
 

 

 

 توطئة

طريقاه ىل   " الّدمعة الّسااكبة  " من آالء اهلل سبحانه وفضله علّي أن يرى كتابي 

وخصوصًا تلك األرفا    ،وأرجو أن ُيسهم يف ىلثراء املكتبة املذهبّية الّزاخرة ،الّنور

 فهاو يعاام موعاول البكااء علاا ااماا  احلسا          ،احلسينّية احملّبباة ىل  نسساي  

  .جذور املأمت احلسيينوفلسسته و

ىلاّل أّناه   ،الذي يندرج يف نسا  الّسايا   " املصيبة الّراتبة " وقد قّساه هذا الكتاب 

با  هاو توّسا  يف السصا  األخاا مان الكتااب         ،آخر من حقوله املونقة ُيعام حقاًل

املعّبارة عان    ،وُيعنا بالّشاعارر احلساينّية والّققاومل املرتبقاة ةاكثاة كاربالء       ،األّول

 ،قب  يو  الّقا  وبعاده   ،داء املقت  األليم وجوهر املصيبة الّراتبة الّثابتة الّدارمةأص

 .فهو توأ  الكتاب األّول

ىلاّل أّنااين آثاارن أثناااء تبيااي      ،واحلااّ  أّن الكتااابز  جاازءان يف كتاااب واحااد    

عاالوًة علاا    ،ألّنين الحظت كبزر حجم الكتاب ىلذا كانا معااً  ،املسوّكان تسريقهما

وقاد نزلات ىل  رةباة بعا  مان ال       ،موعوع  مساتقّل  وككان فصالهما    كونهما

عرفاُت اهلل    :ُمستحضرًا قاول أماا املانيمن      ،أرى بّدًا من الّنزول ىل  رةبتهم
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 .بسسِخ العزارم ونقِ  اهِلمزم

اولة جاّكة لتوعيح ماح يف ،ويضّم الكتاب األول ةوث البكاء واملأمت احلسيين

وقد أشارُن   ،همان اليت تلّ  ظاهرة البكاء واملأمت احلسيينالتساؤالن وكش  املب

ومقالبه ُمصاةٌة أساسًا حملااورة أها  الّسانة     ،كاعي تصنيسه وصياةتهىل  يف مقّدمته 

حيا  ىلثباان    ،ومركاز ثقلاه السصا  الّرابا      ،وىلن كانت مسيدة مهّمة لغاهام أيضااً  

نهجناا فياه الّنقا  عان     و ،ساّنة نبوّياة منيّكادة    كون البكااء علاا ساّيد الّشاهداء     

 .م  استقراك بع  البحوث فيه ،مصاكر العاّمة

تل ز البحاوث املّتصالة   ماا   فإّناه ُيعاام   - الذي با  ياديك   - أّما هذا الكتاب

وفيااه مقّدمااة تتتّباا  كواعااي احلاازن علااا اامااا     ،بالشااعارر والققااومل احلسااينية 

ّد ماان تقدكااه يف وفيهااا ُنتاا   ماان مقالاا  الكتاااب األّول ّ ااا ال باا  ،احلساا  

 .موعول الّشعارر

سواء كانت  ،وُيعنا أص  الكتاب باألصداء اليت شّكلت أحزان واقعة الّق 

 ،ه اجلذور املأسااوية املمتاّدة يف ساال  الاّزمن    ىلذ ُتتاب  فصوُل ،قب  احلاكثة أ  بعدها

وتسا  أةاوار العهاد القاديم لتساتعرا أصاداء        ،يف عاملنا هذا ويف عاا  امللكاون  

ب يف عا  احلياة منذ وطاأة اانساان األّول علاا هاذه األرا وحّتاا رساالة       املصا

  .وقد ساعدن النصوص الواركة علا ىلثراء تلك البحوث ،النيّب اخلامت 

ثّم يأتي الكال  يف تتّب  أصاداء احلازن امللّسعاة بالّشاجا واألساا واجلازل الايت        

وطقوساهم احلساينّية    ونساّل  األعاواء علاا شاعارر املعاّزين      ،توالت بعاد احلااكث  

 .لدراساتها ةس  الّنق  والّصناعة السقهية

اًل حييي اجللي  شجاءه ويساتجي  لاه عاا     ّن مصابًا جل ىل :وال أةالي ىلن قلت
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حلاري    ..التكوين طوعًا ةمرة الّسماء وبكارها وبتسّجر الّدماء من الص ور اجلالميد

األحاازان وىلظهااار ةايااة   أن حيتضاانه اخلااواص يف قلااوبهم وينشاارون أشااجانه بباا ّ   

وقاد نعااه    ،وقد نّصت أخباُرنا علا أّن أّول من رثاه هو اجللي  جاّ  وعاال   ،اجلزل

لتأكياد   ثّم توا  نزول الوحي علاا نبّيناا الكاريم     ،املرسل  ىل  األنبياء و

حّتااا ىلذا ُولااد تزافاات أفااواُج املالركااة ىل    ،قباا  ماايالكه خاا  مقتاا  ساابقه 

تلسة ويف ماا   مناذ ذلاك احلا  ما متز     فعقد الانيّب   ،ية بولدهحضرته مهّنأة ومعّز

  .أماكن عّدة

حّتا ىلذا وقعت الواقعة يف سانة ىلحادى وساّت  علاا شاّ  كاربالء وُقتا  ساّيد         

 ،واشتعلت جذوة اللوعة واملصاب ،انسجر بركان األحزان شباب أه  اجلّنة 

 .وارتسعت راية الّشهاكة احلسينية وراحت ُتنيتي ُأُكل ها

لاي    أه  بيته لقد زالت مش  يو  عاشوراء عن سبعة عشر صري  من 

 ،وعان نّيا  وسابع  قتيا  مان أصاحابه األبارار         ،هلم شبيه علاا األرا 

 ،فعز  علا لقاء اهلل تعا  مبهجته ،وبقي بعدهم وحيدًا فريدًا ال ناصر له وال مع 

فات علياه اجلماول حلاّز     وتراك ،حّتا خّر صريعًا علا بوةاء كربالء كاألسد اجلريح

وما أسرل أن أعاء األف  بسنا رأمل  ،الّنهار وجهز وقد كسزت الّظلمُة ،رأسه وسلبه

 .علا رمح طوي  ااما  احلس  

 :يقول موالنا ااما  املنتظر 

 ت من صا   مالركاةُ  قد عجبز ،ان   لألذّيِمتزحومُا ،وانبزوأنت مقّد   يف اهل "

وحاالوا بيناك وبا      ،وأث نو  باجلراح ،  اجلهانفأحدقوا بك يف ك ،ماوانالّس
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 .عن نسوتك وأوالك  بُُّذتز ،تس   صابر ماح وأنت ،و  يب  لك ناصرًا ،الرواح

اخليااول    نُيق ااتز ،فهوياات ىل  األرا جرحياااً  ،حتااا نكسااو  عاان جااواك    

واختلساات   ،قااد رشااح للمااون جبينااك    ،وتعلااو  القغاااة ببواترهااا   ،ةوافرهااا

وقاد   ،تدير طرفًا خسّياًا ىل  رحلاك وبيتاك    ،اط مشالك وكينكباالنقباا واالنبس

 ،ىل  خياماك قاصاداً   ،وأسرل فرسك شااركاً  ،ُشغلت بنسسك عن ولد  وأهاليك

 ..محمًا باكيًاماح

بارزن مان    ،ونظارن سارجك علياه ملويااً     ،زيًاماا   فلّما رأيان النسااء جاواك    

وبالعويا    ،رانالوجاوه سااف   ،علا اخلادوك الطماان   ،ناشران الشعور ،اخلدور

والّشاامر جااال  علااا  ،وىل  مصاارعك مباااكران ،وبعااد العااز مااذّلالن ،كاعيااان

قاد   ،ذابح لاك مبهناده   ،قاب  علا شيبتك بيده ،مول   سيسه علا حنر  ،صدر 

وُساايب أهُلااك  ،وُرفاا  علااا القنااا رأسااك ،وخسياات أنساسااك ،سااكنت حواّسااك

ساااح وجاااوههم حااار تل ،فاااو  أقتااااب املقياااان ،وُصاااّسدوا يف احلدياااد ،كالعبياااد

ُيقاا    ،أياديهم مغلولاة ىل  األعناا     ،يسااقون يف الا اري والسلاوان    ،اهلاجران

 .فالوي  للعصاة السّسا  ،بهم يف األسوا 

ونقضااوا الساانن   ،وعّقلااوا الصااالة والصاايا    ،لقااد قتلااوا بقتلااك ااسااال    

وهمجااوا يف البغااي  ،وحرفااوا آيااان القاارآن ،وهاادموا قواعااد ااكااان ،واألحكااا 

وعااك كتااب اهلل عاز     ،مان أجلاك موتاوراً    لقد أصابح رساول اهلل    ،عدوانوال

 ،وُفقاد بسقاد  التكابا والتهليا      ،وةوكر احل  ىلذ قهارن مقهاوراً   ،وج  مهجورًا

وااحلااك   ،وظهر بعد  التغايا والتبادي    ،والتنزي  والتأوي  ،والتحريم والتحلي 

 .والسنت واألباطي  ،واألهواء واألعالي  ،والتعقي 
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 :قاارالً  ،فنعا  ىلليه بالدم  اهلقول ،فقا  ناعيك عند ق  جد  الرسول 

وساابيت بعااد   ،واسااتبيح أهلااك وفااا   ،ُقتاا  ساابقك وفتااا   ،يااا رسااول اهلل

 ،وبكاا قلباه املهاول    ،فانزعج الرساول  ،ووق  احملذور بعرتتك وذويك ،ذراريك

لست جنوك املالركاة  واخت ،وُفجعت بك أّمك الزهراء ،وعّزاه بك املالركة واألنبياء

ولقمات   ،وأقيمات لاك املا مت يف أعلاا علاي       ،تعّزي أبا  أما املانيمن   ،املقرب 

واهلضاااب  ،واجلناااُن وُخّزانهااا ،وبكاات الّسااماء وسااّكانها  ،عليااك احلااور العاا  

 ،والبيت واملقا  ،واجلنان وولدانها ،ومّكة وبنيانها ،والِبحار وحيتاُنها ،وأققارها

 .( )"واحل  وااحرا   ،واملشعر احلرا 

 ،الّصااعقة  يَّوزُها  لقد هون تلك املأساة الّدامية علا قلوب اآلل الكارا   

وأّسساوا   ،وقد واجهوا لواها  ررِتهاا بتاوازن ةريا      ،وكان وقعها شديدًا جّدًا

وسنأتي علا كراستها يف هاذا   ،لت ليدها شعارر خاّصة حّثوا شيعتهم علا ىلحيارها

 .الكتاب تسصياًل

األطهااار ونسااجوا علااا منااوال أرمااتهم   ،ا الشاايعة تلااك الّتعاااليم بااالقبول وتلّقاا

، وفهموا كرمل احلزن والعازاء بكا  ذكااء وأماناة     ،وفلوا تلك األمانة الثقيلة، 

 ،حّتا امتزج بدمارهم وقلاوبهم وعقاوهلم   ،ولّقنوه صغارهم وتوارثوه جياًل بعد جي 

  .ستمروال زالت يف مناء ُم ،منتت الشعارر احلسينّية يف نسوسهم وتقّورن وورسز

ونهدُ  يف هذا الكتاب ىل  كراسة ظاواهر احلازن احلساينّية املعّبارة عان أصاداء       

ومنهُجنا يف البح   ،سواء تلك اليت سبقت احلاكثة أو اليت حلقتها ،املصاب األليم

                                                

 (. 14/ 1)ةار األنوار (   )
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استعراا النصوص الّروارية وكراستها ومناقشة بع  األفكار والّشبه املثارة حول 

 .الّققومل والشعارر احلسينّيةبع  

 .واملقصوك به الّرواية والنص اخل ي الوارك يف الكت  املعت ة ،الّنق  :أواًل

ىلذ أّن األخبار يف كثا من األحياان تصا  وقا  املأسااة      ،ااكان بالغي  :ثانيًا

فااكاان بهاا متساّرل عان      ،الساابق   يااء  أو تأريخ األنب ،يف ةا عاملنا الّدنيوي

 .ااكان بالنبّوة واامامة

 ،واألكوان احملّكمااة يف معاجلااة النصااوص الّشااريسة ،الّصااناعة السقهيااة :ثالثااًا

 ،ال األهاواء وااعتبااران الّش صاّية    ،وهي السيص  عند ااختال  ووروك الّشبه

واألسامل هو قاول احلجاج    ،نيةوبها ُيمكن تأسي  املدار  الّشرعية للشعارر احلسي

 .وأفعاهلم وتقريراتهم القاهرين 

وينبغي علا الباح  يف هذا اجملال االتزا  بااستدالل امل هن ةس  املنااهج  

كون  ،وااسرتشااك بقاول العلمااء األمنااء     ،وحتكايم النصاوص الّشارعية    ،العلمية

لتبعّيااان والبعااد عاان واحلاجااة ملّحااة ىل  التجااّرك والرتّفاا  عاان ا  ،حتمياا  أو حتّكاام

 .العواط  والتقليد األعما

و  يتصّد لنقدها وةثها  ،ّ  األخذ والرّك ب  السقهاءماح وكانت هذه املسار 

أّن هذا القارن  ىلاّل  ،أحد  يف العهوك القدكة - ةس  التاريخ امُلتاح - من ب  علمارنا

ّ  مااح  ب كاثاة لاي  هاذا   ويرج  هذا ىل  أسبا ،بالّرموز الّناقدة األخا كان حافاًل

 .ىلاّل أّنه من أهّمها طروء بع  املراسم والّققومل علا الشعارر احلسينية ،ذكرها
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 سن األما   مااح  أّما بالنسابة للّشاعارر احلساينّية فقاد تصاّدى ااماا  الساّيد       

وكاان   ،وتصّدى عّدة من فقهاء عصره لتقويتها والارّك علياه   ،لنقد بع  مظاهرها

وقد عرعنا آراءه وآراء ةاه مان ةاا ىلشاارة ىل      ،تهم األقوىرأيهم الغال  وحّج

 .امسه ليكون البح  أقرب ىل  املوعوعّية والتجّرك وقمنا بالرّك عليها

كانت هي املرجا  يف   ،واعتمدُن يف تأسي  الّشعارر احلسينية علا كت  ثالثة

 .وهي ،وأظسُت عليها الكثا ّ ا   يكن فيها ،البحوث السقهّية

للسقيه اآلية الشيخ عباد احلسا  احلّلاي     :شعارر احلسينية يف امليزان السقهيال.  

، وعليه تعليقان مهّمة بقلم نزار احلارري. 

للعاّلمااة املعاصاار  :األرمااة جنااة األّمااة يف ىلقامااة العاازاء علااا احلساا  و . 1

 .ّمد رعا احلسيين احلارريماح احلّجة السّيد

 .الّشيخ حسن املظّسر  للعاّلمة اآلية :نصرة املظلو . 3

وأعااسنا  ،قصينا براهينهااا املهّمااةاواستاا ،حوثناايا  باااحوثها يف سااافوقعاات باا

ر األساامل  ااا    قّيماة وتعتب اها كتا اواانصا  أّن ،ها الكثا من األكّلة والسصولااعلي

وساقنا تعريسنا للشعارر احلسينّية ىل  الكاثا مان الشاعارر احلساينّية      ،يف هذه املباح 

النياحة وااطعااا  والسااقي واملشااي  اكاا ،راااان الّشعارا  ُتصااّن  و  ُتعااّد ماا الاايت 

 .للزيارة وةا ذلك

ا حسا   وأّما بالنسبة ملاّكة اجملال  احلسينّية ورواية املقت  فإّن أّول من تصاّدى   

وتبعاه   لنقادها بغارا ىلصاالحها هاو خاحملاة احملاّدث  الشايخ الناوري         الّظااهر ا    

ولكّنهماا وىلن أحسانا يف بعا  املاوارك ىلاّل أّن التوفيا        ري العاّلمة الشهيد املقّه

 .ولنا مناقشان معهما يف ذلك ،  حيالسهما يف بعضها اآلخر
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وتأسااي   ،والبااّد ماان عاارا هااذه املسااار  ب اهينهااا علااا القااار  الكااريم   

وقد وععُت قلماي يف   ،كعاماتها بعيدًا عن الذو  واهلوى الش صي وسوء النوايا

ىلاّل أّنه البح   ،خلضم وأنا أعر  أني أخوا يف ما ال يرعي الكثاينهذا البحر ا

 .وال خيامرني شّك يف أّن العصمة ألهلها ،والرأي القاب  للّنقد

 وأاّل ،وأسااأل اهلل العلااّي القاادير أن يعصاامين ماان الّزلاا  ويسااّدكني ىل  احلاا ّ  

لااين وأن جيع ،أهاا  البياات جيعلااه آخاار العهااد ماان خاادميت لساااكاتي ومااوالّي  

 ،وأن ينسعين ةّباه وخدمتاه   ،يف الّدنيا واآلخرة احلس  والي ااما  وجيهًا مب

ويانّس    ويقّر به عيين ويكش  باه كرباي   ،اخلا بشر  اانتساب ىلليهكّ  ويتّم لي 

 .ىلّنه أرحم الّراف  ،هّمي 
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