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ُّبِالَميِِّت.ُّالُمَصاِبَُُّّتْعِزَيةَُُُّّوُتَسن ُّ

 الَميِِّت.َُّعَلىُّالبَُكاءَُُُّّوَيُجوزُُّ

َُُّّوالنِّيَاَحُة،ُّالنَّْدُب،َُّوَيْحُرُم: ،َُّولَطْمُُُّّالثَّْوِب،َُّوَشق   َُّوَنْحُوُه.ُّالَخدِّ

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 بَ ْعد : أَمَّا
 بعد ي فعل ماذا ذلك بعد ذكر ،امليت دفن  ذكر امَّ  ل ،(بِالَميِِّتُُّّالُمَصاِبَُُّّتْعِزَيةَُُُّّوُتَسن ُّ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 
 ؟امليت دفن

 مرَّم. هو ما ومنها ؛جائز هو ما ومنها ؛مسنون هو ما منها ؛أمور ثَلثة هناك أن فذكر
 أهل وتصبري ليةالتس هي التعزية: (َتْعِزَيةَُُُّّوُتَسن ُّ) قوله: ،(بِالَميِِّتُُّّالُمَصاِبَُُّّتْعِزَيةَُُُّّوُتَسن ُّ) األول: القسم عن فقال

 أو: ،«حتسابٱوال الصرب يرزقكم أن للا نسأل» مثل: دعاء أبي هلم دعا فلو ؛ابلتعزية خاص   دعاء هناك وليس امليت،

  أبس. فَل :ذلك وحنو ،«صابكمم   وجرب عزاكم، للا أحسن»

ََى،أَ  َما َوَله   َأَخَذ، َما لِلَِّ  َأنَّ  فََأْخربَْها ْرِجعْ ٱ» لرسوهلا: قال مات،  زينب لبنته بنا  ٱ أن ملسو هيلع هللا ىلص للنيب ذ كر امَّ  ول  وَك ل   ْع

 املصاب. هذا على ليصرب ؛للميت كريالتذ  من نوع   فهذا ، (2)«َوْلَتْحَتِسبْ  فَ ْلَتْصربْ  َفم ْرَها م َسمًّى، أبََِجلٍ  ِعْنَده   َشْيءٍ 

 ثَلثة على سلمامل غري تعزية يف العلماء ختلفٱ وقد امليت، املسلم تعزية   أي: (بِالَميِِّتُُّّالُمَصاِبَُُّّتْعِزَيةُُّ) :وقوله  
  أقوال:
 الذي لليهودي ملسو هيلع هللا ىلص النيب بزايرة بقياسهم ذلك على ستدلواٱو  ؛م صابه يف املسلم غري تعزية جيوز أنه األول: القول
 مات. إذا أوىل ابب فِمن ؛حلالِه تسلية   مرضه يف زايرته جاز فإذا قالوا: ،(3)مرض

 مصيبته. يف الكافر واسين   ال ألننا ذلك؛ جيوز ال أنه الثاين: والقول
 إالو  يجوز،ف شره: كف ِ   أو لإلسَلم كدعوته  الكافر تعزية يف مصلحة هناك كان  إذا وهو ؛التفصيل الثالث: والقول

 فَل.

                                                

 ه05/03/1439 خميسال يوم درس (1)
 . المدني الكلبي زيد بن أسامة حديث من (923) ومسلم (٧3٧٧) البخاري رواه  (2)
 . مالك بن أنس حديث من (1356) البخاري صحيح نظرٱ  (3)
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 كلو  ،[106:املائدة سورة] ﴾زنمن رن مم﴿ سبحانه: لقوله ؛مصيبة املوت نَّ أَ  ىلَ عَ  يدل   (الُمَصاِبُّ) وقوله:
 تصغر. مث تكرب ؛املوت مصيبة إال تكرب، مث تصغر مصيبةٍ 

صاب أن على يدل   (بِالَميِِّتُّ) وقوله:
 
 العلم: أهل وَّبب لذلك ؛«عيادة» يسمى وإمنا تعزية   سمىي   ال املوت غري يف امل

 .«زايرة» تسمى مريض غري كان  وإذا ،«املريض عيادة :ابب»
 ص لِ يَ  دفن،ي   مل أو فند   سواء مبوته، أ صيبوا امليت أهل ألن الروح؛ خروج حني من تبدأ بل ،مدد زمن   للتعزية وليس
 فَل التعزية، آلخر قت  و  هناك وليس التعزية، وقت يبدأ روحه، نزع بعد خبربه مسعوا فإذا عليه، ي صلى مل بقي أم عليه،

م عشرة ستمرَّ ٱ ولو ؛امليت أهل على التهوين هو التعزية مقصود وإمنا أايم، ثَلثةب ُت َد    .أكثر أو أايَّ
 واحدٍ  كل  إىل الوصول ومشقَّة العمران، توسع مع سيَّما ال واحد، مكانٍ  يف لتعزيتهم ؛امليت أهل جتماعٱب أبس وال

  منهم.
 له. أصل ال ألنه ذلك؛ وحنو القرآن لقراءة جتماعٱال جيوز الو 
 ي باح: ما ذلك بعد ذكر ي سن ، ام ذكر امَّ  ول

 نَِياحة. وعندان َنْدب، وعندان بكاء، عندان (الَميِِّتَُُّّعَلىُّالبَُكاءَُُُّّوَيُجوزُُّ) فقال:

 َما ِإالَّ  ول  نَ ق   َواَل  ََيَْزن ، َواْلَقْلبَ  َتْدَمع ، اْلَعنْيَ  ِإنَّ » : قال ؛جائز فهذا :مصيبة من معتادٍ  صوتٍ  خروج هو كاء:الب  

  الصوت وإخراج العني فدمع  (1)«َلَمْحز ون ونَ  ِإبْ رَاِهيم   ايَ  ِبِفرَاِقكَ  َوِإانَّ  َرب  َنا، يَ ْرَضى
 
 من اهذ ألن به؛ أبس ال ابلبكاء: عتادامل

 إبراهيم. بنهٱ موت من عين ه ودمعت ملسو هيلع هللا ىلص النيب بكى وقد آدم، بين طبيعة
  قسمني: إىل ينقسم ََير م والذي ََير م، ما ذلك بعد ذكر ي باح، ما  ذكر امَّ  ول
 ابلقول. ََير م ما :األول قسمال
 ابلفعل. ََير م ما :الثاين قسمالو 

 مرتفع، بصوت امليت ماسن ر  ذِكْ  النَّدب: (النَّْدُبَُُّّوَيْحُرُم:) بقوله: - أمران ومها - ابلقول ََير م الذي إىل وأشار
 على الصرب دمع فيهو  اجلزع، من نوع   هذا ألن ذلك؛ وحنو عابدا ، وكان صاحلا ، رجَل   كان  ويقول: صوته يرفع لو مثل:

  به. صوهتا ترفع ومل اجلزع، من نوع   فيه ليس هذا فإن ؛(2)«َأاَبه   َكْربَ   َوا» : فاطمة قول وأما املصيبة،
                                                

 . مالك بن أنس حديث من (2315) ومسلم (1303) البخاري رواه  (1)
ا» : أنس قَالَ  لفظه:و ، مالك بن أنس حديث من (4462) البخاري رواه  (2)  بنٱ قال «أَبَاهُ  كَْربَ  َوا : فَاِطَمةُ  فَقَالَتْ  يَتَغَشَّاهُ، َجعَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   - مرض شتدٱ أي: - ثَقُلَ  لَمَّ

َ  ثَابِت   َعنْ  فََضالَةَ  بْنِ  ُمبَاَركِ  ِرَوايَةِ  فِي «أَبَاهُ  َواكَْربَ » قَْولُهُ: : (8/149) الفتح في  حجر ِ: ِعنْد لُ  ،«َواكَْربَاهْ » النََّسائِي   بِيكِ أَ  َعلَى لَْيسَ » اْلَخبَرِ  نَفِْس  فِي ِلقَْولِهِ  أَْصَوُب؛ َواْْلَوَّ

ا اْليَْوِم. بَْعدَ  َكْرب   أَبِيكِ  َعلَى لَْيسَ  لََها: فَقَالَ » يَْنَهاهَا. لَكَانَ  ّلَّ َوإِ  بِذَِلكَ  َصْوتََها تَْرفَعْ  لَمْ  أَنََّها يَدُل   َوهَذَا ؛«اْليَْومِ  بَْعدَ  َكْرب    َجنَّةُ  َمنْ  أَبَتَاهْ  يَا دََعاهْ، َربًّا أََجابَ  أَبَتَاهْ  يَا قَالَْت: َماتَ  فَلَمَّ

ا نَنْعَاهْ. ِجْبِريلَ  إِلَى أَبَتَاهْ  يَا َمأَْواهْ، اْلِفْردَْوِس  ِ  َرسُولِ  َعلَى تَْحثُوا أَنْ  أَْنفُسُكُمْ  أََطابَتْ  !أَنَسُ  يَا : فَاِطَمةُ  قَالَتْ  دُفِنَ  فَلَمَّ  «الت َراَب؟ ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ



 

  علمية فوائد                                                                                                                               الجنائز كتاب - المستقنع زاد

 3 

 من جزعا   يد؛ز  مات ويقول: يصرخ شخص لو مثل: ابجلزع، الصوت رفع وهي (َوالنِّيَاَحةُُّ) قال: م حرَّم:الْ  الثاين واألمر

 .ابلصرب أمرت والشريعة ،(1)النياحة عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن األمر؛ ذلك
ُّ) قال: ابلفعل ََير م ومما  ذلك. ووحن يده يف شيئا   رمى لو :وكذا اجلزع، من نوع   هذا ألن (؛الثَّْوِبَُُّّوَشق 

 البَن كضرب  ماجلس أجزاء بعض ضرب أو ابليد، اخلد ِ  ضرب يعين: (الَخدَُُِّّّولَطْمُُّ) قال: ابلفعل ََير م مما الثاين واألمر

 قال: ،(2)عليه متفق «ِليَّةِ اجْلَاهِ  ِبَدْعَوى َوَدَعا اجْل ي وَب، َوَشقَّ  اخْل د وَد، َضَربَ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ » ملسو هيلع هللا ىلص: قال ؛ذلك وحنو الرأس أو

 ألنَّ  ذلك؛ ووحن يديه، بني هو مما منزله أاثث بعض يكسر أو األرض، يف َفرَماه   كأس  يده يف كان  لو مثل: (َوَنْحُوهُُّ)

 .[46:األنفال سورة] ﴾ىن من خن حن يمجن﴿ سبحانه: قال ؛ابلصرب مأمور   املسلم
 :حساب بغري وإمنا األعمال، مضاعفة يف يدخَلن ال عباداتن وهناك

 .[10:الزمر سورة] ﴾هث مث هت مت هب مب﴿ ؛الصرب األوىل: العبادة
َيامَ  ِإالَّ  َله   آَدمَ  ْبنِ ٱ َعَملِ  ك ل    الِلَّ : قَالَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   قَالَ  ؛الصوم خرى:األأ  والعبادة  ،(3)«ِبهِ  َأْجزِي َوَأانَ  ِل  فَِإنَّه   ،الصِ 

 املضاعفة. يف يدخل ال يعين:
 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا نعم،

 

                                                
 . عطية أم حديث من (93٧) مسلم وصحيح (4892) البخاري صحيح نظرٱ  (1)
 . الهذلي مسعود بن هللا عبد الرحمن عبد أبي حديث من (103) مسلم صحيحو (129٧) البخاري صحيح نظرٱ  (2)
(3)

 . هريرة أبي حديث من (1511) ومسلم (1904) البخاري رواه  
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