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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) أحكام التعزية وبدع الجنائز )

 

 

 مه  احل  ن  افباض   ي ـ  نسلفة وأطفر، أدمده ر، وبغ  ـرائع ويس  ـاحلؿد هلل افذي رشع فعباده افش

ضقباً نبارـاً ؾقه نا تعاؿبت إيام وافؾقايل وتوافت إصفر، وأصفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ دمداً ـثراً 

، صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وأصحابه، وشؾ   تسؾقاًم ـثرًا إػ رشيك فه، وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشوفه

 يوم افدي .

َ َحـ    ﴿ :وظـا جـ   ي بتؼـوى اهلل ـلوصقؽ  وكػسـؾ :ظباد اهللأنا بعد   َ ُؼـوا ا ـِذيَ  آَنـُـوا ات  َيـا َأَهَـا اف 

ٓ  َوَأكُْتْ  ُنْسؾُِؿوَن  َٓ ََتُوُت   إِ  .﴾ُتَؼاتِِه َو

ْنـَا َبـِي آَدَم َودَمَؾْـَاُهْ   ِي اْفَزِّ  ﴿ : اب  آدم ظذ ؽره ن  ادخؾوؿاتفؼد ـرم اهلل :ظباد اهلل ر  ـَ َوَفَؼْد 

ثٍِر ِِم ْ  َخَؾْؼـَا َتْػِضقاً  ـَ ؾْـَاُهْ  َظَذ  قَِّباِت َوَؾض    .﴾َواْفَبْحِر َوَرَزْؿـَاُهْ  ِنَ  افط 

صذ ظذ فسان رشوفه وظا  ج   اهلل  أن   :ونقز ادسؾ  نـف  بتؽري  ظذ ذفك افتؽري ، ن  ذفك

حؼوؿًا فؾؿسؾ  ظذ أخقه ادسؾ ، تمفف ؾقام بقـف ، وتؼوي روابطف ، ؾع  أيب هريـرة اهلل ظؾقه وشؾ  

ح  ادسؾ  ظذ ادسؾ  مخس: رد >يؼول: صذ اهلل ظؾقه وشؾ  رشول اهلل  ؿال: شؿعُت ريض اهلل ظـه 

 .<افسام وظقادة ادريض وإتباع اجلـائز وإجابة افدظوة، وتشؿقت افعاضس

جع  حرنة ادسؾ  ادقت ـحرنته وهو حي، ؾؼع أنورا َتقزه ظ  ؽره ن  وج   ظز  اهلل  أن  ـام 

 :إنوات أخري  ن  ؽر ادسؾؿغ، نـفا

 ًٓ  .تغسقؾه وتطققبه وتؽػقـه ث  افصاة ظؾقه، ورتب ظذ ذفك أجورا ظظقؿة: أو

صـذ اهلل رع اهلل افدظاء فه، وافسح  ظؾقه، ومل يلذن بـه فغـر ادسـؾ ، ؾؼـد أذن اهلل فؾـبـي ـص : ثاكقاً 

 .بزيارة ؿز أنه ومل يلذن فه بافدظاء مها ظؾقه وشؾ 

 الخطبة األولى
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: صذ اهلل ظؾقه وشؾ اتباع جـازته حتى يدؾ ، ووظد ظذ ذفك بلجر ظظق ، ؿال رشول اهلل : ثافثاً 

واحتســابا وـــان نعــه حتــى يصــذ ظؾقفــا ويػــره نــ  دؾـفــا ؾنكــه يرجــع نــ  نـ  اتبــع جـــازة نســؾ  إيامكــا >

 .<ؿب  أن تدؾ  ؾنكه يرجع بؼراط إجر بؼراضغ ـ  ؿراط نث  أحد ون  صذ ظؾقفا ث  رجع

ػــرة بافؾحــد أو افشــ  دؾـــه  ي نؼــابر خاصــة بادســؾؿغ، وهــذه افؼبــور نتؿقــزة ظــ  ؿبــور افؽ :رابعــاً 

 .، ؾا يدؾ  ـسائر اجلثث، وٓ يػع  ذفك بغر ادسؾ وافؾحد أؾض 

 .احسام ؿزه، ؾحرم اهلل اجلؾوس ظؾقه، أو ادق ظؾقه، ب  وٓ جيوز آظتداء ظؾقه: خانساً 

: صــــذ اهلل ظؾقــــه وشــــؾ رظت زيارتــــه وافســــام ظؾقــــه وافــــدظاء فــــه، ؿــــال رشــــول اهلل ـصــــ: شادشــــاً 

َٓ َتُؼوُفــــوا ُهْجــــًرا....َوََنَقْــــُتُؽْ  > َٓ َتُؼوُفــــوا ُشــــوًءا و ي روايــــة  :َيْعـِــــي. <َظــــْ  ِزَيــــاَرِة اْفُؼُبــــوِر َؾُزوُروَهــــا َو

 .<َؾُزوُروَها َؾِنن   ِي ِزَياَرِِتَا َتْذـَِرةً >

َياِر ِنــَ  اْدُــْمِنـَِغ >وادــلثور نــ  افســام ظـــد زيــارة ادؼــابر ؿــول:  ــاَُم َظــَذ َأْهــِ  افــدِّ َواْدُْســؾِِؿَغ افس 

ُ بُِؽْ  َفاَِحُؼونَ   َ ا إِْن َصاَء ا ُ اْدُْسَتْؼِدِنَغ ِنـ ا َواْدُْسَتلِْخِريَ  َوإِك   َ  .<َوَيْرَحُ  ا

رع  ي يشء، بــ  نــ  أنــور اجلاهؾقــة افتــي َنــى ـوؿــد أحــدث افـــاس أنــورا  ي اجلـــائز فقســت نــ  افشــ

 :رع ظـفا وحذر نـفا، ن  تؾك إنورـافش

: شواء  ي افصحف أو وشائ  اإلظام إخرى، ويؽؾف ذفك نبافغا ضائؾة؛ وهذا ن  عي ادقتك

إياـ  وافـعي ؾنن افـعي >ؿال: صذ اهلل ظؾقه وشؾ  ظ  افـبي ريض اهلل ظـه ادػاخرة، ؾع  اب  نسعود 

 .<ن  ظؿ  اجلاهؾقة

: ؾاإلشام يلنر بافصز وآحتساب وافرضا بافؼضاء، ؾع  أيب نافك ط وافـقاحةوـذفك افتسخَ 

َٓ >ؿــــال: صــــذ اهلل ظؾقــــه وشــــؾ  افـبــــي  أن  ريض اهلل ظـــــه إصــــعري  ــــِة  ق 
تِــــي ِنــــْ  َأْنــــِر اجْلَاِهؾِ ــــٌع  ِي ُأن  َأْرَب

ْعُ   ِي إَكَْساِب  وََنُ   اْفَػْخُر  ِي إَْحَساِب َوافط  ـُ ْشتِْسَؼاُء بِافـَُجوِم َوافـَِّقاَحـةُ َيْسُ ِٓ افـ اِئَحـُة > :، َوَؿـاَل <َوا

َباٌل ِنْ  َؿطَِراٍن َوِدْرٌع ِنْ  َجَرٍب   .<إَِذا مَلْ َتُتْب َؿبَْ  َنْوِِتَا ُتَؼاُم َيْوَم اْفِؼَقاَنِة َوَظَؾقَْفا ِِسْ

 .كسلل اهلل افعاؾقة وافسانة

 افقوم افثافث أو افسابع بطعام بـقة افصدؿة ظذ ادقت.: ختصقص ـذفك ن  افبدع  ي اجلـائز

ـر اجلامظي ظـد دم  اجلـازة.وـذفك ن  افبدع  : افذِّ
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بافـواجـذ،  صـذ اهلل ظؾقـه وشـؾ ـة افـبـي واشتؿسؽوا بديـؽ  وظضوا ظذ ُش ظباد اهلل ؾاتؼوا اهلل 

 .وإياـ  وحمدثات إنور ؾنن ـ  حمدثة بدظة وـ  بدظة ضافة وـ  ضافة  ي افـار

َ إِن   ﴿ :أظوذ باهلل ن  افشقطان افرجق   َ ُؼوا ا ْ  َظـُْه َؾاكْتَُفوا َوات  ـُ ُشوُل َؾُخُذوُه َوَنا ََنَا ُ  افر  ـُ َوَنا آَتا

َ َصِديُد اْفِعَؼاِب   َ  .﴾ا

ِؿَغ ِنْ  اهلُل يِل َوَفُؽْ   ِي اْفُؼْرآِن اْفَعظِقِ ، َأُؿوُل َهَذا اْفَؼْوَل، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَفُؽْ  َوفَِسائِِر اْدُْسؾِ َباَرَك 

ِحقُ . ُه ُهَو اْفَغُػوُر افر   ـُ ِّ َذكٍْب؛ َؾاْشَتْغِػُروُه؛ إِك 
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وصاًة وشانًا ظذ ظبده ادصـطػى، وظـذ آفـه وصـحبه وشـؾ  تسـؾقاًم ـثـرًا إػ احلؿد هلل وـػى، 

 يوم افدي .

َ َوآِنـُوا بَِرُشوفِِه ُيْمتُِؽْ  ـِْػَؾْغِ ِنـْ   ﴿ :ؾاتؼوا اهلل ح  افتؼوى :أنا بعد  َ ُؼوا ا ِذيَ  آَنـُوا ات  َيا َأَهَا اف 

ُ َؽُػوٌر َرِحقٌ    َ َعْ  َفُؽْ  ُكوًرا ََتُْشوَن بِِه َوَيْغِػْر َفُؽْ  َوا  .﴾َردْمَتِِه َوجَيْ

روظة فؾؿسـؾؿغ: تعزيـة بعضـف  ظــد ادصـائب، ؾعـ  حـز بـ  حؽـق ، ـون  إنور ادش :ظباد اهلل

إن نـات و ،إن نـر  ظدتـه>ظ  أبقه، ظ  جده، ؿال: ؿؾت: يا رشول اهلل، نا ح  جاري ظع؟، ؿال: 

و إن أصـــابته نصـــقبة  ،و إن أصـــابه خـــر هـلتـــه ،و إن ظـــري شـــسته ،و إن اشتؼرضـــك أؿرضـــته ،صـــقعته

 .<ظزيته... 

صـذ اهلل ؿـال: ؿـال رشـول اهلل ريض اهلل ظـه وروى افبقفؼي  ي صعب اإليامن ظ  أكس ب  نافك 

ـَزُ حـاـن  ظزى أخاه ادسؾ   ي نصقبة ـساه اهلل حؾة خض>: ظؾقه وشؾ  ؿقـ  يـا رشـول اهلل، نـا  <راء ُُيْ

 .<ُيغبط حا>ُُيز حا؟ ؿال: 

احلسغ نر بله  نقت، ؾوؿف ظؾقف ، ؾؼال:  بؾغـي أن"وشئ  ظبدافرزاق ظ  ـقػقة افتعزية ؾؼال: 

 ".ى ومل يؼعدـأظظ  اهلل أجرـ ، وؽػر فصاحبؽ ، ث  نض

ٕه  ادقت يؽػقف ، ٓ ـؾػة ؾقه  نتواضعاً  أن يعؿ  اجلار جلاره أو افؼريب فؼريبه ضعاناً  :ـةوافُس 

 م، ؾؼـد روى أبـووٓ تػاخر، ُيتسب أجره ظـد اهلل؛ ٓكشغال أهـ  ادقـت بـام كـزل حـ  ظـ  صــع افطعـا

اْصـــَُعوا ِٔل َجْعَػــٍر >: صــذ اهلل ظؾقــه وشــؾ داود وؽــره ظــ  ظبدافؾــه بــ  جعػــر ؿــال: ؿــال رشــول اهلل 

ُه َؿْد َأَتاُهْ  َأْنٌر َصَغَؾُف ْ   .<َضَعاًنا َؾِنك 

رع  ي ـأنا نا يػعؾه بعض افـاس ن  صـع وٓئ  فؾعزاء تشبه وٓئ  إؾراح أو أصد، ؾؾقس ن  افش

ـــه أهــ  افعؾــ  نــ  افـقاحــة، ؾافوفقؿــة افتــي صــام ظــدّ إك ــيشء؛  ا بعــض رظت ظـــد افــزواج وجبــة واحــدة، أن 

 .راف نا ٓ يعؾؿه إٓ اهللـافـاس  ي افعزاء ؾقجؾسون ثاثة أيام ظذ وجبات ؾقفا ن  اإلش

 الثانيةالخطبة 
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يعزي رف افـاس ٕظاممه  بعد افدؾ  وظدم آجتامع ظـد أه  ادقت، ون  أراد أن ــة أن يـصؾافُس 

أهــ  ادقــت ؾقعــزه   ي أي نؽــان، شــواء أثـــاء تشــققع اجلـــازة أو بعــدها، أو  ي افطريــ ، أو افعؿــ ، أو 

 .يذهب إػ نـزمه  دون اجتامع ـام هو صائع ظـد ـثر ن  افـاس

ظ  حؽ  افعادات  ي افعزاء، ن  افوٓئ  وؿراءة ردمه اهلل وشئ  شامحة افشقخ ظبدافعزيز ب  باز 

هــذه افعــادات ٓ أصــ  مهــا  ي ": ردمــه اهللبعقـقــات وافســـوات ونــا صــاـ  ذفــك؟ ؾؼــال افؼــرآن، وإر

رع ادطفر، وٓ أشاس مها ب  هي ن  افبدع ون  أنر اجلاهؾقة، ؾنؿانة وفقؿة إذا نات ادقـت يـدظو ـافش

  ".إفقفا اجلران وإؿارب وؽره ؛ ٕج  افعزاء بدظة ٓ جتوز

ا هلل روع ٕه  ادقت افصز وآحتساب وافؼول ـام ؿال افصابرون: إك  ـام ادشوإك  ": ردمه اهلل وؿال

ــ ِــْ   ﴿ :، ؾؼــال شــبحاكهـثــراً  ا إفقــه راجعــون، وؿــد وظــده  اهلل خــراً وإك  ُأوَفِئــَك َظَؾــقِْفْ  َصــَؾَواٌت ِنــْ  َرحِّ

ٌة َوُأوَفِئَك ُهُ  اْدُْفَتُدوَن   .﴾َوَردْمَ

 "ــا كرى آجتامع إػ أه  ادقت وصـعة افطعام ن  افـقاحة"وظ  جرير ب  ظبدافؾه افبجع ؿال: 

 .[اب  ناجهرواه ]

: اجـتامع افــاس  ي بقـت ادتـول وافصـؿت وافسـؽوت، رع اهللـوِمـا ابتدظـه افــاس وهـو  ـافف فشـ

 .وفبس نابس نعقـة فؾرجال أو افـساء ؾفذا ن  افـقاحة ادـفي ظـفا

 ي ظفـد رشـول  أن افتعزية ظبادة، ؾنذا صقغت افعبادة ظذ وجه مل يؽ  نعروؾـاً ظباد اهلل واظؾؿوا 

نـ  ردمفـ  اهلل  وحـديثاً  ر ـثـر نـ  أهـ  افعؾـ  ؿـديامً صـارت بدظـة، وؿـد حـذ  صذ اهلل ظؾقـه وشـؾ  اهلل 

 .آجتامع  ي بقت ادقت أو  ي ؽره فؾعزاء

اهلل أن يرزؿــــــا افعؾـــــ  افــــــاؾع ويوؾؼــــــا فؾعؿـــــ  افصـــــاف ، وأن يعقـــــذكا نـــــ  افػـــــت  وافبـــــدع أشـــــلل 

 .وافضآت

ْشاَِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُف     رِ ـْـشوادُ  كَ رْ ـل  افـشِّ ذِ أظز  اإْلِ
ي . َحْوَزةَ   ِ احْ وَ  ،غـِ  افدِّ

َة ُأُنوِرَكا. افؾُف    َٓ َتـَا َوُو  آِنـ ا  ِي َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِ  َأِئؿ 

 وؾ  مجقع وٓة ادسؾؿغ فؾعؿ  بؽتابك، واتباع شـة كبقك، وحتؽق  رشظك. افؾُف   
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ْشاَمَ احْلََرَنْغِ فاِم ِؾقه ظِ  ـَا َخاِدمَ ؾِّ  إَنانَ وَ  افؾُف      .َوَصاَُح اْدُْسؾِِؿغ َز اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه فاِم حُتِ ه َوَأْظَواكَ َوَويِل  َظْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوؾِّ  افؾُف   

 احػظ جـودكا ادرابطغ ورجال أنــا، وشدد رنقف  يا رب افعادغ.    افؾفُ 

ا َكُعوُذ بَِك ِنْ  َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَوَ  افؾُف     َشَخطِك.  َومَجِقعِ  ل َظاِؾَقتك، َوُؾَجاَءة َكِؼَؿتِك،إك 

 َوادُـَؽِر َوافَبغِي ﴿ ظباد اهلل:
ِ
 ِذي افُؼربى َوَيـفى َظِ  افَػحشاء

ِ
َ َيلُنُر بِافَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاء  َ إِن  ا

رونَ  ـ   .﴾َيِعُظُؽ  َفَعؾ ُؽ  َتَذ

واهلل يعؾ  نا اجلؾق  يذـرـ ، واصؽروه ظذ كعؿه يزدـ ، وفذـر اهلل أـز، ؾاذـروا اهلل افعظق  

 تصـعون.


