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 إىل
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 أذن بنشره

 الشيخ أبو عبدالرمحن فتح القدسي
 قدم له

 الشيخ أبو عامر عبداهلل احلكمي 
 والشيخ أبو حممد عبداحلميد احلجوري

 كتبه
 ل اجلمحيَوأبو عبدالرمحن عبداهلل بن سامل بن احَل
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 -حفظه اهلل -مقدمة الشيخ أبي عامر عبداهلل احلكمي  إىل عـــــيسالـ
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  معرفة أحكام النعي

 

 -اهلل حفظه - احلكمي عبداهلل عامر أبي :الشيخ مقدمة
- الحكمي عبداهلل عامر أبي الشيخ مقدمة  -اهلل حفظه 

 

  احلمد  
ه
 آله وعىل، واملرسلني االنبياء ارشف عىل والسالم والصالة ،العاملني رب لل

 .مجعنيأ وصحبه

 :بعد أما

 والشاب ،الفاضل لألخ( النعي السعي إىل معرفة أحكام): رسالة قرأت فقد

 . الل حفظه ،اجلمحي الل عبد اخللوق

 ألهل وفتاوى ،املسألة هذه حول انافعر  وعلمر  ا كثير  ا خير  فيها مجع قد فوجدته

 . العلم طلب بمواصلة وأوصيه علمه ويف ،فيه يبارك أن الل فأسأل، العلم

 .العاملني رب لل واحلمد

 

 /كتبه

 احلكيم اهلل عبد اعمر أبو

 (ـه0441) والـش( 72)
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 مقدمة الشيخ: أبي حممد عبداحلميد بن حييى احلجوري إىل عـــــيسالـ

 

 احلجوري حييى بن عبداحلميد حممد أبي :الشيخ مقدمة
 الحجوري يحيى بن عبدالحميد محمد أبي :الشيخ مقدمة

 .احلمد لل والصالة والسالم عىل رسول الل

 :أما بعد

السعي إىل معرفة )يف ، الل بن سامل اجلمحي فقد طالعت رسالة أخينا عبد

يتها مفيدة مع اختصارها، (،أحكام النعي  ومعرفة أحكام النعي من الدين ال فرأ

 .وبالل التوفيق ،واملمنوع منه من كبائر الذنوب، سيم ومنه اجلائز

واجلد يف طلب  ،ونفع به ونوصيه بتقوى الل ،ا الل خير  فجزى الل أخانا عبد

 .العلم

 

 كتبه

 احلميد بن حيىي احلجوري الزعكري أبو حممد عبد
 (ـه0441) القعدة (74)
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  معرفة أحكام النعي

 يمه حه الر   نه ْح الر   اهلله  ِمْسِب

 مقدمة
 مقدمة

  احلمد  
ه
  والسالم   والصالة   ،لل

  عىل رسوله
ه
أال إهل إال الل وحده ال  وأشهد   ،الل

  ه.ه ورسول  ا عبد  أن حممدر  وأشهد   ،رشيك له

 :أما بعد

َنْفٍس َذا يقول الل تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم:  ُّ ْوَن ﴿ ُكل ف  َو تل َما  ن  إه َموْته َو
ْ َقةل ال ئه

نْيَا  فَازَ َومَا احْلَيَاةل ادلُّ َفقَدْ  َل اْْلَن ةَ  دْخه
ل
مَْن زلْحزهَح َعنه انل اره َوأ

يَامَةه فَ مْ يَوْمَ الْقه وَركل جل
ل
إهَّل  َمتَاعل أ

وره ﴾ رل غل
لْ َمْوته  :وقال جل وعال، [581]آل عمران: ا

ْ ل ةل ا ئهَق ُّ َنْفٍس َذا ا  ﴿ ُكل نَ ََلْ م  إه ثل
ْرَجعلوَن﴾ َ وقال الل تعاىل : ، [75]العنكبوت: تل ُكل ي ول ه ْم َملَكل الْمَوْته اَّل  ْل يَتََوف اكل ﴿ قل

ْم تلرَْجعلوَن ﴾ ْم ثلم  إهََل رَبلكل ا وقال سبحانه وتعاىل:  ،[11]السجدة: بهكل ُّ َمْن َعلَيَْه ﴿ ُكل
اٍن  و ا *فَ َربلَك ذل هل  بََْق وَْج ْكَرامه ﴾َويَ  .[65-62]الرمحن: ْْلَالله َواإله

وجل كتب الفناء عىل مجيع اخللق، فم من نفس إال وستذوق طعم املوت  فالل عز

مل  قال الل تعاىل: ،قرص هبا األجل أو بعد فال مفر من املوت كُّ ْدره ونلوا يل َما تَكل نَ ْي
َ
أ  ﴿

َوإهنْ  َشي َدةٍ  وٍج مل نتلمْ ِفه بلرل
َْموْتل وَلَْو كل ل ْن  ا إه َو ده اهلله  نْ ْن عه هه مه لوا َهذه ْم َحَسنٌَة َيقلول بْهل تلصه

َّلءه الَْقْومه َّل  ده اهلله َفَماله َهؤل نْ ْن عه ٌّ مه ْل ُكل َك قل ده نْ ْن عه هه مه لوا َهذه ْم َسيلئٌَة َيقلول بْهل تلصه
ا ﴾ ثً ي وَن َحده وَن َيْفَقهل َكادل  .[57]النساء: يَ

ألن الكل سيموت ويغادر هذه الدنيا  ؛الم هلاهلذا فإن هذه حقيقة ال بد من االستس

 واملريض ولقد أحسن من قال: ،الذكر واألنثى والصغي والكبي والطبيب

ي َماَت  مل َداوه مل َداَوى ا ي َوا
ذه لَّ ا   َو

 

لدَّ  عَ نََص   ءَ وَ ا  ىَتَ اش   نه مَ وَ  هه ف  كَ به  ا
 

 وقال آخر:

ـو   ــ انَ  َل ـ ــ ـ    َك ــ سه  َحف  ف  ـنَّ ــ ل ا ا ـ ــ َه ع  َف  َين 

ـوت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ملــ ء  دَ  ا ـ اءَ وَ ال دَ  ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ه  َل
 

انَ   ـ ـ ـ ــ ـب   َك ـ ـ ــ ي  به لطَّ ق   ا ـ ـ ـ َحــ ره  أَ م  الع  ـ ـ ـ ـ ـ  به

ي ـره ـ ـ ـ ـ م  ا َي ـ ـ ـ ــ َم ـو  َو ـ ـ ــ ا ي  ـ ـ ـ ــ َم  
انه ـيم ـ ـ ــ
 سه
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 مقدمة إىل عـــــيسالـ

 ،وحزن القلوب عىل موت بعض األشخاص ،دمع العيون :وإن من طبيعة البرش

وعىل بعض  ،وعىل حفيده ،عىل موت ولده إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصنا حممد كم دمعت عني نبي

 :األحبة مؤمل واحلق أن فقدَ  الصحابة.

ةه  ـ ـ ـ ع  باألحبم ـ ـ فَجـ ت  َق  ـ ــ تب ـ إن   ـ ـ هه   م  كل 
 

ـفَ وَ   ء  نَ ـف  نَ ا
َــال أَ  َك سه َك ب لـ  ع  َجــف  أَ  ا 

 

 ،لفات من نياحة وندب حمرمولكن ال حيمل ذلك عىل التسخط والوقوع يف املخا

 وأن يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،بل ينبغي للمسلم أن يرىض بقضاء الل وقدره

وليعلم أن ما صار إليه هذا امليت سيصي إليه ال حمالة،  ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه

 .ملسو هيلع هللا ىلصوليتذكر املصيبة العظمى التي أصابت املسلمني كآفة وهي املصيبة بموت النبي 

 وإ
ه
حتت عنوان  هذه األسطر املتواضعة يل كتابةَ  ويَس  أن أعانني :يل ن من توفيق الل

وذلك ملا رأيت من بعض املخالفات والبدع ؛ (السعي إىل معرفة أحكام النعي)

 ،يف هذا الباب وخاصة ،واملحدثات التي تقع بني أوساط كثي من أهل اإلسالم

 
ه
 .عىل كتابة هذه األسطر فاستعنت بالل

ا وآخرر  ،واحلمد لل أوالر ، واألجر والثواب ،سأل الل فيها اإلخالص والقبولوأ

 .، وباطنراا وظاهرر 

 كتبه

 اهلل بن سامل اجلمحي الرمحن عبد أبو عبد
 -غفر الل له  -

 هجرية0441/شعبان/72
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  معرفة أحكام النعي

 طريقة البحث
 طريقة البحث

 حتت كل مبحث مطالب: ،ثالثة مباحث قسمت البحث إىل

 .:تعريف النعياملبحث األول

 .يف اللغة :املطلب األول

لثاين ا  .يف اإلصطالح :املطلب 

لثاين ا  : ألفاظ تشارك النعي يف بعض األحكام.املبحث 

 .اليناحة :املطلب األول

 .فتاوى :مسائل

لثاين ا  .الندب :املطلب 

 .فتاوى :مسائل

لثالث ا  .الرثاء :املطلب 

 .فتاوى :مسائل

لثالث ا  هل تدخل يف النعي أو ال؟ ،ةفتاوى لصور معارص :املبحث 

 .. فتاوى

 

* * * 
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 املبحث األول: تعريف النعي وحكمه إىل عـــــيسالـ

 يمه حه الر   نه ْح الر   اهلله  ِمْسِب

 تعريف النعي :املبحث األول
 المبحث األول: تعريف النعي وحكمه

 :اللغةتعريفه يف  :املطلب األول

: أصل  صحيح ،)نعي( النون والعني واحلرف قال ابن فارس: يدل  عىل  ،املعتلم

تإشاعةه يشء. منه  : خََب  املوت، وكذا اآليت بَخَبه املَو  ي 
يٌّ أيضر  :يقال له ،النَّعه

 .انَعه

  ان َعه. قال: :ويقال: نََعاءه فالنار، أي

ـــــــذامار غــــــي مـــــــوت  وال قَت ـــــــله   ج 
  نََعــــــاءه

 

عائمه واألصــــله   قــــار للــــدَّ ولكــــن  فرا
(1) 

 

 يف اإلصطالح:تعريفه  املطلب الثاني:

وهو النداء بموت الشخص، وذكر مآثره  (:0/414) قال قليو  يف حاشيته

 ومفاخره.

 :: حكم نعي امليتمسألة

وإنم هنى عم كان  ،ا كله(: النعي ليس ممنوعر 0741)   قال احلاف  ابن حجر 

فكانوا يرسلون من يعلن بخَب موت امليت عىل أبواب الدور  ،أهل اجلاهلية يصنعونه

 سواق.ـهواأل

والصحيح الذى تقتضيه  (:1/702) يف "رشح املهذب"   وقال النووي 

عالم بموته ملن مل يعلم ليس حيحة التى ذكرناها وغيها: أن اإلحاديث الصاأل

نم يكره ذكر املآثر إو ،خبار لكثرة املصلني فهو مستحبن قصد به اإلإبل  ،بمكروه

                                        
 .(445/  7) :البن فارس "معجم مقاييس اللغة"راجع  (1)
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  معرفة أحكام النعي

 ،وهذا نعي اجلاهلية املنهي عنه ،شياءاأليذكره هبذه  ،واملفاخر والتطواف بني الناس

وهبذا اجلواب أجاب بعض أئمة  ،فال جيوز الغاؤها ،عالمحاديث باإلفقد صحت األ

 علم.ـهأوالل  ،واحلديث املحققني ،الفقه

ا، ومما يدل عىل اإلعالم حديث قلت:كالم النووي كالم جيد جدر  قال ابن حزام:

، يف "البخاري" ¶ويف حديث ابن عباس  ،«وينأفال كنتم آذنتم»أ  هريرة املتقدم 

تعلموين» يف رجل آخر قال: (0742)  .«ما منعكم أن 

من أحدث يف أمرنا هذا ما » :ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيدل عىل عدم جوازه قوله وأما نعي اجلاهلية

، ومع ما يف ذلك من الفخر، واملباهاة املعلوم حتريمها من أدلة كثية، «ليس منه؛ فهو رد

 ([6/602)للشيخ الفقيه حممد بن حزام "فتح العالم"عراج] والل أعلم.

  ألفاظ تشارك النعي يف بعض األحكام :املبحث الثاني
 المبحث الثاني: ألفاظ تشارك النعي في بعض األحكام

 : النياحة:املطلب األول

 ،سجعت فهي نائحة ونواحة ،اا ونواحر احلممة نوحر  (ناحتيف اللغة: ) تعريفها

  .(1)ناحته :ت بكت عليه بجزع وعويل ويقالواملرأة عىل املي

ح  تعريفها يف االصطالح هه  -: َوالنَّو  ث ل ه  إف َراط  َرف عه
به َومه ته بهالنَّد  و  َو َرف ع  الصَّ َوه 

. ب َكاءه  .[(460/  1) "الزواجر عن اقرتاف الكبائر"راجع ] بهال 

ع بعض أهل العلم معنى اليناحة يَّج املصيبة من كل ما ه :فجعل منها ،وقد وسَّ

 وع  أو إنشاء شعر، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 .(1)أن اليناحة هي إظهار اجلزع والتسخط عىل موت امليت :ومن هذا يتبني

                                        
 .(121/  6) -راجع املعجم الوسيط  (1)
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 مسائل حول النياحة إىل عـــــيسالـ

 :   قال حممد بن مفلح املقديس

ومعناه البن وما هيج املصيبة من وع  وإنشاد شعر فمن اليناحة، قاله شيخنا، 

ا عقيل يف الفنون، فإنه ملا تويف ابنه عقيل قرأ قارئ:  بً
َ
أ ن  ََلل  يزل إه َعزه

ا الْ َه يُّ
َ
ا أ لوا يَ ل ا ﴿ قَ
نهنَي ﴾ ْحسه مل

ْ ل َن ا َراَك مه نَ ا  ن  هل إه َحَدنَا َمََكنَ
َ
أ ، فبكى ابن [57]يوسف: َشيًْخا َكبهريًا فَخلذْ 

فهو نياحة بالقرآن، ومل  ،نت هتيج احلزنفقال للقارئ: يا هذا إن ك ،وبكى الناس ،عقيل

 . (2)ينزل للنوح بل له لتسكني األحزان

َسََف لََعَ : حرضنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ املقرىء: قال ابن عقيل
َ
ا أ ﴿ يَ

َف ﴾  [(61/  1) :راجع صيد اخلاطر] ، فقلت له: هذه نياحة بالقرآن.[74]يوسف: يلوسل


 حول النياحة مسائل

 : النياحة أنواع

 :-  -قال العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم 

ع  :اليناحة أنوا

 تعديد فضائل امليت عىل وجه التفجع. :منها

خ والصوت بالبكاء.  :ومنها وجعل الرماد عىل الرأس أو  شق اجليوب، ومنهالرصا

 .(3)عىل املصيبةحشو التاب، أو التخبيط عىل اجلسد، ونحو ذلك مما يظهر منه اجلزع 

                                                                                                    
 .(6/  1) "ةالنعي وصوره املعارص"راجع  (1)

 .(406/  6) :راجع الفروع وتصحيح الفروع (2)

 .(111/  6) "فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ"راجع  (3)
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  معرفة أحكام النعي

ىَّ  َعره  األَش 
ه » :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبهىَّ    عن أََ  َمالهك  ت  أ مَّ

بَع  ِفه َّةه  يأَر  ي
ه ل َاهه ره اجل  ن  أَم 
مه

و لن ج  ها َقاء  ب س 
ته س 
َسابه َوالطَّع ن  ِفه األَن َسابه َوااله  األَح 

ك وهَن نَّ ال فَخ ر  ِفه اَحة  الَ َيت   َ لين   «مه َوا

 .([164) رواه مسلم]

 حكم النياحة على امليت:

  واالستسقاء  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  (444) يف صحيحه: -  -قال اإلمام مسلم

 :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ،«طرنا بنوء كذام  » :يف حديث ،كتاب اإليمنبالنجوم قد سبق بيانه يف 

َّائهَحة  » َا، قَب َل  تَت ب   مَل   إهذَا الن
هته مَ  ت َقام   َمو    يَو 

يَامَةه
ا ال قه َه ي  لَ ال   َوَع َب  

ن   ِسه
، مه ن  طهَرا ع   قَ ر 

ن   َوده
 مه

 .«َجَرب  

 .(1)فيه دليل عىل حتريم اليناحة وهو جممع عليه :-  -قال اإلمام النووي 

)ومما يدل عيل حتريم اليناحة وأعمل اجلاهلية ودعاواها ما أخرجه البخاري 

نَّا » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  قال: ،  ومسلم بسندهيم عن عبد الل بن مسعود  لَي َس مه

ةه  يَّ
له اهه َوى اجلَ َدع  َب اخل د ودَ، َوَشقَّ اجل ي وَب، َودََعا به فاحلديث يدل عيل حتريم  ،«َمن  ََضَ

اليناحة، ودعوى اجلاهلية، ويؤكد هذا ما ذكره ابن حجر عند رشح هذا احلديث حيث 

راجع حكم ] .(ب وغيهوهذا يدل عيل حتريم ما ذكر من شق اجلي)تعاىل:    قال 

 .[(16/  1) :املآتم وأجور القراء

                                        
 .(667/  2) :راجع رشح النووي عىل مسلم (1)
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 مسائل حول النياحة إىل عـــــيسالـ

   ري  اخل د 
 »قاَل:  ،  وَعن  أَ  سعيد 

ه
َحَة  ملسو هيلع هللا ىلص َلَعن رسول  الل ائه لنم ا

ةَ  َع مه تَ مل س  َرَجه  أَب و داود. ،«وا  أَخ 

لنوح هو رفع الصوت بتعديد شمئل امليت وحماسن أفعاله.واحلديث دليل عىل  :ا

 يه.حتريم ذلك وهو جممع عل

  :وَعن  أ م  عطيمَة قالت« 
ه
كان  ،متفق  عليه ،«أَن  ال نَن وح ملسو هيلع هللا ىلص أَخذ َعلَي نا رسول  الل

أخذه عليهنم ذلك وقت املبايعة عىل اإلسالم. واحلديثان داالن عىل حتريم اليناحة 

  .(1)وحتريم استمعها إذ ال يكون اللعن إال عىل حمرم

 

   ره : قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبهيَّ :   ك األشعري أ  مالعن ن  أَم 
تهي مه  أ مَّ
َبع  يفه أَر 

َقاء   س 
ته س  ، َواال  َن َسابه  األ 

، َوالطَّع ن  يفه َسابه َح   األ 
ر  يفه َفخ  : ال  ك وهَن نَّ ، اَل َيت  

يَّةه
له َاهه اجل 

 ، ومه َاَحة  بهالن ج  ذَا مَل  تَت  »َوقَاَل:  ،َوالين 
َّائهَحة  إه بَال  الن  

 َوَعلَي هَا ِسه
َم ال قهيَاَمةه َا، ت َقام  َيو  هته ب  قَب َل َمو 

ن  َجَرب  
ع  مه ر 
، َوده ن  طهَرا قَ ن  
 ([164]رواه مسلم ). «مه

  (111الصفحة رقم / 00اجلزء ) "مسند أمحد"جاء يف:  
ه
نه َعب ده الل يره ب  َعن  َجره

، قَاَل:   
تهمَ )ال بََجيله ج 

نَّا نَع د  االه اَحةه ك  َ لين  ا َن 
هه مه نه ف  َد َد يعَةَ الطَّعَامه بَع 

َي ته َوَصنه له امل  هىَل أَه   (.َع إ

 حتت هذا األثر مسائل منها:

 

 

 

                                        
 .(117/  6) :راجع سبل السالم (1)
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  معرفة أحكام النعي

 حكم العزاء:

 ذكر بعض أحكام العزاء

وهل  ؟هل يعتَب ختصيص أيام ثالثة للعزاء ألهل امليت من األمور املبتدعة :السؤال

للطفل والعجوز واملريض ء   الذي ال يرجي شفاؤه .. بعد موهتم؟ هناك عزا

ب فرق يف  وال ،ملا فيها من جَب املصاب والدعاء له باخلي ؛التعزية سنة :اجلوا

وليس فيها لف  خمصوص بل يعزي املسلم أخاه  ،ا ا أو كبير ذلك بني كون امليت صغير 

ءَ  )أحسنَ  :بم تيس من األلفاظ املناسبة مثل أن يقول  وغفرَ  ،كمصيبتَ ك وجَبَ الل عزا

وإنم يعزي أقاربه  ،فال يدعى له ا إذا كان امليت كافرر أما  ،مسلمر  إذا كان امليت   (،َك مليته 

وال أيام خمصوصة بل  ،وليس هلا وقت خمصوص املسلمون بنحو الكلمت املذكورة.

وبعده واملبادرة  ،وقبل الدفن ،هي مرشوعة من حني موت امليت قبل الصالة وبعدها

وجتوز بعد ثالث من موت امليت لعدم الدليل عىل  ،حال شدة املصيبةهبا أفضل يف 

 .[(56/  6) :"فتاوى إسالمية"راجع  ،الشيخ ابن باز] التحديد.

ا  :-حفظه الل تعاىل -قال الشيخ صالح الفوزان  التَّعزية عند الوفاة مرشوعة؛ ألهنَّ

: من باب املواساة، وفيها دعاء للمي ت، وذلك بأن يقول املعز   ي ملَن أ صيب بوفاة قريب 

 وال ينبغي أن يكون هناك مبالغات يف أحسَن الل عزاَءك، وَجََب مصيبَتََك، وغفَر ملي تهك.

ع يف صنعة الطَّعام والوالئم؛ قال  العزاء؛ من نَصبه اخليام، واالجتمع الكبي، والتوس 

عام واالجت : )   جرير بن عبد الل  لطَّ ا د  صنعة  ع  ا نَ نَّ ن ك  مع إىل أهل املي ت مه

احة لين   .[(60/  12راجع املنتقى من فتاوى الفوزان )] (.ا
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 ذكر بعض أحكام العزاء إىل عـــــيسالـ

 :حكم إعالن العزاء وحتديد مكانه ووقته

: أما التفاخر أو ألجل االجتمع -حفظه الل تعاىل -قال الشيخ صالح آل الشيخ 

 .(1)فهذا من النعي املنهي عنه ،للعزاء ونحو ذلك، والعزاء يف بيت فالن

: وكذا ال يرشع اإلعالن عن مكان -حفظه الل تعاىل-قال الشيخ صالح الفوزان 

 العزاء، وال إقامة حفالت ووالئم.

كنا نعد االجتمع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من ):   قال جرير بن عبد الل 

 .[(20/  41) :من فتاوى الفوزان "املنتقى"راجع ] (.اليناحة

ء (: رحة اهلل وبراكتهالسالم عليكم و) : شيخ ما حكم إعالن العزا

  وحتديد مكانه ووقته؟

  .وعليكم السالم ورحة اهلل وبراكته: 

 [إجابة الشيخ عبدالغني العمري ـ حفظه اهلل تعاىل] هذا ليس من السنة هذا من البدع.

 :اجللوس للعزاء

وبيان احلكم الرشعي  ،مِف شأن املآت "املجموع"كالم طيب ذكره يف ولإلمام النووي 

يريد به -وأما اجللوس للتعزية فنص الشافعي واملصنف '' :تعاىل   فقال  ،فيها

أن جيتمع أهل  -يعني باجللوس هلا- :وسائر األصحاب عىل كراهته قالوا -الشيازي 

قالوا: بل ينبغي أن ينرصفوا ِف حوائجهم،  ،امليت ِف بيت فيقصدهم من أراد التعزية

  .''(2)زاهم، وال فرق بني الرجال والنساء ِف كراهة اجللوس هلافمن صادفهم ع

                                        
 .(7/  71) :راجع كتب صالح آل الشيخ (1)

 .(1/460) :األذكار (2)
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  معرفة أحكام النعي

رشح "وقد نص عىل ذلك ابن اهلمم ِف  ،واجللوس للتعزية مكروه عند احلنفية

، وقد نص عىل كراهة ذلك اإلمام أمحد، وهو ''وهي بدعة قبيحة''فقال:  "اهلداية

يكره ''وقال ابن عقيل:  ''يكره اجللوس للتعزية''مذهب احلنابلة، قال أبو اخلطاب 

 .(1)...إىل أن قال: اجللوس للعزاء هو من اليناحة''االجتمع بعد خروج الروح

 :التعزية ألهل امليت عند القرب

ا : ( 8001من الفتوى رقم )  :السؤال الثالث تويف شخص وقمنا بدفنه وبعضن

 عزى ذويه عند القَب. فهل هذا جائز؟

ب   قت حمدود، وال مكان حمدود.: جيوز ذلك وليس للتعزية واجلوا

 وصىل الل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. ،وبالل التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

  .(2)عبد الل بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الل بن باز

                                        
 .(16/  1) :راجع حكم املآتم وأجور القراء (1)

 .(164/  1) (املجموعة األوىل)راجع فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
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 ذكر بعض أحكام العزاء إىل عـــــيسالـ

 

 :زية بعد الدفنحكم االصطفاف للتع

لناس يصافحوهنم  ،السؤال: يوجد يف بالدنا بعد دفن امليت يصف أهله ا ويأيت 

 ا؟للتعزية، فم حكم هذا رشعر 

 صىل الل عليه وآلها يف عهد النبي : هذا الصف وانتظار التعزية مل يكن موجودر اإلجابة

 .(1)لناسفهو حمدث، فمتى وجدته عزيته، بدون صف وال انتظار حتى يعزيه ا وسلم

وإن كان ذلك لتسهيل التعزية فال بأس والتك  ،االصطفاف ليس له أصل :قلت

  .(2)كم أفتى بذلك ابن باز وابن عثيمني ،أوىل

)أبو محزة( احلرضمي لالصطفاف مفاسد يف فتوى  وقد ذكر الشيخ حسن باشعيب

 وذكر منها: ،له

 العزاء يف مكان ت عىل البعض كمل األجر، وحرصاالصطفاف قبل الدفن فيفو  

معني ولزوم ذلك من غي دليل، وتصيي هذا الفعل سنة رشعية ثابتة، والتعزية تكون 

 والل اعلم. ،يف أي مكان من غي تكلف

قابر حيث هل يرشع توزيع املياه للرشب يف امل: يقول -وفقكم الل- ،فضيلة الشيخ

لناس يكونون بحاجة ا  ؟ أن 

ب  :اجلوا

                                        
 .(6/176)راجع فتاوى الشيخ العالمة حييى بن عيل احلجوري  (1)

 .(661/  15) :نيراجع جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيم (2)
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  معرفة أحكام النعي

والَبادات يف  ،احلمد لل البيبان مفتحة ،ما ورد هذا، الناس الذي عطش يطلع

وال جييب معه  ،املساجد وعىل الطرقات، إذا من عطش يطلع ويرشب واحلمد لل

توزيع ما توزيع املياه هذا جير إىل أنه ما يستطيع الصَب، أقارورة خمباة ويرشب فصار 

يا إخوان هذه األبواب  ،ما يفتح ،وتوزيع الدراهم عند القبور ،الغداء وتوزيع العشاء

  ألن الصغي جييب الكبي. ؛هبا ما تفتح وال يتساهل

 [فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الل]

 رابط الصوتية

https://youtu.be/LRDV0cvjosg 

 : قلت

 ء، وملا يف ذلك من حماذير:زمن الدفن قصي وال حيتاج إىل توزيع ما

 عرف عند السلف الصالح.أوهلا: أن هذا مل ي  

 لفة ومشقة عىل أهل امليت.وفيه ك  

ا فتح لباب بذل الصدقات يف املقابر.  وفيه أيضر

 وقد جير ذلك إىل املباهاة وتوزيع األموال، وغيها يف املقابر، والل أعلم.

ا تويف أحد أقربائي فهل جيوز أن أذهب إىل أهله ألعزهيم بعد موته : إذ[4] السؤال

 أو ال؟

ب : يرشع أن تذهب إىل الرجال من أهله لتعزيتهم، وإىل حمارمك من أهله اجلوا

 لذلك.

 وصىل الل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. ،وبالل التوفيق
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 ذكر بعض أحكام العزاء إىل عـــــيسالـ

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 ... الرئيس نائب رئيس اللجنة. ... عضو .. عضو

... عبد العزيز بن  عبد الرزاق عفيفي... عبد الل بن غديان ...  عبد الل بن قعود

 . (1)عبد الل بن باز

للتعزية مع  :( 2124السؤال اخلامس من الفتوى رقم )  هل جيوز للمرأة أن خترج 

للبعض، أخواهتا، أو أحد حمارمها، أم ال يرش ع يف حقها ذلك؟ وهل يف ذلك استثناء 

 كأمها ووالدها وإخوهتا، أم عىل اإلطالق؟

ب إذا مل يوجد بخروجها حماذير  ،: جيوز أن خترج املرأة يف التعزية املرشوعةاجلوا

 أخرى، كتعطر وتَبج ونحو ذلك؛ مما يسبب الفتنة هلا أو هبا.

 وصحبه وسلم. وبالل التوفيق وصىل الل عىل نبينا حممد وآله

للبحوث العلمية واإلفتاء  اللجنة الدائمة 

 الرئيسعضو ... 

 عبد العزيز بن عبد الل بن بازعبد الل بن قعود ... 

 [(166 -161/ 1) -املجموعة األوىل  -راجع فتاوى اللجنة الدائمة ]

 

 :قلت

                                        
 .(160/  1) -املجموعة األوىل  -راجع فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
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  معرفة أحكام النعي

ء ومن املحاذير التي توجد طيلة املكوث عند أقارب امليت ألجل االجتمع للبكا

مما يفيض إىل هتييج املصيبة  ؛والنحيب، ودخول املرأة عىل النساء بالندب والعويل

 والوقوع يف املحظور.

وإنم املقصود منه تقوية املصاب عىل  ،أن العزاء ليس هتنئة جيتمع له :ثم لنعلم

وما أخطأه مل  ،وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،بأن هذا قضاء الل وقدره ،الصَب بتذكيه

 .ن ليصيبهيك

 ذكر بعض األحكام فيما يتعلق بصناعة الطعام عند الموت

 (  :( 01724السؤال األول من الفتوى رقم 

، عشاء امليتعندما يموت امليت عندهم يذبحون ذبيحتني أو أكثر، ويسموهنا: 

ويقدموهنا هلم بعد صالة املغرب مبارشة،  ،والبعض يعزم الناس عىل هذه الوليمة

أفيدونا  .ما يتأخر عن املغرب، والبعض يوزعها عىل اجلمعة حلمر  عشاء امليت: ولونويق

 .يف ذلك

ب صناعة أهل امليت الطعام من البدع، وكان السلف يعدون ذلك من : اجلوا

: أن يصنع طعام وهيدى ألهل امليت؛ ألهنم يف حاجة إىل ختفيف والسنةاليناحة، 

 املصيبة عنهم.

  الل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.وبالل التوفيق، وصىل

للبحوث العلمية واإلفتاء  اللجنة الدائمة 

 الرئيسعضو ... نائب الرئيس ... 

 .عبد العزيز بن عبد الل بن بازعبد الل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... 

 [(601/  6) -املجموعة الثانية  -راجع فتاوى اللجنة الدائمة ]
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 ذكر بعض األحكام فيما يتعلق بصناعة الطعام عند املوت إىل عـــــيسالـ

 : إذا صنع أهل امليت ألنفسهم طعاما فهل جيوز؟السؤال

ب  : ال بأس إذا صنعوا ألنفسهم، ولكن ال يصنعوا ذلك للناس.اجلوا

 ([675/  16) -راجع جمموع فتاوى ابن باز ]

 السالم عليكم ورمحة الل وبركاته السؤال:

فهل  ،فيجتمعون يف بيته ،إذا مات امليت يأيت أقرباؤه من هنا وهناكشيخ عندنا 

 أم أنه يعد من اليناحة؟ ؟ضيافة ملن جاء عندهم ؛جيوز ألهله أن يصنعوا الطعام

ب:  وعليكم السالم ورمحة الل وبركاته اجلوا

برشط أن تكون الضيافة كم لو مل يكن موت  ،صناعة الطعام ألجل الضيف مباح

وإذا تعاون اجليان فأكرموا الضيوف وخففوا عن أهل املصيبة  ،الضيف فهذا من حق

 فهذا أوىل، أما صناعة الطعام ألهل احلي والقرية واالجتمع فمن اليناحة.

 [إجابة الشيخ فتح القديس ـ حفظه اهلل تعاىل]

 :-تعاىل   -سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني  :(417السؤال رقم: )

 ؟عن حكم صنع الطعام ألهل امليت

لته بقوله  :فأجاب فضي

إن أهل امليت إذا اشتغلوا بسبب املصيبة، وانشغلوا عن إصالح الطعام هلم، فإنه 

حني جاء نعي جعفر  ملسو هيلع هللا ىلصيسن ملن علم بمصيبتهم أن يبعث إليهم بطعام لقول النبي 

ر، فقد أتاهم ما يشغلهماصنعوا آل»:   بن أ  طالب  ويف قول  ،«ل جعفر طعاما

عىل سبيل  اإشارة إىل أن ذلك ليس مستحبر  ،«فقد أتاهم ما يشغلهم»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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  معرفة أحكام النعي

اإلطالق، ولكنه مستحب إذا كان أهل امليت قد انشغلوا عن إصالح الطعام، أما إذا 

سن أن يبعث إليهم بطعام؛ فإنه ال ي   اآلن،كان األمر طبيعيار كم هو املعروف يف عهدنا 

ل جعفر ابعثوا آل» :حينم قال ملسو هيلع هللا ىلصته وجودار وعدمار، فإن النبي ألن احلكم يدور مع عل

 .«فقد أتاهم ما يشغلهم»(، وإنم قال: فإنه قد مات هلم ميتمل يقل: ) «طعام

فإنه ليس هناك طعام، وإذا صنع الطعام  ،فإذا مل يكن هناك إشغال :وعىل هذا

أن يدعو الناس إليه، فله أن يأكل معهم، وأما  ،وبعث إليهم وعندهم أحد من أقارهبم

ويدعوا الناس إليه،  ايكره ألهل امليت أن يصنعوا طعامر وهلذا  ؛فإن هذا نوع من اليناحة

ودعوة الناس إليه  ،أن ما يصنعه بعض املسلمني من صنع الطعام والشاي :علموهبذا ي  

 [(151/  15) -راجع جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ] أن هذا من البدع.

 : إذا كان اإلطعام ألهل امليت ذبيحة، فم احلكم فيها؟السؤال

ب أمر أهله أن  ملسو هيلع هللا ىلص: ال بأس، ويعمله هلم اجليان أو األقارب؛ ألن النبي اجلوا

إنه قد » ا ملا جاء خَب موته بالشام فقال :طعامر    يصنعوا آلل جعفر بن أ  طالب 

 [(672/  16) -ع فتاوى ابن باز راجع جممو] .«أتاهم ما يشغلهم

فاجتمع عليه الناس يف بيت امليت،  ،: إذا بعث ألهل امليت غداء أو عشاءالسؤال

 هل هو من اليناحة املحرمة؟
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 ذكر بعض األحكام فيما يتعلق بصناعة الطعام عند املوت إىل عـــــيسالـ

: ليس ذلك من اليناحة؛ ألهنم مل يصنعوه وإنم صنع ذلك هلم، وال بأس أن اجلواب

ا يزيد عىل يأكل معهم من الطعام الذي بعث هلم؛ ألنه قد يكون كثير يدعوا من 

 [(675/  16) :راجع جمموع فتاوى ابن باز] حاجتهم.

إذا أحرضها الشخص ألهل امليت  ،بالنسبة للذبائح التي تذبح عند العزاء: السؤال

فيها؟ وما ء معهم ودعا عليها، ما احلكم   ؟ حكم اجللوس يف العزا

ب ا أن يبعثوا ألهل امليت طعامر  :: السنة ألقارب امليت وأصدقائه وجيانهاجلوا

أمر أهله أن  ملسو هيلع هللا ىلصحتى يرحيوهم من تعب الطبخ؛ ألنه قد أتاهم ما يشغلهم؛ ألن النبي 

إنه قد : »ملسو هيلع هللا ىلصطعاما ملا جاء خَب موته وقال    يبعثوا آلل جعفر بن أ  طالب 

 .«شغلهمجاءهم ما ي

أما بعث الذبائح فهذا خالف السنة؛ ألنه إتعاب هلم بذبحها وطبخها، فينبغي عدم 

 [(677/  16) :راجع جمموع فتاوى ابن باز] فعل ذلك؛ ألنه خالف السنة .

ر السؤال ا من املال ألهل امليت حسب قدرته، فهل هذا : بعض املعزين يدفع شيئ

كم . جائز؟ جزا  الل خيا

ب ملا جاءه نعي جعفر بن  ملسو هيلع هللا ىلص: السنة أن يصنع هلم طعاما إذا تيس، والنبي اجلوا

فإنه قد جاءهم ما  ؛اصنعوا ألهل جعفر طعاما»أ  طالب يوم مؤتة قال ألهله: 

 فإذا صنعوا هلم طعاما ليأكلوه فهو حسن. ،«يشغلهم

وحمتاجني، فهؤالء ال  أما إعطاؤهم النقود فهذا غي مرشوع، إال إذا كانوا فقراء

 يعطون وقت العزاء، ولكن يف وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم. 

 [(671/  16) -راجع جمموع فتاوى ابن باز ]
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  معرفة أحكام النعي

ة السؤال : يقيم بعض الناس والئم وذبائح عند موت بعض أقارهبم ، وترصف قيم

ذلك؟ وإذا وىص امليت بإقامة مثل هذه الوالئم  هذه الوالئم من مال املتوِف ، ما حكم

 بعد موته هل يلزم الرشع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟

ب  : اجلوا

الوصية بإقامة الوالئم بعد املوت بدعة ومن عمل اجلاهلية، وهكذا عمل أهل 

ا ثبت عن جرير بن عبد الل ـمـامليت للوالئم املذكورة ولو بدون وصية منكر ال جيوز؛ ل

كنا نعد االجتمع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من » قال:    جيل الب

وألن ذلك خالف ما رشعه الل من إسعاف  ؛خرجه اإلمام أمحد بإسناد حسن ،«اليناحة

أنه ملا  ملسو هيلع هللا ىلصأهل امليت بصنعة الطعام هلم لكوهنم مشغولني باملصيبة ؛ ملا ثبت عن النبي 

اصنعوا آلل »قال ألهله:  ،يف غزوة مؤتة   بلغه استشهاد جعفر بن أ  طالب 

 «.جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم

 [(610/  16) -جمموع فتاوى ابن باز  راجع]

ا حلضور الطعام إما يف بعض الناس ممن تكون له جنازة يدعون أناسر  :يقول السائل

 جيب إجابة الدعوة؟فهل  نفس يوم املوت أو يف يوم ثان،

كم    الل  مثل هذا الطعام ال جياب فيه فقد ثبت عن جرير بن عبد :اإلجابة

 (،كنا نعد اجتمع الناس للطعام يف بيت امليت من اليناحة) :أنه قال ":مسند أمحد"يف 

 ،وإذا أجبت فيظنون أنه مباح ،ا يعتاد الناس مثل هذه األعملثم أيضر  فهذا أمر مكروه،

 ـ،وأنت متسبب يف ذلك بذهابك ،ب الرجل السني يستمرون عىل هذه البدعإذا أجا

أن مجع الناس للطعام ليس  :ويعلم الناس ،وينبغي إحياء السنن فينبغي عدم الذهاب،

حتى أهنم صاروا يرهقون أصحاب امليت بكثرة اإلجتمع عنده فكانه عنده  من السنة،

16 
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 ذكر بعض األحكام فيما يتعلق بصناعة الطعام عند املوت إىل عـــــيسالـ

 نسأل الل العافية، ،التخزين :ىل ذلكوعندنا يف اليمن زيادة ع ،عرس وليمة وإطعام

فال بأس تيتعاون  ،فمن جاء من مكان بعيد فأحبوا أن جيهزوا له يشء من الطعام

اجليان يف جتهيز يشء يسي من الطعام ملن جاء من مكان بعيد،لكن بعضهم صار حيتج 

جل ما اجتمع احلي من أأ هبذا وجيتمع أهل احلي كلهم بحجة الذين يأتون من بعيد،

وقول  ،  الل  الطعام فهذا من املحدثات ومن اليناحة كم قال جرير بن عبد

فله حكم الرفع، فتعويد  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد رسول الل  :يعني ..(كنا نعد كذا)الصحا  

ا عمل حمدث، ثم أو بإخراج الزبيب أو التمر فهذا أيضر  ،الناس عىل هذا األمر يف املقَبة

ففي أي وقت يصدقون وال  ،قولون صدقة للميتختصيص ذلك عند الدفن إن كانوا ي

وال اليوم  ،خيص توزيع الطعام عىل القبور وال خيصون يوم الدفن وال يوم الثالث

فاألمر جيعل عىل السعة ويتصدقون صدقة خفية إذا أحبوا  ،العارشوال خيصون الذبائح

موال من أما توزيع عام وربم حصل التنافس والتقاتل عىل األ كشأن بقية الصدقات،

 بعض الفقراء واألوالد وغيه.

 أن بعضهم يذهب أماكن العزاء يلقي عليهم نصيحة وموعظة!!! :ومما ينبه عليه

وإذا كنا ننكر اإلجتمع  ،ألنه قد صار كثي من الناس يتعودون عىل هذا ؛افهذا خطأ أيضر 

اعتاد  ا من اخلطأ، وقد يصل إىل حد البدع إذانفسه فكيف يذهب ويعظهم فهذا أيضر 

أنه صنع  :ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء عن النبي  وأما املوعظة عند الدفن فال بأس الناس عىل ذلك،

 هذه املوعظة وهذا يشء آخر.

ن :وكذلك ءة القرآ ال  ،عىل الصحيح من أقوال العلمء من البدععىل امليت  قرا

 األموال لذلك. عا دفوال يرشع أيضر  ،يرشع ذلك

 [ -هلل تعاىلحفظه ا-من فتاوى الشيخ حممد بن حزام ]
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  معرفة أحكام النعي

ا أو هيدونه ويصنعون طعامر  ،هل امليتأما حكم اللحم الذي يذبحه  :يقول السائل

ن؟  إىل اجليا

ا : هم يذبحون يكرمون الناس وبعضهم يتصدق به، اللحم وليس حمرمر اإلجابة

ومن أهدي له وهو  عنه،وهي اإلجتمع يف بيت امليت هو الذي ينهى  ،أكله إنم الطريقة

 يف بيته يرشع له األكل منه وملن مع تعليم الناس أن هذا العمل ليس من السنة.

 [-حفظه اهلل تعاىل-من فتاوى الشيخ حممد بن حزام ]

 قلنا:: السؤال

لناس يف وقت  ا الصدقة عىل امليت جتوز، وهناك بعض الناس إذا مات ميت يعزيه 

 مكان حمدد، وبعد شهر وبعد أسبوع يذبحون الذبائح ويتصدقون ويستدلون معني ويف

 باحلديث الذي ذكرته عنه؟

ب  :اجلوا

هذا خطأ، الصدقة عن امليت أن يأخذ اإلنسان دراهم ويعطيها الفقي، وليس أن  

 يصنع الطعام، فصنع الطعام ومجع الناس عليه من اليناحة، واليناحة حرام، ولذلك جتد

منهم أهنم يتصدقون به حيرض عندهم الغني والفقي،  ذين يصنعون الطعام زعمر هؤالء ال

والفاسق والعدل، والفاجر والعفيف وال يبالون، فهذه بدعة وهي من اليناحة كم قاله 

 .(كنا نعد االجتمع إىل أهل امليت وصنع الطعام من اليناحة)جرير بن عبد الل البجيل: 

 [(45/  151) -راجع لقاء الباب املفتوح ]

* * *  
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 حكامهاملطلب الثاني: الندب تعريفه وذكر بعض أ إىل عـــــيسالـ

  الندب: املطلب الثاني
 تعريفه وذكر بعض أحكامه الندب: المطلب الثاني

للغة ا نه الثناءه يف قوهلاتعريفه يف  س  بة  امليَت بح 
َو الناده ع   واف الناه  واَهناه. :: أَن َتد 

 [(576/  1) :لسان العرب راجع]

واكريمه  :وأياديه فيقال ،الندب أن تعد شمئل امليت :تعريفه يف اإلصطالح

 [(100/  1) -راجع حترير ألفاظ التنبيه ] واشجاعاه واكهفاه واجباله.

 :والندب تعديد حماسن امليت مع البكاء كقوهلا :-  -قال اإلمام النووي 

 [(605/  7) -راجع املجموع رشح املهذب ] ونحوها. .. واكريمه ،واسنداه ،واجباله

 لصفات امليت وحماسنه. امع النعي يف كونه تعدادر  ب يشتكفإن الند :وعىل هذا

 [(6/  1) -راجع النعي وصوره املعارصه ]

 مسائل حول الندب

 ،ونتف الشعر ،ومخش الوجه ،وشق اجليب ،ولطم اخلد ،أما الندب واليناحة

 ،  ابن مسعود  ملا روى ؛فكل ذلك حمرم ،وما أشبهها .. والدعاء بالويل والثبور

ودعا بدعوى  اجليوَب  وشقَّ  ،اخلدودَ  ليس منا من َضَب » :، قالملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

له » :ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الل  :  وعن أ  موسى  .«اجلاهلية قة، بريء من الصا

 ،وذلك ألن هذه األشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع ؛«ةواحلالقة، والشاقم 

  .هي التي ترفع صوهتا عند املصيبة :والصالقة ،وعدم الرضاء والتسليم ،والتسخط

 [ابن باز (51/  6) -راجع فتاوى إسالمية ]
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  معرفة أحكام النعي

ب عىل هذه املسألة من وجهني  :اجلوا

وحزن القلب املجرد عن الندب واليناحة ولو  ،: البكاء عىل امليت بدمع العني رأوال

عن أ   ،(422) :فقد روى مسلم ،إثم فيه فهذا جائز وال ،كان بعد مدة من الزمن

، فََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَزاَر النَّبهي  قال:  ،  هريرة  َله  ، فَبََكى َوأَب َكى َمن  َحو 
هه َ أ م  تَأ ذَن ت  »قََب  اس 

وَر   أَن  أَز 
تَأ ذَن ت ه  يفه ، َواس  ذَن  يله َر هَلَا فَلَم  ي ؤ 

تَغ فه  أَن  أَس 
َها فَأ ذهنَ يله َر   يفه َ ب وَر  ،قََب  ق  ل  ا وا  ور  فَز 

َت  َو  مل  ا ر   َذك  ت  ا  َ هنَّ
إه  .«فَ

د   ،(474) :ومسلم ،(2422) :وروى البخاري نه َزي  أن النبي  :   َعن  أ َساَمَة ب 

؟ قَاَل: إحدى بناته  بكى عىل ابنه  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ه
وَل اَّللَّ بَاَدَة: َما َهَذا َيا َرس  ن  ع  د  ب  ه فََقاَل َله  َسع 

لَ » ة  َجَع َ َرمح  هه  اءَ َهذه مَحَ لر  ا  
هه اده بَ
ن  عه
َحم  اَّللَّ  مه َم َير  نَّ

، َوإه هه  اده بَ
ل وبه عه ق  ا اَّللَّ  يفه   .«َه

نَاه    قال النووي  ع  :: َمع  ب َكاء َحَرام، َوأَنَّ َدم  يع أَن َواع ال 
ا ظَنَّ أَنَّ مَجه در أَنَّ َسع 

َعني  َحَرام، َوظَنَّ أَنَّ النَّبهيم  َ فََذَكَره  ، ملسو هيلع هللا ىلصال 
لََمه  النَّبهيم  نَِسه ب َكاء َوَدمع  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَع  د ال  َرَّ أَنَّ جم 

ب َكاء  ب َوال  ح َوالنَّد  م النَّو  يلَة َوإهنََّم امل  َحرَّ
ة َوفَضه َ َو َرمح  وه َبل  ه  ر   َلي َس بهَحَرام  َوال َمك 

 
الَعني 

ا َكَم قال النبي  َ
ِهه بهأََحده َم أَو  ه ون هبه ر  َق  نه إنَّ اَّللَّ ال  » :ملسو هيلع هللا ىلصامل  ز  َعني  َوال بهح  ل  ا عه  َدم  ي عَذ ب به

َسانه له ىَل  َر إه َشا َحم َوأَ ا أَو  َير  َذ َ
ب هبه َعذ  ن  ي 
َلكه ل ب َو َق ل    ـه «ا

األم عن بكاء  ،(74/421وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية كم يف "الفتاوى" )

زن أما دمع العني وح: )   واإلخوة عىل امليت هل فيه بأس عىل امليت ؟ فقال 

فيه ، لكن الندب واليناحة منهي عنه  ( ـهالقلب فال إثم 

: البكاء عىل امليت مع الندب واليناحة وهذا منهي عنه وهو من أمور اجلاهلية اثانير 

  من حديث عبد ،وامليت يعذب ببكاء أهله عليه كم يف البخاري
ه
 ¶بن عمر  الل
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 املطلب الثاني: الندب تعريفه وذكر بعض أحكامه إىل عـــــيسالـ

   كم قال ابن باز  وهي رفع الصوت ،اليناحة :واملراد بالبكاء ،(0747برقم)

 والل اعلم . .[(16/411جمموع فتاوى ابن باز )"راجع  ]. تعاىل

« يعذب   إن امليَت  
﴿َوَّل «عليه هه أهله  ببكاءه

ْخَرى ﴾
ل
ْزَر أ َرةٌ وه َوازه رل  زه  .[124]األنعام: تَ

 امليَت  نَّ إه » ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي     يوجد حديث عند اإلمام البخاري: السؤال

  ب  عذَّ ي  
 له ه  أَ  ببكاءه
هه  هه ترفض هذا  ▲وحديث آخر عن عائشة أم املؤمنني  ،«علي

ْخَرى ﴾القول وتقول: حسبكم القرآن: 
ل
ْزَر أ َرةٌ وه َوازه رل  زه فم ، [124]األنعام: ﴿ َوَّل تَ

هل امليت يعذب ببكاء أهله عليه ، أم أنه ليس جوابكم أثابكم الل عن هذه املسألة؟ 

ْخَرى ﴾: ن إال ما سعىلإلنسا
ل
ْزَر أ َرةٌ وه َوازه رل  زه  ؟[124]األنعام: ﴿ َوَّل تَ

ب  ،▲بني األحاديث واآلية التي ذكرهتا عائشة  عارض  : ليس هناك تَ اجلوا

وغيِها يف  ،ومن حديث املغية ،من حديث ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول الل  فقد ثبَت 

بم يناح  ب  عذَّ ي   امليَت  نَّ إه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف البخاري وحده أن النبي  "الصحيحني"

ءه »ويف رواية للبخاري: ، «عليه وهي رفع  ،اليناحة :بالبكاء :واملراد ،«عليه أهلهه  ببكا

هو رفع الصوت  وإنم الذي يرضالذي هو دمع العني فهذا ال يرض،  أما البكاءالصوت، 

 بالبكاء وهو املسمى باليناحة.

 من الين الناسه  منع   :قصد هبذا ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
وأن يتحلوا  ،عىل موتاهم احةه

وال بأس بدمع العني وحزن القلب، كم قال عليه الصالة  ؛بالصَب ويكفوا عن النوح

ىَض »ه إبراهيم: ابن  ملا ماَت »  :والسالم ، َوالَ نَق ول  إهالَّ َما يَر  َمع ، َوالَقل َب حَي َزن  َ تَد  إهنَّ العنَي 

ه  َك يَا إ
هفهَراقه َّا ب هن ون ونَ َرب نَا، َوإ ز  مَلَح  يم  

هه َرا والل  ،عليه من أهله يعذب باليناحةه  فامليت   ،«ب 

﴿ َوَّل وهذا مستثنى من قوله تعاىل:  ،أعلم بكيفية العذاب الذي حيصل له هبذه اليناحة
ْخَرى ﴾

ل
ْزَر أ وه َوازهرَةٌ  رل  زه فإن القرآن والسنة ال يتعارضان ، بل يصدق  ،[124]األنعام: تَ
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والسنة تفس  ،واحلديث خاص ،فاآلية عامة ،أحدِها اآلخر ويفس أحدِها اآلخر

 ،فيكون تعذيب امليت بنياحة أهله عليه مستثنى من اآلية الكريمة :وتبني معناه ،القرآن

 .وال تعارض بينها وبني األحاديث

ا وحرصها عىل اخلي وما قاله النبي فهذا من اجتهاده ▲وأما قول عائشة 

ٍء وقول غيها لقول الل سبحانه:  ،مقدم عىل قوهلا ملسو هيلع هللا ىلص ْن ََشْ يهه مه ْم فه تل ا اْختَلَْف َوَم  ﴿
ْكملهل إهََل اهلله ﴾ وهل إهََل وقوله عز وجل: ، [10]الشورى: فَحل ٍء فَرلدُّ إهْن َتنَازَْعتلْم ِفه ََشْ ﴿ فَ

ْم  تل ن وله إهْن كل َوالر سل ياًل ﴾اهلله  وه
ْ
أ تَ ْحَسنل 

َ
َوأ هَك َخرْيٌ  ل ره َذ َواَْلَْومه اآلخه اهلله  نلوَن به  تلْؤمه

 :"جمموع فتاوى ابن باز" راجع] والل املوفق. ،واآليات يف هذا املعنى كثية ،[71]النساء:

(16  /411)]  

َبيل إىل ج !يا أبتاه): ▲عن قول فاطمة    قال الشيخ حممد بن إبراهيم 

أهل العلم عىل أن القليل من الندب إن كان عىل سبيل احلقيقة  استدل به بعض   :(ننعاه

 [.(111/  6) "فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ"راجع ] جاز.

: 

محد بن أقال إسحاق بن  :(702/  01) ":هتذيب الكمل"قال احلاف  املزي يف 

إسمعيل فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الل بن عبد  كنا عند حممد بن :خلف البخاري

ثم أنشأ  ،وجعل تسيل دموعه عىل خديه ،فنكس رأسه ثم رفع واستجع ،الرمحن

 :يقول

 باأل ع  جَ ف  ت   َق ب  تَ  ن  إه 
ةه ء  فَ وَ   همكل   حب  ف  نَ نا

لَك ال أَ  َك سه  ع  جَ ف  أَ  با 

 ؟ا جزاك الل خير ، اليناحة مع ذكر املصدر إن أمكنما الفرق بني الندب و !شيخ

15 
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 :اجلواب

دبة واالسم الن  قاله اجلوهري، اسم للبكاء عىل امليت وتعداد حماسنه، :الندب

 واهلفاه. ،واجباله ،واكريمه فيقال: تعداد شمئل امليت، :وقيل بالضم،

وذكر  تقابالت،هو اجتمع النساء للبكاء عىل امليت م قال القايض عياض: والنوح:

وربم زيد فيه  إال أن يكون بلف  الواو، يف املغني أنه تعداد حماسن امليت بلف  النداء،

 ونحوه. .. وا انقطاع ظهراه ،وا جباله ،األلف واهلاء مثل قوهلم: وا رجاله

لتناوح  : التقابل، ثم استعمل يف صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة.وا

أن اليناحة يف  :الل النقول من كالم أهل اللغةمن خ -علمأوالل - ،والذي يظهر

وأما من حيث ذكر  ،وأن الندب ال يشتط فيه ذلك ،الغالب يكون معها اجتمع نساء

 [-حفظه اهلل تعاىل-إجابة الشيخ فتح القديس ] فتشتك هذه وهذه. ،حماسن امليت

 المطلب الثالث: فيما يتعلق بالرثاء 

قمة وإشفاق ،(رثييف اللغة: ) تعريفه  ،الراء والثاء واحلرف املعتل أ َصي ل  عىل ره

ت   :يقال الن: رقَق  م ،رَثي ت  لف  . :ومن الباب قوهل   َرَثى املي ت بشعر 

 [(477/  6) :راجع معجم مقاييس اللغة البن فارس]

 فهو تعداد حماسن املتوِف وذكر فضائله. :صطالحتعريفه يف اال

 [(617/  1) :ل يف فقه اخلطيب واخلطبةالشام راجع]

  جواز رثاء امليت من غري غلو وال كذب.

ئل عن القصائد التي فيها حينم س   ،قال سمحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز

 ثاء للميت هل هي من النعي املحرم؟ره 

11 



  
 

30 

 

 
  

  معرفة أحكام النعي

م، ولكن ال جيوز : ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي املحراجلواب

 ألحد أن يغلو يف أحد ويصفه بالكذب، كم هي عادة الكثي من الشعراء.

 [(410/  16) :"جمموع فتاوى ابن باز"راجع ]

لنعي املحرم: تعاىل    فضيلة الشيخ :سئل ا  ؟هل رثاء امليت من 

خيرج  ا إذا مل يتضمن غلور  ،: ليس رثاء امليت من النعي املحرمفأجاب فضيلته بقوله

إىل اليوم  ╚ ه الراثي عن احلد، ومازال املسلمون يستعملونه من زمن الصحابةب

  .╚بدون نكي، وانظر ما قيل يف غزوة أحد من رثاء محزة والشهداء 

 [(625/  15) -راجع جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ]

ب عىل هذه املسألة من وجهني  :اجلوا

وتعظيم للميت، فهذا ال  ،وجتديد احلزن ،ان فيه هتييج للمصيبةما ك :الوجه األول

 جيوز.

نقله ]. : وما هيج املصيبة من وع  أو إنشاد شعر فمن اليناحةقال الشيخ تقي الدين

 .[يف رشح اإلقناع

فتاوى ابن حجر كم يصنعه  -: إن املراثي التي تبعث عىل النوح وجتديد احلزن ويف 

فهي نياحة حمرمة بال شك  -وينشد يف املحافل عقب املوت الشعراء يف عظمء الدنيا،

: بعض املراثي حرام كالنواح؛ ملا فيه من التَبم وقال ابن عبدالسالمنقله األذرعي. 

وحسن  ،بالقضاء، إال إذا ذكر مناقب عامل ورع أو صالح للحث عىل سلوك طريقته

  [ـاه ،(762) ،(126ص ) ،( انظر: إصالح املساجد762)] .الظن به

لثاين ا وذكر فضائله والصفات احلسنة  التحزن والتوجع، : ما كان عىل سبيلالوجه 

 فهذا جائز. فيه للتأيس به،
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( انظر: 760)سعد ابن خولة  ملسو هيلع هللا ىلص: باب رثاء النبي "صحيحه"قال البخاري يف 

 .(760) ،(1617رقم  62) :صحيح البخاري: اجلنائز، باب

ول   َكانَ قال:    وذكر بسنده عن سعد بن أ  وقاص    َرس 
ه
 َيع ود ينه  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ

ةه  َعامَ  ن   الَوَداعه  َحجَّ
تَدَّ  َوَجع   مه ، اش  ل ت    ه نَ   ه  َبلَغَ  قَد   إهين  : فَق 

، ذ و َوأَنَا الَوَجعه  مه  َوالَ  َمال 

ث نهي ، إهالَّ  َيره نَة  ق   اب  ؟ بهث ل ثَي   أَفَأَتََصدَّ ل ت   «الَ »: قَاَل  َمايله ؟: فَق  ط ره مَّ  «الَ »: َقاَل فَ  بهالشَّ : قَاَل  ث 

لث ل ث  » هي   َوالث ل ث   ا ي   أَو   - كَب
ه هنََّك  - كَث هيَاءَ، َوَرثَتََك  تََذرَ  أَن   إ ن ن   َخي    أَغ 

ن   مه م   أَ َره  َذ ةر  َت َل ا  َع

َكفَّف ونَ  هنََّك  النَّاَس، َيتَ َق  لَن   َوإ
َا تَب تَغهي نَفَقَةر  ت ن فه هَ  هبه   َوج 

ه
ر   إهالَّ  اَّللَّ
َا، تَ أ جه َعل   َما َحتَّى هبه   جَت 

 يفه

هَك  يفه  َت َرأ ل ت   ،«ام  وَل  َيا: فَق  ، َرس 
ه
دَ  أ َخلَّف   اَّللَّ ؟ َبع  َحا ه نََّك »: قَاَل  أَص  َف  لَن   إه لَّ َ َمَل  خت  ع  تَ  فَ

را َعَمالر 
دَد َت  إهالَّ  َصاحله   از 

ههه ف عَةر، دََرَجةر  ب ََّك  ث مَّ  َوره ََّف  أَن   لَعَل َل عَ يَن   َحتَّى خت 
، بهَك  تَفه  َوي رَضَّ  أَق َوام 

َك  وَن، به َحا ه  أَم ضه  اللَّه مَّ  آَخر  َص 
َرهَت م ، أله ج 

دَّه م   َوالَ  هه هم ، َعىَل  تَر  نه  أَع قَاهبه
س   لَكه
 َسع د  البَائه

ن   ةَ  اب  َل ي ،«َخو 
ثه ول   َله   َير    َرس 

ه
ةَ  َماَت  أَن   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ  .بهَمكَّ

وباملثلثة بعدها مدة، مدح امليت وذكر  ،بكس الراء (ثاءالر  )قال احلاف  ابن حجر: 

عىل البخاري: ليس هذا من مراثي املوتى، وإنم هو  ا. قال اإلسمعييل معتضر حماسنه

( انظر: 761)]. من التوجع، يقال: رثيته إذا مدحته بعد موته، ورثيت له إذا حتزنت عليه

 اهـ [.(761( .  716/  6الفتح ) 

أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي  : ويمكنقال احلاف 

، فهو من التحزن والتوجع وهو مباح ، وليس معارضار هنيه عن املراثي، التي هي  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذكر أوصاف امليت الباعثة عىل هتيج احلزن وجتديد الولعة

 الل من حديث عبد ،بم أخرجه أمحد وابن ماجة وصححه احلاكم ،وهذا هو املراد

/  4( انظر: مسند أمحد، ) 766)] ،«عن املراثي ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول الل »بن أ  أوِف قال: 

وهو عند  (766، )( 620/  1) :املستدرك ،(1716رقم  705/  1)  :(، سنن ابن ماجة 672
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ثي»ابن أ  شيبة بلف :   ،(616/  6) :مصنف ابن أيب شيبة ،(766)] ،«هنانا عن املرا

/  6)  :( انظر: الفتح764)] :امع بني األمرين التوجع والتحزنوال شك أن اجل [،(766)

 (. اهـ764) ،( 716

وقول  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حتدث احلاف  ابن حجر حول حديث البخاري يف قصة وفاته 

( انظر: صحيح 241). ]احلديث (.. دعاه اب  يا أبتاه أجاب ر): ▲فاطمة 

: ويؤخذ من قول (، فقال241) ،( 4427) رقم  (،24)البخاري: املغازي ، باب 

 .ايت بم هو متصف به إن كان معلومر فاطمة .. الخ جواز ذكر امل

قال الكرماين: ليس هذا من نوح اجلاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيه، إنم 

/  12) :الطبقة السلفية( ورشح الكرماين 141/  7انظر: الفتح )  ،(761)]هو ندبة مباحة 

 .[(بترصف617/  1) -قه اخلطيب واخلطبة راجع الشامل يف ف]، [(761) ،(641

 مسائل في الثناء على الميت

ر بن ـه، جائز ومما يدلك عىل ذلك حديث جابـا هو فيـميت بمـناء عىل الـالث: قلت

ليوم عبد  » : ملسو هيلع هللا ىلصالل يف مسلم قال النبي  عبد ا   مات 
ه
 .«أصحمة صالح   لل

 َ ا »قَال:  س   وكذلك ما جاء يف البخاري عن أَن َه ي  لَ ا َع ث نَو  أَ فَ  
ة  َز ا نَ وا بهجه َمر 

َّبهي   ا فََقال الن ر َمر  : ملسو هيلع هللا ىلص َخي  ا فَقَال : َوَجبَت  فََقال ع  ا َعلَي هَا رَش  َرى فَأَث نَو  هأ خ  وا ب َوَجبَت  ث مَّ َمر 

َطَّابه  ن  اخل  را :     ب   َخي 
ا َوَجبَت  ؟ قَال : َهذَا أَث نَي ت م  َعلَي هه ا  َم َذ َه ، َو ة   َنَّ فََوَجبَت  لَه  اجل 

ضه  ر   األ  َ
 يفه
ه
ء  اَّللَّ َدا َه م  ش  ن ت  ، أَ ر   ا لنَّ ا ه   َل فََوَجبَت   ا   رَش 

هه ي  لَ م  َع ت  ي  ث نَ  .«أَ

قال الشيخ عبدالكريم اخلضي يف فتاويه: )ففي هذا احلديث مرشوعية الثناء عىل 

،بحسب ما كان عليه من عمأو رشر  ا امليت،إما خير  وذلك ما مل يصل إىل حد الندب ؛ لا

 [(5/  1) :فتاوى الشيخ عبد الكريم اخلضري]واليناحة والنعي املنهي عنه(.
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 مسائل يف الثناء على امليت إىل عـــــيسالـ

 -األذكار ] ويستحب الثناء عىل امليت وذكر حماسنه. :   قال النووي

(1/127)]. 

وه   ر   ليس بهَمك 
َي ته  عىل امل 
ل  الثَّنَاءه اوَ  ،)َوأَص  َ وه  جم  ر  َك  َد  بهَم ليس فيه(َوإهنََّم امل  . َزة  احل 

 [(611/  7) :الفتاوى اهلندية]

كيف يكون الثناء عىل امليت؟ ومتى يثنى عليه؟ هل عند السمع بخَب موته : السؤال

 أو عند دفنه؟ 

ب : ليس لذلك وقت معني، فيمكن أن يكون عند السمع، أو عند الدفن، اجلوا

وال يتكلم إالم من يعرف حاله، ومن ال يعرف حاله يسكت، أو فكل ذلك جائز، 

 [(175/  15) :عبد املحسن العباد ،رشح سنن أيب داود] يستغفر له ويسكت.

هل يفهم من ذلك جواز الكالم عىل  ،(ا فأثنوا عليها رشر له يف احلديث: ): قوالسؤال

 غيبة له؟  امليت؟ وهل يعتَب ذلك

ب : ال يعتَب ذلك غيبة له إذا ذكره بصفاته الذميمة، أو بيشء مما هو فيه؛ حتى اجلوا

 أقر الصحابة عىل الثناء باخلي والثناء بالرش. ملسو هيلع هللا ىلصجيتنبه الناس ويبتعدوا عنه، فالرسول 

 [(126/  15) :عبد املحسن العباد ،رشح سنن أيب داود]
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 هل تدخل يف النعي أو ال؟ : فتاوى لصور معاصرةاملبحث الثالث
 المبحث الثالث: فتاوى متفرقة لبعض صور النعي المعاصرة

 .إعالن الوفاة عَب اإلنتنت ورسائل اجلوال

 : السالم عليكم ورمحة الل وبركاتهالسؤال

 ما حكم إعالن الوفاة عَب اإلنتنت ورسائل اجلوال؟ :شيخ

ب  أس.: وعليكم السالم ورمحة الل وبركاته ال باجلوا

 [إجابة الشيخ عبداحلميد احلجوري ـ حفظه اهلل تعاىل ـ]

لثاين ا  ( 4722رقم ) من الفتوى  السؤال 

لقرية عىل سبورة موضوعة يف  :السؤال هل جيوز اإلعالن بوفاة من يموت يف ا

ل امليت وتكفينه، أما الصالة املسجد، خصيصا هلذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغس

فإنه يصىل عندنا بعد الظهر أو العرص يف املسجد عىل اجلنازة  ؟عليه 

ب  : اجلوا

: اإلعالن عن وفاة امليت بشكل يشبه النعي املنهي عنه ال جيوز، وأما اإلخبار أوالر 

عنه يف أوساط أقاربه ومعارفه من أجل احلضور للصالة عليه، وحضور دفنه فذلك 

ملا مات النجايش باحلبشة أخَب  ملسو هيلع هللا ىلصليس من النعي املنهي عنه؛ ألن النبي جائز، و

 املسلمني بموته وصىل عليه.

: ال ينبغي اختاذ لوحة يف املسجد لإلعالن فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك اثانير 

 وبالل التوفيق وصىل الل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. ألن املساجد مل تبن هلذا.

 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة

 الرئيسعضو ... عضو ... 

 عبد العزيز بن عبد الل بن بازعبد الل بن قعود ... عبد الل بن غديان ... 

 [(146/  1) -املجموعة األوىل  -فتاوى اللجنة الدائمة ]
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لتعزية واإلعالن عن وفاة إعالنات التعازي يف الصحف والشك :السؤال ر عىل ا

 شخص .. ما رأي الرشيعة يف ذلك؟

ب إذا كان لغرض صحيح وهو أن  ،اإلعالن يف الصحف عن وفاة شخص: اجلوا

يعلم الناس بوفاته فيحرضوا للصالة عليه وتشييعه والدعاء له، وليعلم من كان له عىل 

هذه األغراض ال بأس  يساحمه، فاإلعالن ألجل امليت دين أو حق حتى يطالب به أو

به، ولكن ال يبالغ يف كيفية نرش اإلعالن من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة، ألن 

ا ال داعي إليه. وال جتوز كتابة هذه اآلية التي اعتاد كثي من  ذلك يستنفذ ماالر كثير

ي تلَها انل ْفسل  الناس كتابتها يف اإلعالن عن الوفاة وهي قوله تعاىل:
َ
ا أ ةل ﴿ يَ ن  ئه ْطَم مل

ْ ل  *ا
ي ًة  َمرْضه يَةً  ِعه إهََل رَبلكه رَاضه بَادهي  *ارْجه ِله ِفه عه

ِله َجن ِته ﴾ *فَادْخل
-65]الفجر: َواْدخل

ل ؛ [60 ألن هذا فيه تزكية للميت وحكم بأنه من أهل اجلنة، وهذا ال جيوز، ألنه تقو 

د معني باجلنة إال بدليل من عىل الل سبحانه وشبه ادعاء لعلم الغيب، إذ ال حيكم ألح

 الكتاب والسنة، وإنم يرجى للمؤمن اخلي وال جيزم له بذلك .. والل املوفق. 

 [(2/  41) :من فتاوى الفوزان "املنتقى"راجع ]

تنرش عىل مساحات كبية يف بعض الصحف تعازي لبعض الناس يف وفاة  :السؤال

ا بعض أقربائهم، وأحيانرا تكون الكتابة بلون أبيض ع انر ىل صفحات سوداء، وأحي

لعبارات فقط؛ فم حكم هذا العمل؟  ا

إذا كانت يف حدود الوارد عن  ،التعزية ألهل امليت بالدعاء هلم ومليتهم مرشوعة

؛ بأن يقول ألخيه املصاب إذا لقيه: )أحسن الل عزاءك، وجَب الل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ا عنه، وكتب له  ا ضمنه هذه التعزية؛ فال مصيبتك، وغفر مليتك(، وإذا كان بعيدر خطابر

بأس بذلك، وأما اإلعالن يف الصحف عن وفاة امليت؛ فال داعي له؛ إال إذا كان القصد 
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منه اإلعالم بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق الستيفائها، أو من أجل بيان 

ه مكانة الصالة عىل جنازته من أجل احلضور لذلك، أما إذا كان من أجل اإلشادة ب

ا هنا العمل يستدعي  واملدح؛ فهذا ال ينبغي؛ ألنه قد يفيض إىل املبالغة واإلطراء، وأيضر

تكاليف مالية تدفع للجريدة يف مقابل اإلعالن، وهو عمل ال يتتب عليه فائدة، وكذا 

 ال يرشع اإلعالن عن مكان العزاء، وال إقامة حفالت ووالئم .

جتمع إىل أهل امليت وصنعة الطعام كنا نعد اال):   قال جرير بن عبد الل 

 .[(20/  41) :من فتاوى الفوزان "املنتقى"راجع ] من اليناحة (.

َرَة  ،(410) :ومسلم ،(0444) :روى البخاري َري   : )  َعن  أَ ه ه 
ه
وَل اَّللَّ أَنَّ َرس 

 ال يَ  ملسو هيلع هللا ىلص
َّ يفه
َعى النََّجايشه مه الَّذهي َماَت فهيهه، َوَخَرجَ نَ َ َعلَي هه  و  م ، َوكََبَّ

ه هىَل امل  َصىلَّ فََصفَّ هبه هم  إ هبه

بهَيات   بََع تَك  ر   ) :(0472) :ويف رواية للبخاري (،أَ
ه
ول  اَّللَّ َرس  ا  َلنَ َعى  َّ  ملسو هيلع هللا ىلص نَ

لنََّجايشه ا

تَ اَل : اس  َق فَ  ،  
هه فهي ي َماَت  ذه لَّ ا َم   َيو 

َشةه بَ َ َب احل 
م  َصاحه يك 

وا ألَخه ر 
فه  (.غ 

وَرة نَع ي   ال َعىَل ص 
َي ته الم بهامل  ع  بَاب اإله ح 

ته س 
قال النووي يف "رشح مسلم": فهيهه : اه

ن  
ي َجاَء مه ذه ه يفه َذلهَك، َواَلَّ يهيعه َوقََضاء َحقم الة َعلَي هه َوَتش  الم للصَّ د إهع  َرَّ يَّة ، َبل  جم 

له َاهه اجل 

ي َعن  النَّع ي لَ  ر النَّه  ََفاخه ك ر امل  ل َعىَل ذه تَمه يَّة امل  ش 
له َاهه  َهَذا، َوإهنََّم امل  َراد نَع ي اجل 

ي َس امل  َراد بههه

َها  انتهى. .َوَغي 

لكن من  :(47)الدرس  "رشح الطحاوية"قال معايل الشيخ صالح آل الشيخ يف 

 ،أو نحو ذلكأعلم الناس بموت امليت للصالة عليه دون ذكر أجماده أو ذكر فضائله 

نعى إىل  ملسو هيلع هللا ىلصا منهيا عنه ويدل عىل ذلك ما ثبت يف الصحيح أن النبي فهذا ليس نعير 

د » :الصحابة النجايشَّ يف اليوم الذي مات فيه، وقال فإنه ق صلوا عىل أخيكم أصحمة 

ا يعني صالة الغائب، فالصحا  عَبم بأنه نعى، نعى فصىل هبم وكَب عليه أربعر  ،«مات
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ا ألجل الصالة تأسفا، فإذا كان النعي وهو اإلخبار باملوت تأسفر  يعني أخَب بموته

أو ألجل االجتمع للعزاء ونحو ذلك،  أما التفاخرفال بأس إخبار من يصيل عليه،  ،عليه

 .[(7/  71) :راجع كتب صالح آل الشيخ] والعزاء يف بيت فالن فهذا من النعي املنهي عنه.

 .اب ذلكبل ذهب مجاعة من العلمء إىل استحب

نعى  ،ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي)   من حديث أ  هريرة  "الصحيحني"واستدلوا بم يف 

فيه، وخرج هب  .(ام إىل املصىل فصف هبم وكَب أربعر النجايش يف اليوم الذي مات 

أن امرأة سوداء  :  واستدلوا أيضار بم أخرج الشيخان من حديث أ  هريرة 

فقالوا: مات،  ،، فسأل عنها أو عنهملسو هيلع هللا ىلصكانت تقم املسجد أو شابار، ففقدها رسول الل 

 .«أفال كنتم آذنتموين»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

وهذان احلديثان ظاهران يف إباحة اإلعالم باملوت ألجل الصالة، بل ِها داالن 

 عىل االستحباب، وألن ذلك وسيلة ألداء حقه من الصالة عليه واتباع جنازته.

 [(4/  1) :راجع النعي وصوره املعارصه]

م اإلخبار عن امليت من املسجد عَبمكَب الصوت، أي: ينعوه السؤال: ما حك

لناس يصلون عليه؟ ا  ويقولون : قد مات فالن لكي يأيت 

النعي املمنوع  ومنه ما يكون ممنوعا، ا،منه ما يكون مرشوعر  : النعي أقسام:اإلجابة

مايفعله أهل اجلاهلية من ذكر حماسن امليت عىل سبيل الفخر والكَبياء، فيذكرون 

اسنه: مات اليوم فالن بن فالن ، الكريم بن الكريم.. إىل آخر هذه األوصاف التي حم

يفتخرون هبا ، وهذا النعي هنى عنه رسول الل صىل الل عليه وآله وسلم وهذا من نعي 

 اجلاهلية.

لنعي املرشوع إذ نعى  ،هو ما فعله رسول الل صىل الل عليه وآله وسلم ،وا

مات أخ لكم ، صلوا عىل أخيكم » وقال : د الصالة عليه،النجايش إىل أصحابه لقص
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أصحمة النجايش ، وصىل النبي صىل الل عليه وآله وسلم عليه ، وكَب عليه أربع 

 واحلديث يف الصحيحني.، «تكبيات

 ا، ليس هو من النعي املمنوع.وهذا النعي الذي سئل عنه آنفر 

فال حاجة لإلعالن املذكور.  وإذا كان الناس متواجدين، وعلم بعضهم باجلنازة؛

 [(6/174) :راجع فتاوى الشيخ العالمة املحدث حييى بن عيل احلجوري] واحلمد لل.

 :السؤال

 السالم عليكم ورمحة الل وبركاته

 شيخ ما حكم إعالن اجلنازة يف املسجد باملكَب؟

ب   .: وعليكم السالم ورمحة الل وبركاتهاجلوا

لمون باجلنازة فليس هناك حاجة، وإن كانوا بحسب احلاجة إن كان الناس يع

واتباع جنازته وكان الناس يف غفلة عن  ،جيهلون ومل يتوفر من يقوم بشؤونه وتغسيله

فهنا نقول نرجو  ،موته وموعد دفنه ومل يكن هناك ما يغني من تواصل باهلاتف ونحوه

 [ديس ـ حفظه اهللإجابة الشيخ فتح الق] أال بأس باإلخبارعن امليت ملصلحته املتقدمة.

 السؤال: شيخ ما حكم إعالن اجلنازة يف املسجد باملكَب؟

َري َرَة اجلواب مه الَّذهي َماَت ) :  : فعن أَ ه ه   ال يَو 
َّ يفه
 نَعَى النََّجايشه
ه
وَل الل نَّ َرس  أَ

ا عر َب ر  َ أَ م  َوَكَبَّ
ه فََصفَّ هبه مل  َصىلَّ  ا ىَل  َج إه : َخَر

هه  .(فهي

يف اجتمعه مع أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصإذا أغلب حالة النبي  ،ل املسجدوهذا يشعر أنه داخ

 كانت يف املسجد.

لنعي وإنم املنهي عنه ما  ،عالم الناس املجردأفال حرج من  ،هو اإلعالم :وا

كقول بعض العرب يويص قريبته: إذا مت فانعيني بم  ،صاحبه ذكر املحاسن ونحوها
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من قوله بم  ،ا للمحاسنلب ثناء وذكرر فقد ط وصبي عيل الدمع يا بنت معبد. أنا أهله

 [إجابة الشيخ عبداحلميد احلجوري ـ حفظه اهلل تعاىل ـ.] أنا أهله.

ولكونه  ،علم اجلواز لألدلة املتقدمةأهذه مسألة خمتلف فيها والراجح والل  :قلت

قال شمس الدين حممد بن أ  العباس  ،بعيد عم كان يفعله أهل اجلاهلية من النعي

 )وال بأس باإلعالم وهو النداء بموته للصالة (:4/  0) "هناية املحتاج"يف كتابه  الرميل

عليه وغيها من دعاء وترحم وحماللة بل يستحب ذلك كم يف املجموع إذا قصد به 

 ،نعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصألنه  ؛اإلعالم لكثرة املصلني

وهو بسكون العني وكسها مع تشديد  ،اهليةوخرج إىل املصىل وصىل بخالف نعي اجل

النداء بذكر مفاخر امليت ومآثره فإنه يكره  :املجموع"الياء مصدر نعاه ومعناه كم يف 

 .للنهي عنه(

 وقيد العلمء ).. (:40/  0) ":كتابه أحكام اجلنائز"يف    وقال اإلمام األلباين 

 ن الذي يشبه ما كان عليه أهل اجلاهلية: إن املراد بالنعي االعالوقالوا هبا مطلق النهي، 

 سواق(.من الصياح عىل أبواب البيوت واأل

/  0) "بدائع الصنائع"يف وألن ذلك إعانة عىل الَب والتقوى كم قال الكاساين 

َيانههه ) (:744 قَائههه َوجه ده  َوأَص 
َبائههه تههه من أَق ره اَلمه الناس بهَمو  ع  ي َؤد وا  ؛َواَل َبأ َس بهإه

ه  له َحقَّ

يهيعه  َعاءه َوالتَّش  اَلةه عليه َوالد  َي عن النبي قَ وَ  ،بهالصَّ وه كهينَةه التي  :ملسو هيلع هللا ىلصد ر  س 
ه َّه  قال يف امل  أَن

ينَةه  َده يَةه امل 
ن وينه  ،كانت يف نَاحه ا عىل الطَّاَعةه  ،إَذا َماَتت  فَآذه يضر اَلمه حَت ره ع  ه َنَّ يف اإل 

َوَحث ا  ،َوأله

َداده هل ع 
ته س 
َوىعىل االه َبه  َوالتَّق   عىل ال 

َعانَةه ه ون  من َبابه اإل  ه  ،ا فَيَك  َي  َوالتََّسب به إىَل اخل 

اَلَلةه عليه ل َواتل ْقَوى ﴾ :وقد قال اَّللَّ  َتَعاىَل  ،َوالدَّ ِبه
نلوا لََعَ الْ اَو َع َوَت  .[6]املائدة: ﴿ 



  
 

40 

 

 
  

  معرفة أحكام النعي

 ،ال النجميولكون أن هذا فيه مصلحة رشعية كالتشييع والصالة والدفن وقد ق

 ،النعي اجلائز ما كان ملقصد رشعي كإعالم أهل الصالح بموت امليت :  

 .[(6/107) :التأسيس :راجع]ليحرضوا تشييعه والصالة عليه ودفنه. 

يََمنه َعن   ،(422) :وأما ما روه التمذي ل  ا نه  َة ب  َف َذي  ت      ح  فَال  قَاَل: إهَذا مه

يرا، وَن نَع  ، إهين  أََخاف  أَن  َيك  ن وا  ه
ذه   ت ؤ 

ه
وَل اَّللَّ ع ت  َرس 
.  ملسو هيلع هللا ىلصفَإهين  َسمه َين َهى َعن  النَّع يه

 حسنه احلاف  ابن حجر، وحسنه األلباين يف صحيح التمذي.

وهذا ما تبني يف النصوص املتقدمة، واليشء  ،ا: النعي ليس ممنوعا مطلقر قلت

 :-حفظه الل-قال الشيخ زايد الوصا   العلمء من ضعف هذا احلديث،اآلخر أن من 

ألنه جاء من طريق حبيب بن سليم عن بالل بن حييى العبِس عن حذيفة وحبيب 

  [(6/127) :راجع مسك اخلتام]جمهول احلال وبالل بن حييى مل يسمع من حذيفة .. 

 :وعىل فرض حتسينه فيحمل عىل نعي اجلاهلية :قلت

وَن  (:721/  4) :سندي يف حاشيته عىل ابن ماجهقال ال ر  هه يَّة ي ش 
له َاهه ل اجل  )َكاَن أَه 

هيَة
َي ئَةه َكره ت هبه َو  َفة ،امل  َذي   َوَخاَف ح 

ول َعلَي هه ي حَم م  ي :فَالنَّه  ون امل  َراد إهط اَلق النَّه   ،أَن  َيك 

ن  َباب ال َوَرع
َو مه  فَه 
َح بههه مه ََمَعة َوإهالَّ فَخَ  ،فََم س  ثهيه اجل  لََحة  َكتَك  َص 

ه
يََّم إهَذا َكاَن مل
ت سه َو  ََب امل 

لَم( ،َجائهز  .َواََّللَّ أَع 

لبارييف  -ابن حجر  -وقال احلاف   ا ا كله )النعي ليس ممنوعر  (:002/  4) :فتح 

فكانوا يرسلون من يعلن بخَب موت امليت  ،وإنم هنى عم كان أهل اجلاهلية يصنعونه

 .واب الدور واألسواق(عىل أب
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)قال أهل العلم إن ، (17/  4) :"حتفة األحوذي"وقال أبو العال املباركفوري يف 

 .املراد بالنعي يف قوله ينهى عن النعي النعي الذي كان يف اجلاهلية مجعا بني األحاديث(

وعىل فرض  (:7/022) مسك اخلتاميف  -حفظه الل-قال الشيخ زايد الوصا  

 فيحمل: عىل نعي اجلاهلية.   أثر حذيفة  :أي ،حتسينه

النعي    وهذا ما محل حذيفة  ،عىل أن املراد بالنعي معناه اللغوي :أو حيمل

)الظاهر  (:10/  4) ":حتفة األحوذي"قال أبو العال املباركفوري يف  ،علمأوالل  ،عليه

طلق ومحل النهي عىل م ،أراد بالنعي يف هذا احلديث معناه اللغوي   أن حذيفة 

 .النعي(

 :   قال اإلمام األلباين

ويستحب للمخَب أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت حلديث أ  قتادة 

جيش االمراء عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بعث رسول الل    

 نصاري، فوثبأصيب جعفر فعبد الل بن رواحة األزيد فجعفر بن أ  طالب، فإن 

ا، قال: ما كنت أرهب أن تستعمل عيل زيدر  ،جعفر فقال: بأ  أنت وأمي يارسول الل

ذلك خي، فانطلقوا، فلبثوا ما شاء الل، ثم إن رسول الل  :فإنك ال تدري أي ،امضه

: ناب خي، أو ملسو هيلع هللا ىلصصعد املنَب، وأمر أن ينادي الصالة بجامعة، فقال رسول الل  ملسو هيلع هللا ىلص

، أال أخَب كم عن جيشكم هذا -ني ابن مهدي(يع -شك عبد الرمحن  -ثاب خي 

فاستغفر له  -ا، فاستغفروا له الغازي؟ إهنم انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدر 

ا، أشهد له ثم أخذ اللواء جعفر بن أ  طالب، فشد عىل القوم حتى قتل شهيدر  -الناس 

بت قدميه حتى قتل بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الل بن رواحة، فأث

ومل يكن من االمراء، هبو أمر  -شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد 

65 



  
 

43 

 

 
  

  معرفة أحكام النعي

 -أصبعيه فقال: مهللا هو سيف من سيوفك، فانرصه  ملسو هيلع هللا ىلصثم رفع رسول الل  -نفسه 

ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم، وال يتخلفن أحد: -فمن يومئذ سمي خالد سيف الل 

( وإسناده 601 - 600، 611/  7) :أخرجه أمحد] ا.يف حر شديد مشاة وركبانرفنفر الناس 

 ملا نعي للناس النجايش: ملسو هيلع هللا ىلصويف الباب عن أ  هريرة وغيه يف قوله ، [حسن

 [(66/  1) :أحكام اجلنائز]. «خيكماستغفروا أل»

 : وفعل ذلك بالتديد اجلمعي ال ينبغي.قلت

ومما يدل عىل جواز إعالم من مل يعلم بموت امليت ملصلحة غي الصالة عليه ما يف 

ر ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن النبي  ،  صحيح البخاري من حديث أنس   ،: نعى زيدار وجعفرا

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر » وابن رواحة للناس قبل أن يأيت خَبهم، فقال:

عيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، و

، ╚هؤالء الثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث نعى النبي  ،«الل حتى فتح الل عليهم

وما  ،ومل يكن ذلك النعي ألجل الصالة عليهم إنم ألجل إخبار املسلمني بخَب إخواهنم

 جرى هلم يف تلك الوقعة.

وما أشبه  ،دعاء له وحتليلهفيجوز اإلعالم باملوت لكل غرض صحيح كال :وعليه

، بل إن بعض ذلك مما دلت ملسو هيلع هللا ىلصوليس ذلك من النعي الذي هنى عنه رسول الل  ،ذلك

ومما يدل عىل جواز إعالم من مل يعلم بموت امليت  النصوص عىل فضله واستحبابه،

وفيه أن    ملصلحة غي الصالة عليه ما يف صحيح البخاري من حديث أنس 

ر وابن رواحة للناس قبل أن يأيت خَبهم، فقال:: نعى زيدار وجعملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أخذ » فرا

ن  لراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفا ا

ففي هذا احلديث نعى  ،«حتى أخذ الراية سيف من سيوف الل حتى فتح الل عليهم
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 املبحث الثالث: فتاوى متفرقة لبعض صور النعي املعاصرة إىل عـــــيسالـ

يهم إنم ألجل ، ومل يكن ذلك النعي ألجل الصالة عل╚هؤالء الثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 إخبار املسلمني بخَب إخواهنم وما جرى هلم يف تلك الوقعة.

فيجوز اإلعالم باملوت لكل غرض صحيح كالدعاء له وحتليله وما أشبه  :وعليه

، بل إن بعض ذلك مما دلت ملسو هيلع هللا ىلصذلك. وليس ذلك من النعي الذي هنى عنه رسول الل 

 [(7/  1) :عارصهراجع النعي وصوره امل] النصوص عىل فضله واستحبابه.

  :السؤال

 السالم عليكم ورمحة الل وبركاته

لنبي :شيخ ا  هل جيوز إعالن جنازة يف املسجد لغي غرض الصالة كحديث نعي 

 الذين قتلوا يف غزوة مؤتة؟ ملسو هيلع هللا ىلص

ب  :اجلوا

 :وعليكم السالم ورمحة الل وبركاته

  إن احتيج إىل ذلك بغي حمظور فال حرج.

 [احلجوري ـ حفظه اهلل تعاىل إجابة الشيخ عبد احلميد]

الثامن والعرشون من  ،وإعانته االنتهاء من كتابته صباح يوم اجلمعة ،تم بحمد الل

شهر شعبان لعام ألف وأربع مائة وأربعني للهجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة 

 وأتم التسليم.

ه وأن ييس وأن يوفقني لطاعته ومرضات ،اإلخالص والقبول فأسأل الل جل وعال

ومجيع املسلمني  ،ولوالدي ومعلمَي  ،كم أسأله أن يغفر يل ؛يل طلب العلم النافع

 واحلمد لل رب العلمني. ،واملسلمت األحياء منهم واألموات

 كتبه

 -وفقه اهلل-أبو عبدالرحن عبداهلل بن سالم اْلميح 
 ([هجرية0441/شعبان/72])
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