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 تقويم السنة النبوية لبعض عادات الجاهلية

 ( موذجاأن)نعى الميت 
 سماعيل شعبانحسين توفيق إ

، جامعة األزهر، كلية البنات اإلسالمية ،الحديث وعلوم السنةقسم 
 ، جمهورية مصر العربية.األقصر

 huseanshabaan.2080@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني

 :ملخص البحث
سالم قرها اإلأبينت فيه معنى الجاهلية وبعض عاداتها المحمودة التى 

ثم بينت بعض العادات المذمومة  كالجود والكرم ونصرة الضعيف والمظلوم،
 وأ ،حداد المرأةإسالم كبطلها اإلأسالم والتى قد إلالتى تخالف سماحة ا

 ىعل ول فقد اشتملما المبحث األأو قومها كمسألة نعى الميت.العادات التى 
 غةللهل اأعرفت فيه معنى النعى واشتقاقاته عند  ول:المطلب األ :لبينمط

ذكرت فيه كيفيات  :انىالمطلب الث ماته عندهم.االعرف واستخد وعندل أهل
رسال رجل ينعى إفتارة يكون ب معناه متفاوت. نأوصوره وبينت فيه  النعى

عالم بدون وتارة يكون النعى باإل، صفاتهومأثره  الميت فى المجالس ويذكر
فبينت فيه  المبحث الثانى: ماأو وتارة يكون بالنياحة والندب.، ذكر المفاخر

الختالف ختلف حكم النعى تبعا احكم النعى فى ضوء السنة النبوية وقد 
وبينت فيه حكم النعى  ول:المطلب األ ربعة مطالب.أواشتمل على  صورته،

به تكثير عدد المصلين لرجاء قبول دعائهم  المستحب وهو الذى قصد
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وبينت فيه حكم النعى المباح وهو الذى  المطلب الثانى: وشفاعتهم للميت.
والحمل  تقتضيه الضرورة لتجهيز الميت والقيام بحقه من الغسل والكفن

بينت فيه حكم النعى المكروه  المطلب الثالث: والصالة عليه وتشييعه ودفنه.
المطلب  ن وهو الذى يشبه نعى الجاهلية.ووهوالذى كرهه الصحابة والتابع

وبينت فيه حكم النعى المحرم وهو الذى يكون بالندب والنياحة وكأنه  الرابع:
هم النتائج أوبينت فيها  اتمة:ثم الخ اعتراض على قدر اهلل سبحانه وتعالى.

عقبت ذلك ببعض التوصيات التى أ، ثم ليها من خالل البحثإالتى توصلت 
ثم ذكرت فهارس . الباحثين وطالب العلم خاصةو وصى بها المسلمين عامةأ

هم النتائج التى أومن  علمية للمصادر والمراجع وكذا فهرس الموضوعات.
واالخبار بموته للمصلحة الشرعية من  جواز نعى الميت وال:أ .ليهاإتوصلت 

عالن أن النعى الجائز هو ماكان على سبيل اإل ثانيا: القيام بحقه حتى الدفن.
 هل الجاهلية.أثر والمفاخر كما كان يفعل آدون أن يصحبه شىء من ذكر الم

 .كان عن طريق الندب والنياحة ذاإحرمة النعى  ثالثا:

 العادات، نعي، الجاهلية. : السنة، تقويم،الكلمات المفتاحية
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How Sunna (Prophetic Sayings and Actions) 
Reformed the Bad habits of the Pre-Islamic Era.  

An Example: Mourning of the dead.  

Hessein Tawfeeq Ismael Shaban  

Department of Hadith and Sunnah Sciences, Faculty of 
Islamic Female, Al-Azhar University, Luxor, Egypt.  

Email: huseanshabaan.2080@azhar.edu.eg 

Abstract: 

In the introduction, I  gave a comprehensive definition of 
Pre-Islam and the good habits Which Islam had acknowledged 
such as hospitality, generosity, supporting the oppressed, weak 
or overpowered. Then he tackled the bad habits which infringe 
upon the tolerance of Islam. Islam actually had abdicated such 
habits such as the women wearing mourning clothes to mourn 
the dead. In section 1, I have included several points: I gave a 
linguistic definition of mourning and the derviations of the word. 
I gave a definition of mourning according to society and norms 
and how they used it. I gave different aspects of mourning and 
how there are differences from one society to another. 
Sometimes mourning is done by sending a person who would 
mourn a dead person in public meetings, and mention some of 
his good deeds and righteousness. Mourning is also conducted 
through a person who just informs other people.   On other 
occasions, mourning is featured through crying and whining the 
dead person. In Section 2, I explained the religious jurisdiction of 
the Sunna. Clerics had disagreement about mourning. Here we 
have four parts: Section 1 indicated the preferred jurisprudence 
which meant the doubling of mourners praying for the dead 
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person asking God’s forgiveness and atonement. Section 2 
contained the accepted jurisprudence required at time of 
necessity to prepare the dead and clean him/her up and get the 
casket and carrying him/her to the grave, prayer, mourning and 
burying. Section 3 explained the disliked jurisprudence which the 
companions of the prophet had shunned and disliked concerning 
mourning which is similar to Pre-Islam period. In section 4, I 
explained the forbidden jurisprudence which has crying and 
whining as if it were an objection on God’s destiny. The 
conclusion indicated the most important results reached and the 
recommendations for further research. Then paper contained 
references and indexes. The most important findings of the 
research went this way: It is acceptable by Sunna to mourn the 
dead and inform people so that he or she could be given 
everything like preparing the funeral, and coffin. Mourning is also 
acceptable if it is meant for informing people and mentioning 
some of the dead person’s good deeds. It is forbidden to cry and 
whine over dead people. 

Keywords: Sunnah, Correction, Customs, Mourning, 
Jaahiliyyah (Pre-Islamic era) 
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ِمن ُشُروِر  اهللونستعينُه، ونستغفُرُه، ونعوُذ بإنَّ الَحْمَد هلل، َنْحَمُده، 
َمْن َيْهِده اهلل َفال ُمِضلَّ َلُه، ومن يُْضِلْل، َفال َهاِدي فأنُفِسَنا، َوِمْن سيئاِت أْعَماِلنا 

 .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،اهلل وأشهد أن ال إله إال َلُه.

َ َحقَّ تَُقاِتِه َوال َتُموتُ َيا أَيَُّها الَّ }  نَّ ِإال َوأَْنُتْم ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَّ
 (1)"{ُمْسِلُمونَ 

} َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها 
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواألْرَحاَم َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء وَ  اتَُّقوا اهللَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا {   (2)"ِإنَّ اهللَّ
َ َوُقولُوا َقْوال َسِديًدا * يُْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم  } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَّ

َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما {َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ا هللَّ
(3()4) 

                                                 

  102سورة آل عمران آية رقم  (1)
  1رقم  ةسورة النساء آي( 2)
  71 – 70سورة األحزاب آية رقم ( 3)
في كتاب النكاح باب خطبة النكاح، قال الترمذي: حديث عبد اهلل  أخرجه الترمذي( 4)

حديث حسن رواه األعمش عن أبى إسحاق عن أبى األحوص عن عبد اهلل عن النبي 
 اهلل عن النبي ه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد وروا
  وكال الحديثين صحيح ألن إسرائيل جمعهما فقال عن أبى إسحاق عن

 مسعود عن النبي بن  أبى األحوص وأبى عبيدة عن عبد اهلل
( والنسائي في كتاب النكاح باب ما يستحب من الكالم عند النكاح  1105ح3/413
والدا رمى  1892ح1/609جه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح وابن ما 3277ح6/89

وأحمد في مسنده  2202ح2/191في كتاب النكاح باب في خطبة النكاح 
═ 
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 :أما بعد

 محمد - سيدنا- ث كتاب اهلل وأحسن الهدى هدىفإن أصدق الحدي
  وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل

 .(1)ضاللة في النار
 ،... وبعد

 ليم الدينفقد كان فى الجاهلية بعض العادات التى ال تتفق وتعا
أو قومها  ن زيفها وبطالنهافلما جاء اإلسالم نبه عليها وأبا الحنيف اإلسالمي

نعى الميت واإلخبار  ،،ومن هذه العادات بما يتفق وتعاليم الشرع الحنيف 
 ،.،بموته

وقد وجهت همتى للكتابة فى هذا الموضوع وبيان منهج االسالم _ 
ن أالسيما و ،والمحظور من هذه العادةالقرآن والسنة النبوية _فى بيان المباح 

لى يومنا هذا بين كثير من طبقات المجتمع ولها أكثر من إهذه العادة باقية 
 .صورة وكيفية

 
                                                 

═ 

 2749ح4/477
عبداهلل وهو حديث طويل:أخرجه النسائي في كتاب صالة بن  جزء من حديث جابر( 1)

اب اجتناب البدع بفى المقدمة  وابن ماجه ،1578ح3/188العيدين باب كيف الخطبة 
وقال الشيخ عن جابر.  15026ح رقم 3/372، وأحمد في المسند 45ح1/17والجدل 

شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
 .فقد روى له البخاري في األدب واحتج به مسلم -وهو ابن محمد الصادق  -جعفر 
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  :أهمية املوضوع
وتقع فيه بعض  أهمية هذا الموضوع فى أنه حكم شرعى نوتكم

المخالفات التى ال تتفق وتعاليم اإلسالم فأحببت أن أوضح الصورة 
 .للنعى المشروع فى ضوء السنة النبوية الصحيحة

 :أسباب اختيارى للموضوع
 .أفضل الصالة والسالم صاحبهاخدمة للسنة النبوية على  -1
 ال تتفق وتعاليم الدين الحنيف. صورةانتشار ظاهرة النعى على  -2

 :أهداف البحث
 الواردة فيها واآلثار األحاديثمناقشة مسألة النعى فى ضوء  -1

 النعى. حكمخالف بين العلماء فى حسم ال -2

 مشكلة البحث 
ظهر فى زماننا فى بعض القرى والبلدان ظاهرة النعى بما يخالف تعاليم 

 .فأرد ت معالجة هذه المشكلة فى ضوء السنة النبوية ،الشريعة

 :منهجى فى البحث
أقوم  ،اتبعت فى هذا البحث المنهج االستقرائى التحليلى االستنباطى

اديث وتحليلها واستنباط األحكام منها مستعينا فى ذلك بأقوال ة األحبقراء
 .شراح وعلماء الحديث
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  :وقد سميت هذا البحث

 (عادات الجاهلية بعض ل السنة النبويةتقويم )

 ( نموذجا  أنعى الميت )

 خطة البحث
 :وقد قسمته إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة

 .معنى الجاهلية :تمهيد
 فى اللغة والعرف وكيفياته وصورهعى : تعريف النالمبحث األول
 ويشتمل على مطلبين:
 .والعرف تعريف النعى فى اللغة:المطلب األول

 .كيفيات وصور النعى:نىالمطلب الثا
ربعة ويشتمل على أ فى ضوء السنة النبويةحكم النعى  :المبحث الثانى

 .مطالب
  .النعى المستحب :المطلب األول
 .النعي المباح :المطلب الثانى
 .النعى المكروه :المطلب الثالث

 .النعى المحرم :المطلب الرابع 
 .الخاتمة

 .والمراجعفهرس المصادر 
 .فهرس الموضوعات

وأن  ،لوجهه الكريم وأن يجعله خالصاً  ،ذا العملواهلل أرجو أن ينفع به
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يوم ال ينفع مال وال بنون إال  وذخرا لى ولوالدى يكون فى ميزان حسناتى،
 .اللهم آمين،.قلب سليممن أتى اهلل ب

 .والحمد هلل رب العالمين

 .كتبه

 سماعيل شعباند/ حسين توفيق إ 

 مدرس الحديث وعلوم السنة بكلية البنات اإلسالمية

 األقصر -طيبة الجديدة 
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 متهيد

 معنى اجلاهلية

الحال الَّتي كانت عليها العرب قبل اإلسالم  :تطلق الجاهلية ويراد بها
ين والمفاَخرة باألنساب والِكْبِر والتََّجبُّر من الَجْهل  باهلله وَرُسوله وشرائع الدهِ

 (1).وغير ذلك

 :وقيل

 .( ما كان عليه العرب قبل اإلسالم من الجهالة والضاللة)الجاهلية

  :وفي التنزيل العزيز

 :قيلو ،(2))وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى (
 (3)رة بين رسولين.زمان الفت الجاهلية هى

 :قال ابن سيده

 (4).والجاِهليَّة: زمن الفترة، وقالوا: الجاهليَُّة الَجْهالُء، فبالغوا.

 :قال العينى

 (5).الجاهلية زمان الفترة قبل اإلسالم سميت بذلك لكثرة جهاالتهم 
                                                 

  1/853ثر البن األثير النهاية فى غريب الحديث واأل (1)
 ( من سورة األحزاب 33اآلية ) من  (2)
  1/144المعجم الوسيط  (3)
 146/ 2بن سيده ال المحكم والمحيط األعظم (4)
  46 2عمدة القارى  (5)
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ْساَلم  (1).وقال ابن حجر: َواْلَجاِهِليَّة َما َكاَن َقْبل اإْلِ

بعض أخالق وعادات الجاهلية التى ال  وقد أنكر النبى 
 .السمحة اإلسالمتتفق وتعاليم 

 إنك اْمُرؤ فيك َجاِهِليَّة ... الحديث ]فى  (2)فمن ذلك قوله ألبى ذر
....](3).  

                                                 

 204/  17فتح البارى  (1)
بن  جنادة بضم الجيمبن  ذر: اختلف في اسمه اختالفاً كثير والمشهور جندب أبو (2)

بن  عبد منافبن  بكربن  ضمرةبن  مليكبن  غفاربن  حرامبن  الوقيعةبن  عبيد بن سفيان
نزار الغفاري السيد الجليل وغفار بكسر بن  مضربن  الياسبن  مدركةبن  خزيمةبن  كنانة

الغين المعجمة قبيلة من كنانة أسلم قديما روي عنه قال أنا رابع أربعة في اإلسالم ويقال 
كة ثم رجع إلى بالد قومه قام بها حتى مضت بدر وأحد كان خامس خمسة أسلم بم

والخندق ثم رجع إلى المدينة فصحب النبي إلى أن مات ومناقبه جمة وزهده مشهور، 
روى له عن رسول اهلل مائتا حديث واحد وثمانون حديثا اتفقا منها على اثني عشر وانفرد 

بة منهم ابن عباس وأنس البخاري بحديثين ومسلم بسبعة عشر روى عنه خلق من الصحا
 وخلق من التابعين مات بالربذة سنة اثنتين وثالثين.

 .(190/ 1أسد الغابة  ،75 /1االستيعاب ، 4/219)الطبقات الكبرى البن سعد 
ُر الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اإليمان  (3) َباب اْلَمَعاِصي ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة َواَل يَُكفَّ

ْرِك ِلَقْوِل النَِّبيهِ َصاِحُبَها ِبا ِ  ْرِتَكاِبَها ِإالَّ ِبالشهِ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليَّةٌ َوَقْوِل اهللَّ
َ اَل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء{ عن  30ح رقم  1/34 َتَعاَلى}ِإنَّ اهللَّ

َفَقاَل ِإنهِي  ليه حلة وعلى غالمه حله فسألته عن ذلكة وعذالمعرور قال لقيت أبا ذر بالرب
ِه َفَقاَل ِلي النَِّبيُّ  ِه ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك  َساَبْبُت َرُجاًل َفَعيَّْرتُُه ِبأُمهِ ْرَتُه ِبأُمهِ َيا أََبا َذرهٍ أََعيَّ

ُ َتْحَت أَْيِديُكمْ  ا  َجاِهِليٌَّة ِإْخَوانُُكْم َخَولُُكْم َجَعَلُهْم اهللَّ َفَمْن َكاَن أَُخوُه َتْحَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ
═ 
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 :يإنك امرؤ فيك جاهلية( ؛ أ: )ألبي ذرهٍ  وقول النبي 
  .تعيير عبده بأمهيعني بها  ،خصلة من خصالهم

وذلك شيء أذهبه  ،انوا يعيهِرون باآلباء واألمهاتالجاهلية ك أهل فإن
وبقوله ـ  ،(1)} إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم { :اإلسالم بقوله تعالى
 الناس  .وفخرها باآلباء ،لجاهليةا (2)))إن اهلل أذهب عنكم عبية :ـ
 (3)وآدم خلق من تراب ((. ،كلهم بنو آدم

                                                 
═ 

ا يَْلَبُس َواَل تَُكلهُِفوُهْم َما يَْغِلُبُهْم َفِإْن َكلَّْفتُُموُهْم َفأَِعينُوُهْم.  َيْأُكُل َوْلُيْلِبْسُه ِممَّ
ا َيْأُكُل َوِإْلَباِس   ا يَْلَبُس َوالَ ومسلم فى كتاب األيمان باب باب ِإْطَعاِم اْلَمْمُلوِك ِممَّ ِه َممَّ

ُفُه َما يَْغِلُبُه.   .4403ح رقم  92/ 5يَُكلهِ
 .أبى ذر عن 5157ح رقم  761/ 2وأبو داود فى كتاب األدب باب في حق المملوك 

 .أبى ذر عن21432ح رقم  341/ 35واإلمام أحمد فى المسند 
 من سورة الحجرات  13من اآلية  (1)
يََّة الجاهلية (  (2) بضم العين المهملة وكسر الموحدة المشددة وفتح المثناة التحتية )ُعبهِ

قال الخطابي العبية الكبر والنخوة وأصله من  المشددة أي فخرها وتكبرها ونخوتها.
،، غريب 369/  3. ) النهاية العب وهو الثقل يقال عبية وعبية بضم العين وكسرها

 (. 16/ 14،،عون المعبود 290/ 1الحديث للخطابى 
 . 146/  6المفهم  (3)

ح رقم  492/  4 باب ِفى التََّفاُخِر ِباألَْحَساِب.والحديث أخرجه أبوداود فى كتاب األدب 
ِ بن  َعْن َسِعيدِ  5118  أَِبى َسِعيٍد َعْن أَِبيِه َعْن أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْذَهَب َعْنكُ  » يََّة اْلَجاِهِليَِّة َوَفْخَرَها ِباآلَباِء ُمْؤِمٌن َتِقىٌّ َوَفاِجٌر َشِقىٌّ ِإنَّ اهللَّ ْم ُعبهِ
َم أَْو أَْنُتْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب َلَيَدَعنَّ ِرَجاٌل َفْخَرُهْم ِبأَْقَواٍم ِإنََّما ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنَّ 

 ِ وإسناد أبى داود حسن، فيه «.ِمَن اْلِجْعالَِن الَِّتى َتْدَفُع ِبأَْنِفَها النَّْتَن  َلَيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اهللَّ
═ 
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  ،اهليةخلق من أخالق الج :أي ،«فيك جاهلية »  :قوله

وا به لكثرة جهاالتهم ،وهي ما قبل اإلسالم  (1).ُسمه
                                                 

═ 

: صدوق له أوهام 7294ت رقم 572سعد قال ابن حجر فى التقريب ص بن  هشام
 ،، ورمى بالتشيع

من  3956ح رقم  735/ 5والترمذى فى كتاب المناقب باب في فضل الشام واليمن 
: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال قد أذهب اهلل  طريقين عن أبي هريرة

عنكم عبية الجاهلية وفخرها باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من 
 تراب 

سعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن هذا أصح عندنا من الحديث األول وقال و 
 . أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة 

 .10791ح رقم  523/ 2لمسند وأحمد فى ا
عن ابن عمر: أن رسول اهلل صلى اهلل  3270ح رقم  398/  5وله شاهد: اخرجه الترمذى 

عليه و سلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن اهلل قد أذهب عنكم عبية 
لى اهلل الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجالن بر تقي كريم على اهلل وفاجر شقي هين ع

والناس بنو آدم وخلق اهلل آدم من تراب قال اهلل } يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير { 

عمر إال بن  دينار عنبن  قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد اهلل
بن  بن معين وغيره وعبد اهللاجعفر يضعف ضعفه يحيى بن  لوجه وعبد اهللمن هذا ا

 المديني قال وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس.بن  جعفر هو والد علي
: 3255ت رقم  298نجيح قال ابن حجر ص بن  جعفربن  واسناده ضعيف فيه عبداهلل

 ضعيف يقال تغير حفظه بآخره. ا هـ
 إسناده صحيحو. 3828ح رقم 137/ 9وابن حبان فى صحيحه 

 218/ 2تطريز رياض الصالحين  (1)
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بالكيفية والمدة التى تعارف عليها  وأيضا نهى اإلسالم عن إحداد النساء
وهو  ،هذا مخالف للشريعة اإلسالمية السمحةألن سنة كاملة  أهل الجاهلية

وحذر منها فالواجب إنكاره  ،من عادات الجاهلية التي أبطلها اإلسالم
 .التواصي بتركهو

من  المرأةومنع  :واما قوله :قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى 
شهر وعشرة أوجبه على زوجها أربعة أبيها فوق ثالث واإلحداد على أمها وأ

لمصالح هذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها  جنبى فيقال:وهو أ
ميت من تعظيم مصيبة الموت فإن اإلحداد على ال .على أكمل الوجوه العباد

شق  ويضيفون الى ذلك التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة
وتمكث المرأة  الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعور والدعاء بالويل والثبور

سنة في أضيق بيت وأوحشه ال تمس طيبا وال تدهن وال تغتسل إلى غير ذلك 
 .مما هو تسخط على الرب وأقداره

سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر  ورأفتهسبحانه برحمته بطل اهلل فأ
 (1).جلتهالذى هو انفع للمصاب فى عاجلته وآواالسترجاع والحمد 

 ،ونهى عنها وكما أن هناك أخالق من أخالق الجاهلية ال يقرها اإلسالم
فإن هناك أخالق أقرها اإلسالم وأمر بها كحفظ الجوار والجود والكرم 

 .لمظلوم والضعيفونصرة ا

 عوف عن النبي بن  فمن ذلك ما روى عن عبد الرحمن
شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر  :قال

                                                 

  165/ 2اعالم الموقعين  (1)
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 (1).النعم

هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظلم،  وقد حضر النبي 
 ورفعوا به منار الحق، وهو يعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق اإلنسان.

 :ال ابن كثيرق

 (2) كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب.
                                                 

 عوف به. بن  عن عبدالرحمن 1676ح رقم  193/ 3أخرجه االمام احمد فى المسند  (1)
اسنادهما عوف به. و بن  عن عبد الرحمن 567رقم  1/199البخارى فى األدب المفرد  

: 3800ت رقم  336اسحاق العامرى قال ابن حجر ص ن ب حسن فيه عبد الرحمن
 صدوق رمى بالقدر

قال ابن كثير: وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن  259/ 1السيرة النبوية  (2)
 لم يدرك حلف المطيبين. النبي 

كان  قلت: هذا ال شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا في الذى
قصى البنه عبد الدار من السقاية، والرفادة، واللواء، والندوة، والحجابة، ونازعهم جعله 

 فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم.
فأحضر أصحاب بنى عبد مناف جفنة فيها طيب، فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما 

 لبيت. فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديما.قاموا مسحوا أيديهم بأركان ا
جدعان كما رواه بن  ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبد اهلل

عيينة، عن عبد اهلل، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبى بكر قاال: بن  الحميدى، عن سفيان
لو دعيت به  جدعان حلفابن  : " لقد شهدت في دار عبد اهللقال رسول اهلل 

في االسالم ألجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأال يعز_ أى يغلب _ ظالم 
  مظلوما ".

َهَذا الَحِديث َصِحيح، َرَواُه اْلحميِدي َعن : 375/ 7قال ابن الملقن فى البدر المنير 
═ 
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فلما جاء اإلسالم أقر من عادات الجاهلية ما كان حميداً وأبطل ماكان  
 .خالف ذلك

ونهى عن صور  بعض العادات التى أقر اإلسالم صورا منها وهناك 
 .أخرى

خبار بموته تلك العادات النعى وأقصد به نعى الميت أى اإل هذا ومن
وأباح بعض الصور  ،فقد نهى اإلسالم عن صور من النعى تحريما وكراهة

 األخرى ولكن بضوابط وقيود معينة.

ن اوسأقوم إن شاء اهلل فى الصفحات القادمة ببحث هذه المسألة وبي
 .حكم الشرع فيها

 أستمد العون والتوفيقوتعالى ومن اهلل سبحانه 

h
                                                 

═ 

ْحَمن د، َوعبد الرَّ وذكر الحديث وقال:  :أبي بكر َقااَل بن  ُسْفَيان، َعن عبد اهلل، َعن ُمَحمَّ
بن  عبد اهللبن  أَْيضا، َوَرَواُه اْلَبْيَهِقيه من َحِديث طَْلَحة« ُمْسنده»َوَرَواُه اْبن أبي أَُساَمة ِفي 

باب إعطاء الفيء على الديوان ومن فى  وقد أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى َعْوف.
 عوف الزهرى.بن  عبد اهللبن  عن طلحة 12859ح رقم  376/ 6 يقع به البداية

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذى القعدة، وكان بعد 
وكان  وذلك الن الفجار كان في شعبان من هذه السنة.  حرب الفجار بأربعة أشهر.

 حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب.
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 املبحث األول

 اللغة والعرف وكيفياته وصوره تعريف النعى فى

 املطلب األول

  والعرف فى اللغةتعريف النعى 
 خَبُر الموت، وكذا اآلتي بَخبِر الَمْوت يقال له َنِعيٌّ أيضاً. النَِّعيُّ:

 (1)ويقال: َنَعاِء فالناً، أي اْنَعه.

 :وقال الجوهرى
نعى النعى: خبر الموت. يقال: نعاه له نعيا ونعيانا بالضم. وكذلك ال

 على فعيل، يقال: جاء نعى فالن. 

 يأتي بخبر الموت. الذيأيضا: الناعي، وهو  والنعي

كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب  :األصمعيقال  
 فرسا وجعل يسير في الناس ويقول: نعاء فالنا ! أي انعه وأظهر خبر وفاته.

  (2)وانزل. وهى مبنية على الكسر، مثل دراك ونزال، بمعنى أدرك

  (3)أوسبن  فى حديث شداد وقال ابن األثير:
                                                 

 5/359مقاييس اللغة  (1)
  7/362الصحاح للجوهري  (2)
ثابت األنصاري الخزرجي، بن  المنذر وهو ابن أخي حسانبن  ثابتبن  أوسبن  شداد (3)

يكنى أبا يعلى وقيل: أبو عبد الرحمن، نزل بالبيت المقدس من الشام روى عنه ابنه يعلى 
لبيد وأبو األشعث الصنعاني وأبو إدريس الخوالني وغيرهم. وكان شداد بن  ومحمود

═ 
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ْهوة الَخِفيَّة [  (1).] يا َنعايا الَعَرب إنَّ أْخَوَف ما أخاف عليكم الرياء والشَّ

 (2).وفي رواية ] يا نُْعياَن العرب [

 َنَعى الميهَِت َيْنعاه َنْعياً وَنِعيهاً إذا أذاَع موته وأْخَبر به وإذا نَدَبه  :يقال

 (3)َنَعى الميهَِت َيْنعاه َنْعياً وَنِعيهاً إذا أذاَع موته وأْخَبر به وإذا نَدَبه 

 :في َنعايا ثالثة أوُجه قال الزمخشري 
                                                 

═ 

ف من اهلل تعالى وتوفي شداد سنة إحدى وأربعين وقيل: سنة كثير العبادة والورع والخو
ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل توفي سنة سبع وستين وقال ابن منده 

 عقبة: إنه شهد بدرا.بن  عن موسى
 ( 1/500)أسد الغابة 

بن  حديث أخرجه الطبرانى بإسنادين عن عبد اهللمن  وقوله: )يا نعايا العرب(: هو جزء (1)
( يقول: )يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن  يزيد قال: سمعت رسول اهلل ) 

 أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية(.
ورقاء، وهو بن  بديلبن  قال الهيثمى: رجال أحد االسنادين رجال الصحيح غير عبد اهلل

 .255/  6مجمع الزوائد  ثقة.
وقال: وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يروي  159/  3ر ذكره الطبرى فى تهذيب اآلثا (2)

 ذلك: يا نعيان العرب، على المصدر من نعاه ينعاه نعيا ونعيانا، كالبهتان والخلصان.
ورقاء قال الذهبى صويلح الحديث له ماينكر بن  بديلبن  وإسناده حسن فيه عبد اهلل

ت  296ريب ص ، التق2666ت رقم  2/74وقال ابن حجر: صدوق يخطىء ) الكاشف 
 (  3224رقم 

العرب، فمن ن وبعضهم يرون: يا نعيا 3/222كمال المعلم إوقال القاضى عياض: فى 
 قال هذا فإنه يريد المصدر، نعيته نعيا ونَعيانا. وهو جاَئز حسن.

 86-5/85النهاية  (3)



 احلديث وعلومـــــــه

 403 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

ي  :أحدها   يا.وصفاأن يكون جمع َنِعيه وهو المصدر َكَصفهِ

 .أخايا :أن يكون اسم جمع كما جاء في أِخيَّة :والثاني 

التي هي اسم الفعل والمعنى يا َنعايا  أن يكون جمع َنَعاءِ  :والثالث
 .العرب ِجئَن فهذا وْقُتكنه وزمانُُكنه يريد أنه العرب قد َهَلَكت

  .والنُّْعيان مصدر بمعنى النَّْعِي 

 .إنه َجْمع َناٍع َكراٍع وُرْعيان :وقيل

أن العرب كانوا إذا مات منهم شريٌف أو ُقِتل  العربيةوالمشهور في  
أي َهلك  :َنعاِء ُفالنا أو يا َنَعاء العرب :ى القبائل َيْنعاه إليهم يقولَبَعثوا راكبا إل

 .فالن أو هلَكت العرب بمْوت فالن

  .ِمْثل َنظاِر وَدراكِ  :َفنعاء من َنَعيُت  

  .أي أْدِركه :َدَراِك فالنا :فقوله ] َنعاِء فالنا [ معناه اْنع فالنا كما تقول

ا قوله يا  :رف الِنداء فالُمناَدى محذوف تقديرهيا َنعاء العرب مع ح :فأمه
] أال يا  :هذا اْنَع العرب أو يا هؤالء انَعوا العرب بموت فالن كقوله تعالى

 (1)اسجدوا [ أي يا هؤالء اسجدوا فيمن َقرأ بتخفيف أالَ 

 :النعى فى العرف
 ،النعي يطلق على اإلخبار بموت الميت وإذاعة ذلك

 .ذلك من تعداد مناقب الميت ما قد يصاحب ويطلق أيضًا على 

                                                 

 5/86، النهاية 109/  3الفائق  (1)
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أن فالنًا مات ليشهدوا  والنعي عندهم أن ينادى في الناس :قال الترمذي
 (1).جنازته

 (2).وإذا ندبه " ،وقال ابن األثير: " نعى الميت إذا أذاع موته، وأخبر به

وذكر مآثره ،" وهو النداء بموت الشخص :وقال القليوبي في حاشيته
 (3).ومفاخره "

اِعي ،َخَبُر اْلَمْوِت  :َوالنُّْعَياُن لَُغةً  النَّْعُي  َعاُء ِبَمْوِت  ،أَْو ِنَداُء الدَّ أَِو الدُّ
أَْو ِبِإَذاَعِة َمْوِت  ،الَِّذي َيْأِتي ِبَخَبِر اْلَمْوِت  :النَّاِعي ،ْشَعاُر ِبهِ َواإلْ اْلَميهِِت 

ْخِص أَْو َيْنُدبُهُ   .الشَّ

َرُب ِإَذا ُقِتل ِمْنُهْم َشِريٌف أَْو َماَت َبَعثُوا َراِكًبا َكاَنِت اْلعَ  :َقال اْبُن َمْنظُورٍ 
 (4).ِإَلى َقَباِئِلِهْم َيْنَعاُه ِإَلْيِهمْ 

 (6).(5).َوالَ َيْخُرُج اْلَمْعَنى ااِلْصِطالَِحيُّ َعِن اْلَمْعَنى اللَُّغِويهِ 

                                                 

 3/312سنن الترمذى  (1)
 (5/85النهاية ) (2)
(3) 1/345 
ة ) َنِعي (. (4) ، َمادَّ َحاِح ِلْلَجْوَهِريهِ  ِلَسان اْلَعَرِب اِلْبن َمْنظُور، َوالصهِ
ِب ِللنََّوِويهِ  (5) ، َواْلَفَتاَوى 453 - 452/  3، َوَفْتح اْلَباِري 219/  5اْلَمْجُموع َشْرح اْلُمَهذَّ

ِغير 155/  1اْلِهْنِديَّة  ْرح الصَّ  .228/ 1اَية اْلُمْنَتَهى، َوغَ 570/  1، َوالشَّ
 40/375الموسوعة الفقهية  (6)
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 انىاملطلب الث

 النعى وصور كيفيات

الم بموت الميت غير تدل على اإلع كيفيات أخرىصور و للنعى
 :مثلبالقول اإلخبار عن موته 

 :النَّْدُب  (1) 

َمَع َتْعِديِد َمَحاِسِن اْلَميهِِت ِبَلْفِظ  اْلُبَكاءُ  :ِمْن َمَعاِني النَّْدِب ِفي اللَُّغةِ  
َداءِ  َداهُ  ،النهِ  .َواَجَبالَهُ  ،َكَواَسيهِ

 قال ابن األثير:

 (1).فه وأفعالهالندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصا

َلُة َبْيَنُه َوَبْيَن النَّْعِي أَنَّ النَّْدَب َقْد َيْقَتِرُن ِبالنَّْعِي   ،َوَقْد َيْحُصل َبْعَدهُ  ،َوالصهِ
 .ْخَباِر ِباْلَمْوِت اإلْ َفَلْيَس ُهَناَك َتالَُزٌم َبْيَنُه َوَبْيَن 

  :النَّْوحُ  (2)

ْوِت ِباْلُبَكا :النَّْوُح لَُغةً    :َوَعْن أُمهِ َعِطيَّةَ  ،ِء َمَع َرنَّةٍ َرْفُع الصَّ

  (2).ِعْنَد اْلَبْيَعِة أاَلَّ َننُوحَ َخَذ َعَلْيَنا َرُسول اهللَِّ أَ 
                                                 

 34/ 5النهاية  (1)
رقم  210/ 3الَحِديث: أخرجه البخارى فى الجنائز باب ماينهى من النوح والبكاء  (2)

ِعْنَد اْلَبْيَعِة أَْن اَل َننُوَح  َقاَلْت أََخَذ َعَلْيَنا النَِّبيُّ  َعْن أُمهِ َعِطيََّة  1306
َوَفْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ َغْيَر َخْمِس ِنْسَوٍة أُمهِ ُسَلْيٍم َوأُمهِ اْلَعاَلِء َواْبَنِة أَِبي َسْبَرَة اْمَرأَِة ُمَعاٍذ  َفَما

 َواْمَرأََتْيِن أَْو اْبَنِة أَِبي َسْبَرَة َواْمَرأَِة ُمَعاٍذ َواْمَرأٍَة أُْخَرى.
═ 
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َوَرأسه ِفي  ،َفغشَي َعَلْيهِ  ،وجع أََبا ُموَسى وجعاً  :َقاَل  ،َوَعن أبي بردة 
 ،رد َعَلْيَها َشْيئاَفلم يْسَتطع أَن ي ،فصاحت اْمَرأَة من أَهله ،حجر اْمَرأَة من أَهله

ا أََفاق ن بِرئ ِمْنُه َرُسول اهلل  :َقاَل  ،َفَلمَّ َفِإن َرُسول  ،أَنا َبِريء ِممَّ
 (1).والشاقة ،والحالقة ،بِرئ من الصالقة اهلل 

" اْثَنَتاِن  :َقاَل َرُسول اهلل  :َقاَل  ،َوَعن أبي ُهَرْيَرة 
 (2)." والنياحة َعَلى اْلَميهِت ،الطْعن ِفي النهَسب :ِبالنَّاِس هما بهم كفر

" أَربع  :َقاَل  أَن النَِّبي  ،َوَعن أبي َمالك اأْلَْشَعِريه 
                                                 

═ 

َيا َعْن أُمهِ َعِطيََّة َقاَلْت أََخَذ  2206رقم  3/46َحِة ومسلم فى الجنائز باب التَّْشِديِد ِفى النهِ
 ِ َمَع اْلَبْيَعِة أاَلَّ نَنُوَح َفَما َوَفْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ ِإالَّ َخْمٌس أُمُّ ُسَلْيٍم  َعَلْيَنا َرُسوُل اهللَّ

 ْبَرَة َواْمَرأَُة ُمَعاٍذ.َوأُمُّ اْلَعالَِء َواْبَنُة أَِبى َسْبَرَة اْمَرأَُة ُمَعاٍذ أَِو اْبَنُة أَِبى َس 
ح رقم  3/240َباب َما يُْنَهى ِمْن اْلَحْلِق ِعْنَد اْلُمِصيَبِة أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز  (1)

َعاِء ِبَدْعَوى  1296 به،ومسلم فى الجنائز باب َتْحِريِم َضْرِب اْلُخُدوِد َوَشقهِ اْلُجُيوِب َوالدُّ
 .298ح رقم  70/ 1اْلَجاِهِليَِّة.

ْلق: الصوُت الشديد يُريد َرْفُعه في المصائب وعند الَفِجْيَعة بالَمُوِت ويَْدُخل  الصالقة: الصَّ
 48/ 3فيه النَّوُح. ويقال بالسين. النهاية 

التى تحلق َشَعرها عند الُمِصيبة إذا حلَّت بها، وقيل أراد به التي َتحِلق وجهها  والحالقة:
 427/ 1النهاية  للزينة.
ة: وهى التى ترفع صوتها عند المصيبة،وقيل الشاقة التى تشق ثوبها عند المصيبة والشاق

 هذا هو المشهور الظاهر المعروف.
 110/ 2، شرح النووى 140/ 1، فتح البارى 91/ 3النهاية 

يَ أخرجه مسلم فى كتاب اإليمان  (2) اَحِة باب ِإْطالَِق اْسِم اْلُكْفِر َعَلى الطَّْعِن ِفى النََّسِب َوالنهِ
 به. 10434ح رقم  16/270واإلمام أحمد فى المسند  ،236ح رقم  1/58 َعَلى اْلَميهِِت.
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والطعن ِفي  ،اْلَفخر ِفي األحساب :ِفي أمِتي من أَمر اْلَجاِهِليَّة اَل يتركونهن
قبل " النائحة ِإذا لم تتب  :والنياحة " َوَقاَل  ،َوااِلْسِتْسَقاء بالنجوم ،اأْلَْنَساب

 (1)". َودرع من جرب ،َموتَها ُتَقام َيْوم اْلِقَياَمة َوَعَلْيَها سربال من قطران

َوِفي  ،َغِريب :قلت ،لما َماَت أَبُو َسلَمة :َقاَلت ،َوَعن أم َسلَمة 
ِإْذ أَقبلت  ،َفكنت قد تهيأت للبكاء .ألبكينَّه بكاء يُتحدث َعنهُ  ،أَرض غرَبة

ِعيد تُرِ   : َفَقاَل  ََفاْسَتْقبلَها َرُسول اهلل  .يُد أَن تسعدنياْمَرأَة من الصَّ
َتْينِ  ْيَطان َبْيتا أخرجه اهلل ِمْنُه ؟ " مرَّ فكففت َعن اْلبكاء  ." أَتُِريِديَن أَن تدخلي الشَّ

 (2) .َفلم أبك

َياَحة ،تهيأت للبكاء :َقْوله  .أَي النهِ

َلُة َبْيَن النَّْوِح َوالنَّْعِي أَنَّ النَّ  ْعالَُم َسَواٌء َكاَن ِفيِه بَُكاٌء اإلْ ْعَي اْلُمْطَلَق َوالصهِ
ا النَّْوُح َفُهوَ  ،أَْم الَ  ْخَباِر اإلْ َوَقْد َيْحُصل َبْعَد  ،ْعالَُم اْلُمْقَتِرُن ِباْلُبَكاءِ اإلْ  أَمَّ

 (3)ِباْلَمْوِت 

 اإلعالم بموت الميت بالوسائل الحديثة مثل الصحف والمجالت (3)
من فوق المنارات العالية الموجودة فى المساجد ومكبرات الصوت و

                                                 

َياَحِة.أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز  (1) عن أم  03 22ح رقم  45/ 3 باب التَّْشِديِد ِفى النهِ
 سلمة به.

عنها به.،،  2173رقم  ح 39/ 3 باب اْلُبَكاِء َعَلى اْلَميهِِت أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز  (2)
 عنها به. 291ح رقم  139/  1والحميدى فى مسنده 

ة ) نُوح (، َواللُّْؤلُؤ َواْلَمْرَجان ِفيَما  -376-375/ 40الموسوعة الفقهية  (3) ِلَسان اْلَعَرِب، َمادَّ
ْيَخاِن   . 188اتََّفَق َعَلْيِه الشَّ
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والفيس  ،وشبكات التواصل االجتماعي ) اإلنترنت الهاتف ويضاف إليها
 .والواتس أب ( وغيرها من مستجدات العصر ،بوك
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 املبحث الثانى

 حكم النعى فى ضوء السنة النبوية.

َما  ،َحتَّى ِفي اْلَمْذَهِب اْلَواِحدِ  ،نَّْعِي اْخَتَلَفْت أَْقَوال اْلُفَقَهاِء ِفي ُحْكِم ال
ِقيَن أَنَّ  َوِلَذا اْخَتاَر َبْعُض  ،َباَحِة َواْلَكَراَهِة َوالتَّْحِريمِ َواإلْ َبْيَن ااِلْسِتْحَباِب  اْلُمَحقهِ

ورَ األْ أَْقَواَلُهْم َلْيَسْت ِمْن َقِبيل اْلِخالَِف ِفي  ِة اْلُمْطَلَقِة ْمِر ِإْذ َلْم َتَتَواَرْد َعَلى الصُّ
 (1).ِللنَّْعِي 

يُْؤَخُذ ِمْن َمْجُموِع  :اْلَعَرِبيهِ بن  َنْقالً َعْن أَِبي َبْكرِ  (2)َقال اْلُمَباَرْكُفوِريُّ 
 :َحاِديِث َثالَُث َحاالٍَت األْ 

الَحِ َواألْ  لاأْلهْ ِإْعالَُم  - 1  .َفَهَذا ُسنَّةٌ  ،ْصَحاِب َوأَْهل الصَّ

 .َفَهَذا َمْكُروهٌ  ،ِلْلُمَفاَخَرِة ِباْلَكْثَرةِ َدْعَوُة اْلَحْفل  - 2

مٌ  ،اإلْْعالَُم ِبَنْوٍع آَخرَ  - 3 َياَحِة َوَنْحِو َذِلَك َفَهَذا ُمَحرَّ  .َكالنهِ

 :اْبُن َحَجرٍ  َوَقال

ا َكاَن أَْهل اْلَجاِهِليَِّة َيْصَنُعوَنهُ  ُي َلْيَس َمْمنُوًعا ُكلُُّه،النَّعْ    (3).َوِإنََّما نُِهَي َعمَّ

َح اْبُن ُمْفِلٍح ِبَعَدمِ  ،َوَلْم يُْنَقل َرْأٌي ِفْقِهيٌّ ِبُوُجوِب النَّْعِي   َوَقْد َصرَّ
 (4).: َوالَ َيْلَزُم ِإْعالَُم َقِريٍب اْلُوُجوِب َحتَّى ِلْلَقِريِب، َفَقال

                                                 

 377/ 40الموسوعة الفقهية  (1)
 4/52تحفة األحوزي  (2)
 116/ 3فتح الباري (3)
 377/ 40الموسوعة الفقهية  (4)
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وهذا ذكر آلراء العلماء فى حكم النعى على سبيل اإلجمال ولتفصيل 
كم النعى يختلف حكمه باختالف المقصد من النعى إن ح أقول هذا اإلجمال

ام والسبب الداعى إليه ويمكن تقسيم الحكم بهذا االعتبار إلى عدة أقس
 :أسردها فى عدة مطالب كما يلى
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 املطلب األول

 النَّْعُي اْلُمْسَتَحبُّ

 -ِض اْلُفَقَهاِء النَّْعُي اْلُمْسَتَحبُّ أَِو اْلَمْنُدوُب ِإَلْيِه َعَلى َحَسِب َتْعِبيِر َبعْ  
اِفِعيَِّة َوُهَو اْلُمتََّجُه ِعْنَد اْلَحَناِبَلِة َوُهوَ  ُة ِبِه َوَبْعُض الشَّ َح اْلَحَنِفيَّ  ُهَو َعَلى َما َصرَّ

 .ْصِدَقاءِ َواألْ َما َكاَن ِفيِه ِإْعالَُم اْلِجيَراِن  -َقْول النََّخِعيهِ َواْبُن ِسيِريَن 

  :ِديَّةِ َقال ِفي اْلَفَتاَوى اْلِهنْ 

الَِة َعَلْيِه  ُه ِبالصَّ يُْسَتَحبُّ أَْن َيْعَلَم ِجيَرانُُه َوأَْصِدَقاُؤُه َحتَّى يَُؤدُّوا َحقَّ
َعاِء َلهُ   (1).َوالدُّ

ُجل أَْن يُْؤَذَن  :َمْنُصوٍر َعِن النََّخِعيهِ بن  َرَوى َسِعيدُ  الَ َبْأَس ِإَذا َماَت الرَّ
نَّ ألِ أَْنِعي ُفالًَنا  :ا يُْكَرُه أَْن يَُطاَف ِفي اْلَمْجِلِس َفُيَقالِإنَّمَ  ،َصِديُقُه َوأَْصَحاُبهُ 

 (2).َذِلَك ِمْن ِفْعل أَْهل اْلَجاِهِليَّةِ 

 (3).َوُرِوَي َنْحُوُه ِباْخِتَصاٍر َعِن اْبِن ِسيِرينَ  

  :واستدل هؤالء على صحة ما ذهبوا إليه بما يلى
                                                 

  157/ 1الفتاوى الهندية  (1)
رقم  390/ 3أخرجه عبدالرزاق فى المصنف فى كتاب الجنائز باب النعى للميت  (2)

أبى سليمان قال ابن حجر:فقيه صدوق له بن  .وإسناده حسن، فيه حماد6056
 .1500ت رقم  178أوهام.التقريب ص 

ح رقم  3/276من رخص ِفي اإِلذِن ِباْلِجَناَزِة.خرجه ابن أبى شيبة في الجنائز باب أ (3)
دُ  11330 ثََنا ُمَحمَّ ٍد، أَنَُّه َكاَن الَ يََرى َبْأًسا بن  قال:َحدَّ ، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَّ أَِبي َعِديهٍ

ُجُل َحِميَمُه َوَصِديَقُه ِباْلِجَناَزِة.  ورجال اسناده ثقات. أَْن يُْؤِذَن الرَّ
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 أوال:  
أن  :ما من حديث أبى هريرة ما أخرجه البخارى ومسلم وغيره

إلى  في اليوم الذي مات فيه خرج (1)نعى النجاشي رسول اهلل 
 (2)المصلى فصف بهم وكبر أربعا.

                                                 

النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد األلف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب  (1)
وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني وهو لقب من ملك الحبشة وحكى المطرزي تشديد 

وقال العينى: والنجاشي اسم كل من  3/187فتح البارى  الجيم عن بعضهم وخطأه.
أن كل من ملك الشام مع الجزيرة، وبالد الروم يسمى قيصر، وكل من ملك الحبشة كما 

(، وكل من ملك 1ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون )
ع، واسم هذا النجاشي الذي بَّ اإلسكندرية يسمى المقوقس، وكل من ملك اليمن يسمى تُ 

مة بالميم موضع : أصحمة ابن أبجر، ويقال: مصحصلى عليه رسول اهلله 
الهمزة، ويقال: أصحم، ومعناه بالعربية: عطية، وكان عبدا صالحاً لبيبا ذكيا، عادال عالماً 

حين مات النجاشي: "مات اليوم رجل  -عليه السالم -وعن جابر قال: قال رسول اهلل
صالح، فقوموا وصلوا على أخيكم أصحمة" رواه البخاري، وقال ابن كثير: وشهود أبي 

الصالة على النجاشي دليل على أنه مات بعد فتح خيبر التي قدم بقية المهاجرين هريرة 
وقال السهيلى: توفى النجاشي في  إلى الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب يوم فتح خيبر.

رجب سنة تسع من الهجرة، وفي هذا نظر. وقال ابن عبد البر: النجاشي ملك الحبشة 
ما يقال كسرى وقيصر قال واسمه أصحمة وهو قال ابن إسحاق النجاشي اسم الملك ك

/ 1أسد الغابة 151- 150/ 6شرح سنن أبى داود للعينى 6/326بالعربية عطية.التمهيد 
 .109/ 1، واإلصابة 119

ح رقم  420/  1الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه أخرجه البخارى في الجنائز باب  (2)
،، ومسلم فى الجنائز 1268ح رقم  1/447،وفى باب التكبير على الجنازة أربعا1188

الَِة َعَلى 2247رقم  54/ 3باب التكبير على الجنائز  .،، وأبوداود فى الجنائز باب ِفى الصَّ
═ 
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وفيه استحباب اإلعالم بالميت ال على صورة نعي  :َقال النََّوِويُّ 
الجاهلية بل مجرد إعالم الصالة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي 

عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية جاء من النهي 
 (1).المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها

 قال ابن عبد البر:

وفيه إباحة اإلشعار بالجنازة واإلعالم بها واالجتماع لها وهذا أقوى  
أحدا فإني أخاف  من حديث حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال ال تؤذنوا به

 (2).ينهى عن النعي ني سمعت رسول اهلل أن يكون نعيا فإ

وإلى هذا ذهب جماعة من السلف قد تقدم ذكر بعضهم في حديث  

                                                 
═ 

ْرِك.  338/ 7،، وابن حبان فى صحيحه 3206ح رقم  197/ 3اْلُمْسِلِم َيُموُت ِفى ِبالَِد الشهِ
أراد المرء الصالة عليه.،،  باب ذكر وصف التكبيرات على الجنائز إذا 3068ح رقم 

،، ومالك فى الموطأ فى الجنائز باب 543ح رقم  141/  1وابن الجارود فى المنتقى 
 . جميعهم عن أبى هريرة به.14ح رقم  226/ 1التكبير على الجنائز 

: وفي هذا الحديث علم من أعالم النبوة كبير وذلك 326/ 6قال ابن عبدالبر فى التمهيد 
علم بموته في اليوم الذي مات فيه على بعد ما بين الحجاز   أن يكون النبي

النجاشي  وأرض الحبشة ونعاه للناس في ذلك اليوم وكان نعى رسول اهلل 
 في رجب سنة تسع من الهجرة كذلك قال أهل السير الواقدي وغيره.

  21/  7شرح النووى  (1)
حديث رقم:  313/ 3لنعى الجنائز باب ماجاء فى كراهية االترمذي في أخرجه:  (2)

وقال الترمذى هذا حديث حسن، وابن ماجة فى الجنائز باب ماجاء فى النهى عن 986
 .23455ح رقم  443/ 38، وأحمد فى المسند 1476ح رقم  474/ 1النعى 
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 ،(1)حنيف بن  سهلبن  "مالك عن" ابن شهاب عن أبي أمامة

وروى عن ابن عمر أنه كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج 
 (2).بجنازته

خديج لما نعى له قال  بن وقد روى عنه خالف هذا في جنازة رافع
وكيف تريدون أن تصنعوا "به" قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات 

 (3).حول المدينة ليشهدوا جنازته قال نعم ما رأيتم

وجاء عن أبي هريرة أنه "كان" يمر بالمجالس فيقول أن أخاكم قد قبض 
 (4).فاشهدوا جنازته

ن شهاب عن في حديث اب واألصل في هذا الباب قوله 
وقوله في هذا الحديث نعى النجاشي للناس ، (5)أبي أمامة هال آذنتموني بها

                                                 

 259/ 6التمهيد  (1)

 َناَزِة َمْن َكِرَههُ َما َقالُوا ِفي اإِلْذِن ِباْلجِ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف فى الجنائز باب  (2)
فضيل، قال الذهبى: ثقة شيعى، بن  .واسناده حسن فيه محمد11325ح رقم  275/  3

ت رقم  3/89الكاشف  وقال ابن حجر: صدوق عارف رمى بالتشيع، وبقية رجاله ثقات.
 .6227ت رقم  502، التقريب ص 5194

 ، لم أقف عليه فى غير التمهيد327/  6التمهيد  (3)
. ورجال 11331ح رقم  276/ 3ابن أبى شيبة فى المصنف فى الجنائز باب  أخرجه (4)

 إسناده ثقات.
عن الزهري  15ح رقم  1/277كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائزفى أخرجه مالك  (5)

حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول اهلل بن  سهلبن  عن أبي أمامة
  بمرضها وكان رسول اهلل المساكين ويسأل عنهم فقال  يعود

═ 
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والنظر يشهد لهذا ألن "شهود" الجنائز أجر وخير ومن دعا إلى ذلك فقد دعا 
 (1)إلى خير وأعان عليه.

 ثانيا:
كان  (2) : أن رجال أسود أو امرأة سوداءعن أبي هريرة ما روى  

عنه فقالوا مات قال ) أفال كنتم  أل النبي يقم المسجد فمات فس
 (3).فأتى قبرها فصلى عليها .آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها (

                                                 
═ 

: "إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج بجنازتها ليال فكرهوا أن يوقظوا رسول اهلل 
أخبر بالذي كان من شأنها  فلما أصبح رسول اهلل  رسول اهلل 

فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها" فقالوا: يا رسول اهلل كرهنا أن نخرجك ليال ونوقظك 
 ى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات"حت فخرج رسول اهلل 

 قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فى الموطأ، فى ارسال هذا الحديث.
وقد جاء معناه موصوال عن أبى هريرة اخرجه البخارى فى الصالة باب كنس المسجد 

 ، ومسلم فى الجنائز باب الصالة446ح رقم  1/175والتقاط الخرق والقذى والعيدان 
 .2259ح رقم  3/56على القبر

 327 - 326/ 6التمهيد  (1)
 الشك فيه من ثابت ألنه رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع، قال ابن حجر: (2)

عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة بن  خزيمة من طريق العالءبن  ورواه
يدة عن أبيه فسماها أم سوداء ولم يشك ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بر

 1/553محجن. فتح البارى 
ح  174/ 1كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان  أخرجه البخارى في باب (3)

به،، ومسلم  1272ح رقم  1/448،وفى باب الصالة على القبر بعد ما يدفن 446رقم 
  956في الجنائز باب الصالة على القبر رقم 
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  :قال ابن حجر

وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا 
غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب 

 (1).بالموت واإلعالمى الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه الصالة عل

 :قال العينى

 (2)وفيه استحباب اإلعالم بالموت. 

أبى بن  وجعفر (3)حارثةبن  نعى زيد ماورد أن النبى  :ثالثا
 .فى اليوم الذى أصيبوا فيه  (5)رواحةبن  وعبد اهلل (4)طالب

                                                 

 1/553فتح البارى  (1)
  106/ 7عمدة القارى  (2)
كعب الكلبي القضاعي مولى رسول اهلل أعتقه رسول اهلل بن  شراحيلبن  حارثةبن  زيد (3)

وتبناه ولم يذكر اهلل تعالى أحدا من الصحابة في القرآن باسمه الخاص إال زيدا قال اهلل 
 من سورة األحزاب ، 73تعالى:) فلما قضى زيد منها وطرا .... ( من اآلية 

 حارثة سنة تسع.بن  ل ابن حجر: قلت كانت الهدنة سنة ست وقتل زيدقا
  2960ت رقم  2/628اإلصابة فى تمييز الصحابة  

قصي أبو عبد اهلل ابن بن  عبد منافبن  هاشمبن  عبد المطلببن  أبي طالببن  جعفر (4)
الجناحين  عم النبي صلى اهلل عليه و سلم وأحد السابقين إلى اإلسالم الهاشمي الطيار ذو

وهو صاحب الهجرتين الجواد ابن الجواد وكان أمير المهاجرين إلى الحبشة استشهد 
بمؤتة من أرض الشام مقبال غير مدبر مجاهدا للروم في حياة النبي صلى اهلل عليه و سلم 

  1168ترجمة  1/485سنة ثمان في جمادى األولى. اإلصابة فى تمييز الصحابة 
مالك بن  امرىء القيسبن  عمروبن  امرئ القيسبن  ثعلبةبن  رواحةبن  عبد اهلل (5)

═ 
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نعى زيدا  أن النبي  :فقد أخرج البخارى عن أنس 
أخذ الراية زيد  لناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال )وجعفرا وابن رواحة ل

وعيناه تذرفان  .فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب (
 (1)حتى أخذ الراية سيف من سيوف اهلل حتى فتح اهلل عليهم ( )

 :َوَقال اْبُن ُمْفِلحٍ 

ُه اْسِتْحَبابُهُ   َوَقْوِلِه َعِن  ،أَْصَحاَبُه ِبالنََّجاِشيهِ  ْعالَِمِه إلِ  ،َوَيَتَوجَّ
ُدلُّوِني َعَلى َقْبِرِه أَْي  ،أََفالَ ُكْنُتْم آَذْنُتُموِني ِبهِ  :أَْي َيْكنُُسهُ  ،الَِّذي يُِقمُّ اْلَمْسِجدَ 

ُجل ِبالْ  :َقال اْبُن ِسيِرينَ  ،أَْعَلْمُتوِني َمْوِت َصِديَقُه الَ أَْعَلُم َبْأًسا أَْن يُْؤِذَن الرَّ
 (2).َوَحِميَمهُ 

اِفِعيَِّة اْسَتَحبَّ النَّْعَي  َوَنَقل النََّوِويُّ َعِن اْلَحاِوي ِلْلَماَوْرِديهِ أَنَّ َبْعَض الشَّ

                                                 
═ 

الخزرج األنصاري الخزرجي الشاعر بن  الحارثبن  الخزرجبن  كعببن  ثعلبةبن  األغر
المشهور من السابقين األولين من األنصار وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا وما 

 4679قم ت ر 82/ 4بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. اإلصابة 
/   3الوليد بن  أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة باب مناقب خالد (1)

 1554/  4، وفى كتاب المغازى باب غزوة مؤتة من أرض الشام 3547ح رقم  1372
عن أنس به،،والنسائى فى السنن الكبرى فى كتاب الجنائز وتمني الموت  4014ح رقم 

 .2005ح رقم  1/615باب النعى 
، والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في 273/ 3الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح  (2)

ورجال  .11330ح رقم  3/276من رخص ِفي اإِلذِن ِباْلِجَناَزِة.في الجنائز باب المصنف 
 اسناده ثقات.
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 (1).ِلْلَغِريِب الَِّذي ِإَذا َلْم يُْؤَذُن ِبِه الَ َيْعَلُمُه النَّاُس 

 :قال النووى

حة التى ذكرناها وغيرها أن والصحيح الذى تقتضيه األحاديث الصحي 
اإلعالم بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به اإلخبار لكثرة 
المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس 
يذكره بهذه األشياء وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت األحاديث 

لجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث باإلعالم فال يجوز إلغاؤها وبهذا ا
 (2)واهلل اعلم .المحققين

 :َواْلَوْجُه ِفي ااِلْسِتْحَباِب ِعْنَد اْبِن ُقَداَمةَ 

يَن َعَلى اْلَميهِِت أَْجًرا َلُهْم َوَنْفًعا ِلْلَميهِِت َفِإنَُّه َيْحُصل  أَنَّ ِفي َكْثَرِة اْلُمَصلهِ
ٍ ِمْنُهْم ِقيَراٌط ِمَن  َما  :أَنَُّه َقال َوَجاَء َعِن النَِّبيهِ  ،(3)ْجرِ األْ ِلُكل ُمَصله

ٌة ِمَن اْلُمْسِلِميَن َيْبُلُغوَن ِمائًَة ُكلُُّهْم َيْشَفُعونَ  َلُه ِإالَّ  ِمْن َميهٍِت يَُصلهِي َعَلْيِه أُمَّ
ُعوا ِفيهِ   (4).ُشفهِ

                                                 

  215/ 5المجموع  (1)
 216/ 5 رجع السابقالم (2)
 51/  3 الَِة َعَلى اْلَجَناَزِة َواتهَِباِعَها.باب َفْضِل الصَّ أخرج مسلم في صحيحه في الجنائز  (3)

ِ  من طريق نافع قال: 2236ح رقم  -ِقيَل اِلْبِن ُعَمَر ِإنَّ أََبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
-  َلْيَنا أَبُو َفَقاَل اْبُن ُعَمَر أَْكَثَر عَ «. َمْن َتِبَع َجَناَزًة َفَلُه ِقيَراٌط ِمَن األَْجِر » َيُقوُل

ْطَنا ِفى َقرَ  َقْت أََبا ُهَرْيَرَة َفَقاَل اْبُن ُعَمَر َلَقْد َفرَّ اِريَط ُهَرْيَرَة. َفَبَعَث ِإَلى َعاِئَشَة َفَسأََلَها َفَصدَّ
 َكِثيَرٍة.

ُعوا ِفيِه.أ (4) عن 2241ح رقم  3/52خرجه مسلم في الجنائز باب َمْن َصلَّى َعَلْيِه ِمائٌَة ُشفهِ
═ 
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ى ِجَناَزِتِه َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َيُموُت َفَيُقوُم َعلَ  :َكَذِلَك  َوَقال 
ِ َشْيًئا ِإالَّ  ُ ِفيهِ  أَْرَبُعوَن َرُجالً الَ يُْشِرُكوَن ِباهللَّ َعُهُم اهللَّ  (1).َشفَّ

َداَء ِفي  ،َوَيْشَمل ُحْكُم ااِلْسِتْحَباِب  ْسَواِق َعَلى َما َنَقل اْبُن َعاِبِديَن األْ النهِ
َهاَيِة َقْولُهُ  ًما أَْو َزاِهًدا َفَقِد اْسَتْحَسَن َبْعُض ِإْن َكاَن اْلَمْنِعيُّ َعالِ  :َعِن النهِ

َداَء ِفي  ِريَن النهِ َوَلِكْن الَ َيُكوُن َعَلى َهْيَئِة  ،َصحُّ األْ  ْسَواِق ِلِجَناَزِتِه َوُهواألْ اْلُمَتأَخهِ
 (2).التَّْفِخيمِ 

وقد بوب عليه البخاري "باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه". قال 
وإنما نهي  ،ترجمة اإلشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كلهفائدة هذه ال :الحافظ

فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت  ،عما كان أهل الجاهلية يصنعونه
 .على أبواب الدور واألسواق

 (3):َوَقاَل ِاْبن اْلُمَراِبط 

َوِإْن َكاَن ِفيِه  ُمَراده أَنَّ النَّْعي الَِّذي ُهَو ِإْعاَلم النَّاس ِبَمْوِت َقِريبهْم ُمَباح
                                                 

═ 

 رضى اهلل عنها به. عائشة
ُعوا ِفيِه.أ (1)  2242ح رقم  3/54خرجه مسلم في الجنائز باب َمْن َصلَّى َعَلْيِه أَْرَبُعوَن ُشفهِ

 به عن ابن عباس رضى اهلل عنهما
، 433/  2، َواْلُمغني اِلْبن ُقَداَمة 452/  3َفْتح اْلَباِري -379، 378/ 40الموسوعة  (2)

 .239/  2 َوَحاِشَية اْبن َعاِبِدينَ 
وهب، أبو بن  سعيدبن  خلفبن  م( محمد 1092 -=.. ـه 485 -)ابن المرابط( * ).. (3)

عبد اهلل ابن المرابط: قاضي المرية )باألندلس( ومفتيها وعالمها. له كتاب كبير في )شرح 
 البخاري( قرئ عليه.

 115/ 6األعالم للزركلى  
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ة ِلَما  ،ِإْدَخال اْلَكْرب َواْلَمَصاِئب َعَلى أَْهله َلِكْن ِفي ِتْلَك اْلَمْفَسَدة َمَصاِلح َجمَّ
اَلة َعَلْيِه  َيَتَرتَّب َعَلى َمْعِرَفة َذِلَك ِمْن اْلُمَباَدَرة ِلُشُهوِد ِجَناَزته َوَتْهِيَئة أَْمره َوالصَّ

َعاء َلُه َوااِلْس    .ِتْغَفار َوَتْنِفيذ َوَصاَياُه َوَما َيَتَرتَّب َعَلى َذِلَك ِمْن اأْلَْحَكامَوالدُّ

ا َنْعي اْلَجاِهِليَّة َفَقاَل َسِعيد أَْخَبَرَنا ِاْبن ُعَليَّة َعْن ِاْبن َعْون ": َمْنُصوربن  َوأَمَّ
ْبَراِهيم َكانُوا ِإَذا  :َقاَل ِاْبن َعْون .َنَعمْ  :أََكانُوا َيْكَرُهوَن النَّْعي ؟ َقاَل  :َقاَل ُقْلت إِلِ

ُجل َرِكَب َرُجل َدابَّة ثُمَّ َصاَح ِفي النَّاس َي الرَّ َوِبِه ِإَلى ِاْبن  (1)"أَْنِعي ُفاَلًنا :تُُوفهِ
ُجل َصِديقه َوَحِميمه :َقاَل ِاْبن ِسيِرينَ  :َعْون َقاَل   (2).اَل أَْعَلم َبْأًسا أَْن يُْؤِذن الرَّ

ْعاَلم ِبَذِلَك اَل يُْكَره َوَحاِصله أَنَّ   َوَقْد  ،َفِإْن َزاَد َعَلى َذِلَك َفاَل  ،َمْحض اإْلِ
د ِفي َذِلَك َحتَّى " َكاَن ُحَذْيَفة ِإَذا َماَت َلُه اْلَميهِت َيُقول َلف يَُشدهِ  :َكاَن َبْعض السَّ

ْعت َرُسول اهللَّ ِإنهِي َسمِ  ،ِإنهِي أََخاف أَْن َيُكون َنْعًيا ،اَل تُْؤِذنُوا ِبِه أََحًدا
  ْرِمِذيه َواْبن َماَجْه ِبأُُذَنيَّ َهاَتْيِن َيْنَهى َعْن النَّْعي " أَْخَرَجُه التهِ
 (3).ِبِإْسَناٍد َحَسن

  :َقاَل ِاْبن اْلَعَرِبيه 
                                                 

 من رخص في األذان بالجنازة ز بابأخرجه ابن ابى شيبة في المصنف في الجنائ (1)
أبى سليمان قال ابن حجر: بن  وإسناده حسن، فيه حماد ،11221ح رقم  2/476

  1500ت رقم  178صدوق له أوهام. التقريب ص 
  .417صتقدم تخريجه  (2)
عن  1002ح رقم  1/365أخرجه الترمذى فى الجنائز باب ماجاء فى كراهية النعى  (3)

حذيفة وقال الترمذى هذا حديث حسن، وابن ماجة فى الجنائز باب ماجاء فى النهى عن 
ى العبسى قال الذهبى وابن ييحبن  واسناده حسن.فيه بالل 1476ح رقم  474/ 1النعى 

  786ت رقم  129، التقريب ص 669ت رقم  1/166حجر: صدوق. الكاشف 
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اأْلُوَلى ِإْعاَلم اأْلَْهل  ،يُْؤَخذ ِمْن َمْجُموع اأْلََحاِديث َثاَلث َحااَلت
اَلح َفَهَذا ُسنَّةَواأْلَْصَحاب َوأَْهل  الثَّاِنَية َدْعَوة اْلَحْفل ِلْلُمَفاَخَرِة َفَهِذِه  ،الصَّ

ْعاَلم ِبَنْوٍع آَخرالثَّا ،تُْكَره َياَحِة َوَنْحو ِلَثة اإْلِ   .َذِلَك َفَهَذا َيْحُرم َكالنهِ

لألمراء  بعض العلماء على حديث نعى النبى  وعقب
للنجاشى وهم  ونعيه  (1)،الثالثة الذين استشهدوا فى غزوة مؤتة

 ، ولم دخل هذا اإلخبار تحت مسمى النعى.(2) بالمدينة

ْينفقال ابن حجر     :اْلُمِنيربن  َقاَل الزَّ

ة اأْلَُمَراء ِفي التَّْرَجَمة أَنَّ َنْعيهْم َكاَن أِلََقاِرِبِهْم  َوْجه ُدُخول ِقصَّ
ينَوِلْلُمْسِلِميَن الَِّذيَن ُهْم أَْهلهْم ِمْن ِجهَ  ة النََّجاِشيه  ،ة الدهِ َوَوْجه ُدُخول ِقصَّ

ْساَلم أًَخا َفَكانُوا  َكْونه َكاَن َغِريًبا ِفي ِدَيار َقْومه َفَكاَن ِلْلُمْسِلِميَن ِمْن َحْيُث اإْلِ
  .أََخصه ِبِه ِمْن َقَراَبته

ْن َوَيْحَتِمل أَْن َيُكون َبْعض أَْقِرَباء النََّجاِشيه َكاَن ِباْلَمِدي ُقْلت: َنِة ِحيَنِئٍذ ِممَّ
ر ِاْبن أَِبي َطاِلب ِمنْ بن  َجْعَفر َقِدَم َمعَ   ،أَِخي النََّجاِشيه  اْلَحَبَشة َكِذي ُمَخمَّ
 (3).اْلَحِديَثاِن ِفي ِإْعاَلم أَْهل ُكله ِمْنُهَما َحِقيَقة َوَمَجاًزا َفَيْسَتِوي

h 
                                                 

  .417تقدم تخريجه ص (1)
 .412تقدم تخريجه ص (2)
 270/ 4فتح البارى  (3)
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 املطلب الثانى 

 با  ملالنعى ا

يان حكم النعى وأصحاب هذا الرأى هذا هو المذهب الثانى فى ب
يقولون بإباحة النعى ولكن ال يقولون باستحبابه ويستدلون له بأدلة القائلين 

 .لنعىة المسلم إلى احاجاإلباحة لباالستحباب وأدلة أخري يستنبطون منها 
هذا، وال بأس، من اإلعالن عن موت أي إنسان، وعن موعد إعداد 

لجيرانه وأصدقائه القيام بأداء حقوقه، جسده وموعد دفنه؛ حتى يتسنهى 
 والصالة عليه، وتشييع جنازته والدعاء له. 

 :فمن أدلتهم

صحه عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: )حق المسلم على ما 
 (1).)اتهباع الجنائز (، :المسلم خمس(، وذكر منها

  قال ابن حجر:
 بطال المراد حقبن  ولوقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خالفا لق

                                                 

ح رقم  155/  3 اأْلَْمِر ِباتهَِباِع اْلَجَناِئزِ باب  الحديث أخرجه:البخارى فى كتاب الجنائز (1)
ِ  أََبى ُهَرْيَرَة عن  1240 ِلِم َيُقوُل َحقُّ اْلُمْس  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ

ْعَوِة َوَتْشِميُت  اَلِم َوِعَياَدُة اْلَمِريِض َواتهَِباُع اْلَجَناِئِز َوِإَجاَبُة الدَّ  َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس َردُّ السَّ
الَِم  ح  3/  7اْلَعاِطِس.،، ومسلم فى كتاب السالم باب ِمْن َحقهِ اْلُمْسِلِم ِلْلُمْسِلِم َردُّ السَّ

،، وابن حبان 10979ح رقم  540/  2وأحمد فى المسند عنه به.،،  5777، 5776رقم 
 .241ح رقم  1/476فى صحيحه
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 (1)الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية.

فدل ذلك على  ،إعالم المسلمينو وهذا الواجب لن يتحقق إال با النعى
 .اإلباحة والجواز

ما صح عنه أنه أخبر الصحابة في المدينة بمقتل أمراء جيشه ومنها 
 (2)مؤتة.ة الثالثة ـ زيد وجعفر وابن رواحة في غزو

كما أخبر أيًضا الصحابة في المدينة بموت النجاشي ـ في الحبشة ـ في  
  (3)اليوم الذي مات فيه؛ وذلك ليصلهِي عليه المسلمون.

                                                 

 113/ 3فتح البارى  (1)
 4014ح رقم  1554/  4باب غزوة مؤتة من أرض الشامأخرجه البخار فى المغازى  (2)

: أن النبي صلى اهلل عليه و سلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس عن أنس 
برهم فقال ) أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن قبل أن يأتيهم خ

رواحة فأصيب (. وعيناه تذرفان ) حتى أخذ الراية سيف من سيوف اهلل حتى فتح اهلل 
عنه به.،، وابويعلى الموصلى  12114ح رقم  167/ 19عليهم (.،، وأحمد فى المسند 

)قال أنس: فنعاهم رسول اهلل صلى عن أنس به، وفيه  4189ح رقم  200/  7فى مسنده 
 اهلل عليه و سلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر( 

ُجِل َيْنَعى ِإَلى أَْهل اْلَميهِِت ِبَنْفِسِه با أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز (3) ح  161/ 3ب الرَّ
ِ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  1245رقم  اْلَيْوِم  َنَعى النََّجاِشيَّ ِفي أَنَّ َرُسوَل اهللَّ

 529/  2الَِّذي َماَت ِفيِه َخَرَج ِإلَى اْلُمَصلَّى َفَصفَّ ِبِهْم َوَكبََّر أَْرَبًعا.، وأحمد فى المسند 
 2/317.،،ومالك فى الموطأ فى ِكَتاب اْلَجَناِئِز َباب التَّْكِبيِر َعَلى اْلَجَناِئِز 10864ح رقم 
ذكر البيان بأن المصطفى صلى اهلل عنه به.،، وابن حبان فى صحيحه باب  771ح رقم 

 3101ح رقم  368/ 7عليه و سلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفي فيه 
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عندما أخبره بعضهم بموت المرأة السوداء التي كانت تنظف  :وقال
 (1))أال أخبرتموني ؟! ( :المسجد

  :قال العينى

 (2).د من المسلمين لينهضوا إلى الصالةفيه اإلعالم للناس بموت أح

 ،وهذه األحاديث ظاهرة الداللة في إباحة اإلعالم بالموت ألجل الصالة
وألن ذلك وسيلة ألداء حقه من  ،بل هما داالن على االستحباب ،والدعاء له

 .الصالة عليه واتباع جنازته

يدل على الجواز لغرض آخر غير  ما - أى األحاديث -بل ومنها 

                                                 

اَلِة َعَلى اْلَقْبِر َبْعَد َما يُْدَفنُ أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز باب  (1) ح  307/  3 َباب الصَّ
ُجاًل أَْو اْمَرأًَة َكاَن َيُكوُن ِفي اْلَمْسِجِد َيُقمُّ أَنَّ أَْسَوَد رَ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  1337رقم 

ِبَمْوِتِه َفَذَكَرُه َذاَت َيْوٍم َفَقاَل َما َفَعَل َذِلَك  اْلَمْسِجَد َفَماَت َوَلْم يَْعَلْم النَِّبيُّ 
ِ َقاَل أََفاَل آَذْنُتُموِني َفَقالُوا إِ  ْنَساُن َقالُوا َماَت َيا َرُسوَل اهللَّ ُتُه َقاَل اإْلِ نَُّه َكاَن َكَذا َوَكَذا ِقصَّ

 11َفَحَقُروا َشْأَنُه َقاَل َفُدلُّوِني َعَلى َقْبِرِه َفأََتى َقْبَرُه َفَصلَّى َعَلْيِه.،، وابو يعلى فى مسنده 
، والبهقى فى السنن الكبرى فى الجنائز باب ِذْكِر اْلَخَبِر الَِّذى َوَرَد 6429ح رقم  314/

الَُة َعَلى اْلَجَناَزِة  ِفى النَّْهِى  ْفِن ِباللَّْيِل َواْلَبَياِن أَنَّ اْلُمَراَد ِبَذِلَك َكْى الَ َتُفوَتُه الصَّ /  4َعِن الدَّ
ِإَذا َماَت أََحٌد ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفالَ َتَدُعوا أَْن » عنه به وزاد فى آخره َوَقاَل: 7168ح رقم  32

بن  عمربن  عن عبداهلل 219ح رقم  270/ 3فى المختارة ،، والضياء المقدسى«.تُْؤِذنُوِنى 
بقبر حديث فقال ) ما هذا القبر ( قالوا قبر  ربيعة عن أبيه قال مر رسول اهلل 

فالنة قال ) أفال آذنتموني ( قال كنت نائما فكرهنا أن نوقظك قال ) فال تفعلوا ادعوني 
 لجنائزكم ( فصف عليها فصلى إسناده صحيح.

 404/  12لقارى عمدة ا (2)
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 الة على الميت إذا كان فيه مصلحةالص

 :ومما يدل على جواز اإلعالم بموت الميت لمصلحة غير الصالة عليه

َنَعى َزْيًدا   أَنَّ النَِّبيَّ  َعْن أََنٍس  البخاري أخرجهما
َزْيٌد  اَيةَ ) أََخَذ الرَّ  :َفَقاَل  ،ِللنَّاِس َقْبَل أَْن َيْأِتَيُهْم َخَبُرُهمْ  َوَجْعَفًرا َواْبَن َرَواَحةَ 

 ،َوَعْيَناُه َتْذِرَفانِ  ،َرَواَحَة َفأُِصيَب  ثُمَّ أََخَذ اْبنُ  ،ثُمَّ أََخَذ َجْعَفٌر َفأُِصيَب  ،َفأُِصيَب 
اَيَة َسْيٌف  ُ َعَلْيِهْم ( َحتَّى أََخَذ الرَّ ِ َحتَّى َفَتَح اهللَّ  (1).ِمْن ُسُيوِف اهللَّ

 ، هؤالء الثالثة نعى النبي  :ففي هذا الحديث
إنما ألجل إخبار المسلمين بخبر  ،ولم يكن ذلك النعي ألجل الصالة عليهم

 .وما جرى لهم في تلك الوقعة ،إخوانهم

 ،وعليه ؛ فيجوز اإلعالم بالموت لكل غرض صحيح كالدعاء له
  (2).وما أشبه ذلك وتحليله

 :فيقول ،يمر بالمجالس وقال ابن عبد البر: " وكان أبو هريرة 
 (3).مات فاشهدوا جنازته " إن أخاكم قد

 :َوَقال اْبُن َعاِبِدينَ 

هُ   َوَكِرَه َبْعُضُهْم أَْن  ،الَ َبْأَس ِبِإْعالَِم َبْعِضِهْم َبْعًضا ِبَمْوِتِه ِلَيْقُضوا َحقَّ

                                                 

 4014ح رقم  1554/ 4أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة مؤتة من أرض الشام  (1)
 عن أنس.

 .3/20نهاية المحتاج  (2)
 .414ص وتقدم تخريجه 3/27االستذكار (3)



 تقويم السنة النبوية لبعض عادات اجلاهلية

 426 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

الَ  َصحُّ أَنَّهُ َواألْ  ،ُه يُْشِبُه َنْعَي اْلَجاِهِليَّةِ أِلن ،ْسَواِق َواألْ ِزقَِّة أليَُناَدى َعَلْيِه ِفي ا
ِ َتَعاَلى  :يُْكَرُه ِإَذا َلْم َيُكْن َمَعُه َتْنِويٌه ِبِذْكِرِه َوَتْفِخيٌم َبل َيُقول اْلَعْبُد اْلَفِقيُر ِإَلى اهللَّ

َوَراِن َمَع  ... ُفالٍَن اْلُفالَِنيُّ بن  ُفالَنُ  َفِإنَّ َنْعَي اْلَجاِهِليَِّة َما َكاَن ِفيِه َقْصُد الدَّ
ِجيِج َوالنهِ  َلْيَس  :َوُهَو اْلُمَراُد ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة ِفي َقْوِلِه  ،َياَحةِ الضَّ

ِمنَّا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشقَّ اْلُجُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة 
(1).  

 :َوَجاَء ِفي اْلَفَتاَوى اْلِهْنِديَّةِ 

َداَء ِفي   َكَما ِفي  ،َصحُّ أَنَُّه الَ َبْأَس ِبهِ األْ وَ  ،ْسَواِق األْ َوَكِرَه َبْعُضُهُم النهِ
َرْخِسيهِ   .ُمِحيِط السَّ

ِحيَباِنيُّ  ،َوَحَصَر اْلَحَناِبَلُة النَّْعَي اْلُمَباَح ِفيَما َلْيَس ِفيِه ِنَداءٌ  الَ َبْأَس  :َقال الرَّ
اَبُه ِبالنََّجاِشيهِ أَْصحَ  ْعالَِمِه إلِ  ،ِبِإْعالَِم أََقاِرِبِه َوِإْخَواِنِه ِمْن َغْيِر ِنَداءٍ 

يَن َعَلْيِه َفَيْحُصل َلُهْم َثَواٌب َوَنْفٌع  ،ِفي اْلَيْوِم الَِّذي َماَت ِفيهِ  َوِفيِه َكْثَرُة اْلُمَصلهِ
 (2).ِلْلَميهِِت 

ًنا اْلِحْكَمَة ِفي  اْبُن اْلُمَراِبِط  ابن حجر نقال عن َقال  :َباَحةِ اإلُمَبيهِ

ِذي ُهَو ِإْعالَُم النَّاِس ِبَمْوِت َقِريِبِهْم ُمَباٌح َوِإْن َكاَن ِفيِه ُمَراُدُه أَنَّ النَّْعَي الَّ  

                                                 

باب ليس منا من فى الجنائز  َحِديث: أَْخَرَجُه اْلُبَخاِريه ال، و 279/  2َحاِشَية اْبن َعاِبِديَن  (1)
، مسلم في اإليمان باب تحريم ضرب الخدود وشق 1232ح رقم  435/ 1شق الجيوب 

 .ِمْن َحِديِث اْبن َمْسُعود  103ح رقم  1/99الجيوب 
، 279/  2، َوَحاِشَية اْبن َعاِبِديَن 157/  1اْلَفَتاَوى اْلِهْنِديَّة  - 379/ 40الموسوعة  (2)

ِب 847/  1وِلي النَُّهى َوَمَطاِلب أُ  /  3، َوَفْتح اْلَباِري 216/  5، َواْلَمْجُموع َشْرح اْلُمَهذَّ
453. 
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ًة ِلَما  ،ِإْدَخال اْلَكْرِب َواْلَمَصاِئِب َعَلى أَْهِلهِ  َلِكنَّ ِفي ِتْلَك اْلَمْفَسَدِة َمَصاِلَح َجمَّ
الَِة َعَلْيِه َيَتَرتَُّب َعَلى َمْعِرَفِة َذِلَك ِمَن اْلُمَباَدَرِة ِلُشُهوِد ِجَنا َزِتِه َوَتْهِيَئِة أَْمِرِه َوالصَّ

َعاِء َلُه َوااِلْسِتْغَفاِر َوَتْنِفيِذ َوَصاَياُه َوَما َيَتَرتَُّب َعَلى َذِلَك ِمَن   .ْحَكامِ األْ َوالدُّ

َحاِديِث الَِّتي اْسَتَدل ِبَها اْلَقاِئُلوَن ِباألْ َباَحِة ِلإلَوَقِد اْسَتَدل النََّوِويُّ 
ِحيُح الَِّذي َتْقَتِضيِه  :ْسِتْحَباِب ثُمَّ َقالِباالِ  ِحيَحُة أَنَّ األْ الصَّ ْعالََم اإل َحاِديُث الصَّ

يَن َفُهَو اإلِبَمْوِتِه ِلَمْن َيْعَلُم َلْيَس ِبَمْكُروٍه َبل ِإْن ُقِصَد ِبِه  ْخَباُر ِلَكْثَرِة اْلُمَصلهِ
ِثِر َواْلَمَفاِخِر َوالتَّْطَواُف َبْيَن النَّاِس َيْذُكُرُه ِبَهِذِه َوِإنََّما يُْكَرُه ِذْكُر اْلَمآ ،ُمْسَتَحبٌّ 

ِت  ،ْشَياءِ األْ  ْعالَِم َفالَ ِباإلَحاِديُث األْ َوَهَذا َنْعُي اْلَجاِهِليَِّة اْلَمْنِهيُّ َعْنُه َفَقْد َصحَّ
 (1).َيُجوُز ِإْلَغاُؤَها

 :وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة

 لميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن" يجوز دعاء أقارب ا
ويساعدوا على دفنه ؛ ألن النبي  ،ويدعوا له ويتبعوا جنازته ،يصلوا عليه
  " أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه اهلل بموته ليصلوا عليه

 .انتهى

وال شك أن هذا اإلعالن المشروع يختلف عن النعي المنهي عنه، الذي 
 اس للمفاخرة بسيرة الميت والنواح عليه والصراخ لموته،يُقصد به تجميع الن

 وإثارة الحزن والفزع في النفوس كما كان يفعل أهل الجاهلية، 

فإن النعي عمل  ،)إياكم والنعي :النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال

                                                 

 380/ 40الموسوعة  216/  5اْلَمْجُموع  (1)
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  (1)الجاهلية (.

اِلَيٍة ِمْن اْلَمْوِت ِبُصوَرٍة خَ والنَّْعُي اْلُمَباُح ُهَو َما اْقُتِصَر ِفيِه َعَلى اإلْعالَِم بِ 
مٍ   .َعَمٍل ُمَحرَّ

َفِإْن َزاَد َعَلى  ،َمْحُض اإلْعالَِم ِبَذِلَك الَ يُْكَرهُ  :َقال اْلَحاِفُظ اْبُن َحَجرٍ 
 (2).َذِلَك َفالَ 

الذى ذكره عقب حديث واختم هذا المطلب بكالم الحافظ ابن عبد البر 
 :قال ابن عبد البرنعى النجاشى للمسلمين والصالة عليه 

وفيه إباحة اإلشعار بالجنازة واإلعالم بها ليجتمع إلى الصالة عليها وفي 
عن النعي أنه اإلعالم  ذلك رد قول من تأول نهى رسول اهلل 

 (3)بموت الميت لالجتماع إلى جنازته

يكون قبل تجهيز الميت و قبل تغسيله وقبل  اما عن وقت النعى فإنه 
                                                 

 984ح رقم  3/312اخرجه الترمذى في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية النعي  (1)
ت رقم  556يف. التقريب ص اسناده ضعيف فيه ميمون األعور قال ابن حجر: ضعو

وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة و أبو حمزة هو  قال أبو عيسى:و .7057
 ميمون األعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث 

حديث عبد اهلل حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي  :قال أبو عيسى
دوا جنازته وقال بعض أهل العلم والنعي عندهم أنا ينادى في الناس أن فالن مات ليشه

ال بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال ال بأس بأن يعلم الرجل 
 قرابته.

 3/117ح البارى فت (2)
 26/ 3االستذكار (3)
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ة عليه لكي يتساعد الناس في تجهيزه ولكي يجتمعوا على تكفينه وقبل الصال
هذا أمر مطلوب ومشروع ألن ) نعى النجاشي في اليوم الذي والصالة عليه 

مات فيه وكذلك أيضًا النبي ) نعى أصحاب سرية مؤتة هذا قبل تجهيزه 
 .وتكفينه والصالة عليه ودفنه

ال إذا ترتب على غير مشروع إو هذا النعي بعد الصالة عليه وقد يكون 
ذلك مصلحة كأن يكون لهذا الميت معامالت أو عليه ديون ويريد ورثته أن 
تسدد عنه الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصل في 

 .وسائل اإلعالم من الجرائد وغيرها

َدًة ِللنَّْعِي   اِد َما َكاَن ُمَباَهاًة َبْعَد اْسِتْبعَ  ،وَلْم َيْذُكِر اْلُفَقَهاُء ِصيَغًة ُمَحدَّ
وا َعَلى اْخِتَياِر َما ِفيِه َتَذلٌُّل َواْسِتْرَحامٌ   .َوُمَفاَخَرًة َوَلِكنَُّهْم َنصُّ

 :(1) َقال اْبُن َعاِبِديَن َنْقالً َعِن اْلَفَتاَوى اْلِهْنِديَّةِ 

ِ َتَعاَلى  :َوَيْنَبِغي أَْن َيُكوَن ِبَنْحوِ  ثُمَّ َقال  ،ُفالَنٍ بن  ُفالَنُ َماَت اْلَفِقيُر ِإَلى اهللَّ
 :اْبُن َعاِبِدينَ 

َفَيُمرُّ ِباْلَمْسِجِد  ،َكاَن يُْؤِذُن ِباْلِجَناَزةِ  َوَيْشَهُد َلُه أَنَّ أََبا ُهَرْيَرَة 
ِ ُدِعَي َفأََجاَب  :َفَيُقول ِ ُدِعَيْت َفأََجاَبْت  ،َعْبُد اهللَّ  (2).أَْو أََمُة اهللَّ

                                                 

  629/  1َحاِشَية اْبن َعاِبِديَن  (1)
أَِبي َشْيَبة ِفي اْلُمَصنَِّف فى  ْخَرَجُه اْبنوالحديث أ 40/376َالموسوعة الفقهية الكويتية  (2)

ورجال إسناده . 11331ح رقم  276/  3من رخص ِفي اإِلذِن ِباْلِجَناَزِة الجنائز باب 
 ثقات.
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 املطلب الثالث

 اْلَمْكُروُه النَّْعُي

كالحنابلة ومن سار وذهب إلى القول بكراهة النعى جماعة من العلماء 
 :على مذهبهم من المالكية وبعض الشافعية

 :للنَّْعِي اْلَمْكُروِه ِعْنَد اْلَحَناِبَلِة ُصوَرَتانِ و
َجى ِإَجاَبُة أَنَُّه َما َكاَن ِلَغْيِر َقِريٍب أَْو َصِديٍق أَْو َجاٍر أَْو َمْن يُرْ  :اأْلوَلى

 .ُدَعاِئهِ 

 .َوَعَلْيِه َمْذَهُب اْلَماِلِكيَِّة أَْيًضا ،أَنَُّه َما َكاَن ِبِنَداءٍ  :الثَّاِنَيةُ 

ِغيرِ  ْرِح الصَّ ُفالٌَن َقْد  :ِبأَْن يَُقال ،أَْو ِبَباِبهِ  ،ُكِرَه ِصَياٌح ِبَمْسِجدٍ  :َقال ِفي الشَّ
ْعالََم ِبَصْوٍت َخِفيهٍ أَْي ِمْن َغْيِر ِصَياٍح َفالَ ِإالَّ اإل ،َناَزِتِه َمَثالً َماَت َفاْسَعْوا ِإَلى جِ 

 يُْكَرُه 

َداُء ِبَمْوِتِه َبل يُْكَرهُ  ،َوالَ يُْسَتَحبُّ النَّْعُي  :َوَقال اْبُن ُمْفِلحٍ  َنصَّ  ،َوُهَو النهِ
ْكَرُه ِإْعالَُم َغْيِر َقِريٍب أَْو يُ  :َوِفي ِرَواَيٍة َعْن أَْحَمدَ  ،الَ يُْعِجُبِني :َعَلْيِه أَْحَمُد َوَقال

 .أَْو أَْهل ِدينٍ  :َوَعْنهُ  ،أَْو َجارٍ  :َوَنَقل َحْنَبٌل َعْنهُ  .َصِديٍق 

الَِة َوَغْيِرَها َعْن  َداِء َعَلْيِه ِللصَّ ِت َوالنهِ َوَنَقل النََّوِويُّ اْلَكَراَهَة ِفي َنْعِي اْلَميهِ
اِفِعيَِّة ِمْنهُ  يَراِزيُّ َواْلَبَغِويُّ َجَماَعٍة ِمَن الشَّ  (1).ْم أَبُو ِإْسَحاَق الشهِ

 
                                                 

ِغير 841/  1، َوَمَطاِلب أُوِلي النَُّهى 380م  40الموسوعة  (1) ْرح الصَّ ،، َوَفْتح 70/  1، َوالشَّ
  216/  5، َواْلَمْجُموع 453/  2اْلَباِري 
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 لك مبنى على تأول بعض الصحابة والتابعين لنهى النبىوذ
 فى ذلك باالحتياط كما هو معلوم من حال  معن النعى وأخذه

 :ذلك فمنالسلف 

نهِي إِ  ،ِإَذا ِمتُّ َفالَ تُْؤِذنُوا ِبي :َقال اْلَيَماِن بن  َعْن ُحَذْيَفةَ ماروى 
ِ  ،أََخاُف أَْن َيُكوَن َنْعًيا  (1)َيْنَهى َعِن النَّْعِي  َفِإنهِي َسِمْعُت َرُسول اهللَّ

مسعود أنه قال ال تؤذنوا بي أحدا فإني أخشى أن بن  روي عن وبما
 (2).يكون كنعي الجاهلية

المسيب أنه قال إذا أنا مت فال تقولوا للناس مات سعيد بن  وعن سعيد 
 (3) .ني إلى ربيحسبي من يبلغ

 (4).مسعود قال حسبي من يبلغني إلى حفرتيبن  وروي ذلك عن 

وعن علقمة أنه قال ال تؤذنوا بي أحدا فإن ذلك من النعي والنعي من  
                                                 

ْرِمِذيُّ فى الجنائز  (1) وقال  986ح رقم  313/  3 باب ما جاء في كراهية النعيأَْخَرَجُه التهِ
/  1َواْبن َماَجْه فى الجنائز باب ماجاء فى النهى عن النعى  هذا حديث حسن صحيح،

 .به1476ح رقم  474
 .786 ت رقم129التقريب ص  .يحيى العبسى قال ابن حجر: صدوقبن  قلت: فيه بالل

 ولم أقف عليه فى غيره 3/26االستذكار  ذكره ابن عبدالبر فى (2)
 ولم أقف عليه فى غيره 3/26االستذكار  ذكره ابن عبدالبر فى (3)
 6055ح رقم  3/390أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الجنائز باب النعى على الميت  (4)

 مسعود.بن  بد اهللعبن  أبي عبيدة أبي كثير عنبن  الثوري عن عاصم من طريق
عبداهلل ثقة، والراجح أنه ال يصح سماعه من أبيه.التقريب ص بن  قال ابن حجر أبو عبيدة

 .8231ت  656
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 (1).أمر الجاهلية

 وروي عن طائفة من السلف مثل ذلك  

بن عون قال قلت إلبراهيم أكان النعي يكره قال نعم قال ا وروي عن 
 (2).ي أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول أنعي فالناوكان النع

بن سيرين أن شريحا قال ال تؤذنوا لجنازتي ابن عون وذكرنا عند اقال  
وال أعلم بأسا أن يؤذن الرجل  ،أحدا فقال إن شريحا كان يكتفي بذكره

 (3)هحميموصديقه 

 .عىوهذه اآلثار ال تقاوم األحاديث الصحيحة التى ورد فيها إباحة الن

 :قال الشوكانى

حديث ابن مسعود في إسناده أبو حمزة ميمون األعور وليس بالقوي 
وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه كما قال  .عند أهل الحديث

 إنه حديث غريب  :المصنف وقال

إسناده حسن وكالم إبراهيم  :وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح 
قلت  :من طريق ابن علية عن ابن عون قال منصور هوبن  الذي رواه سعيد

                                                 

 ح رقم 3/390أخرجه عبد الرزاق في المصنف في الجنائز باب النعى على الميت  (1)
 .ورجال إسناده ثقات.6053

 من رخص في األذان بالجنازة أخرجه ابن ابى شيبة في المصنف في الجنائز باب (2)
أبى سليمان قال ابن حجر: بن  وإسناده حسن، فيه حماد ،11221ح رقم  2/476

  1500ت رقم  178صدوق له أوهام. التقريب ص 
 .417صوتقدم تخريجه  3/26االستذكار  (3)
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بن  وروى أيضا سعيد .نعم ثم ذكره :إلبراهيم هل كانوا يكرهون النعي قال
ال أعلم بأسا أن يؤذن الرجل  :منصور بهذا اإلسناد إلى ابن سيرين أنه قال

 (1).صديقه وحميمه

والحقيقة التى ال مراء فيها أن هناك بونا شاسعا بين النعى المحرم  
 المكروه وبين النعى المباح والمستحب.و

 :قال السندي

 ،َفالنَّْهي َمْحُمول َعَلْيهِ  ،َكِريَهة " ََكاَن أَْهل اْلَجاِهِليَّة يُْشِهُروَن اْلَمْوت ِبَهْيَئةِ 
َفُهَو ِمْن َباب  ،َفَما سِمَح ِبهِ  ،اْلُمَراد ِإْطالق النَّْهي َوَخاَف ُحَذْيَفة أَْن َيُكون

اْلَجَماَعة َجاِئز "  ال َفَخَبر اْلَمْوت ِسيََّما ِإَذا َكاَن ِلَمْصَلَحٍة َكَتْكِثيرِ َوإِ  ،اْلَوَرع
 (2).انتهى

 .ابن عبد البر هقالوقوى هذا التأويل ما 

من صلى على جنازة كان له من  وفي قول رسول اهلل  :قال
فتصلي عليه أمة األجر كذا وقوله عليه السالم ال يموت أحد من المسلمين 

ن يكونوا مائة فيشفعون له إال شفعوا فيه وعنه عليه السالم أمن الناس يبلغون 
صفوف من المسلمين إال أوجب دليل على  ما من مسلم يصلي عليه ثالثة

إباحة اإلنذار واإلشعار بالجنازة واالستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في 
 الصالة عليها 

                                                 

 4/96نيل األوطار  (1)
 1465شرح حديث رقم  260/ 3حاشية السندى على سنن ابن ماجة  (2)
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ضل وعمل بر وأجمعوا أن وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وف 
الدعاء إلى الخير من الخير وكان أبو هريرة يمر بالمجالس فيقول إن أخاكم 

عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة بن  قد مات فاشهدوا جنازته فإن قيل إن
بن  الناس ثم خرج بجنازته قيل قد روى عنه خالف ذلك في جنازة رافع

 تصنعوا له قالوا نحبسه حتى نرسلخديج لما نعي له قال كيف تريدون أن 
 (1).إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قال نعم ما رأيتم

  :قال الشوكانى
) فالحاصل ( أن اإلعالم للغسل والتكفين والصالة والحمل والدفن 
مخصوص من عموم النهي ألن إعالم من ال تتم هذه األمور إال به مما وقع 

في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل  اإلجماع على فعله
 (2)تحت عموم النهي.

h 

                                                 

 27 - 26/ 3المرجع السابق  (1)
 4/444نيل األوطار  (2)
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 املطلب الرابع

  النَّْعُي اْلُمَحرَُّم

ُم  ُهَو َما اْشَتَمل َعَلى النَِّحيِب  -َعَلى َما َذَكَرُه اْلَحَناِبَلُة  -النَّْعُي اْلُمَحرَّ
 ،ِسِن اْلَميهِِت َوَمَزاَياُه َعَلى َسِبيل اْلُمَباَهاةِ َوَتْعَداِد َمَحا ،َواْلُبَكاِء ِبَصْوٍت َعالٍ 

 .َوِإْظَهاِر اْلَجَزعِ 

 :َقال اْبُن اْلَقيهِمِ 

َوُهَو ِمْن َعَمل  ،َوَقْد َنَهى َعْنهُ  ،َتْرُك النَّْعِي  ِمْن َهْدِيِه  
ِإنهِي  ،ِذنُوا ِبيِإَذا ِمتُّ َفالَ تُؤْ  :َقال اْلَيَماِن بن  َفَعْن ُحَذْيَفةَ  ،اْلَجاِهِليَّةِ 

ِ  ،أََخاُف أَْن َيُكوَن َنْعًيا  .(1)َيْنَهى َعِن النَّْعِي  َفِإنهِي َسِمْعُت َرُسول اهللَّ

َحْيَباِنيُّ ِمَن اْلَحَناِبَلةِ  َساُء ِبْدَعٌة  :َوَقال الرُّ النَّْعُي اْلَمْعُروُف الَِّذي َتْفَعُلُه النهِ
 .ِب َواْلَجَزعِ أَْي َما َكاَن ِبالنَِّحيِب َوالنَّدْ 

ْخَط َعَلى َمْوِت  َوَقْد أَْوَرَد اْلَقاِئُلوَن ِبالتَّْحِريِم اْلِحْكَمَة ِفي َذِلَك ِبأَنَّ السُّ
َتَعاَلى  َوُحْكُم اْلَمْوِت َعَلى اْلِعَباِد َعْدٌل ِمَن اهللَِّ  ،اْلَمْنِعيهِ يُْشِبُه التََّظلَُّم ِمَن الظَّاِلمِ 

 (2).نَُّهْم ِمْلُكهُ أل ،َف ِفي َخْلِقِه ِبَما َشاءَ نَّ َلُه أَْن َيَتَصرَّ أل

                                                 

 .431تقدم تخريجه فى المطلب السابق ص (1)
َنْقالً َعِن اْلُفُصول، َوَزاَد اْلَمَعاد اِلْبن  925 - 842/  1َمَطاِلب أُوِلي النَُّهى للرحيباني  (2)

ِم  ِب ِللنََّوِويهِ 93/  3، َوَفْتح اْلَباِري 528/  1اْلَقيهِ  - 215/  5، َواْلَمْجُموع َشْرح اْلُمَهذَّ
216 . 
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ٌم َما َكاَن َعَلى ُصوَرِة النَّْعِي ِفي اْلَجاِهِليَّةِ  وا َعَلى أَنَُّه ُمَحرَّ ا َنصُّ  .َوِممَّ

أَْخَبَرَنا اْبُن  ،َمْنُصورٍ بن  َوِفي ِصَفِتِه أَْوَرَد اْلَحاِفُظ اْبُن َحَجٍر َما َرَواُه َسِعيدُ 
أََكانُوا َيْكَرُهوَن النَّْعَي ؟ َقال َنَعْم َقال  :ْبَراِهيمَ إلِ ُقْلُت  :َة َعِن اْبِن َعْوٍن َقالُعَليَّ 

ُجل َرِكَب َرُجٌل َدابًَّة ثُمَّ َصاَح ِفي النَّاِس  :اْبُن َعْونٍ  َي الرَّ أَْنِعي  :َكانُوا ِإَذا تُُوفهِ
 (1).ُفالًَنا

والنياحة الذى تفعله ويدخل فى حكم النعى المحرم النعى بالندب 
عن الوعيد الذى توعد  -تعريف الندب والنوح  - فىالنساء وقد تقدم الكالم 

 .به اهلل من تفعل ذلك من النساء

 

h 
 

 

 

 

                                                 

ة ) َنْعي (، َوَفْتح ، 381/ 40الموسوعة  (1) َهاَيَة اِلْبِن األِثيِر َمادَّ ، َوالنهِ َحاح ِلْلَجْوَهِريهِ الصهِ
 واألثر تقدم تخريجه ص.453/  3اْلَباِري 
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 اخلامتة 

 ،وبعد

لجالل وجهك وعظيم  وآخراً كما ينبغي لك الحمد أوالً  فاللهم
 .والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.سلطانك

فى كل عصر لسنة النبوية ل َوفَّق -كرمه و هومن بفضلهِ - تعالى اهلل فإنَّ 
اظاً  ومصر  عنها ينفون ناقدين، وصيارفةً  عالمين، وجهابذةً  عارفين، ُحفَّ

 وأفنوا لها، فتفرغوا الجاهلين، وتأويل الُمْبطلين، وانتحال الغالين، تحريف
 الجزاءِ  خيرَ  والمسلمينَ  اإلسالمِ  عن اهللُ  فجزاهم تحصيلها، في أعمارهم

 .وأوفَرهَ 

وبعد هذه الرحلة مع كتب متون األحاديث النبوية وشروحها، واالطالع 
على آراء الفقهاء، أود أن اذكر في خاتمة هذا البحث ما توصلت إليه من 

 .نتائج وتوصيات أضعها بين يدي القارئ الكريم

 ،إعالماً مجرداً النعي وهو اإلخبار بموت الميت إما أن يكون أن  :أوال
ولكل  ،أن يكون إعالماً بنداء ورفع صوت وذكر لمآثر الميت ونحو ذلك وإما

 .منهما حكم

 ،اإلعالم بالموت مجردًا ذهب جمهور أهل العلم من الحنفيةأن  :ثانيا
وغيرهم إلى جواز اإلعالم بالموت من غير  ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية

بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب  ،نداء ألجل الصالة على الميت
 .ذلك
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أن اإلعالم بالموت بنداء ورفع صوت وذكر مآثر الميت فهذا  :ثالثا
  .قد نهى عنه النبي  النعي

 وتحليله ،يجوز اإلعالم بالموت لكل غرض صحيح كالدعاء له :رابعا
 .وما أشبه ذلك
لوكان النعى على وكذا  ،أن النعى يحرم إذا كان بالندب والنياحة :خامسا

هو نعى الجاهلية  وهذا ،سبيل الكبر والفخر والتعالى وذكر المآثر والمفاخر
 .المذموم

ما يترتب على معرفة ذلك من المباح  الحكمة من النعى :سادسا
المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصالة عليه والدعاء له واالستغفار 

 (1)ألحكام.وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من ا
 .،وختاما

 :أوصى نفسي والباحثين وطالب العلم بأمور

 .إخالص النية هلل فى دراستهم وتعلمهم لهذا العلم :أوال

وبذل الجهد فى تحصيلها حتى ال االهتمام بدراسة علوم السنة  :ثانيا
 .له التعارض الظاهرى بين األحاديث عيق

ها واالتباع الصادق لمنهج هتمام بتحرى السنة النبوية والعمل باال :ثالثا
 .النبى 

 .سالمالتى نهى عنها وحذر منها اإل راتالبعد عن البدع والمنك :رابعا
                                                 

 116/ 3فتح البارى  (1)
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وأن وأن ينفعنا بما علمنا  ،ن يعلمنا ما ينفعناأوفى الختام اسأل اهلل 
يوم ن يجعله فى ميزان حسناتى أو،لوجهه الكريم خالصاً  هذا العمل يجعل

  .الينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،اللهم آمين
  .،والحمد هلل رب العالمين

 د / حسين توفيق اسماعيل .كتبه

 مدرس الحديث وعلوم السنة

 األقصر -طيبة الجديدة  -كلية البنات األزهرية  فى

 

 

 

h 
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 واملراجع املصادرفهرس 

بن  عبد الواحدبن  الحافظ أبو عبد اهلل محمد :األحاديث المختارة تأليف -1
مكتبة النهضة الحديثة.  :أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء دار النشر

 دهيش.بن  عبد اهللبن  عبد الملك :اسم المحقق مكة المكرمة. :مدينة النشر
 الطبعة األولى. 1410 :سنة النشر

إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي بن  محمد :ألدب المفرد المؤلفا  -2
 :تحقيق 1989 - 1409 ،بيروت الطبعة الثالثة -دار البشائر اإلسالمية  :الناشر

 األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها 1 :محمد فؤاد عبدالباقي عدد األجزاء
 :بد البر النمري الناشرعبن  عبد اهللبن  أبو عمر يوسف :االستذكار المؤلف  -3

سالم  :تحقيق 2000 - 1421 ،بيروت الطبعة األولى -دار الكتب العلمية 
  8 :محمد علي معوض عدد األجزاء ،محمد عطا

 ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب المؤلف  -4
 األثير ط دار الشعببن  أسد الغابة لعزالدين -5
حجر أبو الفضل بن  عليبن  دأحم :اإلصابة في تمييز الصحابة المؤلف  -6

ت: علي  1412 ،بيروت الطبعة األولى -دار الجيل  :العسقالني الشافعي ط
 8 :محمد البجاوي عدد األجزاء

أبي بكر أيوب الزرعي بن  محمد :المؤلف إعالم الموقعين عن رب العالمين -7
 طه عبد الرءوف سعد :تحقيق 1973 ،بيروت -دار الجيل  :الناشر أبو عبد اهلل
  :عدد األجزاء

فارس الزركلى بن  علىبن  محمدبن  محمودبن  خير الدين :األعالم المؤلف  -8
ه ط دار العلم للماليين الطبعة الخامسة عشر  1396المتوفى سنة  ،الدمشقى

2002. 
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بن  موسىبن  إكمال المعلم بفوائد مسلم لإلمام الحافظ أبى الفضل عياض -9
ه  1425اء المنصورة الطبعة الثانيةه ط دار الوف544عياض اليحصبى المتوفى 

 م ت د يحيي إسماعيل 2004
 حنبلبن  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد-10

سليمان المرداوي الدمشقي بن  عالء الدين أبو الحسن علي :المؤلف
 دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان :هـ( الناشر885 :الصالحي )المتوفى

 هـ 1419الطبعة األولى  :لطبعةا
ابن  :المؤلف البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير-11

أحمد الشافعي المصري بن  عليبن  سراج الدين أبو حفص عمر الملقن
بن  سليمان وياسربن  مصطفى أبو الغيط و عبداهلل :المحقق هـ(804 :)المتوفى

 ،االولى :الطبعة السعودية-الرياض -جرة للنشر والتوزيع دار اله :الناشر كما
 9 :عدد األجزاء م2004-هـ1425

عبد بن  محمد عبد الرحمن :المؤلف تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -12
عدد  بيروت -دار الكتب العلمية  :الناشر الرحيم المباركفوري أبو العال

 10 :األجزاء
عبد بن  أبو عمر يوسف :معاني واألسانيد المؤلفالتمهيد لما في الموطأ من ال-13

هـ( 463 :عاصم النمري القرطبي )المتوفىبن  عبد البربن  محمدبن  اهلل
 :أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى الناشربن  مصطفى :المحقق

 مؤسسة القرطبة.
 هـ  1376ُمَباَرك ـ آل َعْبِد الَعِزْيزبن  َفْيَصْل  تطريز رياض الصالحين -14
عيسى أبو عيسى الترمذي بن  محمد :لجامع الصحيح سنن الترمذي المؤلفا - 15

أحمد محمد شاكر  :تحقيق بيروت -دار إحياء التراث العربي  :السلمي الناشر
 56 :وآخرون عدد األجزاء
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وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -16
المغيرة الجعفي بن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  دأبو عبد اهلل محم :وأيامه المؤلف

 :دار طوق النجاة الطبعة :ناصر الناصر الناشربن  محمد زهير :البخاري ت
 9 :هـ عدد األجزاء1422األولى 

إسماعيل أبو عبداهلل البخاري بن  محمد :الجامع الصحيح المختصر المؤلف -17
 1987 - 1407 ،بعة الثالثةبيروت الط -اليمامة  ،دار ابن كثير :الجعفي الناشر

 -د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  :تحقيق
 تعليق د. مصطفى ديب البغا :مع الكتاب 6 :جامعة دمشق عدد األجزاء

بن  أبو الحسين مسلم :الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم المؤلف -18
ار الجيل بيروت + دار األفاق د :الناشر.مسلم القشيري النيسابوريبن  الحجاج

 ثمانية أحزاء في أربع مجلدات :الجديدة ـ بيروت عدد األجزاء
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة البن  -19

م. عدد 2000 -هـ 1421 عابدين. ط دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت سنة
  8األجزاء 

عبد الهادي السندي بن  محمد :لى سنن ابن ماجة المؤلفحاشية السندي ع - 20
 هـ( 1138 :)المتوفى

دار  :األشعث السجستاني الناشربن  أبو داود سليمان :سنن أبي داود المؤلف-21
 4 :الكتاب العربي ـ بيروت عدد األجزاء

 :عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الناشربن  محمد :سنن الترمذي المؤلف -22 
أحمد محمد شاكر وآخرون عدد  :بيروت تحقيق -ء التراث العربي دار إحيا
 األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها 5 :األجزاء

 275يزيد القزوينى ابن ماجة ت بن  سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبداهلل محمد - 23
ه ط دار إحياءالكتب العربية فيصل عيسى البابى الحلبى ت محمد فؤاد عبد 
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 .ون تاريخبد .الباقى
شعيب أبو عبد الرحمن النسائي بن  أحمد :سنن النسائي الكبرى المؤلف -24

 :تحقيق 1991 - 1411 ،بيروت الطبعة األولى -دار الكتب العلمية  :الناشر
 6 :د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن عدد األجزاء

بن  الحسينبن  بكر أحمدأبو  :السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي المؤلف -25
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة  :علي البيهقي الناشر

 10 :هـ عدد األجزاء 1344األولى ـ  :الطبعة :حيدر آباد الطبعة
 ـه 774المتوفى سنة  كثيربن  إسماعيل االمام أبى الفداء السيرة النبوية للحافظ -26

 ط عيسى البابى الحلبى 
بن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود :شرح سنن أبي داود المؤلف -27

 :هـ( المحقق855 :حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفىبن  أحمد
 :الرياض الطبعة -مكتبة الرشد  :إبراهيم المصري الناشربن  أبو المنذر خالد

 رسأجزاء ومجلد فها 6 :عدد األجزاء م 1999-هـ  1420 ،األولى
أحمد أبو بن  حبانبن  محمد :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف -28

 1414 ،بيروت الطبعة الثانية -مؤسسة الرسالة  :حاتم التميمي البستي الناشر
األحاديث مذيلة بأحكام  18 :شعيب األرنؤوط عدد األجزاء :تحقيق 1993 -

 شعيب األرنؤوط عليها.
حماد بن  أبونصر إسماعيل :المؤلف العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح  -29

الطبعة  دار العلم للماليين بيروت :ه ط393الفارابى المتوفىى  الجوهري
 م ت أحمد عبد الغفور عطار. 1987ه1407الرابعة 

منيع أبو عبداهلل البصري الزهري بن  سعدبن  محمد :الطبقات الكبرى المؤلف -30
عدد  ،م 1968 -1 :الطبعة،بيروت -ر دار صاد :الناشر،إحسان عباس :المحقق
 8 :األجزاء
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بدر الدين العيني الحنفي ت  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف -31
 .ه ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 855

محمد شمس الحق العظيم آبادي  :عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف -32
عدد  1415 ،بيروت الطبعة الثانية -ة دار الكتب العلمي :أبو الطيب الناشر

 14 :األجزاء
إبراهيم الخطابي البستي أبو بن  محمدبن  حمد :غريب الحديث المؤلف -33

عبد الكريم  :تحقيق 1402 ،مكة المكرمة -جامعة أم القرى  :الناشر سليمان
 3 :إبراهيم العزباوي عدد األجزاء

دار  :عمر الزمخشري الناشربن  محمود :الفائق في غريب الحديث المؤلف -34
محمد أبو الفضل -علي محمد البجاوي  :الطبعة الثانية تحقيق لبنان -المعرفة 

  4 :إبراهيم عدد األجزاء
حجر أبو الفضل بن  عليبن  أحمد :ري شرح صحيح البخاري المؤلففتح البا-35

 13 :عدد األجزاء1379 ،بيروت -دار المعرفة  :العسقالني الشافعي الناشر
الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام  -36

 .وجماعة من علماء الهند الناشر دار الفكر
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة لإلمام الذهبى المتوفى سنة  -37

موسى محمد على  -ط دار الكتب الحديثة ت اد عزت على عطية  ه 748
 م 1972ه  1392 الموشى ط أولى

سليمان المرداوي بن  كتاب الفروع و معه تصحيح الفروع لعالء الدين علي -38
مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين بن  محمدبن  مفلحبن  محمد :المؤلف

عبد بن  عبد اهلل :هـ( المحقق763 :المقدسي الرامينى ثم الصالحي )المتوفى
 -هـ  1424الطبعة األولى  :عةمؤسسة الرسالة الطب :المحسن التركي الناشر

 مـ 2003
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 :منظور األفريقي المصري الناشربن  مكرمبن  محمد :لسان العرب المؤلف -39
 15 :الطبعة األولى عدد األجزاء بيروت -دار صادر 

  محمد فؤاد عبد الباقى :المؤلف اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان-40
 2:ـ بيروت عدد األجزاءدار النشر / دار الفكر رحمه اهلل 

سيده بن  إسماعيلبن  أبو الحسن علي :المؤلف المحكم والمحيط األعظم-41 
الناشر  تحقيق عبد الحميد هنداوي هـ458سنة الوالدة / سنة الوفاة  المرسي

 11عدد األجزاء  مكان النشر بيروت م2000سنة النشر  دار الكتب العلمية
المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي بن  علين ب أحمد :مسند أبي يعلى المؤلف -42

 :تحقيق 1984 - 1404 ،دمشق الطبعة األولى -دار المأمون للتراث  :الناشر
األحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد  13 :حسين سليم أسد عدد األجزاء

 عليها
حنبل أبو عبداهلل الشيباني بن  أحمد :حنبل المؤلفبن  مسند اإلمام أحمد -43

األحاديث مذيلة بأحكام  6 :القاهرة عدد األجزاء -مؤسسة قرطبة  :شرالنا
 شعيب األرنؤوط عليها.

حنبل ت: شعيب األرنؤوط بن  أحمد :حنبل المؤلفبن  مسند اإلمام أحمد -44
 :م عدد األجزاء1999 ،هـ1420الثانية  :مؤسسة الرسالة الطبعة :وآخرون ط

 فهارس(. 45+5) 50
دار الكتب  :الزبير أبو بكر الحميدي الناشربن  عبداهلل :لفمسند الحميدي المؤ -45

حبيب الرحمن األعظمي  :بيروت ، القاهرة تحقيق -العلمية ، مكتبة المتنبي 
 2 :عدد األجزاء

أبي شيبة العبسي بن  محمدبن  أبو بكر عبد اهلل :ُمصنف ابن أبي شيبة المصنف -46
 محمد عوامة. :هـ( تحقيق 235ـ  159الكوفي )

 :همام الصنعاني الناشربن  أبو بكر عبد الرزاق :مصنف عبد الرزاق المؤلف -47
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حبيب الرحمن  :تحقيق 1403 ،بيروت الطبعة الثانية -المكتب اإلسالمي 
 11 :األعظمي عدد األجزاء

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف مصطفى السيوطي  -48
مكتب اإلسالمي.دمشق سنة النشر هـ الناشر ال1243 الرحيباني المتوفى

 6عدد األجزاء  م1961
الخطاب البستى بن  إبراهيمبن  محمدبن  حمدلم السنن ألبي سليمان معا -49

ط األولى  ،ه ط المطبعة العلمية حلب388المتوفى سنة  الخطابيالمعروف ب
 .م 1932ه  1351

بن  أبى بكربن  لىمجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبوالحسن نورالدين ع -50
ه ت حسام الدين القدسى ط مكتبة  807سليمان الهيثمى المتوفى سنة 

 .م 1994ه 1414القاهرة  القدسى
شرف بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى :المجموع شرح المهذب المؤلف - 51

 ط دار الفكر هـ(676 :النووي )المتوفى
الزيات ـ حامد عبد القادر ـ  المعجم الوسيط ـ المؤلف: إبراهيم مصطفى ـ أحمد -52

دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية عدد  :محمد النجار دار النشر
 2األجزاء:

بن  أحمدبن  عبد اهلل :حنبل الشيباني المؤلفبن  المغني في فقه اإلمام أحمد -53
 1405 ،بيروت الطبعة األولى -دار الفكر  :قدامة المقدسي أبو محمد الناشر

 10 :ءعدد األجزا
لإلمام الحافظ أبى العباس  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -54

  عمر القرطبى ط دار الكتاب المصرى اللبنانىبن  أحمد
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