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 الباب مقدمة على التعليق( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 .فيذا باب جواز البكاء عمى الميت بغير ندب وال نياحة
وأما البكاء فجاءت أحاديث  ،-إن شاء اهلل تعالى-وسيأتي فييا باب في كتاب النيي  ،فحرامأما النياحة " :يقول

إنما ىو عن والنيي  ،ومحمولة عمى من أوصى بو ،لةوىي متأو   ،وأن الميت يعذب ببكاء أىمو ،كثيرة بالنيي عنو
إلى ...  :منيا ،والدليل عمى جواز البكاء بغير ندب وال نياحة أحاديث كثيرة ،نياحةالأو  ،البكاء الذي فيو الندب

  ."آخره
لكنو ال يخرج إلى حد  ،ولربما يكون معو صوت يسمع ،يكون بدمع العينالبكاء  "،جواز البكاء عمى الميت"باب 
 .وقد سبق اإلشارة إلى ىذا في الميمة الماضية ،وسيأتي ما يدل عميو من األحاديث ،فيذا جائز ،النياحة

غالب ما يكون من و -وكما يقول بعضين أو بعضيم  ،واركناه ،واجباله :ندب الميت "،بغير ندب وال نياحة"
 ،يا مرمل النساء ،أنو يقتل الرجال ،لشجاعتو :يعني ،ويا ميتم األطفال ،يا مرمل النساء :-النياحة من قبل النساء

ونحو ذلك من العبارات التي يقوليا أىل  ،ويا مطعم الجوعى ،يا كاسي العرايا :أو تقول مثاًل  ،ويا ميتم األطفال
فمثل  ،يقولون ذلك لمميت ،واظيراه ،واجباله ،واركناه ،وبأوصاف يعني: يا فالن ،عمى سبيل الندب لمميت ،ياحةالن

 .ىذا ال يجوز
الناس تتضاعف  :يعني ،ت ليم ميتاإذا ممن أجل أن تنوح  ،نسأل اهلل العافية ،يستأجرون المرأة النواحةوكانوا 

ثم بعد  ،فتنزعج القموب لذلك غاية االنزعاج ،تدوتش ،وتعظم ،وما إلى ذلك ،ورفع األصوات ،مصيبتيم بيذا البكاء
 .وتنوحبأعمى صوتيا، تبكي  -نسأل اهلل العافية-ذلك يأتي ىؤالء بامرأة 

 ،وشق الجيب ،من نتف الشعر ،كون أيًضا بالفعل المصاحب لذلكتبل ، والنياحة ال تكون فقط بما تقولو النائحة
ولربما ألقى بنفسو مراًرا  ،وقد يفعمو بعض الضعفاء من الرجال ،ذلك مما قد تفعمو بنفسياوما أشبو  ،ولطم الخد

وىو يمقي بنفسو عمى  ،ويحاولون منعو ،والناس يحممونو ،ولربما ضرب برأسو عمى األرض ،عمى األرض
ن كان قميال ،ىذا ضعف ،ويصيح بأعمى صوتو ،األرض  ،النساء أكثروىو في  ،في الرجال إال أنو يوجد وىو وا 
- ،أخبر أن النائحة إن لم تتب أنيا تحشر يوم القيامة وعمييا سربال من قطران -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

 .(2)أال تنوح المرأة ،أال ينحنوكان مما أخذ في بيعة النساء  ،(1)ودرع من جرب ،-نسأل اهلل العافية
 .ال إشكال فيو ،وىذا باالتفاق ،"أما النياحة فحرام" :ىنا يقول ،وعمى كل حال

                                                           

 (.934: )رقم النياحة، في التشديد باب الجنائز، كتاب مسمم، خرجوأ - 1
 باب الجنائز، كتاب ومسمم، ،(1336: )رقم ذلك، عن والزجر والبكاء النوح من ينيى ما باب الجنائز، كتاب البخاري، خرجوأ - 2

 (.936: )رقم النياحة، في التشديد



وأن الميت  ،وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنيي عنو ،-إن شاء اهلل-وسيأتي فييا باب في كتاب النيي "
شكل فييا أنو يعذب ببكاء أىمو فإنو قد ي   أما األحاديث التي جاء ،؟لةلماذا متأو   "لةوىي متأو   ،يعذب ببكاء أىمو

فاإلنسان ال يتحمل ذنب  ،[38: النجم] {أ ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزر   َأّلَ } :-تبارك وتعالى-عمى ذلك ما جاء في قولو 
 ،من ىنا العمماء بحثوا ليا عن جوابكيف يحاسب عمى بكاء غيره؟  ،وبكى عميو أحد ،فإذا مات الميت ،غيره

 .حمموىا عمى معان متعددةف ،وعن تخريج
 :قالوا ،وقال بو جماعة ،-رحمو اهلل-ىذا عمى قول النووي  "ومحمولة عمى من أوصى بو ،لةمتأو   :وىي" :يقول

 أحدىم: كما قال ،إذا أوصى بالنياحة
 معبد   ابنة   يا الجيب عمى   يق  وش    ...  وأىم   أنا بما فانعيني مت   إذا

 :يقولف ،ويندبيا بذلك ،وأن تشق الثوب عميو ،نظره، وأن تبكيو بما ىو أىل لو في أن تنعيويذا يوصي إذا مات ف
 ،ىو الذي أمرىم بو ،أوصى بذلك ،فال شك أن اإلنسان إذا أوصى بأن يناح عميو أن ىذا من عمموعبد، يا ابنة م

 .ىذه الصورة ال إشكال فييا ،وىذا ال إشكال فيو ،فيتحمل من أوزارىم
إذا عمم أنو من عادتيم النياحة ولم أيضًا ومعو  :ببكاء أىمواألحاديث الواردة في أنو يعذب في  وبعضيم يقول
 ،فعل لوويعمم أن ىذا سي   ،فكأنو مقر ليم عمى العادة ،يعرف أنيم ينوحون فما نياىم عن ىذا ،ينييم عن ذلك
 .عمى ىذا بسبب النياحة ويكون العذاب ،فيعذب ببكائيم

لم توافقو عمى  ،عمر في تعذيب الميت ببكاء أىمو عميولما بمغيا حديث ابن  -عنيا رضي اهلل تعالى-وعائشة 
 -صمى اهلل عميو وسمم-وأن النبي  ،في ذلكوذكرت أن ابن عمر أخطأ  ،وحممت الحديث عمى محمل آخر ،ىذا

 ،وأنيم يبكون عمييا ،فالذي حصل أنو أخبر بأنيا تعذب ،(3)فكانوا يبكون عمييا ،ماتتقال ذلك في ييودية 
ىو يخبر عن حاليا  ،ليس بسبب البكاء ،ما قع -صمى اهلل عميو وسمم-صف النبي و  ىوأن ىذا األمر  :يعني

أن العذاب ليس  ،-ارضي اهلل عني-منفصمتان عند عائشة قضيتان  فيما ،وعن حاليم أنيم يبكون ،أنيا تعذب
وأن  ،ىذه الييوديةأي:  ،وضاللوبسبب كفره الميت يعذب ف ،لكن ىو يخبر عن حال الحي والميت ،بسبب البكاء

ليس  ،أن القضية منفصمة يعني ،كفرىاوىي في شغل عنيم وعن بكائيم بسبب  ،ىؤالء في الواقع يبكون عمييا
 ا.رضي اهلل تعالى عني-ىذا عند عائشة  ،البكاءالعذاب بسبب 

فقال  ،أخاهاو  :ويقول ،يبكي -رضي اهلل عنو-لما طعن دخل عميو صييب  -رضي اهلل تعالى عنو-عمر و 
 .!(4)((إن الميت ليعذب ببكاء أىمو عميو)): -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قال النبي تقول ىذا  :عمر

لعمرو  فقال ابن عمر  ،شيدىا ابن عمر وابن عباس ،بمكة -رضي اهلل عنو-ولما ماتت بنت لعثمان بن عفان 
إن الميت ليعذب ببكاء أىمو )) :-عميو وسممصمى اهلل - وقد قال النبي ،أال تنيى عن البكاء :بن عثمان

  .يعني كأنو سمع أصوات النساء يبكين ،تنيى النساءأال  ،يقولو ألخييا ،(5)((عميو
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فمما يراىم يبكون  ،الميت يشعر بيم :يعني ،حزنو وشفقتو وتألمو لحاليمإن ذلك بسبب  :ومن أىل العمم من يقول
يتعذب حينما ولكن  ،ال ،-عز وجل-أو من قبل عذاب اهلل  ،ال يتعذب من قبل المالئكة :يعني ،ويتعذب ،يتألم

واستندوا إلى بعض  ،أنو يعذب بيذا المعنى ،ىذا قال بو بعض أىل العمم ،يتألم ليمف ،يرى أىمو في ىذه الحال
  .الروايات لو صحت

 ِفي ِبَما ي َنَبأْ  َلمْ  َأمْ }: -تبارك وتعالى-كل ىذه المخارج والمحامل والتأويالت ال تعارض قولو  ،وعمى كل حال
ْبرَاِهيمَ ( 63) م وَسى ص ح فِ  ْنَسانِ  َلْيَس  َوَأنْ ( 63) أ ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزر   َأّلَ ( 63) َوَفى اَلِذي َواِ   َسَعى َما ِإّلَ  ِلْْلِ

ولكن ىذه المحامل  ،وال بجرم غيره ،وال بمعصية غيره ،ال يعذب بذنب غيره :فيو ،[39 - 36:  النجم] ({63)
ن كان بعضيا أقرب من بعض ،محتممة  ،ال تدل عمى أن البكاء محرمىذه أو أغمب ىذه المحامل لكن كل  ،وا 
-ربيع الزوجة أبي العاص بن  ،عمى ابن بنتو زينبكما سيأتي دمعت عيناه  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

  .(6)رضي اهلل تعالى عن الجميع
والدليل عمى جواز البكاء بغير ندب وال نياحة " :قال ،حممو عمى ىذا -رحمو اهلل-النووي  ،فعمى كل حال
 .وىذا صحيح "،أحاديث كثيرة

ال يحمل عمى مجرد  ما ورد من أن الميت يعذب ببكاء أىمو عميوو  ،النياحة حرام :الخالصة التي نخرج بياف
نما  ،البكاء العادي أو نحو ذلك من  ،أو أنو يتألم ليم ،د أوصى أن يناح عميوقأو إذا كان  ،بمعنى النياحةوا 
 .واهلل تعالى أعمم ،ذكرتالمحامل التي 

نيم يبكون عميو ،إنو ليعذب)) :في قولو يعني ،لكن ذكر البكاء فقط في الحديث م يذكر لو  ،البكاءذكر ف ،(7)((وا 
لما نيى  -رضي اهلل تعالى عنو-عمر  :يعني ،عن البكاءكان  -مرضي اهلل عني- ونيي الصحابة ،النياحة
فيذا ماذا يفيم منو؟  ،كل ىذا عن البكاء ،أمره أن ينيى عن البكاءعمرو بن عثمان  أمروابن عمر لما  ،اصييبً 

-ي فيذا قد يقو  ؟ -صمى اهلل عميو وسمم-وىذا البكاء حصل من النبي ، أن التعذيب عمى مجرد البكاءىل يفيم 
أنو  :أخبر عن حال ذلك الميت -صمى اهلل عميو وسمم-إما أن النبي  :المراد بذلكالقول بأن  -واهلل تعالى أعمم

ا لبعض ىذا أقرب لربما نظرً  وقد يكون ،أو أنو يتألم لبكائيم ،كان يعذب في الوقت الذي كانوا يبكون عميو
إنو ))كقولو:  ليس في ميت معين ،(8)((ليعذبإن الميت )) :-صمى اهلل عميو وسمم-كقولو  ،الروايات إذا جمعت

نيم ليبكون عميو نما:  ،(9)((ليعذب وا  كما ىو  ،فيل يعذب عمى مجرد البكاء ،عام (13)((يعذبلإن الميت ))وا 
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وىذا  ،(11)((والقمب ليحزن ،إن العين لتدمع)) وقال:، حصل منو -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،ظاىر الحديث
فيل يحمل  ،(12)((عين بكت من خشية اهلل))و  ،ألن البكاء درجات ؛بكاء :دمع العين ىذا يقال لوف ،بكاء :يقال لو

فيحتمل أن يكون  ،والمفظ الذي جاء ىو في البكاء ،لكن النياحة قدر زائد عميو ،يحتملالبكاء عمى النياحة؟ 
وما ىم فيو من  ،بسبب ما يرى من حال أىمو ةوفي قمبو عصر  ،يجد في نفسو ألًما :يعني ،أنو يتألم لذلك :المراد

 .واهلل المستعان ،واهلل تعالى أعمم ،الجزع عميو
ولو عممو من  ،مجرد البكاء :يعني ،ال شيء فيووفييا ما يؤكد أن البكاء  ،-إن شاء اهلل تعالى-تأتي األحاديث 

-عميو الصالة والسالم-وقد بكى  ،ليس بمنكر قطًعا -صمى اهلل عميو وسمم-ما وقع من رسول اهلل  ألن ؛عادتيم
وصمى  ،واهلل تعالى أعمم ،ينبغي أن يحمل عمى النياحة ،أو أوصى بذلك ،مم من عادتيمع   :إذن حينما يقول ،

 وآلو وصحبو. ،اهلل عمى نبينا محمد
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