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امللخص

ودور  املآتم  يف  الرشعية  واملخالفات  واملنكرات  البدع  من  كثري  لشيوع  نظرًا 
بعد عن منهج  يتمسك هبا ويدافع عنها، وما يرتتب عليها من  العزاء، ووجود من 
الرشيعة، حتى أصبحت عادات موروثة يتباهى هبا بني أفراد املجتمع، اخرتت الكتابة 
القويم يف  الرشيعة  ومنهج  الرشعية،  واملخالفات  البدع  لبيان هذه  املوضوع  هذا  يف 

ذلك. 

Abstract

Due to the prevalence of many fads and evil and irregularities 

legitimacy in the funerals and the role of Solace، and the presence 

of sticking out and defended، and the consequent remotely approach 

the law، until it became habits inherited trumpets among members 

of society، choose to write on this topic to the statement of these 

innovations and irregularities legitimacy، and the methodology of 

the True law to do so.
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والصالة  نعمه،  مجيع  عىل  نحمده  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

والسالم عىل أكرم خلقه سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف هذه احلياة لالبتالء، فاحلياة واملوت ابتالء لإلنسان 
فاملؤمن إما أن يكون شاكرًا هلل عىل نعامئه، وإما أن يكون صابرًا هلل عىل بالئه حمتسبًا يف 

ذلك وجه اهلل عز وجل ويف هذا وذاك اخلري كل اخلري .

لقد ُعنِي اإلسالم بالترشيع الكامل جلميع مناحي احلياة، ومنها آداب اجلنائز 
وما يتعلق بامليت والدفن، لكن ما حيدث يف وقتنا املعارص يف بعض املجتمعات من 
حدوث بعض البدع واملخالفات الرشعية عند إقامة املآتم،إذ أصبحت عرفًا مستقرًا 
وتقليدًا متوارثًا، لذا رأيت من واجبي الكتابة يف هذا البحث لبيان حكم اإلسالم فيام 

يتعلق باجلنائز ودور العزاء والتحذير من البدع واملخالفات الرشعية .

اهلدف من الدراسة :

هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة بدع املآتم واملخالفات الرشعية وحكم اإلسالم 
فيها. 

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية :

ما حكم التعزية يف اإلسالم ؟( 1
ما حكم اجللوس للتعزية وإقامة املآتم ؟( 2
متى يكون وقت التعزية يف اإلسالم ؟( 3
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منهج الدراسة:

التعزية  موضوع  يف  الفقهاء  آراء  لبيان  الوصفي  املنهج  باستخدام  قمت  لقد 
وأدلتهم يف ذلك، و املنهج التحلييل ملناقشة آراء الفقهاء ،ثم اخلروج بالرأي الراجح .

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثني :

املبحث األول: املآمت، ويشمل :

• املطلب األول: تعريف املآتم يف اللغة واالصطالح .	

• املطلب الثاين: التعزية .	

• املطلب الثالث :تعريف البدع .	

• املطلب الرابع: بدع املآتم.	

 املبحث الثاني: آراء الفقهاء يف املأمت، ويشمل :

 املطلب األول: آراء الفقهاء القدامى يف املآتم .	•

• املطلب الثاين: رأي املعارصين يف املآتم .	

• املطلب الثالث: مناقشة األدلة .	

• املطلب الرابع: الرأي املختار .	
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املبحث األول
املـــــآمت 

إقامة  عىل  الناس  من  كثري  اعتاد  املوت،  مصيبة  وحدوث  الوفاة  حادثة  بعد 
املآتم كل حسب طريقته وقدراته املادية، فكان البد أوالً من تعريف املآتم يف اللغة 

واالصطالح .

املطلب األول
تعريف املآمت يف اللغة واالصطالح 

أواًل: تعريف املآمت يف اللغة :

يف  استعامله  وغُلب  فرح،  أو  حزن  يف  الناس  من  اجلامعة  عىل  املآتم  تطلق 
األحزان)1(.

ثانيًا: تعريف املآمت يف االصطالح :

ُيقصد باملآتم يف االصطالح: ‘‘ اجتامع أهل امليت يف بيت فيقصدهم من أراد 
لكنها  احلديثة  القديمة  االجتامعية  القضايا  من  املآتم  وإقامة  مصاهبم’’،  يف  التعزية 
من القضايا املستفحلة الواسعة االنتشار حديثًا، حيث ظلت يف العهود القديمة يف 
صورة حاالت فردية، أو صورة مآتم غري علنية، أو يف صورة اجتامع يف املسجد عىل 
يتفق مع وضعها االجتامعي  بلفظ  السابقون  الفقهاء  لذلك عاجلها  القرآن،  استامع 

البسيط’’.

وقد تطورت املآتم منذ منتصف القرن العرشين امليالدي عرفًا مستقرًا يف كثري 
من البالد اإلسالمية، كام زادت كلفة املآتم بعد التطور احلضاري، ويرجع السبب يف 
استفحال قضية املآتم إىل زيادة النسل واالرتباط املؤسيس يف الوظائف املختلفة حتى 
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أصبحت هذه القضية من القضايا االجتامعية املتجددة والتي حتتاج إىل إعادة البحث 
فيها وبيان ما حيصل من البدع واملخالفات الرشعية وحتذير الناس منها .)2(

ونظرًا النشغال الناس بوظائفهم، إذ ال يستطيعون حضور اجلنائز فكان لزامًا 
إقامة دور للعزاء إلتاحة الفرصة هلم لتقديم العزاء والتخفيف عن أهل املصاب .

اللغوي مع االصطالحي يف  املعنى  توافق  تقدم عرضه يالحظ  ما  من خالل 
يقصدهم  معني  مكان  يف  امليت  أهل  اجتامع  بأهنا  تعريفها  يمكن  إذ  املآتم،  تعريف 

الناس ملواساهتم ومشاركتهم يف مصاهبم .

املطلب الثاني
التعزية

أواًل: تعريف التعزية لغة :

يقال َعِزي عزاًء: صرب عىل ما نابه، فهو َعٍز وَعَزّي .

ى فالن تصربرَّ )3(. ى بعضهم بعضًا، تعزرَّ ه، تعازى القوم: عزرَّ َ اه: صربرَّ َعزرَّ

ثانيًا: تعريف التعزية عند الفقهاء :

عرف الفقهاء التعزية بعدة تعريفات، نذكر منها :

عرفها احلنفية » بأهنا تصبري أهل امليت والدعاء هلم بالصرب« )4( .( 1

وعرفها املالكية “ باحلض عىل الصرب عند البالء وتسلية أهل امليت ومحلهم ( 2
عىل الصرب” )5( .

أما الشافعية فقد عرفوا العزاء “ بالصرب أو السلو، والتعزية هي األمر بالصرب ( 3
عىل العزيز املفقود واحلمل عليه بوعد األجر، والتحذير من الوزر واجلزع” )6(.
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بقضاء ( 4 امليت  ألهل  فالتسلية  عليه،  واحلث  بالتسلية   “ احلنابلة  وعرفها 
حقوقهم والتقرب إليهم، واحلق يكون للمصاب بوعد األجر والدعاء للميت” )7(.

الوزر،  من  والتحذير  األجر  بوعد  عليه  واحلمل  بالصرب  األمر  هي  فالتعزية 
والدعاء للميت باملغفرة، وللمصاب بجرب املصيبة .)8(

والتعزية لصاحب املصيبة سنة مندوبة، وتؤدى التعزية بأي لفظ خيفف املصيبة 
وحيمل الصرب والسلوان، وينبغي أن تكون التعزية جلميع أهل امليت وأقاربه وذلك 

قبل الدفن أو بعده .)9(

و التعزية سنة ملا فيها من جرب املصاب والدعاء له باخلري وال فرق يف ذلك بني 
النبي صىل  به  الصيغ ما عزى  به من  أو كبريًا، وأحسن ما يعزى  امليت صغريًا  كون 
يدعوه ليحرض، وكان صبيًا  إليه رسوالً  بناته حيث أرسلت  اهلل عليه وسلم إحدى 
هلا أو صبية يف املوت فقال عليه الصالة والسالم هلذا الرسول » ارِجع، فأخرِبها أن 
ى، فُمْرها فْلَتصرِبْ و ْلَتحَتِسْب »  هللِ ما أَخذ وله ما َأعَطى، وكلُّ يشٍء ِعنَده بأَجٍل ُمَسمًّ

حديث صحيح )10(.

وقال ابن قدامه: ‘‘ ال نعلم يف التعزية شيئًا حمددًا إال أنه يروى أن النبي صىل اهلل 
ى رجاًل فقال رمحك اهلل وآجرك ’’ )11(.  عليه وسلم عزرَّ

 ألفاظ عامة يف التعزية جيب احلذر منها :

استأثر اهلل بفالن :

وجاء عن عمر وجماهد النهي عن قول القائل استأثر اهلل بفالن، بل يقال مات 
فالن، ويقال استأثر اهلل بعلم الغيب، واستأثر اهلل بكذا وكذا .
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البقية يف عمرك :

هذه من األلفاظ الدارجة يف التعزية يعني أن اهلل سبحانه خيلف ما فات علينا يف 
وفاة فالن أن يكون يف بقية عمرك خري ونفع، فال يظهر فيها حمظور، واألحسن إتباع 

ألفاظ السنة واهلل أعلم.

امُلتويفيِّ :

 أصل ) وفاة ( وفيْه عىل وزن ) بقره (، ومجعه: وفيات، والفعل فيه: ُتويف، أو 
، بفتح الفاء املشددة عىل اسم املفعول، ال عىل اسم الفاعل،  ، ويقال: من املتوفرَّ توفرَّ

ابتعادًا عن املحذور ) من املتويفيِّ ( بكرس الفاء. 

 مثواه األخري :

انترشت هذه العبارة يف زماننا عىل ألسنة املذيعني وبأقالم الصحفيني، وهي من 
املبنية عىل ضعف رعاية سالمة االعتقاد. يقولوهنا حينام يموت  الكثرية،  جهاالهتم 

شخص، ثم يدفن، فيقولون: )) ثم دفن يف مثواه األخري (( ونحوها. 

ثم احلرش،  البعث  فبعده  الدنيا واآلخرة،  بني  مرحلة   )) القرب   (( أن  ومعلوم 
 [ زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ رب  نار:  أو  إىل جنة  ثم  القيامة  يوم  العرض يف  ثم 

الشورى: من اآلية7[. 

الكفري  اإلحلادي  املعنى  من  إليه  ترمي  ما  معتقدًا  إنسان  أطلقها  فلو  ولذا 
املذكور؛ لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطالقها، وعدم استعامهلا. 

إىل الرفيق األعلى: 

ليس من اهلدي النبوي أن يقول املسلم يف حق املسلم امليت: قدم، أو: رحل، 
أو ذهب إىل الرفيق األعىل. وقاعدة اإلسالم يف عدم الشهادة ألحد بجنة أو نار إال من 
شهد له النبي صىل اهلل عليه وسلم متنع هذا اإلطالق يف حق غري من شهد له̂  باجلنة. 
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الفاحتة لروح فالن :

هذه العبارة حمرمة، وال جيوز ذكرها يف دور العزاء، وال عقب الدعاء، وال يف 
أي موطن آخر، بل ال حيل التعبد بتخصيص قراءة الفاحتة أو غريها من سور القرآن 

إال يف املواطن التي رشعها لنا نبينا صىل اهلل عليه وسلم .

ربنا افتكره :

هذه العبارة حمرمة، وال جيوز التلفظ هبا ال يف دور العزاء وال يف غريها، ال عىل 
سبيل اهلزل وال عىل سبيل اجلد، ووجه حتريمها أهنا توهم الذهول والنسيان عىل اهلل 
تعاىل، ومها صفتا نقص يتنزه اهلل عنهام، بل هو اهلل األحد الصمد الذي كمل يف ذاته 

وأسامئه وصفاته عن كل نقص أو عيب. )12(

واملآتم  العزاء  دور  يف  تداوهلا  يتم  التي  العامة  ألفاظ  عىل  األمثلة  بعض  هذه 
يسلك  أن  املسلم  فعىل  فيه،  حرج  ال  اآلخر  والبعض  النبوي،  للهدي  فمنها خمالف 

مسلك السلف فيام ورد يف ألفاظ العزاء واملآتم .

املطلب الثالث
تعريف البدع 

 بعد التطور الكبري يف عمل املآتم وبيوت العزاء وانتشار البدع فيها، ال بد من 
تعريف البدعة لغة واصطالحًا .

أواًل: تعريف البدعة لغة :

يقال: َبَدَعه: َبْدعًا: أنشأه عىل غري مثال سابق .

أبدع: أتى بالبدع، أتى بالبدعة: اليشء أنشأه عىل غري مثال .

البدعة: ما استحدث يف الدين وغريه. )13(
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ثانيًا: تعريف البدعة اصطالحًا :

البدعة يف االصطالح: »ما أحدث مما ال أصل يف الرشيعة يدل عليه،  تعرف 
وأما ما كان له أصل من الرشع يدل عليه فليس ببدعة رشعًا وإن كان بدعة لغة« .

ُيرجع  الدين  من  أصل  له  يكن  ومل  الدين،  إىل  ونسبه   ً شيئا  أحدث  من  فكل 
إليه، فهو ضاللة والدين بريء منه، وسواء ذلك يف مسائل االعتقادات أو األعامل أو 

األقوال الظاهرة و الباطنة.

وأما ما وقع من كالم السلف من استحسان يف بعض البدع فإنام ذلك يف البدع 
اللغوية ال الرشعية، فمن ذلك قول عمر ريض اهلل عنه ملا مجع الناس يف قيام رمضان 
البدعة هذه،  عىل إمام واحد يف املسجد، وخرج و رآهم يصلون كذلك فقال نعمة 
ومراده أن هذا الفعل مل يكن عىل هذا الوجه قبل هذا الوقت وله أصل يف الرشيعة 
يرجع إليه، فمنها أن النبي ^ كان حيث عىل قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس 
يف زمنه يقومون مجاعات متفرقة ووحدانًا، ومنها أيضًا أذان اجلمعة األول زاده عثامن 

حلاجة الناس إليه واستمر عمل املسلمني عليه.)14( 

عليه  اهلل  صىل  الرسول  عرص  بعد  يكن  مل  ما  بإحداث  أيضًا:  البدعة  وتعرف 
وسلم وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة، وأن البدعة منكرة أو مستقبحة رشعًا، وال 
مع  يتفق  ما  وأما  فاعله،  يأثم  الذي  هو  فاملنكر  حسنة  بدعة  يسمى  بام  للقول  داعي 

الرشيعة فهو عمل حسن وال يسمى رشعًا بدعة )15( .

والبدعة يف الدين حمرمة وضاللة لقوله صىل اهلل عليه وسلم: » إياكم وحمدثات 
األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة » حديث صحيح )16(. 

رد  فهو  منه  ليس  ما  أمرنا هذا  أحدث يف  » من  عليه وسلم:  اهلل  وقوله صىل 
»حديث صحيح. )17( 
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فدل هذان احلديثان أن كل حمدث يف الدين بدعة، وأن كل بدعة ضاللة مردودة 
وال جيوز العمل هبا .

من خالل تعريف البدعة يف اللغة واالصطالح، يظهر التوافق بينهام يف املعنى 
إذ يمكن تعريف البدعة بأهنا كل ما استحدث من األقوال واألفعال الظاهرة و الباطنة 
بمسميات  كانت  ولو  منكرة  فالبدعة  الرشع،  هلا أصل يف  وليس  الدين  إىل  ونسبت 
متعددة، ألن كل ما يتفق مع الدين وله أصل يف الرشع فليس بدعة وإنام هو من الدين 

وجيب االلتزام به وفعله .

املطلب الرابع
بدع املآمت

بعد تعريف البدعة يف اللغة واالصطالح، وبيان أن البدعة: كل ما استحدث 
يف  املعارص  الوقت  يف  املنترشة  للبدع  التعرض  من  الدين،البًد  يف  أصل  له  وليس 

جمتمعاتنا وبيان رأي الرشع فيها.

أوال: الندب والنياحة على امليت :

من املنكرات العظيمة ما تقوم به بعض النساء من رفع الصوت بالصياح وندب 
امليت ولطم الوجه وكذلك شق الثوب وحلق الشعر أو شده وتقطيعه وكل ذلك يعرب 

عن عدم الرضا بالقضاء وعدم الصرب عىل املصيبة )18(.

النوح  ‘‘والصرب واجب، والبكاء مباح ما مل يكن نوحًا، فإن  ابن حزم:  وقال 
حرام والصياح وكذلك مخش الوجوه ورضهبا ورضب الصدور حيث ورد عن انس 
، وكان ظِْئًرا إلبراهيَم عليِه السالُم،  قال »دخلنا مع رسوِل اهللِ ^ عىل أيب سْيٍف الَقنْيِ
ُه، ثم دخلنا عليِه بعَد ذلَك،  َم إبراهيَم فقبرََّلُه وشمرَّ فأخذ رسوُل اهللِ صىلرَّ اهللُ عليِه وسلرَّ
وإبراهيُم جَيُوُد بنفِسِه، فجعلْت َعْينَا رسوِل اهللِ ^ تذرفاِن، فقال لُه عبُد الرمحِن بُن 
ا رمحٌة. ثم َأْتَبَعَها  عوٍف ريَض اهللُ عنُه: وأنَت يا رسوَل اهللِ ؟ فقال: يا ابَن عوٍف، إهنرَّ
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بُأْخَرى، فقال صىلرَّ اهللُ عليِه وسلرََّم: إنرَّ العنَي تدَمُع والقلَب حيَزُن، وال نقوُل إالرَّ ما 
ا بِفَراِقَك يا إبراهيُم ملحزنوَن«’’حديث صحيح. )19(  ُيْريِض ربنا، وإنرَّ

البكاء، وحتريم  إباحة  إباحة احلزن الذي ال يقدر احد عىل دفعه، وفيها  فهذا 
الكالم بام ال يريض اهلل تعاىل )20( .

والنياحة رفع الصوت بالندب: تعديد النائحة بصوهتا حماسن امليت، وقيل هو 
البكاء مع ذكر حماسنه، قال العلامء وحيرم رفع الصوت بإفراط البكاء، وأما البكاء عىل 

امليت من غري ندب أو نياحة فليس بحرام. )21( 

وال جيوز الندب وال النياحة وال شق الثياب ولطم اخلدود وما أشبه ذلك ملا 
ورد عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم » ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا 

بدعوة اجلاهلية« حديث صحيح .)22( 

نيح  بام  قربه  يف  يعذب  »امليت  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  عن  وثبت 
عليه«حديث صحيح.)23( 

وجاء عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: “لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم النائحة واملستمعة” حديث حسن. )24( 

العزاء  يكون  وإنام  استامعها،  وحتريم  النياحة  حتريم  األحاديث  من  ويستدل 
بتسلية أهل امليت، ومحلهم عىل الصرب، والتحذير من اجلزع والبدع، والدعاء للميت 
ا إليِه راجعوَن اللرَّهمرَّ  كام ورد يف احلديث: » إذا أصاَب أحَدكم مصيبٌة فليقل إنرَّا هللرَِّ وإنرَّ
عنَدك أحتسبُت مصيبتي فأجرين فيها وأبدلني منها خرًيا. فلامرَّ احترَض أبو سلمَة قاَل 
ا إليِه راجعوَن عنَد  اللرَّهمرَّ اخلف يف أهيل خرًيا منيِّي فلامرَّ قبَض قالت أمُّ سلمَة إنرَّا هللرَِّ وإنرَّ
اهللِ أحتسبُت مصيبتي فأجرين فيها “ حديث صحيح )25(، و قوُله: » أخرب اهللُ عزرَّ وجلرَّ 
أن العبَد املؤمَن إذا سلرَّم ألمِر اهللِ ورَجع فاسرتَجع عنَد املصيبِة ُكتِب له ثالُث خصاٍل 
من اخلرِي الصالُة من اهللِ والرمحُة وحتقيُق سبيِل اهلَدى، وقال رسوُل اهللِ صىلرَّ اهللُ عليه 
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خلًفا  له  وجعل  ُعقباه  وأحسَن  مصيبَته  اهللُ  جرَب  املصيبِة  عنَد  اسرتَجع  »َمن  وسلرَّم: 
يرضاه« حديث حسن )26(، لقوله تعاىل: زب ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      

ڃ    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍڍرب)27( 
مصيبته  عىل  صربه  جزاء  املؤمن  ينتظر  الذي  العظيم  الثواب  عىل  يدل  وهذا 
الصدمة  عند  »الصرب   :^ لقوله  واحلزن  اليأس  وعدم  وقدره،  اهلل  بقضاء  والرضا 

األوىل« حديث صحيح )28( .

وقدره  اهلل  بقضاء  ويرىض  اهلل  ألمر  ويذعن  يصرب  الذي  للمؤمن  يكون  هذا 
ومل يسخط ومل جيزع وإنام يسلم أمره هلل متجنبا مجيع البدع واملحرمات لينال الثواب 

العظيم من اهلل سبحانه وتعاىل .

ثانيًا: إقامة املأمت :

والعزاء ليس حمددا بمكان، بل حيثام وجدت املصاب يف املسجد، يف الشارع، 
يف أي مكان تعزيه، وليس بزمن حمدد ما دامت املصيبة يف نفسه، فإنه يعَزى وليس عىل 
التعزية التي اعتادها بعض الناس بحيث جيلسون يف مكان واحد، بإقامة الرسادقات 
التي تقام للعزاء، واستئجار القراء لقراءة القرآن الكريم، و إقامة هذه املآتم ال ختلو 

من الوزر والبدع ملا يأيت: 

إنفاق املال من غري فائدة فهو نوع من التبذير، واملبذرون إخوان الشياطني، ( 1
وكم رأينا كثريا من الفقراء واملحتاجني إىل القوت يستدينون إلقامة هذه التقاليد التي 

سموها دينا، إنام هي بدعة والدين منها براء .

 التجارة يف كالم اهلل عز وجل من اكرب األوزار التي يتحملها قارئ القرآن ( 2
باألجر .

 اجللوس يف هذه املجامع منهي عنه، فقد حدث جرير بن عبد اهلل قال: “كنا ( 3
أعامل  من  أي  النياحة”  من  دفنه  بعد  الطعام  امليت وصنعهم  أهل  إىل  االجتامع  نعد 
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اجلاهلية التي هنى عنها اإلسالم، فإن السنة أن يعِزي املرء أهل امليت ثم ينرصف دون 
أن جيلس .)29(

وهناك خمالفات حتدث يف املآتم منها: املظاهر التي يتظاهر هبا الناس من الفخر 
والغرور والرياء أمام الناس، وكذلك التمييز بني الذين يأتون للعزاء يف هذه املآتم، 
حتى يفرقوا بني هؤالء املعزين يف املجالس، فذوو اجلاه والغنى والسلطان جيلسون 
أماكن  يف  جيلسون  هبم  يعبأ  ال  الناس  وبقية  هلم،  خصصت  كرايس  وعىل  أماكن  يف 
وكرايس خصصت هلم أدنى يف املستوى من األول، وكذلك ما حيدث يف هذه املآتم 
من رشب الدخان املحرم، وفيها أيضا تعمد اإلساءة من السامعني لكتاب اهلل تعاىل 

إذا كان يتىل بكثرة الكالم.

وكذلك ما حيدث من كثرة الغيبة والنميمة يف أحاديث اجلالسني والبعد عن 
أخذ العربة من املوت واالستعداد له بالتوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل .)30( 

ويقول العالمة صالح الفوزان: ‘‘ ما يفعله بعض الناس اليوم من أهل امليت 
املقرئني لتالوة  الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون  هييئون مكانًا الجتامع 

القران ويتحملون يف ذلك تكاليف مالية، فهذا من املآتم املحرمة املبتدعة’’.)31( 

وكذلك مآتم األربعني بدعة سيئة، قال فضيلة األستاذ حسنني خملوف مفتي 
الديار املرصية األسبق يف فتاويه :‘‘هذه بدعة سيئة مل تكن يف عهد النبوة وال يف عهد 
العاقل  عىل  خيفى  وال  القرون،  أفضل  وهم  العهود  خري  وهي  والتابعني  الصحابة 
حرمة ما ابتدعه الكثري من إقامة املأتم واخلميس واألربعني والذكريات كل عام وكل 

موسم إسالمي، جيددون فيها األحزان ويبذرون فيها األموال’’.)32( 

ثالثا:إعداد الطعام من أهل امليت :
إعداد الطعام من أهل امليت عقب الدفن ويف األيام الثالثة، ويف اخلميس بعد 
أسبوع، أو بعد األربعني يوما، أو بعد سنة، يكره ذلك وإن كان يف الورثة ُقصـرَّــر حرم 

تناول الطعام واإلنفاق من الرتكة .)33( 
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الرسور وليس يف  امليت ألنه رشع يف  الطعام ألهل  من  الضيافة  اختاذ  ويكره 
الرشور، وهي بدعة مستقبحة حيث ورد عن جرير بن عبد اهلل »كنا نعد االجتامع إىل 

أهل امليت وصنعهم الطعام من النياحة«.)34( 

من  وعدوه  مجاعة  كرهه  فقد  عليه  الناس  ومجع  طعاما  امليت  أهل  وإصالح   
البدع، ألنه مل ينقل فيه يشء، وليس ذلك موضع والئم.)35( 

يشبعهم،  هلم  طعام  هتيئة  األباعد  واألقرباء  امليت  أهل  جلريان  ويستحب 
النشغاهلم عن أنفسهم بام دمههم باملصيبة )36(، فعن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنهام 
قال: ملا جاء نعي جعفر حني قتل قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »اصنعوا آلل جعفر 
طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم« حديث حسن)37(، ويلح عليهم يف األكل ألن احلزن 

يمنعهم من ذلك فيضعفون.)38( 

فيه  بالرعاية، يف وقت يكونون فيه أحوج ما يكونون  امليت  فاملروءة تعهد أهل 
فتشغل خاطرهم  امليت  أهل  تدهم  التي  املصائب  أعظم  من  املوت  أن  ذلك  للرعاية، 
وترصف فكرهم عن حاجتهم يف تناول الطعام)39(، ال أن يقوموا هم بإعداد الطعام ملن 
حيرض معزيًا، ويقول أبو بكر الطرطويش: ‘‘وهذا الطعام مستحب عند معظم العلامء، ألن 
ذلك من الرب والتقرب لألهل واجلريان فكان مستحبا، وأما إذا صنع أهل امليت طعاما 

ودعووا الناس إليه فلم ينقل فيه عن القدماء يشء، وعندي أنه بدعة ومكروه ’’.)40( 

إىل  تضطرهم  بعيدة  أماكن  من  يعزهيم  حيرض  من  امليت  ألهل  جاء  إذا  وأما 
الضيافة، فال حرج أن يصنع أهل امليت طعاما هلم.)41( 

رابعا:اإلحداد على امليت :

وردت للحداد تعريفات عدة نذكر منها: 

فقد عرفه الكشناوي من املالكية :بقوله ‘‘ االمتناع من الطيب والتزين باحليل ( 1
والثياب والكحل’’.)42( 



270

بدع املآمت وموقف اإلسالم منها

لباس وغري ( 2 الزينة من  ‘‘ االمتناع من  لقوله:  الشافعية  املاوردي من  وعرفه 
لباس إذا كان يبعث عىل شهوة الرجال هلا’’.)43( 

الزينة ( 3 :‘‘اجتناب  بقوله  عرفه  فقد  احلنابلة  من  املقديس  الدين  هباء  وأما   
والطيب والكحل باألثمد ولبس الثياب املصبوغة بالتحسني’’ .)44( 

واحليل  الزينة  مظاهر  برتك  يكون  احلداد  بأن  الفقهاء  تعريفات  من  ويفهم 
والكحل والطيب وما شابه ذلك من ما يثري شهوة الرجال.

وتلزم العدة كل زوجة مات عنها زوجها التي مل تبلغ احليض والتي حاضت، 
واليائسة من احليض، والكتابية التي دخل هبا أو مل يدخل هبا يف بيت الزوجية، وال 
خالف بني الفقهاء يف وجوب العدة عىل املطلقة رجعيا إذا مات عنها زوجها وهي يف 
العدة، لتحسب عدة الوفاة من يوم الوفاة، ألهنا زوجة يلحقها طالقه ويناهلا مرياثه، 
أما املطلقة البائنة فال عدة وفاة عليها ألن الزوجية زالت بالطالق البائن فيتعذر إجياب 

عدة الوفاة عليها.

وجيوز للمرأة أن حتد عىل قريبها امليت ثالثة أيام ما مل يمنعها زوجها، وحيرم 
أن حتد فوق ثالث عىل األخ واألب واخلال وغريهم، أما الزوج فيجب أن حتد عليه 

أربعة أشهر وعرشًا.)45( 

لقوله تعاىل:زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   
ٹ   ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ڤ ڤ  ڤ رب.)46( 

أن  أزواجهن  عنهن  يتوف  الاليت  للنساء  اهلل  من  أمر  »هذا  اآلية  داللة  وجه 
يعتددن أربعة أشهر وعرشة ليال، وهذا احلكم يشمل الزوجات املدخول هبن وغري 
الكريمة، وقوله  اآلية  املدخول هبن عموم  باإلمجاع، ومستنده يف غري  املدخول هبن 
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تعاىل: زب ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ 
ڎ  ڎ ڈ رب.)47( 

يستفاد من هذا وجوب اإلحداد عىل املتوف عنها زوجها مدة عدهتا)48( ملا ثبت 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: » ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم األخر أن حتد عىل 

ميت فوق ثالث إال عىل الزوج أربعة أشهر وعرشًا«حديث صحيح .)49( 

وأوجب اإلسالم احلداد عىل املرأة املتوىف عنها زوجها جلملة من األسباب :

احرتام العالقة الزوجية، وتعظيم حقوق الزوج .( 1

للحزن ( 2 وتقديرهم  املرأة ملشاعرهم،  باحرتام هذه  وأهله  املتوف  أبناء  شعور 
الذي أصيب به القوم .

احلفاظ عىل الرتابط االجتامعي بني املسلمني بامتثال أحكام احلداد.( 3

من ( 4 والراغبني  اخلُطاب  منع  يف  املتوف  وأهل  الزوجة،  مشاعر  عىل  احلفاظ 
الزواج منها، وذلك حفاظا عىل مشاعرها وذكريات حياهتا الزوجية التي مل تنته بعد، 

واحرتاما ملشاعر أهل املتوف.)50( 

خامسا: رفع الصوت بذكر أو قراءة أو حنو ذلك:

يكره اللغط أثناء السري باجلنازة ملا رواه البيهقي أن الصحابة رضوان اهلل عليهم 
مع  املنادي  قول  مجاعة  وكره  والذكر،  والقتال  اجلنائز  عند  الصوت  رفع  كرهوا   ،
اجلنازة: استغفروا اهلل له، فقد سمع عمر رجال يقول ذلك فقال: ال غفر اهلل لك)51(.

ذكر  وال  بقراءة  ال  اجلنازة  مع  الصوت  رفع  يستحب  ال   ‘‘ تيميه:  ابن  وقال 
الصحابة  من  السلف  عن  املأثور  وهو  األربعة،  األئمة  مذهب  هذا  ذلك  غري  وال 

والتابعني’’.)52( 
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واعلم أن رفع الصوت يف اجلنازة فيه تشبه بالنصارى، ويف ذلك يقول اإلمام 
النووي يف األذكار:‘‘ واعلم أن الصواب املختار ما كان عليه السلف ريض اهلل عنهم 
السكوت يف حال السري مع اجلنازة، فال يرفع صوتًا بقراءة وال بذكر وال غري ذلك، 
واحلكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن خلاطره وأمجع لفكره، فيام يتعلق باجلنازة وهو 
املطلوب يف هذا احلال، فهذا هو احلق، وأقبح من ذلك ما ابتدعه املسلمون اليوم من 
عادة  عىل  جريًا  حزينًا،  عزفًا  املوسيقية  اآلالت  عىل  بالعزف  جنائزهم  بعض  تشييع 

الكفار فضاًل من ذلك محل أكاليل الزهور وصور امليت أمام اجلنازة’’.)53( 

سادسًا: أن تتبع اجلنازة بنار :

تتبع  ‘‘ال  هريرة:  أبو  رواه  ملا   ،)54(، وغريها  جممرة  يف  بنار  اجلنازة  إتباع  يكره 
اجلاهلية حيث  أفعال  الفعل من  حسن)55(، وهذا  نار’’حديث  و ال  اجلنازة بصوت 
قال ابن املنذر: ‘‘ يكره ذلك كل من حيفظ عنه من أهل العلم، فإن كان الدفن لياًل و 

احتاجوا إىل ضوء فال بأس به’’ .)56( 

وإن  القرب  عىل  الرساج  بحرمة  أصحابنا  ‘‘رصح  حجر:  ابن  احلافظ  وقال 
والتشبه  املال  وإضاعة  باإلرساف  زائر،وعللوه  وال  مقيم  به  ينتفع  مل  قّل،حيث 

باملجوس،فال يبعد يف هذا أن تكون كبرية’’ .)57( 

سابعًا: قعود املتبع هلا قبل أن توضع على األرض)58( :

قال بعض العلامء إنه يستحب القيام للجنازة حتى توضع عىل األرض)59( ملا 
روي عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: » إذا 

رأيتم اجلنازة فقوموا فمن تبعها فال يقعد حتى توضع«حديث صحيح )60( .

وقضاء  والنوم  عليه،  وامليش  القرب  عىل  اجللوس  كذلك  املنترشة  البدع  ومن 
احلاجة من بول أو غائط)61(، لقوله صىل اهلل عليه وسلم: » ال جتلسوا عىل القبور وال 

تصلوا إليها« حديث صحيح)62(. 
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املبحث الثاني
آراء الفقهاء يف املآمت 

املطلب األول
آراء الفقهاء القدامى يف املآمت 

وردت عدة أقوال للفقهاء يف املآتم نذكر منها :

رأي الشافعية: قال اإلمام الشافعي: ‘‘ وأكره النياحة عىل امليت بعد موته، ( 1
وأن تندب النائحة، لكن يعزى بام أمر اهلل به عز وجل من الصرب واالسرتجاع، وأكره 
املآتم، وهي اجلامعة وإن مل يكن بكاء، فإن ذلك جيدد احلزن ويكلف املؤونة، وتكون 
التعزية من حيث موت امليت يف املنزل واملسجد وطريق القبور وبعد الدفن، ومتى 
عّزى فحسن، فإذا شهد اجلنازة أحببت أن تؤخر التعزية إىل أن يدفن، وإال أن يرى 
تكون  أن  إال  واملرأة  والكبري  الصغري  ويعزي  عند جزعه،  فيعزيه  املصاب  من  حزنًا 

امرأة شابة وال أحب خماطبتها ’’)63(.

أيام للرجال ( 2 متقدمو احلنفية: قالوا اجللوس يف املصيبة ثالثة  رأي احلنفية: 
جاءت الرخصة فيه، أما متأخرو احلنفية: قالوا يكره االجتامع عند صاحب البيت، 
الدفن  من  الناس  فرغ  إذا  بل  ي،  يعزيِّ من  إليه  يأيت  حتى  بيته  يف  اجللوس  له  ويكره 

فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره .)64( 

روي ( 3 ملا  للتعزية  الرجل  جيلس  أن  وجيوز  سنة  التعزية   :)65( املالكية  رأي 
عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت: » ملرَّا ُقتَِل زيُد بُن حارثَة، وجعفٌر، وعبُد اهللرَِّ بُن 
رواحَة جَلَس رسوُل اهللرَِّ صىلرَّ اهللرَُّ عَليِه وسلرََّم، يف املسجِد ُيعَرُف يف وجِهِه احلُزُن وَذَكَر 

َة«حديث صحيح.)66(  القصرَّ
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أبو ( 4 وقال  أمره،  خامتة  ألنه  الدفن  بعد  التعزية  تستحب  ال  احلنابلة:  رأي 
كبارهم  املصيبة  أهل  مجيع  تعزية  ويستحب  للتعزية،  اجللوس  ‘‘يكره  اخلطاب: 

وصغارهم’’ .)67( 

مما سبق من عرض أقوال األئمة األربعة يظهر كراهية اجللوس للتعزية، أي أن 
جيتمع أهل امليت يف بيت يقصدهم من أراد التعزية وال فرق بني الرجال والنساء يف 

كراهة اجللوس هلا، نقل هذا عن الشافعية وأمحد ومتأخري احلنفية .

وقال املالكية ومتقدمو احلنفية إنه ال بأس باجللوس يف غري املسجد ثالثة أيام 
للتعزية من غري ارتكاب حمظور. )68( 

املطلب الثاني
رأي املعاصرين يف املآمت 

ثالثة  عىل  العزاء  لتلقي  املآتم  إقامة  يف  اختلفوا  فقد  املعارصون  العلامء  أما 
اجتاهات :

االجتاه األول: 

يرى جواز إقامة املآتم لتلقي العزاء، وهو االجتاه الغالب وعليه جرى العمل يف 
كثري من البالد اإلسالمية وحجتهم: 

ابن ( 1 جعفر  عمه  ابن  يف  العزاء  يتلقى  جلس  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن 
أيب طالب وصحبه، فقد أخرج الشيخان عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: » ملرَّا جاء 
النبيُّ ^ َقْتُل ابِن حارثَة وجعفٍر وابِن رواحَة، جلس ُيْعَرُف فيِه احلُْزُن، وأنا أنظُر من 
، فأمَرُه أن  صائِر الباِب، َشقيِّ الباِب، فأتاُه رجٌل فقال: إنرَّ نساَء جعفَر، وذكَر بكاءُهنرَّ
. فأتاُه الثالثَة، قال: واهللِ َغَلْبنَنَا  ، فذهَب، ثم أتاُه الثانيَة: مل ُيطِْعنَُه، فقال: اهنَُْهنرَّ ينهاُهنرَّ
ُه قال :فاْحُث يف أفواهِهنرَّ الرتاب، فقلُت: َأْرَغَم اهللُ أنفَك،  يا رسوَل اهللِ، فزعمُت أنرَّ
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ملَْ َتْفَعْل ما َأَمَرَك رسوُل اهللِ صىلرَّ اهللُ عليِه وسلرََّم، وملَْ ترتْك رسوَل اهللِ ^ من العناِء 
»حديث صحيح)69( .

ما روي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: “ ماَت ميت من آِل رسوِل اهللرَِّ ( 2
، وَيطرُدُهنرَّ فقاَل رسوُل اهللرَِّ ^:  ^ فاجتمَع النيِّساُء َيبكنَي عليِه فقاَم ُعمُر ينهاهنرَّ
صحيح أو  َدعهنرَّ يا عمُر فإنرَّ الَعنَي دامعٌة، والفؤاَد ُمصاٌب والَعْهَد قريٌب«حديث 

حسن)70(.

أن العزاء وهو تصبري أهل امليت والدعاء هلم وله من السنن التي أمجع الفقهاء ( 3
الناس، خاصة  عن  احلرج  لرفع  املآتم  إقامة  يستلزم  اجلملة، وهذا  يف  استحباهبا  عىل 
مع كثرة املعزين، وعدم التمكن من استقباهلم يف بيت أهل امليت، وعدم متكنهم من 
حضور الدفن، ويدل عىل استحباب التعزية ما ورد أن النبي ^ كان يعزي املسلمني 
يف مصاهبم، حيث قال ابن قدامة: ‘‘ ال نعلم يف التعزية شيئًا حمددًا، إال أنه يروى أن 

النبي ^ عّزى رجاًل فقال: “ رمحك اهلل و آجرك” ’’.)71( 

أن املآتم من املعامالت التي يرجع احلكم فيها إىل مراعاة املصالح واملفاسد ( 4
التي يقدرها الناس، فال توصف بأهنا بدعة، ألن البدعة ما كانت حمدثة يف الدين أو 

العبادة وليست يف معامالت الناس التقديرية .

االجتاه الثاني :

الدينية،  األوساط  يف  مشهور  اجتاه  وهو  العزاء  لتلقي  املآتم  إقامة  حتريم  يرى 
وأخذ به بعض املنتسبني بالفقه السلفي، وحجتهم :

أن املآتم بدعة ألن العزاء كان يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قارصًا ( 1
عىل وقت الدفن، حيث كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف 
حديث   “ يسأل  اآلن  فإنه  التثبيت،  له  وسلوا  ألخيكم،  استغفروا   “ وقال:  عليه 

صحيح)72(. 
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الرسف ( 2 من  خيالطها  عام  فضاًل  مصلحة،  بغري  للامل  إنفاق  فيها  املآتم  أن 
واملباهاة غالبًا، لقوله تعاىل: زب ىئ ىئ   ىئ ی   یی ی جئ حئ 

مئىئ  رب .)73( 

االجتاه الثالث :

يرى كراهة إقامة املآتم لتلقي العزاء، وهو اجتاه بعض أهل الفقه وحجتهم :

أنه إنفاق يف غري األوىل، إذ قد حيتاج أهل امليت هذا املال، وكثريًا ما حيتاج إليه 
فقراء املسلمني إن كان أهل امليت من األغنياء .)74( 

املطلب الثالث
مناقشة األدلة

يمكن مناقشة االجتاه األول أنه األنسب واألقرب لواقع الناس وتعامالهتم 	•
ورفعًا للحرج واملشقة عن الذين مل يشاركوا يف الدفن، بأن يشاركوا يف بيت العزاء.

• املآتم، هذا فيه تضييق عىل 	 إقامة  الذي يرى حتريم  الثاين  أما مناقشة االجتاه 
وطبيعة  الناس،  وظروف  احلياة  تطور  بعد  خصوصًا  احلرج  يف  هلم  وإيقاع  الناس، 

مشاغلهم وبعد املسافات فكان البد من إقامة بيت للعزاء ملن مل يشارك يف الدفن.

جعفر  يف  العزاء  يتلقى  جلس   ^ النبي  بأن  عليهم  نرد  األول  دليلهم  وأما 
وصحبه، وأما دليلهم الثاين فنرد عليهم بأن اإلسالم حيرم اإلرساف والتبذير يف املآتم 
وغريها، وأن هذا التبذير واإلرساف من البدع املنترشة يف املآتم والتي جيب حماربتها 

والتحذير منها .

• عليهم 	 نرد  املآتم،  إقامة  كراهة  يرى  والذي  الثالث  االجتاه  مناقشة  وأما 
احلياة وكثرة  تطور  العزاء يف جعفر وصحبه، كذلك  يتلقى  الرسول ^ جلس  بأن 
الدفن، فكان البد من إجياد  الناس وانشغاهلم وعدم استطاعتهم املشاركة يف  أعداد 
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يناسب  امليت يف مصاهبم يف وقت  بالتعزية ومشاركة أهل  ليقوم هؤالء  للعزاء  دور 
ظروفهم وأحواهلم.

املطلب الرابع
الرأي املختار 

بعد مناقشة االجتاهات الثالثة فإين أميل إىل اختيار االجتاه األول، والذي يرى 
جواز إقامة املآتم لتلقي العزاء لألسباب التالية :

أن النبي ^ جلس يتلقى العزاء يف ابن عمه جعفر وصحبه .( 1

التطور يف ( 2 أن مسايرة العرص أمر واقع، حيث أن اإلسالم يرشد إىل مسايرة 
دور  إقامة  وإن  ابتداع،  غري  من  لكن  العرص،  متطلبات  وفق  النظم  بأحدث  احلياة 

العزاء هي من معامالت الناس ،وليست خمالفة للرشع ما دامت بعيدة عن البدع .

مل يرد نص رصيح يمنع اجللوس للعزاء .( 3

ما ( 4  “  :^ لقوله  مصيبته  يف  املصاب  بتعزية  املسلم  قيام  املستحب  من  إنه   
القيامة”حديث  يوم  الكرامة  حلل  من  اهلل  كساه  إال  بمصيبة  أخاه  يعّزي  مؤمن  من 

حسن)75( .

ملا يف العزاء من تسلية وختفيف من احلزن وهتوين املصاب ألهل امليت. ( 5

إال أنه يشرتط جلواز إقامة دور العزاء :

- عدم التبذير واإلرساف واملباهاة يف دور العزاء .

- عدم استئجار قراء للقرآن الكريم .

- عدم تقديم الدخان .

- خلو دور العزاء من البدع التي حترمها الرشيعة اإلسالمية .

- عدم تكليف أهل امليت بإعداد الطعام وتقديمه للمعزين .
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النتائج والتوصيات
التعزية سنة مستحبة يف اإلسالم .( 1

حتريم الندب والنياحة وشق اجليوب ولطم اخلدود.( 2

كراهية إعداد أهل امليت الطعام ملن يأيت معزيًا .( 3

من السنة قيام اجلريان وأقارب امليت بتهيئة الطعام ألهل امليت أثناء فرتة العزاء.( 4

حتريم احلداد يف اإلسالم ألكثر من ثالثة أيام إال للزوجة عىل زوجها .( 5

كراهية رفع الصوت بالذكر والقراءة أثناء السري باجلنازة .( 6

كراهية إتباع اجلنائز بالنار .( 7

كراهية اجللوس قبل وضع اجلنازة عىل األرض.( 8

جواز البكاء عىل امليت من غري ندب وال نياحة .( 9

جواز إقامة دور العزاء من غري إرساف وال تبذير وال مباهاة دون أن يتخللها ( 10
اقرتاف للبدع واملنكرات .
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