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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

بإذن -انتهينا بفضل اهللا تعاىل من األحكام املتعلقة باملرأة يف باب الصالة ونرشع      
 . ينفع هبا وجيعلها يف ميزان حسناتنا يف باب اجلنائز, سائلني اهللا تعاىل أن−اهللا تعاىل

bÛëc@ZõbØjÛa@b@Œì°ë@oî¾a@óÜÇ@òybîäÛa@ñc‹¾a@óÜÇ@â‹±@Z@

òybîäÛaالنســاء للحــزن وهــي اجــتامع . مــن أمــور اجلاهلـيـة الـتـي حرمهــا الرشع, 
 − د حماســـن امليـــت مـــع البكـــاءيـــتعدهـــو  والنـــدب , رفـــع الصـــوت بالنـــدبهـــيوقيـــل 

 ).٥/٢٨٠(املجموع 
الفخر يف : أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية, ال يرتكوهن «ول اهللا قال رس −١

ساب واالستسقاء بالنجوم, واليناحة النائحة إذا «: وقال» األحساب والطعن يف األ
−»مل تـتـب قـبـل موهتــا , تقــام ـيـوم القيامــة وعليهــا رسـبـال مــن قطــران ودرع مــن جــرب

 ).٩٣٤(, ومسلم ) ٣٨٥٠(أخرجه البخاري 
 مـــع البيعـــة أال ننـــوح, فـــام أخـــذ علينـــا رســـول اهللا : ة, قالـــتعـــن أم عطيـــ −٢

أم ســليم وأم العــالء وابـنـة أيب ســربة امــرأة معــاذ أو ابـنـة أيب : ّوـفـت مـنـا امــرأة إال مخــس
 ).٩٣٦(أخرجه مسلم  −»سربة وامرأة معاذ

اثنتان يف الناس مها هبم كفر, «: قال رسول اهللا  :  قالعن أيب هريرة  −٣
 ).٦٧( مسلم  أخرجه−»سب واليناحة عىل امليتالطعن يف الن

@@@oî¾a@óÜÇ@õbØjÛa@bßcZوهـو مـذهب مجهـور أهـل ,يجـوز مـن غـري نـدب وال نياحـة ف 
 .العلم , وقد وردت عدة أحاديث بذلك, نذكر منها

ــــس بــــن مالــــك  −١ ولــــد يل الليلــــة غــــالم, «: قــــال رســــول اهللا :  قــــالعــــن أ
أبـو سـيف, : أم سيف, امرأة قني يقال لـهثم دفعه إىل » فسميته باسم أيب, إبراهيم

فــانطلق يأتيــه واتبعتــه فانتهينــا إىل أيب ســيف وهــو يــنفخ بكــريه, وقــد امــتأل البيــت 



 ٢

يا أبا سيف أمسك , جاء :  فقلتا, فأرسعت امليش بني يدي رسول اهللا ًدخان
 بالصــبي فضــمه إليــه وقــال مــا شــاء اهللا أن  فأمســك فــدعا النبــي رســول اهللا 
ــسيقــول فقــال تــه وهــو يكيــد بنفســه بــني يــدي رســول اهللا :  أ  فــدمعت لقــد رأ

ـتــدمع العـــني وحيـــزن القلـــب وال نقـــول إال مـــا ـيــريض «:  فقـــالعيـنــا رســـول اهللا 
 ).٢٣١٥(أخرجه مسلم  −»ربنا, واهللا يا إبراهيم إنا بك ملحزونون

ــس  −٢  جــالس , قــال ورســول اهللا ا لرســول اهللا ًشــهدنا بنتــ:  قــالعــن أ
ـــت عينيـــه تـــدمعان, قـــال: قـــرب, قـــالعـــىل ال هـــل مـــنكم رجـــل مل يقـــارف «: فقـــال: فرأ

ا , قال : فقال أبو طلحة» الليلة? أخرجه البخاري  − فنزل يف قربها: قال» فانزل«أ
)١٢٨٥.( 

@†bÈ¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIQORRUZH@

وسن اخلشـوع للميـت والبكـاء الـذي ال صـوت معـه وحـزن القلـب, وكـان يفعـل 
 −»تــدمع العــني وحيــزن القلــب وال نقــول إال مــا يــريض الــرب«: قــول ويذلــك 

  ).٢٣١٥(أخرجه مسلم 
ًوســن ألمتــه احلمــد واالســرتجاع والرضــا عــن اهللا وملــن يكــن ذلــك منافيــا لــدمع 

 .العني وحزن القلب
@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOSWQZH@

ح ومخش والصرب واجب والبكاء مباح, ما مل يكن نوح, فإن النوح حرام والصيا
 .الوجوه ورضهبا ورضب الصدر ونتف الشعر وحلقه للميت كل ذلك حرام

@d ì¾a@‹’@À@ïãbÓŠÛa@ÞbÓIROXXZH@

أما دمع العني وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحة ذلك يف كل وقت, وعليه مجاعة 
هـــي رمحـــة جعلهـــا اهللا يف «:  عـــىل ابـنــه إـبــراهيم وعـــىل ابنـتــه وقـــالالعلـــامء, بكـــى 
 .»هقلوب عباد



 ٣

bĆîãbq@Z_éîÜÇ@òybîäÛbi@oî¾a@l‰Èí@Ýç@

bèäß@lbjÛa@a‰ç@À@sí†byc@ñ‡Ç@p†ŠëZ@

ُمــن يــنح عليــه «:  يقــول قــال ســمعت رســول اهللا عــن املغــرية بــن شــعبة  −١
 )٩٣٣(أخرجه مسلم  −»فإنه يعذب بام نيح عليه يوم القيامة

حرضها ابـن  بمكة وجئنا لنشهدها وتوفيت ابنة لعثامن : عن أيب مليكة قال −٢
جلست إىل أحـدمها, : عمر وابن عباس ريض اهللا عنهم, وإين جالس بينهام أو قال

ثم جاء اآلخر فجلس إىل جنبي فقـال عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا عـنهام لعمـرو بـن 
إن امليت ليعذب ببكاء أهلـه «:  قالأال تنهى عن البكاء? فإن رسول اهللا : عثامن
 ).٩٢٧( ومسلم ,)١٢٨٦(أخرجه البخاري  −»عليه
صـاري, عــن عبـد اهللا ـبـن عمـر, ـقـال اشـتكى ســعد  −٣ عـن ســعد بـن احلــارث األ

 يعوده مع عبد الرمحن بن عوف وسعد بن عبادة شكوى له, فأتى رسول اهللا 
أقد «: بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود, فلام دخل عليه وجده يف غشية, فقال

 فلـام رأى القـوم بكـاء رسـول هللا ال يا رسول اهللا فبكى رسول ا: قالوا» قىض?
, فقـــــالاهللا  أال تســـــمعون إن اهللا ال يعـــــذب بـــــدمع العـــــني وال بحـــــزن «:  بكـــــوا

أخرجــه البخــاري  −»يــرحم أو − وأشــار إىل لســانه–القلــب, ولكــن يعــذب هبــذا 
 ).٩٢٤(ومسلم ) ١٣٠٤(
 عــىل إنــام مــر رســول اهللا «:  قالــتعــن عائشــة ريض اهللا عنهــا زوج النبــي  −٤

 −»إهنــم ليبكــون عليهــا وإهنــا لتعــذب يف قربهــا«: يــة يبكــي عليهــا أهلهــا فقــالهيود
 ).٩٣٢−٢٧(, ومسلم )١٢٨٩(أخرجه البخاري 

 األحاديث وغريها تدل عـىل حتـريم اليناحـة والنـدب عـىل امليـت, ولكـن هـل هذه
 يعذب امليت بالندب واليناحة عليه?

@òqýq@bç‹è’c@Lñ‡í‡Ç@ÞaìÓc@òÛd¾a@ê‰ç@À@õbèÔÐÜÛÞaìÓcZ@
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ÞëþaZ ;إن امليـت يعـذب بالنـدب واليناحـة عليـه إذا أوىص أهلـه بـذلك بعـد موتـه 
فعال التي هي عند ألن الندب واليناحة كانت من عادة العرب, فهم يذكرون األ

ب نظـري مـا يبكيـه بـه أهلـه, أمـا مـن مل يـوص َّيبكون لفقدها وهـو يعـذواهللا ذنوب 
Ÿω ® : بقـول اهللا تعـاىلبذلك وناح عليه أهله فال يعذب, واستدل uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 

C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈] عـــــام , وهـــــذا ـقــــول مجهـــــور ]١٦٤: األ
 .أهل العلم
ïãbrÛaZ برتك الندب واليناحة, وأمهل ذلك فإنه يعذب بام ناح امليت  إذا مل يوص

$ ®: عليـــه أهلـــه, واســـتدل بقـــول اهللا تعـــاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ 
# Y‘$ tΡ 〈] ٦: التحريم.[ 

sÛbrÛaZ أن امليــت يعــذب بســامعه بكــاء أهلــه ويــرق هلــم, وإىل هــذا القــول ذهــب 
 .حممد بن جرير والقايض عياض وغريمها

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@Šb×‰nüa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓISOWPZH@

فقـــال مـــنهم » إن امليـــت ليعـــذب ببكـــاء أهلـــه عليـــه«: اختلـــف العلـــامء يف قولـــه 
معناه أن يويص بـذلك امليـت فيعـذب حينئـذ بفعـل نفسـه ال بفعـل غـريه, : قائلون

معـنـــاه أن يمــــدح املـيـــت يف ذـلـــك البكــــاء ـبـــام كــــان يمــــدح ـبـــه أهــــل : وـقـــال آخــــرون
ه من الفتكـات والعـذرات والغـارات والقـدرة عـىل الظلـم وشـبه اجلاهلية أو نحو

ذلــك مــن األفعــال التــي هــي عنــد اهللا ذنــوب فهــم يبكونــه لفقــدها ويمدحونــه هبــا 
 .وهو يعذب من أجلها

اليناحــة وشــق اجليــوب ولطــم اخلــدود : يف هــذا احلــديث ويف مثلــه: وقــال آخــرون
واع اليناحة, وأما بكاء العني فال  .ونوع هذا من أ

ًوذهبـــت عائشـــة ريض اهللا عنهـــا إىل أن أحـــدا ال يعـــذب بفعـــل غـــريه وهـــو األمـــر 
Ÿω ®: املجمع عليه لقول اهللا عز وجل uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈. 

@
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@l‰è¾a@‹’@À@õbuIUORXR@HÒ‹—niZ@

اختلـــف العلـــامء يف أحادـيــث تعـــذيب املـيــت بالبكـــاء, فتأوهلـــا املـــزين وأصـــحابنا 
ء عـىل مـن وىص أن يبكـى عليـه وينـاح بعـد موتـه فنفـذت وصـيته ومجهور العلـام

ـه بســببه ومنسـوب إلـيـه, قـالوا فأمــا : فهـذا يعـذب ببكــاء أهلـه علـيـه ونـوحهم أل
من بكى عليه أهله وناحوا من غري وصية منـه, فـال يعـذب ببكـائهم ونـوحهم, 

Ÿω ®: لقوـلـــــه تعــــــاىل uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈ن عــــــادة العــــــرب وكــــــان مــــــ:  قــــــالوا
والصــحيح مــن هــذه : وذكــر مجلــة مــن أقــوال العلــامء ثــم قــال.. الوصــية بــذلك

األقـــوال مـــا قـــدمناه عـــن اجلمهـــور, وأمجعـــوا كلهـــم عـــىل اخـــتالف مـــذاهبهم أن 
 .ًاملراد بالبكاء بصوت ونياحة ال جمردا مع العني واهللا أعلم

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOSWTZH@

 والح هبذا أن هذا البكاء :» يعذب ببكاء أهله عليهإن امليت«بعد أن ذكر حديث 
الذي يعذب به امليت لـيس هـو الـذي ال يعـذب بـه مـن دمـع العـني وحـزن القلـب 
ــــه البكــــاء باللســــان, إذ يعذبوـنـــه برياســــته الـتـــي جــــار فيهــــا فعــــذب عليهــــا  فصــــح أ
وشجاعته التي يعذب عليهـا, إذ رصفهـا يف غـري طاعـة اهللا تعـاىل, وبجـوده الـذي 

مــا جــاء بــه مــن غــري حلــه ووضــعه يف غــري حقــه, فأهلــه يبكونــه هبــذه املفــاخر أخــذ 
وهو يعذب هبا بعينها, وهو ظاهر احلديث ملن مل يتكلف يف ظاهر اخلـرب مـا لـيس 

 .فيه
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓISOQXUZH@

بعــــد أن ذكــــر أقــــوال العلــــامء, وحيتمــــل أن جيمــــع ـبـــني هــــذه التوجيهــــات فينــــزل عــــىل 
مـــن كاـنــت طريقـتــه الـنــوح فمشـــى أهلـــه عـــىل : ن يقـــال مـــثالاخـــتالف األشـــخاص ـبــأ

ًطريقتـــه أو بـــالغ فأوصـــاهم بـــذلك عـــذب بصـــنعه, ومـــن كـــان ظاملـــا فنـــدب بأفعالـــه 
أمهـل هنـيهم عنهـا فـإن اجلائرة عذب بام ندب به, ومن كان يعرف من أهله اليناحة ف

 بــذلك التحــق بــاألول وإن كــان غــري راض عــذب بــالتوبيخ كيــف أمهــل ًاكــان راضــي
النهي, ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن املعصية, ثم خالفوه وفعلوا 



 ٦

ذـلـك كــان تعذيـبـه تأملــه ـبـام ـيـراه مــنهم مــن خمالفــة أمــره وإقــدامهم عــىل معصــية رهبــم, 
 .واهللا تعاىل أعلم بالصواب

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 أن امليـت ال يعـذب بالبكـاء الـذي هـو دمـع العـنيبعد عرض أقوال الفقهاء يتبني 
ئن إليه النفس أما النوح عىل امليت فالذي تطم كام ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء,

أن امليـــت ال يعـــذب مـــن  مـــا ذهـــب إليـــه مجهـــور أهـــل العلـــم ويـــنرشح لـــه الصـــدر 
بالنوح عليه ما مل يوص بذلك ومل يتعمد إمهال الوصية بعدم اليناحة عليـه لقولـه 

Ÿω ®: اهللا تعاىل uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈 ]عام  ., واهللا تعاىل أعلم]١٦٤: األ
bĆrÛbq@Z@@@@@@@@@@@@‡äÇ@ÕÜ¨aë@òîÜçb§a@ôìÇ‡i@õbÇ‡Ûaë@lìî§a@Õ’ë@†ë‡©a@l‹š@áí‹¥

òjî—¾aZ@

ـلـــيس مـنـــا مــــن رضب اخلــــدود وشــــق «:  قــــال عــــن النـبـــي عــــن عـبـــد اهللا  −١
 ).١٠٣(, ومسلم )١٢٩٧(أخرجه البخاري  −»اجلاهليةاجليوب ودعا بدعوى 

ا فــغيش عليــه, ًوجــع أبــو موســى وجعــ«:  قــالأيب بــردة بــن أيب موســى عــن  −٢
ـا : ًورأسه يف حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا, فلام أفاق قـال أ

 بريء من الصالقة واحلالقـة , إن رسول اهللا بريء ممن برئ منه رسول اهللا 
 ).١٠٤(, ومسلم )١٢٩٦(أخرجه البخاري  −»والشاقة
 ,التــي حتلــق رأســها عنــد املصــيبة: قــةاحلال والتــي ترفــع صــوهتا بالبكــاء,: ةالصــالق

 ).٣/١٩٨( فتح الباري –التي تشق ثوهبا : الشاقةو
@Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓIROUTRZH@

وال جيــوز شــق الثيــاب ولطــم اخلــدود ومــا أشــبه ذلــك, مــن الرصاخ ومخــش الوجــه 
: دان والنخعي قال يف الفصولونتف الشعر ونرشه وحلقه, قال مجاعة منهم ابن مح

 .حيرم النحيب والتعداد واليناحة وإظهار اجلزع
@Ì¾a@À@õbuIROSTTZH@



 ٧

وظــاهر األخـبـار ـتـدل عــىل حتــريم الـنـوح, وهــذه : قــال.. بعــد أن ذكــر بعــض اآلـثـار
Ÿω ®:  هنـــى عنهـــا يف حـــديث جـــابر لقوـلــه تعـــاىلاألشـــياء املـــذكورة, ألن النـبــي  uρ 

š oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â ÷ê tΒ 〈 ]هـــو الـنــوح, ولعـــن النبـــي : قـــال أمحـــد] ١٢: املمتحـنــة 
 أخــذ علينــا رســول اهللا «: أم عطيــة ريض اهللا عنهــا: النائحــة املســتمعة وقالــت

 .متفق عليه» عند البيعة أن ال ننوح
وســـاق » ..لـــيس منـــا مـــن رضب اخلـــدود«:  قـــالوعـــن أيب موســـى أن النبـــي 

 .ستغاثة والسخط بقضاء اهللاوألن ذلك يشبه الظلم واال: احلديث, قال
@‡îèànÛa@À@õbuITOSSRZH@

ـــــــه هنـــــــى عـــــــن اليناحـــــــة هنـيــــــا مطلقـــــــقـــــــد صـــــــح عـــــــن النـبــــــي  ً أ ا ولعـــــــن النائحـــــــة ً
 .,وحرم أجرة النائحةواملستمعة
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