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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :قال اهللا تعاىل
 ]٧ :احلرش[ 



    
  

 

٣ 

 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آلـه وصـحبه أمجعـني 
 :وبعد

 ، وسائل اإلتصاالتقدمصة بعد تافإن من املسائل التي ينبغي دراستها وبحثها، وخ
 مـن البحث سأتطرق ملسألة النعي وحكمه ومـا يتبعـه، ويف هذا  األمواتمسألة نعيي ه

 :ن هذا البحث عىل النحو التايلو، وسيك وصورمسائل
 .ً تعريف النعي لغة واصطالحا-
 .ألفاظ تشارك النعي -
 .حكم النعي -
 . صور النعي املعارصة-
  اخلامتة-



    
  

 

٤ 

 
   

  :تعريف النعي يف اللغة
النون والعني واحلرف املعتـل     :( ـ ـ رمحه اهللا تعاىل   ) هـ٣٩٥ت( فارس ل ابن قا

  .)١()خرب املوت: أصل صحيح يدل على إشاعة الشيء، منه
  :تعريفه يف االصطالح

ـ ) هـ٦٠٦ت(قال ابن األثري نعى امليت ينعاه نعياً، وِنِعياً، إذا :( ـ رمحه اهللا تعاىل 
   .)٢("أذاع موته، وأخرب به، وإذا ندبه

  

والنعي عندهم أن ينـادى يف      :( ـ ـ رمحه اهللا تعاىل   ) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي   
  .)٣()الناس أن فالناً مات ليشهدوا جنازته

  

   .)٤()هو اإلخبار باملوت:( ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ) هـ١٢٥٢(وقال ابن عابدين
م فظهر مما تقدم أن النعي عند أهل العلم منهم من يقصره على النداء باملوت، ومنه              

  . من يدخل فيه اإلخبار باملوت املقرون مبدح امليت وتعداد صفاته
والذي يظهر أن النعي يطلق على اإلخبار مبوت امليت وإذاعة ذلك، ويطلق أيـضاً              
على ما قد يصاحب ذلك من قول كتعداد مناقب امليت، أو فعل كشق اجليوب وضرب        

  .اخلدود، واهللا أعلم





                                                        
 .مادة نعى) ٢/٥٦٨(معجم مقاييس اللغة )١(

 ).٥/٨٥(النهاية  )٢(

 ). ٣/٣٠٤(جامع الترمذي  )٣(

  ).٣/٧٢( حاشية ابن عابدين)٤(



    
  

 

٥ 

)١(
هناك ألفاظ يطلقها أهل العلم ويذكرون هلا أحكاماً، وهي تشارك النعي من بعض             

  .الوجوه، ولذلك حنن حباجة إىل الوقوف على معاين هذه األلفاظ
 

اإلقبـال علـى   :(ـ رمحه اهللا تعاىل ـ هو ) هـ٧٧٠ت(قال الفيومي: الندب لغة
  .)٢()تعداد حماسن امليت كأن امليت يسمعها

  

أن تـذكر  :( قال ابن األثري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف تعريـف النـدب     :حاًاصطال
  . )٣()النائحة امليت بأحسن أوصافه، وأفعاله

  

ـ   ) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامة   تعـداد حماسـن     هـو    :( عنه ـ رمحه اهللا تعالى
  .)٤()امليت

ـ ) هـ٦٧٦ت(وقال النووي تعديد حماسن امليت مع : الندب:(ـ رمحه اهللا تعاىل 
  . فإن الندب يشترك مع النعي يف كونه تعداداً لصفات امليت وحماسنههيوعل .)٥()اءالبك

 

 
  .)٦(وهي يف اللغة من النوح، والنياحة على امليت هي البكاء عليه جبزع وعويل

 النـووي ـ رمحـه اهللا    اإلمام وأما يف االصطالح فهي موافقة للمعىن اللغوي قال 
  . )٧() رفع الصوت بالندبوالنياحة:(تعاىل ـ

                                                        
 .بتصرف) ٢-١:ص(النعي للشيخ خالد املصلح )١(

 .)٢/٥٩٧(املصباح املنري )٢(

 ).٥/٣٤(ايةالنه )٣(

 ). ٣/٤٨٩( املغين)٤(

 ).٥/٢٨٠(اموع )٥(

 .املصدر السابق )٦(

 ).  ٥/٢٨١(اموع )٧(
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وقد وسع بعض أهل العلم معىن النياحة فجعل منها كل ما هيج املصيبة من وعظ أو           
  .)١(إنشاء شعر، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .ومن هذا يتبني أن النياحة هي إظهار اجلزع والتسخط على موت امليت
ـ ـ رمحه اهللا تعاىل) هـ٧٢٣ت(قال اإلمام القرايف أن تقول النائحة : وصورته:(  

لفظاً يقتضي فرط مجال امليت وحسنه وكمال شجاعته وبراعته وأته ورئاسته وتبـالغ             
فيما كان يفعل من إكرام الضيف والضرب بالسيف والذب عن احلرمي واجلار إىل غـري         

يعز ذلك من صفات امليت اليت يقتضي مثلها أالَّ ميوت، فإن مبوته تنقطع هذه املصاحل و               
وجود مثل املوصوف ذه الصفات ويعظم التفجع على فقد مثله، وأن احلكمة كانـت    

فمىت كان لفظها مشتمالً على هـذا       . بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك املصاحل يف العامل       
كان حراماً، وهذا شرح النوح؛ وتارة ال تصل إىل هذه الغاية غري أا تبعد السلوة عـن    

عليهم، فيؤدي ذلك إىل تعذيب نفوسـهم وقلـة صـربهم           أهل امليت ويج األسف     
وضجرهم، ورمبا بعثهم ذلك على القنوط وشق اجليوب وضرب اخلدود، فهذا أيـضاً             

  .)٢("حرام
 

وهو يف اللغة بكاء امليت بعد موته ومدحه، وكذا إذا عددت حماسنه، وكـذلك إذا          
  . )٣(نظمت فيه شعراً

 ومنه قول سعد بن أيب وقاص       . )٤(ن الوقوع يف مكروه   ويراد به أيضاً التوجع م    
  .)٥( أن مات مبكة حاله، يرثي "لكن البائس سعد بن خولة ": لهيف قول النيب 

                                                        
 ).٢/٥٦٩(، اإلنصاف )٢/٢٢٧(الفروع: ينظر )١(

  ).٢٩٢-٢/٢٩١( الفروق)٢(

 ).١٤/٣٠٩(لسان العرب )٣(

  ).٢/٣٦(الفائق )٤(

 مـسلم يف    وأخرجه،  )١٢٩٥:برقم٣/٥١٣( بن خولة   سعد باب رثاء النيب    : أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز     )٥(
   .، وغريمها)١٦٢٨:برقم١٢٥١-٣/١٢٥٠(باب الوصية بالثلث: كتاب الوصية
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  :حكم النعي: مسألة -١    
اختلف العلماء ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ يف حكم النعي على قولني، فقائل بـاملنع،    

ا على أحاديث يف منع النعي، والقـائلون باحلـل          وقائل باحلل، فالقائلون باملنع اعتمدو    
  . )١(اعتمدوا على أحاديث جتيز النعي

وقبل الشروع يف احلديث عن حكم النعي ال بد من معرفة ما ورد مـن أدلـة يف                  
حىت نكون على بينـة يف بنـاء األحكـام        ودراستها، وبيان صحتها من عدمه،      ذلك،  

  . على دليل صحيح، وإال ملا كانت صحيحةالشرعية، ألن األحكام الشرعية ال تقوم إال
وعند الدراسة وجدت أن هناك أحاديث تدل على منع النعي، وأخرى على جوازه             

  :وهي كالتايل
  

،  يف حديثني فقط، حديث حذيفة بن اليمان         ورد النهي عن النعي عن النيب       
  .وحديث ابن مسعود 

 

 
إذا مت فال تؤذنوا يب، إين أخاف أن يكوناً نعيـاً، فـإين             :(قال  حديث حذيفة 
  ).   ينهى عن النعيمسعت رسول اهللا 

هكذا رواه غري واحد عن حبيب بن سليم القبسي عن بالل بن حيىي العبسي عـن                
  .حذيفة بن اليمان 

  

: ، والترمذي كتاب اجلنائز   )٢٧٥-٣/٢٧٤(، وابن أيب شيبة   )٥/٣٨٥(أخرجه أمحد 
  .واللفظ له). ٣/٣٠٣(ا جاء يف كراهية النعيباب م

كان حذيفة إذا كانـت يف      :( عن حبيب عن بالل قال    ) ٤/٧٤(وأخرجه البيهقي   
  .فذكره...) أهله جنازة

                                                        
ومعلوم أنه لو ظهر تعارض بني نصني من نصوص الشريعة فإنه يذهب إىل اجلمع بينهما، فإن مل ميكن اجلمع بينهما                     )١(

 .ك إىل النسخذهب إىل الترجيح، فإن مل ميكن ذلك، يذهب بعد ذل
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بـاب مـا جـاء يف النـهي عـن           : وهو عند ابـن ماجـه كتـاب اجلنـائز         
كان حذيفة إذا مـات  :( عن حبيب، عن بالل بن حيىي قال    ) ١٤٧٦برقم١/٤٧٤(النعي
  .فذكره...) ال تؤذنوا به أحداً:  امليت، قالله

  ). حبيب بن سليم الكويف( يف ترمجة )١(وأخرجه أمحد بنحوه، وعنه املزي
  

، )٢/٤٧(حسن صحيح، ويف ذيب الكمـال     ): ٣/٣٠٤(وقال الترمذي يف سننه   
أحكـام  ( فقط، وهكـذا نقلـه األلبـاين يف         ) حسن:(قاال) ٤/٥١(وحتفة األحوذي 

  .ا من اختالف النسخ، وهذ)٤٤:اجلنائز
  

: قال الدراوردي عن ابن معـني     :()٢(وبالل بن حيىي العبسي الكويف، قال ابن حجر       
  ).بلغين  عن حذيفة: روايته عن حذيفة مرسلة؛ ويف كتاب ابن أيب حامت وجدته يقول

هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس يف شيء منـها            :( وقال ابن القطان  
ترمذي حديثه عن حذيفة، فمعتقده ـ واهللا أعلم ـ أنه مسع   ذكر مساع، وقد صحح ال

  ).منه
  

وقد سبق اختالف نسخ الترمذي يف ذلك، وال يقوى هذا ألن يكون دليالً علـى               
  .نسبة تصحيح الترمذي لسماع بالل من حذيفة

  

فاإلسناد مرسل، وبالل عن حذيفة مرسل، مث إن حبيب بـن سـليم قـال عنـه              
  .، فالرجل ليس حبجة)مقبول:( )٤(، وقال ابن حجر)صاحل احلديث:( )٣(الذهيب

  

وأما توثيق ابن حبان له، فقد علم تساهل ابن حبان، فقد اشترط أال يدخل يف ثقاته               
إال من توفرت فيه عدة أشياء ذكرها يف مقدمة ثقاته، ويف غري موضع، ومع ذلك أخل                

                                                        
 .)١٠٧٢:رقم الترمجة٢/٤٧ (ذيب الكمال )١(

 ).٨٤١:رقم الترمجة١/٤٦٤(ذيب التهذيب )٢(

 ).١/٣٠٨(الكاشف )٣(

 ).١١٠٢:رقم الترمجة٢١٩:ص(تقريب التهذيب )٤(



    
  

 

٩ 

سه كما يـنص علـى   بشروطه، ووضع يف ثقاته أناساً ال يعرفون؛ بل ال يعرفهم هو نف        
، والعالئي، وابن حجر    )الصارم املنكي (ذلك أحياناً، ونبه على ذلك ابن عبد اهلادي يف          

  .)١(، وغريهم)اللسان( يف 
  

 لفظه، فال تقوم به حجـة     يف   لضعف بعض رواته، مع اضطراب       ،فاحلديث ضعيف 
  . ـ واهللا تعاىل أعلم ـ

، وغري واحد   )٣(ابعه عليه األلباين  ، وما ت  )٢(وأما حتسني احلافظ ابن حجر له يف الفتح       
  .ففيه نظر ملا سبق بيانه

  

 
إياكم والنعي، فإن النعي من عمل      :" قال  عن النيب    حديث عبداهللا بن مسعود     

  ". أهل اجلاهلية
  ).والنعي آذان بامليت:(     قال عبداهللا

حـدثنا  قـال  ازي، فهذا احلديث قد انفرد به الترمذي فرواه عن حممد بن محيد الر 
حكَّام بن سلم، وهارون بن املغرية عن عنبسة عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن                

  . فذكره عن النيب عبداهللا بن مسعود 
: يف حديثه نظر، وقال النسائي    : وحممد بن محيد الرازي قد تكلم فيه؛ قال البخاري        

عندي عـن  :  فضلك الرازيرديء املذهب غري ثقة، وقال  : ليس بثقة، وقال اجلوزجاين   
ما رأيـت   : ابن محيد مخسون ألفاً ال أحدث عنه حبرف، وقال صاحل بن حممد األسدي            

أحداً أحذق بالكذب من رجلني سليمان الشاذكوين، وحممد بن محيد، وقال أبو زرعة             
  .)٤(كان يكذب: عنه

                                                        
 . بتصرف)١٠:ص(نعي األموات )١(

 ).٣/٤٤٣(فتح الباري )٢(

 ).٤٤:ص(أحكام اجلنائز )٣(

 ).٦٠٨١:رقم الترمجة١١٠-٩/١٠٩( ذيب التهذيب)٤(



    
  

 

١٠ 

  .)١()ثقة له غرائب:(وأما حكَّام بن سلم فقال عنه احلافظ ابن حجر
: وقال عنه . و محزة فهو ميمون األعور كما صرح بذلك الترمذي يف جامعه          وأما أب 

  .)٢(ليس بالقوي عند أهل احلديث
  

  ).ضعيف:( )٣(وقال عنه احلافظ ابن حجر
، لضعف حممد بن محيد، وأيب محزة       فبهذا يظهر أن السند ال يصح رفعه إىل النيب          

  .األعور
:( حنوه ومل يرفعه، ومل يذكر فيـه       وقد وقع عند الترمذي عن عبداهللا عن النيب         

  .فهذا احلديث موقوف). والنعي آذان امليت
وهذا أصح من حديث عنبـسة عـن أيب         :( ورجح الترمذي وقفه يف سننه، وقال     

  .)٤()محزة
  . )٥()ورفعه بعضهم والوقف أصح:( وصحح وقفه أيضاً البغوي فقال

ه، وأن الرجل ضـعيف     ومدار هذا األثر على أيب محزة األعور، وقد سبق بيان حال          
  .ليس حبجة

  .فاحلديث ال يصح مرفوعاً، وال موقوفاً
  .   وذا يظهر أن أحاديث النعي ال يصح منها شيٌء

                                                        
 ).١٤٤٦:رقم الترمجة٢٦١:ص( تقريب التهذيب)١(

 ).٣/٢٠٣( جامع الترمذي)٢(

 ).٧١٠٩:رقم الترمجة٩٩٠:ص( تقريب التهذيب)٣(

 ).٣/٣٠٣( جامع الترمذي)٤(

 ).٥/٣٤٠(شرح السنة  )٥(



    
  

 

١١ 

  
  .)١("نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه :" أن النيب  عن أيب هريرة -١

  .)٢()يتوفيه استحباب اإلعالم بامل):( هـ٦٧٦ت(النووياإلمام قال 
  

وذهب قوم إىل أن النعي :( ــ رمحه اهللا تعاىل   )هـ٥١٦ت(البغوياإلمام وقال 
  .  )٣()ال بأس به
ـ  )هـ١١٨٢ت(الصنعايناإلمام وقال  فيه دليل على أن النعي :(ـ رمحه اهللا تعاىل 

  .)٤()اسم لإلعالم باملوت، وأنه رد اإلعالم جائز
 مث أخذها ، أخذ الراية زيد فأصيب:"  قال النيب  : قال عن أنس بن مالك       -٢

 لتذرفان   وإن عيين رسول اهللا      ، مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب       ،جعفر فأصيب 
  .)٥("مث أخذها خالد بن الوليد من غري إمرة ففتح له

ويف احلديث جواز اإلعالم مبوت امليـت، وال     ):(هـ٨٥٢ت(قال احلافظ ابن حجر   
  .)٦()يكون ذلك من النعي املنهي عنه

ـ رضي اهللا عنهماـ عن ابن عباس   -٣   مر بقرب قد دفن لـيالً  أن رسول اهللا  
 ، دفناه يف ظلمة الليل  : قالوا ،" أفال آذنتموين  :" البارحة قال  : قالوا "؟ مىت دفن هذا   :"فقال

  .)٧( وأنا فيهم فصلى عليه: قال ابن عباس، فقام فصففنا خلفه،فكرهنا أن نوقظك
                                                        

 وأخرجـه ، )١٢٤٥:برقم٣/٤٥٢الفتح ( الرجل ينعى إىل أهل امليت نفسه      باب: كتاب اجلنائز يف  أخرجه البخاري    )١(
 .)٩٥١:برقم٢/٦٥٦(باب يف التكبري على اجلنازة: كتاب اجلنائزيف مسلم 

 ).٧/٣٠(شرح صحيح مسلم )٢(

 ).٥/٣٤١( شرح السنة )٣(

 ).٢/٢٠٥(سبل السالم )٤(

جلهاد ، ويف كتاب ا)١٢٤٦:برقم ٣/٤٥٢الفتح(نفسهبباب ينعى إىل أهل امليت  : كتاب اجلنائز يف   أخرجه البخاري    )٥(
بـاب غـزوة مؤتـة مـن أرض     : ، ويف كتـاب املغـازي  )٢٧٩٨:بـرقم ٦/٩٣الفـتح (باب متين الشهادة : والسري
 .)٤٢٦٢:برقم٨/٣٠٢(الشام

 ).٨/٣٠٢( فتح الباري)٦(

، )١٣٢١:بـرقم  ٥٤٦-٣/٥٤٥(باب صفوف الصبيان مع الرجال يف اجلنائز      : كتاب اجلنائز يف   أخرجه البخاري    )٧(
 .وغريمها)٩٥٦:برقم٢/٦٥٩(باب الصالة على القرب: ائزكتاب اجلنيف  مسلم وأخرجه



    
  

 

١٢ 

  .)١()فيه داللة الستحباب اإلعالم بامليتو:( قال اإلمام النووي
  

 ، أسود أو امرأة سوداء كان يقم املسجد فمـات          أن رجالً   أيب هريرة  عن   -٤
 أو  " أفال كنتم آذنتموين به دلوين على قـربه        :" قال ، مات : فقالوا ، عنه فسأل النيب   

  .)٢("اقربها فأتى قربها فصلى عليه" :قال
 ما من ميت تصلي عليـه  :" قالن النيب عـ رضي اهللا عنها ـ  عن عائشة   -٥

  .)٣("أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه
 فلـه  يصلِّ من شهد اجلنازة حىت ي": قال رسول اهللا :قال  هريرة  أيب عن -٦
 مثل اجلـبلني  :" قال؟ قيل وما القرياطان،" ومن شهد حىت تدفن كان له قرياطان       ،قرياط

  .)٤("العظيمني
 وال ميكـن    ،، والصالة عليه   حلضور اجلنازة  ففي هذين احلديثني ندب من النيب       

  .إدراك ذلك الفضل إال باإلعالم حلضور هذه اجلنازة، فدل ذلك على جواز النعي
 خرج زوجـي يف طلـب   :قالتـ رضي اهللا عنها ـ   الفريعة بنت مالك   عن-٧

 فجاء نعي زوجي وأنا يف دار من دور         ؛ فقتلوه ،)٦( فأدركهم بطرف القدوم   ،)٥(أعالج له 
                                                        

 ).٧/٣٦( للنوويشرح مسلم )١(

:  اجلنائز كتابيف   مسلم   وأخرجه،  )٤٥٨:برقم ٢/١٢٦(..باب كنس املسجد  : كتاب الصالة يف   أخرجه البخاري    )٢(
ـ   :"وغريمها، وزاد مسلم  )٩٥٦:برقم٢/٦٥٩(باب الصالة على القرب    لـها وإن اهللا  هى أإن هذه القبور مملوءة ظلمـة عل

درجة يف هـذا    ا م أل؛ ة البخاري هذه الزياد   جوإمنا مل خير  ):(٢/١٢٧(قال احلافظ يف الفتح   " ينورها هلم بصاليت عليهم   
اب ت ذلك بدالئله يف كت   حوقد أوض ، زيدن  باد  من أصحاب مح   بني ذلك غري واحد   ، وهي من مراسيل ثابت   ، اإلسناد

 أو من رواية  ، ةعلى الظن أن هذه الزيادة من مراِسيل ثابت كما قال أمحد بن عبد            يغلب  : قال البيهقي ، "جبيان املدر " 
عامر اخلزاز كالمهـا   ووقع يف مسند أيب داود الطيالسي عن محاد بن زيد وأيب. ثابت عن أنس يعين كما رواه ابن منده     

 .)عن ثابت ذه الزيادة

 .)٩٤٧:برقم ٢/٦٥٤(ة شفعوا فيهباب من صلى عليه مائ: كتاب اجلنائز يف مسلم أخرجه )٣(

يف  مـسلم    وأخرجـه ،  )١٣٢٥ :برقم٣/٥٥٤الفتح(باب من انتظر حىت تدفن    : كتاب اجلنائز يف  أخرجه البخاري    )٤(
 .وغريمها) ٩٤٥:برقم٢/٦٥٢(باب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها: كتاب اجلنائز

 .)١/٦٥٤ السندي على ابن ماجهحاشية(مجع علج؛ وهو الرجل من العجم واملراد عبيد) جأعال( )٥(

حاشية الـسندي علـى ابـن       (اسم موضع على بعد ستة أميال من املدينة       ،   بفتح القاف وختفيف الدال وتشديدها     )٦(
 .)١/٦٥٥ماجه



    
  

 

١٣ 

 يا رسول اهللا جاء نعي زوجي      : فقلت ، فأتيت النيب    ، عن دار أهلي   )١(األنصار شاسعة 
  وال مـاالً   ، ينفق علـي    ومل يدع ماالً   ، ودار إخويت  ،وأنا يف دار شاسعة عن دار أهلي      

خويت فإنه أحب    فإن رأيت أن تأذن يل فأحلق بدار أهلي ودار إ          ، ميلكها  وال داراً  ،ورثته
 فخرجت قريرة عيين ملـا      : قالت ،"فافعلي إن شئت  :" قال ؛إيل وأمجع يل يف بعض أمري     

 ، أو يف بعض احلجرة    ، حىت إذا كنت يف املسجد     قضى اهللا يل على لسان رسول اهللا        
امكثي يف بيتك الذي جاء     :" فقال ، فقصصت عليه  : قالت "؟كيف زعمت :"دعاين فقال 

 .)٢( قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً"كتاب أجلهفيه نعي زوجك حىت يبلغ ال 
  

م دعـت أم  ا ملا جاء نعي أيب سفيان من الـش     :عن زينب بنت أيب سلمة قالت      -٨
ـ رضي اهللا عنهاـ حبيبة    ، بصفرة يف اليوم الثالث فمسحت عارضـيها وذراعيهـا   
مرأة تـؤمن    ال حيل ال   :" يقول  إين كنت عن هذا لغنية لوال أين مسعت النيب           :وقالت

باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج فإا حتد عليه أربعة أشهر                 
   .)٣("وعشراً

فهذا احلديث والذي قبله يدالن على اشتهار النعي، ووقوعه عند السلف، وحبضرة            
  .النيب 

  

  

                                                        
 .) مادة شسع٢/٤٧٢النهاية(  أي بعيدة الدار )١(

 ،)٩٦:بـرقم  ٥١٨:ص( حىت حتـل   باب مقام املتوىف عنها زوجها يف بيتها      : كتاب الطالق يف   مالكاإلمام  أخرجه   )٢(
 ٧٢٧:ص(باب يف خـروج املتـوىف عنـها زوجهـا         : كتاب الطالق يف   الدارمي   وأخرجه،  )٦/٣٧٠( أمحد وأخرجه

، )٢٣٠٠:بـرقم ٣٩٨-٢/٣٩٧(باب يف املتوىف عنـها تنتقـل      : كتاب الطالق يف   أبو داود    وأخرجه،  )٢٢٩١:برقم
 وأخرجـه ،  )٢٠٣١:بـرقم ٦٥٥-١/٦٥٤( عنها زوجها؟  باب أين تعتد املتوىف   : كتاب الطالق يف  ابن ماجه   أخرجه  و

يف  النـسائي    وأخرجه،  )١٢٠٤:برقم٣/٤٩٩(باب ما جاء أين تعتد املتوىف عنها زوجها؟       : كتاب الطالق يف  الترمذي  
، وصححه األلباين كما    )٣٥٢٨:برقم ٥١١-٦/٥١٠(باب مقام املتوىف عنها زوجها يف بيته حىت حتل        : كتاب الطالق 

وأحال بعد قولـه صـحيح إىل        ،)١٦٦٤:برقم٢/١٧٤(صحيح ابن ماجه  و) ٢٣٠٠:برقم٢/٤١(يف صحيح أيب داود   
  ).٢١٣١:برقم (اإلرواء التحقيق الثاين

، وأخرجه مسلم كتاب    )١٢٨٠:برقم٣/٤٨٩الفتح(باب إحداد املرأة على غري زوجها     : أخرجه البخاري يف اجلنائز    )٣(
 ).١٤٩١:برقم٢/١١٢٧(باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة: الطالق



    
  

 

١٤ 

ألن  فإذا كان هناك نعي جمرد عن النداء، ورفع الصوت فإنه جائز بل مـستحب،             
  .ذلك وسيلة ألداء حقه من الصالة عليه واتباع جنازته

، )٤(، واحلنابلة )٣(، والشافعية )٢(، واملالكية )١(وقد ذهب مجهور أهل العلم من احلنفية      
  . إىل جواز اإلعالم باملوت من غري نداء؛ ألجل الصالة)٥(وغريهم

ل العلمـاء  قا:( النووي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ استحباب النعي فقال  اإلمام وقد نقل 
  .)٦()يستحب إعالم أهل امليت وقرابته، وأصدقائه: احملققون من أصحابنا وغريهم

وأما النعي الذي كان ينهى عنه السلف فهو نعي اجلاهلية، فاأللف والالم للعهـد               
   .الذهين، وهو ما كان معروفاً يف اجلاهلية

ـ   يؤذن صـديقه،  ال بأس إذا مات الرجل أن :( قال إبراهيم النخعي ـ رمحه اهللا 
  .)٧( )وإمنا يكرهون أن يطاف يف االس أنعي فالناً كفعل اجلاهلية

ـ  ابن األثريقال اإلمام  إذا مـات  وا كـان املشهور أن العرب و:(ـ رمحه اهللا تعاىل 
ـ  ِءنعا: يقول ينعاه إليهم    بعثوا راكباً إىل القبائل   أو قتل   منهم شريف     ء، أو يانعـا   اً فالن
  .)٨() فالنوتهلكت العرب مب أو هلك فالن،: العرب، أي

يكـون مـع النعـي    و:( وقد نقل اإلمام النووي كالم ابن األثري السابق وزاد عليه   
  . )٩()ضجيج وبكاء

                                                        
 ).٢/٢٢(بدائع الصنائع )١(

 ).٤٢٤(/ حاشية الدسوقي)٢(

  ).٧/٣٠(شرح صحيح مسلم، و)٥/١٧٤(اموع  )٣(

 ).٢/٢١٩(، املبدع)٢/١٥٢(، الفروع)٥٢٥-٣/٥٢٤(املغين )٤(

   ).٤/٧٠(، ونيل األوطار)٤/٥١(، وحتفة األحوذي)٥/١٧٣( اموع )٥(

 )١٦٥:ص( األذكار )٦(

ابـن أيب   أخرجـه   ، و )٦٠٥٦:بـرقم (علـى امليـت   باب النعـي    : ق يف مصنفه كتاب اجلنائز    أخرجه عبدالرزا  )٧(
 ).٣/٢٧٦(شيبة

   ).٥/٨٦(النهاية  )٨(

   ).١٦٥:ص(األذكار للنووي  )٩(



    
  

 

١٥ 

ـ   ابن حجرقالو  أم كانوا يرسلون من يعلن خبـرب مـوت   :(ـ رمحه اهللا تعاىل 
  .)١()امليت على أبواب الدور واألسواق

، الذي  إال أن يشابه نعي اجلاهلية    وأنه جائز،  وبعد عرض ما سبق يتبني حكم النعي      
، وقـد   التشبه بأهل اجلاهلية  فإنه ال جيوز، ملا فيه من       فيه ذكر ملآثر امليت واملفاخرة ا،       

وعلى هذا فال حرج يف اإلخبار مبوت امليت لكل غرض صـحيح             ينا عن مشاتهم،  
  .كما تقدم

  

 من النعي املنهي عنـه، وقـال   وأما إعالم القرابة، واإلخوان مبوت الشخص فليس    
 ال أحب الصياح ملوت الرجـل علـى     (: أنه قال  بلغين عن أنس بن مالك      : البيهقي

  .)٢()فأعلم الناس مبوته مل يكن به بأس، ولو وقف على حلق املساجد أبواب املساجد

  :)٣(صور النعي املعاصرة: مسألة -٢
 نظر هل تدخل يف النعي احملرم       هناك العديد من الصور املعاصرة للنعي اليت حتتاج إىل        

  :أو ال؟ وقد تناولتها يف املسائل التالية
 

وما أشبهها من وسائل اإلعـالم العـام كاملنتـديات،           إعالن الوفاة يف الصحف،   
 جمـرداً أو    والصفحات العامة يف شبكة اإلنترنت، كل ذلك ال خيلو أن يكون إعالنـاً            

  .وال خيلو أيضاً أن يكون قبل الصالة على امليت أو بعده. إعالناً غري جمرد
فإن كان اإلعالن قبل الصالة جمرداً عن نداء ورفع صوت وليس فيه تفجع علـى                
امليت وال إعظام حلال موته وال تسخط فيه وال ضجر فإن ذلك جائز، ال سيما إذا كان                 

وال . له أو كان له شأن ومكانة يف اإلسالم أو نفع علـم           امليت مما يهم الناس أمره وحا     
  . بأس أن يقترن باإلعالن ثناء يسري مطابق للواقع يرغِّب يف الدعاء له والصالة عليه

                                                        
 ).٣/٤٥٣( الباري فتح )١(

 ).٤/١٢٤(باب من كره النعي واإلذان فيه، والقدر الذي ال يكره منه : السنن الكربى )٢(

 .بتصرف) ٥-٣:ص(خالد املصلحالنعي للشيخ  )٣(



    
  

 

١٦ 

 النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، ففي صحيح مسلم مـن         ويدل هلذا نعي النيب     
مة، فقـام فأمنـا   مات عبد هللا صاحل أصح ":قال رسول اهللا :  قالحديث جابر   

مات عبد هللا صاحل ثناء عليه وتزكية لـه         :  يف نعيه النجاشي   فقوله  . )١("وصلى عليه 
  . حيث وصفه بالصالح، ويف هذا تنشيط على الدعاء له والصالة عليه

  

أما إن كان اإلعالن عن املوت بعد الصالة عليه فإن كان رد اإلعـالم بـاملوت                
نه؛ ألن الصحف وشبهها من الوسائل اإلعالميـة هـي          فالظاهر أنه من النعي املنهي ع     

ويتأكد النـهي والتحـرمي إذا   . أقرب ما تكون امع الناس ومنتديام يف العصر األول 
كان اخلرب متضمناً ملا يثري األحزان ويهيج على البكاء، أو كان متضمناً الشهادة باجلنـة           

 :اة قول اهللا تعـاىل    للميت أو ما يفهم منه ذلك ككتابة بعضهم يف خرب الوف            

               

  
 

  .ن مثل هذا حمرم ال جيوز، فإ)٢(
الصالة على امليت ملصلحة معتربة شرعاً كإبراء ذمة        أما إن كان اإلعالم باملوت بعد       

  . امليت، وما أشبه ذلك فإن هذا جائز ال بأس به؛ ملا فيه من املصلحة
وأما اإلعالن :(قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف فتوى له  

عن موت امليت فإن كان ملصلحة مثل أن يكون امليت واسع املعاملة مع الناس بني أخذ                
  ). وإعطاء وأعلن موته لعل أحداً يكون له حق عليه فيقضى أو حنو ذلك فال بأس

  

 
جرى عمل كثري من الناس يف هذه األيام على تبادل الرسائل اهلاتفيـة أو الربيـد                
اإللكتروين لإلخبار باملوت، والذي يظهر أن مثل هذا إن كان ألجل الصالة على امليت              
أو الدعاء له أو تعزية املصاب به وحنو ذلك فهو مستحب؛ ألن ذلك وسـيلة لتلـك                 

                                                        
:  مسلم كتاب اجلنائز   وأخرجه،  )٣٨٧٧:برقم٧/٥٨٧الفتح(باب موت النجاشي  :  أخرجه البخاري كتاب املناقب    )١(

 ).٩٥٢:برقم٢/٦٥٧(باب يف التكبري على اجلنازة

  .٣٠-٢٧:سورة الفجر آية  )٢(



    
  

 

١٧ 

وكـذلك  . ، والوسائل هلا حكم الغايات، وما ال يتم الصاحل إال به فهو صاحل      الصاحلات
إن إعالن املوت بالرسـائل اهلاتفيـة أو   : وميكن أن يقال. احلكم إن كان ذلك ملصلحة  

  . الربيد اإللكتروين ال خيرج عما سبق من كالم أهل العلم يف حكم النعي ارد
  

 
ر خرب وفاة عامل من العلماء، أو علم من األعالم يف اخلطب سواء كانت خطبـة      ذك

  :اجلمعة، أو خطبة خاصة لإلعالم مبوته ينقسم إىل قسمني
أن يكون ذلك إلخبار الناس مبوت من يهمهم معرفـة خـربه، ومل              :القسم األول 

ـ                ائز ال  يسبق علم عام مبوته، أو كان ذلك ملصلحة راجحة فالذي يظهر يل أن ذلك ج
حرج فيه، ولو اقترن به ثناء يسري مطابق للواقع، وسواء كان اإلعالن يف خطبة اجلمعة               

  .  أو يف خطبة خاصة لإلعالم مبوته
، خطب النيب :  قالويدل هلذا ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك         

رواحة أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها عبداهللا بن              ":فقال
ما يسرهم أم عندنا    : فأصيب، مث أخذها خالد بن الوليد عن غري إمرة، ففتح له، وقال           

  .)١("وعيناه تذرفان
  

 بعـد   خطب الناس ملا اضطربوا يف وفاة الرسول ويشهد له أيضاً أن أبا بكر    
 فـإن   أما بعد، من كان يعبد حممداً       ( :، فقال يف خطبته املشهورة    أن تيقن موته    

  . )٢() قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوتحممداً
أما دليل جواز الثناء اليسري املطابق للواقع يف خرب الوفاة ما أخرجـه مـسلم مـن                 

مات عبد هللا صاحل أصحمة، فقـام فأمنـا    ":قال رسول اهللا :  قالحديث جابر   
  . )٣("وصلى عليه

                                                        
 ). ١٧:ص(سبق خترجيه )١(

، )١٢٤٢:بـرقم  ٣/٤٤٨الفتح(ول على امليت بعد أن أدرج يف أكفانه         باب الدخ :  كتاب اجلنائز  أخرجه البخاري  )٢(
 ).٤٤٥٤:برقم٨/٤٩٣الفتح( ووفاتهباب مرض النيب : ويف كتاب املغازي

 ).١٦:ص(سبق خترجيه )٣(



    
  

 

١٨ 
  

ني أن يصربهم ببيان أن ما أصـاب        وحيسن يف مثل هذا املقام إن كان الناس مصاب        
امليت أمر آٍت على كل أحد، وأنه سبيل البد منه، وباب البد من دخوله، وأن يـبني                 

  .وجوب الصرب وفضله ومجيل عاقبته وسوء منقلب التسخط والضجر
صحيح من اإلخبار مبوت امليت أو أن يكون اخلطيب     أال يكون غرض   :القسم الثاين 

يت وفضائله وأعماله وصفاته أو عظيم اخلسارة مبوته فإن ذلك          قد أكثر من ذكر مآثر امل     
ال جيوز، وهو من النعي احملرم، إذ هو نظري ما كان يفعله أهل اجلاهلية من بعث املنادي                 

وقد تقدم يف الكالم عن النعي ما يدل على         . ينادي مبوت امليت ويذكر مآثره ومفاخره     
طباء يذكر يف كالمه ما يهـيج األحـزان         حترمي هذا القسم، ال سيما وأن كثرياً من اخل        

وال يشك عامل مبوارد الـشريعة  . ويضعف عن الصرب، ويبعد املصابني بامليت عن السلوة 
  .ومصادرها أن مثل هذا ال جيوز

  

 
أو علـم مـن     مما انتشر بني الناس يف األزمنة املتأخرة أنه إذا مات عامل من العلماء              

األعالم طلب من طالبه أو معارفه أو أقاربه أو زمالئه أو من هلم صلة به أن يتحـدثوا                  
. عنه؛ إما يف مشاركات إذاعية أو مرئية أو حماضرات أو ندوات أو مقاالت أو تعليقات              

ويتلخص ذلك كله يف أنه عد حملاسن امليت وإبراز جلوانب شخصيته والثناء عليه ومـا               
  . أشبه ذلك

  

  :والذي يظهر يل أن مثل هذه األعمال تنقسم إىل قسمني
ما كان وقت املصيبة قبل السلو عنها فهذا داخل يف النعـي املنـهي           :القسم األول 

عنه؛ ألن مؤداه التفجع على امليت وإعظام حال موته وأن مبوته تنقطع املصاحل، ويعـز               
قصود الشرع من ختفيـف  وجود نظريه، ويف هذا جتديد األحزان ونكء اآلالم وخمالفة م 

  . املصاب وتسهيله؛ ليكون ذلك عوناً يف الصرب على قضاء اهللا وقدره
  

ما كان بعد السلوة وبرود املصيبة فال بأس بذلك من حيث األصـل،       :القسم الثاين 
فإن كان الغرض منه التأسي بالصاحلني واالقتداء م فإن ذلك مستحب ملا يتضمنه من              



    
  

 

١٩ 

سي بالصاحلني وعلى هذا بناء كثري من كتب الـسري والتـراجم            الدعوة إىل اخلري والتأ   
 خطب يوم   ومما يدل لذلك ما جاء يف صحيح مسلم أن عمر بن اخلطاب             . واألعالم

   . )١(، وذكر أبا بكراجلمعة فذكر نيب اهللا 
 

 
  .للعلماء رمحهم اهللا يف رثاء األموات قوالن يف اجلملة

  . )٣(، والشافعية)٢( بأس باملراثي، وهذا مذهب احلنفيةأنه ال :القول األول
  .  فعله وكذلك فعله كثري من أهل العلمواستدل هؤالء بأن الكثري من الصحابة 

  

  

  . )٤( أنه تكره املراثي، وهو قول للشافعية:القول الثاين
 :" قال   قد ى عن املراثي، فعن عبداهللا بن أيب أوىف         واستدل هؤالء بأن النيب     

   .)٥(" عن املراثيى رسول اهللا 
ومدار احلديث على إبراهيم اهلجري الراوي عن عبداهللا قال عنـه البوصـريي يف              

وهو ضعيف جداً ضعفه سفيان بن عيينة وحيىي بن معني والنـسائي            : مصباح الزجاجة 
   .)٦(منكر احلديث، وضعفه األلباين: وقال عنه البخاري. وغريهم

  

واألوىل االستغفار له ويظهر محل النهي :( ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   )٧(قال اإلمام الرملي
عن ذلك على ما يظهر فيه تربم أو على فعله مع االجتماع له أو على اإلكثار منـه أو                   

                                                        
 ). ٥٦٧:برقم١/٣٩٦(باب :  كتاب املساجد ومواضع الصالة يف أخرجه مسلم )١(

 ).٢/٢٣٩(حاشية ابن عابدين  )٢(

 ).٣/١٧(تاجاية احمل )٣(

 .املصدر السابق )٤(

ينـهانا  :"لفظب) ٣/٢٦٦(وهو عند ابن أيب شيبة    ). ١٥٩٢:برقم١/٥٠٧(، وابن ماجه  )٢/٣٥٦(أخرجه اإلمام أمحد   )٥(
 ".عن املراثي

 ).٣١١:برقم١٢٤:ص(بن ماجه، وضعيف سنن ا)٤٧٢٤:رقم(لة الضعيفةالسلس )٦(

يف املصري األنصاري الشافعي، فقيه وعامل بكثري من العلوم، تـوىل           هو اإلمام حممد بن أمحد بن محزة الرملي املنو          )٧(
إفتاء الشافعية، ومن كتبه اية احملتاج ، والفتاوى، وغاية البيان، وشرح العقود يف النحو، وغريها تويف يف الثالث عشر                   

 .هـ فرمحه اهللا تعاىل١٠٠٤من مجادى األوىل من عام 



    
  

 

٢٠ 

على ما جيدد األحزان دون ما عدا ذلك فإن الكثري من الصحابة وغريهم من العلمـاء                
  .)١()يفعلونه

  

  :ربعة أقسام باعتبار حكمهاوقد قسم القرايف املراثي إىل أ
املراثي املباحة، وهي اخلالية عن التحرمي من ضجر أو تـسخط أو تـسفيه           : األول(

  .للقضاء وما أشبه ذلك
املراثي املندوبة، وهي ما كان مسهالً للمصيبة مذهباً للحزن حمسناً لتـصرف    : الثاين

  .القضاء مثنياً على الرب تعاىل
ة، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن          املراثي احملرمة الكبري  : الثالث

  .امليت وأن موته خالف احلكمة واملصلحة وما أشبه ذلك
املراثي احملرمة الصغرية، وهي ما كان مبعداً للسلوة عن أهل امليت مهيجـاً             : الرابع

  .)٢( )لألسف معذباً للنفوس
القول بثبوته علـى    وهذا تفصيل حسن، فيحمل ما جاء من النهي عن املراثي على            

  لسعد بن خولـة      ، قال ابن حجر عندما ذكر رثاء النيب         القسمني الثالث والرابع  
وليس معارضاً لنهيه عن املراثي اليت هي ذكر أوصاف امليت الباعثة على ييج احلزن              (:

وجتديد اللوعة، وهذا هو املراد مبا أخرجه أمحد وابن ماجه وصححه احلاكم من حديث              
 عن املراثي، وهو عند ابـن أيب شـيبة      ى رسول اهللا    :  قال ن أيب أوىف    عبداهللا ب 

، واهللا  )٣("انا أن نتراثى، وال شك أن اجلامع بني األمرين التوجـع والتحـزن            : بلفظ  
  .أعلم

                                                        
 ).٣/١٧( اية احملتاج )١(

 ).١٨٢–٢/١٧٣(وقالفر )٢(

 ). ٣/٤٥٣(فتح الباري:  ينظر)٣(



    
  

 

٢١ 

 
 

، بحث هـذه املـسألة واجلمـع فيهـاويف اخلتام أمحد اهللا وحده عىل ما من به من 
 . فك كلمة، فله احلمد والشكر، والثناء احلسنولواله ملا استطاع العبد

 :ويف اخلتام توصلت من بحث هذه املسألة إىل التايل
يطلق على اإلخبار مبوت امليت وإذاعة ذلك، ويطلق أيضاً علـى مـا قـد                -١

 .يصاحب ذلك من قول كتعداد مناقب امليت، أو فعل كشق اجليوب وضرب اخلدود
 .لنياحة، والثاءا وً ألفاظا تشارك النعي كالندب،كهناأن  -٢

، الذي فيه ذكر ملآثر امليت واملفـاخرة         إال أن يشابه نعي اجلاهلية     ،جواز النعي   -٣
وعلى هـذا   ، وقد ينا عن مشاتهم،التشبه بأهل اجلاهليةفإنه ال جيوز، ملا فيه من  ا،  

  .فال حرج يف اإلخبار مبوت امليت لكل غرض صحيح كما تقدم
 

 بِتَمحِدِما و حهد  
    



    
  

 

٢٢ 
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