
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 اإلسراف يف جمالس العزاء  
 دراسة فقهية 

  

 

 م . د . عبد الرمحن علي امحد 
 

 

 مشرف اختصاص يف شعبة اشراف صالح الدين
 

Abdul Rahman Ali Ahmed Khalaf Al-

Majma’i 
 

gmail.comabboomar.1966.123@ 
 

Excessive mourning boards  jurisprudence 

study   

 Search submitted by:M . Dr . Abdul 

Rahman Ali Ahmed Al-Majma’I , 

Specialization Supervisor in Salah Al-Din 

Ashraf Division 
 

 

mailto:abboomar.1966.123@gmail.com


   

         

 إلسراف يف جمالس العزاء دراسة فقهيةا                         

  

  

 البحث ملخص

تم التطرق إلى معنى اإلسراف والتبذير وهو أن اإلسراف هو صرف شيء فيما ينبغي زائد على ما ينبغي ، وأما التبذير فهو صرف الشيء  
الميت في مكان معين و استقبال الناس للتعزية وقد تم من خالل دراسة  فيما ال ينبغي ، وأن المقصود من مجالس العزاء هو أن يجتمع أهل  

هذا الموضوع بيان ان حكم إقامة مجلس عزاء عند الحنفية والمالكية جائز ثالثة ايام اما عند الشافعية والحنابلة فيكره عندهم الجلوس 
هل الميت وتقديمه لهم فهو من السنة واما إعداد الطعام لغير أهل للتعزية وأما التعزية من السنة وتشمل الرجال والنساء اما صنع الطعام أل

الميت ممن يجتمعون للتعزية فال يجوز صنع الطعام من قبل أهل الميت للمعزين وهو من البدع المستحدثة ، ولذلك تبين من خالل البحث 
 عزاء , مجلس التعزية , صنع الطعام ( ) االسراف , التبذير , الحرمة اإلسراف والتبذير وهذا ما يحصل في مجالس العزاء

Research Summary 

The meaning of extravagance and extravagance was addressed, which is that extravagance is spending 

something on what should be in excess of what should be, and waste is spending something on what it 

should not, and that the purpose of the funeral councils is for the people of the dead to gather in a specific 

place and people receive condolences and this was done through The study of this subject is a statement 

that the ruling on holding a funeral gathering according to the Hanafis and the Malikis is permissible for 

three days. As for the Shafi’is and Hanbalis, it is disliked for them to sit for condolences. Condolences 

are from the Sunnah and include men and women. As for making food for the family of the dead and 

serving it to them, it is from the Sunnah. It is permissible to make food by the family of the deceased for 

the mourners, and it is one of the new innovations, and therefore it became clear through the research the 

prohibition of extravagance and waste, and this is what happens in the funeral gatherings . 

(Extradition, extravagance, consolation, condolence council, making food) 

 املقدمة
على المسلم النعم   ى. ال يخف واصلي واسلم على رسوله المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين ، الحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده 

اكد االسالم على اهمية  ، ولذلك ذلك ب العباد لينعم ، اراده هللا تعالى ان يكون على العباد العظيمة والجليلة التي يعيشها في ظل نظام رباني
االسراف من  ومن بين هذه التصرفات النهي  ،  سلوكياته    وجميع  راحهفوفي ا  حزانهااللتزام بضوابط الشريعة االسالمية في جميع تصرفاته في ا

: المبحث االول  :  العزاء من خالل ثالثة مباحث وكما يلي  مجالس  في مجالس العزاء وقد تم في هذا البحث بيان االسراف واحكامه في  
الثاني    وانواعه،  والتبذير    االسراف  معنى:  . المطلب االول    وفيه ثالثة مطالب  :  التعريف بالمفردات ذات الصلة  المقصود :  . المطلب 

 اسراف في مجالس العزاء وفيه مطلبان   فيها  االبواب التي يكون :  المبحث الثاني      .  معنى التعزية ومكانها:  . المطلب الثالث    العزاءبمجالس  
المتعلقة في  االحكام    :  . المبحث الثالث  التفاخر والتباهي في الضيافة:  . المطلب الثاني    نصب السرادقات وصنع الطعام:  . المطلب االول  

 صنع الطعام عند الموت:  . المطلب الثاني    حكم التعزية  ،  حكم اقامة مجلس عزاء  :  المطلب االول    وفيه ثالثة مطالب:    لعزاءمجالس ا
  ،  فقد لخصت فيها اهم النتائج التي توصلت اليها في هذا المبحث؛  . اما الخاتمة  ذير  حكم االسراف والتب:  المطلب الثالث    .  منه  واالكل

وهللا  ،  ن جانبت الصواب فارجو من اعضاء اللجنة المحترمين ان يأخذوا بيدي لما فيه الحق  إو ،  التوفيق    هللا  ن وفقت فمن إوهذا مبلغ علمي ف
 . الهادي الى سواء السبيل

 املبحث األول :ــ التعريف باملفردات ذات الصلة :
 املطلب األول : معنى اإلسراف والتبذير .

معنى اإلسراف : لغة : مجاوزة القصد ، يقال : أسرف في ماله أي أنفق من غير إعتدال ، ووضع المال في غير موضعه ، وأسرف    أواًل :
الحد  في الكالم ، وفي القتل ، أفرط ؛ وأما السرف الذي نهى هللا عنه فهو ما ُأنِفق في غير طاعة هللا ، قليال كان أو كثيرا ، وأسرف جاوز  

فاإلسراف في اللغة تجاوز الحد في األكل والشرب ، وكذلك مخالفة ما   (1)  َّ جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم ٹ ٹ ُّ  ،
 ( 2يجب أن ُيلتزم به )

النفقات والمبالغة في اإلستهالك ، وهدر األموال عند أول شعور بالثراء   ثانيا : معنى اإلسراف إصطالحا :من طبيعة البشر التوسع في 
عة واليسار وال يعرفون أي معنى لوفرة المال إذا لم يصاحبها إستهالك اكثر ورفاهية وتمتع بالكماليات ، وقد صرَّح القرآن الكريم بأن طبي

رف عند الجدة وتجاوز حدود القصد واالعتدال  حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ٹ ٹ ُّ ،    االنسان السَّ
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ولتهذيب االنسان وتربيته أمر هللا تعالى بالقصد في االمور كلها حتى في امور العبادات كي ال يملها  (3)َّجح مج  حج مث هتمت خت

 جه ين ىن من ُّ  كما في قوله تعالى  ،  وهو منهي عنه : وضد القصد السرف    (4وا(() ))والقصد القصد تبلغ عليه السالمقال  العبد .
فمن اسرف على نفسه بالعصيان حتى وقع في الكفر    ،  فاالسراف يطلق على الكفر  ،  االسراف في كل شيءمن  قال عطاء نهوا  (    5) َّ

وعاقبة هذا    (6)َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ٹ ٹ ُّ   كما كان فرعون من المسرفين،  نفسه    على  فهو مسرف
  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن  جن  ٹ ٹ ُّ ،    لم يتوبوا ويؤمنواإن  الصنف من الناس النار خالدين فيها  

ويطلق كالهما على العصيان ، واالسراف في شراء االطعمة واكلها او رميها من مواطن النهي الجلي في القرآن الكريم    (7)َّ مي خي
وكذلك االسراف    (8)َّ  مس خس حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ     ٹ ٹ

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ،  في المالبس والمراكب واالثاث وغيرها محرم

وقد حذر النبي صلى هللا عليه    (10)وقال النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ ))كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف وال مخيلة((  (9)َّ مه جه
  ( 11)عمين((وسلم من التنعم ولو بالمباحات النه مظنة السرف ، وتضييع المال فقال عليه الصالة والسالم ))اياكم والتنعم فان عباد هللا ليس بالمتن

:هذا التشديد في النهي  لالسراف ما كان اال الجل الحفاظ على االموال والموارد التي يسأل عنها العبد يوم القيامة    لماذا ينهى عن السرف
 ( 21)ه، فهو ُيسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيَم انفقه ؟ والسرف يعارض حفظ المال ، بل يتلفه ويؤدي الى افقار نفسه واهل بيته وقرابته وامت

فما انفق في غير طاعة هللا فهو اسراف وان كان قليال ، واالسراف ايضا هو استعمال الشيء فوق الحاجة الشرعية ، وكذلك هي كل نفقة  
 ( 13)نهى هللا عنها قلَّت او كثرت

:قال الكرماني: والتحقيق ان بينهما فرقا ، وهو ان االسراف ، صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، والتبذير صرفه    اما التبذير
وكذلك التبذير هو تفريق المال في غير قصد ، ومنه البذر في الزراعة ، وقيل هو افساد المال وانفاقه في السرف وقد نهى   (14)فيما ال ينبغي 

وروى عبد هللا بن عمر _     (15)َّ  جن مم خم حم جم هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّ ٱٹٱٹهللا عنه  
رضي هللا عنهما _  ان رجال اتى النبي _ عليه الصالة والسالم _  فقال : اني فقير ليس لي شيء ولي تيم قال : ))كل من مال يتيمك غير 

.والتبذير خصه بعض   (17)ة نبيه _ صلى هللا عليه وسلم _ كما سبقفقد ورد نهي التبذير في كتاب هللا وسن  (16)مسرف وال مبادر وال متأثل((
المال في المعاصي ، وتفريقه في غير حق ،  وايضا هو عدم احسان التصرف في المال ، وصرفه فيما ال ينبغي ، فصرف    العلماء ، بانفاق

المال الى وجوه البر ليس بتبذير ، وصرفه في االطعمة النفيسة التي ال تليق بحاله تبذير ، وعلى هذا التبذير اخص من االسراف ؛ الن  
ل في السرف والمعاصي او في غير حق ، واالسراف اعم من ذلك ؛ النه مجاوزة الحد سواء اكان في االموال  التبذير يستعمل في انفاق الما

  ( 18)ام في غيرها وكذلك االسراف يستعمل في االفراط في الكالم او القتل وغيرهما ، وعلى ما سبق تبين ان هناك فرق بين االسراف والتبذير
 عزاء :املطلب الثاني : املقصود مبجالس ال

هو ان يجتمع اهل الميت في مكان معين  ، وذلك الستقبال الناس المعزين الهل الميت ، والسبب في اتخاذ مجالس عزاء وبناء السرادقات 
وما شابه او اتخاذ القاعات في عصرنا الحاضر ، هو تباعد المسافات الناس ، وكذلك يتم تحديد وقت معين الستقبال الناس ؛ العطاء 

، ومن المعلوم ان من لوازم وجود مجلس عزاء ان يحتاج هذا    (19)ل الميت الجل الراحة او انجاز بعض االعمال المهمة لهمفرصة اله
المجلس الى كثير من االشياء التي يجب ان تكون موجودة ومتوافرةعلى مدى وجود هذا المجلس ؛ لحاجته الى ذلك ، وكذلك الذي يجعل  

افرة على مدى وجود هذا المجلس ، هو االعراف والتقاليد بين المجتمع ، ولذلك يكون على وفق هذه االعراف لوازم هذا المجلس موجودة ومتو 
 والتقاليد ، تقديم الطعام والشراب وجمع االموال خدمة لديمومة هذه المجالس ، وكذلك تقام بعض المراسيم التي تحددها االعراف والعادات

 المراسيم ليس لها اصل شرعي في ديننا الحنيف وهذا ما سنبينه في المبحثين القادمين .  لكل مجتمع ، وعادة ما تكون مثل هذه
 املطلب الثالث : معنى التعزية ومكانها :

اوال: معنى التعزية :العزاء : الصبر ، والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ، ويهون عليه مصيبته  
هل الميت بالصبر احتسابا لالمر والدعاء للميت والمصاب ، فالتعزية حث على الصبر والتسليم لقضاء هللا وتقديره ، ان هذا  ، وهي ترغيب ا 

ليه  الذي اخذ منكم كان له ال لكم ، فلم يأخذ اال ما هو له ، فينبغي ان ال تجزعوا كما ال يجزع من استردت منه وديعة او عارية ، وقوله _ع
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معناه ان ما وهبه هللا لكم ليس خارجا من ملكه ، بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء ، وقوله _صلواة   (20)ما اعطى((السالم_ ))وله  
معناه اصبروا وال تجزعوا فان كل من يأتي قد انقضى اجله المسمى فمحال تقدمه او    (21)ربي عليه _ )) وكل شيء عنده باجل مسمى ((

 (22)كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكمتأخره عنه فاذا علمتم هذا 
تمع  ثانيا : مكان التعزية : تكون تعزية اهل الميت واقاربه في اي مكان في المصلى او المسجد والمقبرة  والبيت والسوق ، وكذلك يجوز ان يج

 ( 23)اهل الميت في بيت او مكان فيأتيهم من يريد التعزية
اري شرح صحيح البخاري ، قوله _عليه السالم_ ))ان هلل ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده ثالثا : صيغة التعزية :جاء في عمدة الق 

 ( 24)باجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب((
 املبحث الثاني : االبواب اليت يكون فيها اسراف يف جمالس العزاء وفيه مطلبان .

 املطلب االول : نصب السرادقات وصنع الطعام 
، ومن المعلوم ان ذلك تكلفته    (25)هنا هي الخيمة التي تضرب على االرض ، وتكون محل جلوس الناس في مجالس العزاءالمراد بالسرادق   

م للناس االكل والشرب والتكاليف االخرى وخاصة ان   عالية جدا خاصة في عصرنا هذا ، فمن لوازم ضرب الخيم في مجالس العزاء ، ان ُيَقدَّ
ويشمل اكثر من وجبة طعام ُتقدم للناس وهي من العادات التي اصبحت عرف يسير عليه الناس اليوم ، ومن  هذه التكاليف مستمرة اليام  

زية وذبح  يتخلف  فانه ُيعد مخالف لهذه العادات والتقاليد الممقوتة من الناحية الشرعية وذلك المؤنة ، فما يفعله الناس االن من االجتماع للتع
الخيام والقماش المزخرف بااللوان وفرش البسط وغيرها وصرف االموال الطائلة في هذه االمور ، التي نهى  الذبائح ، وتهيئة الطعام ونصب

كذا  عنها الشرع كما سيأتي في االحكام المتعلقة بمجالس العزاء ، والتي ال يقصدون بها إال التفاخر والرياء ، ليقول الناس فالن فعل كذا و 
ابيه مثال ، فهذا كله مخالف لهدي النبي _صلى هللا عليه وسلم_ وهدي السلف الصالح من الصحابة  وانفق كذا وكذا في مأتم اخي او  

  والتابعين ، ولم يقل بهاحد من ائمة الدين ، وكان من عادات اهل الجاهلية يعقدون االبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله 
ضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير ، فيكون مطعما بعد مماته كما كان النه كان يذبح الذبائح في حياته فيطعمها اال

 مطعما في حياته ، قال وكل ذلك في الجاهلية قبل االسالم ، فلما جاء االسالم منعه ونهى عنه ، فلم يفعله الصحابة وال التابعون وال من 
لجهال ما كان عليه اهل الجاهلية ، فقلدوهم في ذلك ونحوه ، ونبذوا سنة رسول هللا  السلف من صالحي األمة ، ولكن زّين الشيطان لبعض ا

. وقد تعالت االصوات التي تطالب بان (26)صلوات ربي وسالمه عليه_ وراء ظهورهم وتحملوا تبعة ذلك وتبعة من تبعهم الى يوم القيامة
راح اماكن ، ومن المعلوم ان ذلك كله يحتاج الى مؤنة القامة هذه المجالس تكون هناك اماكن للعزاء في الفنادق والقصور كما ان هناك لالف

  ، فهذه دعوة باطلة شرعا ، كما سنبينها في مبحث االحكام ، فالميت اذا مات ُيعزى اهله سواء في المقبرة او في المسجد او في الطريق او
 ( 27)ء ، فان ذلك له شروطه التي سنبينها في مبحث االحكامبالتليفون او بالحضور وزيارتهم في بيوتهم اما استحداث مجالس عزا

 املطلب الثاني : التفاخر والتباهي يف الضيافة 
ومما يؤسف له ان كثيرا من المسلمين بسبب جهلهم بتعاليم االسالم يتفاخرون ويتابهون بسخائهم وكرمهم في االنفاق والسرف في اماكن 

والتبذير في مثل هذه المناسبات ، ومنها المآتم ، اي مجالس العزاء التي تقام ليجتمع فيها الناس   ومناسبات ، نهى هللا تعالى عن االسراف
من اجل التعزية الهل الميت والدافع لذلك هو اعتبارهم ان ذلك ُيعد جودا وكرما ، وهو من المحاذير التي حّذر منها الشرع الحنيف كما 

وان مجالس العزاء من بين اكثر المناسبات التي يحصل فيها االسراف والتبذير الذي حّرمه سأبين احكام ذلك الحقا في مبحث االحكام ،  
كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف  ))  _عليه السالم_النبي  قول  وكذلك    (28)َّ مه جه ين ىن من خنحن جنُّ   الشارع بقوله تعالى 

والدافع في ذلك هو التفاخر    ،   من الدنانير على مجلس العزاء الواحد   ماليين  بضعة   لغوان ما ينفقه الناس في مجالس العزاء يب  ( 29(()ومخيلة
وان من مقتضيات االيمان هو عدم االسراف ، بالتوعية واالرشاد    الشرعية وعلى المسلم ان يعالج مثل هذه المخالفات  ،   والتباهي بين الناس

وتوجيه االموال لبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تنفع  ،  ه المجاالت التي نهى الشارع عن االنفاق عليها  والتبذير في هذ
  جم هل مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف  جف مغ جغ ُّ   :  الناس الن هللا تعالى يقول

  في   والتباهي  التفاخر  على  ينبني  وكذلك.  (  31عنه)   منهي  هو  ، بل  البر  اعمال   من  ليس  العزاء  مجالس  على  الممنوع  االسراف  ( وان 30)َّ
  اقرباء   من  او  العشيرة  هذه  من  فرد  كل  على  وُيلزموا  وعمومته  عشيرته  من  الميت  واقرباء  العزاء  اهل  يجتمع  ان  العزاء  في مجالس  الضيافة 
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  من اكل   وهو   عنه ،  منهي  ذلك  ، وكل  للمعزين  وغيرها  والسجائر  الشراب  ويقدموا   الطعام  يصنعوا   ان  اجل  من  محددا  مبلغا  يدفع   ان  الميت
 ىي  ني مي  زي ري ٰى ين  ىن نن من  زن ُّ   تعالى  ، بقوله  عنه  هللا  نهى  ، الذي  الحرام  المال

 وال   حول  وال  القمامة ،  في  االكل  من  تبقى  ما  رمي  يتم  الوجبات  تقديم  من  االنتهاء  وبعد  (32)َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ  يي
 ( 33باهلل) اال قوة

 : االحكام املتعلقة يف جمالس العزاء وفيه ثالثة مطالب : الثالثاملبحث 
 حكم التعزية، حكم اقامة جملس عزاء  : املطلب االول

 .  حكم اقامة مجلس عزاء  :اوالً 
 بن حارثة   تل جعفر وزيدا قُ لمّ   _عليه السالم _وقد جلس رسول هللا    ،  يجوز اقامة مجلس للعزاء ثالثة ايام  :  عند الحنفية والمالكية  _1 

واراد الناس ان يأتوا الى اهل الميت الجل التعزية فال مانع من اقامة    بالسكناهل الميت بعيدين    صارفاذا  ،    (34)يأتون ويعزونه  والناس
   ( 35)رفقا للناس ورفعا للحرج ، مجلس للعزاء

وهذا نص    ،   او في السرادقات على الطريق ليعزوه  ارض يجلس المصاب في  بأن    ،  يكره عندهم الجلوس للتعزية  :  عند الشافعية والحنابلة   _2
ه الشيخ ابو حامد ونقلَ ،  والمصنف وسائر االصحاب على كراهته    يواما الجلوس للتعزية فنص الشافع))ما ورد في المجموع شرح المهذب  

بل ينبغي  :  يعني بالجلوس لها ان يجتمع اهل الميت في بيت فيقصدهم من اراد التعزية قالوا  :  نص الشافعي قالوا  ل  ،    خرون آفي التعليق و 
الشافعي    نّصِ من  ونقله    يصرح به المحال،  وال فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها  ،    عّزاهم  من صادفهمفان ينصرفوا في حوائجهم  

فان ذلك يجدد الحزن ويكلف ،  واكره المآتم وهي الجماعة وان لم يكن لهم بكاء    :  ي االم الشافعي فقال    ،وهو موجود في االم   _رحمه هللا_
وقد    (36)المؤنة مع ما مضى فيه من االثر هذا لفظه في االم وتابعه االصحاب عليه واستدل له المصنف وغيره بدليل اخر وهو انه محدث

عرف جلس يُ  _رضي هللا عنهم_ابن حارثة وجعفر وابن رواحة   قتلُ  ليه السالم__ع لما جاء النبيَّ ))قالت  _ رضي هللا عنها _عائشة  أنثبت 
  ية وجاء في مجلة البحوث االسالم  (37(()جعفر وذكر بكائهن فامره ان ينهاهن  نساءتاه رجل فقال ان  أمن شق الباب فوانا انظر  فيه الحزن  

كنا نعد االجتماع الى اهل الميت   :  انه قال   _ رضي هللا عنه_هللا البجلي  وقد روي عن جرير بن عبد  ،    واما المآتم فممنوعة باجماع العلماء:  
الطعام    اكل اهل الميت بعد دفنه و   لدى يعدون االجتماع        _رضي هللا عنهم_يعني ان الصحابة  ،  وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة  

وما فيه من مخالفة السنة  ،  مع ما هم فيه من اشتغال الخاطر بموت الميت  وشغلهم  لما في ذلك من التثقيل عليهم    من النياحة ،  عندهم نوعا
وقد تبين مما ذكر ان االدلة واضحة التي  ،  الطعام لغيرهم    صنعةوكلفوهم  ،  عوا الهل الميت طعاما فخالفوهم ذلك  صنالنهم مأمورون بان ي،  

 ( 38)تنهى عن اقامة المآتم
_صلوات ربي  وذلك لقوله  ،  النساء    ى اال ان تكون فتنة حينما تعز ،  وهي تشمل الرجال والنساء  ،  سنة  المن  :التعزية  حكم التعزية     : ثانياً 

_غليه  هللا قوله    جابر بن عبد  من حديثوكذلك ما روي  (39(()يوم القيامة  ةكرامحلل الهللا من    ساهاخاه بمصيبة ك  ى من عز ))  وسالمه عليه_
ى  وعزّ (.41)اعظم اعظم هللا اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك:  ان يقول  وهي    (40(()مصابا فله مثل اجره  ى من عزّ ))  ة والسالم_الصال

، مارواه انس _رضي هللا عنه_ قال : اتى نبي هللا _ صلى هللا عليه وسلم_ على امرأة امرأة في ابنها    _غليه الصالة والسالم_رسول هللا  
، فقال لها :))اتقي هللا ، واصبري فقالت : وما تبالي انت بمصيبتي ، فقيل لها : هذا النبي _صلى هللا عليه وسلم_  تبكي على صبي لها  

 ( 42فأتته ، فلم تجد على بابه بّواِبين ، فقالت : يا رسول هللا لم أعرفك ، فقال : إنما الصبر عند الصدمة االولى ، او عند أول صدمة(()
 صنع الطعام عند املوت واالكل منه: الثاني  املطلب
 : الموت  فيحاالت صنع الطعام  
  . صنع الطعام الهل الميت وتقديمه لهم :اوال 

يمنعهم من ذلك    زن الن الح  ،  لح عليهم في االكلويُ   ،  ر والمعروفالنه من البِ ،  بل الجيران واالقرباء  يسن صنع الطعام الهل الميت من قِ 
اصنعوا  ))  _صلى هللا عليه وسلم_لقوله ،   (43)تهيئة الطعام لهم بفال يند ونياحة ،ولطم  دب  م من نَ على محرّ  ال اذا اجتمعوا، إفيضعفون 

نه سنة  ، إوصنع الطعام ألهل الميت ال يوجد فيه خالف    _رضي هللا عنها_عائشة  قول  و   (44جاءهم ما يشغلهم(()  آلل جعفر طعاما فقد 
من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن اال اهلها وخاصتها امرت   الميت  انها كانت اذا مات   _عليه وسلمصلى هللا  _النبي    حديثكما ورد  
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التلبينةريد فثببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع   يقول   _صلى هللا عليه وسلم _منها فاني سمعت رسول هللا    نكل :  عليها ثم قالت    صبت 
 (  45(()لحزن ذهب ببعض افؤاد المريض تُ لجمة التلبينة مُ ))

 .  اعداد الطعام لغير اهل الميت ممن يجتمعون للتعزية : ثانيا
  وتشبيها بصنع اهل الجاهلية ،  مصيبتهم وشغال لهم الى شغلهم  على  الن فيه زيادة  ؛  وسبب المنع  ،  ال يجوز صنع اهل الميت طعاما للناس   
لميت ويجعلون ا  اهل  فهل يجتمعون عند:  قال    ،  ال:قال    ؟  ميتكمفقال هل يناح على    _رضي هللا عنه_فقد روي ان رجال جاء الى عمر    ،

عداد الطعام لغير اهل الميت من البدع المستحدثة التي ال اصل لها بل ورد  إ يتبين من ذلك ان  .  (46)ذلك النوح:  قال    ،   نعم:  قال    ؟   الطعام
جرير بن عبد   من حديثروى االمام احمد وابن ماجة   ، الطعام وتقديمهحرم اعداد ، رجة البلوغ لدقاصر   وجد من  الورثةواذا   ، النهي عنها

 (  47ة(()كنا نعد االجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياح))هللا قال 
 . حكم االسراف والتبذير : املطلب الثالث

واما   ،  حتاجه وتتجاوز حدود القصد واالعتدال تفمعنى االسراف هو صرف اكثر مما    ،  تم في المطلب االول بيان معنى االسراف والتبذير 
   سواء    دالح مجاوزة  النه    ؛   واالسراف اعم من التبذير  ،   ه بعض العلماء بانفاق المال في المعاصيوخّص ،  التبذير هو الصرف فيما ال تحتاجه  

 .   نبني حكم االسراف والتبذير وعلى كلّ   ، اومن العلماء من قال انهما من المترادفات التي تحمل معنى واحد ، موال ام في غيرهاالفي ا
ما روي  ل   ،  ومن االفساد االسراف  ،  افساد الطعام  فيهفكل واحد منهي  ،  الحكم الشرعي لالسراف والتبذير هو الحرمة    :  حكم االسراف والتبذير

فيحرم ،  وفي االفساد اضاعة المال    (48(() المال  السؤال وعن اضاعة  نهى عن القيل والقال وعن كثرة))  _صلى هللا عليه وسلم_ان النبي  
 جع  مظ حط  مض  ُّ تعالى    لقوله  فحراماما االفساد  ،  والتفاخر والتكاثر    ءف والخيالر سبه من الحالل االفساد والستكاعلى المرء فيما  

 هل مل خل حل  جل مك لك  ُّ :  وقال تعالى(  50)َّ   جخمح جح مج  ُّ   لقوله تعالى  ف فحرامر واما الس(  49)َّ مغ جغ مع
قال  ،  ، وفي االسراف تبذير    ير حرام وان المندوب اليه ما بينهماتعلى ان االسراف والتق  دليل  فذلك  (51) َّ  جن مم خم حم جم
ٱ  فمن ذلك :  ،  وهناك انواع من السرف المنهي عنه في الطعام( 52)َّ لك خك حك جك  تعالىٱُّ

لقوله _صلى هللا عليه وسلم_ ))ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان ال بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث  االكل فوق الشبع ،  -1
  (53)للنفس((

أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه ، او يأكل ما انتفخ من الخبز .وهذه االنواع هي ما يتعلق بالطعام ، واال فان االسراف يتعدى ذلك    -2
خرى من الملبس والمركب والسفر والنزهات وما الى ذلك . وان ما تقدم ذكره من االسراف في الطعام ، ففيه حق للغير ، الى ان اشياء ا

واالصل في هذا النهي ، ما روي عن النبي _صلى هللا عليه    (54)فعندما يسرف في ذلك او يبذر ، فقد جنى على حق غيره ، وذلك حرام
سول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ فغضب رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ وقال : نحِّ عنا جشاءك اما وسلم_ ))ان رجال تجشأ في مجلس ر 

 (55)علمت ان اطول الناس عذابا يوم القيامة اكثرهم شبعا في الدنيا((
 اخلامتة

مسائل ، ُأبين اهم النتائج التي توصلت   بعد االنتهاء بحمد هللا وفضله من الكتابة في موضوع االسراف في مجالس العزاء ، وما يتعلق به من 
 اليها من خالل الكتابة في هذا الموضوع وكما يأتي :

_ المبحث االول : وفيه : ان االسراف والتبذير ، هو مجاوزة الحد وعدم االعتدال في االكل والشرب وغير ذلك ، وقد نهى هللا تعالى عن  1
 ذلك كما سبق .

العزاء ، هو ان يجتمع اهل الميت في مكان معّين الستقبال الناس المعزين لهم ، وان معنى التعزية هو وكذلك بينت ان المقصود بمجالس  
 التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ، ويهون عليه مصيبته .

لناس في مجالس العزاء ، ومن لوازم  _ المبحث الثاني : وفيه : ان السرادق هي الخيمة التي تضرب على االرض وتكون محل جلوس ا2 
 نصب السرادق ان تكون هناك تكاليف من اكل وشرب وغير ذلك من التكاليف التي ترهق كاهل مصاب .  

اب _ المبحث الثالث : وفيه : يجوز اقامة مجلس العزاء ثالثة ايام ، وبهذا قال الحنفية والمالكية ويكره الجلوس للتعزية ، بأن يجلس المص3
 ن او في السرادقات وبهذا قال الشافعية والحنابلة . في مكا
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وحكم التعزية من السنة ، وهي تشمل الرجال والنساء ، اال ان تكون فتنة حينما تعزى النساء ، وكذلك يسن صنع الطعام الهل الميت من  
ي عنه ، وهو من البدع المنكرة التي ال اصل لها  قبل الجيران واالقرباء ، واما اعداد الطعام لغير اهل الميت ممن يجتمعون للتعزية فهو منه

 ، اما الحكم الشرعي لالسراف والتبذير فهو الحرمة لورود النهي عن ذلك . 
 اهلوامش

 .   31االعراف /  )1 (
 .  4/176الموسوعة الفقهية الكويتية : )2 (
 27الشورى/   )3 (
 أخرجه البخاري )4 (

   31االعراف / (5)
 83يونس / )6 (
 127طه/)7 (
 141االنعام/)8 (
 31االعراف/)9 (
 183/22،  78/5والنسائي في الزكاة  253/10اخرجه البخاري معلقا مجزوما به ، انظر: الفتح  )10 (
 244/5اخرجه احمد )11 (

 ( المؤلف تصدر عن المنتدى االسالمي 1( عدد ) 238مجلة البيان )  (12)
 م  1988ه _  1408_    2، المؤلف د. سعدي ، الناشر ، دار الفكر ،دمشق سوريا ، ط  1/170ينظر القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،)13 (

 المصدر نفسه   (14)
   27_  26االسراء / )15 (

 ( وهذا لفظه  3668( وأخرجه النسائي برقم ) 2872اخرجه ابو داود والنسائي ، صحيح / اخرجه ابو داود برقم ) (16)
 م 2009ه _  1430/  1موسوعة الفقه االسالمي / المؤلف : محمد بن ابراهيم بن عبد هللا / الناشر / بيت االفكار الدولية ، ط)1 (7
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، المؤلف : شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن محمد عبد الرحمن المعروف بالخطاب، 3/39ينظر: مواهبالجليل، لشرح مختصر خليل :  )19 (

  1572/ 2م / الفقه االسالمي وادلته:  2003ه _  1423ه ، المحقق : زكريا عميرات ، الناشر ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة /  954ت/
 4رية ، دمشق ط،، المؤلف ، أ،د. وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الناشر / دار الفكر_ سو 

 (  619، رقم ) 1/375مختصر صحيح البخاري :  )2 (0
 المصدر نفسه .  )2 (1
، المؤلف/ ابو زكريا محيي الدين    6/225، _ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :  2/784ينظر: موسوعة الفقه االسالمي :  )2 (2

 ،     1/562ه _ فقه السنة :  1329،   2بي ، بيروت ، طه ، الناشر : دار احياء التراث العر 676يحيى بن شرف النووي ، ت/
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 م 2010ه/ 1431، 11المجتمع ، المملكة العربية السعودية ، ط
 7377، 25/84ي عمدة القاري شرح صحيح البخار )2 (4
ه ،  786، المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ، ت،  157/ 8ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،  )25 (

 م  1981ه / 1401،   2م ، ط1937ه _ 1356/  1الناشر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ط
الفتح الرباني لترتيب مسند االمام احمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ االماني من اسرار الفتح الرباني ، المؤلف، احمد    96/ 8ينظر:  )2 (6

  2ه / الناشر ، دار احياء التراث العربي ، ط1378بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي ، ت،
 حسن العّباد ، المؤلف : عبد ال 67/ 9شرح سنن ابي داود :  (27)
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 سبق تخريجها  )28 (
 سبق تخريجه  (29)

   2المائدة / آية )3 (0
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  3محمود مهدي االستنبولي ، الناشر : الجامعة االسالمية ،المدينة المنورة ، ط
 188البقرة : )32 (
في ضوء االسالم ، المؤلف : عبد هللا بن ابراهيم الطريفي ، الناشر ، وزارة   ، مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعالجه  1/61ينظر:  )33 (

 ه  1421،   1الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة ، المملكة العربية السعودية ، ط
ه  970صري، ت/ ، المؤلف: زين الدين بن ابراهيم بن محمد ، المعروف بابن نجيم الم207/ 2ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،   (34)

 2/1572_ الفقه االسالمي وادلته ،  2، الناشر ، دار الكتب االسالمي ، ط
، المؤلف: محمد بن ابراهيم بن عبد هللا التويجري ، الناشر ، دار    1/580ينظر : مختصر الفقه االسالمي في ضوء القرآن والسنة ، )35 (

م _ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، المؤلف : شمس 2010ه _  1431،    11اصداء المجتمع ، المملكة العربية السعودية ، ط
 ه _ 1412،   3ه ، الناشر ، دار الفكر ، ط 954الدين ابو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المالكي ، ت،

ه ، الناشر ، دار الفكر  676ف النووي ، ت، ، المؤلف : ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شر   5/307ينظر: المجموع شرح المهذب ،  )3 (6
ه ، تحقيق الدكتور 620، المؤلف، ابو محمد موفق الدين عبد هللا بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي ، ت،   487/ 3_ المغني ،  

 ه _  1417، سنة النشر : 3دية ، طعبد هللا بن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، ط، عالم الكتب ، الرياض السعو 
، تأليف: محمد بن فتوح الحميدي ، دار النشر، دار ابن حزم ، لبنان   3304، رقم    4/128الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم:  )3 (7

   2م ، ط2002ه _  1423، بيروت_ 
 الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد   ، مجلة دورية تصدر في الرئاسة العامة   169/ 75ينظر: مجلة البحوث االسالمية ،  )3 (8
الصالح:  )39 ( العمل  ثواب  في  الرابح  /   1/186المتجر  رقم   ،463   ، الدمياطي  خلف  المؤمن  عبد  الدين  شرف  محمد  ابي  للحافظ   ،

 بيان ، دمشق ، الجمهورية ه، دراسة وتحقيق ، أ.د. عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش ، طبعة مزيدة ومنقحة ، مكتبة دار ال705_ 613
  1/1410، المؤلف : ابو بكر احمد الحسين البيهقي ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  9283، رقم/  7/13شعب االيمان :  )4 (0

 ، تحقيق ، محمد السعيد بسيوني زغلول
، المؤلف: ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ، 240/ 2ينظر: رد المحتار على الدر المختار ، )41 (

، المؤلف ، ابو الحسن علي بن محمد 3/126م _ الحاوي الكبير ،  1992ه _  1412،    2ه ، الناشر، دار الفكر ، بيروت، ط1252ت،  
 غدادي الماوردي ، دار النشر، دار الفكر بيروت بن محمد بن حبيب البصري الب

 هـ . 275( المؤلف ، ابو داود سليمان بن االشعث السجستاني ، ت،3124_ رقم )  23/ 4السنن :   (42)
 _ الموسوعة الفقهية الكويتية 228/ 2_ مواهب الجليل ،  2/240ينظر: رد المحتار على الدر المختار ،   (43) 
( ، المؤلف ، ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم  1378، رقم )   1/522يحين :  المستدرك على الصح   (44)

 ه _ 1417ه ، المحقق ، ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي ، دار النشر، دار الحرمين ، القاهرة ، مصر ،  405النيسابوري ، ت
 متفق عليه  (45)
 2/410المغني البن قدامة ،   (46)
 1/490ينظر الفقه على المذاهب االربعة ،  (47)

( ، المؤلف ، ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 4981، رقم )  4/253شعب االيمان :     (48) 
 ، تحقيق ، محمد السعيد بسيوني زغلول  1410، 1ط

 77القصص   (49)
 41االنعام  (50)
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 67الفرقان )5 (1
 26االسراء )5 (2

 ( 3349، رقم ) 2/1111سنن ابن ماجه :   (53)
ه ، الناشر ، دار المعرفة ، 483، المؤلف: محمد بن احمد بن ابي سهيل شمس االئمة السرخسي ، ت،  29/267ينظر: المبسوط ،  )5 (4

المؤلف: ابو المعالي برهان الدين محمود    ،  5/351م _ المحيط البرهاني ، فقه االمام ابي حنيفة ،  1993ه_1414بيروت ، تاريخ النشر ،  
ه ، المحقق ، عبد الكريم سامي الجندي ، الناشر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 616بن احمد بن عبد العزيز البخاري الحنفي ، ت،

 م  2004ه _1424،   1، ط
( المؤلف ، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي ، ابو القاسم  14024، رقم )  3/269المعجم الكبير للطبراني :     (55)

 هـ ، تحقيق ، فريق من الباحثين بإشراف وعناية ، د. سعد عبد هللا الحميد _ د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي . 360الطبراني ، ت،
 املصادر

 الكريم القرآن 

 هـ ، الناشر ، دار الكتب 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق : المؤلف ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري ، ت، -1
 هـ _ 1423الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم : تأليف ، محمد بن فتوح الحميدي ، دار النشر ، دار ابن حزم ، لبنان ، بيروت ،   -2
 ي الكبير : المؤلف ، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ، دار النشر ، دار الفكر بيروت .الحاو  -3
هـ ، المحقق ، محمود مهدي االستنبولي  1352حكم القراءة على االموات : المؤلف ، محمد بن احمد عبد السالم خضر الشقيري ، ت، بعد   -4

 . 3سالمية ، المدينة المنورة ، ط، الناشر ، الجامعة اال
هـ، الناشر  1252رد المحتار على الدر المختار : المؤلف ، ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي ، ت، -5

 م . 1992هـ _1412،  2، دار الفكر ، بيروت ، ط
 هـ . 275السنن : المؤلف ، ابو داوود سليمان بن االشعث السجستاني ، ت، -6
، تحقيق ، محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر ، دار احياء   273سنن ابن ماجه : المؤلف ، ابن ماجه ابو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ، ت، -7

 الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي . 
هـ ، المحقق 275رو االزدي السجستاني ، ت،سنن ابي داود : المؤلف ، ابو داود سليمان بن االشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عم -8

 م .2009هـ _  1430،  1، شعيب اآلرنؤوط محمد كامل قره بللي ، الناشر، دار الرسالة العالمية ، ط
سنن النسائي : بشرح السيوطي وحاشية السندي ، المؤلف : ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي ، المحقق ، مكتب تحقيق التراث ،  -9

 هـ  1420، 5دار المعرفة ، بيروت ، طالناشر ، 
 هـ ، تحقيق ، محمد 1410، 1شعب االيمان : المؤلف ، ابو بكر احمد الحسين البيهقي ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط -10
هـ ،  855عمدة القاري شرح صحيح البخاري : المؤلف ، ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حصين الحنفي العيني ، ت، -11

 الناشر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .
 الفتح الرباني لترتيب مسند االمام احمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ االماني من اسرار الفتح الرباني : المؤلف ، احمد بن عبد الرحمن  -12

 .  2هـ ، الناشر ، دار احياء التراث العربي ، ط1387بن محمد البنا الساعاتي ت،
 .  4االسالمي وادلته : المؤلف ، أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الناشر ، دار الفكر ، سورية ، دمشق ، ط الفقه -13
 م . 1977هـ _ 1397، 3هـ ، الناشر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 1420فقه السنة : المؤلف ، سيد سابق ،  -14
هـ ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1360المؤلف ، عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري ، ت،   الفقه على المذاهب االربعة :  -15

 م . 2003هـ _  1424،  2لبنان ، ط
 م . 1988هـ _ 1408،  2القاموس الفقهي : المؤلف ، د. سعدي ، الناشر ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط -16
هـ ، الناشر ، دار احياء 786، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ، ت،  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري : المؤلف  -17

 م . 1981هـ _ 1401،  2م ، ط 1937هـ _ 1356، 1التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
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 النشر  هـ، الناشر ، دار المعرفة ، بيروت ، تاريخ483المبسوط : المؤلف ، محمد بن احمد بن ابي سهيل شمس االئمة السرخسي ، ت، -18
هـ ، دراسة وتحقيق ، 705_613المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح : للحافظ ابي محمد شرف الدين عبد المؤمن خلف الدمياطي ،   -19

 أ.د. عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش ، طبعة مزيدة ومنقحة ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، الجمهورية العربية السورية . 
 : مجلة دورية تصدر في الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد .  مجلة البحوث االسالمية -20
 ( المؤلف : تصدر للمنتدى االسالمي .1( عدد ) 238مجلة البيان )  -21
 ، الناشر ، دار الفكر . 676المجموع شرح المهذب : المؤلف ، ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، ت، -22
هـ  616برهاني : فقه االمام ابي حنيفة ، المؤلف ، ابو المعالي برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيز البخاري الحنفي ، ت،المحيط ال -23

 م . 2004هـ _ 1424، 1، المحقق ، عبد الكريم سامي الجندي ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 
السنة : المؤلف ، محمد بن ابراهيم بن عبدهللا التويجري ، الناشر ، دار اصداء المجتمع ، مختصر الفقه االسالمي في ضوء القرآن و  -24

 م . 2010هـ _  1431، 11المملكة العربية السعودية ، ط 
هـ  1420مختصر صحيح االمام البخاري : المؤلف ، ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم االلباني ، ت،  -25

 م . 2002هـ _ 1422، 1شر ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط، النا
هـ ، المحقق ،  405المستدرك على الصحيحين : المؤلف ، ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري ، ت، -26

 م . 1997هـ _  1417، مصر ، ابو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادي ، دار النشر ، دار الحرمين ، القاهرة 
هـ ، المحقق، السيد ابو 241مسند احمد بن حنبل : المؤلف ، ابو عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباني ، ت، -27

 م . 1998هـ _ 1419، 1المعاطي النوري ، الناشر ، عالم الكتب ، بيروت ، ط
سالم : المؤلف ، عبد هللا بن ابراهيم الطريفي ، الناشر ، وزارة الشؤون اإلسالمية مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعالجه في ضوء اال -28

 هـ  1،1421واألوقاف والدعوة ، المملكة العربية السعودية ، ط
هـ، تحقيق ، 360المعجم الكبير للطبراني : المؤلف ، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي ، ابو القاسم الطبراني ، ت، -29

 فريق من الباحثين ، باشراف وعناية د. سعد عبد هللا الحميد _ د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي . 
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 هـ . 1392،  2التراث العربي ، بيروت ، ط
خليل : المؤلف ، شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد عبد الرحمن المعروف بالخطاب ،  مواهب الجليل لشرح مختصر   -32

 م . 2003هـ _ 1423هـ ، المحقق ، زكريا عميرات ، الناشر ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة ، 954ت،
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