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 التعزيـة  -8

 هي ترغيب أهل الميت بالصبر احتساباً لألجر، والدعاء للميت التعزية :

 والمصاب.

 :حكم التعزية 

يسن للمسلم تعزية أهل الميت بما يسليهم، ويكف من حزنهم بذكر اآليات  -1

واألحاديث التي تحملهم على الصبر والرضا بما قدر هللا، واحتساب 

 األجر.

ر من غير دعاء لميتهم إن كانوا ممن ال يظهر العداء تجوز تعزية الكفا -2

 لإلسالم والمسلمين، ويدعو لهم بالهداية، ويرغبهم في اإلسالم.

 :مكان التعزية 

 تسن تعزية أهل الميت وأقاربه في أي مكان: -1

 في المصلى، والمسجد، والمقبرة، والبيت، والسوق.

صدهم من أراد التعزية، يجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيق -2

 ثم يعزيهم وينصرف.

 :وقت التعزية 

 تسن تعزية أهل الميت قبل الدفن أو بعده.

والتعزية ليس لها حد وال أيام محدودة، فمتى علم بالميت، ورأى الفائدة 

 في التعزية أتى بها.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                                    كتاب الجنائز

 التعزيـة
785 

 :صفة التعزية 

زيهم األولى أن يعزي المسلم أهل الميت بالدعاء الوارد شرعاً، وله أن يع

بما شاء من األلفاظ التي تسليهم، وتكف من حزنهم، ومن األدعية 

 الواردة في التعزية:

ِعْندَهُ بِأَجٍل ُمَسّمى، فَْلتَْصبِْر  أَخذَ َولَـهُ َما أْعَطى، َوُكل  َما  ٬نَّ إ» -1

 .(1)تفق عليهم  .«تَِسبْ تَـحْ َولْ 

 بِـهِ َعقِ  فِـي ْفـهُ َواْخلُ  ،نَ يِّـيْهـدِ مَ ال فِـي ـهُ تَ َواْرفَْع دََرجَ  فاُلنَ  بِـيمَّ اْغِفْر ألالله» -2

 ،قَْبِرهِ  فِـي لَـهُ َواْفَسْح  ،ينَ لَـمِ عَااليَا َربَّ  لَـهُ َواْغِفْر لَنَا وَ  ،غَابِِرينَ ال فِـي

ْر   .(2)أخرجه مسلم .«هِ فِـي لَـهُ َونَّوِ

 :حكم البكاء على الميت 

ندب أو نياحة، ودمع العين من يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه  -1

 الرحمة التي يجعلها هللا في قلوب عباده الرحماء.

 بِـيأَ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: دََخْلنَا َمَع َرُسوِل ا

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬السَّالَم، فَأََخذَ َرُسوُل ا لَـْيـهِ إِلْبَراِهيَم عَ  اً قَْيِن، َوَكاَن ِظئْرالَسْيٍف 

هُ، ثُمَّ دََخْلنَا عَ  لَـهُ إِْبَراِهيَم فَقَبَّ  ودُ بِنَْفِسِه، يَـجُ بَْعدَ ذَِلَك، َوإِْبَراِهيُم  لَـْيـهِ َوَشمَّ

ِن ْبُن َعْوٍف َرِضَي ْحـمَ َعْبدُالرَّ  لَـهُ تَْذِرفَاِن، فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فََجعَلَْت َعْينَا َرُسوِل ا

هَ يَا اْبَن َعْوٍف، إِ »اَل: ؟ فَقَ ٬هللاُ َعنهُ: َوأَْنَت يَا َرُسوَل ا ثُمَّ «. ة  ْحـمَ ا رَ نَـّ

َزُن، َوالَ نَقُوُل إِالَّ يَـحْ قَْلَب العَْيَن تَْدَمُع، وَ الإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَتْبَعََها بِأُْخَرى، فَقَاَل 

                                                 

 (.923ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1284أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.920برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 .(1)تفق عليهم  «.ُزونُونَ لَـَمـحْ َضى َربُّنَا، َوإِنَّا بِِفَراقَِك يَا إِْبَراِهيُم يَـرْ َما 

 رم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت بالندب والنَّوح.يح -2

قَاَل: اْشتََكى َسْعدُ ْبُن ُعبَادَةَ َشْكَوى َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن ُعَمرَ  ٬َعْن َعْبِدا

 بِـيِن ْبِن َعْوٍف َوَسْعِد ْبِن أْحـمَ يَعُودُهُ َمَع َعْبِدالرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـى، فَألَـهُ 

أقَْد »َغِشيٍَّة، فَقَاَل:  فِـيَوَجدَهُ  لَـْيـهِ ا دََخَل عَ لَـمَّ ْبِن َمْسعُوٍد، فَ  ٬اَوقَّاٍص َوَعْبدِ 

قَْوُم بَُكاَء الا َرأى لَـمَّ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص. ٬! فَبََكى َرُسوُل ا٬قَالُوا: ال، يَا َرُسوَل ا« قََضى؟

ُب بِدَمْ »بََكْوا. فَقَاَل:  ٬َرُسوِل ا عَْيِن، َوال العِ أال تَْسَمعُوَن؟ إِنَّ هللاَ ال يُعَذِّ

ُب البُِحْزِن  تفق م «.َحـمُ يَـرْ ( أْو نِـهِ ِلَسا لَـىذَا )َوأَشاَر إِ بِـهَ قَْلِب، َولَِكْن يُعَذِّ

 .(2)عليه

 يسن أن ال يزيد البكاء على الميت أكثر من ثالثة أيام. -3

آَل َجْعفٍَر ثالَثاً أَْن  أَْمَهلَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َجْعفٍَر  ٬اَعْن َعْبدِ 

 ْ اْدُعوا » :ثمَّ قَالَ  «يَْومِ الأَِخي بَْعدَ  لَـىالَ تَْبُكوا عَ » :فَقَالَ  ُهـمْ ثمَّ أَتَا تِـيَـُهـمْ يَأ

فَأََمَرهُ  «َحالَّقَ ال ِلـيَ اْدُعوا » :فَِجيَء بنَا َكأَنَّا أَْفُرخ  فَقَالَ  «أَِخي نِـيبَ  ِلـي

 .(3)أبو داود والنسائيأخرجه  فََحلََق ُرؤوَسنَا.

الميت يتألم ويتكدر في قبره إذا نيح عليه، وترك أهله الدعاء له، ولكنه ال  -4

 يعاقب بفعلهم إال إذا أوصاهم بالنياحة عليه.

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) قال هللا تعالى: -1

 .[164]األنعام:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي 

                                                 

 (.2315ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1303)أخرجه البخاري برقم  متفق عليه،( 1)

 .واللفظ له(, 924ومسلم برقم )، (1304أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.5227برقم )النسائي وه، لفظ اهذو(, 4192برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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َميُِّت يُعَذَُّب ال»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َعنهُ  َرِضَي هللاُ  بِن الَخطَّابِ  ُعَمرَ  َعنوَ  -2

 .(1)تفق عليهم  «.لَـْيـهِ َح عَ نِـيقَْبِرِه بَِما  فِـي

 :حكم إطعام أهل الميت 

يسن ألقارب الميت وجيرانه وأصدقائه أن يصنعوا ألهل الميت طعاماً، 

 غلهم.ويبعثون به إليهم؛ ألنه أتاهم ما يش

ويكره ألهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه، وإن دعت 

 الحاجة إلى ذلك جاز كقدوم ضيف من خارج البلد.

هَ أَ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ  -1 َع تَـمَ ا، فَاجْ ِلـهَ َميُِّت ِمْن أَهْ الا َكانَْت إِذَا َماَت نَـّ

ْقَن إِ  نٍَة بِـيا، أََمَرْت بِبُْرَمٍة ِمْن تَلْ تَـهَ ا َوَخاصَّ لَـهَ ال أَهْ ِلذَِلَك النَِّساُء، ثُمَّ تَفَرَّ

ا، ْنـهَ ا، ثُمَّ قَالَْت: ُكْلَن مِ لَـْيـهَ نَةُ عَ بِـيفَُطبَِخْت، ثُمَّ ُصنَِع ثَِريد  فَُصبَِّت التَّلْ 

ِريِض، تَْذَهُب مَ الة  ِلفَُؤاِد ِجـمَّ ـنَةُ مُ بِـيالتَّلْ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا نِّـيفَإِ 

 .(2)تفق عليهم .«ُحْزنِ البِبَْعِض 

قَاَل َرُسوُل  :ا َجاَء نَْعُي َجْعفَرٍ لَـمَّ قَاَل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َجْعفٍَر  ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -2

ً فَقَْد أَتَا» :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا أَْو أَْمر   لُـُهـمْ َما يَْشغَ  ُهـمْ اْصنَعُوا آِلِل َجْعفٍَر َطعَاما

 .(3)أخرجه أبو داود وابن ماجه .«ـمْ لُـهُ يَْشغَ 

 :حكم تعزية النساء ألهل الميت 

ال يجوز لنساء أهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كاألسود مثالً؛  -1

 لما في ذلك من إظهار الحزن، والتسخط على قضاء هللا وقدره.

                                                 

 (.927ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1292أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.2216ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5417أخرجه البخاري برقم ) تفق عليه،م( 2)

 .هلفظ اهذو(, 1610برقم )وابن ماجه (, 3132برقم )أبو داود  أخرجه حسن/( 3)
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يسن للرجال تعزية الرجال من أهل الميت، ويسن للنساء تعزية نساء أهل  -2

 ميت.ال

 تجوز تعزية الرجل للنساء وعكسه ما لم تكن خلوة، أو تخشى فتنة. -3

هَ : أَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َزْوجِ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهاَعْن َعائَِشةَ  َميُِّت الا َكانَْت إِذَا َماَت نَـّ

ْقَن إِال أَهْ تَـمَ ا، فَاجْ ِلـهَ ِمْن أَهْ  ا، أََمَرْت تَـهَ صَّ ا َوَخالَـهَ َع ِلذَِلَك النَِّساُء، ثُمَّ تَفَرَّ

ا، ثُمَّ لَـْيـهَ نَةُ عَ بِـينٍَة فَُطبَِخْت، ثُمَّ ُصنَِع ثَِريد  فَُصبَِّت التَّلْ بِـيبِبُْرَمٍة ِمْن تَلْ 

ة  ُمـِجـمَّ نَةُ بِـيالتَّلْ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا نِّـيا، فَإِ ْنـهَ قَالَْت: ُكْلَن مِ 

 .(1)تفق عليهم. «ُحْزنِ الْعِض َمِريِض، تَْذَهُب بِبَ الِلفَُؤاِد 

 :حكم تعزية أهل القاتل 

يسن للمسلم تعزية أهل القاتل إذا اقتُص منه؛ ألنه ال ذنب لهم، والمسلم 

ى في مصيبته، وكونه جانٍ   إسقاط حق أهله. ال يقتضي يعزَّ

ر من ذنبه، واتباعه، والصالة عليه،  ،مسلم والقاتل إذا أقيم عليه الحد ُطّهِ

 ودفنه، حق من حقوقه على المسلمين.

 :ما ينتفع به المسلم بعد موته 

 ينتفع المسلم بعد موته بما يلي:

 دعاء المسلمين له. -1

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) قال هللا تعالى:  -1

 .[10]الحشر:(   ٹٹ

 ِلـمِ ُمسْ الَمْرِء الدَْعَوةُ » قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ نَّ النَّ أ َرِضَي هللاُ َعْنـَها ءِ الدَّْردَا أُمِّ  َوَعنْ  -2

                                                 

 (.2216ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5417أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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، كُ تَـجَ غَْيِب ُمسْ الألَِخيِه، بَِظْهِر  مَ ابَة  ِعْندَ َرأِْسِه َملَك  ُمَوكَّل  ِخيِه ا دََعا ألَ لَـّ

 .(1)أخرجه مسلم «.يَن َولََك بِِمثْلٍ آمِ  بِـهِ ُمَوكَُّل الَملَُك ال بَِخْيـٍر قَالَ 

 ما يخلفه الميت من األعمال الصالحة والصدقات الجارية. -2

إذَا َماَت اإِلْنَساُن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا أَنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

، أَْو َولٍَد بِـهِ يُْنتَفَُع  مٍ ْلـإالّ ِمْن ثاَلٍَث: َصدَقٍَة َجاِريٍَة، أَْو عِ  لُـهُ اْنقََطَع َعمَ 

 .(2)أخرجه مسلم «.لَـهُ يَْدُعو  ِلـحٍ َصا

 ما يفعله أوالده من األعمال الصالحة. -3

 تُـمْ إِنَّ أَْطيََب َما أََكلْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَتْ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ 

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .«ُكمْ ِمْن َكْسبُكْم َوإِنَّ أَْوالَدَُكْم ِمْن َكْسب

 قضاء الدين عنه، وقضاء الصوم عنه. -4

 لَـْيـهِ َمْن َماَت َوعَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ 

هُ وَ  ْنـهُ ِصيَام  َصاَم عَ   .(4)تفق عليهم  «.ِلـيُـّ

 .أعمال البر التي كان سبباً في وجودها في حياته -5

 فِـيَمْن َسنَّ : »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  أنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬بِن َعبِدا َجِرير َعنِ 

أْن  ْيـرِ ا بَْعدَهُ، ِمْن غَ بِـهَ أْجُرَها، َوأْجُر َمْن َعِمَل  لَـهُ اإلْسالِم ُسنَّةً َحَسنَةً، فَ 

 لَـْيـهِ ةً َسيِّئَةً، َكاَن عَ اإلْسالِم ُسنَّ  فِـيَشْيء ، َوَمْن َسنَّ  ِهـمْ يَْنقَُص ِمْن أُجورِ 

 ِهـمْ أْن يَْنقَُص ِمْن أْوَزارِ  ْيـرِ ا ِمْن بَْعِدِه، ِمْن غَ بِـهَ ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل 

                                                 

 (.2733برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1631م )برق أخرجه مسلم( 2)

 .هلفظ اهذو(, 1358برقم )والترمذي (, 3528برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 (.1147ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1952أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)
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 .(1)أخرجه مسلم «.َشْيء  

 الحج عنه. -6

 بِـّيِ لنَّ ا لَـىأنَّ اْمَرأةً ِمْن ُجَهْينَةَ َجاَءْت إِ  َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ 

ي نَذََرْت أْن ملسو هيلع هللا ىلص  ، فَ تَـحُ فَقالْت: إِنَّ أّمِ ىجَّ حَ تَـحُ  لَـمْ جَّ ا؟ ْنـهَ َماتَْت، أفَأُحجُّ عَ  تَـّ

ي عَ »قال:  ِك دَْين  أُكْنِت قَاِضيَةً؟  لَـىا، أَرأْيِت لَْو َكاَن عَ ْنـهَ نَعَْم، ُحّجِ أّمِ

 .(2)اريأخرجه البخ «.َوفَاءِ الاْقُضوا هللاَ، فَاهللُ أَحقُّ بِ 

 :ما يتبع اإلنسان بعد موته 

َميَِّت اليَتْبَُع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َماِلٍك  أنَس بن َعنْ 

، لُـهُ َوَعمَ  لُـهُ َوَما لُـهُ ِجُع اثْنَاِن َويَْبقَى َمعَهُ َواِحد : يَتْبَعُهُ أهْ فَـيَـرْ ثاَلثَة ، 

 .(3)تفق عليهم .«لُـهُ َويَْبقَى َعمَ  لُـهُ َوَما لُـهُ ِجُع أهْ فَـيَـرْ 

 :سؤال الميت في القبر 

كل إنسان يُسأل بعد موته، سواء قُبر أو لم يقبر، ثم يجازى بالخير خيراً، 

وبالشر شراً، ويقع النعيم والعذاب على النفس والبدن، والروح تبقى بعد 

يوم القيامة  مفارقة البدن منعّمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحياناً، فإذا كان

 أعيدت األرواح إلى األجساد، وقام الناس من قبورهم للحساب والجزاء.

قَْبِرِه  فِـيعَْبدُ إِذَا ُوِضَع ال»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َعنهُ  َعْن أَنٍَس َرِضَي هللاُ  -1

ى، حَ بُـهُ َوذََهَب أَْصَحا لِّـيَ َوتُوُ  هُ إِ  تَـّ ، أَتَاهُ َملََكاِن ـمْ ِلـهِ ْسَمُع قَْرَع نِعَالَـيَ  نَـّ

ُجِل مُ  فِـي: َما ُكْنَت تَقُوُل لَـهُ قُوالَِن فَـيَ فَأَْقعَدَاهُ،  قُوُل: فَـيَ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصٍد َحـمَّ ـَهذَا الرَّ
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هُ أَ  َهـدُ أَشْ  َمْقعَِدَك ِمَن النَّاِر، أَْبدَلََك هللاُ  لَـىقَاُل: اْنُظْر إِ فَـيُ ، لُـهُ َوَرُسو ٬َعْبدُ ا نَـّ

ً يعَجـمِ ا ُهـمَ افَـيَـرَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ قَاَل النَّ «. َجنَّةِ الَن مِ  اً َمْقعَد بِـهِ  ا ا َكافُِر، أَِو ال، َوأَمَّ

قَاُل: الَ دََرْيَت فَـيُ قُوُل: الَ أَْدِري، ُكْنُت أَقُوُل َما يَقُوُل النَّاُس. فَـيَ ُمنَافُِق: ال

ِصيُح فَـيَ ، نَـْيـهِ َن أُذُ بَـيْ  َت، ثُمَّ يُْضَرُب بِِمْطَرقٍَة ِمْن َحِديٍد َضْربَةً لَـيْ َوالَ تَ 

 .(1)تفق عليهم «.نِ لَـيْ ِه إاِلَّ الثَّقَ ِلـيةً يَْسَمعَُها َمْن يَ ْيـحَ صَ 

إِذَا  ِلـمُ ُمسْ ال»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  البََراِء ْبِن َعاِزبٍ َعِن وَ  -2

. فَذَِلَك ٬َرُسوُل ا اً دَحـمَّ ـإِالَّ هللاُ، َوأَنَّ مُ  لَـهَ أَْن الَ إِ  َهـدُ قَْبِر: يَشْ ال فِـيُسئَِل 

 .(2)تفق عليهم .( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) :لُـهُ قَوْ 

 :حكم فعل القَُرب عن الميت 

فعل القرب من مسلم لمسلم حي أو ميت ال يجوز إال في حدود ما ورد 

 في الشرع فعله مثل:

نه، والصوم الواجب عنه، الدعاء له، واالستغفار له، والحج والعمرة ع

 والصدقة عنه.

وأما قراءة القرآن عنه، أو استئجار قوم يقرؤون القرآن، ويهدون ثوابه 

 للميت فهي بدعة محدثة.
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