®يكرم البغوي: قال 
فلاالزمان اد لمدينه على الخوف، من أما ماله، أو ه نف

فتونتيتوم في فتنة أردت ®ؤإذا الدعاء: في حاء كما يكرم، 

(.٢٥٤.  ٢٥٣)مالقرب طرح يطر: )١( 

ص)خا(.تقدم )٢( 

حديث»هذا ونال: (. ٣٢٨٨(ح)١٠٦/٩)تحفة الترمذي أحرجه )٣( 
عن- البخاري يعني - إمحماعيل بن محمد سألتإ صحح، حن 

للترمذيالكبير العلل ؤينظر: صحيح، هدا فقال: الحديث هدا 
(؛٢٢١)ا"م/أآإ(ح)ه• السند في أحمد وأحرجه )آ/ا-هذ(؛ 

الكيرفي والطبراني (؛ ٣٢ح)* ( ٥٤)أ/• التوحيد في حزيمة وابن 
إ\^\(ح)'^y>)J)y'ا(ح)ا"اآ(؛ )•آ/ا،

اضرضوان الصحابة من عدد عن طرق عدة من الحديث هدا وجاء 
بحديثالعلم أهل عند يعرف، طويل حديثا من جزء وهو عليهم، 
•المنام في لربه الني. رؤية فته لأن المنام، 



بهالدعاء أو الموت تمني حلكم ا

صفتون((((غير 

يتمنصررلأ - ه أنس حديث على معلقأ المؤوي ومحال 
تمنيبكراهة الصرح ررفيه _ت عه® يرل لضر الموت مئكم أحد 

أوعدو، من ممة أو فاقة أو مرض من به نزل لضر الموت 
أودينه في صررأ حاف إذا فأما الدنيا، مشاق من ذلك، نحو 

فعلومحي وغيره، الحديث، هذا لمفهوم فيه كراهة فلا فيه فتنة 
فيالفتنة حوف عند لف، المن حلائق الثاني هذا 
•، ١٠نهم أديا 

فيالفتنة حشية بالموت راوالدعاء رجيا! ابن وقال 
والصالحونؤهي الصحابة به دعا ومحي حائز، الدين 

بميم."'.

فيفتنة خوف الموت تمنى من رروأما I أيضا وقال 
،•حلأفءب بغير يجوز فانه الدين، 

تالموت تمنى وجوه ذكره معرض في أيضا وقال 

)ه/ههأأ(.المنة شرح )١( 
١(.١ - ١ ٠ ; ١٧لم)معر الورى ثرح )٢( 
(.)١٩الأعالي الملأ احممام حدبث، ثرح قي الأولى اخيار )٣( 
رسائلمجمؤع صمن مهلمؤع ليلث،( اللهم )لميلث، ، LjJL■?ثرح )٤( 

را/أاا(.الخبلي رحِح ابن الحاففل 



الموتتمني أحكام 

تمناْونل حينئذ، فيجوز الدين فى الفتنة خوف تمنيه ت اومنها 

الإسلام،وأئمة الصحابة من حلق الدين فتنة حشية به ودعا 
غيرإس، قاسي ضة بقوم زدت »رإذا اJنام: حديث وفي 

ثون.>ابى.

الدعاءأو المويت، تمني أن بدلك اففلهر العراقيI ونال 
فيالفتنة خوف وهو دينية، لمصلحة كان إن حائز به 

.٩..دينه.

لمصلحةالمومت، تمني وهو الحكم *أما أيضاI ونال 
جوازه.في أي: آ فيه((ر نزاع فلا الدين 

أبيحديعنا العلم أهل بعفن حمل الحالة هده وعالي 
١^■؛>،بمئ خض الئائ مموم ءلأ قال: المي. أن مريرة 

نكانن«رْا.لقي لإول:ا م شر 

مجي*والذي اه رسول قاد لمسلم: لمقل وفي 

•ثريا تخريجه تقدم )١( 
(.٣٢١)انمارف لطاف )٢( 

المربيلابن الأحوذى ء\وضة ؤينفلر: (؛ YoU/nالتئرب >ح )٣( 
[".(.UA/o)القنوجي حن لصديق الباري وعون (؛ ١٥٤)؛/
(.n٢٦/•التترب )؛(>ح 

(.١٥-  ١٤ص)تخريجه تقدم )ه( 















































بدأوالدعاء الموت تمني أحكام 

لأنبالموت المباهلة وكانت وظهوره، حقه بيان في له حجة 
يملمآلهم سوء من يعلمون لما عفليمة، عزيزة عندهم الحياة 

أيدتبممموتت بما آبدا يتمنوث تعالى• قال ولهن*ا الموت، 
جدرههل أقامر ذنيمى دل؛بملإم . إثلمحث علم ثآممه 

ا"\،[«لاآ.، ٩٥ص■: 

فيكما - لقائه إلى الشوق تعالى اش ص-ؤال وأما 
يمتلئأن يتمتى مزمن فكل مثرؤع، أنه يثب فلا - الحديثر 

لكنالإيمان، علامات من هذا لأن هو، ربه للقاء شوقا فلبه 
الإنسان؛يقول أن بين ففرق الموت، تمني نيل من هنءا ليس 

أوتوفني اللهم يقول• أن وبين لقادلن،اا إلى الشوق راوأمألك 
عليه.سيقدم ميء أي على يدري لا الإنسان لأن • أٌتني 

كما- وجهه إلى النفلر لذة تعالى الله مزال هذا ومثل 
فهلالأحرة، في إلا يحصل لا هذا أن مع - الحديث في 

لا.فهلعا ا الموت؟ تمني قبيل من هن-ا إن يقال 

ه؛محوله الدعاء هذا أول ش حاء فد أنه هذا يزيد ومما 
ظنتنا آيتي الغلق، ئى ^L^، اك،، يم، »امحلم 
هوفهذا بيأ محأ الزفاة غبمثر إذا ذض لي، ءرآ انماة 

الخلم)أ/أهاالقرآن شر )١( 



ص
ابتمني أحكام 

به،الدعاء أو الموت تمني نبيل من إنه تقال؛ أن يمكن الذي 
نهوتعالى، اش إلى ذلك فوض بل به، يجزم فلم هذا ومع 

أنالدعاء هذا بعد يستقيم نهل له، حيرأ فيه كان إن يطلبه 
يلىوفيما ا تعالى؟ اض لقاء إلى شونا الموت بتمنى يتبعه 
معّأنه ياسر بن عمار فحن ؛ كاملا الحديث هذا أسوق 
القنب،مؤنمش ءاللهم الدعوات؛ بهذه يدعو . النبي 

صلي، قرأ ك؛ بمث، نا ض الظق، ى ظص 
اكس،في ظنك زانمح، امحلم ِلي، قرأ ١^ تجث إدا 

رأنأللث،والعقب، \لإ؛ذا\ في الحي كلنه وأسألك، رالثهادة، 
لإةذس ثقي، لا شا وس ناكيى، م في 

^٥وأسألك، المصاء، ثني وأنأللث، ثتفئ، لا عنن 
نخهك،،إر النفر لدة ؤأن1مم، ^^٠، د مبض 

نيتااللثم نط، بم؛ دلا محق، صراء م ئي لمابم،، إر 
تيثدين«أا،.نداة زاطتأ ١^، ّزث 

فيمايوسما فول بعضهم حمل الحالة هذْ على و— 
[.١٠١ت ]يوسف إادتئإأءإنه وألحئى مسلجا ومض ؤ عنه؛ اض حكى 

نال:أنه ه عباس ابن عن الطبري جرير ان أحرج 
اشفدعا وبآبائه، به يلحق أن وأحب، ربه، لقاء إلى ،راشتاق 

(.٤٠ص)تخريجه تقدم )١( 





الموتتمني اذتام 

القرييواختاره عن مروى القول وهذا 
أهلعند الأية تأؤيل ني المختار القول هو وهدا ت ونال 

ابنأيضأ واحتارْ ، للجمهور الضير في وعزاْ ، التآويلاال 
كلامظاهر وهو عدي والوالشوكانىلْا والعرافىأ٤، العز أبي 

كمحرس.وا؛ن ١^٦، 

ودعاءهو، يوصف دعاء ذكر أن بعد الحز أبي ابن قال 
ءواأئ ^^؟٦ قولهم• وهو ء، بموسى آمنوا الن*ين السحرة 

بهاتيناستدل ررومن ت مال [ ١٢٦ت ]الأعراف «سدينه و؟رمثا صنإ 
الدعاءفإن فيه، له دليل فلا تمني جواز على الآ؛تين 

ولاالموت، بمهللق لا الإسلام، على بالموت هو إنما 
ظاهر«ّ.والفرق الأن، بالموت 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

فيالسيوطي وأوردْ تفسير، في جرير ١^، أحرجه 
ؤبمفلر:الشيح، وأبي جرير لابن وعزاْ )د/ه؛م؛ المثور الدر 

)•ا/«مآا(.الفتح 
التذكرة

ينظر

ينظر

ينظر
ينظر
ينظر

المزنلأحكام الجامع 
(.n٢٥٤/التثريب >ح 

القدير)م٧٥(.فتح 
)آ/ا0؛(.التنزيل سالم 
(.٧٦٠)آ/الخلتم القرآن تفسر 

(.٥٢٩الطأ?اوية)العقيدة شؤح 





■m
الموتتمنى ا''ذءام 

فقدبالموت الدعاء على حملها ٠وبتقدير الما٠ي' قال 
أملما مع هو هل نيا من مع أن في الأصول أهل اخلف 

ثرمحافي يرد لا أن فشرطه لما شرعا يكون أن وبتقدير لا؟ 
الحديثهذا في نسخه شرعنا في ورد وند ينسخه، ما 

نالما ع-لى الحمل تقدبر روعلى حجرت ابن ونال 
مالمملما من بهمع يؤحذ ؤإنما شرمحا، من ليس فهو قتادة، 

بالأماق،(لم.محه النهي شرعنا يرد؛ي 
فيكوناحتضاره، ئد ذلك قال يوصف. إن ث وقيل 

اعفنااللهم ت الموت به نزل محدما والسلام الصلاة عليه كقوله 
وتداحتمالارن كثير ابن ذكره ، ^٠٨٠ويقص لي 

حائز.ذلك أن بيان تقدم 

بهالدعاء أو الموت سي كان إذا الراسة: الحالة 
فيجاءت التي الصيغة على أي فيه، الخيرية باشترامحل مقترنا 

مادمادت هئد أئى منى جائز، فدلك الحديث، 
مي،نزل لضث ض نكب ك يقن »لأ ٠: اطه ننول 

اJ٠همتا١.أحدكم يتمش الأ حديث؛ يةصل> )١( 
كثيرلأبن اسم القرآن ير نفؤيفلر: (؛ ٢٥٤رم التثريب >ح )٢( 

/T(؛ ٧٦١) ه/ا،آ"آ(.للقرني امان لأحكام والجا،ع(
>«ا/«"آا(.الفتح )٣( 
(.٧٦١)آ/العظيم القرآن تفسير )٤( 



بهاوالدعاء الموت تمني اذكام 

كانتU ايم امميم فلفل: بمزت نسأ ثئ لا نخأ ،؛)؛ 
ضقنيأ؛" قرأ ٠ _ أ1\ نئضي يي رأ قص 

ءف>".

يياضنرح في - تعالى اه رحمه - عبسن ابن الشيح نال )١( 
الشرطجواز على دليل الحديث هذا ،اوفي (: ٣٨٥)Y/الصالحين 

فيذلك حاء وتد الدعاء، في قق الذ على سرط أن الدعاء، في 
الخامسة:في يقول الزوج فإن اللعان، آية مثل أحرى، نموص 

ة:الخامفي تقول وعي الكاذبين، من كان إن عليه اه لعنة إن 
الالدعاء في فالشرط الصادقين، من كان إن عليها اه غضب إن 

به*•؛أم، 

الأبرارنلوب، بهجة في - تعالى اش رحمه - عدى الويرقا 
»لأنوله ومحن الحدث هذا مثل في الاشتراط ين (: ١٤٦)

نثن،إن ادحمتي اللهم شئت، إن لي اغفر اللهم أ أحدكم يقل 
فيالمذكور »لن فقال: ك» عكر» لا اه فإن المسألة، ليعزم ولكن 

العينةالأمور في هو ؤإرادته، اش بعلم التعليق فيه الذي الحا.يثا 
وممالحتها.عانتها من العبد يدري لا الش 

يعلمالتي، الأمور نهك، الأخر؛ الحديث في المذكور وأما 
اهمغفرة وهي إليها، عبد كل وحاجة ضرورتها بل ممنمها 

جازما،طلبا ربه من ؤيعللبها يسألها المبد فإن ونحوها، ورحمته 
فيها،العي عليه ومحتم مأمور لأنه وغيرها، بالشيثة معلقا لا 

إلها*•به يتوسل ما جميع وفي، 
ص)ه(.تخريجه تقدم وقد )٢( 



ص
الموتتمني أذتام 

بالموتيدعو أن له ينبغي لا ارفالهذا ت رجب ابن نال 
آ.اممه عند له حترأ يكون أن يشترط أن إلا 

يدل*وهذا I الحديث هدا على تعليقأ حجر ابن وتال 
هدهعلى يكن لم إذا بما مقيد الموت تمي عن النهي أن على 

للقدرومراغمة اعتراض نؤع المْللق التمنى في لأن الصيغة، 
وتسليمتفويض نؤع بها المأمور الصورة هذْ ويي المحتوم، 

للقضاءلأى.

ب0''

كماالدنيوي، الضر الحديث فى بالضر المراد ت الأول 
وهوالأحروي الضر أما العلم، أهل مجن جمع ذلك إلى أشار 

تقدم.كما حاثز فدللئ، الفتنة حشية أو بالدين المتملق 

التصريح*قيه ت الحديث ا هاو ثرح ني النووي قال 
محنةأو ناقة أو محرض مجن به نزل لضر الموت تمني بكراهة 

صررأحاف إذا فأما الدنيا، مشاق من ذلك نحو أو عدو، من 
الحديثهازا لمفهوم فيه كراهة فلا فيه فتنة أو دينه في 

وغيرْ«لم.

(.٣٢١)المارق لْلاف )١( 

اكح>'ا/ا/آا(.)٢( 
)م\ا/ملم على النووي شرح )٣( 



بعأوالرعاء انمون نمني أحكام 

يتناولالضر ررمهللق تعالى الاه رحمه - العراقي وقال 
منالدنيوي، الضر هو إنما المراد لكن والأحروي، الدنيوي 

الدنيامشاق مجن ذلك نحو أو عدو من محنة أو ناتة أو مرض 
فقال:صحيحه في حبان وابن ائي النرواية في مبين هو كما 
فأْا. . الدياألا/ في يه نزل لضث ص ١^ ثقن »لأ 

يأسلا أنه فالظاهر دينه في الفتة خوف فهو الدين فكب الضر 
٠وتمنيه، بالموت بالدعاء معه 

صرررمن ت رأوئوله -ت تعالى الله رحمه - حجر ابن وهمال 
فإنالدنيوي، الضر على اللف، من حماعة حماله ا أصابه 
فييدخل لم دينه في كة خني بأن الأخروي الضر وحد 

تثقن»لأ حيان: ابن رواية من ذللث، يوخد أن ؤيمكن الهي، 
هدافي )في( أن على الدئيا® في له ثرل لصر النويته أحدكم 
٠الدناآآ من امر يسبب اي سببية، ، الحدي

(٣٠)؛/٠ الموت -يمي باب،: الجنائز، كتابط ائي: المنن )١( 
المريضباب،: الجنائز، كتايؤ حبان: ابن وصحيح 

نيكما الألماني وصمحه (؛ ٢٩٦٦^،)( ٢٣٢)U/به بمعلق وما 
ثعيي،ونال ح)آ'ابا(. ( ٣٩٢)؟/ائي المسن صحيح 
علىثوي ااإسادْ حبال ابن صحيح على تعليقه في الأونزوٍل 

مالم«.شرط 
)ما-هأ(.)آ(>حاكرسإ

)•ا/ا/آا(.الفتح )٣( 



ابتمني أحكام 

ققز:كنت لِسأ ;د لا لكن أقإن قوله \ذث\تي: 
اإز3ا0لكثت إذا ثي حترأ ادماْ كاثث ما أحيتي اللهم 
ذلكغاية ؤإنما به، الدعاء امّتحسأب معناه ليس ليء حيرأ 

اضعند الأجر واحتساب الصبر له فالأففل ؤإلأ الجواز، 
تعار.

حالفإن أنه رروفيه -؛ تعالى اش رحمه - النووي تال 
اللهمغليقل؛ ونحوم بالمرض بلوام ني حاله على يصر ولم 

الصبروالأصل إلح، . . لي. حيرأ الحياة كانت إن أحيتي 
.، لالقضاء،ال والكون 

بهياالمراد *ليس تعالى اض رحمه - العراقي ونال 
الدعاءمن أفضل تركه بل لهدا، به الدعاء استحباب الأمر 

منهيغ أن له بد لا المتمني كون على به الأمر رتب فإنه به، 
ذلائ،ااعن أولا نهيه ْع تمن صورة 

)فإنت ارونوله _ت تعالى الله رحمه - حجر ابن وقال 
أوالوجوب من حقيقته عن الأمر بمرق ما فيه إلح( ّ . لكن. 

بحدالأمر لأن الإذن، لمطالق أنه على ؤيدل الاستحباب، 
ماالسياق، هن.ا من وقريس، حقيقته، على يبقى لا الحفلر 

ملمعلى النووي شرح )١( 

(.٢٥٨)التترب >ح )٢( 



Ajأوالدهاء الموت تمني أحكام 
-ص

يكرب؛معد بن المقدام حديث من السنن أصحاب أحرجه 
فثلثبد ولا كان فإن صلبه، ضن لقيمات آدم ابن *حسب، 

علىالزيادة من ;L لا كان إذا أي: الحديث، سعامالا، 
علىبالاكمار إذف فهو الثاJن٠، على نليقتمحر اللقيمات، 

الامتحابءآ؟،.ولا الوجوب يقضى أمر لا الثلث، 

-تعالى اش رحمه - رجب ابن ذكرمحا ة؛ الخامالخالة 

الموت؛تمنى عليها يقع التي للوجوه ذكره معرض في فقال 
اغتناماالشهادة، أّساب حضور عند الموت تمني *ومنها؛ 

الشهادةالمحابة ومزال أيضا، ذلك فيجوز لحصولها، 
مشهورلأم.كير الجهاد حفور عند لها وتعرفهم 

الموتتمني في تدخل لا الحالة هذْ إن يقال وقد 
تنياه؛ يوث فول ميل من هي ا ئذ٠-

كثرةكرامة ،ي جاء ما ياب؛ الزهد، كتاب؛ ني الترمذي أحرجه )١( 
حنحديث اهذا وقال: (. ٢٤٨٦^( U٥١/)تحفة الأكل 

فيالاقتصاد باب؛ الأءلعمة، كتاب؛ في ماجه وابن صحيح® 
المدفي وأحمد ح)ا،؛م(؛ ( ١١١١)A الشح وكرامحة الأكل 

)أإحمستدركه في والحاكم >اامآآ؛(ح>ا"خايا(؛ 
يخرجاْااولم الإسناد صحيح حديث *هذا ونال؛ ^١(. ٩٤٥ح)

الذمي.ووافقه 
الفتح)٢( 
(.٣٢١)المارق ممائف )٣( 



اثموتتمني أحكام 

■السهادة تمتى فى المعنى فيكون  ٤١٠١ت يوسف 

حيات4تختم أن يتمنى فهو شهيدأ، أجلي حضور عند توفني أي' 
المقلمالواؤب من يعلمه لما وذللك الله، سبيل همى لمهادة يا 

ماتلمن تعالى اش أعدم الذي المشم والنعيم الجزيل والأجر 
حال،أحن على تعالى اه يتوفاه أن تمنى قد فيكون ثهيدأ، 

أعلم.تعالى والله له، متعجلا الموت تمنى أنه لا 

العلمأهل بعض صرح بل جائز، أمر التمني هذا ومثل 
-•هه أنس حديث، في كما - قال ه الني لأن بامتحبايه، 

 _®U9 ،^> مسألملا/رواه ثصنه« ولو أعطيها صادقا الشهاذه
*من-؛ حنيفإ بن مهل حديثر في كما - أيضا وقال 

علىماُت، نإو الشهدب منازل افه بلعه بصد3، الشهادة افه نأل 
مسالمأرواْ فزاشه® 

امتحبابفيه ١١! ا هدين على تعليقا الووى قال 
الخيرءأنية واستحياب، الشهادة، ّؤال 

الحائز إنه الحرائى• مال فقد للشهادة التعرض وأما 

اهمبل فى الشهادة طلب استعحباب ت ياب، الإمارة، ت كتاب ش )١( 
(.١٩٠٨(ح)٥٩/١٣)

ح)ا،«بما(.ازبق، \وو>وع )٢( 
(.٦٠)w/لم معلى النووي مرح )٣( 



بهالوعاء أو الموت تمني أحكام 

العلماءجمهور عند فيه كراهة 

اللكنه مشرؤع، أمر الشهادة تمني أن والحاصل 
والمتزلةالرفيعة الدرجة طلب معناه لأن للموت، تمنيا يعد 

لمولهدا تعالى، افٌ سبيل قي بالشهادة تتحقق التي الحالية، 
فينهاية ازرمني ®اللهم ه؛ عمر ٠ولا العلم أهل يجعل 
-،، الخارى١٢رواْ - ونولث. ه ثي مومحي واجعل نملك 

سني،كبرت ®اللهم ه؛ قوله أما الموت، تمني، قبيل مؤ، 
مشيععير إليك يائبشني ومحي، واقنرت مويي، وصعمث 

منه.جحلوْ فقد ، ممرط«أ ولا 

منجواب ءذكر -ت تعالى افه رحمه - حجر ابن قال 
منه،الكافر تمكين يتلرم أنه مع بالشهادة الدعاء استشكل 

المؤمنونتل يجوز، لا اممه محصيه تمني أن والقاعدة 
معصية.

نيلهو إنما قمدأ المطلوب أن I الجواب ومحصل 
الوجود،صرورة محن فإنه الكافر فعل وأما الرفيعة، الدرجة 

الصحابةكبار من الشهادة تمنى منر تمني، يحمل هدا وعلى 

(.Y«U/U)اكرب طؤح يفلر: )١( 
:١٧٩١^( YYA/Y)اس فضائل أبواب آخر في )٢( 
•( ١٦-  ١٥ص)تخريجه تقدم )٣( 



الموتتمني أحكام 

بنكمعاذ بالطاعون، الموت تمنى من وكذا وغمرهم، 
وغيره•ه جل 

اصتيمر^٠٥٠ ١٠٢ءأبو قتله فلما الشهادة، عمر تمنى وند 
.لكفرامحله الذي لكون 

الد•سيل م أثل أن ءلويدت نوله.؛ ذس من وأرفع 
الصححلاا*أآآ/ني وهر فآكل...( آحيا ثم 

به،نرل ضر بسب الموت تمني ت المادّة الحالة 
فهذاالدنيا، أصرار من ذلك غير أو فاقة، أو دين أو كمرض 

كما— أنس حديثا في المذكورة بالصيغة يقيد لم ما عته، منهي 
سمنت،ماد؛ ة هزئن أبي فعن - الرابعة الحالة ني تندم 

نسأإثا اكنُث،، ١^ ثقن ألأ :فود: . ١^ ننول 
رواْننثعتناا أن ئيعيه ثسيئأ نإثا حيرأ، برداد أن نلعله 

تدعزلا ص ٣ قض ألأ تال لم مومحي 

الإيمانمن الجهاد باب؛ الإيمان، كتاب؛ في البخاري أحرجه )١( 
/\(yy ) رة، كاب: ني لم ومح)ا"م؛uالجهادكل باب: الإ

اشسل في والخروج 
الكحؤيفلر: (، ١٩٣)الaلاءون ضل ني الماعون بدل )٢( 

١(.٠ ص) تخريجه تقدم )٣( 



هأواكعا٠ تمني ا>دءام 

النإثت عنله، امغ آحذكم مات  ١٥}إثت يؤيث، أل مل مى يه 

للتحريم؟أم للكراهة الهي هذا وهل 

الحال،هدم ني بالكراهة القول أطلق العلم أهل بعص 
^٤،.رإ، واين والوويل٢، كاJغوىر١ا 

كابنالتحريم، على الهي حمل العلم أهل وبعض 
عثمض،وابن بازرص ابن قول وهو ميرْلا"ا، وابن ؛ ايرلمد 

هوهذا لأل الأظهر، هو هدا ولعل ااأه، رحمة علميهما 
التسخهلمن الموت تمني يتضمنه ؤلما الهي، في الأصل 

وندره.تعالى اش محاء على الصر وعدم والضجر 

(.Yo،\/o)الة شرح يطر: ١( 
المالحينوئياض )يا/'ا(؛ ملم على المودي شرح بمغلرت ٢، 

(٢٨٧.)

يطر٣( 

يطر٤( 

يطر٥( 

يطر٦( 

يطر٧( 

(.٣٢١)المعارف لطائف 

المعلمإكال 
(.٢٥٣)r/اكريب >ح 

(.٥١)ه/الصحاح معاني عن الافماح 
دوترتيب جمع هقفآ، له متنوعت ومقالات غتاومح، مجملع 

(٩٢. ٩١; ١٣)الثويم سد 



اذتامت«ضال«>ذ

هنا®والنهي -؛ تعالى الد رحمه - عثيمسن ابن نال 
الرضاعدم من شيء فيه المرن تمني لأن للنحربمأ، 

الضراء،أصابته إذا المحبر عليه يجب والمؤمن اش، بقضاء 
•مهمتن شتثتن نال الضراء على صجر فإذا 

ولاهم يمه لا الإنسان فإن الخلايا، تكفير الأول: 
الشوكةحتى يه، اض كمر إلا شيء ولا أذى ولا غم 

عه.بها يكفر فإنه يشاكها، 

يبتغيوصبر اض، من الأجر اب، لاحتوفق إذا الثاني؛ 
يؤؤ^^-١ تعالى: افر نال وقد يثاب، فإنه اش، وجه ؛ذللث، 

•، [٠١ل١٠لالز*رت -وثانه ُثيرو ثمم الصيقي 
مئكمأحد يتنثيى ءلأ حديث،: على تعليقا أيضا وقال 

شديد،يمرض الإنسان يماب أن ®مثل يوا: ثرل لصر النون 
حتىأمتني اللهم فيقول: متعب،، بدين أو شديد، بفقر أو 

يجوز،اأى٠لا حرام هدا فإن الدنيا، هده من أمترح 

يكونأن إما »أنه وهو: النهي مجب المي. بين وقد 
ؤإما. ٠ صالحا. عملا حياته بقاء في فيزداد المحنين، من 

(.٣٨٣٨)المالحين يناض شرح )١( 
الثمينالمجمؤع ؤينفلر: (؛ ٣٨٤)Y/المالحين يناض شرح )٢( 

(١٢٤.)



باهأوالدهاء انمون تهني أحكام 

الرضاأي" العتبى، الله من يطلب أي يمتعتب، فلعله مسيثا 
يتضمنهما إلى إصافة ا سيئاته*ل من تاب ومد ميمون والعير، 

بالمقدور.والرضا الصبر وعدم الجنع من ذلك 

الضر،لأحل الموت تمني عن نهى ®إنما القرطي؛ ئال، 
الصبروعدم بالمقدور، والتخط الضجر على دليل ذللث، لأن 

والرصا*أآا.

أنالحال: هدا في كرامته ®ووجه رجب: ابن ومال 
منللاستراحة تعجيلا يتمناه إنما به نزل لضر للموت المتمني 

يصيرفالعاله الموت، بعد يصير ما إلى يدري لا وهو صره، 
الرمضاءمن كالمستجير فيكون ضره، من أعفلم ضر إلى 

؛الاراأ٣،.

عمرأن على تدل الصحيحة ®الأحاديث أيضا: ومال 
فلاالخير، من الله عند له ما بدلك ازداد محنأل كلما المؤمن 

يخشىكان إن اللهم إلا ذلك، اذقهلاع يتمنى أن له يسغي 

)Y/التثريب ؤلرح ؤسنلر: (؛ ٣٨٤)Y/المالحين يياض شرح )١( 
والقح(؛ ٢٥٥

 )Y( ٦! المفهم(My ،.) :١٧٩^/المعالم إكمال ونظر >-.)و>ح
وتحفة(؛ YY١/١٣)والننح (؛ ٢٥٧)r/التثريب 
(.٥٢٣الحميد)العزيز وتيسير (؛ ٤٦)؛/الأحوذى 

(.٣٢١)المعارف لطاف )٣( 



ا1موتتمني اذ5ام 

أنحشي فقد دينه على الفتة حشي إذا فإنه دينه، على الفتة 
الإيمانبشروط القائم . . حير. من الله عنل. ما يفوته 

حيرفالحياة كذلك كان ومن حيرآ، إلا عمرْ بطول يرداد لا 
امحاهاجعل ^٠٣ ١٠المي دعاء وفي الموت، من له 

أحرجهشئ® م من لي راحه حتر كل في لي ننادة 
موتهمعند يتأسفون الصالح ، السالفكان ولهذا ٠ ٠ ٠ لم م

موته،عند مماذ وبكى يالموت، عنهم أعمالهم انقطاع على 
الشتاء،ليل وقيام الهواحر، ظمأ على أبكي إنما وقال• 

.، ءأ . . الذكر. حلق عند بالركب العلماء ومزاحمه 

عنالنهى ض أنس حديث على تعليقا عيي الوقال 
ينزلالذي للضر الموت تمني عن نهى راهذا • الموت تمني 

شدةفي وضع أو خوف، أو فقر أو مرض من بالمد، 
لذللئ،الموت تمني في فإن الأشياء، من نحوها أو ومهلكة، 

مقامي؛

التيالحالة من والتضجر خمل بالتيؤذن أنه ت منها 

شررمن عمل ما شر من التعود ت باب والدعاء، الذأكر ت كتاب في )١( 
مريرة،أبي حديث، من (، ٢٧٢ح)• ( ٤٤/ ١٧)يعمل لم ما 

نا-ئة١^ نايتل خم كل ض لي نتاذة امحاة »ناخنل ولفثله: 
محمحكلشث«.

(.٣٢٧-  ٣٢٥)المارق )٢( 



بها'والدماء الهون تمني ا'حتتام 

أنومعلوم ؛وظيفته، والقيام بالصبر مأمور وهو بها، أصيب 
.ذللث، يناش الموت تمني، 

والكل،الخور ؤتحال^، النفس، يضممح أنه ومنها: 
الأمور، aJuمقاومة،المبد س والمعللوب اليأس، في ؤيوغ 

معهيكون وأن اتتداره، يحسبا وتخفيفها إصعافها والعي؛ي 
وذلك،به، نزل، ما زوال نهم، الملمع وقوة الملبا، نوة من 

المأموربالأسباب أتى لن الإلهي اللطف لأمرين؛ موجب 
ورحاؤْ.القلب، قوة يوجبه الذي المافع والمعي بها، 

مايدري لا فإنه وحممح،، جهل الموت تمني أن ت ومنها 
هوما إلى الضر من كالمتجير كان فربما الموت، بعد يكون 
وأهواله.البرزخ عذاب من مجته، أفضع 

الصالحةل١،الأعمال الحبي علهم، يقهلمر الموت أن ومنها؛ 
عملانقطاع يتمتى فكيفا . • ٠ بهاوالقيام فعلها بصدد هو الير 

ءاليها،لأ،.وما الالنيا من حير منه الدرة 

هريرة:أبي حديث، من لم مصحيح م، كما . الم، قال وند )١( 
صدقةمن إلا من إلا ط محن اشثخ الإلمان ناث، »إذا 

لم:مصحيح يدعوله، صائح اوولد به، ئئهبإ أدجلم جاييإ، 
وفاتهبعد الثواب من ان الإنيلحق ما باب: الوصية، كتاب 

)\\إ1هح)\س.
=< ^١١١٠٧٧المجموعان خمن مطبؤع ( ١٤٥)الأبرار قلوب بهجة )٢( 



انموتتمنى أحكام 
=لأتآ===^^^=^^^==

للشيخالموت تمني أحكام كتاب.' نسبة حول ت تتمة 
)هءدفبالوماب عيد ين محمد 

إلىوبا منالموت( تمني )أحكام الكتاب هدا ئيع 
تصح،لا بة ندهممح، ، الوهاب عبد بن محمد الشيخ 

علىالمنية الشخ لدعوة مخالفة أمور على امشتمل فالكتاب 
ولهداالأمة، سالم، عليه كان ومجا والمنة، الكتاب نصوص 

بماعتهعني من وفيهم الدعوة، لهده المخالفين بعض يه فرح 
وتوزسه«رآ،.

صالحالميخ فضيلة التبة هذه صحة عدم بين وند 
كتابنية ٠إيهلال ت بعنوان له رسالة فى _ اف حفظه . الفوران 
بنمحمد الإملأم شيح إلى الموت تمتى أحكام 

اض:حفظه فقال أدلة، عدة ذلك، على وأقام الوهابااأ"آإ عبد 
ينمحمد الإمام للشيخ ليس أنه نقعلع الكتاب ارذهاjا 

٠المعدي الرحمن عبد المخ ولفات مل ~
-١ ص)ه١ الثالث المجلد في الشيح مؤلفا٠تا مجمؤع ني كما )١( 

مظلله.رسالة ني وؤلح منها، اسل؛ وتد (، ١٦٦
منهجت بعنوان البدر العباد المحن عياو للنخ رصالة من مقتبس )٢( 

(.٤٢)التأليف، ني الوعاب يد ين محمد الإسلام شخ 
صالحالثخ لفضيلة الكتاب، بعض لآحألاء البيان ت أيضا ؤينغلر )٣( 

(.)Y/٤٧الفوران 



بدأواثدعاء الموت تمنى اذتام 

أدلةثماني ذكر ثم ، أدلةال لعدم بذلك ونجزم الوهاب، عبد 
نيعاليه اعتمد الذي بالأصل تتعلق النية، هدم يعللان نيين 
مصححأصل على فيه يعتمد لم إنه حيث الكتاب، هدا نسبة 

الشخوبين واضحة، غير مصورة على فيه اعتمد ؤإنما موثق، 
بنمحمد هوت المصورة غلاف عالي الموجود الامم أن 

الإمامبه المقصود يكون أن يعني لا وهذا الوهاب، عبد 
علهاءمن يوجد وأنه سئما لا السلفية، الدعوة مجدد المشهور 

أيضابه امتدل ومما أبيه، واسم اممه في يشاركه من نجد 
غيرأحاديثج من الكتاب عليه اشتمل ما ت ية النبعللأن على 

يعترهاأمور من الشخ عن نقل ما مع تتعارض وأشياء ثابتة، 
الكتابمضمون محءلا؛قة عدم وكذا المحرمة، البيع من الشيح 

كتبامن فكل الشيح، مؤلفات في ذكره يرد لم وكونه لعنوانه، 
هذايذكروا لم مؤلفاته وذكروا وحدينا نديما الشيخ عن 

هذافي ما أن إلى النونان صالح الشيخ وأشار محنها، الكتاب 
الصدور)شرح ت السيوطي كتاب في ما ْع يتوافق الكتاب 

منمستل غالبه أن على يدل مما والشور( الموتمح، حال بشرح 
الكاب.هذا 

مججمؤعصمن الكتاب نشر على القائمون اعتذر وند 
فيالخ3لأ من وخ عما الوهاب عبد ين محمد الشيخ مؤلفات 

.١( ٠ ص) طرت )١( 



ص
الموتتمنى اذكام 

صالحالشيح رمالة باحر ملحق هو كما الشيح، إلى بته ن
.افه حففله الفوران 

—اه حففله — الدر الرزاق عيد الدكتور فضيلة اعني كما 
وحو٥أعدة من صحتها وعدم بمللأنها من بة التهدم بتتح 

أدلةعلى اشتمل قد وكونه نسخه، وطريقة بمخهلوطته، تتعلق 
حدرالش والخرافات البيع إل تدعو غريبة وحكايات باطلة، 
كتبهمن كثير في الوهاب عيد بن محمد يح المنها 
تله.ورما 

فىقلى ، نه ^٠^١ بق ئئ همر بإ امفهمون ان كما 

محنصفحات أربع إلا الموت بتمني يتعلق مما الكتاب 
وغيروأهواله، القبر عداب فى فهو الكتاب بقية وأما مقدمته، 

لمامخالف، وهدا الكتاب، بعنوان قوية صلة له ليسى مما ذلك 
كتبه.في الشيخ منهج من عرف 

ترحممن حمح أن البدر الرزاق عبد الدكتور وأوضح 
الكتابهدا مهم أحد يدكر لم — عليه اهلك فيما — يخ للم

ممنالمعاصرين بعمى عدا — تعار اض رحمه — مؤلفاته صمن 

علىاعتمي أو الشخ، إر متربة المخهلوطة هده برؤية اغتر 

ومقالاتكالمات رتصاح، حطب المنثورة، الفوائد كتابه! ينظر 
(١٩٨٠١٩٦.)





الموتتمني أحكام 

ؤيقتضيه،يناهسه الذي الموصع في دليل كل فيكر البحث، 
الاختصار؛وجه على مجتمعة ذكرها هنا ؤيحسن 

اعفن»ائهلم ئءيشة حديث .أئةوله.-كافى 
يماعنه أحب فقد عليه، مممق دالئيق« وألحم وارحم لي 

وعاليهالاحتضار، حالة في ذلك عال . النحم، ن أ" 
.^٠قوله مفهوم هو كما حائر، الحالة هد0 قي الموت فتمني 

تمحن•■أن م ين تذغ؛٠ ذلا ٣ بمر •لا 
أحله،انتهاء بعد حير لأنه منه كان هدا إن فيل! و- 
الالتخيير بعد وطلبه به ورصي له، اه احتارْ ما فاختار 
حاصىالحالة هذه فى الموت تمنى يكون وعليه ابتداء، 

دونالتخيير فيهم يتحقق الذين هم لأنهم قمحق، بالأنبياء 
مرهم•

أعالم.تعالى والله الأول،، هو الراجح أن وتقدم 

مترالرجل تنر حس الثاعه ثموم ®لا قوله أما و- 
لم؛لمرواية وفى عليه، متفق مكاثت* ليتقي يا محمول الرجل 

امحرض % م ظ^، لا بجد؛ همي »نالذي 

الرّالأ.هدم س ( ٣٧- ص)؛م يطر: )١( 



اكر،ندا ضاب نلكن محت يثتي u ئوو: نك كئ 
يليبما عنه أجيب فقد اتلاغ، إلا الدين عه وليس 

؛اوليست نال ولهذا الفتنة، حاف من على محمول نه أ- 

ايثمح،قال وقد سائغ، جائز هذا ومثل اتلأء* إلا الدين يو 
ضونأ.غير ثوم توم م فتة أردت أوإذا 

الدينذهاب من الخوف على محمول هو بل قيل: و- 
جائز.أمر الحالة هذه في الموت وتمني الشريعة، وتغيير 

عماحبر هو ؤإنما ذاك، ولا هذا المراد ليس قيل: و- 
بتحريملا بشيء، التمني هذا على الحكم فيه وليس سيقع، 

نصوصمن ماحوذ الموت تمني وحكم إباحة، ولا كراهة ولا 
أحرى.

رواية؛نيرده الثاني وأما محتمل، والشاك والأول 
يختلفونلا العلم أهل أن علما اتلأء، إلا الدين يه «ندن 

فيهنا الكلام ولكن الحالة، هذه في الموت تمني جواز في 
ومعناه.مراده وبيان الحديث، دلالة 

محت• عنها الد حكى فتما . مريم قول أما و~ 
ساحا أ-.قد ف[ ٢٣ب: تسناه مئا نثن ندا مز 

الرّالة.س من ( ٣١. يفلر: 











ال4وتتمني اذتام ؛ص{:

اشتراطمقترا به الدعاع أو الموت تمني لكن إذا - ٣ 
فيه.الخيرية 

كانإذا الموت تمني جواز الملم أهل بعض وذكر 
تعالى.افه لقاء إلى الشوق هو: عاليه الخامل 

منلها واكرض وطلها الشهادة تمني رجب ابن وجعل 
الموت.تمني نيل 

نبيناعلى وملم افه وصلى أعالم، تعالى واه هذا، 
محمد.



والمراجعاثمصادر فهرس 
=قسسسذ=====رلأآت

والمراحعالمصادر فهرس 

دارالجوابرة، باسم د• ت تحتيق عاصم، ايي لأبن والمثاتي، الاحاد - ١ 
^١٤١١الأولى، الفة الراين، 

بنمحمد الإسلام شخ إر الموت نمني أحكام كتاب بة تإبطال - ٢ 
مطبوعاتمن النونان، نونان بن صالح الشخ لفضيلة الوعاب، عبد 

>.١٤١٠الإملاعية، صعود ين محمد الإمام جامعة 
تتحقيق رجب، لأبن الأعلى، الملأ احتمام حديث ثمج في الأولى اختيار ٣- 

•■ ٠١٤٠٦الط^ةالأولى، الكرت، شةالآض، حاسمالفهٍداسي، 
تتحقيق العقلاني، حجر ابن للحانفل الصحابة، تمييز في الاصابة - ٤ 

العلمية،الكثيإ دار معوصى، محمد وعالي الموجود عيد أحمد عادل 
• ٠١٤١٠الأولى، اللعة 

فوادد. تحقيق: هبيرة، ابن للونير الصحاح، معاني عن الافميح - ٠ 
^.١٤١٧الثانية، الطعة الوثلن، دار أحمد، المنعم عيد 

للإمامعياض، القاصي بثمج المعروف مسالم بفوائد المعالم إكمال - ٦ 
الوفاء،دار إسماعيل، يحيى د. تحقيق اليحصيي، موسى بن عياض 
•٠١٤١٩الأولى، الطعة الرشد، مة 

كثير،ابن للحافغل ارحديثا، علوم احتصار قمح الحثيث! اياعث! - ٧ 
بيروت،العلمية، الكتب دار الناشر شاكر، محي أحمد تأليف: 
•٠١٤٠٣الأولى، الفة 

قلاني،العحجر ابن للحافغل الطاعون، فضل ني الماعون يذل - ٨ 
العلبعةالعاصمة، دار الكاسي!، القادر عيد عصام أحمد تحقيق: 
>.١٤١١الأولى، 



■m
الموتتمني احلكم 

الأحار،■جوامع ثمح ض الأحيار عيون دترأ الأبرار تلوب بهجة - ٩ 
الكامالةالمجموعة صمن مطبؤع عيي، الالرحمن عبد للشيخ 

فيالقاش صالح بن صالح مركز الثاني، المم العدى، 
التانة،الفة عنزة، 

نونانبن صالح الشيخ لفضيلة الكتاب، بعض لأ-محءلاء اييان -  ١٠
اه.٤٢٠الأولى، الهلعة الجوزي، ابن دار القرنان، 

مصهلفىت تحقيق البغدادي، الخلست، بكر ابي للحافظ بغداد، تاليخ -  ١١
الأولى،الهلبعة بيروت، العالمية، الكتب، دار عطا، القادر عبد 

١٤١٧.<

بنالرحمن عبد لمحمد الترماوي، جا*ع يشمح الأحوذي تحفة -  ١٢
توتصحيحه أصوله مراجعة على أشرن، المثاركفوري، الرحيم عيد 
النكر.دار اكاشر: اللطيف، عيد الوعاب عد 

اييبن محي. اه عيد لأبي !!؟•محرأ، وأمور الموز أحوال م اكلكرأ -  ١٢■
إبرامم'بن محمد بن الصادقا د. ودراّةت تحفيثا القريي،، بم 

•> ١٤٢٥الأولى، الفة المنهاج، دار مكب 
الحاففلللإمام ومسلم(، )البخاري المحيحين في ما غرسب، ير نف-  ١٤

محمدزبيدة د. تحقيق الحميدي، نمحر أبى بن محمد اه عبد أبى 
١الة مكتبة العرير، عبد معيد 

بهاعتش الدمشقي، كثير ابن الحاففل ص العظيم، القرش ير نف-  ١٥
الطيعةبيروت، العلمية، الكتب، دار نهران، إبراهيم بن ين ح

>.١٤٠٦الأول، 
بنيومنا عمر لأمح، والأمانيد، المعاني من الوملآ في لما التمهيد -  ١٦

الناشرأعراب، أحلو معيد ث تحقيق النمري، البر عبد بن اه عيد 
تيمق.ابن مكنية 

المزي،الحجاج أبى للحافغل الرحال، أسماء في الكمال تهل.يبا -  ١٧
الأول،الهلبعة الرسالة، مرمة محروق،، عواد بشار د. تحقيق؛ 

"١٤١٢.<



والمراجعالمصائر فهرس 

■m
محمدمحاين: الأزعرى، أحمد بن محمل منمور لأبى اسة، تهديب -  ١٨

اه.٤٢١العربي، التراث إحياء دار وزملاثه، مرعبا عوض 
بنإسحاق بن محمد للإمام هؤر، الرب صفات يإتبات التوحيد -  ١٩

الرشد،مكتبة الشهوان، العزيز عبد د. وتعحقيق: دراسة حزيمة، 
^١٤١٨السائمة، الطبعة 

الشيخنأليف: التوحيد، كتاب، شمح ني الحميد العزيز تيسير -  ٢٠
الكتبالماشر الوعاب، عبد بن معحمد بن اه عبد بن مليمان 

.٠١٤٠٨المائعة، الطيعة يرومحت،، الإملأمى، 

الرحمنعيد للشيخ المنان، كلام ير نفم الرحمن الكريم تيير -  ٢١
المانية،الطبعة بعنيزة، الثمايي صالح بن صالح مركز المعدي، 

اهمحي لأبي القرطم، ير بمفالمعروف القرآن لأحكام الجا،ع -  ٢٢
الثانية.الطعة الهرطيي، أحمد بن محمد 

جعفرلأبى اسبري، ضير المعروف الانرأن تارل م اييان حامع -  ٢٣
معالمركي؛المعاون الد محي د. تحقيمح،: العلمري، حرير بن محمد 
الطبعةهجر، بدار والإسلامية العربية وادرامحامحتا البحوث مركز 

ير.١٤٢٢الأولى، 
تحفةشرحه؛ مع معليؤع المرمدي، تن بالمعروف المرمدي، جامع -  ٢٤

الفكر.دار ازشر: الأحوذى، 
د.تحقيق: الميوطى، للإمام بالعور، جر التفم المنثور الير -  ٢٠

المربيةواكراّا>ت، للبحوث مجر مركز *ع بالمعاون التركي الد مد 
>.١٤٢٤الأولى، اسبعة رالإملامية، 

بنالد عبد معمحمد أبي انمين لمر٠زا النا؛لر، وحشة الماطر روضة -  ٢٦
١العارف مكتبة ١لماشر: المقدمي، قدامة بن أحمل 

النووي،شرف بن يحمحر زكريا أبي الإمام ت تألف، المحالمن، يئاض - ^١٢ 
المانيةالطبعة ؛يرون!، الرسالة، مؤسسة الأرنووحل، شعيب، تحقيق: 



الموتتمني أذتام 

)ابنالتزؤيتي يزيد بن محمد اه عبد ايي للحانظ ماجه، ابن سن -  ٢٨
العلمية.الكتب دار الناشر الياهي، عيد فواد محمد ت تحقيق ماجه(، 

ائي،النشعيب ين أحمد الرحمن عيال أبي للإمام الكبرى، النن —  ٢٩
الأولى،الهليعة الرسالة، ة مؤء|سالبي، نعم العبد حن ت تحقيق 
١٤٢٢.;،

مكتثإحققه: اليويلي، الدين حلال الحالظ. يمح اني الفسن .  ٣٠
،;.١٤١٤الثالثة، الطيعة المرنة، دار الإسلأس، التراث تحقيق 

أبيص وأشراطها، والماعة وطوي الفتن ني الواردأ المن .  ٣١
إدريسمحمد بن اه رغاء د. وتحقيق: دراسة الداني، عمرو 

■•٠١٤١٦الأول، الفة اسص٠ة، دار المارمموري، 
الدمبي،عثمان بن أحمد بن محمد للإمام الغبلأء، أعلام سبر -  ٣٢

عوسسةالأرنؤو٠ل■، معيبا إشراف: المحتمين، محن مجموعة تحقيق: 
•> ٠١٤١٠المابعة، الهليعة بيروت، الرسالة، 

دارأحمد، الإمام بن محالح الممل لأبي احد، الإمام جرة م-  ٣٣
>.١٤١٥الثالثة، الطيعة أحمد، المعم عيد فزاد تحقيق: ،، ٠٧١

صمنميؤع رحبا، ابن للحاففل لبيلثا(، اللهم )لبيلثا حديثا ثمح -  ٣٤
أبيوتحقيق: دراسة الحنبلي، رحبا ابن الحاففل رسائل مجمرٍع 
الءليعةالحديثة، الفاروق اكاشر: الحلواني، فواد بن ءللع>ت، محصعب 
>.١٤٢٣الأول، 

البصيرة،دار العثيمين، محمد يالثيح الصالحين، رياصري شمج —  ٣٥
الثانية.اسة الإ-كتديية، 

نعيرتحقيق: البغوي، عود مبن الحين نآليغ، المنة، مؤح .  ٣٦
بيروت،الإسلامي، المكتبه الناشر الأرنزوط، وشعيس، الثاؤيش، 

>.١٤٠٣الثانية، اتجُة 

بنيام تميم أض، تحقيز،ت بطال، لابن البخاري، صحيح شمح - ^١٣ 
>.١٤٢٠الأول، الفة الرشد، .كتبة إبرامحم، 



جعوالمرا المصالو فهرس 

٣

شرفبن بحيى ذكربا أم الدين لمحيي مسلم، صحيح شمح -  ٣٨
التالم.دار الناشر الميس، خليل راج*اه• الروي، 

تحقيق؛اليوض، للإمام داليور، الوني حال بشمح المدور شمح -  ٣٩
■•٠١٤١٣الثانية، اسعة كير، ابن دار ؛ار-يرى، ملي يومنا 

الرأمح، بن محمد بن علي بن علي للإمام اسمحايية، العمييا مح ق -
مزمة، لأرنؤوءل ا وشعي1ج1 التركي ائه عبد ٠ د ث تحقيق ، الدمثني 

.٠١٤١٣الثانية، اسعة يرون، الرسالة، 

التراثإحياء بدار التحقيق مكتس، ت عناية للجوهري، ، لصحلح ا .
ا،اإاه.الأولى، اسة العريي، التراث إحياء دار العربي، 

الغارصي،بلمان بن لملم، بمان، ابن بترتيي، "مان ابن حيح ص- 
اليعةبيروت، الرسالة، مومة الناشر الأرنؤو٠ل، شعيب، ت تحقيق 
>.١٤١٨الثالثة، 

ابندار ، البعا يسبر •معلني . د ت يه واعتنى ورنمه نحبي الخالي، حح ص- 
١٠١ ٤٠١^الaل٠ةالثالثة، بيروت، دمشق، اليمامة، بيروت، دمشق، كثير، 

مكتبةالألباني، الدين ناصر محمد للشخ ماجه، ابن سن صحيح -
.٠ ١ ٤ ١ ^١ ، الجديي؛ للعليعة الأولى اللبعة الم٠ارذخ، 

الناشرتالألباني، الد.ين ناصر محي للشخ الترءن.ي، محنن حيح ص- 
٠٠١٤٠٨الأولى، العلبعة الخليج، لدول العربي التربية عكتمج 

الناشر؛الألباني، ١^^٠ ناصر محمد ليثيح الشاثي، صن صحيح -
.٠١الأولى،ه*؛ اسعة الخليج، لدول العربي التربية عكشب، 

محمدتحقيق؛ القريابي، بكر لأي النافقين، وذم ارنفاق، فة ص- 
.٠١٤٠٥الأولى، اللبعة العلمية، الكتب، دار معنا، القادر عيد 

الحسينبن الرحيم همد الدين، لزين التقريب، شمح ن، التهميب لرح ُ -
العربي.التراث إحياء دار العراي، زرعة أبي وابتع الما»ي 

بنمحمد بكر أبي للإمام ااءرمل*ي، صحح بغمح الأحوذي ارصة ع- 
بيروت،العلمية، الكتب، دار المالكي، العربي بابن، المعروف اه عيال 

٠٠١٤١٨الأور، اّيعة 

٨



ا'حءامت4نيالموت

الأولى،الطعة الأردن، الأقصى، مكشة للترمذي، الكسر، العلل -  ٥٠

الناشرحان، حن صديق للعلامة اليخاري، أدلة لحل اياري مون -  ٥١
*ّرديا حلبا، الرشيد، دار 

يعةالعربي، الكتاب دار الهروى، عبيد لأبي الخدبثا، ضس، -  ٥٢
أباد.بحيلر الثانية المعارف دائرة فة من مصورة 

بنملي بن أحمد للمحاقنل الخاري، الإمام صحح يثمٍح اياري يح -  ٥٣
بنالعزيز مد الشيخ ؤإشرانات وتحقيق تصحح المعللأنى، حجر 

الفكرءدار الناشرت باز، بن الم تمد 
منصوربن مجدي ءنايةت حئاد، بن نعيم الممحاففل للإمام الفتن، -  ٠٤

•٠١٤١٨الأولى، الفة الخلمية، الكتبط دار الثوري، 
الرسالة،مؤسسة التركي، اه تمد د. ت تحقيق مفلح، لابن الفرؤح، -  ٥٥

>.١٤٢٤الأولى، اسعة 
د.إعاأاد ومقالات، كفان ونماتح، حطب المنثورة، الغواني —  ٥٦

>.١٤٢٥الأولى، الطعة المعي، دار البير، المحن تمد بن الرزاق تمل 
المعرفة،دار ناوي، الللعلامة الصغير، الجاح تمج القدير فيض - ^١٥ 

\^س.الثانية، الخبعة 

رحباابن للمحاقفل الوءلا!فج، من العام لمواصم فيما العارف لطاتق، —  ٥٨
>.١٤١٧الثانية، العلبعة حزم، ابن دار الريان، مؤسسة الحنبلي، 

العثيمين،صالح بن محمد الشح فصيلة فتاوى من اكين المجمؤع -  ٥٩
الوحلن،دار ان، ليالناصر بن ب. ت وترتيب، جمع الأول، الجزء 
>.١٤١٠الأولى، اسة 

بكرأم، بن ض الدين نور للمحاقفل الموالي، ومنح الروائي *جمع - '٦ 
بيرومحتن،.الملهية، الكتبط دار ١لهيّمى، 

باز،ابن الخزيز تمد الشح لماحة مت؛وعة، رمقالامحت، فتاوى مجمؤع -  ٦١
إدارةرناعة إشراف تعت، الثؤيعر، سعاو بن محمد ئ. ت جمع 

>.١٤٢١الثالثة، اسيعة والإناء، الخلمبة البحوث 



والمراجعالعمائر فهرس 

الثانية،اليعة الوماب، صد بن محمد الدٍح 1لإؤ}ف[ت مجمهمع .  ٦٢
١٤٢٣^

المندس،الخي مد للحايظ حبل، بن محمد بن أحمد الأمام محنة -  ٦٣
الأولى،اللمعة محجر، دار التركي، اه عبد الدكور تحقيق: 

الدتمد بن محي اه تمد أبي للحافظ الصحيحين، على المستيرك -  ٦٤
الكبدار الناشرت عطا، الغائر عبد ممعلنى ت تحقيق الحاكم، 

الأولى،الطعة سروت،، العالمية، 

حنبلبن أحمد افة عبد أبي للإمام حنبل، بن احمد الأمام ند م-  ٦٥
شعيبالشيخ بإشراف، الختصين، من مجموعة تحقيق الشيياني، 
.٠١٤٢٠الثانية، اسة الرالة، ة .زمالأرنؤونم، 

بنالحين محمد أبي للإمام الغوي، يضير العروق، التتزيل معالم -  ٦٦
المعرنة،دار سوار، ومروان المك حالي ت تحقيق البغوي، عري م

ْا؛اه.الرابعة، اللبعة 

الملبراني،احمد بن سليمان القاسم أبي للحانغل الكبير، العجم .  ٦٧
الإسلامي،التراث إحياء دار الملقي، المحيي تمد حمدي ت حققه 
الثانية.الطيعة 

المياسأبي للإمام لم، مكتاب، تلخيص من أشكل لما الفهم -  ٦٨
داروزملائه، تو م الدين محيي تحقيق: القرطبي، عمر بن أحمل 

.٠١٤١٧الأول، اسبعة المس،، الكلم دار كثير، ابن 
بنعثمان عمرو أيي تأليف،: الحديثه، علوم في الصلاح ابن مقيمة -  ٦٩

أبيعناية: الملاح، بابن المعرون، الشهرزوري الرحمن تمد 
الكتب،دار الماشر: عؤيضة، بن محمد بن صلاح الرحمن تمد 

الأول،المبعة بيرومته، العالمية، 

اشتمد الدممور تحقيق: الجوزي، ابن امج لأيي أحماو الأمام متانيه -  ٧٠
^•١٣٩٩الأول، اسة بمصر، الخانجمح، •كب الرم، 



الموتتمني اذتام 

لنضيالةالتأليف، ني الوعاب مد بن محمد الإملأم شيخ منهج -  ٧١
اليعةالمغني، دار الدر، العيال حمد بن المحن عبد الشيخ 

>.١٤٢٠الأولى، 
محمدين المبارك الدين لمجد والأنر، الحديث، غريجؤ ني التهاية -  ٧٢

محلومحمود الزاوي، أحم،د طامحر ت تحقيق الأثير، ابن الجزري 
النكر.دار اكاشر: الياحي، 

دارالباني،  JLPقواد محمن. عناية؛ أض، بن ماللث، للإمام ال٠وءلأ، -  ٧٣
اسة.الكن، 



لمحتوياذا فهرس 

ال4حتوياتفهرس 

المسأايوضمع 
٠المقدمة 

٩ُه................. الاوع1» أو الموت مي ص النهي أدلة الأيل؛ الطلب 
١٣....................... به الدعاء أو الموت مي جواز أدلة الثاني؛ المعللب 
٢١الموت مي أحكام ت الثالث الطلب 

٢٣المرن ممي عليها يقع الي الحالات 
٢٣ب.........ب........ؤ الفتة قه على الإنسان حاف إذا الأور: الحالة 

الرضبمم الرجز بمر خس النائ ئئوم *لا حديث؛ مض 

ئياوْئث ٠^١ ثو مئ .؛ مريم نول معنى 
٣١تنساه 
٣٣الاحضار......ب.ب.....ؤ...ب...ا حال »ي الموت 'مي الثانية؛ الحالة 

٣٤• يالرمحق* نأذبمم< داذجمم٠ ش اءءز ^٠٣ ١٠ءض، 
٤٠تحار................ اه لقاء إل شوثا الموت -مي الثالثة؛ الحالة 

٥٠••••• ؤثنبيإزه رأدءني منؤا ^٣، يوث.؛ نول معنى 
؛اشتراطمقرونا به الدعاع أو العون نمني الرابعة: الحالة 

٥٤ب الخيرية 

٥٦محهان 

٥٩.......٠ الشهادةأسان حضور عند المرن مي ة؛ الخامالحالة 
٦٢ا.ؤّ...ا...ر.ب...ب.ب.ا يه نزل ضر سب الموت تمي السائمة؛ الحالة 

٦٤الموت تمي عن النهي سب 



=ويآ—=^س^^^نثثممممة
الخست١^٠٣^ 

للشيخالموت( تمني )أحكام ت كتاب ية نحول تتمة 
٦٨• ٠٠٠٠٠.٠٠٠.الوهابعبد بن محمد 

٧١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموت تمني جواز أدلة عن العلم أهل أجوبة ت خلاصة 
٧٧الخاتمة 

٧٩والمراجع المصائر *هرس 
٨٧اد1هويات ضرس 




