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 التعزية والنفقة على امليت

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 قوُلكم يف ذلك؟ توَفى، فما هوُماْلنفِس  ناَمِة عـُمقالنَّفقِة اْلويف مدَِّة التَّعزيِة  شائِخَمبعُض اْلاختلَف 

 

ْدَعٌة َل  لالٍث ِباِئُد َع، والزَّاْلُمقصوَوَةِ واحلشووويَِّة نَّ التَّْعِزَيَة ِلَثالٍث كما هي عنَد إ :َبْعُضال قال

ْْة  والِب َْة ِلَثالث(، َووووووَرُسسَيدنا وُحجَُّتهْم َقوُل  !!ْدَعُة ضَوالل  وُك َقول وِل اهلِل )ص(: )َأْطِعُموا آَل َجع

ِِ َعِلي  ) أمري املؤمنني  ََْقَةإنَّ و (.صوووويبِةللُم جتديد  لالٍث فوَق عزيُة(: )التَِّاإلمَوا نِْس  نع ُمقاَمَةْلا النَّ

ُِ ِبتوَف ُماْلَغْيُة َمطُلوبَوٍة، وهَي ِحمْو   َوِعْب   َلِقْي   عل  َكاِهِ  أْهِ     توَف ُماْل ٍٍ ِب ِِ ، والِقَيا َها َغْيُة َمْةُغو

 !!د  َعِن الَديِنإْن َلْم َيُكْن في ِِ ُبْع

ٌَْة ِللسُّنَِّة، وُخ ،نَّ التَّْعِزيَة ِلَسْبٍعإ فقالوا: اآلَخُة البعُضَأمَّا  ٌ  َعِن الُعْة ِِ والنَّْقُص َعْنَها ُمَخاَل ةو

ََْقُة واِجَبٌة والُبدَّ ِمَن الذََّباِئِح فيها وَمْهَما َكاَنِت الظُُّةو ُِ،  ،الذي َساَر علي ِِ اأَلْجَداُد ٌُ َعَل  ووالنَّ اخَلاِر

ٌ  َعَل  اْل  !!ْيِنلَِّة والطَّةيَقِة والَدِمذلَك َخاِر

ْن ُيسوَوَلَم ُمسوْوِلُم َأَخاُه َقْبَ  َأإذا حضوَوَة اْلف علينا سووالُمُهم،َعْن َأْهِ  البيِت حنُن نقوُل ما عةفناُه 

ُه ُِ ِإىل الِقْبَلِة، الشووووََّهاَدَ  والِوالَيَة، وِمْن َلمَّ ُيوَجاألمَوانَة ِلَباريَها فإنَّ َأَق َّ َما بُب َعلي ِِ ُهو َأْن ُيَلَقَن ُِ  

ٍُ َْشووْوييِع ا َ وَبْعَد اْل َُْبا ُِ ِبَغسووْوِل ِِ وَْْكْْيِن ِِ، وَأْن ُيْعِلَم اإلْخواَن ِبَخَبِةِه. وَقْد وَرَد اسووْوِت ََِ  َموِت َيُقو َنا

ٍ  وَأْجة  َكبواْل ََِ  َمْن ُهو َأوَل  الَمشووي َمَعَها وَحْمِلَها. وذ ذلَك َلَوا  نَّاِس ِبَهاْية ، وَأْن ُيصوَوَلَي عَل  اَ َنا

ُِبُّ ِممَّْن َيةاُه َأْهاًل. والتَّْعجيُ  ذ َدْفِن  ، َأْو ُيَكَلَفمن األقةبني ُِ  ُمَتوفَّ اْلَمْن ُي َْْكةْيم  َل ُِ، وِمْن َلمَّ الِقَيا

 ِن وِعْنَد الَقْبِة.ُمصيَبِة َبعَد الدَّْفِبالتَّعزَيِة أَلْهِ  اْل

. وعلي ِِ ةو ُِ ِِ الظُّيمِلللنَّاِس حسووَب ما ُْ مرتوٌك األمُةف عزيِةالتَّ َ دَّحيَدُد ُم خرب  يناْ  إلصوِوومل َي

ٍِ َأْو َأْكَثة.  فالتَّْعزَيُة َمْقُبولٌة ِلَيو

َْقُة اْل َِ ُيَةاُد بها وْج ُِ اهلِل توَف ُمنِْس اْل نُمقاَمِة عَأمَّا النَّ مَل لكْن و ،َفِهَي َمْقُبوَلٌة وَمْشُةوَعٌة َما َدا

ُكَ  َأْوِج ِِ اخَلْيِة  َقْد َُْكوُن ذفإنَّها وعلي ِِ  .صووووةيٍح ُمْعَتَمٍد َنص ذ ها َها َأْو شوووَوكُلَها َأْو َنْوُعَكمُُّيُدَّْد 
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ُُْدوَدٍ  ِبَزَمٍنوهي غرُي ،َةُثأو َك  َّ( َقاهلِل )ذ سبيِ  لمُةُمَتَعاَر ِِ عليها، أو حتَت ُكَ  َما َْشومُل ُِ ك اْل ،  َم

ِْ ُِ  الصَّاحِل ناوإْن ُعِة َِ َعِن سَل ِِ السَّاِبِع. بزيارِ  القرِبالقيا  ذ الَيو

 

 نكتْي لعدِ اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


