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 الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اللَّهِ 

 
 

 المقدمة
 

الحمدهلل رب العالمين... والصالة و السالم على سييدنا محميد المبعيو  
 رحمة للعالمين... وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

هي اليركن الاياني مين أركيان ا،سيالم  وهيي  (1)من المعلوم أنَّ الصالة
حدين  عماد الدين  وقرة عين المحبين  ة أرواح الموَّ  العابدين  وُبستان ولذَّ

ة ُنفوس الخاشعين   وميزاُن أحوال السيالكين  وَمحُك أحوال الصادقين  ولذَّ
  وهي فرُض عيٍن عليى كيل (2)وهي رحمة هللا المهداة إلى عباده المؤمنين

  ولكين  قيد يعجيز ا،نسيان أن  ييؤد  (3)يؤديها عن نفسهو مسلٍم بالٍغ عاقل 
أو ليم يسيتطيع أن   مفرٌط بها  أو قد يتخطفه الموُت وهو الصالة لسبٍب ما 

                                                           

الصييالة فييي اللليية الييدعاإل  وفييي ا،صييطالح: أقييوال وأفعييال مفتتحيية بييالتكبير  ومختتميية  -1
 الصينائع بالتسليم  بشرائط وأركان  مخصوصة وفيي أوقياٍت مقيدرة. للمزييد ينبير: بيدائع

  (هي 585: المتيوفى) الحنفيي الكاسياني أحميد بين مسيعود بن بكر الشرائع: أبو ترتيب في
 علييى العبييادات فقييه . و:1/88م: 1881-هيي 1441الاانييية   العلمييية  الطبعيية كتييبال دار

 األوليى سيوريا  الطبعية –دمشي  ا،نشياإل  عبييد  مطبعية كوكب المالكي: الحاّجة المذهب
 المنهياج: شيمس ألفياب معياني معرفة إلى المحتاج . و: ملني148م: ص1881-ه 1441
العلميية   الكتب   دار(ه 855:المتوفى) افعيالش الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين 

 هللا عبيد اليدين موفي  محميد . و: الملنيي: أبيو2/152م: 1884-ه 1415الطبعة األولى  
 المقدسيي قدامية بيابن الشيهير الحنبليي  الدمشيقي ام المقدسي  قدامة بن محمد بن أحمد بن
 .1/215م: 1818-ه 1388القاهرة     مكتبة(ه 124:المتوفى)
ار الصالة: إبين القييم الجوزيية  حققيه وعلَّي  علييه: أيياد بين عبيداللطيه بين ابيراهيم أسر -2

 .55م: ص2443-ه 1424لبنان  الطبعة األولى   -القيسي  دار ابن حزم  بيروت
الميالكي:  المذهب على العبادات فقه . و:1/88الشرائع:  ترتيب في الصنائع ينبر: بدائع -3

. و: الملنيي ،بين 1/285المنهياج:  ألفياب معياني عرفيةم إلى المحتاج . و: ملني148ص
 .1/215قدامة: 
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يقضي ما عليه من الصلوات التي كان مفرطاً بها  فيلحقيه الميوت  ويي تي 
وراته ويس لون أهل العلم بها  فكارت األسئلة فيها  وتباينت الفتيو  فيهيا  
مييع أنَّ المسييئلة متنيياارة فييي بطييون أمهييات الكتييب الفقهييية بشييكٍل مختصييٍر 

أو مّروا عليها مرَّ الكيرام  ميع  لم يقفوا عليها جداً  حتى أنَّ بعض الفقهاإل 
المعاصيرين تطير  إليهيا بشيكٍل واسيع   أنني لم أجد أنَّ أحداً مين البياحاين

لييييذا أردُت أن  أقييييدم مييييافي وسييييعي فييييي هييييذا البحيييي  المتواضييييع ألهييييل 
 ا،ختصاص في الكشه عن حقيقة هذه المس لة عند الفقهاإل.

هل أباح الشرُع أن  يؤد  الصالة عين فيمكننا إختصار المس لة في أنَّه: 
 غيره  أم ال؟

يه يجيوز أداإل ركعتيي الطيواه نيابية عين  من المتف  عليه بين الفقهاإل أنَّ
وذلييك تبعيياً للحيي  ال أصييالة  سييواإل كييان الليييُر حّييياً أو  اللييير فييي الحيي  

  كمييا واتفقييوا عليي ى ع يي دم جييواز صييحة الصييالة المفروضيية أو (1)مّيتيياً 
 .(2)الحي سواإل كان قادراً أو عاجزاً المنذورة ع    ن 

ولكين إختلييه الفقهياإل فييي جييواز صيحة الصييالة الواجبية عيين الميييت أو 
 إسقاطها بدفع الفدية عنه  لذا يمكننا دراسة المس لة في المطلبين اآلتيين:

 المطلب األول: حكم الصالة الواجبة عن الميت.
 ن الميت.المطلب الااني: حكم دفع الفدية في الصالة الواجبة ع

فهذا جهد  المتواضع أقدمه للقار إل العزيز  متمنياً أن  أكون موفقاً في 
 الداللة على الح  وبيان المقصود  وهللا المستعان.

                                                           

 الموصيييلي الحنفيييي ميييودود بييين محميييود بييين هللا المختيييار: عبيييد لتعلييييل ينبييير: ا،ختييييار -1
 1351القياهرة   –الحلبي ي دقيقة  مطبعة أبو محمود الشيخ :تعليقات  (ه 183: المتوفى)
 عبييد بيين إدريييس بيين أحمييد الييدين شييهاب العبيياس الييذخيرة: أبييو . و:1/154م: 1835-هيي 

بيييروت   -ا،سيالمي الليرب   دار(هيي 184: المتيوفى) بيالقرافي الشييهير الميالكي اليرحمن
 ألفياب معياني معرفية إليى المحتاج وما بعدها  و: ملني 3/183م: 1884 الطبعة األولى 

 .5/15الملني ،بن قدامة:  وما بعدها. و: 2/153المنهاج: 
. و: ا،سييييتذكار: إبيييين عبييييدالبر المييييالكي  تحقييييي : 2/212لصيييينائع: ينبيييير: بييييدائع ا -2

 . و: ملنيي14/111م: 1883د.عبدالمعطي قلعجي  دار قتيبية  دمشي   الطبعية األوليى  
 .3/152. و: الملني ،بن قدامة: 2/152المنهاج:  ألفاب معاني معرفة إلى المحتاج
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 الباح 
 
 

األصل عبارة عن بح  علمي ُمحكم  ُن شر في مالحبة: هذا البح  في 
ه  / مجلة العلوم ا،سالمية 1438 –م 2017شر للعام العدد الخامس ع

 فيوزارة التعليم العالي و البح  العلمي -الجامعة العراقية هاصدرالتي ي
  بلداد  و تعميماً للفائدة أردنا نشره بشكٍل مستقل . العاصمة العراقية
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 المطلب األول

 حكم الصالة الواجبة عن الميت
 

 مذاهب:إختله الفقهاإل في المس لة على 
الفقهيياإل ميين الحنفييية و هييو مييا ذهييب إليييه جمهييور  المييذهب األول:

من  دن ص ةن   المشهور عند الشيافعية والحنابلية فيي قيوٍل  المالكية و
الةالة دن  المتنم مقاًنسو ءنتاك  لعنم لأن لغ رت لرتنل دن ل  تءنتاك 

 .عسنم الةالة تاجب  رت من تلة
يه: يه ال جاإل في كتب الحنفية ما نصُّ يصيوم اليولي وال  ن  أ ي صي   أنَّ

 .(1)أ  الميت –عنه  يصلي أن   غيره ع ن الميت  وال
يييه ال ُيصيييلي (2)رافي  ييي ال الق ييي وق  : حكيييي فيييي ا،جمييياع عليييى أنَّ

 

                                                           

 عليييي بييين عميييار بييين حسييين :الحنفيييي الفقيييه فيييي األرواح ونجييياة ا،يضييياح ينبييير: نيييور -1

 المكتبية مهيرات  أنييس محمد   تحقي :(ه 1418: المتوفى) الحنفي المصر  الشرنباللي
 حسين ا،يضياح: نور متن شرح الفالح و: مراقي .84ص م:2445-ه 1241 العصرية 

: وراجعيه به اعتنى  (ه 1418: المتوفى) الحنفي المصر  الشرنباللي علي بن عمار بن
 حاشية و: .154ص م:2445-ه 1425 األولى  الطبعة العصرية  مكتبةال زرزور  نعيم

 إسييماعيل بيين محمييد بيين أحمييد ا،يضيياح  نييور شييرح الفييالح مراقييي علييى الطحطيياو 
 –بيييروت العلمييية الكتييب دار الخالييد   العزيييز عبييد محمييد: تحقييي  الحنفييي  الطحطيياو 

 .438ص م:1885-ه 1418 األولى الطبعة لبنان 
أحمد بن ادرييس بين عبيد اليرحمن بين عبيد هللا الصيهناجي ين أبو العباس  شهاب الد هو: -2
سيينة  ولييد بمصيير  مفسيير أصييولي   مييالكي فقيييه  البهنسييي المشييهور بييالقرافي صييلألا

بيالقرب مين  هي 184سينة    وتوفي في آخير ييوم مين جمياد  اآلخيرة بيدير الطيينه 121
الفقيه  شيرح التهيذيب  شيرح  اليذخيرة فيي مين تصيانيفه:  ومصر القديمة  ودفين بالقرافية
أنوار البرو  في أنواع الفروع في  التنقي  في أصول الفقه  محصول فخر الدين الراز  

 أصول الفقه.
أحمييد   :يييحق  تصييالح الييدين خليييل بيين أيبييك بيين عبييدهللا الصييفد : الييوافي بالوفييياتينبيير:     

  و: 1/141: م2444-هي 1424  بييروت -التيرا  دار إحيياإلفى  تركي مصط -األرناؤوط
يوسيه بين تلير  بيرد  : أبيو المحاسين جميال اليدين المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي

سيعيد د. تقيديم:  محميد محميد أمييند. حققيه ووضيع حواشييه:  بن عبد هللا البياهر  الحنفيي
 . 1/35: الهيئة المصرية العامة للكتاب  عبد الفتاح عاشور
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 .(1)عن الميت
 النيابيية تقب يي ل ال الصييالة ميي ن فقهيياإل المالكييية: أنَّ  (2)قييال الحطيياب

 .(3)المذهب م  ن المعروه عل   ى
ييه: ولييووجيياإل فييي كتييب الشييافعية مييا   أو صييالة وعليييه مييات نّصً

 .(4)َوليه عنه يقِض  لم اعتكاه 
يه ال ُيصيلى  (5)ونقل فقهاإل الحنابلة عن ا،مام أحمد بين حنبيل مين أنَّ

 .  (1)عن الميت

                                                           

 بين إدرييس بين أحميد اليدين شهاب العباس أبو :الفرو  أنواإل في البرو  أنوار= الفرو  -1
 .3/181 الكتب: عالم  (ه 184: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد

 فقيييه: بالحطياب المعيروه الرعينيّي  اليرحمن عبيد بين محميد بين أبيو عبيدهللا محميد هيو: -2
 بمكيية  واشييتهر هيي  842ولييد سيينة  الملييرب  ميين أصييله المتصييوفين  علميياإل ميين مييالكي 
 إمييام ورقييات بشييرح العييين قييرة) كتبييه ميين هيي  854اللييرب سيينة  طييرابلس فييي ومييات
 -المحتياج السيالك هدايية)و( ا،لتيزام مسيائل فيي الكيالم تحريير)و األصول  في( الحرمين

( اليذنوب مين تي خر وميا تقيدم لميا المكفيرة بالخصيال القليوب تفيري )و الحي (  مناسك في
 .(خليل مختصر شرح في الجليل مواهب)و
 الدمشيقي الزركليي فيارس  بين عليي بين محميد بين محمود بن الدين خير ينبر: األعالم:    
 م:2442 مييايو/أيييار - عشير الخامسيية الطبعيية للمالييين  العلييم دار  (هيي 1381: المتيوفى)
5/58. 
 عبيد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس خليل: مختصر شرح في الجليل مواهب -3

عيني بالحطاب المعروه الملربي  الطرابلسي منالرح   (هي 854: المتيوفى) الميالكي الرُّ
 .2/544 م:1882-ه 1412 الاالاة  الطبعة الفكر  دار

 الطييالبين و: روضيية .2/153 ينبيير: ملنييي المحتيياج إلييى معرفيية معيياني ألفيياب المنهيياج: -4

  (هيي 151: لمتييوفىا) النييوو  شييره بيين يحيييى الييدين محيييي زكريييا أبييو المفتييين: وعمييدة
الاالايية   الطبعيية عمييان  -دمشيي  -بيييروت ا،سييالمي  المكتييب الشيياوي   زهييير: تحقييي 
 الرافعي محمد بن الكريم عبد الوجيز: بشرح العزيز و: فت  .2/381 م:1881-ه 1412
 .1/455 الفكر: دار  (ه 123: المتوفى) القزويني

 وأحيد الحنبليّي  الميذهب إميام اليوائلي  الشييبانيّ  هللا  عبيد أبيو حنبيل  بين بين محمد أحمد -5
 فنشي . هي 114ببلداد سنة  وولد سرخس  والي أبوه وكان مرو  من أصله. األربعة األئمة
والمدينية  ومكة والبصرة الكوفة إلى كبيرة أسفارا سبيله في وسافر العلم  طلب على منكّبا

 .1/243 :األعالم للزركلي دفن ببلداد. ينبر:ه  و241توفي سنة . وغيرها



  ....... د. عبدهللا سعيد ويسي......ميت و دفِع الفدية عنها .حكم الصالة الواجبة عن ال

 14 

منن  هييو ماذهييب إليييه جميٌع ميين متيي خر  الشييافعية  الميذهب الايياني:
م  ي ن  (2)وب ي ه قي ال إبي ن عبيدالحكمة   الةالة دن  المتنم مقاًنسو  

  (5()4)  وع ي طاإل ب    ي ن أبيي ربياح(3)لمالكية وإسح ا  ب  ي ن راهوييها
 .(1)وهو ما ذهب إليه الشيعة ا،مامية

                                                                                                                                        

راهويه:  بن وإسحا  حنبل بن أحمد ا،مام مسائل و: .14/28 الملني ،بن قدامة: ينبر: -1
: المتييوفى) بالكوسيي  المعييروه المييروز   يعقييوب أبييو بهييرام  بيين منصييور بيين إسييحا 
 العربييية المملكيية المنييورة  بالمدينيية ا،سييالمية الجامعيية العلمييي  البحيي  عمييادة  (هيي 251

 والشيرح ا،نصاه مختصر و: .5/2448: م2442-ه 1425 األولى  ةالطبع السعودية 
  تحقيي : (هي 1241: المتيوفى) النجيد  التميمي سليمان بن الوهاب عبد بن محمد الكبير:
 الريياض  –الريياض مطابع حجاب  سيد.د بلتاجي  محمد.د الرومي  زيد بن العزيز عبد

 .551ص األولى: الطبعة
 مفتي الفقيه  ا،مام  المصر  المالكي  لي  بن أعين بن الحكم دعب بن هللا أبو محمد عبد -2

هيي   إنتهييت إليييه رئاسيية المييذهب 214هيي  وتييوفي سيينة 155المصييرية  ولييد سيينة  الييديار
 ميذهب عقيل ممين كيان :حبيان ابن قال أنس  بن ومالك سعد  بن اللي  سمع من المالكي 
 هللا عبييد أبيو الييدين شيمس إل:النييبال أعيالم سييير ينبيير: ينبير: أصيوله. علييى وفيرع ماليك 
ماز بن عامان بن أحمد بن محمد  مين مجموعية:  تحقيقي   (ه 548: المتوفى) الذهب ي َقاي 

-هي 1445 الاالاية  الطبعية الرسيالة  مؤسسية األرناؤوط  شعيب الشيخ بإشراه المحققين
 .14/224 م:1885

هي   والمتيوفي 111د سنة سيد الحفاب  المفسر الفقيه إسحا  بن راهويه بن يعقوب المتول -3
 .11/358 النبالإل: أعالم سير ه . ينبر:328سنة 

القرشيي  رو   أسيلم ربياح أبيي بين شيخ ا،سالم ومفتي الحرم أبو محمد القرشيي عطياإل -4
 عالم مكة وفقيهها بعد ابن عباس  عا  أكار من مائية سينة  عن عدد كاير من الصحابة 

 .5/58 الإل:ينبر: سير أعالم النب ه .115توفي سنة 
ييحا  رَبيياح أَِبييي بيين َعطيياإل عيين   ذكيير الميياورد  أنييه ُحِكييي -5 ييهِ  بيين وإِس  َجييواُز صييحة  َراَهوي 

 الجماعية. ينبير: عين بيه تفيردا أشيار أيضياً إليى أنَّ هيذا القيول شياذالصالة عن الميت  و
 بين محميد بين محميد بين عليي الحسين أبيو الشيافعي: ا،ميام ميذهب فقه في الكبير الحاو 
 علييي الشييخ: تحقيي   (هي 454: المتيوفى) بالميياورد  الشيهير البليداد   لبصير ا حبييب
 لبنييان  –بيييروت العلمييية  الكتييب دار الموجييود  عبييد أحمييد عييادل الشيييخ -معييوض محمييد
  .15/313 م:1888-ه 1418 األولى : الطبعة

ي  ينبر: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن حسن الحر العامل -6
: ه 1414الطبعة الاانية   قم المقدسة  مؤسسة آل البيت ،حياإل الترا  ا،سالمي  تحقي :

8/281. 
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ه: (1)نقل الشرواني  :أ  تفعيل أنهيا الصالة وفي في حواشيه ما نصُّ
 عين (2)العبياد  حكياه المييت  عين يفعلهيا أن   بإذنيه وللييره للولي جاز

 ابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين واختييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياره الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييافعي 
 

 (4)عصييرون أبييي ابيين ترجيحييه إلييى ومييال والُسييبكي   (3)دالعييي دقييي 
 .(5)وغيره

 وفيي فديية  وال قضياإل فال صالة وعليه مات من :(1)قال المليبار 
 وهيو- (2)البخيار  وغييره لخبير عنه ُتقضى أنَّها مجتهدين كجمع قولٍ 

                                                           

الفقيه الشافعي عبدالحميد بن حسين الداغستاني الشرواني  نسبة الى شروان  وهي مدينة  -1
على بحر طبرستان  له حاشية على تحفية المحتياج ،بين حجير الهيتميي. ينبير: الخيزائن 

ميين مشيياهير الكتييب الفقهييية ألئمتنييا الشييافعية: عبييدالقادر بيين عبييدالمطلب المنييديلي  السيينية
عبييدالعزيز السييايب  مؤسسيية الرسييالة  بيييروت  الطبعيية  األندنونيسييي اييم المكييي  تحقييي :

 .112ص م:2444-ه 1425 األولى 
 العبيياد  عاصييم أبييو القاضيي عبيياد بيين هللا عبييد بين محمييد بيين محمييد بين أحمييد بيين محميد -2
 وعين بهيراة  األزد  منصيور أبيي القاضي عن الفقه أخذ األصحاب  أعيان أحد لهرو ا

هي  وتيوفي 355االسفراييني  ولد سنة  إسحا  أبي واألستاذ البسطامي  عمر أبي القاضي
 الشيافعية: الهياد   طبقيات الفقهياإل. ينبير: طبقيات ه   من تصيانيفه: المبسيوط 458سنة 
 قاضيي ابين اليدين تقيي الدمشيقي  الشهبي ي األسيد  رعمي بين محميد بين أحميد بن بكر أبو

 بيييروت  –الكتييب عييالم خييان  العليييم عبييد الحييافب.د: تحقييي   (هيي 851: المتييوفى) شييهبة
 .1/232 ه :1445 الطبعة األولى 

أبو الفت   محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة  شيخ ا،سالم تقي الدين  هو: -3
تفقه على العز بن عبدالسالم  وجمع بيين الميذهبين الميالكي ه   و125القشير   ولد سنة 

هي   ليه تصيانيه كاييرة منهيا: ا،لميام  542والشافعي  فكان على دراية بهما  توفي سينة 
 ا،قتراح  شرح مختصر إبن حاجب  شرح األربعين النووية.

 .1/238األعالم للزركلي:  . و:2/228ينبر: طبقات ابن قاضي شهبة:     
 شيره قاضيي القضياة عصيرون أبيي بين عليي بين المطهير بن هللا هبة محمد بن هللا عبد -4

 الفيارقي عليي أبي عن أخذ ه 483 سنة ولد الدمشقي ام الموصلي التميمي سعد أبو الدين
 قضاإل ولي ام وحران سنجار قضاإل برهان  وولي ابن عن األصول وأخذ الميهني وأسعد
 .2/28: ن قاضي شهبةطبقات اب ه . ينبر:585توفي سنة  دمش  

المنهياج بحواشيي الشييخ عبدالحمييد الشيرواني وا،ميام أحميد بين  شرح في المحتاج تحفة -5
 عيدة عليى: وصيححت روجعيت الهيتمي  حجر بن علي بن محمد بن أحمد قاسم العباد :

 .3/438 م:1883-ه 1355 الكبر   التجارية المكتبة العلماإل  من لجنة بمعرفة نسخ
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   الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالة ال الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي
 

 عييضب عيين (3)السييبكي بيي ه وفعييل أئمتنييا ميي ن جمييع اختيياره اييم وميي ن
 .(4)أقاربه

 .(1)عنه ُيصلي صالةٌ  وعليه مات أنَّ من (5)وذكر ابن الرفعة
 عنيه تفعيل أنهيا أيضياً  قيولٌ  الصيالة وفيي وجاإل فيي حاشيية الجميل:

 .(1)ال أو بها أوصى سواإلٌ 

                                                                                                                                        

 فقييه المليبيار  المعبير  أحميد بين عليي ابين اليدين زيين بين العزييز عبيد بين اليدين زين -1
 شيرح المعيين فيت ) ليه مؤلفيات عدييدة منهيا: هي  858مليبار  توفي سينة  أهل من شافعيّ 
ينبيير: األعييالم   .(الرشيياد سييبيل إلييى العبيياد إرشيياد)و( الييدين بمهمييات العييين قييرة لكتابييه

  .3/14 للزركلي:
 رسول أن ه البخار  في صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها أنَّها قالت:المراد به ما روا -2

 . ينبيير: الجييامع(ولييه عنييه صييام صييام وعليييه ميات ميين) قييال: وسيلم عليييه هللا صيلى هللا
 مصيطفى.د :الجعفيي  تحقيي  البخار  عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد المختصر: الصحي 

م  بياب مين 1885-هي 1445 الاالاية  لطبعةا بيروت – اليمامة كاير  ابن دار البلا  ديب
 .2/184 :1851عليه صيام  رقم الحدي  مات و

علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام بين يوسيه بين موسيى األنصيار   الخزرجيي  تقيي  -3
الدين أبو الحسن السبكي  ا،مام  الفقيه  المحيد   الحيافب  المفسير  األصيولي  اللليو   

هييي . ينبييير: هديييية العيييرافين وأسيييماإل الميييؤلفين وآايييار 551قاضيييي القضييياة  تيييوفي سييينة 
المصنفين: إسماعيل باشا بن محمدأمين البلداد   مطبعية األوفسييت  المكتبية ا،سيالمية  

 .1/524 ه :1385إيران   -الطبعة الاالاة  طهران
 زيين بين العزييز عبيد بين أحميد اليدين زيين :اليدين بمهميات العيين قرة بشرح المعين فت  -4

 حيزم  بين دار هي ( 885: المتيوفى) الهنيد  المليبيار  المعبير  أحميد بين عليي بن الدين
 .1/252 األولى: الطبعة

 مين شافعّي  فقيه الرفعة  بابن المعروه األنصار   علي بن محمد بن أبو العباس أحمد -5
 محتسيب كان ه  514ه   وتوفي سنة 145ه   وتوفي سنة 145مصر  ولد سنة  فضالإل
 السييلطان عليى مييا فيي الشيرعية النصييائ  بيذل) منهيا: كتييب ليه الحكيم  فييي ونياب القياهرة
 كفايية)و( والمييزان المكييال معرفية في والتبيان ا،يضاح)و( الرعية وسائر األمور ووالة
 .1/222 ينبر: األعالم للزركلي: التنبيه(. شرح في النبيه

 المعيروه األنصيار  عليي بين محميد بين التنبيه: أبو العباس أحميد شرح في النبيه كفاية -6
 العلميية  الكتب دار باسلوم  سرور محمد مجد : تحقي   (ه 514: المتوفى) الرفعة بابن

 .2/355 م:2448 الطبعة األولى 
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 عيين ُيسييت جر ونقييل الحطيياب عيين إبيين عبييدالحكم قولييه: بجييواز أن  
 .(2)الصلوات من فاته ما عنه ُيصلي َمن   الميت
مين التفريي  بيين الصيالة هو ماذهيب إلييه الحنابلية  هب الاال :المذ

بأ ص ة   الةالة د  المتم فن  الةنالة المنذورة  فقالوا: الواجبة و
التاجب  تإتجسب الشلع ءتاك  لعهس لأ لغ رت غتل د ل  رمس إ ا عسنم 

  وهييذا هييو الييراج  عنييد الةننالة مننن تلة ف ةننه ر ا اننس دنن  المتننم
 .(3)الحنابلة

بةنن   ر اك هييو ماذهييب إليييه الباهرييية فقييالوا:  الرابييع:المييذهب 
الةالة د  المتنم إ ا عسننم منن تلة  رمنس إ ا عسننم م لتَّن  فل  نتا 

 فس م لأ لغ نءتس غ رت ننتصغ ف صةناع دن  المتنم 
رمنس  بتنهس  ت سلتا: إ  ّْ

إ ا عسننننم الةنننالة ال سد ننن  دمننن او فنننال تجنننتع   ننن غ ر ّْ تةننناتهس دننن  
 .  (4)المتم

                                                                                                                                        

 عمر بن سليمان :الجمل بحاشية المعروه الطالب منه  شرح بتوضي  الوهاب فتوحات -1
 الفكيير: دار هيي ( 1244: المتييوفى) بالجمييل المعييروه األزهيير   العجيلييي منصييور بيين
2/338. 
 .2/543 خليل: مختصر شرح ينبر: مواهب الجليل في -2
 المعييروه المنتهييى لشييرح النهييى أولييي دقييائ  و: .14/28 ينبيير: الملنييي ،بيين قداميية: -3

 البهيوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ا،رادات: منتهى بشرح
 .1/481 م:1883-هي 1414 األوليى  الطبعة الكتب  عالم  (ه 1451 :المتوفى) الحنبلى

 الدمشييقي عبييده بيين سييعد بيين مصييطفى المنتهييى: غاييية شييرح فييي النهييى أولييي و: مطالييب
 م:1884-هيي 1415 الاانييية  الطبعيية ا،سييالمي  المكتييب  (هيي 1243 :المتييوفى) الحنبلييي

2/211. 
 البياهر  القرطبي ي األندلسيي حيزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو ينبر: المحلى: -4

 األوطييار: و: نيييل .8/183 والتوزيييع: والنشيير للطباعيية الفكيير دار  (هيي 451 :المتييوفى)
 .8/125 المنيرية: الطباعة إدارة الشوكاني  محمد بن علي بن محمد
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ابيين وهييب ميين هييو مييا ذهييب إلييه أبييو مصييعب و خييامس:الميذهب ال
تخصيصيها بالوليد دون ب مالك من صحة الصالة عن المييت وأصحا

 .(1) إ ا فأاهس التل  د  ربتته جسع  تإال فالغيره  فقالوا: 
 

 األدلة و مناقشتها
بأن ص ةن   الةنالة دن  المتنم مقاًنسو القائلين  أدلة المذهب األول

دنن ل  تءننتاك عسنننم الةننالة تاجبنن  رت ءننتاك  لعننم لأنن لغ رت لرتننل 
 من تلة.

  فاآلييييية حصييييرت (2)[  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب] أوالً: قولييييه تعييييالى:

حصول النفع لإلنسان بسعيه  والصيالة عين المييت ليسيت مين سيعيه  
مييا ميين سييعي غيييره  فييال يجييوز أن ُيصييلى نيابيية عيين الميييت مهمييا  وإنَّ

 . (3)كانت األعذار
: وأجيب عن إستداللهم باآلية  الكريمة  ب نَّ

 لييس: أ  بالكيافر  مختصية اآلية ليست على إطالقها  وإنَّميا هي ي -1
 .(4)سعيه جزاإل إال الخير من ل   ه

 إنميا اآليية اآلية الكريمة لم تنيه إنتفياع الرجيل بسيعي غييره  فيإن -2
 خياله ال حي ٌ  وهيذا بنفسه  سعى ما إال لإلنسان ليس أنَّه على تّدل
 أهيداه إذا غييره  بسيعي ينتفيع ال أّنيه عليى ّدليي ميا فيهيا ولييس فيه 
 ملكيه فيي هيو ميا إال الميال مين لإلنسان ليس أنَّه كما له  اللير ذلك

                                                           

 .8/125 األوطار: نيل ينبر: -1
 من سورة النجم. 38اآلية  -2
 الفرو : و: .438ص ا،يضاح: نور شرح الفالح مراقي على الطحطاو  حاشية ينبر: -3

 .2/423 الملني: و: .8/288 الحاو  الكبير: و: .3/221
 .2/148 ينبر: كشاه القناع عن متن ا،قناع: -4
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 مين الليير ليه وهبيه ميا يمليك ال أن   ذليك  مين يليزم وال يده  وتحت
 .(1)يملكه الذ  ماله

 سيعي ميا وليه عدالً  سعي ما إال لإلنسان المراد من اآلية أنَّه ليس -3
 . (2)فضالً  فيدخل في ذلك الصالة عنهغيره 

( بمعنى على  فيكيون مفهيوم اآليية: يئوقيل أن الالم في قوله ) -4

 .(3)وأن  ليس على ا،نسان إال ما سعى
 االاية: مين إال عمليه عنيه انقطيع ا،نسيان مات )إذا :() قوله اانياً:
 . (4)له( َيدعو صال ٌ  ولدٌ  أو به ُينتفع علمٌ  أو جارية صدقةٌ 
حصيير األعمييال التييي َينتفييع بهييا  ()ه ا،سييتدالل: أنَّ الرسييول وجيي

الميت بعد موته باألعمال الاالاة الواردة فيي الحيدي   وليم ييذكر فيهيا 
 .(5)الصالة بالنيابة  فال تص  الصالة عن الميت

ألنَّ  وأجيب: ب نَّ ا،ستدالل بهذا الحدي  خيارج عين محيل النيزاع 
اع عمل الميت عين نفسيه ال عين عميل الحدي  الشريه أكدَّ على إنقط

غيره  وال يلزم من إنقطاع عمل ا،نسان بالموت إنقطياع عميل الليير 

                                                           

 هللا عبيد بين ناصير بين اليرحمن عبد المنان: كالم تفسير في الرحمن الكريم ينبر: تيسير -1
 األولييى  الطبعيية لرسييالة ا مؤسسيية اللويحيي   معييال بيين الييرحمن عبييد تحقييي : السييعد  
 .821ص م:2444-ه 1424

 .2/148 ينبر: كشاه القناع عن متن ا،قناع: -2

 دار مفلي   ابين محميد بين هللا عبيد بين محميد بين إبيراهيم المقنيع: شرح في ينبر: المبدع -3

 .2/282 م:1885-ه 1418 األولى  الطبعة لبنان  –بيروت العلمية  الكتب
 صييحي  المسييمى الصييحي  الجييامع عيين أبييي هريييرة. ينبيير:أخرجييه مسييلم فييي صييحيحه  -4

+  بييروت الجييل دار النيسابور   القشير  مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو :مسلم
: 4314بييروت  بياب ميايلح  ا،نسيان مين الايواب بعيد موتيه  بيرقم  -الجديدة األفا  دار
5/53. 
 .8/288ينبر: الحاو  الكبير:  -5
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 والصييييييييييييييييييييالة عيييييييييييييييييييين الميييييييييييييييييييييت ميييييييييييييييييييين عنييييييييييييييييييييه 
  

عمل اللير عنيه أو ليه  فيال يفييد الحيدي  صيحتها عين المييت أو عيدم 
 .  (1)صحتها

 (3)عمير بين هللا فيي الموطي  أنَّ عبيد (2)االااً: ما أخرجه ا،مام مالك
 ال فيقيول: أحيٍد؟ عين أحدٌ  يصلي أو أحدٍ  عن أحد يصوم هل ُيس ل كان

   .(4)أحدٍ  عن أحدٌ  ُيصلي وال أحدٍ  عن أحدٌ  يصوم
فما أفتى به عبدهللا بن عمر دليٌل صيري  عليى عيدم صيحة الصيالِة 
عن اللير  في وقٍت لم نر أحداً مين الصيحابة ينكير قوليه  ويؤييد ذليك 

                                                           

 النييوو  شيره بيين يحييى الييدين محييي زكريييا   علييى صيحي  مسييلم: أبيوينبير: شييرح النيوو -1
هي   بياب ميا 1382 الاانيية  بييروت  الطبعية –العربيي التيرا  إحيياإل   دار(ه 151: المتوفى)

. و: اليييروح: إبييين القييييم الجوزيييية  المكتبييية 11/85يلحييي  ا،نسيييان مييين الايييواب بعيييد موتيييه: 
لنيابيية فييي العبييادات: منصييور حسييين . و: ا155هيي : ص1423لبنييان   -العصييرية  بيييروت

 .84م: ص2412-ه 1433المحمد المنصور  دار النوادر  الطبعة األولى  
  وليد سينة الميدني يأبو عبيد هللا ماليك بين أنيس بين ماليك األصيبح  إمام دار الهجرةهو:  -2

وليه إحيد   وجليس لإلفيادة  طلب العلم وهو ابن بضيع عشيرة سينة  وت هيل للفتييا ه   83
وفاتيه فيي  أحد األئمة األربعة عند أهل السنة  وإليه تنسيب المالكيية هو سنة  و وعشرون
شمس الدين أبو عبد هللا محميد بين : سيرأعالم النبالإله . ينبر: 158المنورة سنة  المدينة

: مؤسسية الرسيالة  مجموعية محققيين بإشيراه شيعيب األرنياؤوط  :ييحق  تي أحمد الذَهبي
 .5/255: . و: األعالم للزركلي15/145

اليرحمن  وليد فيي  عبيد أبيو العيدو   الخطياب بين عمير بن هللا هو الصحابي الجليل عبد -3
مة بعشر سنواٍت قبل الهجرة   إليى وهياجر ا،سالم  في نش  جهيراً  جريئاً  كان مكة المكرَّ

 عاميان قتيل ولميا. سينة سيتين ا،سيالم فيي النياس أفتيى مكية  فيت  وشيهد أيبيه  مع المدينة
 مين آخير وهيو حياتيه  آخير فيي بصيره كيهَّ  في بى  بالخالفية يبيايعوه أن   نفير عليه عرض
 .الصحابة من بمكة توفي

 عبيد بين الكيريم عبيد بين محميد بين محميد الكيرم أبيي بين عليي الحسين اللابية: أبيو ينبر: أسيد    
م: 1888-هييي 1448بييييروت   –الفكييير   دار(هييي 134: المتيييوفى)الجيييزر   الشييييباني الواحيييد

 .4/148ألعالم للزركلي: . و: ا3/231
 سلطان بن زايد مؤسسة األعبمي  مصطفى محمد :تحقي  أنس  بن الموط : ا،مام مالك -4

 م  باب النذر في الصيام والصيام عن المييت 2444-ه 1425نهيان  الطبعة األولى   آل
 .3/434: 1418برقم 
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  () هللا رسيول أصيحاب أحيداً مين أنَّ  عأسيم ولم :مالك ما قاله ا،مام
 أحيٍد  عين يصوم قطُّ  أحداً  أمر منهم أحداً  أنَّ  بالمدينة  التابعين من وال
 يتي د  وال لنفسيه إنسيان كيل ذلك يفعل وإنما أحٍد  عن أحدٌ  يصلي وال
 .(1)أحدٍ  من

ييه: معييارٌض لمييا رواه البخييار  فييي  وأجيييب عيين إسييتداللهم هييذا ب نَّ
 بقُبياإل  صيالة نفسيها على أمها جعلت إمرأة مر أمرَ ع ابن صحيحه أنّ 

 .(2)عنها صلِّي فقال:
 (3)رابعيياً: واسييتدل كاييير ميين الفقهيياإل كييالقرافي و القاضييي عييياض

با،جميياع علييى عييدم صييحة الصييالة عيين ( 5)البهييوتيو (4)والشييربيني
 .(1)اللير

                                                           

 عييامر بيين الييكم بيين أنييس بيين مالييك مالييك برواييية أبييي مصييعب الزهيير : ا،مييام موطيي  -1
 خليييل  محمييود -معييروه عييواد بشييار :تحقييي   (هيي 158: المتييوفى) المييدني األصييبحي
 . 1/323: 835برقم  ه   باب جامع قضاإل الصيام 1412 الرسالة  مؤسسة

 .1/2414 باب من مات وعليه نذر: المختصر: الصحي  ينبر: الجامع -2
 المليرب عيالم السيبتي  اليحصيبي عميرون بين عيياض بين موسيى بن أبو الفضل عياض -3

 وليي وأييامهم  وأنسيابهم العيرب بكيالم النياس أعليم مين كيان وقته  في الحدي  أهل وإمام
مسيموماً سينة  بميراك  وتوفي غرناطة  قضاإل ام ه  451فيها سنة  ومولده سبتة  قضاإل
 .5/88 ه . ينبر: األعالم للزكلي:544

القياهرة  والدتيه  أهيل مين مفسير   شيافعيّ  فقييه: اليدين شيمس الشيربيني  أحمد بن محمد -4
 تفسييير فييي( المنييير السييراج) منهييا: تصييانيه كايييرة لييه هيي  855مجهوليية  وتييوفي سيينة 

 . ينبير: األعيالم للزكليي:(المحتياج ملني)و  (شجاع الفاب أبي حل في ا،قناع)و القرآن 
1/1. 
 شييخ حنبلي ال البهوتي إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن البهوتي: منصور -5

مصير ونسيب إليهيا   غربيية فيي ه  في بهوت1444ولد سنة  .عصره في بمصر الحنابلة
 المسييتقنع زاد شييرح المربييع الييروض) منهييا: مصيينفات عديييدة لييه هيي  1451وتييوفي سيينة 
 النهيى أوليي دقيائ )و( للحجياو  ا،قنياع ميتن عين القنياع كشاه)و( المقنع من المختصر
 .5/345 . ينبر: األعالم للزكلي:(المنتهى لدقائ  النهى أولي إرشاد)و( المنتهى لشرح

 و: .2/153 ملنيييي المحتييياج إليييى معرفييية ألفييياب المنهييياج: و: .3/181 ينبيير: الفيييرو : -6
 .2/331 كشاه القناع عن متن ا،قناع:
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وأجيب عن ذلك ب نَّ ا،جماع لم ينعقد على ذلك بيدليل ميا ٌنقيل عين 
ير من الفقهاإل المجتهدين المتقدمين خاله ذلك  َو َوسيع جميٌع مين الكا

المتيي خرين فييي مخالفتييه كالسييبكي وابيين أبييي عصييرون وغيييرهم   لييذا 
يمكيين أن  يكييون مييرادهم ميين ا،جميياع إمييا إجميياع األكارييية كمييا أشييار 

 الشييافعية جمييعُ  نقييل أن يعلييم تقييرر )وبمييا بقولييه: (1)اليييه الشبراملسييي
أو المراد بيه   (2)األكار( إجماع به المراد المنع  يف ا،جماع وغيرهم

 .(3)إجماع أهل المدينة
خامساً: قاسيوا عيدم صيحة الصيالة عين الليير بعيدم صيحة الصيوم 
عن اللير  فكما أنَّه ال يقضى صوم رمضان عن الميت  فيقياس علييه 

 .(4)عدم قضاإل الصالة عنه أيضاً 
ويحتاج إليى  نَّها توقيفية أل ويجاب عليه ب نَّه ال قياس في العبادات 

ِعع بالقيياس  فيال  نٍص شرعي إلى تشريعه  فكما أنَّ العبيادات ال ُتشيرَّ
 يمكن إللاؤها بالقياس أيضاً.

 
بةنن   الةننالة دنن  المتننم مقاًننسو القييائلين  أدليية المييذهب الايياني 

ءننتاك  لعننم لأنن لغ رت لرتننل دنن ل  تءننتاك عسنننم الةننالة تاجبنن  رت 
 .من تلة

                                                           

 طفولتيه فيي بصيره كيهَّ  مصير   شيافعيّ  فقييه الشبراملسيي  عليي بين أبو الضيياإل عليي -1
بياألزهر  وتيوفي  وعلّيم هي  وتعلَّيم885بمصر  ولد سنة  اللربية ب شبراملس أهل وهومن
 عليى وحاشية للقسطالني  اللدنّية المواهب على حاشية منها: كتباً  وصنَّه ه  1485 سنة
 .4/314 ينبر: األعالم للزكلي: المحتاج. نهاية

 .3/183 نهاية المحتاج إلى معرفة المنهاج بحاشية الشبراملسي: ينبر: -2
 .81ص : النيابة في العبادات:ينبر -3
 .2/331 ينبر: كشاه القناع عن متن ا،قناع: -4
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 م ييي ع عليهميييا ُتصيييلي أن   البيييرَّ  بعيييد البيييرِّ  مييين : )إنَّ () أوالً: قوليييه
 مييع عنهمييا تصييد  وأن   صيييامك  ميي ع عنهمييا تصييوم وأن   صييالتك 
   .(1)صدقتك(

عين  ()وجه الداللة: إنَّ الحدي  الشريه جياإل فيي معيرض كالميه
ونيييصَّ عليييى الصيييالة لهميييا  وجعيييل الصيييالة والصييييام  بييرِّ الواليييدين 

 ع البرِّ بهما.والصدقة لهما نوعاً من أنوا
ويجاب عليه: ب نَّه ال يمكن ا،ستدال بهيذا الحيدي  لضيعفه بإنقطياع 

وهو مين التيابعين   (2)سنده  وذلك ألنَّ الحدي  رواه الحجاج بن دينار
 مييا ف قييل التييابعين تييابعي ميين هييذا دينييار بيين )الحجيياج :(3)قييال النييوو 

 فهيذا صيحابي وال التيابعي إانيان  ()النبي ي وبيين بينيه يكون أن   يمكن
 فيإنَّ  عنهميا فليتصيد  والدييه بيرَّ  أراد مين ولكين   بيه  يحيت  ال الحدي 
 .(4)المسلمين( بين خاله بال بها وينتفع الميت إلى تصل الصدقة

                                                           

أخرجه ابين أبيي شييبة فيي مصينفه عين الحجياج بين دينيار  فيي بياب ميا يتبيع المييت بعيد  -1
 شييبة أبيي بين محميد بين هللا عبيد بكير أبيو واآلايار: األحاديي  فيي موته. ينبر: المصينه

 األوليييى  الطبعييية الريييياض  –الرشيييد مكتبييية  الحيييوت يوسيييه كميييال:  الكيييوفي  تحقيييي 
 .3/58: 12484ه   رقم الحدي  1448

حجياج بيين دينيار السييلمي الواسيطي األشييجعي ميين التيابعين  وكييان صيديقاً ،بيين سيييرين.  -2
 أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس َواألعالم: المشاهير َوَوفيات ا،سالم ينبر: تاريخ

ماز بن عامان بن  معيروه  عيّواد بشيار اليدكتور: تحقيي  هي ( 548: المتوفى) هبيالذ َقاي 
 .3/151 م:2443 األولى  الطبعة ا،سالمي  اللرب دار

بن شره بن مر  بن حسن الحزامي الحوراني  الدين أبو زكريا يحيى  حيىهو الشيخ م -3
مولييده ووفاتييه فييي نييوا )ميين قيير  حييوران    عالميية بالفقييه والحييدي  النييوو   الشييافعّي 

ه   قيرأ القيرآن ببلدتيه وخيتم وقيد نياهز األحيالم  ايم 131  ولد سنة بسورية( واليها نسبته
قييدم دمشيي   وبقييي فيهييا  وكييان ميين الزهييادة والعبييادة والييورع والتحيير  وا،نجميياح عيين 
الناس على جانب كبير  وكان يصوم الدهر  وقد باشر بالتدريس في عيدة ميدارس  تيوفي 

ي نوا  له مؤلفيات كاييرة  منهيا: تهيذيب األسيماإل واللليات  ه  ودفن ف151رحمه هللا سنة 
فيي مصيطل  الحيدي .  منهاج الطيالبين  المنهياج شيرح صيحي  مسيلم  التقرييب والتيسيير

 .8/148 األعالم للزركلي: . و:2/153 طبقات ابن قاضي شهبة: ينبر:
 .1/88ينبر: شرح النوو  على صحي  مسلم:  -4
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 ابن اانياً: عمُل الصحابي  وذلك لما رواه البخار  في صحيحه أنّ 
 يصييلِّ  فقييال: بقُبيياإل  صييالةً  نفسييها علييى أمهييا جعلييت إمييرأة عميير أمييرَ 

 .(1)عنها
وجه الداللة: أنَّ عميل ابين عمير صيريٌ  فيي جيواز صيحة الصيالة 
عن الميت  حي  ُيستبعد أنَّ يقول ابن عمر رأييه فيي المسي لة  فيال بيدَّ 

 .() من أنَّه سمع بذلك من رسول هللا
وأجيب عن ذلك: ب نَّ فتيو  إبين  عمير ليسيت صيريحٌة عليى جيواز 

 -الصيالة المنيذورة-ميا أراد بيذلك وإنَّ  صحة الصالة عن الميت مطلقاً 
بقُبياإل  ُيفهيم منهيا النيذر   صيالةً  نفسيها عليى أمها ألنَّ في قوله: جعلت

فيكييون فتييو  ابيين عميير مخصوصييٌة بصييحِة الصييالة المنييذورة عيين 
الميت فقط  وال يفوتنا التنويه إلى أنَّ هذه الفتو  ،بن عمير معيارٌض 

 هييل ُيسيي ل كييان عميير بيينا لمييا رواه ا،مييام مالييك فييي الموطيي  ميين أنَّ 
 أحيدٌ  يصيوم ال فيقيول: أحيٍد؟ عين أحيدٌ  ُيصيلي أو أحيدٍ  عين أحيدٌ  يصوم
  .(2)أحدٍ  عن أحدٌ  ُيصلي وال أحدٍ  عن

فمييا أفتييى بييه دليييٌل صييريٌ  علييى عييدم صييحة الصييالة عيين اللييير  
ماليك مين  ومخاله لما احتجتم به  ويؤيده أيضياً ذليك ميا ذكيره ا،ميام

 أحيداً  أميرَ  بالمدينية التيابعين من وال الصحابة من أحداً  أنَّ  ُيسمع أنَّه لم
 .(3)أحدٍ  عن أحدٌ  يصلي أن  

ييه لمييا  االايياً: القييياُس علييى الحيي  وركعتييي الطييواه  حييي  قييالوا: ب نَّ
صييحت النيابيية فييي الحيي  و ركعتييي الطييواه  جيياز أداإل الصييالة عيين 

 .(4)اللير قياساً 

                                                           

 .1/2414 باب من مات وعليه نذر: صر:المخت الصحي  ينبر: الجامع -1
 .3/434 الموط : -2
 .1/323 مالك برواية أبي مصعب الزهر : ا،مام موط  -3
 .15/313 ينبر: الحاو  الكبير: -4
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هييا ويجيياب عليييه: الُيمكننييا القييول بييإجراإل القييياس فييي ال عبييادات ألنَّ
 الكتياب نصيوص على مبنيةٌ  عللها  فهي بِعلمِ  تعالى هللا توقيفية است ار

والشيارُع الحكييم أجياز النيابية   (1)وا،عتبيار النبر يدخلها فال والسنة
في الح   ومنع النيابة فيي الصيوم والصيالة  فيال بيدَّ مين وجيود نيٍص 

 صري  يزيل منع الشارع لها.
لقيييائلين بيييالتفري  بيييين الصيييالة الواجبييية و ا أدلييية الميييذهب الاالييي 

بأ ص ة   الةالة دن  المتنم فن  الةنالة التاجبن  المنذورة  فقالوا: 
تإتجسب الشلع ءتاك  لعهس لأ لغ رت غتل د ل  رمس إ ا عسننم الةنالة 

 .من تلة ف ةه ر ا اس د  المتم
 (2)األنصار  عبادة بن سعد أوالً: مارواه البخار  في صحيحه أنَّ 

 ىإسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتفت
  

 أن   ف فتيياه تقضيييه  أن   قبييل فتوفيييت أمييه علييى كييان نييذرٍ  فييي () النبيي ي
ةً  فكانت عنها يقضيه  .(3)بعدُ  ُسنَّ

إنَّ الحدي  نصَّ عليى جيواز قضياإل النيذر عين النياذر  وجه الداللة:
 .(4)مطلقاً  فيدخل فيه عموم النذر  ومنه الصالة المنذورة

                                                           

 الباكسييتاني  دار قييادر غييالم بيين الحييدي : زكريييا أهييل ميينه  علييى الفقييه ينبيير: أصييول -1
 األصيول لمختصير الكبير الشرح . و:1/52م: 2442-ه 1423األولى   الخراز  الطبعة

المنيياو    اللطييه عبيد بين مصيطفى بين محميد بين محميود المنذر األصول: أبو علم من
 أصييول . و: علييم513م: ص2411-هيي 1432مصيير  الطبعيية األولييى   الشيياملة  المكتبيية

 .12الاامنة: ص الدعوة  دار القلم  الطبعة خاله  مكتبة الوهاب الفقه: عبد
 أهيل مين اابيت  أبيو الخزرجيي  حاراية بين دلييم بين عبيادة بن جليل سعدهو الصحابي ال -2

 في يلقب وكان وا،سالم  الجاهلية في األشراه األمراإل وأحد الخزرج  سيد كان المدينة 
 ميين السييبعين مييع العقبيية وشييهد( والسييباحة والرمييي الكتابيية لمعرفتييه) بالكامييل الجاهلييية
بحيوران  عشير مات ا،انيي النقبياإل أحيد وكيان وغيرهميا  والخنيد  أحيداً  وشهد األنصار 

 .ه 14سنة 
 .3/85 األعالم للزركلي: و: .2/244 ينبر: أسد اللابة:    
المختصير   الصيحي  الجامع أخرجه البخار  في صحيحه عن عبدهللا ابن عباس. ينبر: -3

 .1/2414: 1324عليه نذٌر  رقم الحدي  باب من مات و
 .8/125 و: نيل األوطار: .8/183 محلى:و: ال .2/335 كشاه القناع: -4



  ....... د. عبدهللا سعيد ويسي......ميت و دفِع الفدية عنها .حكم الصالة الواجبة عن ال

 22 

اح الحيدي  إختل  كيان اليذ  النيذر فيي فيواوأجيب عن ذلك: ب نَّ ُشيرَّ
قاً  :وقيل صياماً  كان :فقيل عليها   :وقييل صيدقًة  كيان :وقيل كان ِعت 
 فييي والحكييم األشييياإل  هييذه م يي ن لشيييإل فيييه ذكيي ر ال مطلقييا نييذراً  كييان
 .(1)يميٍن ال قضائه كفارة المبهم النذر

 ابن اانياً: عمُل الصحابي  وذلك لما رواه البخار  في صحيحه أنّ 
 صييلِّي فقييال: بقُبيياإل  صييالةً  نفسييها علييى أمهييا جعلييت إمييرأة عميير أمييرَ 

 .(2)عنها
بقُبياإل  يفهيم منهيا  صيالةً  نفسها على أمها وجه الداللة: قوله: جعلت

النذر  فيكون فتو  ابن عمر دليالً عليى صيحة أداإل الصيالة المنيذورة 
ُيستبعد أنَّ يقول ابن عمر رأييه فيي المسي لة  فيال بيدَّ كما و عن الميت 

 .() ن أنَّه سمع بذلك من رسول هللام
وأجيب عن ذليك: أنَّ هيذه الفتيو  ،بين عمير معيارٌض لميا ذكرنياه 

  .(3)سابقاً من قوله بعدم صحة الصالة عن اللير
االايياً: إنَّ النيابيية تييدخل النييذر فييي أانيياإل الحييياة  فيكييون بعييد المييوت 

 مين مياً حك أخيهُّ  وهيو خفتهيا بحسيب العبيادة فيي تيدخل أولى  فالنيابية
 .(4)نفسه من ،يجابه الشرع ب صل الواجب

                                                           

 بين موسيى بين أحميد بين محميود محميد أبيو البخيار : صحي  شرح القار  ينبر: عمدة -1
 بييروت: –العربيي التيرا  إحيياإل دار العينيى  اليدين بيدر الحنفى الليتابى حسين بن أحمد
 الفضيل أبيو حجير بين عليي بين أحميد البخيار : صيحي  شيرح البار  و: فت  .23/214

 بإخراجييه قييام البياقي  عبييد فييؤاد محميد: وأحادياييه وأبوابييه كتبيه رقَّييم الشييافعي  العسيقالني
هي : 1358 بييروت  -المعرفية دار الخطييب  اليدين محيب: طبعيه عليى وأشره وصححه

 .11/85 شرح النوو  على صحي  مسلم: . و:11/585
 و: نيل األوطار: .1/2414 باب من مات وعليه نذر: المختصر: الصحي  ينبر: الجامع -2

8/125. 
 .3/434 الموط : -3
 .2/335 كشاه القناع: -4



  ....... د. عبدهللا سعيد ويسي......ميت و دفِع الفدية عنها .حكم الصالة الواجبة عن ال

 23 

يييية ليسييييت شييييرطاً لجييييواز النيابيييية فييييي  وأجيييييب عنييييه: إنَّ ألِخفيَّ
العبادات وذلك بدليل جيواز النيابية فيي الحي   ميع كونَّهيا ليسيت أخيه 
حكماً من الصالة المنذورة  ومع ذلك جيازت النيابية فييه فيي الحيياة و 

أخييه حكميياً ميين المنييذورة و ال وكييذلك الصييالة الراتبيية  بعييد المييوت 
 .  (1)تص  النيابة فيها

بةنن   ر اك الةننالة دنن  المتننم إ ا القييائلين  أدليية المييذهب الرابييع
عسنم من تلة  رمس إ ا عسنم م لتَّ  فل  تا بتنهنس  ت نسلتا: إ  ّْ فس نم 

رمنس إ ا عسننم الةنالة ال سد ن   لأ لغ نءتس غ رت نتصغ ف ةاع د  المتنم 
 . غ ر ّْ تةاتهس د  المتمدم او فال تجتع   

  فيإنَّ هللا (2)[  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئواستدلوا بعموم قوليه تعيالى: ]

ييه  فيشييمل َدييين هللا و دييين العبيياد  ين ولييم يخصَّ سيبحانه وتعييالى عييمَّ الييدَّ
فإنَّ الصيالة إذا كانيت منيذورة أو فاتيت لعيذٍر تكيون فيي  على السواإل 

لعبيييد واجبييياً  فيييَديُن هللا أحيييُ  سييييا  اليييديون  ولميييا كيييان أداإل ديييين ا
 .(3)بالقضاإل

ويجيياب عيين ذلييك: أنَّ إسييتداللهم باآلييية ليييس فييي محلييه  ألنَّ اآلييية 
جيياإلت فييي سيييا  توزيييع تركيية الميييت  فُيييراد بييذلك الحقييو  المالييية 

 المتعلقة بالتركة ال الحقو  التعبدية.
وكيذلك اسييتدلوا بفتييو  ابين عميير بيي مره ،ميرأة بالصييالة عيين أمهييا 

بقُبياإل  وكيذلك حيدي  سيعد بين عبيادة   صيالةً  نفسيها على ي  نذرتح
وأوردنا ا،عتراض على الدليلين في أدلية أصيحاب الميذهب الاالي  و 

 ال حاجة ،عادتهما تجنباً لإلطالة.

                                                           

 .88ص ينبر: النيابة في العبادات: -1
  من سورة النساإل. 11اآلية  -2
 .8/25ينبر: المحلى:  -3
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وأما في تفريقهم بيين مين تركهيا لعيذٍر أو عميداً  فالباهريية ييرون 
ٍب بقضاإل ما فاتيه مين أنَّ تارك الصالة عمداً كافٌر عندهم و غير مطال

الصييلوات  حتييى إذا تيياب ورجييع إلييى الصييالة فُيعامييل عنييدهم معامليية 
الكافر األصلي ولييس علييه إعيادة الصيلوات الفائتية  أميا اليذ  تركهيا 

 .  (1)لعذر نسياٍن أونوٍم فهو مطالٌب بقضائها
بةننن   الةنننالة دننن  المتنننم ت القيييائلين  أدلييية الميييذهب الخيييامس
 . له خةتةهس بسلتل   ت  غت

 انقطييع ا،نسييان مييات )إذا :()واسييتدلَّ أصييحاب هييذا الييرأ  بقولييه
 عملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه عنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 

 َيييدعو صييال  ولييدٌ  أو بييه ُينتفييع علييمٌ  أو جارييية صييدقةٌ  االايية: ميين إال
 ووليده كسبه من الرجل أكل ما أطيب من )إن :()  وكذلك قوله(2)له(
 .(3)كسبه( من

حصير  ()الرسيولحي  جمعوا بين الحدياين الشيريفين  فقيالوا إنَّ 
األعمال التي َينتفع بها الميُت بعيد موتيِه باألعميال الاالاية اليواردة فيي 
الحييدي  األول  والحييدي  الايياني ذكيير أنَّ الولييد ميين كسييب والييده  لييذا 

                                                           

 .11/355 ينبر: المصدر الساب : -1
 .5سب  تخريجه في ص  -2
من مال وليده  رقيم الحيدي  ي كل أخرجه أبو داود في مسنده عن عائشة  باب في الرجل  -3

بياب    والبيهقي في سننه الكبر  24432ا،مام أحمد في مسنده  رقم الحدي    و3528
رقيم  بياب الحي  عليى الكسيب    والنسيائي فيي سيننه 15521رقم الحيدي   نفقة األبوين 

 األزد   السجسيتاني داود أبيو األشع  بن سليمان داود: أبي سنن . ينبر:4448الحدي  
 بيين أحمييد ا،مييام مسييند و: .2/311 الفكيير: دار الحميييد  عبييد الييدين محيييي محمييد: تحقييي 
 الطبعيية الرسييالة  مؤسسيية وآخييرون  األرنييؤوط شييعيب :حنبييل  تحقييي  بيين أحمييد حنبييل:
 عليي بين الحسيين بن أحمد الكبر : البيهقي سنن و: .44/34 م:1888-ه 1424 الاانية 
 مكيية -البيياز دار مكتبيية عطييا  القييادر عبييد مييدمح :تحقييي  البيهقييي  بكيير أبييو موسييى بيين

 عبيد أبيو شيعيب بين أحميد السينن: من المجتبى و: .5/458 م:1884-ه 1414 المكرمة 
 حلييب  –ا،سييالمية المطبوعييات مكتييب غييدة  أبييو عبييدالفتاح :تحقييي  النسييائي  الييرحمن
 .5/244 م:1881-ه 1441 الاانية  الطبعة
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فصالةُ الولد نيابة عن والده ُتجز إل عنيه  ألنَّ الواليد هنيا إنتفيع بعميل 
 .(1)ولده

ييه  وأجيييب: وإن  سييلمنا بمييا جمعييتم بييه بييين الحييدياين الشييريفين إال أنَّ
ين يصي  قضياؤه مين  نتف  ب نَّ الصالة الفائتة َديٌن على صياحبه  واليدَّ

 األجنب ي  فاليختص بالولد... وهللا أعلم. 
مناقشيتها  يمكننيا القيول بي نَّ بعد عرض اآلراإل وأدليتهم و :ال لجته

ة   الةالة الم لتَّن  دن  المتنم مقاًنسو ءنتاك قول القائلين بعدم 
  هييو الييراج  فييي المسيي لة  وذلييك لقييوة مييا  لعننم لأنن لغ رت لرتننل دنن ل

استندوا عليه من األدلة النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل 
 الصحابة.

هييذا بالنسييبة للصييالة المفروضيية  أمييا بالنسييبة للصييالة المنيييذورة 
فيييمكن القييول بيي نَّ مييا أفتييى بييه ابيين عميير ميين جييواز صييحة الصييالة 

ة عن الميت  ويؤيده قصة سعُد بن عبيادة األنصيار  فيي نيذر المنذور
أمه  هو الراج  في المس لة أيضاً  ألنَّه ليس هنياك دلييالً قطعيياً يابيت 
أنَّ النذر كان مالياً  فيبقى النذر على عمومه فيشمل كل نذٍر مشروع  

 ومنها الصالة المنذورة.
المنيذورة عيدٌد مين  الةولكن بقي هنا أن  نشير إلى أنَّه َيرد فيي الصي

 اآلاار المتعارضة  فكيه يتم الجمع والتوفي  بينهما؟األحادي  و
ويؤييده ميا   أحدٍ  عن أحدٌ  ُيصلي فنقول: ما ورد من ابن عمر أنَّه ال

 وال  () هللا رسيول أصيحاب أحداً من أنَّ  أسمع ولم :مالك قاله ا،مام
 وال أحيٍد  عين يصوم طُّ ق أحداً  أمر منهم أحدا أنَّ  بالمدينة  التابعين من

 مين يتي د  وال لنفسيه إنسيان كيل ذلك يفعل وإنما أحٍد  عن أحدٌ  يصلي
أحٍد  يؤيدان القول بعدم صحة الصالة عن الميت مطلقاً  وما أفتى بيه 
ابن عمر وقصية سيعُد بين عبيادة يؤييدان القيول بجيواز صيحة الصيالة 

لنفييي عاميية عيين الميييت  فيييمكن الجمييع والتوفييي  بينهمييا بيي نَّ رواييية ا
                                                           

 .11/584   البار :. و: فت8/125 األوطار: ينبر: نيل -1
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تشمل كل صالة مفروضة كانيت أو منيذورة  والروايية الاابتية خاصية 
في المنذورة  فيمكن تخصييص الروايية العامية بالروايية المخصصية  

( فيييي الصيييالة أحيييدٍ  عييين أحيييدٌ  ُيصيييلي والفتصيييب  الروايييية األوليييى )
ورة  فيال تعيارض )صلّي عنهيا( فيي الصيالة المنيذ المفروضة  وقوله

 م بالصواب. ... وهللا أعلهنا
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 المطلب الااني
 في الصالة الواجبة عن الميت (1)حكم دفع الفدية

 

الصييورة المتبعيية فييي المجتمييع الكييورد  و المعييروه عنييد علمائييه 
القُدامي أنَّ أولياإل الميت يقومون بجميع ُصيرة مين األميوال والجيواهر 
أو الُحلي يستوهبونها مين أصيحابها هبية شيرعية فيي ألفابهيا ام يقيوم 

ولي بتوكيييل أحييد العلميياإل بييإدارة هييذه األمييوال علييى مجموعيية ميين اليي
الفقراإل  وذلك ب ن  يهبهيا الوكييل للفقيير هبيًة شيرعية  ايم َيهبهيا الفقييُر 
للييولي أو الوكيييل مييرًة أخيير   اييم َيهبهييا الوكيييُل لفقييير آخيير  اييم يهبهييا 
الفقييير الايياني للوكيييل أو الييولي مييرة أخر  وُيييدير هييذا العييالم الجلسييَة 

الهبة و القبول بين الفقرآإل عدة مرات  حتى يتم المقصود مين إسيقاط ب
م المال بين الفقراإل بالتساو    جميع الصلوات عن الميت و بعدها ُيقسَّ
و ُيرجييع الجييواهر أو الُحلييي إلييى أصييحابها  وتسييمى هييذه العملييية فييي 

 )إسقاط الصالة(. المجتمع الكورد  ب   )ا،سقاط( أو
عد النبر في هيذه الصيورة المتبعية  أنَّ هيذه والذ  يتض  للباح  ب

وال فيي عهيد الصيحابة  ()الصورة لم تكن موجودة في عهيد الرسيول
مييا جيياإلت نتيجيية آراإل بعييض الفقهيياإل فييي جييواز دفييع فدييية  الكييرام  وإنَّ
الصالة عن الميت  حيي  إختلفيت آراإل الفقهياإل فيي دفيع فديية الصيالة 

 عن الميت إلى االاة مذاهب:

                                                           

 فديته بهذا أ  جزيته  وأما إصطالحاً: ما الفدية في الللة من الفداإل بمعنى الجزاإل  تقول: -1
 فيي المخييط وليبس والحلي   الصيوم  كفارة مال: عبادٍة  في لتقصيرٍ  جزاإلً  تعالى هللا يقدم

 –دمشي  الفكير/ دار جييب  أبيو سيعد  واصيطالحا: للة الفقهي القاموس ا،حرام. ينبر:
 العليوم جيامع أو العلمياإل . و: دسيتور281ص م:1888-هي 1448 الاانيية الطبعة سورية 

 دار نكر   األحمد الرسول رب عبد بن النب ي رب عبد القاضي الفنون  إصطالحات في
 .3/15 م: 2444-ه 1421 األولى  الطبعة بيروت  -لبنان -العلمية الكتب
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والشيافعية فيي قيوٍل  وهيو  (1)ميا ذهيب إلييه الحنفيية ل:المذهب األو
جنننتاع  فننن  ف تننن  الةنننالة دننن  المتنننم نءنننًسق منننس فننن   م نننه مننن  

 .  (2)الةاتام  بشلق انتةسك بهس دن  ال ن ت 
 مييا ذهييب إليييه المالكييية والمشييهور عنييد الشييافعية  المييذهب الايياني:

ه من  تات د ص جتاع  ف  ف ت  الةالة د  المتم نءًسق مس ف   م 
 .(3)الةاتام

قوا بيين الصيالة هو ما ذهب إليه الحنابلة  ح المذهب الاال : ي  فرَّ
جنتاع  فن  ف تن  الةنالة دن  المتنم  المنذورة  فقالوا: بعيدمالواجبة و

نءننًسق مننس فنن   م ننه منن  الةنناتام فنن  الةننالة الم لتَّنن   تفنن  
الةنننالة المنننن تلة لتات نننس   ا ت : ال ف تننن  ت ال ع نننسلة فتهنننس  رمنننس 
اللتاتننن  اليسنتننن  فبجنننسعم بةننن    فننن  ع نننسلة التمنننت  دننن  الةنننالة 

 .(4)المن تلة ال   لص ت  تهس

                                                           

 شيرح الفيالح مراقيي و: .84ص الحنفيي: الفقيه فيي األرواح ونجياة ا،يضياح ينبر: نور -1
 بين عمير بن أمين محمد المختار: الدر على المحتار و: رد .151ص ا،يضاح: نور متن
-هيي 1412 الاانييية  الطبعيية بيييروت  -الفكيير دار الحنفييي  الدمشييقي عابييدين العزيييز عبييد

 محميد  بين يمإبيراه بين اليدين زيين اليدقائ : كنز شرح الرائ  البحر و: .2/52 م:1882
 لمحميد الرائي  البحر تكملة: آخره وفي (ه 854: المتوفى) المصر  نجيم بابن المعروه

 الخيال  منحية: وبالحاشيية (ه 1138 بعد ت) القادر  الحنفي الطور  علي بن حسين بن
 .2/85 تاريخ: بدون -الاانية الطبعة ا،سالمي  الكتاب دار عابدين  البن

 حيل عليى الطيالبين و: إعانية .3/438 و: تحفة المحتاج: .3/183 ينبر: نهاية المحتاج: -2
 الفكير دار الشافعي المشهور بيالبكر   الدمياطي شطا محمد بن عامان المعين: فت  ألفاب

 .1/33 م:1885-ه 1418 األولى  الطبعة والتوريع  والنشر للطباعة
 و: .14/111 دالبر:ا،سييتذكار ،بيين عبيي و: .3/181 الفييرو : أنييواإل فييي البييرو  أنييوار -3

 ألفياب حيل عليى الطيالبين و: إعانية .3/438 و: تحفية المحتياج: .3/183 نهايية المحتياج:
 بين مسيعود بين الحسين محمد أبو الشافعي: ا،مام فقه في و: التهذيب .1/33المعين:  فت 
 -الموجيود عبد أحمد عادل: تحقي   (ه  511 :المتوفى) الشافعي البلو  الفراإل بن محمد
 .3/181 م:1885-ه 1418 األولى  الطبعة العلمية  الكتب دار معوض  محمد يعل

 المعييروه المنتهييى لشييرح النهييى أولييي دقييائ  و: .14/28 ينبيير: الملنييي ،بيين قداميية: -4
 المنتهيييى: غايييية شيييرح فيييي النهيييى أوليييي و: مطاليييب .1/481 ا،رادات: منتهيييى بشيييرح

 مفلي   ابين محميد بين هللا عبيد بين محميد بن إبراهيم المقنع: شرح في و: المبدع .2/211
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 األدلة ومناقشتها:
لم ُيوسع أحٌد من الفقهاإل الكالم حول األدلة التي إستندوا عليها في 
فتاواهم حول حكم جواز فدية الصالة عن الميت  ولكن  بعد التتبع 

ا استندوا عليه ال يخرج من فهمهم والتحر  يمكنني القول: ب نَّ م
 واستنباطهم لعدد من األدلة التي تشير إلى الجواز أو إلى المنع.

فالحنفية الذين قالوا: بجواز دفيع فديية الصيالة عين المييت ،سيقاط  
ما في ذمته من الصلوات بشرط ا،يصاإل  يؤكدون عليى أنَّ ا،حتيياط 

نهميا عبيادتين بيدنيتين  في العبادات يلزم إلحيا  الصيالة بالصيوم  لكو
وكالهميا مين حقيو  هللا تعيالى  فيالقول بجيواز دفيع الفديية فيي العبييادة 
البدنية جاإلت نتيجة العجز عن أدائها  وهذا معلوٌل في الصيوم  حيي  

ڇ  ڍ ڍ ] أنَّ قيي وله تعاليي ى فيي ي معييرض الحييدي  عيين الصييوم

فالعلييية فيهيييا هيييي العجيييز عييين أداإل عبيييادة بدنيييية    (1)[ڎڌڌڎ

ذلييك بيي نَّ العجييز ال َيخييتص بالصييوم وحييده  بييل َيخييتص بكييل  وعللييوا
 ُيطعيم الوصيي فيإن بدنيية عبيادة كان ما العبادات البدنية  لذا قالوا: أنَّ 

 .(2)واجبٍ  كل عن موته بعد عنه

                                                                                                                                        

الطبعية  لبنيان  -بيروت العلمية  الكتب دار  (ه 884: المتوفى) الدين برهان إسحا   أبو
 اليدين موف  محمد أبو أحمد: ا،مام فقه في و: الكافي .3/41 م:1885-ه 1418 األولى 
 الشيهير الحنبليي  الدمشيقي ايم المقدسيي الجمياعيلي قدامية بين محميد بين أحميد بن هللا عبد
-هي 1414 األوليى  الطبعية العلميية  الكتيب دار  (هي 124 :المتوفى) المقدسي قدامة بابن

 .4/224 م: 1884
 من سورة البقرة. 184اآلية  -1
 الييدقائ : كنييز شييرح الرائيي  و: البحيير .2/425 المختييار: الييدر علييى المحتييار ينبيير: رد -2

 محميد بين أحميد ا،يضياح: نيور شرح حالفال مراقي على الطحطاو  و: حاشية .2/345
 الخاليد   العزييز عبيد محميد تحقيي : هي   1231 توفي -الحنفي الطحطاو  إسماعيل بن
 اليدر و: .435ص م:1885-ه 1418 األولى  الطبعة لبنان  -بيروت العلمية  الكتب دار

ني محمد بن علي بن محمد البحار: وجامع األبصار تنوير شرح المختار  روهالمع الِحص 
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وفي حال كون علة العجز مخصصة بالصوم وحيده  فتكيون الفديية 
 . (1)ياً للسيئاتحينئٍذ صدقة عن الميت و قالوا: فتكون ِبراً مبتدأً ماح

أما الشافعية الذين سلكوا مسلك الحنفيية فيي جيواز إسيقاط الصيالة  
يه كميا يجييوز  وا عليى أنَّ فقياموا بتخيري  المسيئلة عليى ا،عتكياه  ف كيدَّ

حيي   فكذلك يجوز دفع فدية الصالة عين المييت  دفع فدية ا،عتكاه 
 أنَّ كالً منهما عبادة بدنية محضة.

 عنييه يفعلهمييا لييم إعتكيياه أو صييالةٌ  ليييهوع مييات قييال النييوو : لييو
 فيي المشيهور هيو إعتكاٌه هيذا وال صالةٌ  بالفدية عنه يسقط وال وليه 

 ونقييل وغيييره  األم فييي الشييافعي نصييوص ميين والمعييروه المييذهب 
ييه الشييافعي عيين (2)البييويطى  وليييه  عنييه يعتكييهُ  ا،عتكيياه: فييي قييال أنَّ
 فييي هييذا تخييري  دَيبعيي وال :(3)البلييو  قييال عنييه  يطعييم وراييية وفييي

 .  (1)مدٌ  صالةٍ  كل عن فُيطعم الصالة

                                                                                                                                        

 إبيراهيم  خلييل المينعم عبيد تحقيي :  (هي 1488: المتيوفى) الحنفي الحصكفي الدين بعالإل
 .148ص م:2442-ه 1423 الطبعةاألولى  العلمية  الكتب دار

 وحاشييية الييدقائ  كنييز شييرح الحقييائ  و: تبيييين .2/52المختييار:  الييدر علييى المحتييار رد -1
: ييل ِبيِّ  الحنفييي الزيلعييي الييدين المعييروه بفخييرالبييارعي  محجيين بيين علييي بيين عامييان الشِّ

 بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهاب وبحاشيته حاشية  (ه  543: المتوفى)
ييل ِبيُّ  إسييماعيل  القيياهرة  بييوال   -األميرييية الكبيير  المطبعيية  (هيي  1421: المتييوفى) الشِّ

 . 335ص ه :1313 الطبعة األولى 
 عقيد وواسيطة الشيافعّي  ا،ميام صياحب البيويطي  يعقيوب أبيو القرشيي يحيى بن يوسه -2

 بيويط إليى نسيبته مصير  أهيل من وهو وفاته  بعد وا،فتاإل الدرس في مقامه قام جماعته 
 يوسيه من بمجلسي أح  أحد ليس: عنه ا،مام الشافعيّ    قال(األدنى الصعيد أعمال من)

 مؤلفاتييه هيي   وميين231منييه  تييوفي سيينة  أعلييم أبييي أصيي  ميين أحييد وليييس يحيييى  بيين
. و: 8/255ينبير: األعيالم للزركليي:  .الشيافعيّ  كيالم مين إقتبسيه الفقه  في" المختصر"

 .1/281طبقات ابن قاضي شهبة: 
أبو محميد الحسيين بين مسيعود بين محميد البليو   الفيراإل أو ابين الفيراإل  الملقيب بمحييي  -3

لتي تقيع بيين هيراة ه   والبلو  نسبة إلى )َبلا( من قر  خراسان وا431السنة  ولد سنة 
عيامالً عليى طريقية السيله  وكيان ال يلقيي اليدرس إال عليى طهيارة   كان عالماً  ومروة 

ه   قال عنه الذهب ي: إنَّه إمام بالتفسير والحدي  والفقيه  ُبيورك 514توفي رحمه هللا سنة 
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ويمكيين أن  ُينيياق  مااسييتندوا عليييه ميين تشييبيه الصييالة بالصييوم ميين 
حييي  كونهمييا عبييادة بدنييية  وبجييامع أنَّهمييا ميين حقييو  هللا تعييالى  لييذا 
فكما يجوز دفع الفدية في الصوم فكذلك يجوز دفع الفديية فيي الصيالة 

ألنَّ الفديية كميا هيو  حقيقتيه قيياٌس ميع الفيار   أيضاً  فهذا التشبيه فيي
معلوٌم تص  من الشيخ العاجز الحي في عدم إستطاعته الصوم  بينميا 
ال تص  منه عن صالته  فال يمكن تشبيه الصالة بالصوم إطالقاً  مع 
األخذ بالنبر أنَّ الفدية من األمور التعبدية التي ال تابت باستحساٍن أو 

 اج ابوتها إلى نٍص صريٍ  في داللته على ذلك.قياٍس  وإنَّما يحت
أما المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بعدم جواز فدية الصالة 
الواجبة عن الميت  فهم يرون أنَّ عدم وجود نٍص شيرعي دلييٌل عليى 

  فالعبادات كلها مين األميور التوقيفيية التيي ال مجيال (2)عدم مشرعيته
وجوبها أو جوازها وجيود الينص الشيرعي   للرأ  فيها  فيتوقه على

 فعدم وجود النص دليٌل على عدم مشروعيته.

                                                                                                                                        

التهيذيب فيي الفقيه   مين تصيانيفه: في تصانيفه  وُرز  القبول لحسن قصده وصيد  نّيتيه 
وغيرهيا.  ينبير:  شرح السنة في الحيدي   لبياب الت وييل فيي معيالم الت وييل فيي التفسيير 

 .51-1/54. و: طبقات ابن قاضي شهبة: 2/258األعالم للزركلي: 
 الفيراإل بين محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو الشافعي: ا،مام فقه في التهذيب ينبر: -1

 الكتييب دار معييوض  محمييد علييي لموجييود ا عبييد أحمييد عييادل الشييافعي  تحقييي : البلييو 
 ميع)) المهيذب شيرح المجميوع و: .3/182 م:1885-هي 1418 األوليى  الطبعية العلمية 
: المتيوفى) النيوو  شيره بين يحييى اليدين محييي زكرييا : أبيو((والمطيعي السبكي تكملة
 .2/381 المفتين: وعمدة الطالبين و: روضة .1/352 الفكر: دار  (ه 151

و: التهييذيب فييي فقييه  .2/153 المنهيياج: ألفيياب معيياني معرفيية إلييى المحتيياج نيييينبيير: مل -2

 بين محميد بين اليرحمن عبيد المقنيع: ميتن على الكبير و: الشرح .3/181 ا،مام الشافعي:
: طباعتيه عليى أشيره  (هي 182: المتيوفى) الحنبليي الجمياعيلي المقدسيي قدامية بن أحمد
و: الملني  .3/82 والتوزيع: للنشر العربي الكتاب دار المنار  صاحب رضا رشيد محمد

 .3/152 ،بن قدامة المقدسي:
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وأما ما ذهب إليه الحنابلة من جواز دفع فدية الصالة المنذورة عن 
 كفييارة النييذر )كفييارة: ()فهييم إسييتندوا فييي ذلييك علييى قولييه الميييت 
 .(1)اليمين(

قييد تحقيي  فقييالوا: بيي نَّ مفهييوم الحييدي  هييو مطليي  النييذر  والميييت 
 .(2)عجزه عن الوفاإل بالنذر  فُيكفّر عنه وليه كفارة اليمين

د على استداللهم ب نَّ ما استندتم عليه ال مدخل ليه فيي  ويمكن أن  يرَّ
وهيي بالتيالي  هيو كفيارة النيذر  ()فدية الصالة  بل ما ذكره الرسيول
 .(3)كفارة اليمين  وليست فدية الصالة

 
ليه الفقهاإل وتتبعهيا إتضي  للباحي  فبعد عرض ما ذهب إ ال لجته:

ب نَّ القول بعدم جواز دفع فدية الصالة عن الميت ،سقاط ما في ذمتيه 
الصلوات هو الراج   وذلك لعدم وجوِد دليٍل صريٍ  ُيابيت ذليك  ألنَّ 
وجوب الفدية أو جواز دفعها أمٌر تيوقيفي ال يابيت با،جتهياد واليرأ   

از ذليك ُيّشيجع ضيعاه النفيوس مين هيذا با،ضيافة إليى أنَّ القيول بجيو
التهاون على أداإل الصالة حيال حيياتهم  أو عليى تركهيا  فيالقوُل بعيدم 
جوزاه أولى سداً للذريعة  فيمكن ألقرباإل الميت السيعي عليى حصيول 
النفع لميتهم بالطر  المشيروعة التيي أذن الشيارع بهيا مين اليدعاإل ليه 

  والصدقة عنه إلى غير ذلك.

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بين عيامر. ينبير: صيحي  مسيلم  كتياب النيذر  بياب  -1
 . 5/84:  4342رقم الحدي   كفارة النذر 

 المعييروه المنتهييى لشييرح النهييى أولييي دقييائ  و: .14/28 ينبيير: الملنييي ،بيين قداميية: -2
 المنتهيييى: غايييية شيييرح فيييي النهيييى أوليييي و: مطاليييب .1/481 ا،رادات: منتهيييى رحبشييي
 .4/224 أحمد: ا،مام فقه في و: الكافي .3/41 المقنع: شرح في و: المبدع .2/211
 .124ص ينبر: النيابة في العبادات: -3



  ....... د. عبدهللا سعيد ويسي......ميت و دفِع الفدية عنها .حكم الصالة الواجبة عن ال

 33 

 
 الخاتمة
 

ذه الجولة السيريعة ميع آراإل الفقهياإل وأدليتهم  إتضي  للباحي  بعد ه
أنَّه ال تص  الصالة المفروضة عين المييت مطلقياً سيواإل تركيت لعيذٍر 

 تصيي  أو للييير عييذٍر  وتصيي  الصييالة المنييذورة عيين الميييت  كمييا وال
عليه من الصيلوات المكتوبية أو المنيذورة  الفدية عن الميت ،سقاط ما
علييى ذلييك  ومييا جييرت عليييه العييادة فييي  لعييدم وجييود دليييٍل صييري ٍ 

المجتمييع الكييورد  والمسييمي بيي ) إسييقاط الصييالة( ميي خوذة ميين آراإل 
فقهاإل الحنفيية اليذين يقوليون بجيواز ذليك  ولكينَّ اليذ  أراه أنَّ األوليى 

مين المالكيية والشيافعية  ترك هذه العادة موافقية ليرأ  جمهيور الفقهياإل
داإل الصييلوات اليومييية حييال الحنابليية  لكييي ال يتهيياون النيياس ميين أو

حياتهم سداً للذريعة  كما ونحُ  وراة الميت بالعمل من أجل حصيول 
 النفع لمّيتهم إما بالدعاإل له والصدقة عنه... وهللا الموف ... 
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 المصادر والمراجع
 

 بعد القرآن الكريم
 بيين محمييد بيين مسييعود بيين الحسييين محمييد الشييافعي: أبييو ا،مييام فقييه فييي التهييذيب .1

معيوض   محميد عليي الموجيود  عبيد أحمد الشافعي  تحقي : عادل البلو  فراإلال
 .م1885-ه 1418األولى   العلمية  الطبعة الكتب دار

 الموصيييلي الحنفيييي ميييودود بييين محميييود بييين هللا المختيييار: عبيييد لتعلييييل ا،ختييييار .2
  القياهرة–الحلبي ي دقيقية  مطبعية أبو محمود الشيخ :تعليقات  (ه 183: المتوفى)

 م.1835-ه 1351
 دار قتيبييية  عبيييدالمعطي قلعجيييي .د ا،سيييتذكار: إبييين عبيييدالبر الميييالكي  تحقيييي : .3

 م.1883دمش   الطبعة األولى  
 عبيد بين الكيريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو اللابة: أسد .4

-هيي 1448 بيييروت  –الفكيير دار  (هيي 134: المتييوفى) الجييزر  الشيييباني الواحييد
 م.1888

أييياد بيين عبييداللطيه بيين  أسييرار الصييالة: إبيين القيييم الجوزييية  حققييه وعلَّيي  عليييه: .5
-هييي 1424 الطبعييية األوليييى  لبنيييان  -دار ابييين حيييزم  بييييروت ابيييراهيم القيسيييي 

 م.2443
 دار الباكسييتاني  قييادر غييالم بيين زكريييا الحييدي : أهييل ميينه  علييى الفقييه أصييول .1

 م.2442-ه 1423 األولى  الطبعة الخراز 
 الييدمياطي شييطا محمييد بيين عامييان المعييين: فييت  ألفيياب حييل علييى الطييالبين إعانيية .5

 األوليى  الطبعة والتوريع  والنشر للطباعة الفكر دار الشافعي المشهور بالبكر  
 م.1885-ه 1418

 الدمشيقي الزركليي فيارس  بين عليي بين محميد بن محمود بن الدين خير األعالم: .8
 مييايو/ أيييار -عشيير الخامسيية الطبعيية للماليييين  العلييم دار  (هيي 1381: المتييوفى)

 م.2442
 بيابن المعيروه محمد  بن إبراهيم بن الدين زين الدقائ : كنز شرح الرائ  البحر .8

 بيين لمحمييد الرائيي  البحيير تكمليية: آخييره وفييي (هيي 854: المتييوفى) المصيير  نجيييم
 منحية: وبالحاشيية (هي  1138 بعيد ت) القيادر  الحنفيي الطيور  عليي بن حسين
 تاريخ. بدون -الاانية الطبعة ا،سالمي  الكتاب دار عابدين  البن الخال 

14
. 

 الحنفيي الكاسياني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الشرائع: ترتيب في الصنائع بدائع 
 م.1881-ه 1441 الاانية  العلمية الطبعة الكتب دار  (ه 585: المتوفى)

11
. 

 بيين محمييد هللا عبييد أبييو الييدين شيمس َواألعييالم: المشيياهير ييياتَوَوف ا،سييالم تياريخ
مياز بين عاميان بين أحمد  بشيار اليدكتور: تحقيي  هي ( 548: المتيوفى) الذهبي ي َقاي 
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 م.2443 الطبعةاألولى  ا،سالمي  اللرب دار معروه  عّواد
12
. 

: وحاشييية الييدقائ  كنييز شييرح الحقييائ  تبيييين ييل بِيِّ  نمحجيي بيين علييي بيين عامييان الشِّ
وبحاشييته   (هي  543: المتيوفى) الحنفيي الزيلعيي اليدين البارعي المعروه بفخير

ييل بِيُّ  إسييماعيل بيين يييونس بيين أحمييد بيين محمييد بيين أحمييد الييدين شييهاب حاشييية  الشِّ
الطبعييية  القييياهرة  بيييوال   -األميريييية الكبييير  المطبعييية  (هييي  1421: المتيييوفى)

 ه .1313 األولى 
13
. 

اج بحواشييي الشيييخ عبدالحميييد الشييرواني وا،مييام المنهيي شييرح فييي المحتيياج تحفيية
 روجعييت الهيتمييي  حجيير بيين علييي بيين محمييد بيين أحمييد أحمييد بيين قاسييم العبيياد :

 الكبير   التجاريية المكتبية العلمياإل  مين لجنية بمعرفية نسيخ عيدة على: وصححت
 م.1883-ه 1355

14
. 

تفصيييل وسييائل الشيييعة إلييى تحصيييل مسييائل الشييريعة: محمييد بيين حسيين الحيير 
الطبعية  قيم المقدسية  مؤسسة آل البيت ،حياإل الترا  ا،سالمي  لعاملي  تحقي :ا

 ه .1414الاانية  
15
. 

 بيين محمييد بيين مسييعود بيين الحسييين محمييد أبييو الشييافعي: ا،مييام فقييه فييي التهييذيب
 -الموجيود عبيد أحميد عيادل: تحقيي   (هي 511 :المتيوفى) الشيافعي البلو  الفراإل
 م.1885-ه 1418 األولى  الطبعة العلمية  الكتب دار معوض  محمد علي

11
. 

 هللا عبيد بين ناصير بين الرحمن عبد المنان: كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير
 الطبعيية الرسييالة  مؤسسيية اللويحيي   معييال بيين الييرحمن عبييد تحقييي : السييعد  
 م.2444-ه 1424 األولى 

15
. 

الجعفييي   البخييار  عبييدهللا أبييو إسييماعيل بيين المختصيير:محمد الصييحي  الجييامع
 الاالاية  الطبعية بييروت  –اليمامية كايير  ابين دار البليا  دييب مصطفى.د :تحقي 
 م.1885-ه 1445

18
. 

 مسيلم بين الحجياج بين مسيلم الحسيين أبيو :مسيلم صيحي  المسمى الصحي  الجامع
 بيروت. -الجديدة األفا  دار+  بيروت الجيل دار النيسابور   القشير 

18
. 

 بين محميد بين أحميد ا،يضياح: نيور شيرح الفيالح مراقيي على طاو الطح حاشية
 الكتييب دار الخالييد   العزيييز عبييد محمييد تحقييي : الحنفييي  الطحطيياو  إسييماعيل
 م.1885-ه 1418 األولى  الطبعة لبنان  -بيروت العلمية 

24
. 

 بيين محمييد بيين علييي الحسيين أبييو الشييافعي: ا،مييام مييذهب فقييه فييي الكبييير الحيياو 
  (هيي 454: المتييوفى) بالميياورد  الشييهير البلييداد   البصيير  يييبحب بيين محمييد
 الكتيب دار الموجيود  عبيد أحميد عيادل الشييخ -معوض محمد علي الشيخ: تحقي 
 م.1888-ه 1418 األولى : الطبعة لبنان  -بيروت العلمية 

21
. 

الخيييزائن السييينية مييين مشييياهير الكتيييب الفقهيييية ألئمتنيييا الشيييافعية: عبيييدالقادر بييين 
عبيدالعزيز السيايب  مؤسسية  طلب المنديلي األندنونيسي ام المكي  تحقيي :عبدالم

 م.2444-ه 1425 الرسالة  بيروت  الطبعة األولى 
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22
. 

 محمييد بيين علييي بيين محمييد البحييار: وجييامع األبصييار تنييوير شييرح المختييار الييدر
ييني  خليييل الميينعم عبييد تحقييي : الحنفييي  الحصييكفي الييدين بعييالإل المعييروه الِحص 
 م.2442 -ه 1423 الطبعةاألولى  العلمية  الكتب دار  إبراهيم

23
. 

 النبي ي رب عبيد القاضيي الفنيون  إصيطالحات في العلوم جامع أو العلماإل دستور
 الطبعية بييروت  -لبنيان  العلميية الكتيب دار نكير   األحميد الرسول رب عبد بن

 .2444-ه 1421 األولى 
24
. 

 بيين منصيور ا،رادات: منتهيى بشيرح وهالمعير المنتهيى لشيرح النهيى أوليي دقيائ 
 الطبعية الكتيب  عيالم الحنبليى  البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس
 م.1883-ه 1414 األولى 

25
. 

 المييالكي الييرحمن عبييد بيين إدريييس بيين أحمييد الييدين شييهاب العبيياس أبييو الييذخيرة:
 وت بيييييير -ا،سيييييالمي الليييييرب دار  (هييييي 184: المتيييييوفى) بيييييالقرافي الشيييييهير

 م.1884 الطبعةاألولى 
21
. 

 عابييدين العزيييز عبييد بيين عميير بيين أمييين محمييد المختييار: الييدر علييى المحتييار رد
 م.1882-ه 1412 الاانية  الطبعة بيروت  -الفكر دار الحنفي  الدمشقي

25
. 

 ه .1423لبنان   -بيروت المكتبة العصرية  إبن القيم الجوزية  الروح:

28
. 

 شيييره بييين يحييييى اليييدين محييييي زكرييييا أبيييو المفتيييين: وعميييدة الطيييالبين روضييية
 عمييان  -دمشيي  -بيييروت ا،سييالمي  المكتييب الشيياوي   زهييير: النوو  تحقييي 

 م.1881-ه 1412الاالاة   الطبعة
28
. 

 محميد: تحقيي  األزد   السجسيتاني داود أبيو األشيع  بين سليمان داود: أبي سنن
 الفكر. دار الحميد  عبد الدين محيي

34
. 

 البيهقييي  بكيير أبييو موسييى بيين علييي بيين الحسييين بيين أحمييد الكبيير : بيهقيييال سيينن
 -هيي 1414 المكرميية  مكيية -البيياز دار مكتبيية عطييا  القييادر عبييد محمييد :تحقييي 
 م.1884

31
. 

: تحقيقي  الذهبي ي قَاي مياز بين أحميد بين محميد هللا عبد أبو الدين شمس النبالإل: أعالم سير
 الطبعيية الرسييالة  مؤسسيية األرنيياؤوط  يبشييع الشيييخ بإشييراه المحققييين ميين مجموعيية
 م.1885-ه 1445 الاالاة 

32
. 

 قداميية بيين أحمييد بيين محمييد بيين الييرحمن عبييد المقنييع: مييتن علييى الكبييير الشييرح
 صيياحب رضيا رشييد محمييد: طباعتيه عليى أشييره الحنبليي  الجمياعيلي المقدسيي
   والتوزيع.  للنشر العربي الكتاب دار المنار 

33
. 

 محميد بين محميود المنيذر أبيو األصيول: علم من األصول ختصرلم الكبير الشرح
 الطبعية األوليى  مصير  الشياملة  المكتبية المنيياو   اللطيه عبد بن مصطفى بن

 م.2411 -ه 1432
 النيوو  شيره بن يحيى الدين محيي زكريا أبو شرح النوو  على صحي  مسلم:34
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 الاانيييية  الطبعييية  بييييروت –العربيييي التيييرا  إحيييياإل دار  (هييي 151: المتيييوفى) .
 ه .1382

35
. 

 تقيي الدمشيقي  الشهبي ي األسيد  عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو الشافعية: طبقات
 بيييروت  -الكتييب عييالم خييان  العليييم عبييد الحييافب.د: تحقييي  شييهبة  قاضييي ابيين الييدين

 ه .1445 الطبعة األولى 
31
. 

 الاامنة. الطبعة القلم  الدعوة  دار مكتبة خاله  الوهاب عبد الفقه: أصول علم

35
. 

 بين موسيى بين أحميد بين محميود محميد أبيو البخيار : صحي  شرح القار  عمدة
 -العربييي التيرا  إحييياإل دار العينيى  اليدين بييدر الحنفيى الليتيابى حسييين بين أحميد

 بيروت.
38
. 

 الفضيييل أبيييو حجييير بييين عليييي بييين أحميييد البخيييار : صيييحي  شيييرح البيييار  فيييت 
 البيياقي  قييام عبييد فييؤاد محمييد: وأحادياييه وأبوابييه كتبييه مالشييافعي  رقَّيي العسييقالني
 -المعرفيية دار الخطيييب  الييدين محييب: طبعييه علييى وأشييره وصييححه بإخراجييه
 ه .1358 بيروت 

38
. 

: المتيييوفى) القزوينييي الرافعيييي محمييد بييين الكييريم عبيييد الييوجيز: بشيييرح العزيييز فييت 
 الفكر. دار  (ه 123

44
. 

 بين العزييز عبيد بين أحميد اليدين زين :الدين هماتبم العين قرة بشرح المعين فت 
 دار هي ( 885: المتيوفى) الهنيد  المليبار  المعبر  أحمد بن علي بن الدين زين
 األولى. الطبعة حزم  بن

41
. 

 سيليمان :الجميل بحاشيية المعروه الطالب منه  شرح بتوضي  الوهاب فتوحات
 هي ( 1244: المتوفى) لبالجم المعروه األزهر   العجيلي منصور بن عمر بن
 الفكر. دار

42
. 

 بيين أحمييد الييدين شييهاب العبيياس أبييو :الفييرو  أنييواإل فييي البييرو  أنييوار= الفييرو 
 عييالم  (هيي 184: المتييوفى) بييالقرافي الشييهير المييالكي الييرحمن عبييد بيين إدريييس
 الكتب.

43
. 

 -دمشي  ا،نشياإل  مطبعة عبيد  كوكب المالكي: الحاّجة المذهب على العبادات فقه
 م.1881- ه1441 األولى الطبعة سوريا 

44
. 

 سيورية  -دمشي   الفكير دار جييب  أبيو سيعد  واصيطالحا: للة الفقهي القاموس
 م.1888-ه 1448 الاانية الطبعة

45
. 

 بين محميد بين أحميد بين هللا عبد الدين موف  محمد أبو أحمد: ا،مام فقه في الكافي
 دار المقدسيي  قدامية بيابن الشيهير بلي الحن الدمشقي ام المقدسي الجماعيلي قدامة
 م.1884-ه 1414 األولى  الطبعة العلمية  الكتب

41
. 

 األنصييار  علييي بيين محمييد بيين أبييو العبيياس أحمييد التنبيييه: شييرح فييي النبيييه كفاييية
 دار باسيلوم  سيرور محميد مجيد : تحقيي   (هي 514: المتيوفى) الرفعية بيابن المعروه
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 م.2448 الطبعة األولى  العلمية  الكتب
45
. 

 دار مفلي   ابين محميد بين هللا عبيد بين محميد بين إبيراهيم المقنع: شرح في المبدع
 م.1885-ه 1418 األولى  الطبعة لبنان  -بيروت العلمية  الكتب

48
. 

 أبييو مفليي   ابيين محمييد بيين هللا عبييد بيين محمييد بيين إبييراهيم المقنييع: شييرح فييي المبييدع
الطبعية  لبنيان  -بييروت العلميية  الكتب دار  (ه 884: المتوفى) الدين برهان إسحا  
 م.1885-ه 1418 األولى 

48
. 

 عبيدالفتاح :تحقيي  النسيائي  اليرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد السنن: من المجتبى
 م.1881-ه 1441 الاانية  الطبعة حلب  -ا،سالمية المطبوعات مكتب غدة  أبو

54
. 

 اليدين محييي زكريا : أبو((يعيوالمط السبكي تكملة مع)) المهذب شرح المجموع
 الفكر. دار  (ه 151: المتوفى) النوو  شره بن يحيى

51
. 

 البياهر  القرطبي ي األندلسيي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو المحلى:
 والتوزيع. والنشر للطباعة الفكر دار  (ه 451:المتوفى)

52
. 

 التميميي سيليمان بين الوهياب عبيد بين محميد الكبيير: والشيرح ا،نصياه مختصر
 حجياب  سييد. د بلتياجي  محميد. د الروميي  زيد بن العزيز تحقي : عبد النجد  
 األولى. الطبعة الرياض  -الرياض مطابع

53
. 

 الشييرنباللي علييي بيين عمييار بيين حسيين ا،يضيياح: نييور مييتن شييرح الفييالح مراقييي
 لطبعيييةا العصيييرية  المكتبييية زرزور  نعييييم: وراجعيييه بيييه اعتنيييى الحنفيييي  المصييير 
 م.2445-ه 1425 األولى 

54
. 

 بهيرام  بين منصيور بن راهويه: إسحا  بن وإسحا  حنبل بن أحمد ا،مام مسائل
 البحيي  عمييادة  (هيي 251: المتييوفى) بالكوسيي  المعييروه المييروز   يعقييوب أبييو

 الطبعية السيعودية  العربيية المملكية المنيورة  بالمدينية ا،سيالمية الجامعة العلمي 
 م.2442-ه 1425 األولى 

55
. 

 وآخيرون  األرنيؤوط شيعيب :حنبيل  تحقيي  بن أحمد حنبل: بن أحمد ا،مام مسند
 م.1888-ه 1424 الاانية  الطبعة الرسالة  مؤسسة

51
. 

الكيوفي   شييبة أبيي بين محمد بن هللا عبد بكر أبو واآلاار: األحادي  في المصنه
 ه .1448 األولى  عةالطب الرياض  -الرشد مكتبة الحوت  يوسه كمال: تحقي 

55
. 

 الدمشيقي عبيده بين سيعد بين مصيطفى المنتهيى: غايية شيرح فيي النهى أولي مطالب
-هييي 1415 الاانيييية  الطبعييية ا،سيييالمي  المكتيييب  (هييي 1243 :المتيييوفى) الحنبليييي
 م.1884

58
. 

 أحمييد بيين محمييد الييدين  شييمس المنهيياج: ألفيياب معيياني معرفيية إلييى المحتيياج ملنييي
 األولييى  الطبعيية العلميية  الكتييب دار  (هيي 855:المتيوفى) شييافعيال الشييربيني الخطييب
 م.1884-ه 1415

 ايم المقدسيي  قدامية بين محميد بن أحمد بن هللا عبد الدين موف  محمد أبو الملني:58
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 القياهرة  مكتبية  (ه 124:المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي  الدمشقي .
 م.1818-ه 1388

14
. 

يوسييه بيين : أبييو المحاسيين جمييال الييدين ي والمسييتوفى بعييد الييوافيالمنهييل الصيياف
محميد محميد د. حققه ووضع حواشييه:  تلر  برد  بن عبد هللا الباهر  الحنفي

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  سعيد عبد الفتاح عاشورد. تقديم:  أمين
11
. 
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 عيامر بين ماليك بين أنيس بين ماليك ماليك بروايية أبيي مصيعب الزهير : ا،ميام موط 
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