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 -عنهم اهلل رضي- وأنس زيد بن وأسامة عمر ابن عن الباب أحاديث( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ، االلةاة االسةام عم  رسال اهلل ، الحمد هلل

لم  اهلل -ففي باب جااز البكاء عم  الميت بغير ندب اال نياحة مض  الكةام عم  ما جاء من قال النبي 
ما يكان من قبيل  :بالبكاءأن المراد  ، ا امحمل ذلك  ،(1)((ببكاء أىمو عميو ليعذب إن الميت)) -عميو اسمم

 .جمًعا بين األحاديث  ،ااهلل تعال  أعمم  ،النياحة
 أيضاً  كما أنيا تكان  ،ابرفع اللات بالبكاء  ،انحا ذلك  ،ااجبةاه :بالندب  ،تكان باللاتاعرفنا أن النياحة 
 .اما أشبو ذلك  ،اشق الجيب  ،انتف الشعر  ،الطم الخد  ،بالفعل كخمش الاجو

رضي اهلل -ما جاء من حديث عبد اهلل بن عمر فاأن ذلك ال يدخل فيما ارد   ،يدل عم  جااز البكاءما ما اأ
بن أبي  اسعد  ،عبد الرحمن بن عافامعو   ،عاد سعد بن عبادة -لم  اهلل عميو اسمم-أن رسال اهلل  :-ماعني

رقة لو في  :يعني  ،-لم  اهلل عميو اسمم-فبك  رسال اهلل  ، -مرضي اهلل عني-اعبد اهلل بن مسعاد   ،اقاص
رضي -      امعيم عبد اهلل بن رااحة   ،فييم المسممان االمشركانامر بجمع   ،لما سار إليو  ،القلة المعرافة

لم  اهلل -اكان النبي   ،اكان ىذا في أال اليجرة  ،ظير إسةاموقبل أن ي   افي القام عبد اهلل بن أبي    ،-اهلل عنو
ال تغبراا   ،يا ىذا :أبي فقال عبد اهلل بن  ،في القلة المعرافة  ،دعاىم إل  اإلسةامف  ،عم  حمار -عميو اسمم

فةا تغشانا في امن لم يأتك   ،فحدثومن جاءك منا   ،ال تؤذنا بنتن حمارك :اقال  ،عم  أنفوثابو ااضع   ،عمينا
  .إل  آخر الكةام المعراف  ،(2)..مجالسنا
فمما   ،اىا سيد الخزرج  ،-رضي اهلل عنو-أت  إل  سعد بن عبادة  -لم  اهلل عميو اسمم-أن النبي  :الشاىد

  ،بكاا -لم  اهلل عميو اسمم-فمما رأى القام بكاء رسال اهلل   ،بك  رقة ارحمة  ،االشدة  ،رأى ما بو من المرض
الو   ،فبكاا -لم  اهلل عميو اسمم-بك  النبي   ،بكاء الماافقة :-رحمو اهلل-اىذا الذي يسميو الحافظ ابن القيم 

اىذا ىا  ((؟نأال تسمعا )) :فقال  ،من اللحابة فمن بعدىم -مرضي اهلل تعال  عني-نظائر من فعل السمف 
 .نىذا بكاء اآل  ،(3)((..اال بحزن القمب  ،إن اهلل ال يعذب بدمع العين)) :الشاىد

                                                           

 كان إذا «عميو أىمو بكاء ببعض الميت يعذب: »-اسمم عميو اهلل لم - النبي قال باب الجنائز ، كتاب  ،البخاري خرجوأ - 1
 .(927: )رقم عميو ، أىمو ببكاء يعذب الميت باب الجنائز ، كتاب امسمم ،  ،(1287: )رقم سنتو ، من الناح

 آل{ ]َكِثيًرا َأًذى َأْشَرك اا ال ِذينَ  َاِمنَ  َقْبِمك مْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أ ات اا ال ِذينَ  ِمنَ  َاَلَتْسَمع ن  } باب القرآن ، تفسير كتاب خاري ،بال خرجوأ - 2
 عم  البره اهلل ، إل  -اسمم عميو اهلل لم - النبي دعاء في باب االسير ، الجياد كتاب امسمم ،  ،(4566: )رقم  ،[186: عمران
 (.1798: )رقم المنافقين ، أذى
 الميت ، عم  البكاء باب الجنائز ، كتاب امسمم ،  ،(1334: )رقم المريض ، عند البكاء باب الجنائز ، كتاب البخاري ، خرجوأ - 3
 (.924: )رقم



الا عمم أنو يحلل   ،أن اهلل ال يعذب الميت :أيًضاايدخل في عمامو   ،ال يعذب اإلنسانأي:  ، ((ال يعذب))
 .متفق عميو  ،اأشار إل  لسانو  ،((أا يرحم  ،يعذب بيذاالكن )) :قال  ،منيم ذلك

عم   فإنو يعذبانحا ىذا   ،فإن لدر منو ما ال يميق من النياحة ؟ما الذي يلدر منو :يعني  ،((يعذب بيذا))
يعذب إن الميت ل)): في تفسير الحديث السابقالربما يعذب الميت عم  أحد المعاني التي ذكرت   ،اإلنسان ذلك

 .أا أنو أال  بذلك  ،لربما عذب الميت إذا عمم أن ذلك من عادتيم اما نياىم  ،(4)((ببكاء أىمو عميو
 .كما لا لدر منو كةام يدل عم  الرضا بالقضاء ، ((أا يرحم))

  ،فع إليو ابن ابنتور   -لم  اهلل عميو اسمم-أن رسال اهلل  :-مارضي اهلل عني-ثم ذكر حديث أسامة بن زيد 
 :ن ىذا االبن يقال لوا  ا   ،-ارضي اهلل عني-إن ىذه البنت ىي زينب  :اقمنا  ،في النزع :يعني  ،اىا في المات

فاضت  :يقال  ،وعينيالمقلاد فاضت الدماع من  :يعني  ،-لم  اهلل عميو اسمم-ففاضت عينا رسال اهلل   ،عمي
كأنو كان يفيم أن البكاء خةاف  :يعنيما ىذا يا رسال اهلل؟  :فقال لو سعد  ،االذي فاض ىا الدماع  ،عينو

نما يرحم اهلل من عباده الرحماء  ،ىذه رحمة جعميا اهلل تعال  في قماب عباده)) :قال  ،اللبر  .متفق عميو (5)((اا 
  ،اما حممت الناس عم  أمر يخرج عن طاقتيم  ،أن ىذه الشريعة ما جاءت بالتكاليف الشاقة :اكما سبق
 .فةا يؤاخذ عم  ىذا  ،حاالت الحزن اتفيض عينو من غير اختياره في  ،ااإلنسان يغمبو الحزن  ،امقدارىم

رضي اهلل -دخل عم  ابنو إبراىيم  -لم  اهلل عميو اسمم-أن رسال اهلل  :-رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أنس 
 :يعني  ،األل الجاد ىا البذل  ،جاد بنفسو :يقال  ،أي أنو يمفظيا يجاد بنفسو ، امعن : اىا يجاد بنفسو -عنو

فقال لو عبد الرحمن بن   ،يعني من الدماع ، تذرفان -لم  اهلل عميو اسمم-فجعمت عينا رسال اهلل  ، يبذل نفسو
  ،ثم أتبعيا بأخرى ، ((إنيا رحمة  ،يا ابن عاف)) :ىل يلدر منك ىذا؟ فقال :يعني  ،!اأنت يا رسال اهلل :عاف
 -اىا األقرب-     أن يكان المراد ايحتمل  ،يحتمل أن يكان المراد ذرفت عينو ثانية :أتبعيا بأخرى امعن 

اال نقال   ،االقمب يحزن  ،إن العين تدمع)) :-لم  اهلل عميو اسمم-قالو  :اىي  ،أي بكممة أخرى :أتبعيا بأخرى
ن))  ،اىذا ىا المطماب  ،((إال ما يرضي ربنا فحزن القمب ال يؤاخذ عميو   ،(6)((بفراقك يا إبراىيم لمحزنان ااا 

في اللحيح   ،ااألحاديث في الباب كثيرة  ،اراى مسمم بعضو  ،رااه البخاري  ،ادمع العين كذلك  ،اإلنسان
ياكم اللبر -عز اجل-فنسأل اهلل   ،ااهلل تعال  أعمم  ،مشيارة ياكم عم  ذكره   ،االثبات  ،أن يرزقنا اا  اأن يعيننا اا 

 الحبو.  ،اآلو  ،الم  اهلل عم  نبينا محمد  ،اشكره احسن عبادتو

                                                           

 كان إذا «عميو أىمو بكاء ببعض الميت يعذب: »-اسمم عميو اهلل لم - النبي قال باب الجنائز ، كتاب  ،البخاري خرجوأ - 4
 .(927: )رقم عميو ، أىمو ببكاء يعذب الميت باب الجنائز ، كتاب امسمم ،  ،(1287: )رقم سنتو ، من الناح

 كان إذا «عميو أىمو بكاء ببعض الميت يعذب: »-اسمم عميو اهلل لم - النبي قال باب الجنائز ، كتاب البخاري ، خرجوأ - 5
 (.923: )رقم الميت ، عم  البكاء باب الجنائز ، كتاب امسمم ،  ،(1284: )رقم سنتو ، من الناح

 كتاب امسمم ،  ،(1333) :رقم  ،«لمحزانان بك إنا: »-اسمم عميو اهلل لم - النبي قال باب الجنائز ، كتاب البخاري ، خرجوأ - 6
 (.2315) :رقم ذلك ، افضل اتااضعو االعيال اللبيان -اسمم عميو اهلل لم - رحمتو باب الفضائل ،


