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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

 .  التعزية باب تحت مندرجة مسائل هللا شاء إن سنأخذ

 :  التعزية ألفاظ

 :  قولين على ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين خالف فيها وقع المسألة هذه

 فلو ، الصيغ بهذه المكلف يأتي أن يلزم ال لكن صيغ يوجد نعم ، بها خاصة صيغ للتعزية ليس أنه:  األول القول
 تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، قدامة ابن الموفق منهم ، الحنابلة بعض ليهإ ذهب ، ذلك أجزأه صيغة بأي جاء

 .  اهلل رحمهم

 هؤالء أن أظن وال ، عليها دل لفظ بكل تحصل وهذه ، وتسليَته المصاب تقوية التعزية من المقصود ألن :الدليل
 عزى اإلنسان أن لو لكن ، المقدمة هي النبوية األلفاظ بل ، النبوية باأللفاظ التعزية من مانعا هناك أن يرون
 .  به بأس ال فإنه ، بغيرها

 والشافعية والمالكية الحنفية:  العلم أهل من كثير إليه ذهب ، مخصوصة ألفاظا للتعزية أن:  الثاني القول
 ، كثيرة جاءت التي والصيغ ، الصيغ من نوعا يختار مذهب كل ، أفضل أيها بينهم فيما اختلفوا لكنهم ، والحنابلة

 :  منها

 إحدى فأرسلت،  وسلم عليه اهلل صلى النبي عند كنا: " قال ، عنه اهلل رضي أسامة حديث في جاء ما :األول
 أعطى ما وله ، أخذ ما هلل إن ] :وسلم عليه اهلل صلى النبي فقال،  الموت في لها صبيا أن وتخبره تدعوه،  تهابن
 ، بعضهم يذكرها التي الصيغ من فهذا،  البخاري أخرجه [حتسبولت فلتصبر ، مسمى بأجل عنده شيء وكل ،

 اإلنسان كان إذا أنه والغالب ، الطول من نوعا فيها أن مشكلتها:  شيخنا قال كما لكن ، الجميلة الصيغ من وهي
ين من مجموعات ضمن  من أنه شك ال اللفظ هذا لكن ، العجلة ليناسب ، القصيرة األلفاظ إلى يحتاج ، المعزِّ
 .  األلفاظ أجمل

 ، القبر عند وجدها التي الولهى للمرأة قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي أنس حديث :الثاني
 .  العلم أهل بعض فاختاره ، البخاري أخرجه[ واصبري اهلل اتقي] قال أنه

 بالصبر ولك لنا وأجزل ، صبرا ألهمكو  ، لميتك وغفر ، عزاءك وأحسن ، أجرك اهلل أعظم" المشهور اللفظ :الثالث
 .  العلم أهل عن نقلت التي األلفاظ من هذه" أجرا

 كل من ودَركا ، هالك كل من وخلفا ، مصيبة كل من عزاء سبحانه اهلل في إن" ذكروها التي األلفاظ ومن :الرابع
ياه ، فثقوا تعالى باهلل ، فائت  حول سمعت إنها:  يقال الصيغة وهذه" الثواب حرم من المصاب فإن ، فارجوا وا 
نما ، يقولها إنسانا يروا ولم ، لهم كتعزية ، وفاته بعد ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أزواج أبيات  ، الصوت سمعوا وا 
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 ، المتأخرين من واأللباني ، كثير ابن ضعفه  لكن ، العلم أهل من وطائفة ، والبيهقي والحاكم الشافعي أخرجه
 لكن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ألزواج الخِضر تعزية هي:  ويقول ، بعضهم ويزيد ، موصوال يثبت ال أنه ورأوا
 .  له خطام وال له إسناد ال هذا

نا هلل إنا ، خيرا منها وأعقبكم ، مصيبتكم في اهلل آجركم" يذكرونها التي األلفاظ من :الخامس  "  .راجعون إليه وا 

ن ، أجمل فهو - وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ثبت ما وخاصة - بها لقا من ، منقولة ألفاظ هذه أن المهم  لم وا 
 . شيء أي يقول فإنه ، يعرفها وال يقولها أن اإلنسان يستطع

 :  للتعزية الجلوس

 في كثير فيها والخالف ، والمتأخرين المتقدمين بين خالف فيها ؟ للتعزية الجلوس حكم ما ، مهمة مسألة هذه
 :  قولين على ، لمحدثينوا الفقهاء كتب

 العجم يفعل كما ، الطرقات وأبواب مسجد غير في الحنفية إليه ذهب وهذا ، للتعزية الجلوس جواز:  األول القول
 في الحنابلة مذهب وهو ، المالكية مذهب أنه ذكروا ، والصاوي ، اهلل رحمه الِخَرِشي ذكره ، المالكية مذهب وهو ،

 .  اهلل رحمه باز بن العزيزعبد الشيخ اختارها ، رواية

 :  األدلة

 وجعفر حارثة ابن قتل وسلم عليه اهلل صلى النبي جاء لما : " قالت، عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 .  عليه متفق "  الحزن هفي ُيعرف المسجد في جلس ، عنهم اهلل رضي رواحة وابن

 عنها اهلل رضي عائشة ألن ؛ للتعزية الجلوس على يدل ال هذا:  وقالوا ، اهلل رحمهم العلم أهل من طائفة رده وقد
نما ، الناس ليعزيه جلس أنه تذكر لم نما ، الناس تعزية يقبل كان أنه على يدل ال وجلوسه ، جلس أنه ذكرت وا   وا 

 .  ُيعزى كان أنه على الداللة فيه وليس ، يسيرا جلس ، به حل الذي الجلل ولألمر ، مصابه لشدة

 ، تفرقن ثم النساء لذلك فاجتمع ، أهلها من الميت مات إذا كانت أنها"  :عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني لالدلي
 النساء أن على يدل وهذا ، عليه متفق الحديث وهذا" ،، فطبخت تلبينة من بُبرمة أمرت ، وخاصتها أهلها إال

 مع جالسين سيكونون الميت وأهل ، معهن السةج ستكون أنها المعلوم ومن ، عنها اهلل رضي عائشة إلى يأتين
 استقرؤوا إنهم:  يقولون الذين ، الثاني القول أصحاب على يرد وهذا ، جدا قوي دليل وهذا ، إليهم يأتي من

 رحمه شيخنا سئل لما ولهذا ؛ للتعزية يجلسون كانوا والصحابة النبي أن على يدل ما فيها يجدوا فلم ، النصوص
 بين جرير أثر وبين بينه الجمع في نظر إلى يحتاج:  قال ، مسلم صحيح على التعليق في ديثالح هذا عن اهلل
 أن يمكن وال ، عائشة عند النساء جلوس ففيه ، االستقراء ينقض أنه واضح وهذا" ،، نعد كنا" البجلي اهلل عبد

 .   يجلسون أيضا والرجال يجلسن النساء سيكون بل ، يجلس ال وغيرهن يجلسن

ن ، صغار قرى في غالبا كانوا الماضي الزمن في فالناس ، الناس وطبائع اختلفت األحوال أن :الثالث ليلالد  وا 
 ، الشارع وفي ، السوق في يجده أن اإلنسان يستطيع والمعزَّى ، عندنا كاألحياء تعتبر ال فالمدن ، مدن في كانوا
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 سنة تفوت وبهذا ، المعزَّى إلى الوصول يمكن لم ، للتعزية يجلسوا لم إن الحاضر الزمن في أما ، المسجد وفي
 أن إلى فتحتاج منزلة له أو ، قرابة له ألن ؛ الهاتف يغني ال وأحيانا ، إليه تصل أن جدا الصعب ومن ، التعزية
 ، أحيانا بيته بجوار الذي المسجد في يصلي ال ربما واإلنسان ؟ المدن اتساع مع عنه تبحث فأين ، مباشرة تعزيه

 فمن ، هنا ومرة هنا يصلي مرة فهو ، المساجد عن بعيدا بيته يكون وقد ، آخر مكان في بسيارته يصلي دق
 .  وجه له وهذا ، إليه الوصول جدا الصعب

 ، والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، الحنفية متأخري أكثر إليه وذهب ، مكروه للتعزية الجلوس أن:  الثاني القول
 يكره أنه ، لإلفتاء الدائمة واللجنة ، اهلل رحمه عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ، المالكية مذهب أنه بعضهم ويرى

 .  للتعزية الجلوس

 :  األدلة

 من الطعام وصنيعة ، الميت أهل إلى االجتماع نعد كنا" قال ، البجلي اهلل عبد بن جرير حديث :األول الدليل
 والبوصيري النووي صححه فقد ، العلم أهل من طائفة صححهو  ، ماجه وابن ، أحمد اإلمام أخرجه" النياحة
 بن ُهشيم رواية من فهو ، علة فيه الحديث وهذا ، له أصل ال:  قال أنه عنه نقل اهلل رحمه واإلمام ، وغيرهما
 بصيغة رواه وهو ، مدلس وهشيم ، جرير عن ، حازم أبي بن قيس عن ، خالد أبي بن إسماعيل عن ، بشير

 أثر مع ، هذا جرير حديث اجتمع وقد ، إشكال داللته ففي ، األثر هذا في تقدح علة فهذه ،( عنعن) التدليس
 .  هذا على ذاك يقدم فإنه الصحيحين في الذي عائشة

 فإذا:  حال كل وعلى ، يحتمل ؟ عنهم اهلل رضي الصحابة فعل ينقل أنه أو الرفع حكم له هذا هل" نعد كنا" وقوله
ن ، حجة فهو ، وسلم عليه اهلل صلى النبي إلى مرفوعا كان إن ألنه ؛ حجة فهو األثر صح  يقصد كان وا 

جماع ، كاإلجماع فهو ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب  .  وحجة معتبر الصحابة وا 

 ، االجتماع:  أمران فيه اجتمع إذا إال الكراهة على يدل ال:  ويقول ، ثبت لو حتى يناقش العلم أهل وبعض
 أما المحظور، يحدث هنا ، إليهم الناس واجتمع ، طعاما الميت أهل صنع فإذا ، الميت أهل من الطعام وصنيعة

 . محظورا فليس الجلوس وهو ، أحدهما حصل إذا

 أحد لموت جلس أنه عنه ينقل فلم ، وسلم عليه اهلل صلى النبي حال استقرأنا إنا:  قالوا ، االستقراء :الثاني الدليل
 ، جلس أنه ينقل ولم ، وبناته ، وأبناؤه ، عنها اهلل رضي خديجة زوجه ماتت فقد ، أصحابه ومن ، بيته أهل من

 الصحابة عن ينقل ولم ، يجلس كان أنه ينقل ولم ، أصحابه وبعض ، جعفر عمه وابن حمزة عمه مات وكذلك
 .  يجلسون كانوا أنهم

 .  ينصرفن ثم لذلك يجتمعن النساء أن نتبي عائشة فإن ، المتقدم عائشة بأثر منقوض االستقراء وهذا

 أمر وهذا ، ذكرها سبق التي النياحة من فأصبح ، الطعام صنع االجتماع إلى انضم ربما أنه :الثالث الدليل
 ذكر وقد ،اإلجتماع إلى الطعام انضم إذا ، بدعة أنه ذكر من العلم أهل من إن بل ، يجوز ال ومحرم محظور
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 ليست والبدعة ، والطَّرطوشي ، التذكرة في والقرطبي ، الحاج وابن ، اهلل رحمه تيمية ابن الماإلس شيخ ذلك
 .  المعصية من تحريما أشد هي بل ، معصية

 :  الراجح

 أال:  بشرط لكن ، تحريم كراهة ال تنزيه كراهة ، مكروهة إنها:  يقال ما وأعلى ، للتعزية الجلوس بجواز:  يقال أن
 أم ، حزينة قصائد أم ، توشيحات أم ، القراء قراءة أم ، طعام صنيعة األمر هذا كان سواء ، محرم مرأ إليها ينضم
 بها يتباهى المعزين وكثرة ، والمباهاة ، فيه الناس وجمع ، ُسرادق ونصب ، ودخان وتعمير ، وشيشة نرجيلة
 تدور فهي األصل أما ، خارج ألمر بل لذاتها ليس التحريم يصير هنا ، عندكم جاء وكم عندنا جاء كم ، الناس
 .  السابق بالشرط جائزة أنها الراجح لكن ، حرام أنها العلم أهل عن نص فال ولهذا ، الجواز أو الكراهة أمرين بين

 :  المقبرة في التعزية

 علماء من عدد عن منقول والجواز ، بأس بها يكون أال أرجو:  فقال المقبرة في التعزية عن أحمد اإلمام سئل
 .  المقبرة في التعزية جواز منهم طائفة نقل فقد ، اهلل رحمهم المالكية

 :  األدلة

 اهلل صلى النبي لها قال التي المرأة قصة في ، عنه اهلل رضي أنس حديث الجواز على يدل ربما :األول الدليل
 .  لها تعزية وهذا ، ولدها قبر عند وكانت [واصبري اهلل اتقي] وسلم عليه

ين على وتيسيرا تسهيال ذلك في وألن :الثاني ليلالد  فيعزَّى ، مجتمعين يكونون فالناس ، المعزَّين وعلى المعزِّ
 إلى وتشييعه ، عليه الصالة يحضرون فإنهم ، عليهم يسهل يعزونهم الذين وكذلك ، واحدة مرة الميت أقارب
 .  هناك الميت أهل ويعزون ، ودفنه ، المقبرة

 .  نفوسهم على العظيم الموقف هذا في لهم وتقوية ، لخواطرهم جبرا فيه وألن :الثالث الدليل

 .  جميعا عليهم اهلل رحمة عثيمين ابن وشيخنا ، اهلل رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ ذلك بجواز أفتى وقد

 في يعزى أن اإم بل ، المقابر في يعزى ال أنه إلى ، العلم أهل من وطائفة ، كالَقرافي ، المالكية بعض ذهب
 لم ولعله ، السنة من أي ، أصال لذلك أعلم ال:  المعاصرين من العلم أهل بعض وقال ، بيته في أو الطريق
 اهلل صلى النبي ألن ؛ وجاهة فيه دليل وهذا ، القبور عند كان هذا فإن ،( واصبري اهلل اتقي) أنس لحديث يتفطن
 .  ولدها قبر عند المرأة هذه عزى ، وسلم عليه

 :  للكافر المسلم تعزية

 هذا كان سواء ، قريبه بوفاة الكافر المسلم يعزي أن يجوز هل لكن ، لمسلم مسلم من تكون أن التعزية في األصل
 :  قولين على ، اهلل رحمهم العلماء فيها اختلف ؟ كافرا أم مسلما القريب

 اختيار وهو ، رواية في والحنابلة ، والشافعية يةالحنف ذلك إلى ذهب ، بميته الكافر تعزية يجوز أنه:  األول القول
 .  جميعا عليهم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ
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 دِيَارِكُمْ مِّن يُخْرِجُوكُم وَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ لَا} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 .  البر من نوع وهذا {الْمُقْسِطِنيَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَن

ليه و سلم فمرض فأتاه  يخدم النبي صلى اهلل ع كان غالم يهودي ":عن أنس رضي اهلل عنه قال :الثاني الدليل
أطع أبا  فقال له، أبيه وهو عنده فنظر إلى ( . أسلم ) النبي صلى اهلل عليه و سلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له 

" [النار من أنقذه الذي هلل الحمد] :يقولفخرج النبي صلى اهلل عليه و سلم ، سلم فأسلم القاسم صلى اهلل عليه و 
 ، المودة من ونوع ، البر من نوع فيه منها كال ألن ؛ تعزيته جازت ، عيادته جازت فإذا:  قالوا،  مسلم أخرجه
 .  دينهم في لهم مودة كانت إذا إال ، عنه ينهى ال وهذا
 .  والحنابلة المالكية إليه وذهب ، للكافر المسلم تعزية تحرم أنه:  الثاني القول

 آبَاءهُمْ كَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 المحرم والود ، يجوز ال أمر وهذا ، لهم الود إظهار من نوع فيها الكافر وتعزية {عَشِريَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ
 ذلكول ، الدين مودة ؟ البشر بين الطبيعية المحبة أو الدين في بالمحبة يتعلق الذي الود هو هل للكافر إظهاره
 والمحبة الود من وزوجها المرأة بين سيحصل أنه المعلوم ومن ، واليهودية النصرانية المرأة يتزوج أن للمسلم يجوز
 .  دينها أجل من لها الحب هو عنه المنهي لكن ، العظيم الشيء

 والنصارى يهودال تبدؤوا ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :الثاني الدليل
 ؟ بالتعزية فكيف ، عليه بالسالم ُيبدأ أن عن منهيا والنصراني اليهودي كان فإذا ، مسلم اإلمام أخرجه [بالسالم

 .  يعزى فال ، والحب الود من نوعا فيها ألن

 :  الراجح

 فال ، المسلمين عن شره كف أو ، لإلسالم دعوته:  مثل ، تعزية من مصلحة ثمة كان إذا الكافر تعزية تجوز أنه
 ، اليهودي للغالم ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عيادة في أنس حديث عليه يدل ، الحال هذه في تعزيته من بأس

 عاده إنما وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، لإلسالم دعوته ، إياه وسلم عليه اهلل صلى النبي عيادة من فالظاهر
 ثمة يكن لم إذا وأما ، بأس فال تعزيته من مصلحة ثمة كان فإذا ، أسلمف دعاه ولهذا ، - أعلم واهلل - ليدعوه

 .  يعزى ال فإنه مصلحة

 :  الكافر بقريبه المسلم تعزية

 إذا:  فقالوا ، والحنابلة والشافعية الحنفية إليه ذهب ، الكافر بقريبه المسلم يعزى أن يجوز أنه على:  الجمهور
 .  أخاه أو أباه يكون كأن ، به مصابا متأثرا كان إذا ، فيه يعزى أن جاز كافر قريب للمسلم مات

ليه ، تعزيته يجوز ال أنه:  الثاني القول  .  اهلل رحمهم المالكية ذهب وا 
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 أحد مات إذا ، اهلل سبيل في يهاجر لم لمن بالنسبة هذا {شَيْءٍ مِّن واَلَيَتِهِم مِّن لَكُم مَا} تعالى قوله :الدليل
 المسلم بتعزية فكيف ، مسلم وهو ، به أصيب الذي قريبه تعزية من منع فقد اهلل سبيل في هاجرواي لم الذين هؤالء
 .  أولى باب من يجوز ال ؟ الكافر بقريبه

 :  الراجح

 للمسلم وسيدعو ، المسلم سيعزي اآلن هو ، بالكافر تختص ما ، بالمسلم تختص التعزية ألن ؛ تعزيته تجوز أنه
 يعزي ولن ، للكافر يدعو لن هو ، به عالقة له فما الكافر وأما ، به حلت التي مصيبته على واألجر ، بالصبر
نما ، الكافر  المسلم أخوك ، بالكافر المسلم تعزية وبين ، الكافر تعزية بين فرق فثمة ، المسلم هذا سيعزي وا 
ذا ، بقريبه مصاب  .  قويهي ومن يعزيه ومن يواسيه من إلى احتاج ، بقريبه مصابا كان وا 

اْلَميِّت   على البكاء   وَيجوز  :  اهلل رحمه قال  . 

 الصبر يخالف أال على ، ميته على اإلنسان يبكي أن يجوز أنه الباب هذا في العلم أهل يذكرها التي المسائل من
 البكاء يكون أن يمكن هل ؟ الجواز فوق أمر هناك هل لكن ، يجوز أنه فيه إشكال ال وهذا ، بالمصيبة والرضا
 .  ؟ مستحبا

 عامة بل ، والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، مباحا جائزا يكون أن يعدو ال البكاء أن:  العلم أهل جماهير
 .  العلم أهل

 :  األدلة

 وهو ، إبراهيم ابنه على ، وسلم عليه اهلل صلى النبي مع دخلنا" قال ، عنه اهلل رضي أنس حديث :األول الدليل
 اهلل رسول يا أنتو :  الرحمن عبد له فقال ، تذرفان ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عينا فجعلت ، بنفسه يجود

 ما إال نقول وال ، يحزن والقلب ، تدمع العين إن] وقال ، بأخرى أتبعها ثم ، [رحمة إنها عوف بنا يا]  فقال! ؟
نا ، ربنا يرضي  عليه اهلل صلى النبي ، عليه وسلم صل اللهم،  البخاري أخرجه ["لمحزونون إبراهيم يا بفراقك وا 
 وأصيب ، أقاربه في وأصيب ، امرأته في وأصيب ، ولده في أصيب ، مثله أحد يصب لم بمصائب أصيب وسلم
 ، العاشر العام من ، العاشر الشهر من والعشرين الثامن وفي ، الهجرة من التاسعة في ابنته في أصيب ، أمه في

 ، للصابرين العظيمة والمنزلة ، الصابرين ودرجة الصبر مقام ليبلغ ؛ ودعوته ، بأصحابه مصابه وكذا ، ابنه مات
 قدوة يكون وحتى ،، الحمد مقام ، الرضا مقام ، الصبر مقام ، الشكر مقام:  عظيمة مقامات بين له اهلل فجمع
 وجل عز ربهم عند قدرا وأعظمهم ، البشر أشرف هذا كان فإذا ، بشيء اأصيبو  إذا به ويتأسون به يقتدون ، للناس

 اهلل صلى النبي يتذكر ، بمصاب اإلنسان أصيب فإذا ، أولى باب من فغيره ، المصائب بهذه أصيب ذلك ومع ،
 .  وسلم عليه

 فرأيت ، القبر على السج اهلل ورسول ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت شهدنا" قال ، أنس عن :الثاني الدليل
 " . تدمعان عيناه
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 ، أصحابه وبكى ، النبي وبكى ، عليه أغشي لما ، عبادة بن سعد كحديث ، أخرى أحاديث وهناك :الثالث الدليل
 .  الصحيح في هذا

 .  اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ إليه ذهب ، الميت على البكاء يستحب أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

أرسلت ابنة النبي صلى اهلل عليه و سلم إليه إن ابنا لي قبض فائتنا : سامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال أ نع -
فأرسلت  ،( إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ) فأرسل يقرىء السالم ويقول 

فع إلى فر ، ل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جب
فقال سعد ، ففاضت عيناه ، سلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن و  رسول اهلل صلى اهلل عليه
 قلوب في اهلل جعلها رحمة هذه] فقال ، - أحد على يبكي أحد ال أنه لديهم تقرر كأنه -يا رسول اهلل ما هذا ؟ 

 فالنبي ، رحمة أنها وأخبر بكى النبي أن وفيه ، البخاري أخرجه"  [الرحماء عباده من اهلل يرحم نماوا   ، عباده
:  فقالوا ، والصبر الرضا ينافي ال البكاء أن منه وعلم ، والبكاء ، الرضا مقامي بين جمع ، وسلم عليه اهلل صلى

 .  مستحب البكاء إن
 أخبر رجال أن ُأخبر فإنه ، ذلك نحو أو ، المناظرة معرض في كان اربم ، اهلل رحمه اإلسالم لشيخ القول وهذا
 اإلنسان طبيعة من ، والطبيعة الفطرة مغالبة ففيه ، تبسم وهو بكى وسلم عليه اهلل صلى النبي ، فتبسم ابنه بموت
 حاول الرجل فهذا ، البشر قلوب في اهلل جعلها رحمة ، هكذا الناس غالب ، دموعه وتنزل ، يبكي أصيب إذا أنه
 مخالفا البكاء وليس ، الصبر وزيادة للرضا إظهار كأنه ، اإلنسان في الغريزي األمر وهذا ، الفطرة هذه يخالف أن
 وهي ، عيناه دمعت ولما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بكى لما منافيا كان ولو ، أبدا والرضا للصبر منافيا أو

نما ، عباده قلوب في اهلل يجعلها رحمة  ال البكاء وأن ، المقام هذا في اإلسالم شيخ ذكره فهذا ، الرحماء اهلل يرحم وا 
 .  والصبر الرضا يمنع

 :  النعي

ذاعة الميت بموت اإلخبار:  النعي  الثوب كشق:  فعل أو ، كالندب ، قول من يصاحبه ما على ويطلق ، ذلك وا 
 .  الخد وضرب

 :  صورة   صورة ذهانأخ ، النعي صور وذكر ، الباحثين بعض بحث وقد

 عن ، شيء أي عن مجردا ، مات قد الميت هذا أن فيعلن ، شيء أي عن مجردا الميت بموت اإلخبار:  األولى
 مستحب هو:  العلم أهل بعض قال بل ، جوازها على األربعة األئمة اتفق الصورة فهذه ، الخ ،، نياحة أو ، ندب

 :  االستحباب على والدليل ، وغيره كالنووي ،

 وخرج ، فيه مات الذي اليوم في النجاشي ىعن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"  ، هريرة أبي عن :األول الدليل
 .  عليه متفق " أربعا وكبر ، بهم وصف ، المصلى إلى
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" ..خبرهم يأتي أن قبل للناس رواحة وابن وجعفر ، زيدا وسلم عليه اهلل صلى النبي عىن :" أنس عن :الثاني الدليل
 .  فقط اإلخبار مجرد به المراد هنا فالنعي،  البخاري أخرجه

[ ؟ آذنتموني كنتم أفال] وفيه ، المسجد تقم كانت التي السوداء المرأة قصة في ، هريرة أبي حديث :الثالث الدليل
 . عليه متفق الحديث وهذا ،

 اإلخبار في ألن ؛ االستحباب إلى العلم أهل بعض ذهب بل ، الميت موت عن اإلخبار يجوز أنه:  األول القول
 ، بدعوتهم فُيرحم ، له يدعون كثير خلق يجتمع أن ، للميت كبرى مصلحة فيه وهذا ، جنازته على الناس اجتماع

 .  فيه ويشّفعون

 ، الممنوع النعي من يكون أن خشية ، بالميت اإلخبار عدم إلى بعدهم ومن الصحابة من العلم أهل بعض ذهب
 فال مت إذا" قال حذيفة عن ، والنخعي المسيب وابن وعلقمة سعيد وأبي ، عمر وابن وحذيفة مسعود ابن رأي فهو

" النعي عن ينهى ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت فإني ، نعيا يكون أن أخاف إني ، أحدا بي ُتؤذنوا
 رثاء معه يكون الذي ، جاهليةال نعي بأنه هؤالء عن المنقول بعضهم وحمل،  األلباني وحسنه الترمذي هأخرج
 .  الميت لمحاسن وتعداد

 والشافعية والمالكية الحنفية:  العلم أهل جمهور ذهب ، صوت ورفع بنداء ، الميت بموت اإلخبار:  الثانية الصورة
 .  حذيفة ألثر ؛ ذلك كراهة إلى ، وغيرهم والحنابلة

 وقبل ، مجردا إخبارا كان فإن ، واإلنترنت الحديثة لالتواص وسائل في الميت بموت اإلخبار:  الثالثة الصورة
 .  النجاشي بموت وسلم عليه اهلل صلى النبي كإخبار فهو ، به بأس فال ، عليه الصالة

 ، آخر شيء أي عن مجردا وكان ، له والدعاء ، ذمته كإبراء ، لمصلحة كان فإن ، عليه الصالة بعد كان إن وأما
ال ، جائز فإنه ، األحزان يثير لما أو ، الميت محاسن تعداد من  .  فال وا 

 :  أمرين من يخلو ال فهذا ، المنابر على الميت بموت اإلخبار:  الرابعة الصورة

 حتى ، بأس فال ، مصلحة فيه أو ، خبره الناس يهم ممن ، الناس من أحد بموت إخبارا يكون أن:  األول األمر
 هلل عبد اليوم مات] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، نجاشيال قصة مثل ، يسير وثناء مدح به اقترن لو

 .  يفعلون كانوا التي الجاهلية وخزعبالت كثناء ليس ، يسير ثناء لكنه ، ثناء فيه ، [َأْصَحَمة   صالح  

 أثروت بكاء ويصحبها ، ومحاسنه الميت مناقب تعدد خطبة ، الميت بتعداد مقرونا إخبارا يكون أن:  الثاني األمر
 الباحثين وبعض ، أحبه وال أكرهه:  يقول ، ذلك يكره ، اهلل رحمه شيخنا كان ، اإلخبار من فائدة ال أو ،

 .  المذموم الجاهلية بنعي شبيه إنه:  وقال ، تحريمه إلى يميل المعاصرين

 قريبا يكون أن إما يخلو ال هذا ؟ موته بعد من ذلك نحو أو عالما كان إذا الميت عن المحاضرات به يلحق هل
 والطريقة العلمي المنهج أو ، وأحواله صفاته ذكر به المقصود يكون أن إما يخلو وال ، موته عن بعيدا أو موته من

 المنهي المذموم النعي في داخال يكون قد فهذا ، والتحزين والبكاء ، محاسنه تعداد المقصود كان فإن ، العلمية
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 ، وطاعته وتقواه وصالحه زهده من ، فيها به الناس يقتدي التي صفاته ذكر منه المقصود كان إن وأما ، عنه
 التعليم في وطريقته ، العلمي منهجه أو ، به بأس فال القلبية األحوال بعض على تدل التي منه الظاهرة واألحوال

 .  به بأس ال أنه فالظاهر ،

 :  أربعة أحكام تلحقه النعي أن وليعلم

 .  اإلباحة -1

 .  ونحوه كالنداء ، محرم عمل عن خالية بصورة ، مجردا اإلعالن على فيه قتصري الذي وهو

 .  االستحباب -2

 .  النجاشي لحديث ؛ وأصحابه وأقاربه وجيرانه أهله إعالم وهو

 .  الكراهة -3

 لغير نكا إذا وكذا ، الشافعية من وجماعة ، المالكية رأي وهو ، مكروه فهو بنداء كان ما أن الحنابلة ذكر وقد
 فإن ، النجاشي مع ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بفعل معارض وهذا ، مكروه:  يقولون ، جار أو صديق أو قريب
 .  أقاربهم من ليس وهو ، النجاشي عن الناس أخبر ، وسلم عليه اهلل صلى النبي

 .  التحريم -4

 بن سعيد روى  فقال ، الصورة هذه ، اهلل رحمه حجر ابن ذكر وقد ، الجاهلية نعي صورة على كان ما وهو
 قال ، نعم:  قال ؟ النعي يكرهون أكانوا:  إلبراهيم قلت:  قال ، عون ابن عن ، علية ابن أخبرنا:  قال ، منصور

 ، يصيحون ويبدؤون ،(  فالنا َأنعي:  الناس في صاح ثم ، دابة رجل   ركب الرجل توفي إذا كانوا:  عون ابن
 .  التحريم سبيل على ألنه ؛ عنه منهي هذا ، المشهورة الخزعبالت

 ، الميت بموت إخبارهم يجب ال األقارب حتى ، للقريب حتى ، النعي بوجوب فقهي رأي ينقل لم ؟ وجوب فيه هل
 .  وغيره مفلح كابن ، العلماء من مجموعة عليه نص وهذا

والنياحة   النْدب   وَيْحر م  :  اهلل رحمه وليق  . 

 ، واجباله ، واأبتاه ، ظهراه انقطاع وا:  فيقول ، وا:  الندبة بحرف ، محاسنه تعداد مع الميت على البكاء:  الندب
 .  الخ ،، واأخاه ، واأماه

 .  محرمة والنياحة ، النياحة أنواع من نوع ألنه ؛ حرام وهو

 اهلل رضي فاطمة من حصل كما ، النوح يصحبه لم ما ، الندب بيسير بأس ال" اهلل رحمه أحمد اإلمام قال لكن
 اهلل رحمه أحمد اإلمام قاله ،( الحمام نوح) النوح بصفة يكون وأال ، صدقا يكون أن بشرط ، نظمه ُيقصد ال" عنها

 من ، البخاري في جاء وقد ، الندب هذا من فاطمة عن حكي مثلما ، عليهم اهلل رحمة األصحاب بعض وذكره ،
:  فاطمة قالت ، الكرب يتغشاه وجعل ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول ثُقل لما أنه ، عنه اهلل رضي أنس حديث
 ربا أجاب ، أبتاه يا" قالت والسالم الصالة عليه مات فلما [اليوم بعد أبيك على كرب ال] لها فقال ، أبتاه واكرب
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 صفة غير على يسير لكنه ، ندب نوع فهذا" ننعاه جبريلَ  إلى أبتاه يا ، مأواه الفردوس جنة في ، أبتاه يا ، دعاه
 .  به بأس ال أنه العلماء يرى هذا ، بجوازه فقالوا ، النوح

والنياحة  :  قال ثم  . 

 .  الحمام نوح صفة على ، بالبكاء الصوت رفع:  النياحة

 :  فيها جاء وقد ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل عامة عند رمةمح والنياحة

 تقام موتها قبل تتب لم إذا النائحة] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، األشعري مالك أبي عن :األول الحديث
 . مسلم أخرجه[ . جرب من ودرع ، قطران من سربال وعليها القيامة يوم

 متفق" ننوح أال البيعة في وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علينا أخذ" قالت أنها ، عطية أم حديث :الثاني الحديث
 .  تجوز ال حرام فالنياحة،  عليه

ونحو ه اْلَخدِّ  وَلْطم   الثوب   وَشق  :  اهلل رحمه قال . 

 عند الناس يفعلها مما ذلك وغير ، الشعر وفرد ، الوجه وتسويد الشعر ونتف الخد ولطم الثوب شق يحرم مما
 من ، عليه المتفق الحديث في ، وسلم عليه اهلل صلى النبي قال ولهذا ؛ الجاهلية أعمال من وهي ، المصيبة
 أمور ذهفه ، [الجاهلية بدعوى دعا أو ، الخدود ولطم الجيوب شق من منا ليس] قال ، موسى أبي حديث
 ، فاعلها من تبرأ ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ الذنوب كبائر من كبيرة أنها ظاهرها بل ، تجوز ال محرمة
 أال المصيبة عند مأمور واإلنسان ، التسخط من نوع وهي ، الصبر تنافي ألنها ؛ تجوز ال محرمة األشياء فهذه

 ، الحمد وفوقه ، الشكر وفوقه ، مستحب أمر فهذا الرضا أما ، مصيبته يحتسب وأن يصبر أن يجب بل ، يتسخط
ما ، صابر إما المصيبة عند اإلنسان ألن ؛ جدا عالية منزلة فهذه شكر فإذا ما ، متجزع وا   أو شاكر أو راض وا 

ظهار التسخط له يجوز وال ، عليه واجب أمر فهو الصبر أما ، حامد  ، الجميع على جار أمر وهذا ، الجزع وا 
ال ، واآلخرة الدنيا في الدائمة والمعافاة والعافية العفو يرزقنا وأن ، برحمته يرحمنا أن اهلل نسأل  األمور هذه فإن وا 
نما ، أحد كل على تجري المؤلمة اهلل أقدار ، عليها تجري البهائم حتى ، أحد كل على جارية  الكبرى المصيبة وا 
 [ . ديننا في امصيبتن تجعل وال] قال ولهذا ؛ الدين في المصائب هي

 :  ليال الدفن

 .  ؟ ال أو ليال الدفن يجوز هل

سحق ، والثوري وعطاء ، المسيب وابن ، عامر بن عقبة إليه ذهب ، ليال الدفن يجوز أنه:  األول القول  وا 
 .  رواية في والحنابلة

 :  األدلة

 دفنه فإنه ، تبوك غزوة في البجادين ذا اهلل عبد دفن حينما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل هذا أن :األول الدليل
 .  الليل في
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 .  ليال فاطمة دفن عليا وأن ، ليال ُدفن بكر أبا أن :الثاني الدليل

 .  رواية في والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، ليال الدفن يكره أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

لى اهلل عليه و سلم خطب يوما فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن في أن النبي ص ":عن جابر بن عبداهلل  -
وقبر ليال فزجر النبي صلى اهلل عليه و سلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إال أن  غير طائلكفن 

 .أخرجه مسلم" يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى اهلل عليه و سلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 
 في تقصير حصل قد ألنه ذلك عن زجر إنما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بأن يناقش بالحديث االستدالل وهذا
 .  كفنه

 :  الراجح

 يكره فهنا ، دفنه في أو تكفينه في أو ، الميت تغسيل في تقصير ليال الدفن على ترتب إذا إال ليال الدفن يجوز أنه
 . 

 :  النهي أوقات في الدفن

 من:  وهي ، الضيقة األوقات في الدفن ، واسعان واثنان ، ضيقة منها ثالثة ، أوقات خمسة النهي تأوقا أن تقدم
 ، تغرب حتى للغروب الشمس تضيف وعندما ، تميل حتى الظهيرة قائم يقوم وحين ، ترتفع حتى الشمس طلوع
 :  أقوال ثالثة على المسألة هذه في العلماء اختلف ؟ فيها الدفن حكم ما الثالثة األوقات هذه

 الظاهرية مذهب وهو ، وغيره قدامة ابن اختاره ، قول في الحنابلة إليه ذهب ، فيها الدفن يحرم أنه:  األول القول
 .  اهلل رحمهم

 نصلي أن ينهانا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان ساعات ثالث" قال ، عامر بن عقبة حديث :األول الدليل
 ، تميل حتى الظهيرة قائم يقوم وحين ، ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين ،، موتانا فيهن نقبر أن أو،  فيهن
 قصيرة أوقات وهي ، فيها الدفن يجوز ال ساعات الثالثة هذه:  فقالوا" تغرب حتى للغروب الشمس تضيف وحين
ذا ، يقدمه أو الميت يؤخر أن لإلنسان يمكن ، جدا  .  القلي تأخر الوقت هذا في المقبرة وصل وا 

 .  المذهب مفردات من وهو ، الحنابلة إليه وذهب ، الثالثة األوقات هذه في الدفن يكره أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 .   باإلباحة يقال أو ، بالتحريم يقال أن فإما ، صارف ثمة وليس ، المتقدم عامر بن عقبة حديث -

 من بواحد العلماء أجاب" موتانا فيهن نقبر" قال حين ، عقبة بحديث االستدالل عن الجواب ما:  قائل قال فإن
 :  ثالثة

 خالف وهذا ، فيها عليهم نصلي:  أي ، بالجواز قال من عند التفسير وهذا ، نصلي أي" : نقبر" قوله أن -1
 .  دليل إلى يحتاج ، اللفظ ظاهر
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 وُرد ، الثالثة األوقات هذه في الدفن جواز على ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل أجمع فقد ، لإلجماع مخالف أنه -2
 .  خالف وجد قد بأنه اإلجماع هذا

 نتحر لم إذا وأما ، األوقات هذه في الدفن نتحرى كنا إذا موتانا فيهن نقبر أن نهى:  أي ، التحري المراد أن -3
 .  فيجوز

 بعض وذهب ، والشافعية فيةالحن إليه وذهب ، المغلظة الثالثة األوقات في الدفن يجوز أنه:  الثالث القول
 يكن لم إذا وأما ، عليهم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، التحري حال الدفن كراهة إلى الشافعية

 .  مطلقا يجوز فإنه تحر ثمة

 :  األدلة

 .  جميعا األوقات في الدفن جواز على المنعقد اإلجماع :األول الدليل

 ، بعده عبرة فال متأخر الخالف:  يقال وربما ، خالفا فيه ألن ؛ يصح ال:  ويقول ، ناقشه بعضهم اإلجماع وهذا
 .  العتُبر الصحابة عهد في كان ولو

 الشمس طلوع بصالتكم تتحروا ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عمر ابن حديث :الثاني الدليل
 في الدفن المسلم يتحر لم إذا وأما ، التحري هو عنه يفالمنه قالوا ، التحري عن فنهى ، عليه متفق [غروبهاالو 

 .  قوي قول القول وهذا ، يجوز فإنه األوقات هذه

 يسير وقت ألنه ؛ النهي وقت يخرج حتى قليال يتأخر فإنه ، الوقت هذا في المقبرة إلى اإلنسان وصل إذا:  ويقال
 ، دقائق 1 أقصاه:  يقول العلم أهل بعض لالزوا وعند ، دقيقة 11 إلى دقيقة 12 حوالي الشمس طلوع من ،

 دقائق 1 ، قصير الغروب وعند ، الحاشية في قاسم ابن ذكر كما ، ُيذكر يكاد ال يسير وقت:  يقول وبعضهم
 كتاب ختمنا بهذا ، األحوط هذا ، األوقات هذه مثل في يدفن أال لإلنسان فينبغي ، يسيرة أوقات فهذه ، ونحوها
 .  أعلم واهلل ، الصالة

 محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


