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مةِ  يِخ العالتقديُم فضيلِة الش  
  عبِد اِهللا بِن عبِد العزيِز بِن عقيلٍ 

علـى عبـِده ورسـولِه  احلمُد ِهللا الذي علم بالقلِم، علم اإلنساَن ما مل يعلْم، وصلى اهللاُ 
  .سيِدنا ُحممٍد، وآِله، وصحِبه أمجعنيَ 

ظــافُر بــُن  )١(وبعــُد؛ فقــد اطلعــُت علــى هــذه الرســالِة املباركــِة الــيت ألفهــا االبــُن الــدكتورُ 
، »التعزيَة وأحكاَمها في َضـْوِء الكتـاِب والسـنةِ « :حسِن بِن علي آُل َجْبعاَن، ومساهـا

 ُا هـو فوجدـا، ممـِعزيِة وآداا، جامعًة ألغلِب ما وَرد يف أحكاِم التِا رسالًة مفيدًة يف با
  .مشروٌع وممنوٌع وما بَني ذلك من الفروعِ 

 ُكـال اُس حمتاجون إليها يف أغلِب أحـواِهلم؛ ألنٌة وكثريُة الوقوِع، والنوهذه املسألُة ُمِهم
ــــا ُمعــــز أو ُمعــــزى؛  ــــُل مــــا : فنصــــيحيت إلخــــواين وأبنــــائيمــــنهم إم ــــالُع عليهــــا، وتأماالط

ــــاِل أن  نْته مــــن األحكــــاِم املتنــــاثرِة؛ لالســــتفادِة واإلفــــادِة، فمــــا أخــــذ اهللاُ علــــى اُجله َتضــــم
 يبموا، والنأخذ على العلماِء أن يُعل موا حىتي ولو آيةً «: يقولُ  �يـََتعلغوا عنبل«.  

                                                           

هذا التقديَم قبـَل أن أحصـَل علـى الشـهادِة، ومـا أعلـُم كيـف َفِهـم الشـيُخ  -رحمه اهللاُ - كتب الشيخُ  )١(
 رجـَة، لكـْن قـد يكـوُن َفِهـم ذلـك مـن خـالِل قراءتـي عليـه الكتـاَب؛ فقـد كنـُت ُأِحيـُل كـلي نِلُت هذه الدأن

 ريقــِة فــي التــِة، : وثيــِق، فقلــتُ معلومــٍة أخــذتُها إلــى مصــدِرها، فســأََلني عــن هــذه الطمــن بــاِب األمانــِة العلمي
 العلمـي ائُد في العمِل األكاديميرجـةَ . وكذلك هو الس ي كنـُت أحمـُل هـذه الدأنـ ـيَخ ظـنالش ـا . فكـأن ولم

ـا مـن اهللاُ بالحصـ بعـِة األولـى، ولمقَب مكتوبًا فيها، فحذفُته فـي الطقديَم؛ وجدُت هذا اللوِل علـى بَعث الت
 .هذه الدرجِة كتبُتها كما أثَبَتها الشيُخ رحمه اهللاُ تعالى
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سالٌة ُأُصوليٌة فـُُروعيٌة، مفيـدٌة للمبتـدي واملنتهـي، تُِفيـُد طالـَب العلـِم، فهي يف احلقيقِة ر 
ــرِع  ــَد مبــا ورد مــن أحكــاِم الشقيــذي يرغــُب التوال يســتغين عنهــا املســلُم ال ،يوتفيــُد العــام

مجلـٍة ممـا الشريِف يف هذا الصدِد؛ ال ِسيما مـا نبهـْت عليـه مـن البـدِع واملنكـراِت، وبيـاِن 
وقــع فيــه النــاُس يف هــذه األزمنــِة، وبيــاِن حكــِم النــدِب، والنعــِي، والنياحــِة، والبكــاِء علــى 

ِا، وغِري ذلكوحكِم الجلوِس للتعزيةِ امليِت، واإلحداِد عليه،  وبياِن ُمد ،.  
اجلـــزاِء، ووفـَقنـــا وإيـــاه  واحلقيقـــُة أن َخمبـََرهـــا خـــٌري مـــن َمنَظرِهـــا؛ فجـــزى اهللاُ ُمؤلَفهـــا خـــريَ 

  .للعلِم النافِع والعمِل الصاحلِ 
  قال ذلك

  الفقُري إىل اهللاِ 
  عبُد اِهللا بُن عبِد العزيِز بِن عقيلٍ 

ائمِة مبجلِس القضاِء األعلى سابًقا رئيُس اهليئِة الد  
  حامًدا اَهللا، ُمصلًيا ُمسلًما على نبينا ُحممٍد وآِله وصحِبه أمجعنيَ 

  هـ١٤٢٥/ ٨/ ١: ُكِتبْت بتاريخِ 
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  بسِم اِهللا الرحمِن الرحيمِ 
  كتاِب التعزِيةِ   قدمةم

ونســــتغفرُه، ونعــــوُذ بــــاِهللا مــــن شــــروِر أنفِســــنا ومــــن ، ونســــتعيُنه، حنمــــُده، إن احلمــــَد هللاِ 
هُد أْن ال َمن يـَْهِده اُهللا فـال ُمِضـل لـه، وَمـن ُيضـِلْل فـال هـادَي لـه، وأشـ. سيئاِت أعمالِنا

  .إلَه إال اهللاُ وحَده ال شريَك له، وأشهُد أن ُحممًدا عبُده ورسولُه
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، وشـر األمـوِر �فإن أصدَق احلديِث كتاُب اِهللا، وخَري اهلـدِي َهـْدُي ُحممـٍد  أما بعُد؛
  .ُحمَدثاُا، وكل ُحمَدثٍة بدعةٌ 
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األمــــَر باالجتمــــاِع : هـــذا، وإن مــــن األصـــوِل العظيمــــِة الــــيت بُـــِينَ عليهــــا ديــــُن اإلســـالمِ 
  .الُفْرقِة واالختالفِ واالئتالِف، والنهَي عن 
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١٠٢[.  
أن تعبـدوه : إن اَهللا َيرَضى لكم ثالثًا، وَيكَرُه لكم ثالثًا؛ فَيرَضى لكـم«: �وقـال 

ِقيـَل : اِهللا جميًعـا وال تَـَفرقُـوا، وَيكـَرُه لكـموال ُتشرِكوا به شيًئا، وأن تَعتِصموا بَحْبـِل 
  .)١(»وَقاَل، وكثرَة السؤاِل، وإضاعَة المالِ 

رمحــــه اهللاُ -بــــل إن هــــذا األصــــَل هــــو آَكــــُد األصــــوِل وأعظُمهــــا؛ قــــال شــــيُخ اإلســــالِم 
و هــ -وهــو االعتصــاُم حببــِل اِهللا مجيًعــا، وأْن ال نَتفــرقَ -وهــذا األصــُل العظــيُم : (-تعــاىل

ــه  ــا عظُــم َذمُة اِهللا تعــاىل بــه يف كتابِــه، وممــا عُظمــْت وصــيِمــن أعظــِم أصــوِل اإلســالِم، ومم
 ــيبُة النــا عُظمــْت بــه وصــيــٍة  �ِلَمــن ترَكــه مــن أهــِل الكتــاِب وغــريِهم، ومم يف مــواطَن عام

  .)٢()وخاصةٍ 
ا حيفــُظ للمســلمني اجتمــاَعهم أن الشــارَع احلكــيَم يقصــُد إىل كــل مــ: فُعِلــَم مــن هــذا

  .ووحدَم، وينهى عن ُكل داعيٍة للُفْرقِة وضياِع الكلمةِ 

                                                           

 ).١٧١٥(أخرجه مسلٌم  )١(
 .٢٢/٣٥٩» مجموع الفتاوى« )٢(
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ـــريعِة؛ خَلـــص إىل هـــذا األصـــِل الُكلـــي بيقـــنيٍ  ـــاِت الشـــَع ســـائَر ُجْزئيقـــِل ، وَمـــن تَتببالن
َجــرِت أْن شــَرعْت صــالَة مجاعــٍة علــى وجــِه التأكيــِد، وز : فِمــن ذلــك، املســتفيِض املتــواترِ 

ـــذوِذ والتفـــرِد؛ فقـــال ُصـــَوِر الش َـــْت عـــن شـــىتـــَف عنهـــا، وال صـــالَة لَفـــْرٍد «: � املتخل
 فاُس ما في الَوْحـدِة مـا َأْعَلـُم؛ مـا سـار راكـٌب «: وقـال، )١(»َخْلَف الصلو يَعَلُم الن
علــى الجماَعــِة، يــُد اِهللا «: أن يَِبيــَت الرجــُل وحــَده، وقــال �وــى ، )٢(»بَلْيــٍل وحــَده

  .)٣(»َفاتِبُعوا السَواَد األعظَم؛ فإنه َمن َشذ َشذ في النارِ 
أْن جَعلـِت : -األمِر باجلماعِة واالئتالفِ -وِمن الصَوِر الظاهرِة يف حتقيِق هذا األصِل 
ــريعُة الغــراُء حقوًقــا للمســلِم علــى املســلمِ  ــا- الش رتبــْت عليهــا و ، -ســواٌء كــان حيــا أو ميًت

تشـييُع َجنازتِـه، والصـالُة عليـه، واملشـاركُة يف : وِمـن ذلـك، األجَر العظيَم والثواَب اجلزيلَ 
دفِنه، وتعزيُة أهِله فيه؛ كل ذلك ألجِل ُمراعـاِة ِمثـِل هـذه املقاصـِد العظيمـِة، حكمـًة منـه 

  .ورمحةً  -سبحانه-
التعزيــــُة وأحكاُمهــــا فــــي «: ذا املوضــــوعِ وِمــــن أجــــِل هــــذه األمهيــــِة، جــــاء االختيــــاُر هلــــ

ـــنةِ  الكتـــاِب والس« ـــِة مجاعـــاٍت وأفـــراًدا، وألن ـــِة البالغـــِة يف حيـــاِة األُمي؛ ِلَمـــا لـــه مـــن األمه
  .حاجَة الناِس إليه ماسةٌ 

                                                           

 ).١٠٠٣( واللفُظ له، وابُن ماجه ) ١٦٢٩٧(أخرجه أحمُد  )١(
)٢(  أخرجه البخاري)٢٩٩٨.( 
 ).٣٩١(أخرجه الحاكُم  )٣(
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-كـان دافًعـا قويـا وَلما كانِت الكتاباُت في هذا الجانـِب قليلـًة ال َتِفـي بـالغرِض؛ 
ـــي مبقصـــوِده؛  -االســـتعانِة بـــاِهللا تعـــاىلبعـــَد  ـــأليِف كتـــاٍب خيـــدُم هـــذا اجلانـــَب وَيِف علـــى ت

مـــَع احلـــرِص علـــى اقتفـــاِء األثـــِر، ، فقمـــُت باالجتهـــاِد يف دراســـِة أبوابِـــه وحتقيـــِق مســـائِله
  .والوقوِف عنَد اخلِرب، واالسرتشاِد بأقواِل وآراِء أهِل العلِم والنظرِ 

َد قلمــي: وعليــه الــتكالُن يف املــأمولِ ، ولُ واُهللا تعــاىل وحــَده املســؤ  وأن جيعَلــه ، أن ُيســد
  .وقـُْربًة ُمتقبلًة يوَم لُْقياه، خالًصا لوجِهه الكرميِ 

  

� � �  
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  :رسالةِ  قدمةم
 ْعزِيِة كْ حُ لِ  يةِ ْجلِ الت ِم الُجُلوِس لِلتـ  

 ْت بساحِته َرزِياإلنساَن إذا حل ٌة، وابُتِليَ إن  ةٍ بَبِلي اِس أن ُيسلِمن عادِة الن وا هذا ؛ فإن
صاَب ويُواسوه، بل قد ميكثون عنَده وجيالسونه وقًتا يطوُل أو يَقُصرُ 

ُ
  .امل

اجللـوُس للتعزيـِة؛ ســواٌء مـن أهـِل امليـِت الســتقباِل : وممـا اعتـاده النـاُس يف هــذه األزمـانِ 
واساِم يف ُمصاِم وغِري ذلك َمن يأيت من الناِس للتعزيِة، أو ممن جيالسُ 

ُ
  .أهَل العزاِء مل

، وهـذه املسـألُة "مسألُة الجلـوِس للتعزيـةِ ": وِمن املسائِل اليت حتتاُج إىل إيضاٍح وبيانٍ 
هــي أهــم مســألٍة يف بــاِب التعزيــِة، بــل هــي أُم البــاِب، وقــد كثُــر اخلــالُف فيهــا بــَني أهــِل 

ُ يف هــذا املبحــِث العلــِم وغــريِهم؛ وألجــِل هــذا اخلــ ُمســتِعيًنا بــاِهللا وحــَده-الِف ســأُبني- 
ليِل، مـَع بيـاِن وجـِه االسـتدالِل، وُمناَقشـِة كـل دليـٍل مبـا َيسـتِحقه  حكَم هذه املسألِة بالـد
ُ الرأَي الـراجَح  أُبني ِة، واحلكِم عليه مبا يستوجُب ذلك، ُمثرعيَوْفَق القواعِد واألصوِل الش

  .ن غِري َتعصٍب وال هًوى، وأسأُل اَهللا التسديَد والرشادَ مِ 
ـــِة مـــن فقهـــاِء املـــذاهِب األربعـــِة وغـــريِهم؛ فـــإْن أَصـــبُت فِمـــن  وســـأَنُقُل فقـــَه علمـــاِء اُألم

  :لطِف اِهللا وعونِه، وإْن أخَطأُت فَمنِبُت اخلطِأ وَمعِدنُه؛ فأقوُل وباِهللا التوفيقُ 
 ــــِت يف بيــــٍت، فيقصــــَدهم َمــــن أراد ( :عزيــــةِ المــــراُد بــــالجلوِس للتأْن جيتمــــَع أهــــُل املي

ُخيمـاُت الـيت أُِعـدْت هلـذه : وُحيَمُل علـى هـذا املعـىن. )١()التعزيةَ 
القاعـاُت والصـاالُت وامل

 األموِر يف العصِر احلايل.  
                                                           

 .٥/٣٠٦ للنووي » المجموع« )١(
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  حكُم الجلوِس للتعزيةِ 
  

  :أهُل العلِم على أقواٍل أربعةٍ  فيهِ ختَلف أما حكم الجلوِس للتعزية فقد 
  

ـــِة ُمحـــرمٌ  :القـــوُل األولُ  ، واختـــاره )١(وهـــو روايـــٌة يف مـــذهِب أمحـــدَ  .الجلـــوُس للتعزي
  .)٢(الشيُخ ابُن ُعثَيمنيَ 

  

، وروايـــٌة عنـــَد )٣(وهـــو أحـــُد قـــويلَِ احلنفيـــةِ  .الجلـــوُس للتعزيـــِة مكـــروهٌ  :القـــوُل الثـــاني
  .)٦(، واملشهوُر من مذهِب احلنابلةِ )٥(الشافعيةِ  ، ومذهبُ )٤(املالكيةِ 

  

ــــِة ُمبــــاٌح ألهــــِل الميــــِت فقــــْط، :القــــوُل الثالــــثُ  وهــــو قــــوٌل عنــــَد  الجلــــوُس للتعزي
، وهـــو اختيـــاُر ابـــِن )٩(، وروايـــٌة يف مـــذهِب أمحـــدَ )٨(، وروايـــٌة يف مـــذهِب مالـــكٍ )٧(احلنفيـــةِ 

  .)١٠(بازٍ 
                                                           

 .٢/٢٨٦» المبدع شرح المقنع«، ٣/٤٠٦» الفروع« )١(
 .٣٠ص» سبعون سؤاًال في أحكام الجنائز« )٢(
 .٢/٢٤١» الدر الُمختار«، ٢/٢٠٧» البحر الرائق« )٣(
 .١٧٠ص» الحوادث والبدع« )٤(
 .٢/٤١» مغني المحتاج«، ٢/٤٥٩» العزيز شرح الوجيز« )٥(
 .١/٣٧٤» فيالكا«، ٢/٤٠٦» المغني« )٦(
 .٢/٢٤١» الدر المختار«، ٢/٢٦٠» البناية شرح الهداية« )٧(
 .٢/٢٣٠» مواهب الجليل« )٨(
 .٢/٢٨٧» المبدع شرح المقنع«، ٣/٤٠٦» الفروع« )٩(
 .٣٨٢-١٣/٣٧٣» مجموع فتاوى ومقاالت ُمتنوعة« )١٠(
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وهـو قـوٌل  ين،تعزيِة ُمباٌح ألهِل الميِت وغيرِهم من الُمعز الجلوُس لل :القوُل الرابعُ 
  .)٢(، وروايٌة يف مذهِب أمحدَ )١(عنَد احلنفيةِ 

  :أدلُة القوِل األوِل القائليَن بالتحريمِ 
ُكنـا نـَُعـد االجتمـاَع : (أنـه قـال ���� )٣(ما أُِثَر عن جريـِر بـِن عبـِد اِهللا الَبَجلـي  :أوًال 

  .)٤()أهِل الميِت، وصنيعَة الطعاِم بعَد دفِنه ِمن النياحةِ  إلى
  .)٥(»اموعِ «اإلماُم النووي يف  وهذا األثُر صححه

إسـناُده صـحيٌح، رجـاُل الطريـِق األوِل علـى : (»ِمْصـباِح الزجاجـةِ «ريي يف وصِ وقال البُ 
  .)٦()شرِط البخاري، والثاين على شرِط مسلمٍ 

                                                           

 .٢/٢٤٠» الدر المختار« )١(
ــعالمبـــدع شـــرح الم«، ٣/٤٠٦» الفـــروع« )٢( ـــِنيةالنَكـــ«، ٢/٢٨٧» قنـ البـــن ُمفِلـــح » ت والفوائـــد الس
١/٢٠٨. 
)٣(  َجرِيــُر بــُن عبــِد اِهللا بــِن جــابٍر الَبَجلــي���� : بــيجليــٌل، أســَلم قبــَل مــوِت الن بــأربعيَن يوًمــا،  ����صــحابي

 ١/٣٠٨» ألصـحاباالسـتيعاب فـي معرفـة ا«. سنَة إحدى وخمسين للهجـرِة النبويـِة الشـريفةِ  ����وتـُُوفي 
)٣٢٦.( 
ــُد  )٤( ـــاُم أحمــــ ـــه اإلمـــ ـــه )٦٩٠٥(أخرجـــ ــُن ماجـــ ــــي ١/٥١٤، وابــــ ــدارقطني فــ ــلِ «، والــــ  ٧/٤٦٢» الِعلَــــ
،  ورُِوَي من قوِل عمَر بِن الخطاِب رضي اهللاُ عنه). ٢٢٧٨(» المعجم الكبير«، والطبراني في )٣٣٥٣(

 .١٠٧ص» تاريخ واسط«الواسطي في  ، وأسلمُ )٧(» ُمصنِفه«كما أخرجه ابُن أبي شيبَة في 
)٥/٢٩٠ )٥. 
 ).١٦١٢(رقم  ١/٥١٤» مصباح الزجاجة، مع حاشيِته سنن ابن ماجه« )٦(
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  .)٢(»صحيِح ابِن ماجه«، ويف )١(»أحكاِم اجلنائزِ «األلباين يف الشيُخ وصححه 
 نديا نرى: ("قولُه: قال السحابِة ، "ُكنهذا مبنزلِة روايِة إمجاِع الص� يبأو تقريِر الن ،

  .)٣()، وعلى الثاين فحكُمه الرفُع، وعلى التقديِر فهو ُحجةٌ �
كـــانوا يـــرون املنــَع مـــن ذلـــك، بــل يـَُعدونـــه مـــَع َصـــْنعِة   �أن الصـــحابَة  :لـــةِ وجــُه الدال

  !الطعاِم ِمن النياحِة، اليت هي من أفعاِل اجلاهليةِ 
لُ  ل أمحـُد يف اجللـوِس : (وهذا هو املنقوُل عن اإلماِم أمحـَد يف روايـٍة لـه؛ قـال اخلَـالسـه

  .)٤()ملنعُ إليهم يف غِري موضٍع، ونُِقَل عنه ا
؛ حيُث قال يف مسألِة قصـِد -رمحه اهللاُ تعاىل-واختار هذا القوَل الشيُخ ابُن ُعثَيمَني 

ــنِة، ولكــْن إذا  : (التعزيــِة، والــذهاِب إىل أهــِل امليــِت يف بيــِتهم هــذا لــيس لــه أصــٌل مــن الس
يهم؛ فـال حـرَج أن كان اإلنساُن قريًبا لك، وختشى أن يكوَن من القطيعِة أال تـذهَب إلـ

 ُعــز
ــي امل ــِت ال ُيشــرَُع هلــم االجتمــاُع يف البيــِت وتلقســبِة ألهــِل امليين؛ تــذهَب، ولكــْن بالن

ا يُغِلقون البيَت، وَمن صاَدَفهم يف السوِق  ياحِة، وإمنلِف من النه بعُض السهذا عد ألن
  .أو يف املسجِد عزاهم

  :فها هنا أمرانِ 

                                                           

 .٢١٠ص» أحكام الجنائز« )١(
 .٢/٤٨» صحيح ابن ماجه« )٢(
)٣( » ندي١/٥١٤ »سنن ابن ماجه، بحاشية الس )تحَت أثِر جريِر بِن عبِد اِهللا رضي اهللاُ عنه) ١٦١٢. 
 .٣/٤٠٦» الفروع« )٤(
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إذا كــان : الــذهاُب إىل أهــِل امليــِت؛ وهــذا لــيس مبشــروٍع، اللُهــم إال كمــا قلــتُ  :األولُ 
  .من األقارِب، وخيشى أن يكوَن ترُك ذلك قطيعةً 

ُعز  :الثاني
ين؛ وهذا ال أصَل له، بل عده بعُض السلِف مَع ُصْنِع اجللوُس الستقباِل امل

  .)١()الطعاِم ِمن النياحةِ 
ــا ــرانَ  :ثانًي ــُن ِمْه ــُد الــرحمِن ب ــرَة : واســَتَدلوا بمــا رواه عب ــا هري قــال حــيَن  ����أن أب

ُعــوني بِمْجَمــٍر، وَأْســِرُعوا بــي؛ : (حضــره المــوتُ  ال َتضــرِبُوا علــي ُفْســطاطًا، وال تـَْتبـَ
ــالُح علــى َســرِيرِه قــال«: يقــولُ  ����فــإني ســمعُت رســوَل اِهللا  جــُل الصإذا ُوِضــَع الر :

َلـُه، أيـَن تَـذَهُبوَن : وإذا ُوِضَع الرجُل السوُء على سريرِه قـال. ني َقدُمونيَقدُمو  يـا َويـْ
  .)٢(»!بي؟

ــيُخ أمحــُد بــُن عبــِد الــرمحِن البنــا، ُمعلًقــا علــى هــذا احلــديثِ  ــه ال جيــوُز : (قـال الشوفيــه أن
ِع الناِس فيـه للتعزيـِة، وال ألجِل اجتما  -كالسراِدِق واخلَْيمِة وحنِو ذلك-نصُب ُفْسطاٍط 

اتباُع اَجلنـازِة بنـاٍر؛ فـإن ذلـك مـن عوائـِد اُجلهـاِل وَمـن ال ِديـَن هلـم، وممـا ـى الشـرُع عنـه 
فاعَله، ومَع ذلك فال تزاُل هذه العادُة باقيًة عنَد الناِس إىل اآلَن؛ فال حوَل وال قـُوَة  م وذَ 

  .)٣()إال باهللاِ 
  .استقراُء حاِل السلِف، بأنهم لم يكونوا يجلسون ويجتمعون للعزاءِ  :ثالثًا

                                                           

 .٣٠ص» سبعون سؤاًال في أحكام الجنائز« )١(
 ).٦٦٣٦(، والبيهقي )٤٠(، والنسائي )٧٨٩٦(أخرجه اإلماُم أحمُد  )٢(
 .٨/٦» الفتح الربانيّ « )٣(
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أن االجتماَع للتعزيِة فيه تجديٌد للحزِن وإدامٌة لـه، وهـذا يخـالُف الحكمـَة  :رابًعا
  .من التعزيِة؛ وهي المواساُة والتسليُة، ال التذكيُر بالمصيبِة وتجديُد الحزنِ 

للتعزيــِة يحصــُل فيــه بِــدٌَع وُمخاَلفــاٌت شــرعيٌة؛ كُصــنِع أهــِل  أن االجتمــاعَ  :خامًســا
  .الميِت الطعاَم للناِس، والنياحِة، وغيِرها، وكل هذا ُمحرٌم وال يجوزُ 

  :ُمناَقشُة أدلِة القائليَن بالتحريمِ * 
ــُر جريــِر بــِن عبــِد اِهللا  :أوًال  ه أهــُل العلــِم بــأكثَر حيــُث أعلــ ال ُيســلُم بصــحِته؛ ����َأثـَ

  .من علةٍ 
، عن )٢(، عن قيِس بِن أيب حازمٍ )١(وهذا األثُر رواه ُهَشيٌم، عن إمساعيَل بِن أيب خالدٍ 

  .جريِر بِن عبِد اهللاِ 
ـــِة ُهَشـــيٍم؛ ـــُن : فـــرواه عنـــه أربعـــٌة مـــن الـــرواِة هـــم واشـــتَهر الحـــديُث مـــن رواي ســـعيُد ب

  .)٣(، واحلسُن بُن َعَرفةَ )٢(، وُسَريُج بُن يونسَ )١(فضلِ ، وشجاُع بُن َخمَلٍد أبو ال)٣(منصورٍ 

                                                           

ثقــةٌ (): ٤٤٢(رقــم  ١٣٨ص» قريــبِ الت «؛ قــال الحــافُظ ابــُن حجــٍر فــي لــي جَ الهم، البَ وْ َمــ سـي مَ حْ األَ  )١(
 ).هـ١٤٦ثبٌت، ت

)٢(  يأبــ، الَبَجلــي  قريــبِ «؛ قــال الحــافُظ ابــُن حجــٍر فــي عبــِد اِهللا الكــوفيرقــم  ٨٠٣ص» الت)٥٦٠١ :(
ـُـُوفي بعـَد التسـعيَن . إنه اجتَمع له أن يروَي عن العَشرةِ : وهو الذي يُقالُ . له رؤيةٌ : ثقٌة، ُمخضَرٌم، ويُقالُ ( ت

 ).أو قبَله
؛ قال الحافُظ ابُن حجٍر فـي ابُن شُ  )٣( قريـبِ «ْعبَة، أبو عثماَن الُخراساني٢٤١٢(رقـم  ٣٨٩ص» الت :(
ِة ُوثُوِقه به، ت ( ا في كتابِه؛ لشدٌف، وكان ال يرجُع عمهـ٢٢٧ثقٌة ُمصن.( 
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  .فأما روايُة سعيِد بِن منصوٍر، وشجاِع بِن َخمَلٍد؛ فرواها ابُن ماجه -
اَرُقْطين يف  - ا روايُة ُسَريِج بِن يونَس، واحلسِن بِن َعَرفَة؛ فرواها الدِعَلِله«وأم«.  

  .رٍ أربعُتهم عن ُهَشيٍم بسنِده إىل جري
فجميُع هؤالِء رَوْوا هذا األثَر عن ُهَشيِم بِن َبِشٍري، وُهَشيٌم دلسه عن َشـرِيِك بـِن عبـِد 

  .اِهللا؛ فيَـُؤوُل احلديُث إىل روايِة َشرِيٍك، وهو املداُر األصلي للحديثِ 
ـــَة بـــِن أيب خـــاز : وُهَشـــيمٌ  ـــَلمي، أبـــو معاوي ـــُن َبِشـــِري بـــِن القاســـِم بـــِن ِدينـــاٍر الس ٍم هـــو اب
 الواسطي.  

  .وقد اختَلف العلماُء فيه بيَن ُموثٍق له وُمتِهٍم له بالتدليسِ 
  :وممن وثقه من العلماءِ 

                                                                                                                                                          

ُس، أبــو الفضــِل؛ قـال الحــافُظ ابــُن حجــٍر فـي  )١( قريــبِ «الفـالصــدوٌق، ): (٢٧٦٣(رقــم  ٤٣١ص» الت
وقال عنه ). هـ٢٣٥، ت »الضَعفاءِ «َوِهَم في حديٍث واحٍد رفـََعه وهو موقوٌف، فذََكره الُعَقيلي بسبِبه في 

ــيُخ، ثقــةٌ : ابــُن معــينٍ  ــَم الش ). كــان ثقــةً : (، وقــال أحمــدُ )ثقــةٌ : (وقــال أبــو زُْرعــةَ . أعرفُــه، لــيس بــه بــأٌس، نِع
رقـــم  ٢/١٠٧) بـــل ثقـــةٌ : (»حريـــر التقريـــبت«، وقـــال فـــي )٢٨٤٣(رقـــم  ٤/٢٨٤» تهــذيب التهـــذيب«
)٢٧٤٨.( 
رقـم  ٣٦٧ص» التقريـبِ «ي؛ قال الحافُظ ابُن حجٍر فـي وذِ ر ابُن إبراهيَم البغدادي، أبو الحارِث المَ  )٢(
 ).٢٣٥ثقٌة عابٌد، ت ): (٢٢٣٢(
ــٍر فـــي  )٣( ـــُن حجـ ؛ قـــال الحـــافُظ اب البغـــدادي ــي ــو علـ ـــدي، أبـ ــَد الَعْب ـــبِ الت «ابـــُن يزيـ رقـــم  ٢٣٩ص» قري
 ).هـ٢٥٧صدوٌق، ت ): (١٢٦٥(
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  .)١()ما رأيُت أنبَل يف احملدثني من ُهَشيمٍ : (محاُد بُن زيٍد؛ قال عنه -١
؛ قــال عنــه -٢ محِن بــُن َمْهــِديســفياَن  كــان ُهَشــيٌم أحفــَظ للحــديِث مــن: (عبــُد الــر

 وري٢()الث(.  
  .)٣()ُهَشيٌم أحفظُ : (أبو ُزْرعَة الرازي؛ فقد ُسِئَل عن ُهَشيٍم وَجرِيٍر، فقال -٣
  .)٤()حافٌظ ُمْتِقنٌ : (اخلَِليلي؛ قال عنه -٤

  :ما قيل في تدليِسه
١-  سُ : ُهَشيمٌ : (قال الِعْجليثقٌة، وكان يُدل ٥()واسطي(.  
  .)٦()ان ثقًة ثـَْبًتا، يُدلُس كثريًاك: (قال ابُن سعدٍ  -٢
  .)٧()كان ُمدلًسا: (قال ابُن ِحبانَ  -٣
مـا أدراه مـا خيـرُج : قيل ليحىي بِن معٍني يف تساهِل ُهَشـيٍم، فقـال: (قال أبو داودَ  -٤

  .)٨()من رأِسه
                                                           

 .١٤/٩٠للخطيِب البغدادي » تاريخ بغداد« )١(
 .١٤/٩٢للخطيِب البغدادي » تاريخ بغداد« )٢(
 .٩/١١٥البن أبي حاتم » الجرح والتعديل« )٣(
 .١/١٩٦ألبي يَعَلى الخليلي » اإلرشاد« )٤(
 .١٤/٩٣للخطيِب البغدادي » تاريخ بغداد« )٥(
 .٧/٢٢٧البن سعد » الطبقات الكبرى« )٦(
 .٥٦-١١/٥٤» تهذيب التهذيب« )٧(
 .٥٦-١١/٥٤» تهذيب التهذيب« )٨(
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٥-  هيبسٌ : (قال الذ١()إماٌم، ثقٌة، ُمدل(.  
  .)٢()ْبٌت، كثُري التدليِس واإلرساِل اخلَِفي ثقٌة ثَـ : (قال احلافُظ ابُن حجرٍ  -٦

  :تحقيُق القوِل فيه
 هيبــدليِس؛ : (قـال اإلمـاُم الــذه كثـُري التأنـ قــاِت، إالـاِظ الثه كــان مـن احلُفال نـزاَع يف أنـ

  .)٣()فقد رَوى عن مجاعٍة مل َيسَمْع منهم
م عَ  وعليه، أ اِظ، إالسنيفُهَشيٌم من احلُفوه من املدل٤(د(.  

: قـال أبـو داودَ . ؛ فـال تصـح، فقـد نفاهـا اإلمـاُم أمحـدُ )٥(وأما روايـُة ُهَشـيٍم عـن َشـرِيكٍ 
ــــٍر  ــــَل عــــن قــــيٍس عــــن جري ــــد ": �ذَكــــرُت ألمحــــَد حــــديَث ُهَشــــيٍم عــــن إمساعي ُكنــــا نـَُع

                                                           

 ).٥٩٧٩( رقم ٢/٣٣٨» الكاشف« )١(
 ).٧٣٦٢(رقم  ١٠٢٣ص» تقريب التهذيب« )٢(
 .١/١٨٣» تذكرة الُحفاظ« )٣(
، بعَد ذكرِ  )٤( كتوُر مسفٌر الّدمينيُهَشـيًما قـد وقَـع فـي أنـواِع : (ه لحـاِل ُهَشـيمٍ قال الد م نعلـُم أن ـا تقـدمم

). اإلسناُد، والتسويُة، والعطُف، والشيوُخ، كما أنـه دلـس عـن بعـِض الضـعفاِء والمجهـولين: التدليِس، منها
 .٣٦٤ص» التدليس في الحديث«
ــو عبـــِد اِهللا الكــوفي القاضـــي، روى عــنَشـــرِيُك بــُن عبـــِد اِهللا؛ ابــُن أبـــي َشــرِيٍك ا هــو )٥( ، أب َخعـــيأبـــي : لن

، وإبراهيَم بِن َجرِيٍر الِعْجلي، وإسماعيَل بِن أبي خالٍد، وغيرِهم، وروى عنه ِبيعيإسحاَق الس : ، ابـُن مهـدي
 ُئ كثيــًرا،صــدوٌق يخطــ: (»التقريــبِ «قــال عنــه ابــُن حجــٍر فــي  .ووكيــٌع، ويحيــى بــُن آدَم، وُهَشــيٌم، وغيــُرهم

: »تحريـر تقريـب التهـذيب«وفـي  .١/٢٦٦» تقريـب التهـذيبِ «). تغير حفظُه منُذ تـولى القضـاَء بالكوفـةِ 
أنه يـََتعيُن تَتبُع ما ُتوِبَع عليه؛ فإنـه ُيخـاُف أن يكـوَن ضـعيًفا عنـَد التفـرِد؛ لسـوِء حفِظـه : خالصُة القوِل فيه(

 ).مسلٌم، وإنما أخَرج له في المتابَعاتِ  وغلِطه، ولم َيحَتج له

 
َّ
 لِ ْج الت

ُ
 ِل  ية

ُ
 ح

ْ
ْعِزيِة ك

َّ
وِس�ِللت

ُ
ل

ُ
            ِم�الج

  

١٨ 

 

َعـه مـن : ، قال"االجتماَع عنَد أهِل امليِت، وصنيعَة الطعاِم من أمِر اجلاهليةِ  زَعُموا أنـه مسَِ
  .)١(وال أرى هلذا احلديِث أصًال : شريٍك؟ قال أمحدُ 

فاحلديُث ِمن هـذا الوجـِه ال َيِصـح؛ لوجـوِد ِعلـِة التـدليِس مـن ُهَشـيٍم، وألن ُهَشـيًما مل 
  .ُيصرْح بالتحديِث يف شيٍء من طرِق احلديِث، إَذْن هذه علٌة يف سنِد هذا احلديثِ 

ُكنـــا نـَُعـــد ": �وأعلـــه الـــدارقطين كـــذلك؛ فقـــد ُســـِئَل عـــن حـــديِث قـــيٍس عـــن جريـــٍر 
يرويــه ُهَشــيُم : ؛ فقــال"االجتمـاَع إىل أهــِل امليــِت، وَصــِنيعَة الطعــاِم بعــَد دفِنــه ِمــن النياحــةِ 

يٍم عـــن بـــُن بشـــٍري، واخُتِلـــَف عنـــه؛ فـــرواه ُســـَريُج بـــُن يـــونَس، واحلســـُن بـــُن عرفـــَة عـــن ُهَشـــ
 ال : ثقـــٌة؟ قـــال: قيـــل. إمساعيـــَل عـــن قـــيٍس عـــن جريـــٍر، ورواه خالـــُد بـــُن القاســـِم املـــدائين

اُد بــُن خرجــوه عــن ُهَشــيٍم عــن شــريٍك عــن إمساعيــَل، ورواه أيًضــا عبــ. أضــمُن لــَك هــذا
  .)٢(العواِم عن إمساعيَل كذلك

 روايَة ُهَشيٍم عن شريِك بِن عبِد اِهللا، وعب ريـُق أخرجـه  ادٍ فَأَعلعـن إمساعيـَل، وهـذا الط
 ــربايناِم عــن إمساعيــَل عــن قــيِس بــن أيب حــازٍم قــال )٣(الطــاِد بــِن العــوقــال : مــن طريــِق عب

. َشـك إمساعيـلُ  "امليـِت بعـَدما يُـدَفُن؟ يـَُعـدُدوَن امليـَت، أو قـال أهـلَ ": جريُر بُن عبِد اهللاِ 
ارقطين كما سبق. "دها النياحةَ ُكنا نـَعُ ": قال. نعمْ : قـُْلنَ  ه الدفهذا األثُر َأَعل.  

                                                           

 ).١٨٦٧(رقم  ٣٨٨رواية أبي داود السِجْستاني ص» مسائل اإلمام أحمد« )١(
 ).٣٣٥٣(رقم  ٧/٤٦٢» الِعَلل« )٢(
 ).٢٢٧٨(رقم  ٢/٣٠٧» المعجم الكبير« )٣(
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ــا روايــُة ُســَريِج بــِن يــونَس، واحلســِن بــِن َعَرفــَة؛ فقــد رَويَاهــا عــن ُهَشــيٍم، وقــد ســبق  وأم
  .الكالُم على روايِة ُهَشيٍم هذه

نصــِر  فــرواه عــن: )١()٦٩٠٥رقــم (» ُمســَنِده«وقــد أخــرَج األثــَر أيًضــا اإلمــاُم أمحــُد يف 
 ُكنـا نـَُعـد : (، عن إمساعيَل، عن قيٍس، عـن جريـِر بـِن عبـِد اِهللا الَبَجلـي بلفـظِ )٢(بِن بابٍ 

.(...  
 اٌب؛ قال عنـه البخـاري فَسَنُد هذا األثِر رواتُه ثقاٌت، ما عدا نصَر بَن باٍب، فهو كذ :

: بـــُن املـــديين  ، وقـــال علـــي )لـــيس حديثُـــه بشـــيءٍ : (، وقـــال ابـــُن معـــنيٍ )يرمونـــه بالكـــذبِ (
بــُن زَُهــُري  ، وقــال أبــو خيثمــةَ )مــرتوُك احلــديثِ : (، وقــال أبــو حــاٍمت الــرازي )رَميــُت حديثَــه(

  ).كذابٌ : (حربٍ 
  .ألن فيه نصَر بَن باٍب اخلُراساين  فهذا السنُد واٍه؛

قـال . حديثُـهأنه كان ُحيتَمُل  :ووجُه روايِة اإلماِم أحمَد بِن حنبٍل عن نصِر بِن بابٍ 
: يقـولُ  -يعين زَُهـَري بـَن حـربٍ -مسعُت أبا خيثمَة : قلُت أليب: عبُد اِهللا ابُن اإلماِم أمحدَ 

ابٌ  اٌب؟: فقـال. نصُر بُن باٍب كذ أسـتغفُر اَهللا، كـذ ث عـن ! إينه حـدـا عـابوا عليـه أنـ إمن

                                                           

األثُر داخٌل في مسنِد عبِد اِهللا بـِن األثُر ال يوجُد في مسنِد جريِر بِن عبِد اِهللا رضي اهللاُ عنه، ف: فائدةٌ  )١(
ْر لتصنيِف  اإلماَم أحمَد لم يـََتصد قًا، وجمعه »الُمسَندِ «عمٍرو رضي اهللاُ عنهما؛ وذلك ألنما ُوِجَد ُمفرإن ،

 .ابُنه عبُد اهللاِ 
، أبو سهٍل المَ  )٢( وَ رْ الُخراساني ٢/٣٠٥» تعجيل المنفعة«). تقريًبا ١٩٣ت(زي. 
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ــَع منــهإبــراهيَم الصــائِغ، وإبــراهيُم مــن أهــِل بلــِده ال يُنَكــُر أن يكــو  ــُر . )١(َن مسَِ وهــذا يُفس
  .»ُمسَنِده«روايَته للحديِث يف 

ثَنا وكيــٌع، عــن مالــِك بــِن ِمْغــَوٍل، عــن  :قــال -أيًضــا-وأخرجــه ابــُن أبــي شــيبَة  حــد
: هـل يُنـاُح ِقـبـََلكم علـى امليـِت؟ قـال: ، فقـال�علـى عمـَر  �َقِدَم جريٌر : طلحَة قال

ــُم الطعــاُم؟ قــالفهــل َجتتِمــُع النســاُء عنــ: قــال. ال : فقــال. نعــم: َدكم علــى امليــِت، وُيطَع
  .)٢(تلك النياحةُ 

فــرواُة إســناِد هــذا األثــِر كلهــم ثقــاٌت، ولكــن طلحــَة بــَن ُمصــرٍف مل يســمْع مــن عمــَر 
  .�رضي اهللاُ عنه، ومل يُذَكْر له مساٌع من جريٍر 

ده أسلُم بُن سهٍل الواسطي كما أورَ   ،����وقد ورد هذا األثُر عن عمَر بِن الخطاِب 
أنـا عمـُر أبـو حفــٍص : أنـا يزيــُد بـُن هـاروَن قـال: ثنـا عبـُد احلميـِد قـال: قـال» تارِخيـه«يف 

 يـَْريفاِب : قال -وكان ثقةً -الصاٌر أبو اَحلَكِم، قال عمُر بُن اخلطثنا َسي�) : ا نـَُعـدُكن
  .)٣()لنياحةِ االجتماَع عنَد أهِل امليِت بعَد دفِنه من ا

                                                           

 .٢/٣٠٦» يل المنفعةتعج« )١(
فـي النياحـِة علـى الميـِت ومـا جـاء فيـه : ، في كتاِب الجنائِز، بـاب»ُمصنِفه«أخرجه ابُن أبي شيبَة في  )٢(
 ).٧(رقم  ٣/٢٦٣
 .١٢٦ص» تاريخ واسط« )٣(
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؛ ألن �وهـــذا األثـــُر ال يصـــلُح أن يكـــوَن ُمتاَبعـــًة صـــحيحًة ألثـــِر جريـــِر بـــِن عبـــِد اِهللا 
 اٍر أبا احلكِم البصـرياَر بَن أيب سيمل يـَْلـَق عمـَر  -ِدينـارٌ : وامسُـه َوْرداُن، وقيـل-سي� ،

  .، فهذا األثُر ُمنقِطعٌ )هـ١٢٢ت(ُع تابعي ، فالرجُل تابِ )١(بل وال أحًدا من الصحابةِ 
،ـــه ال يصـــح مـــَع  �وميكـــُن أن يعـــوَد هـــذا األثـــُر املشـــهوُر عـــن جريـــٍر  فـــاألثُر بطريَقْي

لــو صــح عنــه، فيكــوَن هــذا رأيًــا لعمــَر بــِن اخلطــاِب خــاَلف فيــه  �ضــعِفه إىل أثــِر عمــَر 
  .ساءِ على ِذْكِر الن  ص حديَث عائشَة الصحيَح، خاصًة أن حديَث عائشَة نَ 

  :النتيجةُ 
ُ أن أثـــَر جريـــٍر  ـــا ســـبق يـََتبـــنيـــه مل يَثبُـــْت بطريـــٍق  ضـــعيفٌ  �ممـــٌة؛ ألن ال تقـــوُم بـــه ُحج

  .ال يصح منه شيٌء، واهللاُ أعلمُ إنه ف �أما ما ُرِوَي عن عمَر . صحيحٍ 
  :وعلى فرِض صحِة هذا األثِر، فيمكُن توجيُهه بما يلي

بســـبِب النياحـــِة الـــيت هـــي مـــن ِخصـــاِل اجلاهليـــِة، الـــيت قـــال عنهـــا  أن منـــَع هـــذا الفعـــلِ 
أربـــٌع ِمـــن أمـــِر الجاهليـــِة ال «: �كمـــا يف حـــديِث أيب مالـــٍك األشـــعري ،  �الرســـوُل 
 عُن في األنساِب، والفخُر في األحسـاِب، واالستسـقاُء بـاألنواِء : تَترُكونُهنأو -الط

ــالنُجومِ : قــال ــْب قبــَل موِتهــا؛ بُِعثــْت يــوَم القيامــِة . ياحــةُ ، والن -ب والناِئحــُة إذا لــم تـَُت
، وصــورُة النياحــِة الــيت وَردْت يف أثــِر جريــِر بــِن عبــِد اِهللا )٢(»وعليهــا ِســْرباٌل ِمــن َقِطــرانٍ 

  :هي ما َمجعْت أمرينِ  �
                                                           

 ).٢٨١٣(رقم  ٤/٢٦٤» تهذيب التهذيب« )١(
 ).٩٣٤(رقم  ٢/٦٤٤نياحة التشديد في ال: أخرجه مسلٌم في كتاِب الجنائِز، باب )٢(
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  .أن يكوَن هناك اجتماٌع للعزاِء عنَد أهِل امليتِ  :األول
أن يكوَن هنـاك ُصـنٌع للطعـاِم مـن أهـِل امليـِت إلكـراِم َمـن يـأتيهم مـن أضـياٍف  :الثاني

  .وَمن جيتمُع عنَدهم، والنياحُة تكوُن بكثرِة َمن ميكُث عنَدهم إظهاًرا ملصيبِة هذا امليتِ 
مُة قال  العال وكاينـ: (�عنَد قوِل جريـِر بـِن عبـِد اِهللا  -رمحه اُهللا تعاىل- الشُكن ا نـَُعـد

م كانوا يـَُعدون االجتمـاَع عنـَد أهـِل امليـِت : (إخل )...االجتماَع عنَد أهِل امليِت  يعين أ
نوًعـا مـن النياحـِة؛ ِلَمـا يف ذلـك مـن التثقيـِل علـيهم، = بعَد دفِنه، وأكَل الطعاِم عنـَدهم 

ـم وَشْغِلهم مَع ما هم فيه من شغلِة اخلاطِر مبوِت امليِت،  ِة؛ ألـن وما فيه مـن ُخماَلفـِة الس
ــــك، وكلُفــــوهم ُصــــنَع الطعــــاِم  ــــا، فخــــاَلفوا ذل مــــأمورون بــــأن يصــــنعوا ألهــــِل امليــــِت طعاًم

  .)١(  )لغريِهم
ـــيُخ ابـــُن ُعثَيمـــنيَ  عزيـــِة  -رمحـــه اهللاُ تعـــاىل- وقـــال الشعنـــَد حديِثـــه عـــن حكـــِم قصـــِد الت
ُعــز : ()٢(هموالــذهاِب ألهــِل امليــِت يف بيــتِ 

ه اجللــوُس الســتقباِل امل يَن ال أصــَل لــه، بــل عــد
  .)٣()بعُض السلِف مَع ُصْنِع الطعاِم من النياحةِ 

 وهذا فقُه حديِث جريِر بِن عبِد اِهللا الَبَجلي����.  

                                                           

 .٤/١١٨» نيل األوطار« )١(
 .٦٤-٦٢سيأتي مناقشةُ رأِي الشيِخ ابِن ُعثَيميَن في ص )٢(
 .٣٠ص» سبعون سؤاًال في أحكاِم الجنائزِ « )٣(
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ِة إنـه مـن النياحـ: فهذا ال يُعَلُم أن أحًدا من السلِف قـال أما الجلوُس للتعزيِة فقْط؛
يف التلبينـِة الـذي اسـَتَدل  -رضي اُهللا عنهـا-نه َُِي عنه؛ بل حديُث عائشَة إوحَده، أو 

  .به أصحاُب القوِل األوِل يـَُرده
؛ -رضي اهللاُ عنها-ُمعاِرٌض ِلَما جاء عن عائشَة  -على فرِض صحِته-وهذا األثُر 

ُر يف ذلــــك ال يصــــُل إىل حــــد البدعــــِة ُخمتِلفــــَني يف هــــذا؛ فــــاألم �فــــإذا كــــان الصــــحابُة 
  .يُوِجُب الرجوَع إىل الكتاِب والسنةِ  �الصحابِة  اختالفَ إن ُمث  ،والتحرميِ 
ــوا بــه :ثانًيــا ــذي احَتجــاين الليِل الث ًة : ميكــُن مناقشــُة الــدــه حــديٌث معلــوٌل، ُرِوَي مــربأن

  �بــِن أيب ذئــٍب، وُرِوَي مــرًة عــن أيب ســعيٍد اخلـُـْدري عــن أيب هريــرَة، ومــرًة موقوفًــا علــى ا
  .)١(»ذيِب الكمالِ «كما ذكر ذلك املِزي يف 

ــيُخ أمحــُد البنــا عنــَد كــالِم أيب هريــرِة  ــا مــا قالــه الشحيَنمــا قــال �أم) : ال َتضــرِبوا علــي
ــــي...)ُفْســــطاطًا، وال تَـْتَبعــــوين ِمبْجَمــــٍر  ــــره بــــه الش ــــا غــــُري صــــحيحٍ ، فمــــا فسُخ أمحــــُد البن. 

أن بعَض الناِس كان يضرُب على قربِه فسطاطًا حـىت يـتم دفنُـه ُمث : والصحيُح يف معناها
ـــلِف وَكرَِهـــه  ـــمِس، وقـــد فعلـــه بعـــُض الس الش ِة حـــر يُنـــزَُع، وهـــذا الفســـطاُط َيِقـــي مـــن شـــد

الـذي يُوَضـُع علـى القـِرب، وإْن كـان  هـذا الفسـطاطَ  �بعُضهم، ولكْن مل يُرِْد أبو هريـرَة 
 ِة احلر قاِء شداألقرُب جوازَه للحاجِة الت.  

                                                           

 ).٣٩٥٨(رقم  ٤/٤٧٩ )١(
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، ُمث أوَرد أثــرًا عـن عبــِد )بـاَب اجلريــِد علـى القـربِ (: »صـحيِحه«وقـد بـوب البخــاري يف 
نزِْعـه ا: (أنه رأى فسطاطًا على قِرب عبـِد الـرمحِن، فقـال -رضي اُهللا عنهما-اِهللا بِن عمَر 

ا ُيِظله عمُلهيا غالمُ  ١()؛ فإمن(.  
أنه عنَد القِرب، وليس يف أماكِن التعزيِة،  ىفذِكُر البخاري له يف هذا الباِب مما يدل عل

  .)٢(»الفتح«وهلذا املعىن أشار احلافُظ ابُن حجٍر يف 
ــــلفِ  :ثالثًــــا وا بــــه مــــن اســــتقراِء حــــاِل السم مل يكونــــوا : ميكــــُن مناقشــــُة مــــا اســــَتَدل بــــأ

  :مردوٌد من وجوهٍ  -فيما يظهُر يل-جيتمعون للعزاِء، فهذا االستقراُء 
 ما اسَتَدل به أصحاُب القوِل األوِل من أدلٍة وآثاٍر تدل على جواِز الجلوِس، -أ

ــا كانــت إذا مــات امليــُت مــ: (-رضــي اُهللا عنهــا-ومنهــا حــديُث أُم املــؤمنَني عائشــَة  ن أ
  .)٣(...)أهِلها، فاجتَمع لذلك النساُء، ُمث تـََفرْقَن إال أهَلها وخاصَتها 

  .فدلِت األحاديُث واآلثاُر على أن السلَف كانوا ال يـََرْوَن بأًسا يف االجتماعِ 
ما ذكـره ابـُن حجـٍر يف ترمجـِة عبـِد الـرمحِن بـِن عبـِد  :ومما يدل على اجتماِع السلفِ 

، مــن قــوِل أيب النْضــِر هاشــِم بــِن القاســِم أنــه )هـــ٦٥ت(ِهللا بــِن ُعْتبــَة الكــويف املســعودي ا
إين َألَعِرُف اليوَم الذي اختَلط فيه املسعودي؛ ُكنا عنَده وهو يُعزى يف ابـٍن لـه، إْذ : قال

                                                           

 ).الفتح - ٣/٥٨٧(أخرجه البخاري ُمعلًقا  )١(
 .٣/٥٨٨» فتح الباري« )٢(
 ).٢٢١٦(واللفُظ له، ومسلٌم ) ٥٤١٧(بخاري أخرجه ال )٣(
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ب، فَفـــزَِع وقـــام إن غالَمـــَك أَخـــذ مـــن مالِـــَك عَشـــرَة آالٍف وهـــرَ : جـــاءه إنســـاٌن فقـــال لـــه
  .)١()فدَخل يف منزلِه ُمث خرَج إلينا وقد اختَلط

 أن ــا يــدلى يف ابــٍن لــه؛ مموهــو يُعــز ــم كــانوا عنــَد املســعودي ضــِر يــذكُر أفهــذا أبــو الن
  .السلَف كانوا جيتمعون، وليس فيه بأسٌ 

ــا قياُمــه ودخولُــه إىل منزلِــه؛ فقــد يقــوُل قائــلٌ  ا: وأم ــا إنالجتمــاَع مل يكــْن يف البيــِت، مم
ــــم ال جيتمعــــون للعــــزاءِ  علــــى أ اليــــِة مــــن وصــــِف بيوتــــاِت . يــــدلقطــــِة التُنه يف النفســــأُبيـ

  .السلفِ 
 !َرها الشـديَد؟غَ هل للسلِف أن يجتمعوا في بيـوتِهم ومنـازِلهم إذا َعِلْمنـا ِصـ -ب

؛ فقـد كـان بيتُـه �وَحْسُبَك مثاًال بيُت ُحممٍد ، مفما كان يُعَرُف عن السلِف ِكبَـُر منازهلِ 
بِْئَســـما عـــَدْلُتمونا : (قالـــت -ارضـــي اُهللا عنهـــ-ُحْجـــرًة واحـــدًة، فعـــن أُم املـــؤمنَني عائشـــَة 

ــه وبــَني الِقْبلــِة،  �لقــد رأَيُتــين ورســوُل اِهللا ! بالَكْلــِب واِحلمــارِ  ُيصــلي وأنــا ُمْضــطِجعٌة بيَن
، فقَبضُتهمافإذا أراد أن يسجَد غمَ  ٢()ز رِْجَلي(.  

 يبقريـبِ -مثـاٌل لَتِقـيَس عليـه  �فهذا بيُت النـاِس  -ولـو علـى وجـِه التبـاقَي منـازِل الن
  .يف تلك األزمانِ 

ميكُن مَعها مقابلُة  أن السلَف كانوا يسكنون في قـًُرى وُمُدٍن صغيرٍة ُمتقارِبٍة، -ج
صاِب ولُْقياه 

ُ
فإْن مل يوجْد يف بيِته ُوِجَد يف مسجِد قريِته الوحيـِد، وإذا  ،بسهولٍة وُيسرٍ امل

                                                           

 ).٤٠٥٩(رقم  ٦/١٩٢» تهذيب التهذيب« )١(
)٢(  أخرجه البخاري)٥١٩.( 
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مل جيْده يف مسجِده وَجده يف السوِق الوحيِد، وهكذا؛ لكْن هل ينضـبُط هـذا يف زمانِنـا 
  !هذا ِلَمن أراد الوصوَل للتعزيِة وللمواساِة؟

ياِر، وِكبـََرهـــا، وكثـــرَة مســـاجِدها، وأســـ واِقها، فـــإذا أردَت وأنـــت تـــرى ترامـــَي أطـــراِف الـــد
تعزيَتــه فلــيس لــَك إال لُْقيــاه يف بيِتــه، أو يف املكــاِن الــذي جيلــُس فيــه عــادًة، فــإذا مل جتــْده 
صــاِب إذا كـــانوا  

ُ
فإنــه يصــعُب عليــك بعــَد ذلــك لقيــاه وتعزيتُـــه، بــل كيــف تُعــزي أهــَل امل

، ، واألســــــواُق كثــــــريةً تفرقــــــةً ، واألعمــــــاُل مُ ، والــــــدوُر متباينـــــةً كثـــــرييَن، والبيــــــوُت ُمتباِعــــــدةً 
  !؟واألوقاُت ضيقةً 

إَذْن، فعلــى قــوِل َمــن يقــوُل ُحبْرمــِة اجللــوِس، أو عــدِم مشــروعيِته؛ فإنــه إذا أراد أحــٌد أن 
صــاِب، فمــا عليــه إال أن يُفــرَغ مــن وقِتــه أياًمــا، ويــرتَك بعــَض أعمالِــه، لكــي 

ُ
يُعــزَي أهــَل امل

وهذا ال ميكُن . ذا يف سوِقه، وهذا يف َمْتَجرِه، وهذا يف مسجِدهيقابَل هذا يف عمِله، وه
مشقٌة على العبِد، والشريعُة جاءت لنفِي احلرِج ورفِع املشقِة، والُيسِر بل فيه وال يـََتيسُر، 

: البقـرة[ HHHHاْلُعْسـرَ  ِبُكـمُ  يُرِيـدُ  َوالَ  اْلُيْسـرَ  ِبُكـمُ  اللّـهُ  يُرِيـدُ IIII: والسـهولِة؛ قـال اُهللا تعـاىل

  .]٧٨ : الحجّ [ HHHHَحَرجٍ  ِمنْ  الدينِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَماIIII: ، وقال]١٨٥
صـاِب لُيعـزيَهم أحبـاُم، والنـاُس الراغبـون يف األجـِر 

ُ
فال َحل هنا إال أن جيتمَع أهُل امل

صاِب، ُمث ينصرفو 
ُ
  .إىل شأِم اومواساِة امل

بـل ُحيتَمـُل حصـولُه ومل  ، ال يدل علـى عـدِم حصـوِله،عدُم نقِل اجتماِعهم إلينا -د
  .يُنَقْل، هذا إذا سلْمنا أنه مل َيرِْد عن السلِف، مَع أنه واردٌ 



 
َّ
 لِ ْج الت

ُ
 ِل  ية

ُ
 ح

ْ
ْعِزيِة ك

َّ
وِس�ِللت

ُ
ل

ُ
            ِم�الج

  

٢٧ 

 

 ما ُعِرف عن مواساِة السلِف بعِضهم بعًضا، وتكافِلهم، ومواقِفهم الُمشرفِة، -هـ
 توىف

ُ
واقـِف؛ لتصـبريِه ومواسـاتِه، فهـذا ُخُلُقهـم  يف أحرِج امليلزُم منه وقوُفهم جبانِب أهِل امل

بعــَد إصــابِته وقبــَل موتِــه،  �وال أََدل علــى ذلــك مــن تــزاِمحهم علــى بيــِت عمــَر . الكــرميُ 
؛ أفـــال -رضـــي اُهللا عنهـــا-، وتعزيـــِة ابِنـــه وأُم املـــؤمنَني حفصـــَة �وبعـــَد موتِـــه حـــىت دفِنـــه 

صاِب؟قبِ يُ 
ُ
  .هم ولو مل يُنَقْل إلينافهذا واقعُ ! لون لتسليِة أخيهم امل

لم يُنَقْل عـنهم أنهـم اجتمعـوا بعـَد مـوِت النبـي  ����وأما احتجاُجهم بأن الصحابَة 
����.  

كانـت مصـيبُته علـى مجيـِع املسـلمني، ويف كـل ؛  ملـا مـات �أن النـيب  :فالجواُب عنه
حق العــزاَء، وهلــذا مل ، وكــل شــخٍص ُمصــاٌب ويســت�بيــٍت؛ فكــل بيــٍت لــه مكــاُن عــزاٍء 

  .جيتمعوا
ملـا كـان اليـوُم الـذي دخـل : (قـال �وال أََدل على ذلك من حديِث أنِس بـِن مالـٍك 

املدينَة، أضاء منها كل شيٍء، فلما كان اليوُم الـذي مـات فيـه، َأظَلـَم  �فيه رسوُل اِهللا 
ـــه حـــىت أَنَكْرنـــا األيـــد �منهـــا كـــل شـــيٍء، وملـــا نَفْضـــنا عـــن رســـوِل اِهللا  َي وإنـــا َلِفـــي دفِن

  .)١()قلوبَنا

                                                           

حديٌث : (وقال) ٣٦١٨(، والترمذي )١٦٣١(، وابُن ماجه )٨٩(أخرجه الدارمي في المقدمِة رقم  )١(
ــٌب صــــحيحٌ  ـــي )غريــ ــا فـ ـــاني كمــ ـــن ماجــــهصــــحيح ا«، وصــــححه األلبـ » ســــنن الترمــــذي «، و)١٣٣٢(» بـ

)٣٦١٨.( 
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وهـذا ظـاهٌر، فعنـَدما ميـوُت عظـيٌم مـن عظمــاِء هـذه األُمـِة؛ فـإن ُمصـابَه يف كـل بيــٍت، 
فهـــؤالِء العظمـــاُء والعلمـــاُء وااهـــدون ميوتـــون فتكـــوُن مصـــيبُتهم يف كـــل بيـــٍت، ويُعـــزي 

 تِ املسلمون بعُضهم بعًضا على ذلك املي.  
م َمن ُأِصيَب به فقطْ  ؛ فعزاُؤه يدخُل بيَت أهِله فقْط؛ أل يا املسلُم العامأم.  

ٌة مناقشُة ما اسَتَدلوا به مـن أن االجتمـاَع للتعزيـِة فيـه تجديـٌد للحـزِن وإدامـ :رابًعا
ُر ، وهـــذا يخـــالُف الحكمـــَة مـــن التعزيـــِة؛ وهـــي المواســـاُة والتســـليُة، ال التـــذكيلـــه

  .بالمصيبِة وتجديُد الحزنِ 
  :فالجواُب عنه ما يلي

صاِب، وإذهاِب احلزِن عنـه، وتسـليِته ممـا هـو 
ُ
لُِيعَلْم أن التعزيَة ما ُشرِعْت إال ملواساِة امل

ــــريعَة جــــاءت  فيــــه؛ فــــإذا كــــان غــــريُ  الش ذلــــك فــــال أحــــَد يقــــوُل جبــــواِز هــــذا الفعــــِل؛ ألن
، وهـــذه مـــن أعظـــِم األخـــالِق الـــيت امـــَنت اهللاُ ـــا علـــى )١(بـــةِ بـــاالئتالِف واالعتصـــاِم واحمل

 َألَفـتْ  مـا َجِميعـاً  اَألْرضِ  ِفـي َمـا َأنَفْقـتَ  لَـوْ  قـُُلوِبِهمْ  بـَْينَ  َوَألفَ IIII: عباِده؛ حيُث قال

ـنـَُهمْ  َألـفَ  اللّـهَ  َولَــِكن  قـُلُـوِبِهمْ  بـَـْينَ  ، ومـن أعظـِم ]٦٣ :األنفـال[ HHHHَحِكـيمٌ  َعزِيـزٌ  ِإنـهُ  بـَيـْ
صفاِت أهِل اإلمياِن اُحلب واملواالُة للمؤمنني، والبغُض والـرباءُة مـن الكـافرين، وال يكـوُن 

ُف بعُضهم بـبعٍض، ؤُ اُحلب واملواالُة إال باالئتالِف وكوِن أهِل اإلسالِم جسًدا واحًدا، يَر 

                                                           

 .٨-٦كما بينُته في المقدمة ص )١(
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اء َمَعـهُ  َوالـِذينَ  اللـهِ  رُسـولُ  مَحمـدٌ IIII: -عـز وجـل -ويـرحُم بعُضـهم بعًضـا، قـال  َأِشـد 

نـَُهمْ  رَُحَماء اْلُكفارِ  َعَلى   .]٢٩: الفتح[ HHHHبـَيـْ
ســـروًرا ُتدِخلُـــه علـــى قلـــِب أخيـــَك : فـــإن مـــن أساســـاِت الرمحـــِة واحملبـــِة بـــَني املســـلمني

تعامِلـــه مـــَع املســلِم، بـــل هـــو مــن أعظـــِم الُقـــَرِب الــيت يـََتقـــرُب ـــا العبــُد إىل اِهللا تعـــاىل يف 
 يقـولُ  أحـدَ  فـال املسلمني؛ ال إدخاُل احلزِن واهلم عليه، فإذا كان اجللوُس لتجديِد احلـزنِ 

  .اإلسالميةِ  جبوازِه؛ لعدِم موافقِته ألصوِل هذه الشريعةِ 
 احلنبلي نِبِجي

َ
 بالصـِرب والرضـا، ىإْن كان االجتماُع فيـه موعظـٌة للُمعـز : (قال الشيُخ امل

وحَصل له من اهليئِة االجتماعيِة تسليٌة بتذاكرِهم آياِت الصِرب وأحاديِث الصِرب والرضـا؛ 
  .)١()�فال بأَس باالجتماِع على هذه الصفِة، فإن التعزيَة ُسنٌة سنها رسوُل اِهللا 
النـاَس مبـا حيــب  بـل َمـن كـان حيـب أن يـَُزحــزََح عـن النـاِر ويـدخَل اجلنـَة؛ فعليــه أن يـأيتَ 
بــــون أن يــــأَيت إلــــيهم النــــاُس ُمعــــ وُمواِســــَني، ال  ينَ ز أن يــــأتوه بــــه، فهــــم يف هــــذا املــــوطِن حيُِ

-كمـا يف حـديِث عبـِد اِهللا بـِن عمـرِو بـِن العـاِص   �شاِمِتَني وُجمدِدي َحمَزنٍة؛ فقـد قـال 
ويُـدَخَل اجلنـَة؛ فـَْلَتْأتِـِه َمِنيتُـه وهـو  فَمن َأَحب أن يـَُزحزََح عن الناِر،«: -رضي اُهللا عنهما

  .)٢(»يُؤِمُن باِهللا واليوِم اآلخِر، َوْلَيْأِت إىل الناِس الذي حيُِب أن يُؤَتى إليه

                                                           

 .١٦٨-١٦٧ص» تسلية أهل المصائب« )١(
 ).١٨٤٤(أخرجه مسلٌم  )٢(
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 ـــوويـــه  -رمحـــه اهللاُ تعـــاىل- قـــال اإلمـــاُم الن ـــْأِت إىل «: �شـــارًحا وُمعلًقـــا علـــى قوِل َوْلَي
وبــديِع ِحَكِمــه، وهــذه  �هــذا مــن جوامــِع َكِلِمــه : (»ؤَتى إليــهالنــاِس الــذي حيُِــب أن يُــ

قاعدٌة ُمِهمٌة، فينبغي االعتناُء ا، وأن اإلنساَن يلزُم أال يفعَل مَع الناِس إال ما حيب أن 
  .)١()هيفعلوه معَ 
ِع أهــِل أن االجتمــاَع للتعزيــِة يحصــُل فيــه بِــدٌَع وُمخاَلفــاٌت شــرعيٌة؛ كُصــنْ  :خامًســا

  .الميِت الطعاَم للناِس، والنياحِة، وغيِرها، وكل هذا ُمحرٌم وال يجوزُ 
أنه إذا ُوِجَد املنكُر يف أي مكـاٍن كـان، سـواٌء أكـان يف جملـِس التعزيـِة  :فالجواُب عنه

تقــرٌر بقولِــه أو غــريِه؛ فإنــه ال جيــوُز اجللــوُس فيــه بعــَد النكــِري علــى أهــِل املنكــِر، وذلــك مُ 

ْهَزأُ  ِبَها ُيَكَفرُ  الّلهِ  آيَاتِ  َسِمْعُتمْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكَتابِ  ِفي َعَلْيُكمْ  نـَزلَ  َوَقدْ IIII: تعاىل  َوُيْستـَ
ُلُهمْ  ِإًذا ِإنُكـمْ  َغْيـرِهِ  َحـِديثٍ  ِفـي َيُخوُضـواْ  َحتـى َمَعُهـمْ  تَـْقُعـُدواْ  فَـالَ  ِبَهـا  اللّـهَ  ِإن  مـثـْ

  .]١٤٠: النساء[ HHHHَجِميًعا َجَهنمَ  ِفي َواْلَكاِفرِينَ  َناِفِقينَ اْلمُ  َجاِمعُ 

ُلُهمْ  ِإًذا ِإنُكــمْ IIII: -عــز وجــل - اهللاِ  قــال اإلمــاُم القــرطيب عنــَد قــولِ  ــثـْ مHHHH) : َمــن فُكــل
جَلـــس يف جملـــِس معصـــيٍة، ومل يُنِكـــْر علـــيهم؛ يكـــوُن مَعهـــم يف الـــِوْزِر ســـواًء، وينبغـــي أن 

يهم إذا تكلموا باملعصيِة، وَعِمُلوا ـا؛ فـإْن مل يَقـِدْر علـى النكـِري علـيهم فينبغـي يُنِكَر عل
  .)٢()أن يقوَم عنهم؛ حىت ال يكوَن من أهِل هذه اآليةِ 

                                                           

 .١٢/٣٢٣للنووي » شرح صحيح مسلم« )١(
 .٥/٢٦٨للقرطبي » الجامع ألحكام القرآن« )٢(
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وإذا ثَبـــت َجتنـــُب أصـــحاِب املعاصــــي كمـــا بيـنـــا؛ فَتَجنـــُب أهـــِل البــــدِع : (وقـــال أيًضـــا
  .)١()واألهواِء أَْوَىل 
التحـــذيِر مـــن  لـــىوقـــد نبهـــِت اآليـــُة ع: (-رمحـــه اُهللا تعـــاىل- ُم ابـــُن اجلـــوزي قـــال اإلمـــا

 َخعـيُم بالكلمـِة، : جمالسِة الُعصاِة؛ قـال إبـراهيُم النلـِس، فيَـَتكلجـَل لَـَيجِلُس يف االر إن
جِلُس يف الـِس، فَيـَتكلُم وإن الرجَل لَـيَ  .فُريِضي اَهللا ا، فُتِصيُبه الرمحُة، فتَـُعم َمن حوَله

  .)٢()بالكلمِة، فُيسِخُط اَهللا ا، فُيِصيُبه السْخُط، فيـَُعم َمن حوَله
 ـوويعزيـِة، وبعـَد نقِلـه مــذهبَ  -رمحــه اهللاُ -قـال اإلمـاُم النعنـَد حديِثـه عـن اجللــوِس للت 

كْن مَعها ُحمَدٌث آَخـُر، فـإْن ُضـم وهذه كراهُة تنزيٍه إذا مل ي: (الشافعيِة القائلني بالكراهةِ 
؛ كـان ذلـك حراًمـا -كمـا هـو الغالـُب منهـا يف العـادةِ -إليها أمٌر آَخـُر مـن البـدِع احملرمـِة 

إن كــل ُحمَدثــٍة بدعــٌة، «: مـن قبــائِح احملرمــاِت، فإنــه ُحمــَدٌث، وثَبــت يف احلــديِث الصــحيحِ 
  .)٣()»وكل بدعٍة ضاللةٌ 
ــ حــراٌم، ســواٌء  = فــإن اجللــوَس يف أي جملــٍس يُعَصــى اُهللا تعــاىل فيــه  اِن،وبعــَد هــذا البي

وختـويُفهم بـه، فـإْن  -عـز وجـل -، وجيـُب تـذكُري َمـن فيـه بـاِهللا اكان جملَس تعزيٍة أو غريِه
 عامــِل مــَع أهــِل املعاصــي؛ ألنمــن الت عامــُل مــَع أهــِل البــدِع أشــدــْوا فــال ُجياَلســون، والت أبـَ

  .البدِع أخطُر على املسلِم من أهِل املعاصي أهلَ 
                                                           

 .٥/٢٦٨» الجامع ألحكام القرآن« )١(
 .٢٢٩-٢/٢٢٨» زاد المسير« )٢(
 .١٦٠ص» األذكار« )٣(
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ــِة مكــروهٌ  الجلــوسُ  :القــوُل الثــاني ــَد  .للتعزي ــٌة عن وهــو أحــُد قــوَلِي الحنفيــِة، ورواي
  .المالكيِة، ومذهُب الشافعيِة، والمشهوُر من مذهِب الحنابلةِ 

 ِهري «ويف : (-رمحــه اهللاُ تعــاىل- يقــوُل ابــُن ُجنَــيٍم احلنفــيـةِ الظويُكــَرُه اجللــوُس علــى  :»يـ
اِر للتعزيِة؛ ألنه عمـُل أهـِل اجلاهليـِة، وقـد ُِـَي عنـه، ومـا ُيصـَنُع يف بـالِد العجـِم  باِب الد

  .)١()من فـَْرِش الُبُسِط والقياِم على قوارِع الطرِق من أقبِح القبائحِ 
 ْرطُوشيون: (قال اإلماُم الطـا : قال علماُؤنا املالكيي للعـزاِء بدعـٌة ومكـروٌه، فأمصدالت

د يف بيِته أو يف املسجِد حمزونًا من غِري أن يـََتصدى للعزاِء؛ فال بأَس به، فإنه ملا ٢إْن قعَ 
 يباسُ  �جاء الناه الن٢()نـَْعُي جعفٍر؛ جَلس يف املسجِد حمزونًا، وعز(.  

:  فممنوعـــٌة بإمجـــاِع العلمـــاِء؛ قـــال الشـــافعي فأمـــا املـــآمتُ : املـــآِمتُ : فصـــلٌ : (وقـــال أيًضـــا
  .)٣()وَأكَرُه املآَمت، وهو اجتماُع الرجاِل والنساِء؛ ِلَما فيه من جتديِد احلزنِ (

 افعيوَأكَرُه املأَمت، وهو اجلماعُة وإْن مل يكْن هلم : (-رمحه اهللاُ تعاىل- وقال اإلماُم الش
ُد احلز  ذلك ُجيد ْؤنَة، مَع ما مَضى فيه من األثرِ بكاٌء؛ فإن

ُ
  .)٤()َن، وُيكلُف امل

 ريازيـتِ  -رمحه اهللاُ تعـاىل- وقال اإلماُم الشعزيـِة والبكـاِء علـى امليفصـٌل : (يف بـاِب الت
حَدُث بدعةٌ : يف اجللوِس للتعزيةِ 

ُ
  .)١()وُيكَرُه اجللوُس للتعزيِة؛ ألن ذلك ُحمَدٌث، وامل

                                                           

 .٢/٢٠٧» البحر الرائق« )١(
 .١٧٠ص» الحوادث والبدع« )٢(
 .١٧٥ص» الحوادث والبدع« )٣(
)٤( » كتاب اُألم « افعي١/٣١٨لإلمام الش. 
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ـــافعي : (-رمحـــه اهللاُ تعـــاىل- )٢(لنـــووي وقـــال اإلمـــاُم ا رمحهـــم اهللاُ -وأصـــحابُنا  قـــال الش
أن جيتمـــَع أهـــُل امليـــِت يف بيـــٍت : يعـــين بـــاجللوسِ : للتعزيـــِة، قـــالوا اجللـــوسُ  هُ كـــرَ يُ : -تعـــاىل

وال فــرَق بــَني الرجــاِل . فَيقِصــَدهم َمــن أراد التعزيــَة، بــل ينبغــي أن ينصــرفوا يف حــوائِجهم
 والن 

َ
، ونقلـه عـن نَـص الشـافعي ساِء يف كراهِة اجللوِس هلا، صرح به امل رضـي اهللاُ -حـاِملي

، وهــذه كراهــُة تنزيــٍه إذا مل يكــْن مَعهــا ُحمــَدٌث آَخــُر، فــإْن ُضــم إليهــا أمــٌر آَخــُر مــن -عنــه
ُحرمــــِة 

ــــدِع امل ــــُب منهــــا يف العــــادةِ -الب ــــا مــــن قبــــائحِ -كمــــا هــــو الغال ــــك حراًم  ؛ كــــان ذل
ُحرماِت؛ فإنه ُحمَدٌث، وثبت يف احلديِث الصحيحِ 

إن كل ُحمَدثٍة بدعـٌة، وكـل بدعـٍة «: امل
  .)٣(»ضاللةٌ 

ــن جــاء عنــه المنــعُ  ؛ فقــد ُســِئل عــن -رمحــه اهللاُ تعــاىل- اإلمــاُم أمحــُد بــُن حنبــلٍ  :ومم
فـال يُعِجبُـين، أخشـى أن يكـوَن أمـا أنـا : أولياِء امليِت َيقُعـدون يف املسـجِد يـَُعـزْوَن؟ فقـال

  .)٤(للموتِ : تعظيًما للميِت، أو قال
ُيكـَرُه اجللـوُس للتعزيـِة، : قال أبـو اخلطـابِ : (-رمحه اهللاُ تعاىل- وقال اإلماُم ابُن ُقدامةَ 

: يُكَرُه االجتماُع بعَد خروِج الروِح؛ ألن فيه ييًجا للحزِن، وقال أمحدُ : وقال ابُن َعِقيلٍ 
 فُيعز ، ِلَمن مل يـَُعز عزيَة عنَد القِرب إالُت، أو قبَل أن يُدَفنَ  يأكرُه الت١()إذا ُدِفَن املي(.  

                                                                                                                                                          

)١( » افعيب في فقه اإلمام الشالُمهذ « يرازي١/٢٥٨للش. 
 .١٦٠ص» األذكار« )٢(
 ).٨٦٧(وأخرجه مسلٌم في كتاِب الجمعِة رقم  )٣(
 .١٣٩-١٣٨ألبي داوَد السِجْستاني ص» مسائل اإلمام أحمد« )٤(
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 ْرداوي
َ
، هـذا املـذهُب، وعليـه "وُيكـَرُه اجللـوُس هلـا": (-رمحه اهللاُ تعـاىل- وقال اإلماُم امل

َجمَمـــــِع «قـــــال يف . اختـــــاره األكثـــــرُ : »الفـــــروعِ «أكثـــــُر أصـــــحابِنا، ونـــــص عليـــــه، قـــــال يف 
  ).هذا اختياُر أصحابِنا: »البحرينِ 

لُ ( :ونَقل أيًضا فقال ل اإلمـاُم أمحـُد يف اجللـوِس إلـيهم يف غـِري موضـعٍ : قـال اخلـالسـه 
الرخصــُة ألهــِل : وعنــه...  الرخصــُة ألهــِل امليــِت، نقلــه حنبــٌل، واختــاره اــدُ : وعنــه... 

ةِ  ِت ولغريِهم؛ خوَف شدُت عنَدهم فَأكَرُهه: أمحدُ اإلماُم وقال . اجلزعِ  امليا واملي٢()أم(.  
تعزيـُة أهـِل امليـِت، ومل  �وكـان ِمـن َهْديِـه : (-رمحه اهللاُ تعاىل- وقال اإلماُم ابُن القيمِ 

دعـٌة يكْن ِمن َهْديِه أن ُجيتَمَع للعزاِء، ويُقرَأَ له القرآُن، ال عنَد قربِه وال غـريِه، وكـل هـذا ب
  .)٣()حادثٌة مكروهةٌ 

ــالتحريِم، إال أنهــم صــَرُفوها مــن  والقــائلون بهــذا القــوِل اســَتَدلوا بأدلــِة القــائلين ب
ــا ألن دَ  الحرمــِة إلــى الكراهــِة؛ ــا إمِــٌة ال ترقــى للقطــِع حبرمــِة الفعــِل، أو لكوياللَتهــا ظنـ

إىل الكراهــِة، أو لكــوِن الطعــِن علــى صــحِتها  ُمعاَرضــًة بأدلــٍة أخــرى صــَرفْتها مــن التحــرميِ 
  .َأْوَهَن من قوِة االحتجاِج ا

  :من التعليالِت التي ساقوها للقوِل بالكراهةِ 

                                                                                                                                                          

 .٢/٣٤٢» المغني« )١(
 .٢/٣٩٦» اإلنصاف« )٢(
 .١/٥٢٧» زاد المعاد« )٣(
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كُصـْنِع الطعـاِم مـن أهـِل   أن االجتماَع للتعزيِة يحصُل فيـه بِـدٌَع وُمخاَلفـاٌت شـرعيٌة؛
  .ها، وكل هذا ُحمرٌم وال جيوزُ امليِت للناِس، والنياحِة، وغريِ 

 ـــِة غيـــُر ُمســـلـــه قـــد ثبـــت عـــن عائشـــَة  ٍم؛والقـــوُل بالِبْدعيـــا   -رضـــي اهللاُ عنهـــا-ألن أ
كانــت جتلــُس مــَع نســاِء أقرباِئهــا بعــَد ُمغــاَدرِة النــاِس، وكانــت تصــنُع طعاًمــا، كمــا ثبَــت 

 ــيبــاِس لــه، وكــذلك فعــُل مــوِت جعفــٍر، بعــَد يف املســجِد  �أيًضــا جلــوُس النوتعزيــُة الن
  .إن شاء اهللاُ تعاىل هاُم للتعزيِة، وسيأيت بياُن ذلكوذَ  �السلِف 

ــنِة؛ ألن خمالفــَة  ــا ُخماَلفــُة الس عزيــِة؛ فليســت البدعــَة املقصــوَدــِة التلــو قلنــا ببدعي وحــىت
ـا  مٌة ال جيوُز اإلقراُر عليهـا، وإمنِة ُحمرنالبدعـُة املكروهـُة،  : َمقَصـُد العلمـاِء بالبدعـِة هنـاالس

مـــِة، بــل مــنهم َمـــن نَــص علــى كراهـــِة  صــوِص املتقدعلــى ذلـــك العلمــاُء يف الن كمــا نَــص
 ــووينزيــِه كاإلمــاِم النالبدعــَة -رمحــه اهللاُ تعــاىل- الت علمــاُء األصــوِل علــى أن وقــد نَــص ،

ـــاُل فيهـــاتنقســـُم إىل مخســـِة أقســـاٍم، كاألحكـــ إن : اِم التكليفيـــِة اخلمســـِة، فأقصـــى مـــا يُق
ــْوا قــوَهلم علــى نظــرِم  .فاعَلهــا ال يُعاَقــُب علــى فعِلهــا ــا بنَـ والقــائلون باحلرمــِة والكراهــِة إمن

ا عبادٌة َحمْضٌة جيُب الوقوُف على ما جاء فيها من أحاديَث وآثارٍ  عزيِة على أللت.  
فســـنجُد أن األدلـــَة الســـابقَة مل تكـــْن ُمقِنعـــًة بالقـــدِر ؛ بالكراهـــةِ  ولـــو نَظْرنـــا إىل قـــوِهلم

ـــم ال  ــِل جنـــُد أأمحرِمي، ومـــَع التـــذي جيعــُل هـــؤالِء العلمــاَء ُيطِلقـــون القـــوَل بــالتالكــايف ال
ـــا ألمـــوٍر ُمصـــاِحبٍة لـــه ـــا لفـــرِش الُبُســـِط، والوقـــوِف علـــى : يكرهـــون اجللـــوَس لذاتِـــه، وإمن إم

رعــِة الطريــِق، كمــا قــال األحنــاُف، أو لتجديــِد احلــزِن، كمــا نَــص علــى ذلــك املالكيــُة قا
ـــُد أن قـــوَهلم  علـــيالِت ُتؤكهـــذه الت ـــِت، كمـــا قـــال احلنابلـــُة، كـــلُة، أو لتعظـــيِم امليـــافعي والش
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ــا لِ  ذاتِــه، وإمن عزيــِة، لــيس لكراهــِة اجللــوِس يف َحــدَمــا قــد َيصــَحُبه مــن بكراهــِة اجللــوِس للت
  .الِعلُة انتفى احلكمُ  ُمنَكراٍت، فيكوُن مكروًها لغريِه وليس لذاتِه، فإذا انتَـَفتِ 

  :ه كاآلتيوأما ما نُِقَل عن العلماِء ِمن منِع الجلوِس للتعزيِة؛ فجوابُ 
١-  ـافعيا مـا جـاء عـن اإلمـاِم الشفـي كتابِـه  -رحمـه اهللاُ -أم» كـرُه وأ( :)١(»األُم

ْؤنـَة، مـَع 
ُ
ُد احلـزَن، ويُكلـُف امل ذلـك ُجيـد املآَمت، وهو اجلماعُة وإْن مل يكْن هلم بكاٌء؛ فـإن

  ).ما مضى فيه من األثرِ 
ــــافعي حـــدد املـــآَمت ِلَمـــا فيهــــا مـــن جتديـــِد احلــــزِن، وال : فـــالجواُب عنـــه اإلمـــاَم الش أن

الذي سبق  �أثِر جريِر بِن عبِد اِهللا الَبَجلي خالَف يف حترِمي املآِمت، واستَـَند أيًضا على 
بيـنــا ، وقــد رأيــَت أن احلــديَث ضــعيٌف ال يصــح االحتجــاُج بــه، ولــو َصــح فقــد )٢(حتريــرُه

  .هفقهَ 
عنَدما ُسِئَل عن أولياِء امليـِت وأما استداللُهم بجواِب اإلماِم أحمَد بِن حنبٍل،  -٢

 ـــا أنـــا فـــال يُعِجبُـــين، أخشـــى أن يكـــوَن تعظيًمـــا : ْوَن؟ فقـــاليَقُعـــدون يف املســـجِد يـَُعـــز أم
  .)٣(للموتِ : للميِت، أو قال

أنه يظهُر من كـالِم اإلمـاِم أمحـَد أنـه مل يـَُقـْل بتحرميِـه، وال حـىت منِعـه،  :فالجواُب عنه
: الأخشـــى أن يكـــوَن تعظيًمـــا للميـــِت، أو قـــ: (وســـبُب خوِفـــه منـــه هـــو مـــا بينـــه بقولِـــه

                                                           

)١/٢٤٨ )١. 
 .٢٤-١٤ص: تحرير حديث جرير بن عبد اهللا البجلي )٢(
 .١٣٩-١٣٨بي داود السِجْستاني صأل» مسائل اإلمام أحمد« )٣(
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-، فالذي مل يُعِجْبه يف اجللوِس هو الِعلُة اليت ذكرها، ال اجللوُس نفُسه؛ وألنـه )للموتِ 
ُل وغريُه -رمحه اهللاُ تعاىل ص يف اجللوِس يف غِري موضٍع، كما ذكره عنه اخلال١(رخ(.  

ــيرازي فــي  -٣ ــا قــوُل اإلمــاِم الشبِ «وأمعزيــِة وال »الُمهــذبكــاِء علــى فــي بــاِب الت
حَدُث : فصٌل يف اجللوِس للتعزيةِ ( :الميتِ 

ُ
وُيكَرُه اجللوُس للتعزيِة؛ ألن ذلك ُحمَدٌث، وامل

  .)٢()بدعةٌ 
رضـي اهللاُ -مـردوٌد حبـديِث أُم املـؤمنَني عائشـَة  -رمحـه اهللاُ -أن كالَمـه  :فالجواُب عنه

ا كانت إذا مات: (، وفيه»الصحيحنيِ «يف  -عنها ُت من أهِلها، فاجتَمع لـذلك  أاملي
، ومعلوٌم أن الناَس عنَد اجتماِعهم ال يقصدون بذلك عبادًة يـََتقربون ـا )٣()... النساءُ 

  .إىل اِهللا تعاىل ال بد من اإلتياِن ا، وإذا مل يأِت ا الشخُص فإنه آمثٌ 
يكـوُن هـذا العمـُل بدعـًة وقـد وَرد فكيـف  ؛)ُمحـَدٌث، والُمحـَدُث بدعـةٌ : (وأما قولُه

عن السلِف فعلُه، كما يف حديِث أُم املؤمنَني عائشَة رضـي اهللاُ عنهـا؟ لكـْن لعـل اإلمـاَم 
إذا ُأِضيَف إليه أمٌر ُمبتدٌَع، كما َفِهَم ذلك اإلماُم النووي ) ُحمَدثٌ : (الشريازي يريُد بقولِه

نزيـٍه إذا مل يكــْن مَعهـا ُحمــَدٌث آَخـُر، فـإْن ُضــم إليهـا أمــٌر وهــذه كراهـُة ت: ()٤(وذكـره بقولِـه
؛ كـان ذلـك حراًمـا مـن قبـائِح -كما هو الغالُب منهـا يف العـادةِ -آَخُر من البدِع احملرمِة 

                                                           

 .٢/٣٩٦» اإلنصاف« )١(
 .٥/٢٧٥» المجموع شرح المهذب«من  )٢(
)٣(  أخرجه البخاري)٥٤١٧ ( فُظ له، ومسلٌموالل)٢٢١٦.( 
 .١٦٠ص» األذكار« )٤(
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إن كـل ُحمَدثـٍة بدعـٌة، وكـل بدعـٍة «: احملرماِت، فإنه ُحمـَدٌث، وثبـت يف احلـديِث الصـحيحِ 
  ).»ضاللةٌ 
ـــا قـــوُل النـــووي و  -٤ ١(أم(: ) ـــافعي هُ كـــرَ يُ : -رمحهـــم اهللاُ تعـــاىل-وأصـــحابُنا  قـــال الش 

أن جيتمــَع أهــُل امليــِت يف بيــٍت، فَيقِصــَدهم َمــن : يعــين بــاجللوسِ : قــالوا، للتعزيــةِ  اجللــوسُ 
يف كراهـِة  وال فرَق بَني الرجـاِل والنسـاءِ  .أراد التعزيَة، بل ينبغي أن ينصرفوا يف حوائِجهم

 ـافعيالش ونقله عـن نَـص ، حاِملي
َ
، وهـذه كراهـُة تنزيـٍه إذا مل �اجللوِس هلا، صرح به امل

ُحرمـِة 
كمـا هـو الغالـُب -يكْن مَعها ُحمَدٌث آَخُر، فإْن ُضـم إليهـا أمـٌر آَخـُر مـن البـدِع امل

ه ُحمـَدٌث، وثبـت يف احلـديِث ؛ كان ذلك حراًما من قبائِح احملرماِت، فإنـ-منها يف العادةِ 
  ).»إن كل ُحمَدثٍة بدعٌة، وكل بدعٍة ضاللةٌ «: الصحيحِ 
ــا رأيـُـه هــو فقــد بينــه بقولِــه :فــأقولُ  ُر قــوَل املــذهِب، أمــه ُحيــرأن ــووييظهــُر مــن نقــِل الن :

ــه بالكراهــِة لعــ)وهــذه كراهــُة تنزيــٍه إذا مل يكــْن مَعهــا ُحمــَدٌث آَخــرُ ( ل ســبَبه هــو مــا ، وقوُل
حَصــل يف عصــرِه مــن جتــاوزاِت النــاِس يف اجللــوِس مــن اإلتيــاِن بــاملنَكراِت والبــدِع، وهــذا 

يف عـــادِة النـــاِس يف : ؛ أي)كمـــا هـــو الغالـــُب منهـــا يف العـــادةِ : (ظـــاهٌر َجِلـــي مـــن قولِـــه
  .عصرِه، كما يُفَهُم من السياقِ 

                                                           

 .١٦٠ص» األذكار«)١(
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ُيكــَرُه اجللــوُس للتعزيــِة، وقــال : ل أبــو اخلطــابِ قــا(: وأمــا قــوُل اإلمــاِم ابــِن ُقدامــةَ  -٥
أكـرُه : ُيكَرُه االجتماُع بعَد خروِج الروِح؛ ألن فيه ييًجا للحزِن، وقال أمحـدُ : ابُن َعِقيلٍ 

، فُيعزي إذا ُدِفَن امليُت، أو قبَل أن يُدَفنَ  ِلَمن مل يـَُعز عزيَة عنَد القِرب إال١()الت(.  
حـــوَل قضـــيِة يـــيِج األحـــزاِن والتـــذكِري دائـــٌر أن مـــا نقلـــه ابـــُن ُقدامـــَة : عنـــه فـــالجوابُ 

صاِب، وقد جليُت ذلك عنَد اإلجابِة عن االستدالِل بأن اجللوَس للتعزيِة فيه َجتديُد 
ُ
بامل

  .)٢(ٌة لهاحلزِن وإدام
٦-  ا قوُل اإلمـاِم الَمـْرداويذا املـذهُب، وعليـه أكثـُر ، هـ"وُيكـَرُه اجللـوُس هلـا"( :وأم

: »َجمَمــِع البحــرينِ «قــال يف . اختــاره األكثــرُ : »الفــروعِ «أصــحابِنا، ونــص عليــه، قــال يف 
  ).هذا اختياُر أصحابِنا
لُ : (ونَقل أيًضا فقال ل اإلماُم أمحُد يف اجللـوِس إلـيهم يف غـِري موضـٍع، : قال اخلالسه

، واختـــاره اـــُد، وعنـــه الرخصـــُة ألهـــِل امليـــِت وعنـــه الرخصـــُة ألهـــِل امليـــِت، نقلـــه حنبـــلٌ 
ِة اجلزعِ  ُت عنَدهم فَأكَرُهه: وقال أمحدُ . ولغريِهم؛ خوَف شدا واملي٣()أم(.  

أن مسألَة اجللوِس اخلايل مـن املنَكـِر ويـيِج األحـزاِن، مسـألٌة : فيظهُر من هذا الكالمِ 
مــُر فيهــا واســٌع، فكيــف ُيضــيُق علــى النــاِس دار فيهــا اخلــالُف؛ فهــي حمــل نظــٍر؛ أي األ

                                                           

 .٢/٣٤٢» المغني« )١(
 .٢٨ص )٢(
 .٢/٣٩٦» اإلنصاف« )٣(
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فمسألٌة فيها خالٌف بَني العلماِء، كيف ُحيَكـُم عليهـا ! وُحيرُج عليهم يف مسألٍة خالفيٍة؟
ا بدعٌة؟ واهللاُ املستعانُ ! بأ.  

٧-  ْرطُوشــيــا قــوُل اإلمــاِم الط ون( :وأمي للعــزاِء بدعــةٌ : قــال علماُؤنــا املــالكيصــدالت 
ومكــروٌه، فأمــا إْن قَعــد يف بيِتــه أو يف املســجِد حمزونًــا مــن غــِري أن يـََتصــدى للعــزاِء؛ فــال 

 يبا جاء النه ملاسُ  �بأَس به، فإناه الن١()نـَْعُي جعفٍر؛ جَلس يف املسجِد حمزونًا، وعز(.  
ألدلـِة واآلثـاِر الصـحيحِة بافمـردوٌد ؛ )التصـدي للعـزاِء بدعـٌة ومكـروهٌ : (أما قولُه :قلتُ 

  .اليت اسَتَدل ا أصحاُب القوِل الثالِث والرابعِ 
وَأكـَرُه : فأمـا املـآُمت فممنوعـٌة بإمجـاِع العلمـاِء؛ قـال الشـافعي : املـآمتُ : فصـلٌ : (وأما قولُـه

هـو االجتمـاُع : واملأمتُ . .. املآَمت، وهو اجتماُع الرجاِل والنساِء؛ ِلَما فيه من جتديِد احلزنِ 
ــْبحِة، وهــو بدعــٌة ُمنَكــرٌة مل يُنَقــْل فيــه شــيءٌ  وكــذلك مــا بعــَده مــن االجتمــاِع يف  .يف الص
  .)٢()الثاين والثالِث والسابِع والشهِر والسنِة؛ فهو طامةٌ 

ـــا املـــآُمت، واالجتمـــاُع يف املقـــربِة، وجتديـــُد احلـــزِن؛ فهـــذا ال خـــالَف ف: قلـــتُ  ـــا أم يـــه، وإمن
  .اخلالُف يف اجللوِس للتعزيِة عنَد أهِل امليِت بدوِن تسخٍط وجزٍع ونياحةٍ 

                                                           

 .١٧٠ص» الحوادث والبدع« )١(
 .١٧٥ص» الحوادث والبدع« )٢(
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 ْرطُوشــيـيت قــال عنهــا اإلمــاُم الطــْبحِة الـــا بدعــٌة ُمنَكــرٌة مل يُنَقــْل فيهــا : (ومعــىن الص إ
مـَع  م ومعـارُفهم،تبكـريُهم إىل قـِرب ميـِتهم الـذي دفنـوه بـاألمِس، هـم وأقـارُ : هي )شيءٌ 
بِة ِلَمن يأيت إىل الصْبحِة وغريِهاوغريِ  الُبُسطِ  فرشِ  ١(ها يف الرت(.  
ــا قــوُل اإلمــاِم ابــِن القــيمِ  -٨ ــِت، ومل يكــْن  �وكــان ِمــن َهْديِــه ( :وأمتعزيــُة أهــِل املي

وكـــل هـــذا بدعـــٌة  مـــن َهْديِـــه أن ُجيتَمـــَع للعـــزاِء، ويُقـــرََأ لـــه القـــرآُن، ال عنـــَد قـــربِه وال غـــريِه،
  .)٢()حادثٌة مكروهةٌ 

كـــالُم ابـــِن القـــيِم واضـــٌح فـــيَمن اجتَمـــع للتعزيـــِة، ومجَـــع مـــَع اجللـــوِس أمـــرًا غـــَري   :فـــأقولُ 
مشروٍع، بل هو من البدِع احملَدثِة؛ وهـو االجتمـاُع لقـراءِة القـرآِن الكـرِمي للميـِت، فجـيء 

كيِم أمٌر بفعِلها، ومعلوٌم أن األصَل يف العباداِت بعبادٍة يف موضٍع مل يَرِْد عن الشارِع احل
ليُل من الشارعِ  يَرَِد الد ِم  .، وال دليَل هنا)٣(احلظُر واملنُع حىتا َمن َمحل كالَم ابـِن القـيأم

  .ال ُيسلُم له؛ فإن هذا على اجللوِس ذاتِه

                                                           

للقاســـمي » إصـــالح المســاجد عـــن البــدع والعوائـــد«، ٣٢٣-٣٢٢لأللبــاني ص» أحكــام الجنـــائز« )١(
 .٢٧١-٢٧٠ص

 .١/٥٢٧» زاد المعاد« )٢(
ــا  )٣( ــاطبي فــي -رحمهــم اهللاُ تعــالى-وهــذه القاعــدُة ُمقــررٌة عنــَد علمائِن ١/٤٥» االعتصــامِ «؛ قــال الش :
ــعدي رحمــه اهللاُ فــي )ا أصــٌل فــي أن األصــَل فــي العبــاداِت المنــُع والحظــرُ وهــذ( مــةُ الس رهــا العالوقــد قر ،
  :بقوِله» منظومِته«

  ورْ كُ ذْ ا مَ ِعنَ رْ ي شَ ي فِ ُر الذِ يـْ غَ ...  ورْ مُ اْألُ  نَ وًعا مِ رُ شْ مَ  سَ يْ لَ وَ 
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ـــيِخ ابـــِن ُعثَيمـــيَن  -٩ ـــا قـــوُل الش ـــِة،  فـــي -رحمـــه اهللاُ -وأم مســـألِة قصـــِد التعزي
هـذا لـيس لـه أصـٌل مـن السـنِة، ولكـْن إذا كـان ( :والذهاِب إلى أهِل الميِت في بيِتهم

ـــيهم؛ فـــال حـــرَج أن  ـــا لـــك، وختشـــى أن يكـــوَن مـــن القطيعـــِة أال تـــذهَب إل اإلنســـاُن قريًب
ُعــز تــذهَب، ولكــْن بالنســبِة ألهــِل امليــِت ال ُيشــرَُع هلــم االجتمــاُع يف 

ــي امل يَن؛ البيــِت وتلق
ا يُغِلقون البيَت، وَمن صاَدَفهم يف السوِق  ياحِة، وإمنلِف من النه بعُض السهذا عد ألن

  .أو يف املسجِد عزاهم
  :فها هنا أمرانِ 

إذا كــان : الــذهاُب إىل أهــِل امليــِت؛ وهــذا لــيس مبشــروٍع، اللُهــم إال كمــا قلــتُ : األولُ 
  .ن األقارِب، وخيشى أن يكوَن ترُك ذلك قطيعةً م

ُعز : الثاين
ين؛ وهذا ال أصَل له، بل عده بعُض السـلِف مـَع ُصـْنِع اجللوُس الستقباِل امل

  .)١()الطعاِم ِمن النياحةِ 

                                                                                                                                                          

فـي كتِبـه، وذَكـر أن األصـَل الـذي  -رحمـه اهللاُ - وهذاِن األصالِن ذَكَرهما شـيُخ اإلسـالِم ابـُن تيميـةَ : (قال
العـاداِت اإلباحـُة، فـال ُيحـرُم منهـا إال مـا ورَد تحريُمـه، وأن األصـَل فـي أن : بنى عليه اإلمـاُم أحمـُد مذهَبـه

» لفقهيــةرســالة فــي القواعــد ا«). ال ُيشــَرُع منهــا إال مــا شــَرَعه اهللاُ ورســولُهالحظــُر فــاألصــَل فــي العبــاداِت 
 .٣١ص

 .٣٠ص» سبعون سؤاًال في أحكام الجنائز« )١(
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 أنـه يعتمـدُ : يظهُر من تـََتبِع كـالِم الشـيِخ ابـِن ُعثَيمـَني أن سـبَب منِعـه للجلـوسِ  :قلتُ 
على حديِث جريٍر املشهوِر، مَع االعتماِد على االستقراِء الذي ظَهر لـه بـأن السـلَف مل 

  .يكونوا جيتمعون
ـيُخ ابـُن ُعثَيمـَني �وأما حديُث جريٍر  رمحـه اهللاُ -؛ فقد ظَهر ضعُفه، وقد َفِقَهه الش-

ــاب َته، ويظهــُر ذلــك مـــن قولِــه يف آخــِر كالِمـــه السـه يــرى صـــحـاين: (قِ ؛ ألنـاجللـــوُس : الثـ
 ُعـــز

ـــن الســـتقباِل امل ـــلِف مـــَع ُصـــْنِع الطعـــاِم ِم ه بعـــُض السين؛ وهـــذا ال أصـــَل لـــه، بـــل عـــد
  !، فإذا كان االجتماُع لوحِده فهل يُقاُل بأنه ال جيوُز؟)النياحةِ 

-َة حديُث عائشـ) وهذا ال أصَل له: (-رمحه اُهللا تعاىل-ويـَُرد ما ذهب إليه من قولِه 
ــا كانــت إذا مــات امليــُت مــن أهِلهــا، فــاجتَمع لــذلك النســاُء، ُمث : (-رضــي اهللاُ عنهــا أ

، وغريُه من األدلِة مما استَدل به أصـحاُب القـوِل الثالـِث ...)تـََفرْقَن إال أهَلها وخاصَتها 
  .والرابعِ 

  .شاء اهللاُ إن  وأما استقراُء حاِل السلِف؛ فسيأيت بيانُه
ـا يُغِلقـون البيـَت، وَمـن صـادفهم : (-رمحه اُهللا تعاىل-ويف قوِل الشيِخ ابِن ُعثَيمَني  وإمن
كيف يُعزى َمـن ال يسـتطيُع اخلـروَج مـن : سؤاٌل، وهو) يف السوِق أو يف املسجِد عزاهم

اخلـروَج مـن البيـِت، وال  املنزِل؛ من النساِء، واألطفاِل، وكبـاِر السـن الـذين ال يسـتطيعون
يــذهبون إىل مســجٍد أو ســوٍق؟ بــل قــد تكــوُن ُمواســاُة هــؤالِء الضــَعفِة أَْوَىل مــن ُمواســاِة 

  .غريِهم؛ لشدِة حاجِتهم إىل التعزيِة واملواساةِ 
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ويظهـــُر أن االجتمـــاَع املعتـــاَد عنـــَد بعـــِض النـــاِس اليـــوَم، لـــيس فيـــه حمظـــوٌر مـــن الناحيـــِة 
 ـــــرعي ي األقـــــاربُ الشفيـــــه بعُضـــــهم بعًضـــــا،  ِة، فـــــاألمُر ال يعـــــدو أن يكـــــوَن جلوًســـــا ُيســـــل

ويـََتناَســْون فيــه املصــيبَة، ويـََتســىن باجتمــاِع األقــارِب واألرحــاِم أن يُعــزيَهم النــاُس مــن غــِري  
 ُعـــز

ـــن يُعـــزيُكْلفـــٍة ومشـــقٍة، ال علـــى أهـــِل املصـــاِب، وال امل ال  يَن، بـــل يظهـــُر أن أكثـــَر َم
ْكثَ 

ُ
  .جيلُس ويبقى للتعزيِة، بل يُعزي وخيرُج وال ُيِطيُل امل

  :رأُي القائليَن باإلباحةِ 
وهـــو قـــوٌل عنـــَد . للتعزيـــِة ُمبـــاٌح ألهـــِل الميـــِت فقـــطْ  الجلـــوسُ  :القـــوُل الثالـــثُ 

الحنفيِة، وروايٌة في مذهِب مالـٍك، وروايـٌة فـي مـذهِب أحمـَد، وهـو اختيـاُر الشـيِخ 
  .ِن باٍز رحمه اهللاُ اب

يَن، وهــو للتعزيــِة ُمبــاٌح ألهــِل الميــِت وغيــرِهم ِمــن الُمعــز  الجلــوسُ  :القــوُل الرابــعُ 
  .قوٌل عنَد الحنفيِة، وروايٌة في مذهِب أحمدَ 

ولـوال أن العلمـاَء قـد نصـوا عليهمـا  هذاِن القوالِن يمكُن إجماُلهما في قوٍل واحٍد،
 واحًدا؛ ألنه ال يـَُتصوُر عقًال أن جيلَس أهُل امليِت وحَدهم دوَن أن يف كتِبهم لكانا قوًال 

  .يأَيت إليهم أحٌد لتعزيِتهم، واألدلُة اليت اسُتِدل ا واحدةٌ 
يِن الَعْيــين يف  ويف : (قــائًال  »البنايــةِ «نَقــل قــوَل األحنــاِف بــدُر الــد» ْرِغينــاين

َ
التعزيــُة : »امل

ِة َحَســٌن، فــال بــأَس بــأن جيلســوا يف البيــِت أو املســجِد، والنــاُس يــأتوم لصــاحِب املصــيب
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ـــْرِش  اِر، ومـــا ُيصـــَنُع يف بالِدهـــم الَعَجـــِم ِمـــن فَـ م، وُيكـــرَُه اجللـــوُس علـــى بـــاِب الـــدوويُعـــز
  .)١()الُبُسِط، والقياِم على قوارِع الطُرِق من أقبِح القبائحِ 

: »ِخزانــــِة الفتــــاوى«عــــن  »األحكــــامِ «ويف : يــــُث قــــال؛ ح»الــــدر «وابــــُن عابــــديَن يف 
. اجللــوُس يف املصــيبِة ثالثــَة أيــاٍم للرجــاِل، جــاءت الرخصــُة فيــه، وال جتلــُس النســاُء قطًعــا

جتـَىب «عـن  »البحـرِ «يف غـِري مسـجٍد، أمـا فيـه فُيكــَرُه، كمـا يف : قولُـه. اهــ
ُ
، وجـَزم بــه »امل

ْنيةِ «يف 
ُ
ال بأَس به ألهِل امليِت يف البيِت أو : »الظِهرييةِ «، لكْن يف »الفتحِ «و »شرِح امل

  .)٢(املسجِد والناُس يأتوم ويُعزوم
ــا قــوُل املالكيــِة؛ فقــد نَقلــه احلطــاُب الــرَعيين فقــال عزيــِة، قــال َســَندٌ : (أميف اجللــوِس للت :

  .)وجيوُز أن جيلَس الرجُل للتعزيةِ 
وحملهـــا يف البيـــِت، وإن ُجِعلـــْت علـــى القـــِرب : يف حمـــل التعزيـــةِ : الثـــاين: (بعـــَدهاُمث قـــال 

  .)٣()فواسٌع، غَري أنه ليس من األدبِ 
وقوُل احلنابلـِة باإلباحـِة ظـاهٌر يف املـذهِب، منقـوٌل يف غـِري كتـاٍب مـن كتـِبهم، وسـُنورُِد 

  .م باإلباحِة يف هذه املسألةِ بعَض النقوالِت عن كتِب احلنابلِة تُوضُح قوهلَ 
: نَقــل ابــُن ُمفِلــٍح قــوَل اإلمــاِم أمحــَد يف هــذه املســألِة، وجعلــه روايــًة يف املــذهِب، فقــال

لُ : وعنه( ى وجَلس، قال اخلـاله عزخصُة؛ ألنل أمحـُد يف اجللـوِس إلـيهم يف غـِري : الرسـه
                                                           

 .٣/٢٦٠» البناية شرح الهداية« )١(
 .٢/٢٤٠» الدر الُمختار« )٢(
 .٢/٢٣٠» مواهب الجليل« )٣(
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يـــِت، نقلـــه حنبـــٌل، اختـــاره صـــاحُب الرخصـــُة ألهـــِل امل: موضـــٍع، ونُِقـــَل عنـــه املنـــُع، وعنـــه
ُحررِ «

ِة اجلزعِ : ، ومعناه اختياُر أيب حفٍص، وعنه»امل ١()ولغريِهم؛ خوَف شد(.  
ومجلتُـه أنـه ُيسـتَحب إصـالُح طعـاٍم ألهـِل امليـِت، يُبَعـُث بـه إلـيهم؛ : (وقال ابـُن ُقدامـةَ 

ــا اشــتـََغُلو  م رُمب م؛ فــإِا مبصــيبِتهم ومبَــن يــأيت إلــيهم عــن إصــالِح إعانــًة هلــم، وجــربًا لقلــو
  .)٢()طعاٍم ألنفِسهم
 ْنِبجي

َ
بالصِرب والرضا، وحصل له مـن  ىإْن كان االجتماُع فيه موعظٌة للُمعز : (وقال امل

ـــِرب وأحاديـــِث الصـــِرب والرضـــا؛ فـــال بـــأَس  ـــِة تســـليٌة بتـــذاكرِهم آيـــاِت الصاهليئـــِة االجتماعي
  .)٣()�ذه الصفِة، فإن التعزيَة ُسنٌة سنها رسوُل اِهللا باالجتماِع على ه

ُعــزيَن 
واختــار هــذا القــوَل ابــُن بــاٍز، عنــَدما ُســِئَل عــن جلــوِس أهــِل امليــِت الســتقباِل امل

ال أعلُم بأًسا فيَمن نَزلْت به مصيبٌة مبوِت : (-رمحه اُهللا تعاىل- واجتماِعهم لذلك، قال
ُعـزيَن يف بيِتـه يف الوقـِت املناسـِب؛ ألن التعزيـَة قريٍب أو زوجٍة وحنـ

ِو ذلـك، أن يسـتقبَل امل
ـنِة، وإذا أكـَرمهم بـالقهوِة أو الشـاِي أو  ا يُِعيـُنهم علـى أداِء السين ممـُعـز

ُسنٌة، واستقباُل امل
  .)٤()الطيِب؛ فكل ذلك حسنٌ 

                                                           

 .٣/٤٠٦» الفروع« )١(
 ).٣٨٧(رقم  ٣/٤٩٦» المغني« )٢(
 .١٦٨-١٦٧ص» تسلية أهل المصائب« )٣(
 .١٣/٣٧٣» تنوعةمجموع فتاوى ومقاالت م« )٤(
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 يـِت جيلسـون ثالثـَة أيـاٍم، فمـا حكـُم ذلـك؟أن بعـَض أهـِل امل: وقـد ُسـِئَل الشـيُخ أيًضـا
إذا جلســوا حــىت يُعــزَيهم النــاُس؛ فــال حــرَج إن شــاء اهللاُ، حــىت ال يُتِعبــوا : (فأجـاب بقولِــه

  .)١()الناَس، لكْن ِمن دوِن أن يصنعوا للناِس وليمةً 
  :أدلُة القائليَن باإلباحةِ 

ـا كانـت إذا مــات  :»الصـحيحينِ « فـي -رضـي اهللاُ عنهـا-حـديُث عائشـَة  -١ أ
امليُت ِمن أهِلها، فاجتَمع لذلك النساُء، ُمث تـََفرْقَن إال أهَلها وخاصَتها؛ أَمرْت ببـُْرمٍة ِمن 

ُكْلـــَن منهـــا؛ فـــإين : التـْلِبينـــُة عليهـــا، ُمث قالـــت فُصـــبتِ ، فطُِبخـــْت، ُمث ُصـــِنَع ثَرِيـــدٌ  ،تـَْلِبينـــةٍ 
ـــــٌة ِلُفـــــَؤاِد المـــــريِض، تَـــــذَهُب بـــــبعِض جَ التـْلِبينـــــُة مَ «: يقـــــولُ  �رســـــوَل اِهللا مسعـــــُت  م
  .)٢(»الُحْزنِ 

م كانوا ال يـََرْوَن يف االجتماِع بأًسا، ال اجتماِع أهِل  اللُة على أفهذا احلديُث فيه الد
ــا كانــت إذا مــات : (امليــِت، وال اجتمــاِع غــريِهم مَعهــم، ففــي احلــديثِ  ــتُ أفهــذا )املي ،

ـــا كانـــت عـــادًة عنـــَدهم، إذا مـــات امليـــُت اجتَمـــع لـــذلك أهـــُل امليـــِت، ويف  علـــى أ يـــدل
ــُتها؛ ممــا يــدل )ُمث تـََفــرْقنَ : (احلــديثِ  بعــَد اجتمــاٍع، ويبقــى أهُلهــا وخاص ــون إالوال يتفرق ،

ِت يصــنعون ألنفِســهم طعاًمــا، علــى أن غــريَهم كــان مَعهــم ُمث ذهــب، كمــا أن أهــَل امليــ
  .فهو من صنعِة الطعامِ 

                                                           

 .١٣/٣٨٢» مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة« )١(
)٢(  أخرجه البخاري)٥٤١٧ ( فُظ له، ومسلٌموالل)٢٢١٦.( 
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قتـُل ابـِن حارثـَة  �ملـا جـاء النـِيب ( :قالـت -رضـي اهللاُ عنهـا-ما رَوتْـه عائشـُة  -٢
، -َشق البابِ - وجعفٍر وابِن َرواحَة؛ جَلس يُعَرُف فيه احلُْزُن، وأنا أَنظُُر ِمن صائِر البابِ 

َهاُهن، فذَهب ُمث أتـاه -وذَكر ُبكاَءُهن -اَء جعفٍر إن نس: فأتاه رجٌل فقال ، فأمره أن يـَنـْ
َننـا يـا رسـوَل اهللاِ : ، فأتـاه الثالثـَة، قَـالَ »انـَْهُهـن «: الثانيَة، مل يُِطْعَنه، فقال ! واِهللا لقـد غَلبـْ

مل َتفَعـْل ! نَفـكَ َأرَغـَم اهللاُ أَ : ، فقلـتُ »َفاْحـُث فـي أفـواِهِهن التـرابَ «: فزَعمْت أنـه قـال
  .)١()ِمن الَعناءِ  �، ومل َترتُْك رسوَل اِهللا �ما أمرَك رسوُل اِهللا 

جــواُز اجللــوِس للعــزاِء : ويف هــذا احلــديِث مــن الفوائــِد أيًضــا: (قــال احلــافُظ ابــُن حجــرٍ 
  .)٢()بسكينٍة ووقارٍ 

مـا جـاء عـن : للتعزيـةِ  مما اسَتَدلوا به على جواِز اجللـوِس يف البيـِت، وجمـيِء النـاسِ  -٣
بيَنما حنن نسُري مـَع رسـوِل اِهللا : قال -رضي اُهللا عنهما- يعبِد اِهللا بِن عمرِو بِن العاص

؛ إْذ بُصر بامرأٍة ال َتُظن أنه عَرَفها، فَلما تـََوسَط الطريَق وَقف حىت انَتهْت إليه، فـإذا �
أَتَيُت : قالت »خَرَجِك ِمن بيِتِك يا فاِطمُة؟ما أَ «: ، قال هلا�فاطمُة بنُت رسوِل اِهللا 

ـــــُت إلـــــيهم، وعـــــزيُتهم مبيـــــِتهم ـــــِت، فتَـَرمحـــــِك بَلغـــــِت مَعهـــــم «: قـــــال. أهـــــَل هـــــذا امليلعل

                                                           

)١(  أخرجه البخاري)٩٣٥(، ومسلٌم )١٢٩٩.( 
 .٣/٥١٩» فتح الباري« )٢(
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. معـــاَذ اِهللا أن أكــوَن بَلغُتهــا، وقـــد مسعتُــَك تَــذُكُر يف ذلـــك مــا تَـــذُكرُ : قالــت »الُكــَدى؟
  .)١(»اها َجد أبيكِ رَ أيِت الجنَة حتى يَـ ِتها مَعهم؛ ما ر َلغْ لو بَـ «: فقال هلا

 ـــندي ســـاِء : (قـــال السعزيـــِة، وعلـــى جـــواِز خـــروِج النِة التعلـــى مشـــروعي واحلـــديُث يـــدل
  .)٢()هلا

يف هذا احلديِث دليـٌل أن أهـَل امليـِت يبَقـْون يف بيـوِم، ويـأتيهم َمـن يريـُد أن يُعـزَيهم، 
، وال ميكـُن أن )أَتَيُت أهـَل هـذا امليـتِ : (-رضي اُهللا عنها-َة وهذا ظاهٌر من قوِل فاطم

  .تأتَيهم إال يف بيِتهم
أنـه كـان جالًسـا  :اسَتَدلوا بما جاء عن ُمحمِد بِن عمِرو بِن عطـاِء بـِن َعْلَقمـةَ  -٤

بـَُعها بكـاٌء، فقـال نازٍة يَتمَع ابِن عمَر بالسوِق، ومَعه َسَلمُة بُن األزرِق إىل جنِبه، فُمر جبَ 
فقـال َسـَلمُة بـُن . لـو تـَرك أهـُل هـذا امليـِت البكـاَء؛ َلكـان خـريًا مليـِتهم: عبُد اِهللا بُن عمـرَ 

إين مسعــُت أبــا هريــرَة، : قــال. نعــم، أقولُــه: تقــوُل ذلــك يــا أبــا عبــِد الــرمحِن؟ قــال: األزرقِ 
ــْم يــا عبــَد : ِكــَني عليــه، فقــال َمــْروانُ ومــات ميــٌت ِمــن أهــِل َمــْرواَن، فــاجتَمع النســاُء يـَبْ  ُق

، �َدْعُهـن؛ فإنـه مـات ميـٌت ِمـن آِل النـيب : فقال أبو هريـرةَ . امللِك، َفانـَْهُهن أن يـَْبِكنيَ 
فاجتَمع النساُء يـَْبِكَني عليه، فقام عمُر بُن اخلطاِب يـَْنهاُهن وَيطُرُدُهن، فقال رسوُل اِهللا 

� :» العهـــَد  َدْعُهـــن العـــيَن دامعـــٌة، والفـــؤاَد ُمصـــاٌب، وإن ـــاِب؛ فـــإنيـــا ابـــَن الخط
                                                           

ديُث ضـعفه األلبـاني والحـ). ربيعـُة ضـعيفٌ : (وقـال) ١٨٧٩(، والنسـائي )٣١٢٣(أخرجه أبـو داوَد  )١(
 ).٣١٢٣(» ضعيف سنن أبي داود«، و)١٨٨٠(» ضعيف سنن النسائي «كما في 

)٢( » نديوالس يوطيبحاشية الس سائي٤/٣٢٨» سنن الن. 

 
َّ
 لِ ْج الت

ُ
 ِل  ية

ُ
 ح

ْ
ْعِزيِة ك

َّ
وِس�ِللت

ُ
ل

ُ
            ِم�الج

  

٥٠ 

 

يَـأثـُرُه عـن : قـال. نعـم: آنَت مسعَت هذا من أيب هريـرَة؟ قـال: فقال ابُن عمرَ . »حديثٌ 
 يب١(فاُهللا ورسولُه أعلمُ : قال. نعم: ؟ قال�الن(.  
إن : �قيل لعمَر بِن اخلطاِب  :اسَتَدلوا بما رواه األعمُش عن أبي وائٍل قال -٥

ِغريِة قد اجتَمْعَن يف داِر خالِد بِن الوليِد يـَْبِكَني، وإنا َنكَرُه أن يـُْؤِذيَنـَك، 
ُ
ِنْسوًة ِمن بين امل

 أن يـُهَ : (فقال عمرُ . فلو نـََهيتـَُهن َسـْجًال أو َسـْجَلْنيِ، مـا مل ما عَلْيِهن رِْقَن ِمـن دمـوِعِهن
  .الصراخَ : اللْطَم، وباللْقَلقةِ : يعين بالنـْقعِ  )٤())٣(وال َلْقَلقةٌ  )٢(يكن نـَْقعٌ 

                                                           

ــُن ماجــه ٢/١١٠أخرجــه اإلمــاُم أحمــُد  )١( ــاني فــي )١٨٥٨(، والنســائي )١٥٨٧(، واب ، وضــعفه األلب
 ).١٦٠٩(» ضعيف ابن ماجه«و ،)١٨٥٩( »ضعيف سنن النسائي «و ،)٣٦٠٣(» ضعيفةالسلسلة ال«
)٢( ) ــعُ النـ ــالنـ : وقيــل. التــراُب؛ أي وضــُعه علــى الــرأسِ : ْق ــق؛ أي َشــق الَجْيــبِ : عُ ْق فــتح البــاري«). الش «
الغُبـاِر، وهـو َأْولَـى؛ ألنـه : نـْقـعِ أراد وضَع التـراِب علـى الـرؤوِس، ِمـن ال: وقيل: (وقال ابُن األثيرِ . ٣/٥٠٩

). قـــَرن بـــه اللْقَلقـــَة، وهـــي الصـــوُت، وحمـــُل اللفظـــيِن علـــى معنيـــيِن َأْولَـــى مـــن حمِلهمـــا علـــى معًنـــى واحـــدٍ 
 .)نقع - ٥/١٠٩(» النهاية«
ـــوُت المرتفـــُع، وهـــذا قـــوُل الفـــراءِ : اللْقَلقـــةُ  )٣( هايـــة«، ٣/٥٠٩» فـــتح البـــاري«. الص٤/٢٦٥(» الن - 

 .)لقلق
مـن طريـِق عبـِد الـرزاِق عـن  ٣/٢٩٧أخرجـه الحـاكُم : (، قـال ُمحقُقـه١/٣٨٢» سير أعالم النـبالء« )٤(

 اِن عـن سـفياَن بـِن َحِبيـِب  ٣/١٦٩َمعَمٍر عن األعمِش عن أبي وائٍل، وابُن عبِد البَـرمن طريِق يحيى القطـ
ــه ـــٍل، وعلَقـ ــٍت عـــن أبـــي وائ ــي ثابـ ــي )الفـــتح - ٣/١٦١(البخـــاري  بـــِن أبـ ــله المصـــنُف فـ التـــاريِخ «، ووَصـ

من طريِق عمَر بِن حفٍص عن أبيه عـن  ٤٧-١/٤٦» التاريِخ الصغيرِ «، وقد ذكره البخاري في »األوسطِ 
فـي  هذا السنُد رواتُه كلهم ثقاٌت، فهذا األثُر صحيٌح، وقد جَزم بـه البخـاري : قلتُ ). األعمِش عن شقيقٍ 

ِته عنَده، واهللاُ تعالى أعلمُ »صحيِحه« على صح ا يدلًقا بصيغِة الجزِم؛ ممفقد ذكره ُمعل ،. 
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من طريِق األعمـِش » التاريِخ األوسطِ «هذا األثُر وصله املصنُف يف : (قال ابُن حجرٍ 
-؛ اجتَمع نسـوُة بـين املغـريِة -رضي اُهللا عنه-ملا مات خالُد بُن الوليِد : عن َشِقيٍق قال

 -وُهــن بنــاُت عــم خالــِد بــِن الوليــِد بــِن املغـــريةِ ، عبــِد اِهللا بــِن عمــِرو بــِن خمــزومٍ  أي أبنــاءِ 
  .)١()أرِسْل إليِهن َفانـَْهُهن، فذَكره: يـَْبِكَني عليه، فقيل لعمرَ 

فهــذا األثــُر يــدل علــى أن َمــن اجــَتَمْعَن ُهــن نســاُء بــين املغــريِة، وَلْســَن نســاَء خالــٍد، أو 
ِد، فـَدل ذلــك علـى أن االجتمــاَع عنـَدهم كــان أمـرًا ُمباًحــا، ولـو كــان غـَري ذلــك آَل الوليـ

  .َلنَهى عنه عمُر بُن اخلطاِب رضي اهللاُ عنه
  :مناقشُة أدلِة القائلين باإلباحةِ 

ــا كانــت : (»الصــحيحنيِ «يف  -رضــي اهللاُ عنهــا-اســتدالُهلم حبــديِث عائشــَة  -١ أ
  ...).ِلها، فاجتَمع لذلك النساُء، ُمث تـََفرْقَن إال أهَلها وخاصَتها إذا مات امليُت من أه

هـــذا احلـــديُث يـــدل علـــى أن االجتمـــاَع خـــاص بالنســـاِء، ولـــيس للرجـــاِل َدْخـــٌل فيـــه؛ 
 على أن املـر  فاحلديُث مبنطوِقه يدل ؛ وذلـك ألنِـنِ َجيـَتِمْعَن، فهـو خـاص سـاَء ُكـنأَة الن

 وتسـليِة بعِضـِهن جـاُل، فـال بـأَس جبلوِسـِهنلُـه الرـُل مـا يـََتحمخلقها اُهللا ضـعيفًة ال تـََتحم
  .بعًضا، بدوِن نياحٍة، وال َجزٍَع، وال َتسخٍط؛ فهو خاصِ ِن دوَن الرجالِ 

قتــُل ابــِن  � ملــا جــاء النــِيب : (قالــت -رضــي اُهللا عنهــا-اســَتَدلوا مبــا رَوْتــه عائشــُة  -٢
  ...).حارثَة وجعفٍر وابِن َرواحَة؛ جَلس يُعَرُف فيه احلُْزُن 

                                                           

 .٣/٥٠٩» فتح الباري« )١(
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٥٢ 

 

 ــيبالن عزيــِة؛ فــإنعلــى جــواِز اجللــوِس للت ــِد اجللــوَس  �فهــذا احلــديُث ال يــدل مل يـََتعم
جَلـــس : (جَلـــس يف املســـجِد يُعـــَرُف يف وجِهـــه احلـــزُن، ومل يـَُقـــِل الـــراوي �هلـــا، بـــل إنـــه 

ُعزينال
  ).ستقباِل امل

، ومبا جاء عن -رضي اُهللا عنهما-ما اسَتَدلوا به من حديِث عبِد اِهللا بِن عمرٍو  -٣
  .ُحممِد بِن عمرِو بِن عطاِء بِن َعْلَقمةَ 

  .فاحلديثاِن ضعيفاِن ال تقوُم ما ُحجةٌ 
املغـــريِة يف داِر اجتَمـــع نســـوُة بـــين : اســـَتَدلوا مبـــا رواه األعمـــُش عـــن أيب وائـــٍل قـــال -٤

رِْقَن مـن دمـوِعِهن، مـا مل َهـمـا علـيِهن أن يُـ (: �يـَْبِكيَنه، فقـال عمـُر ] ابِن الوليدِ [خالٍد 
  ).أو َلْقَلقةٌ  َيُكْن نـَْقعٌ 

ِمــن أنــه خــاص  -رضــي اُهللا عنهــا-فهــذا األثــُر يُقــاُل فيــه مــا قيــل يف حــديِث عائشــَة 
  .بالنساِء دوَن الرجالِ 

  :اعتراضاِت الُمعتِرِضينَ  الجواُب عن
بمـا  -رضـي اهللاُ عنهـا-الجواُب عن ادعاِء الخصوصيِة في حديِث عائشـَة  :أوًال 

  :يلي
ختصيُص االجتماِع للنساِء دوَن الرجاِل، ليس عليه دليٌل؛ فاحلديُث وَرد يف حاِهلم إذا 

 ـــيبـــُت، والنـــ �مـــات املي َلـــَل وال يَـــذُكُر احتالًمـــايقـــوُل، حـــَني ُســـِئَل عـــن الرجـــِل جيَِ : ُد البـَ
ـْد بـََلـًال »يَغَتِسلُ « ، قالـت أُم »ال ُغْسـَل عليـه«: ، وعن الرجِل يـََرى أنه قـد احـتَلم ومل جيَِ
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نعـم، إن النسـاَء َشـَقاِئُق «: يا رسوَل اِهللا، هل على املرأِة تـََرى ذلك ُغْسٌل؟ قال: َسَلمةَ 
  .)١(»الرجالِ 

ُخِلقــْت  كــأنـُهن ُشــِقْقَن مــنهم، وألن حــواءَ ...  أي نظــائُرهم وأمثــاُهلم: قـال ابــُن األثــريِ 
  .؛ ألنه ُشق نسُبه من نسِبه)٢(بيه وأُمهألأخوه : وَشِقيُق الرجلِ . من آدَم عليه السالمُ 

 ــايبظريِ : وفيــه مــن الفقــهِ : (وقــال اخلطظــِري بــالنإثبــاُت القيــاِس، وإحلــاُق حكــِم الن ؛ فــإن
ــا للنســاِء، إال مواضــَع اخلصــوِص الــيت قامــت  اخلطــاَب إذا وَرد بلفــِظ املــذكِر؛ كــان خطاًب

  .)٣()أدلُة التخصيِص فيها
ـــُرد الخصوصـــيَة أيًضـــا ـــا يـَ ســـاِء فقـــط؛ َلكـــان  :وممـــه لـــو كـــان االجتمـــاُع ُمباًحـــا للنأن

رأِة، وألن النياحـــَة واجلـــزَع وغريَهـــا يف جانـــِب للرجـــاِل مـــن بـــاِب َأْوَىل؛ لضـــعِف طبيعـــِة املـــ
ُمث إن اجتمـــــاَع النســـــاِء يـُــــوِرُث بعـــــَض املفاســـــِد؛ كـــــَتَجمِعِهن وخـــــروِجِهن . النســـــاِء أكثـــــرُ 

فـإذا جـاز االجتمـاُع يف العـزاِء للنسـاِء؛ ، وتـََعرِضِهن للرجاِل وغريِهـا، واملـرأُة بيُتهـا خـٌري هلـا
 جاِل من باِب َأْوَىل ففي الر.  
  .الجواُب على دعوى الخصوصيِة في حديِث أبي وائلٍ  :ثانًيا

                                                           

ـــُد  )١( ــاُم أحمـــ ـــ ــــه اإلمـ ـــدارمي ٦/٢٥٦أخرجــ ـــو داوَد )٧٦٩(، والـــ ـــ ــذي )٢٣٦(، وأب ـــ ، )١١٣(، والترمـ
 ).١١٣(» سنن الترمذي «، وفي )٢٣٦(» ودَ صحيِح سنِن أبي دا«وصححه األلباني كما في 

 .٢/٤٩٢» النهاية« )٢(
 .١٦٢-١/١٦١» معالم السَنن« )٣(
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ــريِف ال يكــوُن إال مبــا َفِهَمــه الســلُف الصــاحلُ، فهــذا ابــُن حجــٍر إ فهــَم احلــديِث الش ن
 جواُز اجللوِس للعزاءِ : ويف هذا احلديِث من الفوائِد أيًضا: (يقوُل يف شرِحه هلذا احلديثِ 

  ؟�إنه ال يَقِصُده النيب : ، فكيف يُقالُ )١()بسكينٍة ووقارٍ 
  :القوُل الراجُح في هذه المسألةِ 

الــــذي تــــرجح يل يف هــــذه املســــألِة هــــو القــــوُل األوُل؛ فــــال بــــأَس بــــاجللوِس الســــتقباِل 
ُعزين، وذلك بشروطٍ 

  :امل
  .أن خيلَو الُس من املنَكراِت والبدعِ  -أ

  . يكوَن فيه جتديٌد للحزِن وإدامٌة لهأال  -ب
  .أال يكوَن فيه َتْكِلفٌة ماليٌة على أهِل امليِت أو إثقاٌل عليهم -ت
  .أال ُيصاِحَب اجللوَس نياحٌة، أو َتَسخٌط، أو َجزَعٌ  -ج
ْكــــَث عنــــَد أهــــِل امليــــِت؛ حــــىت ال يُفِضــــَي ذلــــك إىل اإلثقــــ -د

ُ
ُعــــزي امل

اِل أال ُيِطيــــَل امل
  .عليهم

  .أال يكوَن يف جلوِسه تضييٌع ملصاحلِه الشخصيِة، أو ملصاِحل املسلمني -هـ
  .فإذا كان جملُس العزاِء خالًيا من هذه احملاذيِر؛ فاجللوُس فيه ُمباٌح ال بأَس به

  .واهللاُ تعالى أعلمُ 
� � �

                                                           

  .٣/٥١٩» فتح الباري« )١(
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  بعُض المسائِل المتعلقِة بالبحِث، وَيكثـُُر السؤاُل عنها
  

  .)١(حكُم إطالِة الُمْكِث من بعِض الُمعزين عنَد أهِل الميتِ : ألةٌ مس
بعُض الناِس يأيت لُيعزَي أهَل امليِت، فَتحِمُله الشَفقُة عليهم، أو َيدفَـُعه ُحب الوقـوِف 

  :جبانِب أهِل امليِت لكي يستقبَل مَعهم َمن يُعزي؛ ففي هذه احلالِ 
  .فال بأَس ببقائِه: هذا الشخِص فيه تسليٌة ألهِل امليتِ  إما أن يكوَن بقاءُ  -
وأما إن كان يف وجوِده إثقاٌل على أهـِل امليـِت؛ فهـذا العمـُل ال جيـوُز؛ ِلَمـا فيـه مـن  -

  .إيذاٍء هلم، وإثقاٍل عليهم
ِحل وقد يكوُن بقـاُء بعـِض النـاِس وجلوُسـه، فيـه تضـييٌع ملصـاحلِه الشخصـيِة، أو ملصـا -

  .فهذا اجللوُس ال جيوزُ : املسلمني
  .واُهللا تعاىل أعلمُ 

� � �  

                                                           

 .، وأقد أفَردتُها هنا ألهميِتها٦٥ذَكرُت هذه المسألَة ضمَن شروِط جواِز الجلوِس ص )١(
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ــن يريــدون التعزيــَة أن يــذهبوا ســويا ألهــِل : مســألةٌ  َفــَق جماعــٌة ممحكــُم مــا لــو اتـ
  العزاءِ 

الــذي يظهــُر مــن اســتقراِء النصــوِص أنــه لــيس يف ذلــك بــأٌس، بــل إنــه أفضــُل للُمعــزي 
ُعزى، فإنه 

ُعزى، وهو من التعاوِن على الِرب والتقوىوامل
ُعزي، وال يُتِعُب امل

  .مما يعُني امل
كـان رسـوُل : قـال �ما جـاء مـن حـديِث بـَُريـدَة بـِن اُحلَصـيِب : ومما يدل على ذلك

ــُد األنصــاَر، ويـَُعــوُدهم، وَيســَأُل عــنهم، فبَلغــه عــن امــرأٍة ِمــن األنصــاِر مــات  �اِهللا  يـَتَـَعه
 ــيبــا َجزِعــْت عليــه َجَزًعــا شــديًدا؛ فأتاهــا الن فأمرهــا بتقــوى  �ابُنهــا ولــيس هلــا غــريُه، وأ

ــِرب، فقالــت ــُد، ومل يكــن يل غــريُه: اِهللا وبالص فقــال ! يــا رســوَل اِهللا، إين امــرأٌة َرُقــوٌب ال أَِل
ن امـــرٍئ، أو امـــرأٍة مـــا ِمـــ«: ، ُمث قـــال»الرقُـــوُب الـــذي يَبَقـــى َولَـــُدها«: �رســـوُل اِهللا 

يـا رسـوَل : ، فقـال عمـرُ »مسلمٍة يموُت لها ثالثـُة أوالٍد؛ إال َأدَخَلهـم اهللاُ بهـم الجنـةَ 
  .)١(»واثنانِ «: اِهللا، بأيب أنَت وأُمي، واثناِن؟ قال

فــَدل احلــديُث علــى أن االجتمــاَع للــذهاِب للتعزيــِة ال بــأَس بــه، ولــو كــان فيــه مــا مينــُع 
بالـذهاِب مَعـه، وُمتقـرٌر  �مَعه، وَلَما َأِذَن هلم النيب  �َما ذهب أصحاُب النيب ذلك لَ 

  .عنَد الفقهاِء أن تأخَري البياِن عن وقِت احلاجِة ال جيوزُ 

                                                           

ُشــَعِب «، وأخرجــه البيهقــي فــي )صــحيُح اإلســنادِ : (، وواَفقــه الــذهبي وقــال١/٤٨٣أخرجــه الحــاكُم  )١(
رجالُـــه رجـــاُل : أخرجـــه البـــزاُر، وقـــال: (٣/٨» َمجَمـــِع الزوائـــدِ «، وقـــال الهيثمـــي فـــي ٧/١٣٦» اإليمـــانِ 
 ).الصحيحِ 
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عنــَدما أرَســلْت لــه ابنُتــه، فكــان يكفــي أن  �فعــُل النــيب : وممــا يــدل علــى ذلــك أيًضــا
أَخــــذ مَعــــه أســــامَة ومعــــاًذا وُأَيب بــــَن كعــــٍب وُعبــــادَة بــــَن  �ه يــــذهَب هلــــا وحــــَده، لكنــــ

  .الصامِت؛ مما يدل على أن ذلك األمَر واسعٌ 
فَأرَسـل يُقـرُِئ . إن ابًنا يل قُِبَض َفْأتَِنا: إليه �َأرَسَلِت ابنُة النيب : قال �فعن أسامَة 
ا َأعَطى، وكل عنـَده بَأَجـٍل ُمسـمى؛ فَـْلَتصـِبْر إن ِهللا ما أَخذ، وله م«: السالَم، ويقولُ 

فقام ومَعه سعُد بـُن ُعبـادَة، ومعـاُذ بـُن ، ، فَأرَسلْت إليه تُقِسُم عليه َلَيْأتِيـَنها»َوْلَتْحَتِسبْ 
الصــيب ونـَْفُســُه  �جبــٍل، وُأَيب بــُن كعــٍب، وزيــُد بــُن ثابــٍت، ورجــاٌل، فرُِفــَع إىل رســوِل اِهللا 

ا َشن، ففاضت عينـاه، فقـال سـعدٌ : َحِسبُته أنه قال: َقُع، قالتـَتـََقعْ  يـا رسـوَل اِهللا، : كأ
ــاِده، وإنمــا يَــرَحُم اهللاُ ِمــن «: فقــال! مــا هــذا؟ هــذه رحمــٌة جعلهــا اهللاُ فــي قلــوِب عب

  .)١(»عباِده الرَحماءَ 
ِل وهـو جـواُز ذلـك وكذلك مل يَرِْد دليٌل على املنِع من ذلك، فتبقى املسألُة على األص

ليُل على منِعه الد يدل ليُل ؛ الفعِل، حىت يـأَيت الـد األصـَل يف العـاداِت اإلباحـُة حـىت ألن
  .باملنعِ 

� � �  

                                                           

)١(  أخرجه البخاري)٩٢٣(، ومسلٌم )٧٣٧٧.( 
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  )١(ثـََبُت المراجِع والمصادرِ 
  .القرآن الكرمي* 
ــيخ علــي بــن حمفــوظ، حتقيــق» اإلبــداع يف مضــار االبتــداع« -١ ســعيد بــن نصــر : للش

  .السعودية - هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤٢١ :١، طبن حممد
مــة » أحكــام اجلنــائز وبِــَدعها« -٢ ين للعال حممــد ناصــر الــد هـــ١٤٢٠ت( األلبــاين( ،
  .السعودية - هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤١٢ :١ط

 لإلمــــام أيب زكريــــا حيــــىي بــــن شــــرف النــــووي  »األذكــــار مــــن كــــالم ســــيد األبــــرار« -٣
  .لبنان -بريوت هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤١٩ :٣ط، )هـ٦٧٦ت(

 :٢أللبــــــــاين، طللشـــــــيخ ا» إرواء الغليـــــــل يف ختـــــــريج أحاديـــــــث منـــــــار الســـــــبيل« -٤
  .لبنان -بريوت هـ، املكتب اإلسالمي، ١٤٠٥

، )هـــــ٧٩٠ت(لإلمــــام أيب إســــحاق إبــــراهيم بــــن موســــى الشــــاطيب » االعتصــــام« -٥
 - هـــ، دار اخلــاين، الريــاض١٤١٦ :١ط مصــطفى أبــو ســليمان النــدوي،. د. أ: حتقيــق

  .السعودية
: ، ضـــبطه)هــــ٨٢٧ت(لإلمـــام حممـــد بـــن ِخْلفـــة اُأليب » إكمـــال إكمـــال املعلـــم« -٦

  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٥ :١حممد سامل هاشم، ط
مة ل» اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف« -٧ أيب احلسن علي بن سليمان لعال
  .لبنان -بريوت هـ، دار إحياء الرتاث العريب، ١٤١٩ :١، ط)هـ٨٨٥ت(داوي املر 

                                                           

 .الترتيُب على حروِف المعَجمِ  )١(
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هــــ، دار ١٣٩٣ :٢، ط)هــــ٢٠٤ت(لإلمـــام حممـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي » مّ األُ « -٨
  .لبنان -بريوت املعرفة، 

لإلمــــام أيب بكــــر بــــن مســــعود الكاســــاين » بــــدائع الصــــنائع يف ترتيــــب الشــــرائع« -٩
هــ، دار إحيـاء الـرتاث ١٤٢١ :٣عـدنان ياسـني، طحممد : ، حتقيق)هـ٥٨٧ت(احلنفي 
  .لبنان -بريوت العريب، 
ألمحـد بـن عبـد اهللا » فات تتعلـق باجلنـائز والقبـور والتعـازيع وأخطاء وخمالَ دَ بِ « -١٠

  .السعودية - هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤٢٣ :١السَلمي، ط
» حبشــل«عــروف بـــلإلمــام أســلم بــن ســهل الــرزاز الواســطي؛ امل» تــاريخ واســط« -١١

  .لبنان -بريوت هـ، عامل الكتب، ١٤٠٦ :١كوركيس عواد، ط: ، حتقيق)هـ٢٩٢ت(
للحـــافظ أيب العـــال حممـــد بـــن عبـــد » حتفـــة األحـــوذي بشـــرح جـــامع الرتمـــذي« -١٢

 -بـــريوت هــــ، دار الكتـــب العلميـــة، ١٤١٠ :١، ط)هــــ١٣٥٣ت(الـــرمحن املبـــاركفوري 
  .لبنان

ـــ»)هــــ٨٥٢ت(ابـــن حجـــر  حتريـــر تقريـــب التهـــذيب للحـــافظ« -١٣ ار ، للـــدكتور بش
 لبنان -بريوت هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤١٧ :١اد والشيخ شعيب األرناؤوط، طعو.  

هـــ، ١٤٢٤ :١اجلــديع، طبــن يوســف للشــيخ عبــد اهللا » حتريــر علــوم احلــديث« -١٤
  .لبنان -بريوت مؤسسة الريان، 

» اتبه، واملوصوفون بـهحقيقته، وأقسامه، وأحكامه، ومر : التدليس يف احلديث« -١٥
  .هـ١٤١٢ :١مسفر بن غرم اهللا الدميين، ط. دللشيخ 
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ـــتـــذكرة احلُ « -١٦ هــــ٧٤٨ت(لإلمـــام أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب » اظف( ،
  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٩ :١زكريا عمريات، ط: وضع حواشَيه

: ، حتقيـــق)هــــ٧٨٥ت(املنبجـــي أليب عبـــد اهللا حممـــد » تســـلية أهـــل املصـــائب« -١٧
  .سوريا - هـ، مكتبة دار البيان، دمشق١٤١٣ :٣بشري حممد عيون، ط

للحــافظ ابــن حجــر العســقالين » تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة« -١٨
هــــــــ، دار البشـــــــائر ١٤١٦ :١إكـــــــرام اهللا إمـــــــداد احلـــــــق، ط. د: ، حتقيـــــــق)هــــــــ٨٥٢ت(

  .لبنان -بريوت اإلسالمية، 
لإلمــام احلــافظ أيب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري » فســري القــرآن العظــيمت« -١٩

هــ، دار ١٤١٢ :١يوسـف املرعشـلي، ط. د: م هلـذه الطبعـة، قـد )هـ٧٧٤ت(الدمشقي 
  .لبنان -بريوت املعرفة، 
هـــــ، دار ١٤١٨ :١ط، بــــن حجــــر العســــقاليناللحــــافظ » تقريــــب التهــــذيب« -٢٠

  .السعودية - العاصمة، الرياض
هـــــ، دار ١٤١٢ :١بــــن حجــــر العســــقالين، طاللحــــافظ » ــــذيب التهــــذيب« -٢١

  .لبنان -بريوت الكتب العلمية، 
، ي ز للحــــافظ مجــــال الــــدين يوســــف املـِـــ» ــــذيب الكمــــال يف أمســــاء الرجــــال« -٢٢
  .لبنان -بريوت هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤١٨ :١بشار عواد معروف، ط. د: حتقيق
هــ، مؤسسـة ١٤١٨ :١لشيخ عبـد اهللا اجلـديع، طل» تيسري علم أصول الفقه« -٢٣

  .لبنان -بريوت الريان، 
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مـــة ل» اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن« -٢٤ أيب عبـــد اهللا بـــن أمحـــد األنصـــاري القـــرطيب لعال
  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٣، )هـ٦٧١ت(

د حممد بن أمحلشيخ ل» حاشية الدسوقي على شرح الدرديري ملختصر خليل« -٢٥
 -بـــريوت حممـــد علـــيش، دار الفكـــر، : ، حتقيـــق)هــــ١٢٣٠ت(عرفـــة الدســـوقي املـــالكي 

  .لبنان
مة ل» احلوادث والبدع« -٢٦ لعال طُ رْ أيب بكر حممد بن الوليد الط هــ٥٣٠ت( وشي( ،
 - امم هــ، دار ابــن اجلـوزي، الــد ١٤١٧ :٢علـي بــن حسـن بــن عبـد احلميــد، ط: حتقيـق

  .السعودية
ختارَرد املِ « -٢٧

ُ
ر امل حاشية ابن عابدين«= » ْحتار على الد « مـة حممـد أمـني للعال

حممــد صــبحي احلــالق وعــامر : ، اعتــىن ــا)هـــ١٢٥٢ت(بــن عمــر عابــدين الدمشــقي 
دار : ، توزيـــــعلبنـــــان -بـــــريوت هــــــ، دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب، ١٤١٩ :١حســـــني، ط

  .السعودية - النفائس، الرياض
مــــــة عبــــــد الــــــرمحن بــــــن ناصــــــر الســــــعدي للعال » الفقهيــــــةرســــــالة يف القواعــــــد « -٢٨

  .السعودية - هـ، دار الوطن، الرياض١٤١٣ :١، ط)هـ١٣٧٦ت(
هــــ، املكتـــب ١٤١٢ :٣ط، لإلمـــام النـــووي» روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني« -٢٩

  .لبنان -بريوت اإلسالمي، 
مــــة ل» زاد املســــري يف علــــم التفســــري« -٣٠ اجلــــوزي  أيب الفــــرج عبــــد الــــرمحن بــــنلعال

  .لبنان -بريوت هـ، املكتب اإلسالمي، ١٤٠٧ :٤، ط)هـ٥٩٧ت(
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شـــعيب : حتقيـــق، بـــن قـــيم اجلوزيـــةلإلمـــام ا » زاد املعـــاد يف هـــدي خـــري العبـــاد« -٣١
 -بــــريوت هـــــ، مؤسســــة الرســــالة، ١٤٠٩ :٢٣األرنــــاؤوط وعبــــد القــــادر األرنــــاؤوط، ط

  .لبنان
م» سبعون سؤاًال يف أحكام اجلنائز« -٣٢ حممد بن صاحل بـن عثيمـني ة الشيخ للعال

 هــ، دار املسـلم، الريـاض١٤١٣ :١عثمان بن علي اهلبدان، ط: ، إعداد)هـ١٤٢١ت(
  .السعودية -

هــــ، املكتـــب ١٤٠٥ :٤، طأللبـــاينللشـــيخ ا» سلســـلة األحاديـــث الصـــحيحة« -٣٣
  .لبنان -بريوت اإلسالمي، 

ـــــاينللشـــــيخ ا» سلســـــلة األحاديـــــث الضـــــعيفة« -٣٤ هــــــ، مكتبـــــة ١٤٢٢ :١، طأللب
  .السعودية - املعارف، الرياض

 ســليمان بــن األشــعث السِجْســتاين أيب داود لإلمــام احلــافظ » ســنن أيب داود« -٣٥
 -بـــريوت هــــ، دار املعرفـــة، ١٤٢٢ :١خليـــل مـــأمون شـــيحا، ط: ، حتقيـــق)هــــ٢٧٥ت(

  .لبنان
ــندي، وزوائــد البوصــريي« -٣٦ د حممــد فــؤا: ، حتقيــق»ســنن ابــن ماجــه، حباشــية الس

  .مصر - هـ، دار احلديث، القاهرة١٤١٤ :١عبد الباقي، ط
، )هــــ٢٧٩ت( مـــذي الرت حممـــد بـــن َســـْورة أيب عيســـى إلمـــام ل» ســـنن الرتمـــذي« -٣٧

  .السعودية - أمحد بن حممد شاكر، املكتبة التجارية، مكة املكرمة: حتقيق وشرح
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دارمي أيب حممـــــــد عبـــــــد اهللا بـــــــن عبـــــــد الـــــــرمحن الـــــــإلمـــــــام ل» ســـــــنن الـــــــدارمي« -٣٨
هـــــ، دار املعرفـــــة، ١٤٢١ :١حممــــود أمحـــــد عبــــد احملســـــن، ط. د: ، حتقيـــــق)هـــــ٢٥٥ت(

  .لبنان -بريوت 
) هـ٣٠٣ت( لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن ُشَعيب النسائي » سنن النسائي« -٣٩

ــــــيوطي  ــــــندي )هـــــــ٩١١ت(بشــــــرح احلــــــافظ جــــــالل الــــــدين الس وحاشــــــية اإلمــــــام الس ،
  .لبنان -بريوت دار املعرفة، هـ، ١٤١٢ :٢، ط)هـ١١٣٨ت(

، )هــــ٤٥٨ت(أيب بكـــر أمحـــد بـــن احلســـني البيهقـــي إلمـــام ل» الســـنن الكـــربى« -٤٠
  .السعودية - هـ، دار الباز، مكة املكرمة١٤١٤ :١حممد عبد القادر عطا، ط: حتقيق
ــــَنن واملبتــــَدعات يف العبــــادات« -٤١ ١للشــــيخ عمــــرو عبــــد املــــنعم ســــليم، ط» الس: 

  .لبنان -بريوت لريان، هـ، مؤسسة ا١٤٢٠
 :٨شـــــعيب األرنـــــاؤوط، ط: إشـــــراف، لإلمـــــام الـــــذهيب» الءبَ  أعـــــالم النـــــَري ِســـــ« -٤٢

  .لبنان -بريوت هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢
مـــة ل» شـــرح الزركشـــي علـــى خمتصـــر اخلرقـــي« -٤٣ حممـــد بـــن عبـــد اهللا الزركشـــي لعال

  .هـ١٤١٠ :١ين، طعبد اهللا بن عبد الرمحن اجلرب . د: ، حتقيق)هـ٧٧٢ت(املصري 
٤٤- » شرح الس رْ سن بن علي البَـ احلأيب حممد  إلمامل» ةن َ ١، ط)هــ٣٢٩ت(اري: 

  .مصر - هـ، دار اآلثار، القاهرة١٤٢٢
ــــن مســــعود البغــــوي » ةن شــــرح الســــ« -٤٥ : ، حتقيــــق)هـــــ٥١٦ت(لإلمــــام احلســــني ب

  .لبنان -بريوت هـ، املكتب اإلسالمي، ١٤٠٣ :١شعيب األرناؤوط، ط
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أيب عمــــــر حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن ُقدامــــــة املقدســــــي إلمــــــام ل» الشــــــرح الكبــــــري« -٤٦
  .السعودية - هـ، مكتبة الرياض احلديثة١٣٩٨ :١، ط)هـ٦٨٢ت(

هـــ، ١٤١٤ :٢لإلمــام النــووي، ط» املنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاج« -٤٧
  .مصر - مؤسسة قرطبة، القاهرة

سـليمان أبـا . د: عنايـة، عثيمـني ابنللشيخ » الشرح املمتع على زاد املستقنع« -٤٨
 - هـــــــ، مؤسســــــة آســــــام للنشــــــر، الريــــــاض١٤١٦ :١خالــــــد املشــــــيقح، ط. اخليــــــل و د

  .السعودية
هــــــ، دار ١٤١٥ :٢ط ،أللبـــــاينللشـــــيخ ا »صـــــحيح األدب املفـــــرد للبخـــــاري« -٤٩

  .األردن - الصديق، الزرقاء
املكتــب هـــ، ١٤٠٨ :٣، طأللبــاينللشــيخ ا »صــحيح اجلــامع الصــغري وزياداتــه« -٥٠

  .لبنان -بريوت اإلسالمي، 
هـــ، مكتبــة املعــارف، ١٤١٩ :١، طأللبــاينللشــيخ ا »صــحيح ســنن أيب داود« -٥١

  .السعودية - الرياض
هــ، مكتبـة املعـارف، ١٤١٧ :١، طأللبـاينللشـيخ ا »صحيح سنن ابن ماجه« -٥٢

  .السعودية - الرياض
ور بــن حســن آل مشــه: ، اعتــىن بــهأللبــاينللشــيخ ا »صــحيح ســنن الرتمــذي« -٥٣

  .السعودية - هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤١٩ :١سلمان، ط
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٥٤- » هـــ، مكتبــة املعــارف، ١٤١٩ :١، طأللبــاينللشــيخ ا »ســائيصــحيح ســنن الن
  .السعودية - الرياض
لإلمـام أيب احلسـني مسـلم بـن احلجـاج الُقَشـريي النيسـابوري » صحيح مسـلم« -٥٥

 -بـــريوت بـــاقي، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب، حممـــد فـــؤاد عبـــد ال: ، حتقيـــق)هــــ٢٦١ت(
  .لبنان

هـــــــــ، املكتــــــــب ١٤١١ :١ط، أللبــــــــاينللشــــــــيخ ا »ضــــــــعيف ســــــــنن النســــــــائي« -٥٦
  .لبنان -بريوت اإلسالمي، 

هــ، مكتبـة املعـارف، ١٤١٧ :١، طأللبـاينللشـيخ ا »ضعيف سنن ابن ماجه« -٥٧
  .السعودية - الرياض
هـــ، مكتبــة املعــارف، ١٤١٩ :١، طأللبــاينللشــيخ ا »ضــعيف ســنن أيب داود« -٥٨

  .السعودية - الرياض
للعالمــــة أيب الطيـــب حممــــد مشـــس احلــــق » عـــون املعبـــود شــــرح ســـنن أيب داود« -٥٩

هـ، ١٤٢١ :٢عبد الرمحن حممد عثمان، ط: ، حتقيق)هـ١٣٢٢ت قبل (العظيم ابادي 
  .لبنان -بريوت دار إحياء الرتاث العريب، 

هـــ، دار ١٤١٤ :٢عبــد العزيــز املســند، ط حممــد بــن: ، مجــع»فتــاوى إســالمية« -٦٠
  .السعودية - الوطن، الرياض

أشــرف بــن عبــد املقصــود، : ، مجــع»فتــاوى الشــيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني« -٦١
  .السعودية - هـ، دار عامل الكتب، الرياض١٤١٢ :٢ط
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الشـــــيخ أمحـــــد : ، مجـــــع»فتـــــاوى اللجنـــــة الدائمـــــة للبحـــــوث العلميـــــة واإلفتـــــاء« -٦٢
  .السعودية - هـ، مكتبة املعارف، الرياض١٤١٨ :١الدويش، ط

: مجــع، لفضــيلة الشــيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني» فتــاوى يف أحكــام اجلنــائز« -٦٣
هــــ، دار ١٤٢٣ :١، طاخلرييـــة مؤسســـة الشـــيخ ابـــن عثيمـــني: فهـــد الســـليمان، إشـــراف

  .السعودية - الثريا، الرياض
، ١ط، حجــر العســقالينبـن اللحــافظ » فـتح البــاري بشــرح صـحيح البخــاري« -٦٤

  .لبنان -بريوت هـ، دار الفكر، ١٤١١
، )هــ٧٦٢ت(لإلمام أيب عبـد اهللا حممـد بـن مفلـح املقدسـي احلنبلـي » الفروع« -٦٥
  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ :١حازم القاضي، ط: حتقيق
مشـــس الـــدين حممـــد بـــن عبـــد لعالمـــة ل» فـــيض القـــدير شـــرح اجلـــامع الصـــغري« -٦٦

نـــاوي الشـــافعي 
ُ
 - هــــ، مكتبـــة مصـــر، القـــاهرة١٤٢٤ :٢، ط)هــــ١٠٢٩ت(الـــرؤوف امل

  .مصر
 :١حممد عوامـة وأمحـد حممـد اخلطيـب، ط: حتقيق، لإلمام الذهيب» الكاشف« -٦٧

  .السعودية - هـ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ُجدة١٤١٣
مـة الشـيخ منصـور» كشاف الِقناع عن منت اإلقنـاع« -٦٨ بـن يـونس البـُُهـويت،  للعال
  .لبنان -بريوت هـ، دار الفكر، ١٤٠٢: ١هالل مصيلحي، ط: حتقيق
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: بــن عبــد الــرب، حتقيــقالإلمــام أيب عمــر » الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة املــالكي« -٦٩
 - هــــ، مكتبـــة الريـــاض احلديثـــة١٣٩٨: ١حممـــد حممـــد أحيـــد ماديـــك املوريتـــاين، ط. د

  .السعودية
مة ل» قنعاملبدع يف شرح امل« -٧٠ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بـن لعال

  .لبنان -بريوت هـ، املكتب اإلسالمي، ١٤٢١: ٣، ط)هـ٨٨٤ت(ُمفِلح احلنبلي 
حممـــــد جنيـــــب : حتقيـــــق، لإلمـــــام النـــــووي» امـــــوع شـــــرح املهـــــذب للشـــــريازي« -٧١

  .لبنان -بريوت هـ، دار إحياء الرتاث العريب، ١٤١٥املطيعي، 
: ، مجــــع وترتيــــب)هـــــ٧٢٨ت(ة لشــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــ» جممــــوع الفتــــاوى« -٧٢

 - هــ، دار عـامل الكتـب، الريـاض١٤١٢: ١الشيخ عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم، ط
  .السعودية

مـة للشـيخ » جمموع فتاوى ومقـاالت متنوعـة« -٧٣ عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز بـن العال
: ١حممـــــد بـــــن ســـــعد الشــــــويعر، ط. د: ، مجـــــع وترتيـــــب وإشــــــراف)هــــــ١٤٢٠ت(بـــــاز 

  .السعودية - هـ، دار القاسم، الرياض١٤٢١
لإلمــــام أيب حممــــد علــــي بــــن حــــزم » احمللــــى يف شــــرح الــــى بــــاُحلَجج واآلثــــار« -٧٤

  .األردن - ، ط بيت األفكار الدولية، عمان)هـ٤٥٦ت(األندلسي 
طـارق : حتقيـق، اينأيب داود السجسـت: ، روايـة»مسائل اإلمام أمحد بن حنبـل« -٧٥

  .مصر - هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة١٤٢٠: ١بن ِعَوض اهللا، ط
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الشـيخ : ، شـرح وتعليـق)هــ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حنبـل الشـيباين » املسند« -٧٦
 - هــــ، دار احلـــديث، القــــاهرة١٤١٦: ١محـــزة أمحــــد الـــزين، ط: أمحـــد شـــاكر، وأكملـــه

  .مصر
مــــة أمحــــد بــــن حممــــد » لكبــــري للرافعــــياملصــــباح املنــــري يف غريــــب الشــــرح ا« -٧٧ للعال

  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٤: ١، ط)هـ٧٧٠ت(الفيومي 
للحـــافظ عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن أيب شـــيبة » املصـــنف يف األحاديـــث واآلثـــار« -٧٨

  .لبنان -بريوت هـ، دار الفكر، ١٤٠٩، ١سعيد اللحام، ط: ، حتقيق)هـ٢٣٥ت(
٧٩- » ايب » َننمعامل السحممد حامد : ، حتقيق)هـ٣٨٨ت(لإلمام أيب سليمان اخلط

  .لبنان -بريوت الفقي، دار املعرفة، 
الطـــرباين بـــن أيـــوب لإلمـــام أيب القاســـم ســـليمان بـــن أمحـــد » املعجـــم الكبـــري« -٨٠

  .، مصورة٢محدي بن عبد ايد السلفي، ط: ، حتقيق)هـ٣٦٠ت(
أيب احلسـني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي مـة لعال ، ل»معجم مقاييس اللغة« -٨١

هـــــ، دار الكتـــــب ١٤٢٠: ١إبــــراهيم مشــــس الـــــدين، ط: ، وضــــع حواشـــــَيه)هـــــ٣٩٥ت(
  .لبنان -بريوت العلمية، 

أيب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا لإلمــام  »معرفــة علــوم احلــديث وكميــة أجناســه« -٨٢
هــ، دار ١٤٢٤: ١سـلوم، طأمحد بن فارس ال: ، حتقيق)هـ٤٠٥ت(احلاكم النيسابوري 

  .لبنان -بريوت ابن حزم، 
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موفـق الـدين أيب حممــد عبـد اهللا بـن أمحــد لإلمـام  »املغـين شـرح خمتصـر اخلرقــي« -٨٣
عبــد الفتــاح احللــو، . عبــد اهللا الرتكــي و د. د: ، حتقيــق)هـــ٦٢٠ت(بــن ُقدامــة املقدســي 

  .مصر - هـ، دار هجر، القاهرة١٤١٢: ٢ط
، )هــــ١٣٥٣ت(ضـــويان بـــن للشـــيخ إبـــراهيم  »رح الـــدليلمنـــار الســـبيل يف شـــ« -٨٤
ــــق ــــايب، ط: حتقي ــــن حممــــد الفاري ــــة، الريــــاض١٤٢٤: ١أيب قـَُتيبــــة نظــــر ب  - هـــــ، دار طيب

  .السعودية
للشـيخ صـاحل بـن عبـد العزيـز آل  »املِْنظار يف بيان كثري من األخطاء الشـائعة« -٨٥

  .السعودية - هـ، دار العاصمة، الرياض١٤١٨: ٣الشيخ، ط
، )هــــ٩٥٤ت(أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد الــرمحن املغــريب  »مواهــب اجلليــل« -٨٦

  .لبنان -بريوت هـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٦: ١ط
هـ، دار ابـن حـزم، ١٤١٦: ٣، ط)هـ١٧٩ت(لإلمام مالك بن أنس  »املوطأ« -٨٧

  .لبنان -بريوت 
مــة » النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر« -٨٨ ت املبــارك بــن حممــد أيب الســعاداللعال

حممـــود الطنـــاحي، . ، و دطـــاهر أمحـــد الـــزاويالشـــيخ : ، حتقيـــق)هــــ٦٠٦ت(ابـــن األثـــري 
  .باكستان - أنصار السنة احملمدية، الهور

مـة حممـد » نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيـار« -٨٩ للعال
هـــ، ١٤١٣: ١ط عصــام الــدين الصــبابطي،: ، حتقيــق)هـــ١٢٥٠ت(بــن علــي الشــوكاين 

  .مصر - دار احلديث، القاهرة
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الشــــيخ عبــــد اهللا : ، ــــذيب»نيــــل املــــآرب يف ــــذيب شــــرح عمــــدة الطالــــب« -٩٠
  .السعودية - ، مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة، مكة املكرمة٢البسام، ط
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  رسالةمحتويات�

  »التجلية لحكم الجلوس للتعزية«

ــوع ـــــ ـــ ـــ ــ   الصفحة  الموضـ
مةِ تق يِخ العاليخ تقديُم فضيلِة الش٣  ........................... ديم فضيلة الش  

  ٥  ............................................................كتاب التعزية  ُمقدمة

  ٩  ...........................................................مقدمة رسالة التجلية

  ١٠  .........................................................جلوس للتعزيةالحكم 

  ١٠  ...........................................................األقوال في المسألة

  ١١  ......................................................... التحريم: لالقول األو 

  ١١  .......................................................... أدلة القول األول

  ١٤  .....................................................مناقشة القائلين بالتحريم

  ١٥  .............................................. ����مناقشة أثر جرير بن عبداهللا 

  ١٧  .............................................................تحقيق القول فيه

  ٢١  ............................................................نتيجة الحكم عليه

  ٣٢  .........................................................الكراهة: القول الثاني

  ٤٤  ..................................اإلباحة ألهل الميت خاصة: لثاالث  ولالق

  ٤٤  ..................................اإلباحة ألهل الميت وغيرهم: رابعال ولالق

  ٤٧  ......................................................... أدلة القائلين باإلباحة
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ــوع ـــــ ـــ ـــ ــ   الصفحة  الموضـ
  ٥١  ................................................مناقشة أدلة القائلين باإلباحة

  ٥٢  ...........................................الجواب عن اعتراضات المعترضين

  ٥٤  ................................................................. القول الراجح

  ٥٥  .........)حكم إطالة المكث من بعض المعزين عند أهل الميت: (مسألة

  ٥٦  ........لو اتفق جماعة أن يذهبوا سويا ألهل العزاء؛ فما الحكم؟: (مسألة

  ٥٨  ................................................................. ثبت المراجع

  ٧١  ........................................................................الفهرس

���� ���� ����  


