الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)
املخلص

بالخلغة العربية

إن ما يحدث في هذه األيام يخالف ما جاء به الشرع الحنيف ،فبدالً من

تعزية أهل الميت بالضوابط الشرعية ،نرى الكثير من الناس يتبارون في إقامة

سرادقات العزاء الضخمة للجلوس لواجب العزاء ،وما يتبع ذلك من المنكرات التي ال

يقرها التشريع اإلسالمي ،وناهيك عن اإلسراف والتبذير الذي يحدث من جراء إقامة
هذه السرادقات ،حيث تنفق األموال الطائلة ،وال غرض من ذلك سوى التفاخر

والمباهاة بين الناس ،ومما يؤسف له أنه قد يكون من بين الورثة أو كلهم أحياناً

صر ال يملكون ألنفسهم نفعاً وال ض ارً ،وبعد انتهاء مدة العزاء يرجع هؤالء على
قُ َّ

صر.
الورثة وتركتهم ،ويبدأ الحساب ،ويأخذون كل ما أنفقوه من مال هؤالء القُ َّ

هذا األمر لم يقـره الديـن اإلسالمي ،ألن كل ما يحدث من هذه المنكرات ال

ثواب فيها للميت ،مع أن الغرض الرئيسي للتعزية ،هو الدعاء للميت وتصبير أهله،

وأن الميت بعد وفاته ال يملك من تركته شيئاً ،بل هي حق للورثة ،بعد تجهيزه
وسداد ديونه ،فيجب أن تكون هذه النفقات على حساب من قام بها باعتباره

متبرعاً ،وال يرجع على الورثة بشيء مما أنفقه.

الكخلمات الدالة :

حكم ـ الغنية ـ االكتفاء ـ الجلوس ـ العزاء ـ التعزية ـ سرادقات ـ أهل الميت ـ

الدفن ـ اإلسراف .
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Research Summary
*****
What is happening in these days contravenes what is
stated in the Sharia. Instead of the condolences of the people
of the dead, we see many people competing in the
establishment of large consciences of consolation to sit down
to the duty of consolation and the subsequent misdeeds that
are not recognized by Islamic legislation. Which is the result
of the establishment of these pavilions, where the money is
spent large, and no purpose of that only boasting and
stupidity among people, and unfortunately it may be among
the heirs or all of them sometimes Palace do not have good for
themselves and harm, and after the end of the period of
condolence are due to The heirs leave them, and begin to
count, and take
This is not permissible by the Islamic religion, because
whatever happens from these evils is not rewarded for the
deceased, even though the main purpose of the condolence is
to pray for the dead and to expel his family, and that the
deceased after his death has nothing left of his estate. , These
expenses must be at the expense of the person who performed
it as a donor, and is not due to the heirs of anything that he
spent
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،وهب لنا الحياة ،وأمرنا أن نعبده وال نشرك به شـيئاً،
ـن واإل نــس إالَّ لي ُع ُبـ ُـدون ،)1(وجعــل
ـت الجـ َّ
حيــث يقــول ســبحانه وتعــالى ومــا خل ُقـ ُ
الموت راحة لنا من كل شر ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك لـه ،وأشـهد أن

سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آلـه وصـحبه ،ومـن تبعـه
بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـد،،

فإنــه ممــا ال شــك فيــه أن التعزيــة فــي اإلســالم أمــر محمــود ،وهــي مســتحبة،

ودعا إليها الشرع الحنيف ،بل إن اتباع الجنازة من حق اإلنسان علـى أخيـه ،والنبـي

 يقول في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة " حق المسلم على المسلم سـت"،

قيـــل مـــا هـــن يـــا رســـول اهلل ،قـــال "إذا لقيتـــه فســـلم عليـــه ،واذا دعـــاك فأجبـــه ،واذا

استنصــحك فانصــ ،لــه ،واذا عطــس فحمــد اهلل فشــمته ،واذا مــرض فعــده ،واذا مــات
فاتبعه"(.)2

ولكن ما يحدث في هذه األيام يخالف ما جاء بـه الشـرع الحنيـف ،فبـدالً مـن

تعزيــة أهــل الميــت بالض ـوابط الشــرعية ،نــرى الكثيــر مــن النــاس يتبــارون فــي إقامــة

سرادقات العزاء الضخمة للجلوس لواجب العزاء ،وما يتبع ذلـك مـن المنكـرات التـي ال
يقرها التشريع اإلسالمي ،وناهيك عن اإلسراف والتبذير الذي يحدث مـن جـراء إقامـة

( )1سورة الذاريات من اآلية.56/

( )2صحي ،مسلم أبو الحسـين مسـلم بـن الحجـا بـن مسـلم القشـيرى النيسـابوري – جــ 3/7رقـم
 – 5778بــاب مــن حــق المســلم للمســلم رد الســالم مــن كتــاب الســالم – دار الجيــل – بيــروت
بدون طبعة وتاريخ.
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هــذه الســرادقات ،حيــث تنفــق األمــوال الطائلــة ،وال غــرض مــن ذلــك ســوى التفــاخر

والمباهاة بين الناس ،ومما يؤسف له أنه قـد يكـون مـن بـين الورثـة أو كلهـم أحيانـاً
صر ال يملكون ألنفسـهم نفعـاً وال ضـ ارً ،وبعـد انتهـاء مـدة العـزاء يرجـع هـؤالء علـى
قُ َّ

صر.
الورثة وتركتهم ،ويبدأ الحساب ،ويأخذون كل ما أنفقوه من مال هؤالء القُ َّ

هذا األمر لم يقـره الـدين اإلسـالمي ،ألن كـل مـا يحـدث مـن هـذه المنكـرات ال

ثواب فيها للميت ،مع أن الغرض الرئيسي للتعزية ،هو الدعاء للميت وتصبير أهله،

وأن الميــت بعــد وفاتــه ال يملــك مــن تركتــه شــيئاً ،بــل هــي حــق للورثــة ،بعــد تجهيــزه

وســداد ديونــه ،فيجــب أن تكــون هــذه النفقــات علــى حســاب مــن قــام بهــا باعتبــاره

متبرعاً ،وال يرجع على الورثـة بشـم ممـا أنفقـه ،والحـديث عـن حكـم الجلـوس لواجـب

العزاء ،يتطلب معرفة أوالً المقاصد الشرعية للعزاء ،ووقته ،ومدته ،وكـذلك مـا يترتـب
علـى هــذه األمــور مــن آثـار اقتصــادية واجتماعيــة تعــود بالسـلب علــى أســرة المتــوفى
بصفة خاصة ،وعلى المجتمع بصفة عامة.

مـــن أجـــل ذلـــك اســـتخرت اهلل ســـبحانه وتعـــالى أن أدلـــي بـــدلوي فـــي هـــذا

الموضوع ،لبيان الحكم الشرعي لهذه األمور ،واخترت عنواناً لهذا البحث أسميته

"الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء – دراسة فقهية مقارنة"

أسباب اختيار البحث:
ً
أوال :الرغبة في إظهـار موقـف الفقـه اإلسـالمي مـن هـذه المسـائل ،حتـى يـتم

الحكم عليها من خالل المصادر المعتمدة.

ثانيا ًً شيوع هذا األمر في المدن والقرى بصـورة واضـحة ،وانفـاق الماليـين

سنوياً على سرادقات العزاء.
ً

ثالثا :لم أجد فيما أطلعـت عليـه مـن أبحـاث علميـة مـن أفـرد لهـذا الموضـوع

بحثاً مستقالً.
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ً

رابعاً :لم أعثر على أي من األبحاث العلمية التي تناولت اآلثار االقتصادية

واالجتماعية المترتبة على إقامة سرادقات العزاء.
خطة البحث:

المقدمة وتشتمل على أهمية البحث ،وأسباب اختياره ،وخطته.

املبحث األول التعريف بالعزاء وحكمه الشرعي ،ومقاصده.

 -وفيه ثالثة مطالب

املطخلب األول :تعريف العزاء لغة واصطالحاً.
املطخلب الثاني الحكم الشرعي للعزاء.

املطخلب الثالث المقاصد الشرعية للعزاء.

املبحث الثاني :حكم الجلوس لواجب العزاء.

 -وفيه مطلبان

املطخلب األول :وقت العزاء ومدته.

املطخلب الثاني :الجلوس لواجب العزاء.

املبحث الثالث اآلثار االقتصادية واالجتماعية إلقامة سرادقات العزاء.

 -وفيه مطلبان

املطخلب األول اآلثار االقتصادية المترتبة على إقامة سرادقات العزاء.

املطخلب الثاني اآلثار االجتماعية المترتبة على إقامة سرادقات العزاء.
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خامتة البحث وتشتمل على

أهم النتائج والتوصيات.
فهرس مراجع البحث.

فهرس موضوعات البحث.

واهلل المستعان وعليه التكالن ،،،،،
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املبحث األول

التعريف بالعزاء ،وحكمه الشرعي ،ومقاصده

 وفيه ثالثة مطالباملطخلب األول

املطخلب الثاني
املطخلب الثالث

ويشتمل على فرعين

تعريف العزاء لغة واصطالحاً.
الحكم الشرعي للعزاء.

المقاصد الشرعية للعزاء.
املطخلب األول
ً
تعريف العزاء لغة واصطالحا

الفرع األول  :تعريف العزاء لغة

الفرع الثاني  :تعريف العزاء اصطالحاً
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الفرع األول

تعريف العزاء لغة

ي صـبور
اء ،ويقال إنـه لعـز ص
العزاء الصبر على كل ما فقدت ،عزى يعزي عز ً
إذا كان حسن العزاء على المصائب ،وعزاه تعزية فتعزى ،وتقول عزيت فالناً أُعزيـه
تعزية ،أي آسيته وضـربت لـه األسـى ،ومنـه قـولهم أحسـن اهلل عـزاءك ،وقيـل يـراد

بالتعزي التأسي والتصبر عند المصيبة ،أي بتعزية اهلل إياه(.)1
وبناء على ذلك العزاء معناه الصبر على المصيبة.

ولــذلك يقــول ابــن فــارس "وألن معنــى التعــزي هــو أن يتأســى بغيــره فيقــول

حالي مثل حال فالن  .أهـ"(.)2

( )1لسان العرب محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظـور -جــ – 52/15مـادة (عـزا) –
دار صادر بيروت ط ثالثة 1414هـ ،كتاب العين أبو عبدالرحمن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي
– جـ – 205/2باب العـين والـزاي – دار مكتبـة الهـالل ،تـا العـروس مـن جـواهر القـاموس

محمد بن محمـد عبـدالرزاق الحسـيني الملقـب بمرتضـى الزبيـدي – جــ 38/39مـادة (عـزي) –
دار الهدايـة ،النهايـة في غريب الحديث واألثـر مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد

بـــن محمـــد الجـــزري ابـــن األثيـــر – جــــ -233/3مـــادة (عـــزا) – المكتبـــة العلميـــة – بيـــروت

1399هـ1979 -م.

( )2معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني -جـ – 310/4مـادة (عـزوى) – دار
الفكر عام 1399هـ 1979 -م.

111

الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)
الفرع الثاني

ً
تعريف العزاء اصطالحا

بالبحـث فـي كتـب الفقهـاء – رحمهـم اهلل – تبـين أنهـم تنـاولوا مفهـوم العـزاء

اصطالحاً ،وبألفاظ ال تخر كلها عن المعنى اللغوي السابق ذكره ،ومنها
ً
أوال :املذهب احلنفي.

يقـــول ابـــن عابـــدين – رحمـــه اهلل" -قولـــه وبتعزيـــة أهلـــه" أي تصـــبيرهم

والدعاء لهم به .أهـ"(.)1

ً
ثانيا :املذهب املالكي.

يقــول الشــيخ الــدردير – رحمــه اهلل "وهــي الحمــل علــى الصــبر بوعــد األجــر

والدعاء للميت والمصاب .أهـ"(.)2

وجاء في س ار السالك "وهو تسلية صاحب المصـيبة وحملـه علـى الصـبر،

والتسليم للقضاء والترغيب فيما عند اهلل من جزيل الثواب .أهـ"(.)3

ً
ثالثا :املذهب الشافعي.

يقول اإلمام النووي – رحمه اهلل" -معنى التعزية األمر بالصبر والحمل

( )1رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) محمد آمين بن عمر بن عابـدين – جــ-239/2
دار الفكر – بيروت – ط ثانية 1412هـ 1992 -م ،وقريب من ذلك الفتاوى الهنديـة لجنـة علمـاء
برئاسة نظام الدين البلخي – جـ – 167/1دار الفكر ط ثانية 1310هـ.

( )2الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير – مطبوع مع حاشية الدسوقى – جـ– 419/1
دار الفكر بدون تاريخ ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة أبومحمد جالل الدين عبداهلل بن

نجــم بــن شــاس – جـــ – 196/1دار الغــرب اإلســالمي بيــروت – ط أولــى 1423هـــ2003 -م ،مــن،
الجليل شرح مختصـر خليـل محمـد بـن أحمـد ابـن محمـد علـي

– جــ – 500/1دار الفكـر – بيـروت

1409هـ 1989 -م.
( )3س ار السالك شرح أسهل المسالك السيد عثمان بن حسين بري الجعلي المـالكي – جــ – 190/1دار
صادر بيروت – ط أولى 1994م.
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عليه بوعد األجر ،والتحذير مـن الـوزر بـالجزع ،والـدعاء للميـت بـالمغفرة ،وللمصـاب

بجبر المصيبة .أهـ"(.)1

وجــاء فــي فــت ،العزيــز "الحمــل علــى الصــبر بوعــد األجــر ،والــدعاء للميــت

والمصاب .أهـ"(.)2

ً
رابعا :املذهب احلنبخلي .

يقول ابن قدامة – رحمه اهلل-

"والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة ،وقضاء حقـوقهم ،والتقـرب إلـيهم،

والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله .أهـ"(.)3

وجــاء فــي اإلنصــاف "معنــى التعزيــة ،التســلية ،والحــث علــى الصــبر بوعــد

األجر ،والدعاء للميت والمصاب .أهـ"(.)4

وعرفهــــا أحــــد العلمــــاء المعاصريــــن بقولــــه "هـــي أن يســـلي أهـــل الميــــت ،

ويحملهـم علـى الصبـر بوعـد األجر ،ويرغبهم في الرضا بالقضاء
والقدر .أهـ"(.)1

( )1روضة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي – جـ– 144/2
المكتــب اإلســالمي – بيـــروت – ط ثالثــة 1412هــــ 1991 -م ،مغنــي المحتـــا إلــى معرفـــة
معاني ألفاظ المنها

محمد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني جــ –41/2دار الكتـب العلميـة – ط

أولى 1415هـ 1994 -م.

( )2فت ،العزيز بشـرح الـوجيز عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي القزوينـي – جــ – 251/5دار الفكـر
بدون تاريخ.

( )3المغنــي موفــق الــدين عبــداهلل بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي – جـــ -485/3عــالم
الكتب – الرياض – ط ثالثة 1417هـ 1997 -م.

( )4اإلنصاف في معرفة الراج ،من الخالف أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي – جــ276/6

– هجر للطباعة والنشر والتوزيـع – القـاهرة – ط أولـى 1415هــ 1995 -م الفـروع محمـد
بن مفل ،بن محمد بن مفر – جـ – 405/3مؤسسة الرسالة ط أولى 1424هـ 2003 -م.
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بعــد اســتعراض نصــوه الفقهــاء الخاصــة بمعنــى التعزيــة يتبــين أنهــا كلهــا

متقاربة ،وأن التعزية ال يخر معناها عن تسلية أهـل الميـت ،وحـثهم علـى الصـبر،

والرضا بقضاء اهلل ،وأن في ذلك األجر الكبير والثواب الجزيل.
املطخلب الثاني

احلكم الشرعي لخلعزاء

أجمــع الفقهــاء علــى أن التعزيــة مســتحبة ،وال خــالف بيــنهم فــي ذلــك ،واليــك

أخي القارئ الكريم بعض عباراتهم التي تدل على ذلك
أ -املذهب احلنفي:

ج ــاء ف ــي ش ــرح فــت ،القــدير "وتســتحب التعزيــة للرجــال والنســاء الالتــي ال

يفتن .أهـ"(.)2

ب -املذهب املالكي:

جاء في مواهب الجليل "التعزية من جملة المسـتحبات ،وصـرح باسـتحبابها

صاحـب اإلرشـاد  ،قـال الشيخ زروق في شرحه أما استحبابها فال إشكال فيه

( )1د /وهبــة الزحيلــي الفقــه اإلســالمي وأدلتــه – جـــ – 543/2دار الفكــر – دمشــق – ط ثانيــة
1405هـ 1985 -م.

( )2شرح فت ،القدير كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسى – جـ – 142/2دار الفكر بـدون
تاريخ ،مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح حسـن بـن عمـار بـن علـي الشـرنباللي المصـري

– صـ – 228المكتبة العصرية ط أولى 1425هـ 2005 -م ،حاشية الطحطاوي على مراقــي

الفـالح شـرح نـور اإليضـاح أحمـد بـن محمد بن إسـماعيل الطحطـاوي -صــ 618دار الكتـب
العلمية– بيروت ط اولى 1418هـ 1997 -م.
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انتهى ... ،وفي الجواهر أنها سنة .أهـ"(.)1
وذهب بعض المالكية إلى أن التعزية مندوبة(.)2
ج -املذهب الشافعي:

يقــول اإلمــام النــووي -رحمــه اهلل" -أمــا األحكــام فقــال الشــافعي واألصــحاب

رحمهم اهلل التعزية مستحبة ،قال الشافعي واألصحاب يستحب أن يعزى جميع أقـارب

الميت .أهـ"(.)3

( )1مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن الطرابلســي المغربـي
المعــروف بالحطــاب – جـــ – 229/2دار الفكــر ط ثالثــة 1412هـــ 1992 -م ،عقــد الج ـواهر

الثمينة جـ ،196/1الشامل في فقه اإلمام مالك بهرام بـن عبـداهلل بـن عبـدالعزيز الـدميري –

جـــ – 163/1مركـــز نجيبويـــه للطباعـــة والنشــر – القـــاهرة – ط أولـــى 1429هــــ 2008 -م،
إرشــاد الســالك إلــى أشــرف المســالك فــي فقــه اإلمــام مالــك عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عســكر

البغدادي – صـ 32مطبعة مصطفى البابي الحلبي -القاهرة ط ثالثــة بــدون تاريــخ  ،الحــوادث

والبــــدع لإلمــــام أبوبكــــر محمـــد بـــن الوليـــد الطرطوشـــي – صــــ – 167دار ابـــن الجـــوزي-
السعودية -ط أولى 1411هـ 1990-م.

( )2شرح مختصـر خليـل للخرشـي محمـد بـن عبـداهلل الخرشـي المـالكي – جــ -129/2دار الفكـر
بدون تاريخ ،الشرح الكبير للدردير جـ.419/1

( )3المجمـوع شــرح المهــذب أبــو زكريـا محــي الــدين يحــي بـن شــرف النــووي – جـــ – 305/5دار
الفكر بدون تاريخ ،فت ،الرحمن بشرح زبد ابن رسالن شهاب الدين أحمد بن أحمـد بـن حمـزة

الرملــي – صـــ – 421دار المنهــا – بيــروت ط أولــى 1430هـــ2009 -م ،اإلقنــاع فــي حــل
ألفــاظ أبــي شــجاع محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني – جـــ – 209/1دار الفكــر – بيــروت

بدون تاريخ.
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وأكـد البعض من فقهاء الشافعية على استحباب التعزيـة وبأنهـا سنة(.)1
د -املذهب احلنخلبي:

جاء في الشرح الكبير "ويستحب تعزية كل أهل المصيبة .أهـ"(.)2

ويقـــول الشـــيخ الضـــرير –رحمـــه اهلل -عـــن مـــا جـــاء فـــي مختصـــر الخرقـــي

"ويستحب تعزية أهل الميت" "ال نعلم في هذه المسألة خالفاً .أهـ"(.)3

بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة حكم التعزية يتبين أن جمـيعهم متفقـون

على استحبابها ،ولم يقل أحد بوجوبها ،وان كان البعض اعتبرها سنة عن النبي ،
أيضاً لم أعثر فيما اطلعت عليه من مصادر للفقهاء على من يقـول بعـدم مشـروعية
ذلــك ،ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هنـــاك أحاديــث كثيـــرة دلـــت علـــى مشـــروعية التعزيـــة
واستحبابها ،أذكر منها ما يلي

( )1نهاية المحتا إلـى شـرح المنهـا

محمـد بـن أبـي العبـاس بـن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي –

جــــ -13/3دار الفكـــر -بيـــروت ط أخيـــرة 1404هــــ 1984 -م ،فـــت ،الوهـــاب بشـــرح مـــنهج

الطالب زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري – جــ – 118/1دار الفكـر 1414هــ -

1994م ،حاشية الجمل سليمان بن عمر بن منصـور العجيلـي األزهـري المعـروف بالجمـل –

جـ – 212/2دار الفكر بدون تاريخ.

( )2الشـرح الكبيـر شــمس الـدين أبـو الفــر عبـدالرحمن بـن محمــد بـن أحمـد بــن قدامـة المقدســي

جـــ – 271/6هجــر للطباعــة والنشــر – القــاهرة ط أولــى 1415هـــ1995 -م ،الهدايــة علــى
مــذهب اإلمــام أحمــد محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني – صـــ – 124مؤسســة غـراس

للنشر والتوزيع =ط أولى 1425هـ 2004 -م ،شرح الزركشي على مختصـر الخرقـي محمـد
بن عبداهلل الزركشي المصري – جـ – 350/2دار العبيكان ط أولى 1413هـ 1993 -م.

( )3الواضــ ،فــي شــرح مختصــر الخرقــي نــور الــدين أبــي طالــب عبــدالرحمن بــن عمــر بــن عثمــان

البصري الضرير – جـ – 500/1دار خضر للطباعة والنشر – بيروت – ط أولـى 1421هــ -

2000م.
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 -1ما روي عن خالد بن ميسـرة قـال سـمعت معاويـة بـن قـرة عـن أبيـه ،قـال كـان
نبي اهلل  إذا جلس يجلس إلى نفر من أصحابه ،وفيهم رجـل لـه ابـن صـغير يأتيـه
من خلف ظهره ،فيقعده بين يديه ،فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقـة لـذكر ابنـه،

فحزن عليه ،ففقده النبي  فقال "مالي ال أرى فالناً" قالوا يا رسول اهلل بنيه الذي
رأيته هلك ،فلقيه النبي  فسأله عن بنيه ،فأخبره أنه هلك ،فعزاه عليه ،ثم قال "يا

فالن ،أيما كان أحب إليـك أن تمتـع بـه عمـرك ،أو ال تـأتي غـداً إلـى بـاب مـن أبـواب
الجنة إال وجدتـه قـد سـبقك إليـه يفتحـه لـك" ،قـال يـا نبـي اهلل بـل يسـبقني إلـى بـاب

الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي ،قال "فذاك لك"(.)1

وزاد البيهقي في شعب اإليمان "فقام رجـل مـن األنصـار فقـال يـا نبـي اهلل،

أهذا لهذا خاصة ،أم من هلك له طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال "بل من هلك
له طفل من المسلمين كان ذلك له .أهـ"(.)2
وجه الداللة:

( )1السنن الصغرى أحمد بن شعيب بن علي النسائي – جـ 118/4رقم  2088باب فـي التعزيـة
مــن كتــاب الجنــائز – مكتبــة المطبوعــات اإلســالمية – حلــب ط ثانيــة 1406هـــ 1986 -م،

اإلحسان في تقريب صحي ،ابن حبان محمد بن حبان بـن أحمـد بـن حبـان – جــ 209/7رقـم

 – 2947مــن كتــاب الجنــائز – مؤسســة الرســالة – بيــروت ط أولــى 1408هـــ 1988 -م،
المستدرك على الصـحيحين أبـو عبـداهلل الحـاكم محمـد بـن عبـداهلل بـن حمدويـه – جــ541/1

رقم  1417من كتـاب الجنـائز وقـال هـذا حـديث صـحي ،اإلسـناد ووافقـه الـذهبي -دار الكتـب
العلمية – بيـروت ط أولـى 1411هــ 1990 -م ،وقـال األلبـاني معلقـاً علـى تصـحي ،الحـديث

عنـد الحــاكم والــذهبي وهـو كمــا قــاال .أحكـام الجنــائز وبــدعها محمـد ناصــر الــدين األلبــاني –

صـ 205مكتبة المعارف بالرياض ط أولى 1412هـ .1992 -

( )2شعب اإليمان أحمد بن الحسـين بـن علـي أبـوبكر البيهقـي – جــ 216 /12رقـم  9298بـاب
في الصبر على المصائب – مكتبة الرشد بالرياض ط أولى 1423هـ2003 -م.
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يســتفاد مــن الحــديث الشــريف أن النبــي  قــد واســى الرجــل فــي وفــاة ابنــه،

وحمله على الصبر والرضا بقضاء اهلل.

وذلك واض ،من خالل قوله " أن تمتع به عمرك ... ،الخ" ،ومعنى يسبقه

إلى الجنة ،أي يفتحها له مهيئاً لدخوله ،فاستعير للفت ،االنتظار مبالغة(.)1

 -2ما روي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل  " من عـزى أخـاه المسـلم فـي
مصيبة ،كساه اهلل حلة خضـراء يحبـر بهـا" قيـل يـا رسـول اهلل ،مـا يحبـر بهـا؟ قـال

"يغبط بها"(.)2
وجه الداللة:

دل هذا الحديث على مشروعية التعزية ،وأنها مستحبة ،بدليل مواظبة النبـي

 عليها ،والتخفيف عن أصحابها ،ومشاركتهم أحزانهم.

( )1مرقــاة المفــاتي ،شــرح مشــكاة المصــابي ،علــي بــن محمــد نــور الــدين المــال الهــروي القــاري –
جـ 1253/3رقم  – 1756دار الفكر -بيروت ط أولى 1422هـ 2002 -م.

( )2شعب اإليمـان جــ 464/11رقـم  8843بـاب الصـالة علـى مـن مـات مـن أهـل القبلـة ،تـاريخ
بغداد أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي – جــ 403/8رقـم  3888دار الغـرب

اإلسالمي – بيروت ط أولى 1422هـ 2002 -م ،وقال األلباني في أحكام الجنـائز صــ،206

حــديث حســن ،وقــال عنــه فــي إرواء الغليــل وهــذا ســند رجالــه كلهــم ثقــات إرواء الغليــل فــي
تخــريج أحاديــث منــار الســبيل محمــد ناصــر الــدين األلبــاني جـــ 217/3رقــم  – 764المكتــب

اإلسالمي – بيروت ط ثانية 1405هـ1985 -م.
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 -3ما روي عن عبداهلل بن مسعود ،عن النبي  قـال "مـن عـزي مصـاباً فلـه مثـل

أجره"(.)1

وجه الداللة:

هــذا الحــديث فيــه دليــل علــى أنــه يحصــل للمعــزي بمجــرد التعزيــة مثــل أجــر

المصاب(.)2

ويقول المباركفوري – رحمه اهلل" -قوله "من عـزى مصـاباً" ،أي ولـو بغيـر

موت بالمأتى لديه أو بالكتابة إليه ،بما يهون المصيبة عليه ،ويحمله بالصبر بوعـد

األجر أو بالدعاء لـه بنحـو أعظـم اهلل لـك األجـر وألهمـك الصـبر ورزقـك الشـكر ،فلـه

مثل أجره"(.)3

( )1سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – جـ 376/2رقم  1073باب ما جاء فـي

أجر مـن عـزى مصـاباً مـن أبـواب الجنـائز وقـال هـذا حـديث غريـب – دار الغـرب اإلسـالمي –
بيــروت 1998م ،ســنن ابــن ماجــة أبــو عبــداهلل محمــد بــن يزيــد القزوينــي – جـــ 533/2رقــم

 1602بــاب مــا جــاء فــي ثـواب مــن عــزى مصــاباً مــن أبـواب الجنــائز – وقــال المحقــق شــعيب
األرنؤوط إسناده ضعيف – دار الرسالة العالمية ط أولى 1430هـ 2009 -م.

( )2نيل األوطار محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـداهلل الشـوكاني – جــ 114/4رقـم  1493بـاب
تعزية المصاب من كتاب الجنائز – دار الحديث القاهرة ط أولى 1413هـ 1993 -م.

( )3تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي أبو العـال محمـد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري
– جـ 158/4دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ.
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املطخلب الثالث

املقاصد الشرعية لخلعزاء

مما ال شك فيه أن لواجب العزاء مقاصد شرعية ،وحك ُم كثيرة ،وبالبحث في كتـب
الفقهاء – رحمهم اهلل – تبين أنهم تكلموا عن هذه الحكم والمقاصد في ثنايا كتـبهم،
ومن ذلك

 -1تصبير أهل الميت والدعاء لهم به(.)1
 -2ذكر فقهاء المالكية – رحمهم اهلل – أن التعزية تكون لثالثة أمور
أ -تهوين المصيبة على المعزى ،وتسكينه وتسليته ،وتحضيضه على الصبر.
ب -أن يعوض اهلل من مصابه جزيل الثواب ،ويحسن له العقبى والمئاب.
 الدعاء للميت ،واالستغفار له ،والترحم عليه(.)2 -3يقول اإلمام الجويني – رحمه اهلل-

( )1حاشــية ابــن عابــدين جـــ ،239/2تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق عثمــان بــن علــي بــن
محجن الزيلعي – جـ – 246/1المطبعة الكبرى األميرية بالقاهرة ط أولى 1313هـ.

( )2التوضي ،فـي شـرح مختصـر ابـن الحاجـب خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى المـالكي المصـري -
جــــ – 129/2مركـــز نجيبويـــه للمخطوطـــات بالقـــاهرة ط أولـــى 1429هــــ 2008 -م ،التـــا

واإلكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف العبدري المواق – جـ – 38/3دار الكتب العلميـة ط

أولى 1416هـ 1994 -م ،شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني أحمـد بـن
أحمــد بــن محمــد بــن عيســى البرنســي الفاســي المعــروف بــزروق – جـــ – 422/1دار الكتــب

العلميـة – بيــروت ط أولــى 1427هـــ2006 -م ،البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل
لمسائل المستخرجة أبو اليد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد – جــ – 211/2دار الغـرب اإلسـالمي

بيروت ط ثانية 1408هـ 1988 -م.
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"وغـرض التعزيــة الحمـل علــى الصـبر بوعــد األجـر ،والتحــذير مـن الــوزر فــي

إفراط الجزع ،وتذكير المصاب رجوع األمر كله إلى اهلل .أهـ"(.)1

وهذه المقاصد والحك ُم تحدث عنها أيضاً فقهاء الحنابلة(.)2
 -4هداية أهل الميت بأمرهم بالمعروف ،وتذكيرهم باهلل ـ عز وجل ـ وأن المـوت آت
ال محالة ،وأنه يجب االستعداد للموت والتأهـب لـه ،وأن موت قريبكم إنمـا هـو تـذكير
من اهلل تعالى لكم بدنوا أجلكم ،حتى تستعدوا للقائه ـ عز وجل ـ (.)3

 -5إن لطيــف التعزيــة عنــد فقــد األعــزة ممــا يكشــف المصــيبة ،ويــذهب الهــم ويزيــل

الغــم ،فــإن الكلمــة الطيبــة للمصــاب يثبــت بهــا بــإذن اهلل ،ويغــدوا صــبره عليهــا ســهالً
يسي ارً ،فإن المؤمن قليل بنفسه ،كثيـر بإخوانـه ،ضـعيف بنفسـه ،قـوي بإخوانـه شـديد

( )1نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب عبــدالملك بــن عبــداهلل بــن يوســف بــن محمــد الجــويني –
جـــ – 70/3دار المنهــا – ط أولــى 1428هـــ 2007 -م ،الوســيط فــي المــذهب أبــو حامــد
محمــد بــن محمــد الغزالــي – جـــ -392/2دار الســالم – القــاهرة – ط أولــى 1417هـــ ،الغــرر
البهية في شرح البهجة الوردية زكريا بن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا األنصـاري – جــ124/2

– المطبعة الميمنية بدون تاريخ.

( )2اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل موسى بـن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي – جــ– 241/1
دار المعرفة بيروت بدون تاريخ ،المبدع في شرح المقنع إبراهيم محمد بـن عبـداهلل بـن مفلـ،
– جـــ – 286/2دار الكتــب العلميــة – بيــروت ط أولــى 1418هـــ 1997 -م ،كشــاف القنــاع
عن متن اإلقناع منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي – جــ – 161/2دار الكتـب العلميـة

بدون تاريخ.

( )3د /عادل مبارك مهدي المطيرات أحكام التعزية  -دراسة فقهية مقارنة صـ 225بحث منشـور

بمجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية – تصدر عن مجلس النشـر العلمـي – جامعـة الكويـت –

عدد – 60/السنة – 20 /محرم 1426هـ  -مارس 2005م.
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بأعوانه ،فإذا وجد هذا يعزيه ،وهذا يسليه سهلت عليه األمور العظام ،وكشف ما به

بإذن اهلل من أليم المصاب(.)1

 -6توثيق عرى التكافل والتضامن في المجتمع المسلم ،وتقوية الروابط االجتماعية،

واشاعة روح المحبة والتواصل واالجتماع ،وهذه مقاصـد كبـرى وغايـات عظمـى حثـت

الشـريعة علـى تحقيقهــا ونفـرت مـن كــل مـا يضــادها ،والتعزيـة هـي فــي حقيقـة األمــر
وسيلة من وسائل تحقيق هذه المقاصد ،وطريق موصل لها(.)2

 -7مــن المقاصــد الشــرعية والحكــم الجليلــة للعـزاء النهــي ألهــل الميــت عــن ارتكــاب
البـــدع والمحظـــورات ،وذلـــك بعـــد دفـــن الميـــت ،فمـــن واجـــب المعـــزين أن يـــأمروهم
بالمعروف ،والبعد عن هذه المحرمات والبدع التي ال طائل من ورائهـا إال غضـب اهلل
ســبحانه وتعــالى ،وعــدم انتفــاع الميــت بهــا ،وألن مــن يقــوم بــذلك ال يبغــي إال الريــاء

والسمعة بين الناس.

ولقــد أشــار ابــن الحــا – رحمــه اهلل – إلــى بعــض مــن هــذه البــدع والمحرمــات،

مثل الذب ،عند القبر ،وكذلك نق

اسم الميت وتاريخ موته على القبر(.)3

ولقد عدد الشيخ /علي محفوظ – رحمه اهلل – بعض البـدع التـي تحـدث فـي

المآتم بقولـه "فمعلـوم أن كـل مجتمـع للحـزن علـى الميـت فيـه النسـاء ال يخلـو عـن

المحظــورات شــرعاً مــن النــدب والنياحــة ،ولطــم الخــدود ،والتهتــك بكشــف العــورات،
( )1ظافر بن حسن بن علـي آل جبعـان التعزيـة وأحكامهـا فـي ضـوء الكتـاب والسـنة – صــ– 46
دار طيبة الخضراء – مكة المكرمة بدون تاريخ ،مساعد بن قاسم الفال ،التعزية – صــ 7دار
العاصمة – بدون تاريخ.

( )2د /خالــد بــن عبــداهلل الشــمراني التعزيــة -حقيقتهــا والمســائل المتعلقــة بهــا – صـــ 20دار ابــن
الجوزي بدون تاريخ.

( )3المــدخل أبــو عبــداهلل محمــد بــن محمــد العب ـدري الفاســي المــالكي – جـــ – 266/3دار الت ـراث
بدون تاريخ.
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واضاعة الكثير من األموال ،إلى غير ذلك مما عمت به البلوى حتى استعصـى الـداء

وعز الدواء .أهـ"(.)1

املبحث الثاني

وفيه مطلبان

حكم اجلخلوس لواجب العزاء

املطخلب األول :وقت العزاء ومدته.

املطخلب الثاني الجلوس لواجب العزاء.
املطخلب األول

وفيه فرعان

وقت العزاء ومدته

الفرع األول  :وقت العـزاء

الفرع الثاني  :مدة العــزاء

( )1الشيخ /علي محفوظ اإلبداع في مضار االبتداع – صــ – 227دار البيـان العربـي بالقـاهرة –
ط أولى 1421هـ 2002 -م.
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الفرع األول

وقـت العـــزاء

المقصــــود بوقــــت العــــزاء هنــــا ،أي الوقــــت الــــذي تكــــون فيــــه تعزيــــة أهــــل

الميـــــت ،وغنـــــي عـــــن البيـــــان-وكمـــــا ســـــبق القـــــول-أن التعزيـــــة مســـــتحبة ألهـــــل
الميــــت ،ألن الغــــرض منهــــا هــــو تســــليتهم ،والتخفيــــف عــــنهم ،والــــدعاء لميــــتهم،

وذلـــك محـــل اتفـــاق لـــدى الفقهـــاء ،إال أنهـــم اختلفـــوا فـــي الوقـــت الـــذي تبـــدأ فيـــه
التعزيــــة ،هــــل قبــــل دفــــن الميــــت أو بعــــده؟ ،وأيهمــــا أفضــــل؟ ،وخالفهــــم فــــي ذلــــك
ينبم عن وجود ثالثة أقوال

القول األول :أن الوقت األفضل لواجب العزاء هو بعد دفن امليت.

()2

()3

وهـــذا قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة( ،)1والمالكيـــة  ،والشـــافعية ،

وبعض الحنابلة(.)4

) )1حاشية ابن عابدين جـ ،241/2منحـة الخـالق علـى البحـر الرائـق البـن عابـدين-جــ207/2

مطبوع مع البحر الرائق-دار الكتاب اإلسالمي-ط ثانية بدون تاريخ ،الجـوهرة النيـرة أبـو بكـر

علي بن محمد الزبيدي -جـ-110/1المطبعة الخيرية ط أولى 1322هـ.

( )2الشــرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي عليــه جـــ ،419/1أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الســالك فــي
مــذهب إمــام األئمــة مالــك أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد اهلل الكشــناوي-جـــ-364/1دار الفكــر

بيروت -ط ثانية بدون تاريخ ،الفواكه الـدواني علـى رسـالة بـن أبـي زيـد القيروانـي أحمـد بـن
غانم بن سالم شهاب الدين النفراوي-جـ -285/1دار الفكر 1415هـ1995م.

) )3مغني المحتا

جـ ،41/2نهاية المحتا

جـ ،14/3المجموع جـ.306/5

) )4اإلنصاف جـ ،270/6فـت ،الملـك العزيـز بشـرح الـوجيز علـي بـن البهـاء البغـدادي الحنبلـي-
جـ-685/2دار خضر للطباعة والنشر-بيروت ط أولى 1423هـ2002-م.
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ومع ذلك فقد استثنى جمهور الشافعية وبعض الحنفية من ذلك حالة ظهور

الجــزع مــن أهــل الميــت ونحــوه ،فــإن األفضــل التعجيــل بالتعزيــة قبــل الــدفن ،ليــذهب

جزعهم أو يخف(.)1

القول الثاني :أن العزاء جائز قبل الدفن وبعده عخلى حد سواء.

وهــو قــول بعــض المالكيــة( ،)2والمــاوردي مــن الشــافعية( ،)3والمــذهب عنــد

الحنابلة.

()4

( )1اإلقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع جــــ  ،209/1نهايـــة المحتـــا

جــــ ،14/3المجمـــوع

جـ ،306/5الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعي أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن
حبيب المارودي-جـ -65/3دار الكتب العلمية-بيــروت ط أولـى 1414هــ1994-م ،حاشيــة
بن عابدين  ،241/2الجوهرة النيرة جـ ،110/1الفتاوي الهندية جـ.167/1

) )2الذخيرة شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي-جــ-481/2دار الغـرب اإلسـالمي-بيـروت ط

أولـــى 1994م ،شــــرح الخرشــــي علــــي مختصــــر خليــــل جــــ  ،130/2بلغــــة الســـالك ألقـــرب

المسالـك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير أحمد بن محمـد الخلـوتي الصــاوي-

جـ-561/1دا المعارف بدون تاريخ ،المدخل البن الحا

جـ.264/3

( )3الحــاوي جـــ ،65/3كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه أحمــد بــن محمــد بــن علــي األنصــاري بــن
الرفعة-جـ-172/5دار الكتب العلمية ط أولى .2009

) )4اإلنصـاف جـ 270/6الشـرح الكبير جـ ،270/6شرح منتهى اإلرادات منصـور ابـن يـونس
بن إدريس البهوتي-جـ-381/1عالم الكتب ط أولى 1414هــ1993-م ،معونـة أولـى النهـى

شرح المنتهـى محمـد بــن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتـوحي الشـهير بابــن النجـار-جــ-123/3

مكتبة األسدي-مكة المكرمـة-ط خامسـة 1429هـ2008-م.
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القول الثالث :أن العزاء بعد الدفن غري مستحب ،وقبل الدفن أوىل.

وهذا هو قول اإلمام الثوري ،نسبه إليه الكثير من الفقهاء.

()1

ومــن الجــدير بالــذكر أن بعــض الفقهــاء نســبوا هــذا القــول أيض ـاً لإلمــام أبــو

حنيفة( ،)2وعند مطالعة كتب السادة األحناف لم أجد من ينسب هذا القول له.
األدلـــة:

أدلة القول األول:

-1أن عقيـــب الـــدفن يكثـــر الجـــزع ،ألنـــه وقـــت مفارقـــة شخصـــه ،واالنقـــالب عنـــه،
فتستحب التعزية.

()3

-2أن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه( ،)4وعليه فـإن التعزيـة تكـون أفضـل

بعد الدفن.

) (1مواهب الجليل جـ ،230/2المجموع جــ ،307/5حليـة العلمـاء فـي معرفـة مـذاهب الفقهـاء

محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفـال-جــ-307/2مؤسسـة الرسـالة بيـروت ط

أولى 1980م ،بحر المذهب أبو المحاسن عبـد الواحـد إسـماعيل الرويـاني-جــ -596/2دار
الكتب العلمية ط أولـى 2009م ،المغنـي جــ ،485/3الشـرح الكبيـر جــ ،270/6فـت ،الملـك

العزيز جـ.658/2

( )2الحـــوادث والبـــدع للطرطوشـــي ه ،169المجمـــوع جــــ ،307/5البيـــان فـــي مـــذهب اإلمـــام
الشافعي أبو الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني -جـ -17/3دار المنها جدة ط

أولى 1421هـ2000-م ،النكت والفوائد السنية علـى مشـكل المحـرر لمجـد الـدين بـن تيميـة

إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مفلـ -،جــ -207/1مكتبـة المعـارف -الريـاض ط

ثانية 1404هـ.

) (3الحوادث والبدع ه ،169بحر المذاهب جـ ،596/2المجموع جـ.306/5
) (4حاشية ابن عابدين جـ ،241/2المجموع جـ ،306/5مغني المحتا
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وميكن الرد عخلى ذلك:

بــأن وق ــت ش ــدة الج ــزع والح ــزن هــو قبــل الــدفن( ،)1ال ســيما أن النســاء ال

ينتظرن إلى ما بعد الدفن.

أيضاً تقييد التعزية بعقيب الـدفن يعتبـر فيـه تقييـد ألمـور مطلقـة ،وبـال دليـل

يدل على ذلك.

أدلة القول الثاني:

 -1ما روي عن عبد اهلل عن النبي-صلى اهلل عليه وسـلم-قـال "مـن عـزى مصـاباً
فله مثل أجره".

()2

وجه الداللة:

الحديث هنا جاء عاماً ولم يخته بوقت معين( ،)3وعلى ذلك فالتعزية جـائزة

قبل الدفن وبعده.

-2مـــا روي أن النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وســـلم قـــال "مـــا مـــن مـــؤمن يعـــزي أخـــاه
بمصيبة ،إال كساه اهلل سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة"(.)4

) (1مغني المحتا جـ.41/2
) )2سبق تخريجه ه .

) (3مواهب الجليل جـ ،230/2الحوادث والبدع ه ،169المغني جـ485/3

) (4سنن ابن ماجه جـ 532/2رقم  -1601باب ما جاء فـي ثـواب مـن عـزى مصـاباً مـن أبـواب

الجنــائز ،وقــال المحقــق شــعيب األرنــؤوط إســناده ضــعيف ،وكــذلك ضــعفه األلبــاني فــي إرواء

الغليل جـ.216/3
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وجه الداللة:

هــذا الحــديث فيــه داللــة علــى أجــر المعــزي ،وأن ثوابــه عنــد اهلل عظــيم ،ألنــه

كسى قلب أخيه ثوب الصبر بتعزيته.

()1

وهذا كله لم يقيد بوقت ،فهو جائز قبل الدفن وبعده.

-3يقول ابن قدامة-رحمه اهلل" -والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة ،وقضاء

حقوقهم والتقـرب إليهـم  ،والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله .أهـ".

()2

أدلة القول الثالث:

أغلــب الفقهــاء الــذين ذكــروا قــول اإلمــام الثــوري بكراهــة التعزيــة بعــد الــدفن،

وأنها قبل الدفن أولى ،استدلوا بقوله "ألن الدفن خاتمة أمره".

()3

يقول اإلمام الطرطوشي-رحمه اهلل-

"وقال أبو حنيفة والثوري "ال يعزى بعد الدفن ،ألن الدفن عاقبـة أمـره ،وكمـا

لو طال الزمان"

ويرد على ذلك بقولـه"ودليلنا قولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم "مـن عـزى مصـاباً

كان له مثل أجره"( ،)4ولم يفرق.أهـ"

()5

) (1التنوير شرح الجامع الصغير محمد بن إسماعيل بن صـالح الصـنعاني األميـر -جــ-500/9
مكتبة دار السالم بالرياض ط أولى 1432هـ2011-م.

) (2المغني جـ ،485/3الشرح الكبير جـ.270/6

) )3مواهب الجليل جـ ،230/2بحر المذهب جـ ،596/2المغني جـ.485/3
) (4سبق تخريجه ه

.

) )5الحوادث والبدع ه .169

128

الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)

أيضاً يقول اإلمام الروياني بعد ذكر كالم الثوري "وهذا غلط...وألن الخوف

عقيب الدفن أشد فكان بالتعزية أولى.أهـ".

()1

واستدل اإلمام الشوكاني للثوري بما يأتي
ً

أوال :ما روي عن عتيك بن الحارث بن عتيك ،أنه أخبـره أن جـابر بـن عتيـك

أخبره أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء يعود عبد اهلل بن ثابت ،فوجـده قـد

غلب ،فصاح به رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فلـم ُيجبـه ،فاسـترجع رسـول اهلل
 وقــال " ُغلبنــا عليــك يــا أبــا الربيــع" فصــاح النســوة وبكــين ،فجعــل ابــن عتيــك

ُيســكتهن ،فقــال رســول اهلل " دعهــن فــإذا أوجــب فــال تبكــين باكيــة" ،قــالوا ومــا
الوجوب يا رسول اهلل؟ قال "الموت" أهـ"(.)2
وجه الداللة:

يقول اإلمام الشوكاني-رحمه اهلل" -والمراد بالوجوب دخـول القبـر كمـا وقـع

في رواية ألحمد.أهـ".

()3

ورواية اإلمام أحمد التي أشار إليها الشوكاني جاء فيها

) (1بحر المذهب جـ.596/2

) )2سنن أبي داود أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني-جـ 27/5رقم  3111بـاب مـا جـاء

في فضل من مات في الطاعون من كتـاب الجنـائز-دار الرسـالة العالميـة ط أولـى 1430هــ-

2009م ،السنن الكبرى أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي-جــ 389/2رقـم 1985

بــاب النهــى عــن البكــاء علــى الميــت مــن كتــاب الجنــائز-مؤسســة الرســالة بيــروت ط أولــى

1421هـ2001-م ،وأخرجه الحاكم في المستدرك جــ 503/1رقـم  1300وقـال هـذا حـديث
صحي ،اإلسناد ولم يخرجاه.

) (3نيل األوطار جـ.116/4
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"فقال جبر فحدثت به عمر بن عبد العزيز ،فقال لي مـاذا وجـب؟ قلـت إذا

أدخل قبره".

()1

وميكن الرد عخلى ذلك:

أن الحــديث وان ســلم م ـن االضــطراب إال أنــه لــم يكــن فيــه دليــل علــى منــع

التعزية بعد الدفن ،إذ إن المنصوه عليه البكاء ،وفرق بين البكاء والتعزية.

()2

ثانياً أن وقت الموت حال الصدمة األولى ،والتعزية تسلية ،فينبغي أن يكون وقت

الصدمة التي يشرع الصبر عندها.

()3

وميكن الرد عخلى ذلك:

بأنــه إذا كانــت الصــدمة األولــى عنــد المــوت ،فأهــل الميــت فــي حالــة صــدمة

وانشغال بتجهيزه ،وأن حاجتهم للتعزية بعد الدفن أكثر منهـا قبلـه ،ومـع ذلـك فقـد

استثنى جمهور الشـافعية وبعـض الحنفيـة-كمـا سـبق القـول -حالـة ظهـور الجـزع
ونحوه من أهل الميت ،فيكون من األفضل تعجيل التعزية.

الرتجيح:

بعد معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة وقت التعزية ،فإنني أرجـ-،واهلل

أعلــم بالصـواب -مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الثــاني مــن أن التعزيــة جــائزة قبــل
الـدفن وبعــده ،وذلـك ألن فــي تحديـد الوقــت بقبـل الــدفن أو بعـده فيــه تضـييق ألمــر
موسع ،وألن التعزية المقصود منها الدعاء للميـت ،وكـذلك تسـلية أهلـه وتصـبيرهم

على مصيبتهم ،وذلك يصل ،قبل الدفن ،السيما إذا كان من بـين المعـزين مـن هـو
) (1مسند اإلمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل بـن أسـد الشـيباني-جــ 160/39رقـم -23751
مؤسسة الرسالة ط أولى 1421هـ2001-م.

) (2ظافر بن حسن بن علي آل جعبان مرجع سابق ه.86
) (3نيل األوطار جـ .116/4
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بلده بعيدة عـن بلـد المتـوفى ،وكـذلك جـائز بعـد الـدفن لمـن هـو مـن أهـل البلـدة أو

قريب منها.

يقول العالمة الخرشي-رحمه اهلل-
"وواسع كونها قبل الدفن وبعده ،واألدب عند رجوع الولي إلى بيته.أهـ"

()1

وبناء على ذلك فالتعزية جائزة قبل الدفن إن أمكن ،وكـذلك بعـده ،ألن األمـر
ً
فيه سعة ،فال داعي للتضييق والتحكم بدون دليل .واهلل أعلم.
الفرع الثاني
مدة العــزاء
بالبحث في كتـب الفقهـاء-رحمهـم اهلل -تبـين أنهـم اختلفـوا فـي مـدة العـزاء،

هـل لها مدة محددة تكون التعزية فيها مشروعة؛ أم أنها مطلقة وال حد لها.
اختخلفوا يف ذلك إىل أربعة أقوال:
القول األول

مدة التعزيـة ثالثـة أيــام ،وتكـره بعـدها ،إال إذا كـان المعـزي أو المعـزى غائبـاً

فتجوز التعزية بعدها .هـذا هـو قـول جمهور الفقهاء من الحنفية(،)2

( )1شرح مختصر خليل للخرشي جـ.130/2

) )2حاشيـــة ابــن عابــدين جـــ ،241/2الفتــاوي الهنديــة جـــ ،167/1البنايــة شــرح الهدايــة أبــو
محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الــدين العينــي-جـــ -260/3دار الكتــب العلميــة-بيــروت ط أولــى

1420هـ2000 -م.

131

الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)

والمالكية( ،)1والشافعية( ،)2والحنابلة(.)3
القول الثاني:
أن التعزيــة لــيس لهــا مــدة محــددة ،بــل تبقــى مطلقــة بــدون تحديــد حتــى ولــو

طال الزمان.

وهو قول إمام الحـرمين ،وأبـو العبـاس بـن القـاه مـن الشـافعية

الحنابلة(.)5

()4

وبعـض

القول الثالث:
أنه إذا دفن الميت انقطعت التعزية.
وهو قول عند الشافعية( ،)6وعند الحنابلة(.)7

( )1الشرح الكبير للدردير جـ ،419/1شرح مختصر خليل للخرشي جـ ،129/2الفواكـه الـدواني
جـ ،285/1من ،الجليل جـ.500/1

) )2اإلقناع جـ ،209/1مغني المحتا

جـ ،41/2نهاية المحتا

جـ ،14/3الحاوي جـ.65/3

( )3اإلنصاف جــ ،271/6المبـدع جــ ،286/2كشـاف القنـاع جــ ،160/2المسـتوعب لإلمـام/

نصــير الــدين محمــد بــن عبــد اهلل الســامري الحنبلــي-جـــ -321/1بــدون ناشــر ط 1424هـــ-

2003م؛ معونة أولي النهى جـ.124/3

( )4المجموع جـ ،306/5نهاية المطلب جـ.70/3

( )5اإلنصاف جـ ،271/6المبدع جـ ،286/2الفروع جـ.404/3

) )6بحر المذهب جـ.373/3

) (7اإلنصــاف جـــ ،271/6الفــروع جـــ ،404/3تصــحي ،الفــروع عــالء الــدين علــي بــن ســليمان
المــرداوي -جـــ 405/3مطبــوع مــع كتــاب الفــروع البــن مفلــ -،مؤسســة الرســالة -ط أولــى

1424هـ2003-م.
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القول الرابع أن مدة التعزية تكون قبل الدفن وبعـده إلـى حـين رجـوع المعـزى إلـى
منزله ،وال يعزى بعد وصوله إلى منزله.

هذا القول نسبه اإلمام النووي إلى السرخسي ،حيث يقول
"وجزم السرخسـي فـي األمـالي بأنـه يعـزى قبـل الـدفن وبعـده فـي رجوعـه إلـى

منزله...الخ "(.)1
األدلـــة:

أدلة القول األول:

-1ما روي عن أم حبيبة-رضي اهلل عنها -قالـت سـمعت النبـي-صـلى اهلل عليـه

وســلم-يقــول "ال يحــل المـرأة تــؤمن بــاهلل واليــوم اآلخــر ،أن تُحــد علــى ميــت فــوق
()2
ثالث ،إال على زو  ،فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعش ارً".

وجه الداللة:

قيــاس التعزيــة علــى إحــداد المــرأة علــى غيــر زوجهــا ،يقــول الشــيخ زكريــا

األنصاري-رحمه اهلل-

بعد ذكره للحديث "ومن هنا كان ابتداء الثالث من الموت.أهـ"

()3

) )1المجموع جـ.306/5

) (2صحي ،البخاري محمد بن إسماعيل أبـو عبـد اهلل البخـاري-جــ 78/2رقـم  1280بـاب إحـداد
الم ـرأة علــى غيــر زوجهــا مــن كتــاب الجنــائز -دار طــوق النجــاة -ط أولــى 1422هـــ ،صــحي،

مسلم جـ 202/4رقم  -3798باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه فـي غيـر ذلـك إال
ثالثة أيام من كتاب الطالق.

) (3أسنى المطالب فـي شـرح روض الطالـب زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا األنصـاري -جــ-334/1
دار الكتاب اإلسالمي بدون تاريخ.
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وألن الشارع أذن في اإلحداد فيها ،أي في الثالث

()1

وميكن الرد عخلى ذلك مبا يأتي:

أ-اإلحداد هو تعبير عن الحزن ،فال ينبغي أن يدوم أكثر من ثالثة أيام علـى غيـر
زو  ،بخالف التعزية التي هي تسلية ،فإن الالئق أن يكون مـدارها علـى موجبهـا،

فمتى وجد المصاب حزيناً شرع لمن لم يعزيه أن يعزيه.
ب-اإلحداد على الزو عزيمة ،وعلى غيره رخصة.

()2

()3

والعزيمة أمر الزم ،أما الرخصة فهي ما أبي ،فعله مع كونه حراماً.

()4

-2أن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب ،والغالب سكونه بعد الثالثة ،فال
يجدد له الحزن.

()5

وميكن الرد عخلى ذلك:

بــأن تســكين قلــب المصــاب ،لــيس هــو المقصــود الوحيــد للتعزيــة ،بــل هنــاك

مقاصد أخرى سبق بيانها منها الدعاء للمصاب بجبـر المصـيبة وللميـت بالمغفــرة،

وهذه ال تخته باأليام الثالثة ،ثـم إن القـول بـأن التعزيـة بعـد الـثالث فيهــا تجديــد

) (1كشاف القناع جـ ،160/2الفروع جـ ،404/3النكت والفوائد جـ.208 -207/1
) (2ظافر حسن مرجع سابق -جـ 94وما بعدها.

) )3زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب بــن قــيم الجوزيــة-جـــ-696/5
مؤسسة الرسالة بيروت ط السابعة والعشرون 1415هـ1994-م.

) (4اإلحكــام فــي أصــول األحكــام أبــو الحســن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم اآلمــدي-
جـ-132/1المكتب اإلسالمي-بيروت بدون تاريخ.

) (5حاشية ابن عابدين جـ ،241/2المجموع جـ ،306/5المبدع جـ.286/2
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للحــزن ليــس بمسـلم الخــتالف أحـوال النــاس فــي هـذا البــاب ،فمـن النــاس مــن ال
يزول حزنه إال بعد أشهر ،ومنهم من يزول حزنه بعد أيام.

()1

أدلة القول الثاني:

-1جاء في بعض أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم مـا يبـين جـواز التعزيـة بعـد
الثالثة أيام ،ومن ذلك ما ورد في حديث عبـد اهلل بـن جعفـر  أن النبـي  لمـا

استشهد جعفر بن أبي طالب " ثم أمهل آل جعفر -ثالثاً -أن يأتيهم ،ثم أتاهم
فقال "ال تبكوا على أخي بعد اليوم...الخ.أهـ"

()2

وجه الداللة:

يستفاد من هذا الحديث أن النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم عـزى آل جعفـر بعـد

مرور ثالثة أيام ،وذلك إن دل فإنما يدل على جواز التعزية بعد هذه المدة.

-2يقــول اإلمــام النــووي-رحمــه اهلل" -وحكــى إمــام الحــرمين وجه ـاً أنــه ال أمــد

للتعزيــة ،بــل يبقــى بعــد ثالثــة أيــام وان طــال الزمــان ،ألن الغــرض الــدعاء ،والحمــل
على الصبر ،والنهي عن الجزع ،وذلك يحصل مع طول الزمان ،وبهذا الوجـه قطـع

أبو العباس بن القاه.أهـ".

()3

) (1د.خالد الشمراني مرجع ساق صـ.34

) (2والحديث أخرجه النسائي في-السنن الكبرى جـ 18/8رقم  8550باب إذا قتـل صـاحب الرايـة
هــل يأخــذ الرايــة غيــره مــن كتــاب الســير ،مســند اإلمــام أحمــد جـــ 279/3رقــم  ،1750وقــال
المحقــق إســناده صــحي ،علــى شــرط مســلم ،وصــححه األلبــاني فــي أحكــام الجنــائز ه209

والحديث أخرجه النسائي في-السنن الكبرى جـ 18/8رقم  8550بـاب إذا قتـل صـاحب الرايـة
هل يأخذ الراية غيره من كتاب السير.

) )3المجموع جـ.306/5
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وبناء على ذلك فالتحليل بتحديد المصيبة بثالثة أيـام مناسـبة مرسـلة ،لـيس
ً
()1
لها أصل ،فال تقبل.

-3أن األدلة التي جاءت باستحباب التعزية عمومها جاءت مطلقة ،ولم تحدد ذلك
بمدة معينة ،يقول اإلمام المرداوي-رحمه اهلل-

"ظــاهر كــالم المصــنف وغيــره ،أن التعزيــة ليســت محــدودة بحــد ،وهــو قــول

جماعة من األصحاب ،فظاهره يستحب مطلقاً ،وهو ظاهر الخبر.أهـ"

()2

وعليــه فمــا دامــت حـرارة المصــيبة قائمــة فــال بــأس بالتعزيــة ،ولــو بعــد وقــت

طويل فاألمر فيه واسع وفيه مواساة ألهل الميت في مصابهم.

()3

أدلة القول الثالث:

لم أقف على دليل ألصحاب هذا القول.

أدلة القول الرابع:

لم أقف على دليل لهذا القول.

الرتجيــح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة مدة التعزيـة ،فـإنني أرجـ-،واهلل

أعلم بالصواب -ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ،وهو أنه ال حد لمدة التعزيـة،
وذلــك لقــوة أدلــتهم وســالمتها مــن االعت ـراض ،وضــعف أدلــة القــول األول ،وعــدم

العثور على أدلـة ألصـحاب القـول الثالـث والرابـع ،وذلـك ألن الهـدف األساسـي مـن
التعزية هو تسكين قلب المصاب ،وحثه على الرضا بقضاء اهلل ،وذلـك غيـر محـدد

) (1النكت والفوائد جـ.208/1
) (2اإلنصاف جـ.271/6

) (3د.ســعيد بــن علــي بــن وهــف القحطــاني أحكــام الجنــائز فــي ضــوء الكتــاب والســنة-جـــ-364
إصـــدار مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف بالمدينـــة المنـــورة عـــام 1427هــــ-

2006م.
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بزمن معين ،وألن أحوال الناس تختلف ،فمنهم مـن ينتهـي حزنـه بعـد أيـام ،ومـنهم

من يمتد حزنه لشهور ،وبصفة خاصة إذا كان الميت ذو علم وجاه ،فالحزن عليه
يطول ،فكلما رأى اإلنسـان مـنهم المداومـة علـى الحـزن ،فيجـب عليـه أن يواسـيهم

ويذكرهم بقضاء اهلل ،ويحثهم على الصبر ،ألن في عدم الصـبر بقضـاء اهلل ضـياع

لألجـر ،فالتعزيــة ممتـدة مــا دامـت الحاجــة إليهــا قائمـة ،أمــا إذا انتفـت الحاجــة فــال
داعي لتذكيرهم بمصابهم ،وتجديد الحزن عليهم.

واهلل أعلم.

املطخلب الثاني

اجلخلوس لواجب العزاء

الجلــوس للتعزيــة بعــد وفــاة أحــد األشــخاه أصــب ،فــي زمننــا مــن العــادات،

وكـذلك أصــب ،عرفـاً عنــد الجميــع ،بــأن يجلــس أهــل الميــت فــي مكــان مــا الســتقبال

المعــزين ،وال يخفــى علــى أحــد مــا يحــدث مــن عــادات وتقاليــد أثنــاء مــدة التعزيــة،
وهي ثالثة أيام عنـد الـبعض بـل ربمـا فـي بعـض القـرى يسـتمر واجـب العـزاء لمـدة

سبعة أيام ،وذلك مثل إقامة السرادقات ،وفر

البسط ،وقراءة القرآن.

لــذلك أردت الوقــوف علــى الحكــم الشــرعي لهــذه المســألة مــن خــالل اإلطــالع

على أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك.
قولين

فأقول وباهلل التوفيق اختلـف الفقهـاء-رحمهـم اهلل -فـي هـذه المسـألة علـى
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القول األول :أن اجلخلوس لخلتعزية واستقبال املعزين أمر مكروه.

وهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية( ،)1ومذهب الشافعية( ،)2والمشهور

عند الحنابلة(.)3

القول الثاني :وهو أن اجلخلوس لخلتعزية واستقبال املعزين أمر جائز.

وهــو قــول الــبعض اآلخــر مــن الحنفيــة( ،)4ومــذهب المالكيــة( ،)5وروايــة عنــد

الشافعية( ،)6ورواية عند الحنابلة(.)7
األدلـــة:

أدلة القول األول:

-1ما روي عن جرير بن عبد اهلل البجلي قال "كنا نعد االجتماع إلى أهل الميت

) (1حاشــية ابــن عابــدين جـــ ،241/2الفتــاوي الهنديــة جـــ ،167/1فــت ،التقــدير جـــ،142/2

الفتاوي الغياثية داود بن يوسف الخطيب-ه-45المطبعة األميرية ببوالق مصـر المحميـة-

ط أولى 1321هـ.

) (2المجمــوع جـــ ،305/5المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي أبــو إســحاق إب ـراهيم بــن يوســف
الشيرازي جـ-258/1دار الكتب العلمية ،النجم الوهـا فـي شـرح المنهـا

كمـال الـدين محمـد

بن موسى بن علي الدميري -جـ-88/3دار المنها  -جدة ط أولى 1425هـ2004-م.

) (3المغنـي جـ ،487/3الفروع جـ ،406/3اإلنصاف جـ ،272/6المبـدع جـ.286/2

) (4حاشية ابن عابدين جـ ،241/2البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق زيـن الـدين بـن إبـراهيم ابـن
نجيم الحنفي-جـ -207/2دار الكتاب اإلسالمي -ط ثانية بدون تاريخ.

) (5مواهــب الجليــل جـــ ،230/2الــذخيرة جـــ ،481/2الخرشــي جـــ ،130/2حاش ـية الصــاوي
جـ ،560/1من ،الجليل جـ.500/1

) (6ذكر الدميري هذه الرواية البن الفركاح .انظر النجم الوها جـ.88/3

) (7اإلنصاف جـ ،272/6الفروع جـ ،406/3النكت والفوائد جـ.208/1
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وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.أهـ"

()1

وجه الداللة:

يستفاد من كالم جريـر رضـي اهلل عنـه أن االجتمـاع والجلـوس للتعزيـة علـى

عهــد النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم وصــحابته الكـرام غيــر مشــروع ،بــل ويعتبــر مــن
النياحــة التــي هــي محرمــة.يقول ابــن القــيم رحمــه اهلل "وكــان مــن هديــه صــلى اهلل

عليــه وســلم ،تعزيــة أهــل الميــت ،ولــم يكــن مــن هديــه أن يجتمــع للع ـزاء ،ويقـ أر لــه
القرآن ،ال عند قبره وال غيره ،وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.أهـ"

()2

ويعلق اإلمام السندي رحمه اهلل على رواية ابن ماجه

" قولــه "كنــا نــرى" هــذا بمنزلــة روايــة إجمــاع الصــحابة رضــي اهلل عــنهم ،أو

تقرير النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى الثاني فحكمه الرفع على التقديرين ،فهو

حجة.أهـ"

()3

وميكن الرد عخلى ذلك من وجهني:

أ-بأن هذا األثر ال يـدل علـى منـع الجلـوس للعـزاء ،وانمـا يـدل علـى منـع الجلـوس
مــع صــنع أهــل الميــت للطعــام ،فهــذان األم ـران مــن النياحــة ،وأمــا مجــرد الجلــوس

) (1سنن ابن ماجه جـ 538/2رقم  1612باب ما جاء في النهي عن االجتماع إلى أهـل الميـت
وصنعة الطعـام مـن كتـاب الجنـائز ،رواه بلفظ"كنـا نـرى" ،وقـال المحقـق رجالـه ثقـات ،مصـباح
الزجاجـــة فـــي زوائـــد بـــن ماجـــه أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر إســـماعيل

البوصــيري -جـــ 53/2رقــم  592بــاب النهــي إلــى االجتمــاع إلــى أهــل الميــت مــن كتــاب إقامــة
الصــالة – دار العربيــة-بيــروت ط ثانيــة 1403هـــ ،وقــال هــذا إســناد صــحي ، ،مســند اإلمــام
أحمد جـ 505/11رقم .6905

) (2زاد المعاد جـ.527/1

) (3حاشية السندي على سنن ابن ماجة محمد بن عبد الهادي نور الـدين السـندي -جــ490/1
دار الجيل -بيروت بدون تاريخ.
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للعزاء فال يعد مـن النياحـة ،ويضـاف إلـى ذلـك أنـه مـع كثـرة النـاس واتسـاع المـدن
والقرى فمن الصعوبة بمكان تعزية أهل الميت دون فت ،بيت للعزاء يجلسون فيـه،

ليقصدهم من أراد تعزيتهم.

()1

ب-ما روي عن عروة عن عائشة-رضي اهلل عنها -زو النبي  أنهـا كانـت إذا
مات الميت من أهلها ،فاجتمع لذلك النساء ،ثم تفـرقن إال أهلهـا وخاصـتها ،أمـرت

ببرمــة مــن تلبينــة فطبخــت ،ثــم صــنع ثريــد فصــبت التلبينــة عليهــا ،ثــم قالــت كلــن

منهــا ،فــإني ســمعت رســول اهلل  يقــول التلبينــة ُمج َّمــة لف ـؤاد المــريض تــذهب
()2
ببعض الحزن.أهـ".
والتلبينــة حســاء ُيعمــل مــن دقيــق ،أو مــن نخالــة ،وربمــا يجعــل فيهــا عســل
وســميت تلبينــة تشــبيهاً بــاللبن ،لبياضــها ورقتهــا ،وقولــه "مجمــة" أي يســروا عنــه

همه.

()3

وذلك فيه دليل على أن السيدة عائشة رضي اهلل عنها كانت تجلس للتعزية.

-2أن الجلــوس للتعزيــة بدعــة محدثــة ينبغــي تركهــا ،وألن فــي ذلــك تجديــد للحــزن

على أهل الميت ،وفيه أيضاً كلفة ومؤنة ،وهذا غير مستحب ،فيجب علـى النـاس

أن ينصرفوا إلى أعمالهم ومراعاة مصالحهم بدالً من الجلوس بدون فائدة.

()1

) (1د/حسام الدين بن موسى عفانة فتاوي يسألونك -جــ -32/9مكتبـة دنـديس-الضـفة الغربيـة
بفلسطين -الطبعة األولى 1427هـ.

) (2صــحي ،البخـــاري جـــ 75/7رقـــم  5417بـــاب التلبينــة مـــن كتـــاب األطعمــة ،صـــحي ،مســـلم
جـ 26/7رقم  5900باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض من أبواب السالم.

) (3شرح السنة الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي -جـ -301/11المكتـب اإلسـالمي-
بيروت-ط ثانية 1403هـ1983-م.
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ويمكن الـرد علـى ذلك بـأن الجلـوس للتعزيـة لـيس فيـه تجديـد للحـزن ،وانمـا

فيــه تســلية للمصــاب ،وتصــبيره عمــا لحــق بــه ،أيضــاً الجلــوس الــذي يخلــو مــن

المنكرات ال كلفة فيه ،وبالتالي هو غير مكروه.

يقول اإلمام الزيلعي -رحمه اهلل" -وال بأس للجلوس لها إلى ثالثة أيام من

غير ارتكاب محظور من فر

البسط ،واألطعمة من أهل الميت .أهـ".

()2

أدلة القول الثاني:

-1حــديث الســيدة عائشــة -رضــي اهلل عنهــا -الســابق ذكــره ،أنهــا كانــت إذا مــات
الميت من أهلها ،فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن ،إال أهلها وخاصتها...الخ.

()3

وجه الداللة:

هــذا الحــديث فيــه داللــة واضــحة علــى ج ـواز الجلــوس للتعزيــة ،ألن التفــرق

الذي ورد في الحديث ال يكون إال بعد االجتماع فـي بيـت الميـت ،وقولـه "إال أهلهـا
وخاصتها" يـدل علـى أن غيـر األهـل كـان معهـن فـي المنـزل ،فهـذا يـدل علـى أنهـا

كانت عادتهم عندما يموت لهم ميت.

-2ما روي عن السيدة عائشة -رضي اهلل عنها -قالت لمـا جـاء النبـي -صـلى

اهلل عليه -وسلم ق ُت ُل ابـن حارثـة وجعفـر ،وابـن رواحـة ،جلـس ُيعـرف فيـه الحـزن،
()1
وأنا أنظر من صائر الباب-شق الباب-أهـ".

) (1ينظــر فــي ذلــك حاشــية ابــن عابــدين جـــ ،241/2األم محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن
شــافع -جـــ -318/1دار المعرفــة بيــروت 1410هـــ1990-م ،المهــذب جـــ 258/1اإلنصــاف

جـ.273/6

) (2تبيين الحقائق جـ.246/1
) (3سبق تخريجه ه .
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وجه الداللة:

يقــول ابــن حجــر-رحمــه اهلل" -وفــي هــذا الحــديث مــن الفوائــد أيض ـاً ج ـواز

الجلوس للعزاء بسكينة ووقار.أهـ".

()2

واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على جواز الجلوس للتعزية.

()3

ونوقش هذا الدليل مبا يأتي:

بأن جلوس النبي  لم يكن مقصوداً للتعزية.

()4

تعقيب وترجيح:

من الجدير بالذكر أن الفقهاء جميعاً رحمهم اهلل ال خالف بيـنهم علـى حرمـة

الجلوس للتعزيــة إن صاحبــه شــيء مـن المنكـرات ،يقــول اإلمــام النـووي ـ رحمـه

اهلل ـ

"يكــره الجلــوس للتعزيــة ،قــالوا ويعنــي بــالجلوس أن يجتمــع أهــل الميــت فــي

بيت ليقصدهم من أراد التعزية ،بـل ينبغـي أن ينصـرفوا فـي حـوائجهم ...وهـذه كراهـة

أمر آخر من البدع المحرمة ،كما
تنزيه إذا لم يكن معها ُمحدث آخر ،فإن ُ
ضم إليها ص

( )1صــحي ،البخــاري جـــ 82/2رقــم  1299بــاب مــن جلــس عنــد المصــيبة يعــرف فيــه الحــزن مــن كتــاب
الجنائز ،صحي ،مسلم جـ 45/3رقم  2204باب التشديد في النياحة من كتاب الجنائز.

( )2فــت ،البــاري شــرح صــحي ،البخــاري أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني -جـــ-168/3دار المعرفــة-
بيروت 1379هـ.
) (3البحر الرائق جـ ،207/2شرح مختصر الخرشي جـ ،130/2الـذخيرة جــ ،481/2حاشـية الصـاوي
جـ.560/1
) )4حاشية ابن عابدين جـ ،241/2مغنـي المحتا

جـ ،41/2أسنى المطالب جـ.334/1
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هو الغالب منها في العادة ،كان ذلك حراماً من قبائ ،المحرمات فإنـه محــدث ،وثبــت
()2

في الحديث الصحيـ" ،إن كل ُمحدث بدعة ،وكل بدعة ضاللة"(.)1أهـ".
أما عن الرأي الراج ،في هذه المسألة ،فإنني أرى-واهلل أعلـم بالصـواب -أن
القول الثاني الذي يقضي بجواز التعزيـة هـو الـراج ،،وذلـك لقـوة أدلتـه ،وسـالمتها

من االعتراض.

ولكن مع ترجي ،هذا الرأي ،إال أنه ينبغي مراعاة عدة أمور
ً

أوال من األمور التـي أحـدثها النـاس ولـم يـأمر بهـا رب النـاس ،التجمـع فـي

خيمة يقال لها السرداق ،تنصب فـي الشـوارع والميـادين ،وبـين البيـوت أو فـي دار

تسمى دار المناسبات ،تضر باألحياء ،وال تنفع األموات ،لما فيهـا مـن المخالفـات،

حتـى أصــب ،النــاس اآلن يتبـاهون بجمــال خيمــتهم وطولهـا ،وكثــرة المعــزين لهــم ،

وقارئهم رائع الصيت ،والمعروف في أجهزة اإلعالم.

()3

كل ذلك ليس من اإلسالم في شيء.

) (1أبو داود في سننه جـ 16/7رقم  4607باب في لزوم السنة من كتاب السـنة ،وقـال المحقـق شـعيب
األرنؤوط حديث صحي ، ،والنسائي في السنن الصغرى جـ 188/3رقم  1578باب كيف الخطبة من
كتــاب الصــالة ،وقــال األلبــاني صــحي ، ،،الحــديث أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي مســنده جـــ 237/22رقــم
.14334
) (2األذكــار النوويــة محــي الــدين يحــي بــن شــرف النــووي -ه -256دار ابــن كثيــر-بيــروت ط ثانيــة
 1410هـ1990-م.

) (3السيد سالمة غنمي الواجب والجائز في أحكام الجنائز -ه 166بدون طبعة وتاريخ ،أحمـد

عبد اهلل السلمي بدع وأخطاء شائعة في الجنائز والقبور والتعازي -ه -8دار ابن خزيمـة-
الرياض ،عبد الرحمن بن عبد اهلل الغيث الوجازة في تجهيـز الجنـازة -ه -111دار القاسـم

للنشر-الرياض -ط ثالثة 1419هـ.
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ً

ثانيا :جاء في رسالة "منكرات المـآتم والموالـد" التـي أصـدرتها وزارة األوقـاف

المصرية بقلم طائفة من علماء األزهر ما يلي
وفــر

"ومــا يفعلــه بعــض النــاس اليــوم مــن االجتمــاع للتعزيــة ،واقامــة الس ـرادقات
البســط ،وصــرف األم ـوال الطائلــة مــن أجــل المباهــاة والمفــاخرة مــن األمــور

المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابهـا ويحـرم علـيهم فعلهـا ال

سيما وأنه يقع فيها كثير ممن يخالف هدي الكتاب ،ويناقض تعاليم السـنة ويسـير
وفق عادات الجاهلية كـالتغني بـالقرآن وعـدم التـزام آداب الـتالوة ،وتـرك اإلنصـات،

والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره.أهـ"

()1

ً

ثالثــا :حــدد الدكتور/عبــد الكــريم زيــدان بعــض الض ـوابط والقيــود علــى ج ـواز

التعزية ،وجدت من األهمية بمكان أن أذكرها

-1لــم يــرد نــه بــالمنع مــن ذلــك ،بــل اســتدل المالكيــة بجلــوس النبــي -صــلى اهلل

عليه وسلم -في المسجد عند بلوغه خبر استشهاد جعفر ،وزيد ،وابن رواحـة فـي

معركة مؤتة ،استدلوا بذلك على جواز الجلوس للتعزية ،وان نازعهم غيرهم في هذا

االستدالل.

-2من المستحب قيام المسلم بتعزية المصاب بمصيبة مـوت قريبـه ،ألن فـي هـذه

التعزية مواسـاة للمصـاب وتسـلية لـه ،واعانـة لـه بتـذكيره بضـرورة الصـبر وبـاألجر
الذي ينتظره إذا صبر ،كما أن في التعزية دعاء للميـت ،وأجـ ارً عظيمـاً للمعـزي ،وال

) )1منك ـرات المــآتم والموالــد ه ،53أشــار إليــه محمــد بيــومي فقــه الجنــائز -ه 125مكتبــة
اإليمان بالقاهرة.

وينظر في ذلك أيضاً المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود محمود محمد خطاب
السبكي -جـ -268/8مطبعة االستقامة -القاهرة ط أولـى  1351هــ ،الشـيخ /علـي محفـوظ

اإلبداع في مضار االبتداع-مرجع سابق ه  ،229د/بكر بن عبد اهلل أبو زيـد فتـوي جامعـة

في آداب العزاء الشرعية -ه 11مؤسسة الرسالة-بيروت ط أولى 1417هـ 1997 -م.
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شك أن مما يسهل حصـول هـذا المسـتحب شـرعاً-وهـو التعزيـة -جلـوس المصـاب
في بيته ،أو في مكان آخر معروف ويسهل الوصول إليه من قبل المعزين ،وقد ال

تتيسر التعزية إذا لم ُيعرف للمصاب مكان يجلـس فيـه فتفـوت هـذه المصـال ،التـي
ذكرناها للمصاب وللميت وللمعزي.

-3الجلــوس للتعزيــة ثالثــة أيــام مــدة مناســبة ومقبولــة ،إذا يمكــن خاللهــا أن يعلــم
الناس بالوفاة ،فيأتي الصديق والقريب للتعزية.

-4الجلوس للتعزية يشترط لـه خلـو مكـان التعزيـة مـن األمـور الحادثـة وهـي التـي
نشاهدها عند إقامة ما يسمى ب(مجالس الفاتحة) مثـل اسـتئجار مـن يقـ أر القـرآن،

مـــع العلـــم بعـــدم إنصـــات الحاضـــرين مـــن المعـــزين لقـــراءة القـــرآن ،ومثـــل تقـــديم

(الســكاير) والتــدخين مكــروه كراهــة شــديدة جــداً ،ومثــل تكليــف أهــل الميــت بعمــل
الطعام في اليوم الثالث للتعزية ،فال بد من خلو هذه األمـور الحادثـة للقـول بجـواز
الجلوس للتعزية ،ويضاف إلى ذلـك أن هـذه النفقـات تقتطـع مـن تركـة الميـت التـي

آلـت إلـى الورثـة وقـد يكـون فـيهم صـغار ،فـال يجـوز مضـارتهم بمثـل هـذه النفقـات

غير المبررة شرعاً.

-5فيمـا يخــه مكــان جلــوس المصــاب للتعزيــة يجــوز أن يكــون فــي بيتــه ،أو فــي
مكان آخر مناسب يسهل الوصول إليه ،ويجوز في المسجد للضرورة إذا لـم يوجـد

مكـــان آخـــر ،وعلــــى أن تكــون التعزيـــة فيــه خــار أوقـــات الصــالة ،وأن ال يلحـــق

بالمصلين ضيق ،أو يمنعهم مـن أداء الصـالة جلـوس المصـاب ،ومجـيء المعـزين
وقعودهم في مكان التعزية.

-6ومــع ج ـواز الجلــوس للتعزيــة ،وحصــول مــا ذكرتــه مــن فوائــد بالــدعاء للميــت

وللمصــاب وللمعــزي ،فمــن ال يجلــس للتعزيــة ال يكــون ُمقص ـ ارً ،ولــه أســوة حســنة
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بالســلف الصــال ،الــذين مــا كــانوا يجلســون للتعزيــة ،وانمــا كــانوا يقومــون بهــا فــي
وقتها بعد الدفن أو قبله ،ويمكن أن يحصل هذا أيضاً بدون الجلوس للتعزية.

()1

ً

رابعا أجابت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء المصرية في معرض ردهـا عـن حكـم

إقامة سرادقات العزاء

بأن إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جـرى بهـا العـرف

بما ال يخالف الشرع الشريف ،إذ هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيـذ األمـر

الشرعي بتعزية المصاب ،ومن المقرر شرعاً أن الوسـائل تأخـذ أحكـام المقاصـد مـا
لــم تكــن الوســائل محرمــة فــي نفســها ،فــإذا تمــت إقامــة هــذه السـرادقات بطريقــة ال
إسراف فيها وال مباهاة وال تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعـزين الـذين

ال تسعهم البيوت والدور فال بأس من ذلك.

أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر فهو إسراف محرم شـرعاً ،وتشـتد

صر من أهل الميت نصيباً في ذلك ،أو كان أهل الميت
الحرمة إذا كان قد ُح ِّمل القُ َّ
في حاجة إليها ،وال يجوز أن ينفق أحد في ذلك كله من تركة الميت أو مـال غيـره

صر وال من لـم تطـب نفسـه بـذلك شـيئاً منـه.
حمل القُ َّ
إال عن طيب نفس منه ،وال ُي َّ

()2

) )1د /عبــد الكــريم زيــدان المفصــل فــي أحكــام الم ـرأة والبيــت المســلم فــي الشــريعة اإلســالمية-
جـ 164/11وما بعدها -مؤسسة الرسالة – بيروت ط أولى 1413هـ1993-.م.

) )2موقـــــع دار اإلفتـــــاء المصـــــرية  http://dar-alifta.orgمسلســـــل رقـــــم  3238/بتـــــاريخ
2016/2/8م " .إقامة سرادقات العزاء"
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املبحث الثالث

اآلثار االقتصادية واالجتماعية إلقامة سرادقات العزاء

ممــا ال شــك فيــه أن إقامــة سـرادقات العـزاء والتفــاخر بهــا يترتــب عليهــا آثــار

اقتصادية تضر بأسرة المتوفي بصفة خاصة ،وباقتصاد الدولـة بصـفة عامـة ،وكـذلك

بلحمة المجتمع ،وزيادة الهوة بين طبقاته.
يترتب عليها آثار اجتماعية تضر ُ
وسوف أقوم بمشيئة اهلل تعالى بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين

املطخلب األول اآلثار االقتصادية المترتبة على إقامة سرادقات العزاء.

املطخلب الثاني :اآلثار االجتماعية المترتبة على إقامة سرادقات العزاء.
املطخلب األول
اآلثار االقتصادية املرتتبة عخلى إقامة سرادقات العزاء

إن اجتمـاع أهــل الميـت فــي مكـان معــين ،فـي البيــت ،أو دار للمناســبات ،أو

سرداق للعـزاء الستقبـال المعزيـن ،وبـدون إسراف أو تبذير لهو أمر محمود ال شـيء
فيه ،وذلك الستحباب التعزية وجبر المصاب.

أمــا مــا يحــدث أحيان ـاً وفــي السـرادقات الكبيــرة ،ودور المناســبات الراقيــة مــن

النفقــات الطائلــة لغــرض المباهــاة والريــاء ،بإعــداد محــل االجتمــاع ،واحضــار البســط
والكراسي المذهبة ونحوها ،وال شك في حرمة ذلـك ،لمـا فيـه مـن إضـاعة المـال لغيـر

غرض صحي ،،وال يفيد الميت شيئاً ،ويعود بالخسارة على أهله ،هذا إذا لم يكن فـي
الورثة قاصر ،فما بالك إذا كان فيهم قاصر ،وقد يتكلفون ذلك بالقرض بطريـق الربـا

نعوذ باهلل من سخطه.

()1

) (1الشيخ /علي محفوظ اإلبداع في مضار االبتداع .مرجع سابق صــ.227
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وبناءاً على ذلك فإن تكاليف السرادقات الضخمة ال تؤخذ من تركة المتـوفى

وانما يتبرع بها من يقيم هذه السرادقات.

وهذا ما أكدته دار اإلفتاء المصرية
"إن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من األمور المستحدثة التـي

تعــارف عليهــا بعــض النــاس ودعــت إليهــا مقتضــيات أحـوالهم ،ألجــل المواســاة ولكــن

تكاليف ذلك ال تخصم من تركة المتوفى؛ ألن الذي يخصم منها هو ما يحتاجه حتـى
دخول القبر ،أما بعد ذلك فالمتبرع به هو الذي يتكفل بنفقاته ،وان لم
يوجد من يتبرع فال يلزم إقامة السرداق الستقبال العزاء.أهـ"(.)1
وهذا ما أكدته أيضاً اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية

السعودية:

" أن ما اعتاده الناس من جلوس للتعزية حتى ظنوه ديناً وأنفقوا فيه األموال

الطائلـــة ،وقـــد تكـــون التركـــة ليتـــامى ،وعطلـــوا فيـــه مصـــالحهم ،والمـــوا فيـــه مـــن لـــم

يشاركهم ،ويفد إليهم ،كما يلومون من ترك شعيرة إسالمية ،هذا مـن البـدع المحدثـة

" (.)2

( )1فتوى األستاذ الدكتور /علي جمعة -مفتي الديار المصرية األسـبق – بعنـوان "إقامـة سـرادقات
العزاء وأخذ األجر على قراءة القرآن"

موقع دار اإلفتاء المصرية على الشبكة العنكبوتية http://dar-alifta.org

رقم  1991بتاريخ 2005/4/28م.

( ) 2فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء جمــع وترتيــب /الشــيخ أحمــد بــن عبــدالرزاق
الدوي -جـ -138/9دار العاصمة للنشر والتوزيع -الرياض ط أولى 1416هـ1996-م.
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وبذلك يتبين أن هناك من األموال الطائلـة التـي تنفـق علـى سـرادقات العـزاء،

والتــي ال فائــدة منهــا ،بــل يعــود ذلــك بالضــرر علــى أســرة المتــوفى ،ال ســيما إذا كــانوا

صغا ارً ال حول لهم وال قوة ،فيقـوم بـذلك األعمـام واألخـوال واألقـارب مفـاخرة لهـم بـين

القبائـل والعـائالت ،وبعـد أن تنتهـي مراسـم العـزاء علـى مـدار ثالثـة أيـام أو أكثـر فــي
بعض القرى ،يبدأ الحساب ،ويأخذون كل ما دفعوه من تركـة المتوفى ،وقــد ال يتبقـى

شيء لهؤالء اليتامى ،فال يعنيهم ذلك.

أمــا علــى المستــوى األكبــر فــإن ذلــك ممــا ال شــك فيــه يــؤثر علــى اقتصــاد

الدولة ،ألن هناك أمواالً طائلة بالماليين سنوياً تنفـق علـى سرادقـات العـزاء  ،وحـدث
وال ح ــر فيم ــا ل ــو أضفن ــا إل ــى ذل ــك األم ـوال التــي تنفــق علــى إعالنــات الوفــاة فــي

الصحف الكبرى ،لتضاعفت هذه الماليين.

والســـؤال الــــذي يطــــرح نفســــه اآلن مــــاذا لــــو وجهــــت هــــذه األمــــوال إلــــى

المشاريـع التنمويـة ،أو الخيريــة التــي يستفيــد منهــا فقــراء األمـة ،أو صـدقة جاريـة
يستفيد منها الميت بعد موته ،ألن النبي -صـلى اهلل عليــه وسـلم -حــث عــلى ذــلك

بقولـه فـي الحديـث الـذي رواه عنه أبو هريرة 

" إذا مات اإلنسان انقطـع عنـه عملـه إال مـن ثالثـة صـدقة جاريـة ،أو علـم

ينتفع به ،أو ولد صال ،يدعو له.أهـ"(.)1

أما لو استمر الناس في هذه البدع وعدم الكف عن هذا اإلسـراف ،فـإن ذلـك

يعتبر بال شك معول هدم القتصاد األسر ،وكذلك ال يخفى على أحـد مـدى تـأثير ذلـك

على اقتصاد األمة بأسرها.

( )1صحي ،مسلم جــ 73/5رقم  4310باب مـا يلحـق اإلنسـان مـن الثـواب بعـد وفاتـه مـن كتـاب
الوصية.
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ومــن يطــالع الصــحف والمجــالت ،وكــذلك المواقــع االلكترونيــة ،تحــدث لــه

صدمة كبرى من هول المبالغ التي تنفق سنوياً على هذه السرادقات ،التي ال نفع
منهـا وال فائــدة (.)1

املطخلب الثاني

اآلثار االجتماعية املرتتبة عخلى إقامة سرادقات العزاء

) (1نشرت جريدة صوت األزهر تحقيقـاً بعنـوان "مـوت وخـراب ديار...مليـار جنيـه تنفـق سـنوياً علـى مراسـم

الع ـزاء فــي مصــر ".العــدد -332/الســنة الســابعة -الجمعــة  4محــرم  1427هـــ 3-فبرايــر 2006م

ه.2
ونشر موقع جريدة عقيدتي مقاالً بعنوان سرادقات العزاء...موت وخراب ديار"

السبت 2018/3/24م .aqidati. Net

وأجـرى موقـع العربيـة تحقيقـاً بعنـوان "بيـزنس المـوتى يكلـف المصــريين مليـاري جنيـه سـنوياً" ،بتــاريخ

2012/6/14م www.alarabiya.net

ونشرت جريدة الوطن على موقعها مقاالً بعنوان

"واجب العزاء دور المناسبات "تقطم الضهر" وفراشة الشارع غالية ...،والمقرئون بيزنس".
وأشارت إلى أن تكلفة دار المناسبات تبدأ من ألف جنيه في الليلـة الواحـدة ،وتصـل إلـى عشـرين ألـف
جنيه ،فضالً عن أجور المقرئين الذين تتجاوز فى الليلة الواحدة العشرين ألف جنيه.

العدد 1816/بتاريخ األربعاء 2017/4/19م

www.alwatannews.com

وأكد موقع "دوت مصر" أن سرادق العزاء الكبير الذي يسع مئات المعزين ،ومجهز بأفضل التجهيـزات
تصل قيمته إلى  100ألف جنيه.

www.dotmsr.com

وأشار موقـع اليـوم السـابع إلـى أن تكلفـة العـزاء فـي دور المناسـبات المشـهورة مثـل مسـجد مصـطفى
محمود ،والحامدية الشاذلية بالمهندسين ،وقاعة آل رشـدان بمدينـة نصـر ،فـي الليلـة الواحـدة تتخطـى
حــاجز ال  50ألــف جنيــه ،بــدون أجــر المقــريء والخــيم الخارجيــة ،وبــاقي التجهي ـزات ممــا دعــا بعــض
شــــركات التــــأمين أن تطلــــق وثــــائق جديــــدة لتغطيــــة نفقــــات الجنــــائز ،موقــــع اليــــوم الســــابع بتــــاريخ
2010/10/10م .www.yoM7.com
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ممــا ال شــك فيــه أن اإلسـراف والتبــذير فــي إقامــة سـرادقات العـزاء الضــخمة،

ونشر إعالنات الوفاة في الصحف ،كل ذلك يترتب عليـه آثـار اجتماعيـة خطيـرة بـين

ســكين و ُابــن
فئــات المجتمــع ،واهلل ســبحانه تعــالى يقــول وآت ذا القُ ُربــى حقَّـ ُ
ـه وا ُلم ُ
ِّ
الشــياطين وكــان َّ
المبـ ِّـذرين كــا ُنوا إ ُخــوان َّ
ان لرِّبــه
َّ
الشـ ُـيط ُ
الســبيل وال تُبــذ ُر ت ُبــذي ارًن إ َّن ُ
كفُو ارً.)1(
روي عن عبداهلل بن مسعود وابن عبـاس وقتـادة قـالوا التبـذير إنفـاق المـال

في غير حقه ،وقال مجاهد لو أنفق مداً في باطل كان تبذي ارً(.)2

وينطبق على المسألة التي نحن بصـددها مـا قالـه أشـهب عـن اإلمـام مالـك

التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو اإلسراف(.)3

يقول ابن عاشور-رحمه اهلل-

"لمـــا ذكـــر البـــذل المحمـــود ،وكـــان ضـــده معروفـــاً عنـــد العـــرب أعقبـــه بـــذكره

للمناســبة ،وألن فــي االنكفــاف عــن البــذل غيــر المحمــود الــذي هــو التبــذير اســتبقاء
للمال الذي يفي بالبـذل المـأمور بـه ،فاالنكفـاف عـن هـذا تيسـير لـذاك وعـون عليـه،

فهــذا وان كــان غرض ـاً مهم ـاً مــن التشــريع المســوق فــي هــذه اآليــات قــد وقــع موقــع
االستطراد في أثناء الوصايا المتعلقـة بإيتـاء المـال ليظهـر كونـه وسـيلة إليتـاء المـال

لمستحقيه ،وكونه مقصوداً بالوصاية أيضاً لذاته.أهـ"(.)4
( )1سورة اإلسراء اآليتان.27 ،26/

) )2أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاه-جــ -21/5دار إحياء التـراث العربـي-
بيروت 1405هـ

) )3الجــــامع ألحكــــام القــــرآن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن فــــر األنصــــاري القرطبــــي-
جــ -247/10دار الكتب المصرية -القاهرة ط ثانية 1384هـ1964-م.

) )4التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي -جـــ 78/-15الـدار
التونسية للنشر-تونس1984 -م.
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وبناءاً على ذلك فإن إنفـاق هـذه األمـوال يعتبـر مـن قبيـل اإلسـراف والتبـذير،

وصــرفها لغيــر مســتحقيها مــن الفق ـراء والمســاكين ،األمــر الــذي يترتــب عليــه زيــادة

الفوارق بين طبقات المجتمع ،مما يجعل الفقراء ينظرون إلى هؤالء الناس نظرة حقد
وحسد على ما ينفقونه من هـذه األمـوال الطائلـة علـى سـبيل التفـاخر والمباهـاة وألن

المـــال مـــال اهلل ،فيجـــب أن يصـــرف إلـــى الوجـــوه الشـــرعية كالصـــدقة الجاريـــة ،أو
المشاريع التنموية التـي تخـدم الشـباب ،ال سـيما ونحـن نعـاني مـن البطالـة الحقيقيـة

بين الشباب.

يقول فـي ذلـك أسـتاذنا الـدكتور /نصـر فريـد واصـل -مفتـي الـديار المصـرية

األسبق-

"إن هـــذا البـــذا المبـــالغ فيـــه الـــذي نـــراه علـــى شـــكل إعالنـــات للعـــزاء علـــى

صــفحات الجرائــد أمــر غيــر مشــروع إســالمياً ،بســبب أن الميــت كــل مــا فيــه أنــه مــن
ضمن أعمال الصدقة الجارية وهنا الصدقة الجارية التي يمكن أن تقوم هـذه األمـوال

التي تدفع في مثل هذه التعازي علـى صـفحات الجرائـد وهـي أمـوال ضـخمة جـداً ،فـي

الوقــت الــذي يحتــا إليهــا فقـراء األمــة اإلســالمية ،فهــم فــي حاجــة إلــى الطعــام والــى
الشـراب والكســاء ،فهنــاك بطالــة فــي العمــل ،ولــذلك إذا وجهــت هــذه األم ـوال لتحقيــق
بعــض هــذه األهــداف لتكــون صــدقة جاريــة ،بتحقيــق فرصــة عمــل للفقيــر أو إطعــام

المسكين ،أو إنقاذ من هو في هلكة.

ويضيف فضيلته ويترتب على ذلك ضـياع الفائـدة المرجـوة مـن العـزاء وهـي

الــدعوة بالرحمــة للمتــوفي مــن أهــل الرحمــة مصــداقاً لقــول رســول اهلل " رب أشــعث
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أغبر لو أقسم على اهلل ألبره"

()1

وهؤالء الذين يطلب منهم الرحمة والـدعوة ،بـدالً مـن

الــدعوة بالرحمــة ســـوف يــدعون بغيــر ذلـــك لحقــدهم وكــرههم ألهـــل المتــوفي الـــذين
يتبارون ويتباهون بمالهم فيما ال ينفع الناس(.)2

ويضيف البعض أن هـذا البـذا فـي إعالنـات الوفـاة يعتبـر مـن قبيـل النفـاق

السياسي ،وذلـك عنـدما يتـوفى أحـد المحيطـين بشخصـية هامـة ،تجـد كمـاً رهيبـاً مـن

الصفحات التي تنعي في مجملها هذا المتوفي ،ليس حبـاً فيـه بـل رغبـة فـي مجاملـة
هذا المسئول الكبير ،والتعبير له عن الحب والتضحية ،ألجل إعالء شأن سيادته(.)3

وبلغة االقتصاد يرى البعض بأنه ليس هناك أي منفعة تعود على اآلخـرين،

سـواء مــن خــالل نشــر صــور المتــوفي فــي الصــحف بهــذه األحجــام الكبيــرة أو إقامــة

السرادقات الضخمة.

إن ما يحدث شيء مضـحك مبـك ،ألن هـذه المـآتم الضـخمة تكـون العـزاءات

فيها لرجال األعمال والمشاهير ،وهو ما يعيد األرستقراطية الطبقية في أذهان الفقراء

مرة أخرى ،وال يجوز أن نطلق عليه أكثر من استهالك ترفي ليس له هدف(.)4

وخالصة القول أن كثرة اإلسراف والتبذير في إقامة سرادقات العزاء لها آثـار

اجتماعيــة ســلبية خطيــرة علــى أف ـراد المجتمــع ،فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الدولــة
( )1سنن الترمذي جــ 175/6رقم  3854بـاب مناقـب البـراء بـن مالـك مـن كتـاب المناقـب ،وقـال

هذا حديث حسن غريب .من هذا الوجـه ،المسـتدرك عـل الصـحيحين جـــ 364/4رقـم 7932
من كتاب الرقاق ،وقال هذا حديث صحي ،اإلسناد.

) )2أستاذنا الدكتور /نصر فريد واصل جريدة صوت األزهر-العدد-379/السنة الثامنة -الجمعة
 9من ذي الحجة 1427هـ 29-ديسمبر 2006م صـ.12

) )3د/مسعد صال ،جريدة صوت األزهر -العدد السابق ذكره.

( )4د/زينب األشـوح أسـتاذ االقتصـاد بكليـة التجـارة جامعـة األزهـر -جريـدة صـوت األ زهـر -العـدد/
 -332صـ 2مرجع سابق.
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العمل جاهدة إل زالة كافة الفوارق بين طبقات المجتمع ،نجد البعض يعمل على زيادة
هـــذه الفـــوارق باإلســـراف والتبـــذير ال مـــن أجـــل منفعـــة تعـــود عليـــه ،أو حتـــى علـــى

صـر ،بـل مـن أجـل المباهـاة والتفـاخر فـي
المتوفى ،أو أسرته ال سيما إذا كان فيهم قُ َّ

الوسط الذي يعي

فيه.

أعتقــــد أنــــه آن األوان لينتبــــه هــــؤالء ومــــن علــــى شــــاكلتهم مــــن غفلــــتهم،

ويوجهون تلك األموال إلى ما ينفع البالد والعباد ،وكذلك إلى ما ينفع ورثة المتـوفي،
ووجوه الخير كثيرة ،وليعلموا أن المال مال اهلل ،وأن اإلنسان مستخلف فيـه مـن قبـل

اهلل -ســــبحانه وتعــــالى ، -فينبغــــي أن ال ُيصــــرف إال فيمــــا يرضــــي اهلل -ســــبحانه
وتعــالى ، -حتــى ينــال صــاحبه األجــر الكبيــر الــذي وعــده بــه اهلل عــز وجــل مصــداقاً
لقوله

"ءامنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيـه فالـذين ءامنـوا مـنكم

وأنفقوا لهم أجر كبير"

()1

واهلل -سبحانه وتعالى -أعلى وأعلم.

( )1سورة الحديد اآلية.7/
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خامتة البحث

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل الواحد األحد،

الفرد الصمد ،الحي الذي ال يموت ،وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبدا اهلل ورسـوله
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين.
وبعـد

أرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث ،وبعـد

هذه السياحة العلمية بين جنبات المكتبة الفقهية ،والتي ال نبغي من وراءها إال وجه

اهلل عز وجل ،وبيان ما يكون قد أشكل على البعض في هذه المسألة.
ولقد توصلت من خالل هذا البحث إلى بعض النتائج والتوصيات

ً
أوال :نتائج البحث.

-1أن التعزيــة هــي تســلية أهــل الميــت ،وحــثهم علــى الصــبر ،والرضــا بقضــاء اهلل،
والدعاء للميت والمصاب.

-2أن الفقهاء مجمعون على أن التعزية مستحبة ،وال خالف بينهم في ذلك.
-3أن واجب العزاء له مقاصد شرعية ،وحكم كثيرة.

-4أن التعزيــة جــائزة قبــل الــدفن وبعــده ،وأن فــي تحديــد وقتهــا بقبــل الــدفن أو بعــده
تضييق لموسع.

ـاء علــى ال ـرأي ال ـراج ،فــإن مــدة الع ـزاء ال حــد لهــا ،ألن الهــدف األساســي مــن
-5بنـ ً
التعزية هو تسكين قلـب المصـاب ،وحثـه علـى الرضـا بقضـاء اهلل ،وذلـك غيـر محـدد
بزمن معين ،وألن أحوال الناس تختلف فمنهم من ينتهي حزنه بعد أيـام ،ومـنهم مـن

يمتد حزنه لشهور.

-6ال خـــالف بـــين الفقهـــاء علـــى حرمـــة الجلـــوس للتعزيـــة إن صـــاحبه شـــيء مـــن

المنكرات.
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-7أن الجلوس للتعزية جائز ،ولكن مع مراعاة عدة أمور سبق ذكرها.

-8أن إقامة سرادقات العزاء إذا كان من أجل المباهـاة والتفـاخر ،فهـو إسـراف محـرم
صر ،وتحملوا جزءاً من هذا اإلسراف.
شرعاً ،وتشتد الحرمة إذا كان هناك قُ َّ

-9أن اإلسراف فـي إقامـة سـرادقات العـزاء الفخمـة ،لـه آثـار اقتصـادية وخيمـة علـى
األسر بصفة خاصة ،وعلى المجتمع بصفة عامة ،حيـث تنفـق األمـوال الطائلـة علـى
هذه األمور التي ال نفع وال أجر من ورائهـا سـوى التفـاخر والمباهـاة ،فـي حـين أنهـا

لو وجهت إلى مصارفها الشرعية ،واقامة واحياء الصدقات الجاريـة ،أو إلـى مشـاريع
تنمويــة تخــدم الشــباب ،وتســاهم فــي العمــل علــى التقليــل مــن البطالــة وتــوفير فــره

العمل لكان أفضل.

-10أيضـاً اإلسـراف فــي سـرادقات العـزاء ،وكــذلك اإلنفــاق علــى إعالنــات الوفــاة فــي
الصحف له من اآلثـار االجتماعيـة التـي ال حصـر لهـا ،ويسـاعد علـى زيـادة الفـوراق

بين طبقات المجتمع ،ويؤدي أيضـاً إلـى زيـادة األعبـاء علـى كاهـل أســـرة المتـوفى ال

صر ،فيحرم علـى مـن يقـوم بـذلك أن يرجـع علـى أسـرة المتـوفي
سيما إذا كان فيهم قُ ّ
بشيء ممن أنفقه في وجوه التبذير واإلسراف ،ولـيعلم هـؤالء أن المـال إنمـا هـو مـال

اهلل ،واإلنسان مستخلف فيه  ،فينبغي أال ينفق إال فيما يرضي اهلل -عز وجل.-

ً
ثانيا :توصيات البحث.

-1األموال الطائلة التي تنفق على سرادقات العزاء ،واإلعالنات الضخمة للوفاة يجب
أن تعتبر تبرع ممن أقامها ودعا إليهـا ،وال يجـوز احتسـابها مـن تركـة الميـت ،ألنهـا

أصبحت من حق الورثة.

-2يجب على رجال الدين وفي مقدمتهم رجال األزهـر الشـريف والـدعاة مـنهم بصـفة
خاصة ،أن يبينوا للناس اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على إقامة سرادقات
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العزاء ،وقبل كل ذلك يجب أن يبينوا الحكم الشرعي لما يتم فعله من قبل العامـة ،بـل

ولألسف الشديد من قبل فئة كبيرة من المثقفين.

-3علـــى أجهـــزة اإلعـــالم المســـموعة والمرئيـــة والمقـــروءة أن تقـــوم بـــدورها وتحمـــل
مســـئولياتها فـــي التركيـــز علـــى هـــذه القضـــايا االجتماعيـــة ،وتوعيـــة النـــاس بمبـــادئ

اإلسالم السمحة والميسرة.

-4مــن األفضــل أن تكــون هنــاك قوافــل دعويــة تجــوب المــدن والقــرى لتوعيــة النــاس
وبيان أن ما يحدث في واجبات العزاء فيه الكثير مـن المنكـرات واألمـور التـي حرمهـا

اإلسالم.

وبعــد

هذا ما تيسر لي في هذا الموضوع ،وال أدعي الكمال ،فالكمال هلل وحـده فـإن

كنت قـد ُوفقـت فمـن اهلل سـبحانه وتعـالى ،وان كانـت األخـرى ،فمنـي ومـن الشـيطان،
والحمد هلل رب العالمين ،وصل اللهـم وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد األمـين ،وعلـى

آله وصحبه أجمعين.
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ً
أوال :القرآن الكريم وعخلومه.

فهرس املراجع

-1أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاه-دار إحيـاء التـراث العربـي
بيروت 1405هـ.

-2التحريـر والتنـوير محمـد الطـاهر بـن محمــد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي-الــدار
التونسية للنشر-تونس 1984م.

-3الجامع ألحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـر األنصـاري القرطبـي-
دار الكتب المصرية -القاهرة ط ثانية 1384هـ1964-م.

ً
ثانيا :كتب احلديث وعخلومه.

-4اإلحسـان فــي تقريــب صــحي ،بــن حبــان محمـد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان-
مؤسسة الرسالة بيروت -ط أولى  1408هـ1988-م.

 -5إرواء الغليــل فــى تخــريج أحاديــث منــار الســبيل محمــد ناصــر الــدين األلبــاني-
المكتب اإلسالمي -بيروت -ط ثانية 1405هـ1985 -م.

-6تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي أبــو العــال محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد
الرحيم المباركفوري -دار الكتب العلمية-بيروت بدون تاريخ.

-7التنوير شرح الجامع الصغير محمد بن إسماعيل بـن صـالح الصـنعاني األميـر-
مكتبة دار السالم بالرياض-ط أولى 1432هـ2011-م.

-8حاشية السندي على سنن بن ماجة محمد بن عبد الهادي نور الدين السـندي-
دار الجيل -بيروت -بدون تاريخ.

-9الســــنن الصــــغرى أحمــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي النســــائي-مكتبــــة المطبوعــــات
اإلسالمية -حلب ط ثانية 1406هـ1986-م.
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-10السنن الكبرى أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي-مؤسسـة الرسـالة-
بيروت ط أولى 1421هـ2001-م.

-11ســـنن أبـــي داود أبـــو داود ســـليمان بـــن األشـــعث السجســـتاني -دار الرســـالة
العالمية ط أولى 1430هـ2009-م.

-12ســنن الترمــذي محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي-دار الغــرب اإلســالمي-
بيروت 1998م.

-13سنن بن ماجه أبو عبد اهلل محمد بن يزيـد القزوينـي-دار الرسـالة العالميـة ط
أولى 1430هـ2009-م.

-14شرح السنة الحسين بن مسعود بن محمـد الفـراء البغـوي-المكتـب اإلسـالمي-
بيروت ط ثانية 1403هـ1983-م.

 -15شــعب اإليمــان أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي-مكتبــة الرشــد
بالرياض ط أولى 1423هـ2003-م.

-16صحي ،البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري-دار طـوق النجـاة ط
أولى 1422هـ.

-17صحي ،مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجا بن مسـلم القشـيري النيسـابوري-
دار الجيل بيروت بدون تاريخ.

-18فــت ،البــاري شــرح صــحي ،البخــاري أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني-دار
المعرفة بيروت 1379هـ.

-19مرقاة المفاتي ،شرح مشكاة المصابي ،علي بن محمد نور الدين المال الهروي
القاري-دار الفكر بيروت ط أولى 1422هـ2002-م.

-20المســـتدرك علـــى الصـــحيحين أبـــو عبـــد اهلل الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد اهلل بـــن
حمدويه-دار الكتب العلمية-بيروت ط أولى 1411هـ1990-م.
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-21مســند اإلمــام أحمــد أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن أســد الشــيباني  -مؤسســة
الرسالة -ط أولى 1421هـ2001-م.

 -22مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجة أبو العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي
بكر بن إسماعيل البوصيري  -دار العربية بيروت ط ثانية 1403هـ.

-23المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن اإلمــام أبــي داود محمــود محمــد خطــاب
السبكي -مطبعة االستقامة  -القاهرة ط أولى 1351هـ.

-24نيل األوطار محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد اهلل الشـوكاني-دار الحـديث-
القاهرة ط أولى 1413هـ1993-م.

ً
ثالثا :كتب املذاهب الفقهية.
أ-الفقه احلنفي.

-25البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق زيـد الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـي-دار
الكتاب اإلسالمي -ط ثانية بدون تاريخ.

-26البناية شرح الهداية أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني -دار الكتب
العلمية بيروت ط أولى 1420هـ2000-م.

-27تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق عثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن الزيلعـــي-
المطبعة الكبرى األميرية بالقاهرة ط أولى 1313هـ.

-28الجوهرة النيرة أبو بكر علـي بـن محمـد الزبيـدي – المطبعـة الخيريـة -ط أولـى
1322هـ.

-29حاشية الطحطاوي علي مراقي الفالح شرح نور اإليضـاح أحمـد بـن محمـد بـن
إسماعيل الطحطاوي-دار الكتب العلمية-بيروت-ط أولى 1418هـ1997-م.

-30رد المحتــار علــى الــدر المختــار محمــد آمــين بــن عمــر بــن عابــدين-دار الفكــر
بيروت -ط ثانية 1412هـ1992-م.

160

الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)

-31شرح فت ،القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي-دار الفكـر بـدون
تاريخ.

-32االفتــاوي الغياثيــة داود بــن يوســف الخطيــب-المطبعــة األميريــة بب ـوالق مصــر
المحمية-ط أولى 1321هـ.

-33الفتاوي الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الـدين البلخـي -دار الفكـر ط ثانيـة
1310هـ.

-34مراقي الفـالح شـرح مـتن نـور اإليضـاح حسـن بـن عمـار بـن علـي الشـرنباللي
المصري -المكتبة العصريةط أولى 1425هـ2005-م.

-35منحة الخالق على البحر الرائق البن عابـدين-مطبـوع علـى البحـر الرائـق-دار
الكتاب اإلسالمي -ط ثانية بدون تاريخ.

ب-الفقه املالكي:

-36إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك عبد الـرحمن بـن محمـد
بـن عسـكر البغـدادي-مطبعـة مصــطفى البـابي الحلبـي-القـاهرة -ط ثالثـة بــدون
تاريخ.

 -37أسهل المـدارك شـرح إرشـاد السـالك فـي مـذهب إمـام األئمـة مالـك أبـوبكر بـن
حسن بن عبداهلل الكشناوي -دار الفكر -بيروت ط ثانية -بدون تاريخ.

-38بلغة السالك ألقـرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير
أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي-دار المعارف بدون تاريخ.

-39البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة أبــو الوليــد

محمــد بــن أحمــد بــن رشــد -دار الغــرب اإلســالمي-بيــروت ط ثانيــة 1408هـــ-

1988م.
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-40التا واإلكليل لمختصـر خليـل محمـد بـن يوسـف العبـدري المـواق -دار الكتـب
العلمية – ط أولى 1416هـ1994-م.

-41التوضي ،في شرح مختصر بن الحاجب خليل بـن إسـحاق بـن موسـى المـالكي
المصري-مركز نجيبويه للمخطوطات بالقاهرة -ط أولى 1429هـ2008-م.

-42الحـــوادث والبـــدع لإلمـــام أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الوليـــد الطرطوشـــي -دار ابـــن
الجوزي -السعودية ط أولى 1411هـ1990-م.

-43الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريـس القرافـي -دار الغـرب اإلسـالمي-بيـروت
ط أولى 1994م.

-44س ـ ار الســالك شــرح أســهل المســالك الســيد عثمــان بــن حســين بــري الجعلــي
المالكي-دار صادر -بيروت ط أولى 1994م.

-45الشامل في فقه اإلمام مالك بهرام بن عبد اهلل بـن عبـد العزيـز الـدميري-مركـز
نجيبويه للطباعة والنشر-القاهرة ط أولى 1429هـ2008-م.

-46شــرح زروق علــى مــتن الرســالة البــن أبــي زيــد القيروانــي أحمــد بــن أحمــد بــن

محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق –دار الكتب العلمية-بيروت

ط أولى 1427هـ2006-م.

-47الشـــرح الكبيـــر لســـيدي أحمـــد الـــدردير وحاشـــية الدســـوقي عليـــه البـــن عرفـــة
الدسوقي -دار الفكر بدون تاريخ.

 -48شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد اهلل الخرشي المـالكي -دار الفكـر
بدون تاريخ.

-49عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة أبـو محمـد جـالل الـدين عبـد اهلل
ابن نجم بن شاس -دار الغرب اإلسالمي-بيروت ط أولى 1423هـ2003-م.
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-50الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي أحمـد بـن غـانم بـن سـالم
شهاب الدين النفراوي-دار الفكر 1415هـ1995-م.

-51المدخل البن الحـا

أبـو عبـد اهلل محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي-

دار التراث بدون تاريخ.

-52من ،الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد علي
-بيروت 1409هـ1989-م.

 -دار الفكر

-53مواهب الجليل في شرح مختصر محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلسـي
المغربي المعروف بالحطاب -دار الفكر ط ثالثة 1412هـ1992-م.

ج-الفقه الشافعي:

-54أسنى المطالب في شرح روض الطالـب زكريـا محمـد بـن زكريـا األنصـاري-دار
الكتاب اإلسالمي-بدون تاريخ.

-55اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني -دار
الفكر-بيروت بدون تاريخ.

-56األم محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن شـافع-دار المعرفـة بيـروت 1410هــ-
1990م .بدون طبعة.

-57بحر المذهب أبو المحاسن عبد الواحد إسماعيل الروياني -دار الكتب العلميـة
ط أولى 2009م.

-58البيان في مذهب اإلمام الشافعي أبـو الحسـين يحيـي بـن أبـي الخيـر بـن سـالم
العمراني-دار المنها -جدة ط أولى 1421هـ2000-م.

-59حاشـــية الجمـــل ســـليمان بـــن عمـــر بـــن منصـــور العجيلـــي األزهـــري المعـــروف
بالجمل-دار الفكر بدون تاريخ.
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-60الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي أبي الحسـن علـي بـن محمـد بـن
حبيب الماوردي-دار الكتب العلمية-بيروت ط أولى 1414هـ1994-م.

-61حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء محمد بن أحمد بن الحسـين بـن عمـر
الشاشي القفال -مؤسسة الرسالة-بيروت ط أولى 1980م.

-62روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين أبـــو زكريـــا محـــي الـــدين يحيـــي بـــن شـــرف
النووي-المكتب اإلسالمي-بيروت ط ثالثة 1412هـ1991-م.

-63الغــرر البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا
األنصاري-المطبعة الميمنية -بدون تاريخ.

-64فــت ،الــرحمن بشــرح زبــد بــن رســالن شــهاب الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة
الرملي-دار المنها بيروت-ط أولى 1430هـ2009-م.

-65فت ،العزيز بشرح الوجيز عبد الكريم بن محمد الرافعـي القزوينـي-دار الفكـر-
بدون تاريخ.

-66فـــت ،الوهـــاب بشـــرح مـــنهج الطـــالب زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا
األنصاري-دار الفكر1414 -هـ1994-م بدون طبعة.

-67كفاية النبيه في شرح التنبيه أحمد بن محمد بن علي األنصـاري ابـن الرفعـة-
دار الكتب العلمية ط أولى 2009م.

-68المجمــوع شــرح المهــذب أبــو زكريــا محــي الــدين يحيــي بــن شــرف النــووي-دار
الفكر بدون تاريخ.

-69مغنــي المحتــا إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــا

محمــد بــن أحمــد الخطيــب

الشربيني-دار الكتب العلمية -ط أولى 1415هـ1994-م.

-70المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي أبــو إســحاق إب ـراهيم بــن علــي بــن يوســف
الشيرازي-دار الكتب العلمية-بدون طبعة وتاريخ.
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-71الــنجم الوهـــا فـــي شــرح المنهـــا

كمـــال الــدين محمـــد بـــن موســى بـــن علـــي

-72نهايــة المحتــا إلــى شــرح المنهــا

محمــد بــن أبــي العبــاس بــن حمــزة شــهاب

الدميري-دار المنها -جدة ط أولى 1425هـ2004-م.

الدين الرملي-دار الفكر-بيروت ط أخيرة 1404هـ1984-م.

-73نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبـد اهلل بـن يوسـف بـن محمـد
الجويني-دار المنها ط أولى 1428هـ2007-م.

-74الوسيط في المذهب أبو حامد محمد بن محمد الغزالي-دار السالم-القاهرة-ط
أولى 1417هـ

د-الفقه احلنبخلي:

-75اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل موسى بـن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي-
دار المعرفة بيروت بدون طبعة وتاريخ.

-76اإلنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراج ،مـــن الخـــالف أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان
المرداوي-هجر للطباعة والنشر-القاهرة ط أولى 1415هـ1995-م.

-77تصــحي ،الفــروع عــالء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي-مطبــوع مــع كتــاب
الفروع-مؤسسة الرسالة ط أولى 1424هـ2003-م.

-78شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقي محمــد بـن عبــد اهلل الزركشــي المصــري-
دار العبيكان -ط أولى 1413هـ1993-م.

-79الشــرح الكبيــر شــمس الــدين أبــو الفــر عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن
قدامة المقدس -هجر للطباعة والنشر-القاهرة ط أولى 1415هـ1995-م.

-80شرح منتهى اإلرادات منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي-عـالم الكتـب ط
أولى 1414هـ1993-م.
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-81فت ،الملك العزيز بشرح الوجيز علي بن البهـاء البغـدادي الحنبلـي-دار خضـر
للطباعة والنشر-بيروت ط أولى 1423هـ2002-م.

-82الفـــروع محمـــد بـــن مفلـــ ،بـــن محمـــد بـــن مفـــر -مؤسســـة الرســـالة ط أولـــى
1424هـ 2003-م.

-83كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي-دار
الكتب العلمية بدون تاريخ.

-84المبــدع فــي شــرح المقنــع إب ـراهيم محمــد بــن عبــد اهلل بــن مفلــ-،دار الكتــب
العلمية-بيروت ط أولى 1418هـ1997-م.

-85المستوعب لإلمام /نصير الـدين محمـد بـن عبـد اهلل السـامري الحنبلـي -بـدون
ناشر 1424هـ2003-م.

-86معونة أولي النهى شرح المنتهى محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي الشـهير
بابن النجار-مكتبة األسدي بمكة المكرمة -ط خامسة 1429هـ2008-م.

-87المغنـي موفـق الـدين عبـد اهلل بـن أحمــد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي-عــالم
الكتب-الرياض-ط ثالثة 1417هـ1997-م.

-88النكت والفوائد السنية علـى مشـكل المحـرر لمجـد الـدين بـن تيميـة إبـراهيم بـن
محمــد بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن مفلــ-،مكتبــة المعــارف-الريــاض ط ثانيــة

1404هـ.

-89الهدايــة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني-
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-ط أولى 1425هـ2004-م.

-90الواض ،في شرح مختصر الخرقي نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بـن عمـر
بـــن عثمـــان البصـــري الضـــرير-دار خضـــر للطباعـــة والنشـــر-بيـــروت-ط أولـــى

1421هـ2000-م.
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ً
رابعا :كتب فقهية وأصولية.

-91اإلحكام في أصول األحكام أبو الحسن علي بن أبي علـي بـن محمـد بـن سـالم
اآلمدي-المكتب اإلسالمي-بيروت بدون تاريخ.

-92األذكار النووية محي الدين يحيي بن مشرف النووي-دار بن كثيـر بيـروت-ط
ثانية 1410هـ1990-م.

-93زاد المعاد في هدى خير العباد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قـيم الجوزيـة-
مؤسسة الرسالة-بيروت ط السابعة والعشرون 1415هـ1994-م.

ً
خامسا :كتب الخلغة العربية واملعاجم.

-94تـــا العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس محمـــد بـــن محمـــد عبـــدالرزاق الحســـيني
الملقب بمرتضى الزبيدي-دار الهداية-بدون طبعة وتاريخ.

-95تـاريخ بغـداد أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي-دار الغــرب
اإلسالمي-بيروت ط أولى 1422هـ2002-م.

-96كتاب العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي-دار ومكتبـة الهـالل-
بدون طبعة وتاريخ.

-97لســان العرب محمــد بــن مكــرم بــن علــي جمــال الــدين بــن منظــور-دار صــادر-
بيروت-ط ثالثة 1414هـ.

-98معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني-دار الفكر 1399هـ-
1979م.

-99النهاية في غريب الحديث واألثر مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد
بن محمد الجزري ابن األثير -المكتبة العلمية -بيروت 1399هـ1979 -م.

ً
سادسا :الكتب احلديثة:
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-100أحمد عبد اهلل السلمى بدع وأخطاء شائعة في الجنائز والقبور والتعـازي-دار
ابن خزيمة -الرياض.

-101د.بكر بن عبد اهلل أبو زيد فتـوى جامعـة فـي آداب العـ ازء الشـرعية-مؤسسـة
الرسالة-بيروت ط أولى 1417هـ1997-م.

-102د.حســام الــدين بــن موســى عفانــة فتــاوي يســألونك-مكتبــة دنــديس-الضــفة
الغربية بفلسطين-ط أولى 1427هـ.

-103د.خالد بن عبـد اهلل الشـمراني التعزيـة-حقيقتهـا والمسـائل المتعلقـة بهـا-دار
ابن الجوزي بدون تاريخ.

-104د.ســـعيد بـــن علـــي بـــن وهـــف القحطـــاني أحكـــام الجنـــائز فـــي ضـــوء الكتـــاب
والسنة-إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنـورة

1427هـ2006-م.

-105السيد سالمة غنمي الواجب والجائز في أحكام الجنائز-بدون طبعة وتاريخ.

-106ظــافر بــن حســن بــن علــي آل جبعــان التعزيــة وأحكامهــا فــي ضــوء الكتــاب
والسنة-دار طيبة الخضراء-مكة المكرمة-بدون تاريخ.

-107عبــد الــرحمن بــن عبــد اهلل الغيــث الوجــازة فــي تجهيــز الجنــازة-دار القاســم
للنشر-الرياض ط ثالثة 1419هـ.

-108د.عبـد الكــريم زيــدان المفصــل فــي أحكـام المـرأة والبيــت المســلم فــي الشــريعة
اإلسالمية-مؤسسة الرسالة-بيروت ط أولى 1413هـ1993-م.

-109الشيخ/علي محفوظ اإلبداع في مضار االبتداع-دار البيان العربي بالقـاهرة-
ط أولى 1421هـ2002-م.

-110محمد بيومي فقه الجنائز-مكتبة اإليمان بالقاهرة-بدون طبعة وتاريخ.
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-111محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني أحكـــام الجنـــائز وبـــدعها-مكتبـــة المعـــارف-
الرياض-ط أولى 1412هـ1992-م.

-112مساعد بن قاسم الفال ،التعزية-دار العاصمة -بدون طبعة وتاريخ.

-113د.وهبــــة الزحيلــــي الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه-دار الفكــــر-دمشــــق ط ثانيــــة
1405هـ1985-م.

ً
سابعا :األحباث والدوريات واملواقع اإللكرتونية.

-114جريــــدة صـــــوت األزهــــر عـــــدد-332/الســــنة الســـــابعة-الجمعــــة  4محـــــرم
1427هـ 3-فبراير 2006م.

-115جريدة صـوت األزهـر عـدد-379/السـنة الثامنـة-الجمعـة  9مـن ذي الحجـة
1427هـ 29-ديسمبر 2006م.

-116د/عادل مبـارك مهـدي المطيـرات أحكـام التعزيـة-دراسـة فقهيـة مقارنـة-بحـث
منشور بمجلة الشريعة والدراسات اإلسـالمية-إصـدار مجلـس النشـر العلمـي

بجامعة الكويت-عدد 60/السنة-20/محرم 1426هـ-مارس 2005م.

 -117فتاوى اللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء جمـع وترتيب/الشـيخ
أحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدوي  -دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع-الريــاض ط

أولى 1416هـ1996-م.

-118موقع جريدة عقيدتي بتاريخ 2018/3/24م.

aqidati.net

-119موقع جريدة الوطن عدد 1816/بتاريخ 2017/4/19م.
www.elwatannews.com
-120موقع دار اإلفتاء المصرية مسلسل رقم 3238/بتاريخ 2016/2/8م.
http://dar-alifta.org
-121موقع دار اإلفتاء اللمصرية ؛ رقم 1991/بتاريخ 2005/4/28م.
http://dar-alifta.org

169

الغنية واالكتفاء في بيان حكم الجلوس لواجب العزاء (دراسة فقهية مقارنة)

-122موقع دوت "مصر"

www.dotmsr.com

-123موقع العربية بتاريخ 2012/6/14م

www.alarabiya.net

-124موقع اليوم السابع بتاريخ 2010/10/10م
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