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 البكاء

البكاء حالٌة تبلغها النفس البشرّية حني يبلغ بها التأّثُر درجًة أعلى من  أ  يففين ف   

فيفيض الّدمُع ليؤّدي ما ال يؤّديه القول لُيطليق الّشحنة العاطفّية احلبيسة  ،بها القوُل

وترمجننا  الشننعور  ،لّصنناد ةوالبكنناء عنننوا  النننفس ا ،منن  التننأّثر العايننق العنينن 

 .واحلقيقة اليت تر ى على الّرياء والتصّنع ،ورشحة الروح الر يقة ،الّرا  

 الَقوُل يكذُب تارًة وف خيوُ         لك َّ دمع ف صادٌق مأموُ 

ألّنننه أمننر خننا ا تينناري  ،أ  يننذّ  بكنناء احلنني  أو ينهننى عنننه وال ميكنن  لعا ننٍ 

أّ  البكناء  :وذكر اب  حجر من  فوادند احلندي     ،كاا أّ  بكاء الفرح كذلك ،أصاًل

 ،وأّ  املرء  د ال ميلنك دمعفنه اذا خلنل علينه الغني       ،الذي جيلبه احلي  خُا مذموٍ 

 .( )على َفْوت ما فيه نفُعُه وما حيتاج اليه ؛وفيه ما ُركِّل يف اإلنسا  م  األس 

 ،ة وطبادعهنا ومل خيتل  العرب ع  خاهم م  بين اإلنسا  يف لواز  اإلنسانّي

ب  وميكننا القول بأّنهم زادوا على خاهم بفيض الوجدا  وحنني الشعراء ولواعج 

فهرعوا اىل البكاء تعباًا ع  مشاعرهم عند فْقداِ  األحّبة واخلياّل  وُمفارف ة  ،الّرثاء

  ..األوطاِ  أو تذكُِّر سال ي األزماِ 

                                                

 (. 6/12)راجع فتح الباري (   )
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 : ال امرؤ القيس

بسيننْق ي اللِّننوو بننني النندَّ ول فحفْومفنن ِ  يِل يفننا نفْبننكي منن  ذكننرو حبيننل  ومننن   

 واّ  شنننننفاد  عفْبنننننرفٌة لنننننو سنننننفحُتها 

 

 وهنن  عننند رفْسننٍم دارٍم منن  ُمعفنننوَّلِ    

 كننننأّن  خننننداَة البفننننْيِ  يننننو ف  ّالننننوا     

 

 لننندو سفنننُاراتي احلنننَ  ننننا ُ  حفْنَ نننِ 

 ففاضنننْد دمنننونُي العننننِي ميّنننن  صفنننبابفةً  

 

 ( )ل على الّنحر حتى بّ  دمع ف منحاف

 ،حينّل اإلنسنا  ابنداء     ،ُيفصح ع  شعوٍر أصيٍ  ،والبكاُء تعبٌا انسان  نبيٌ  

 :فقد ُذكر أّنه د   املنصور  صرًا فرأو يف جدار  مكتوبًا

و نننند  تَربننننْد لل نننناعننيف  ننننولُ   ومننننا لنننن ف ال أبكنننن  بعنننننٍي حيينننننة 

ه ؟ فقننال لننه أّي شنن ء  ايننه اينن "  :فقننال املنصننور ."ايننه ايننه "  :و تننه مكتننوٌب

منا كنا     ، اتلنه الَ  :فقال لنه  .أحّل أ  ُيخبير أنه يبك  ؛انه مّلا كتل البفْيدف :الربيع

 .(2)فكا  هذا أول ما ارتفع به الربيع .أظرَفه

وُيغنينه يف بعنض املنواط      ،ا  بطبعنه نه اإلنسن نر الين نيع  يضطنا طبنو تعبنوه

و د ن نم القتشفناي يف هنذا     ،هناط  نفسن  بنام  فنور  الكن  شعن  وصنع  بس

 :املعنى فقال

وشننننهدتف كينننن  ُنَكننننَرُر التوديعننننا  لننننو كننننندف سنننناعَة بْينينننننا مننننا بفْينفنفننننا 

 أيقننننندف أّ  منننن  الننننّدموني منننننحَدثاً  

 

 (1)وعلانندف أّ  منن  احلنندي  ُدموعننا  

                                                 

بتحقينق علن  مننحاد البجناوي،     ( 1  )راجع مجهرة أشنعار العنرب ألبن  زيند القرشن         (   )

 .رّ ة الشوق: الذي يشّق احلن  ؛ فتدمع عينه م  مرارته، والصبابة: النا  : و ال أبو زيد

 .بتحقيق عل  منحاد البجاوي( 91 )راجع مجهرة أشعار العرب ألب  زيد القرش    (  2)

، وذكنر ابن   ّلكنا  يف الوفّينات أّ  البينتني      ( 6 /5)راجع طبقات الشافعّية الكربو للسنبك   (  1)
 



212 

 

ويعكننس بالننّدمع شننياته ونفسننه    ،ويبكنن  اإلنسننا  ألخننراي تقتضنن  ذلننك  

ال و ن  ،فقد يذرف دموعه وفاًء مثاًل ،أو عكس ذلك ،ومعال  شأنه ومسّو خاياته

فننان ر اىل حنينيننه اىل  ،اذا أردتف أ  تعننرف وفنناءف الرجنن  ووفنناءف عهنند  :األصنناع 

 .( )وبكاديهي على ما مضى م  زمانيه ،وتشّو يه اىل ا وانيه ،أوطانه

 ميّر كا  ال - أ ا مالك الذي  تله  الد ب  الوليد - وذكروا أّ  متّام ب  ُنوفْيرفة

ويف ذلننك  ،ثننم فاضنْد عفْبرُتننه  ،ينا مالننك  :بقنرٍب وال ُيننذَكُر املنوُت هضننرته ااّل  ننال  

 :يقول

لقننرٍب ثننوو بننني اللِّننوو فالننّدكاد ي    و ننننالوا أتبكنننن  كنننن َّ  ننننرٍب رأيتفننننه  

 فقلُد هلنم اّ  األسنى يبعن  البكنا    

 

 (2)ذفُرونننن  فهنننذا كلُّنننه  نننرُب مالنننكي  

 ،فالبكناء بريند العشناِق ورسنول األشنواق      ،و د يذرف دموعه شنو ًا وحنينناً   

  :وما أحس   ول عل  ب  أفلحف يف هذا الباب

فرتفَّنننننننْق أيهنننننننا احلنننننننادي بننننننننا  هنننننذ  اخلينننننُ  وهاتينننننك ميننننننى   

 واحننننبِس الّركننننلف علينننننا سنننناعةً  

 

 ننننننندب الرَّْبنننننعف ونبكننننن  النننننَدمفنا  

 َفلينننننذا املو ننننن ي أعنننننددنا الُبكنننننا    

 

 وليننننننذا اليننننننوِ  ُدمننننننونٌي ُتقتفنفننننننى   

 نننننننننًا كننننننننا  وكّنننننننننا جيننننننننافةً زمف 

 

 (1)يننننننننا أعننننننننادف الت ذا  اليَّمفنننننننننا 

                                                 
 

كنثاًا منا   كا  أبو القاسنم القشناي   : لذي القرنني ب   دا ، وكا  القشاي يتاّثلهاا، و ال

 (.1/211)وفّيات األعيا  . ُينشد لبعضهم

 (.216)راجع اجملاوني املنتخفل م  املواع  واألدب   (   )

 (.2/519)راجع اليهرة الب  أب  داود (  2)

 (.29 )راجع مثا الغرا  الساك  اىل أشرف األماك ، الب  اجلوزي   (  1)
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 :و ال املتنّب 

حتننى يكننو  حفشنناَ  منن  أحشنناديهي    ال تفْعننننننذِل املشننننننتاقف يف أشننننننوا يهي 

 اّ  القتينننننن ف مضننننننرَّجًا بدموعيننننننهي 

 

 ( )مثننننُ  القتيننننِ  مضننننرَّجًا بدماديننننه

حكننى القننر   كاننا  ،أو فرحننًا وسننرورًا ،و نند يننذرف دموعننه ُحينننًا وشننكاية  

 ،الكننريم حالننة املننؤمنني الننذي  تفننيض عيننونهم بالننّدمع تلننّهفًا اىل نعننيم ال تعنناىل   

وفِاذفا سفنايُعوا   :ويف ذلك يقول تعاىل يف كتابه ،وبهجة م  عندهم النكشاف احلق

ْلحفنَق يفقتولتنو ف   مفا أتنِيلف ِاَلى الرَُّسوِل تفرفو َأْعُينفُهْم تففييُض ميْ  الدَّْمِع مياَّا عفرففتوا مينْ  ا 

 .رفبَّنفا  مفنَّا َفاْكُتْبنفا مفعف الشَّاهيديي ف

كانا نقن  القنر   الكنريم يف  ّصنة       ،و د يذرف دموعه مكرًا و داعًا وتصنّنعاً 

وهنو   وفجفاُءوا َأبفاُهْم عيشفناًء يفْبكتنو ف   :اذ  ال يف  صو  أ وته ،يوس  

 :  يو  ،و ي  ا  الّدمع املصنوني ال خيفى ،بكاٌء مذمو 

 اذا اشنننننتبكْد دمنننننونٌي يف ُ ننننندود  

 

 تفبفننننيَّ ف مفننننْ  بفَكننننى مياَّننننْ  تفبفنننناَكى    

و وفنًا   ،انابنة الينه وأوبنة اىل ر تنه     ،و د يذرف دموعه بني يدي رّبه الكنريم  

ينذرفو  النّدموني بنني يدينه      ولقند كنا  بعنض أصنحاب النن        ،م  شديد نكاله

 تْ   ميُننوا بينهي    :و د  ال سبحانه فيهم ،فعوهذا البكاء مثرةت العلِم النا ،حني يع هم

  .َأْو ال ُتْؤميُنوا ِا َّ الَّذيي ف أتوُتوا اْلعيْلمف ميْ  َ ْبليهي ِاذفا ُيْتَلى عفَلْيِهْم يفخيرُّو ف ليأَلْذَ اِ  ُسجًَّدا

ويف هذا املعنى شّطر  ،و د يذرف دموعه ندمًا على ما فّرط يف جنل ال تعاىل

 :ات املتن  فأحس الصنعان  أبي

                                                

 (.6/ )راجع ديوا  املتن  (   )
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منننا خنننُا داءي النننذنلي مننن  َأْدوادينننهي    القلننننُل أعلننننُم يننننا عننننذوُل بدادننننهي

 والذنُل َأْوَلنى منا بكنا  أ نو التُّقنى     

 

 وأحننننننقُّ منننننننَك بدمعيننننننهي و اديننننننهي

 مفنن  ذا يلننو  أ ننا الننذنوبي اذا بكننى 

 

 اّ  املالمننننننَة فيننننننه مينننننن  أْعداديننننننهي

 
كاننا وصنن  ال تعنناىل بعننض  ،او نند يننذرف دموعننه  ّسننرًا علننى فننوات اخلنن

ِاذفا مفا َأتفْوَ  ليتفْحايَلُهْم  تْلدف َلا َأجينُد مفنا َأْحايلتكتنْم عفَلْينهي      :فقال أصحاب نبّيه 

فإّ  بكاءهم  ّسرًا ملا  يفجيُدوا مفا ُينفيقتو ف يُض ميْ  الدَّْمِع حفيفًنا َأالَّتفوفلَّوا وفَأْعُيُنُهْم تففي

 .خلافاتهم م  اجلهاد وا

فقند    سُّنرًا علنى وصنّية النن       وم  هذا الباب بكاء ابن  عبنام   

ثنم   ،ومنا أدرا  منا ينو  اخلانيس     ،ينو  اخلانيس   :روو عنه اب  املسّيل أنه  ال

ويف البيند   ملنا ُحضينر رسنول ال     :و نال  ،بكى حتى  ضل دمُعنُه احلصنباءف  

فقننال  ،وا بعنند هلاُّننوا أكتننْل لكننم كتابننًا لنن  تضننلّ   :فقننال الننن   ،رجنناٌل

 ،حسبنا كتاب ال ، د خلبه الوجع وعندكم القر   اّ  رسول ال  :بعضهم

 َربنوا يكتنْل لكنم كتابنًا ال      :فاننهم من  يقنول    ،فا تل  أه  البيد وا تصاوا

 نال   ،فلّانا أكثنروا اللغنو واال نتالف     ،ومنهم م  يقول خا ذلنك  ،تضّلوا بعد 

 .( ) وموا :رسول ال 

اّ  الرزّينة كن َّ الرزّينة منا      :فخرج اب  عبام يقنول  :ل ب  عبد ال ال عبيد ا

 .(2)حال بني رسول ال وبني كتابه

                                                

 (.8/711)اللف  كتاب املغازي م  فتح الباري هلذا  راجع(   )

 (. 28/ )هلذا اللف  كتاب العلم م  فتح الباري  راجع(  2)
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كاا يبكن  ر نة وشنفقة علنى منا       ،ضمنح و د يذرف دموعه بدافع انسان 

ومفناد  أّ  رسنول ال    ،وي يف الصحيحني حدي  أسامة ب  زيدوُر ،يقتض  ذلك

 منا هنذا ينا     :فقنال لنه سنعد    ،ففاضْد عينا  ،يف املوت ُرفيع اليه ابُ  ابنتيه وهو

وامنا يرحم ال م   ،هذ  ر ٌة جعلها ال تعاىل يف  لوب عباد  :رسول ال ؟  ال

 . .عباد  الر اء

 :مث   ول اخلنساء ترث  أ اها صخرًا ،وم  ذلك بكاء التعيية

علننننى ا ننننوانهم لقتلننننُد نفسنننن   ولنننننوال كثنننننرةت البننننناكني حنننننول   

 ولكنننْ ! يبكنننو  مثننن ف أ ننن  ومنننا 

 

 ( )أعننننّيي النننننفسف عنننننه بالتأّسنننن 

و ند عننو  بعنض أهن  احلندي        ،وم  ذلك بكاء احلي  على ذهاب األ ينار  

أّ  النن    :ففن  البخناري عن  أننس بن  مالنك       ،أبوابًا يف كتبهم بذهاب الّصناحلني 

 (2)وعينا  تذرفا  ،نعى جعفرًا وزيدًا  ب  أ  جي ء  رُبهم. 

فقنند  ،بقتننرب أجلننه حيناننا أ ربهننا الننن   فاطاننة نننا موالتوبكنند 

فسناّرها بشن ء     ،فاطاة يف شكوا  الذي  تنبض فينه   دعا الن   : الد عادشة

سناّرن    :فقالند  ،فسألنا ع  ذلك ،ثم دعاها فساّرها بش ء  فضحكْد ،فبكْد

  ثم سناّرن  فنأ ربن  أّنن    ،أّنه ُيقبض يف وجعه الذي ُتُوفِّ  فيه فبكيُد الن  

 .(1)أّول أهله يتبعه فضحكُد

                                                

 (.2/587)راجع اليهرة الب  داود (   )

وسيأت  اخلرب  ريبنًا منع مصنادر  األ نرو، واّنانا  نّدمنا  وخنا         . 1/118راجع فتح الباري (  2)

 .حملّ  الّشاهد

 (. 8/78)راجع فتح الباري (  1)
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 ومنّر يف مقّدمنة كتابننا  نرب منرور النن         ..وم  ذلك بكاء الوفاء للع ااء

لكنّ   نيَة ال    :و ولنه   ،ّ  ينو ف أتُحند  اُهَكن ْلبنساء عبد األشه  وهّ  ينبكني هف 

 . ء نساء األنصار يبكني  يةومنج ،بواك ف له

 :ورةو د  ال مالك ب  الّريل يف يادّيته املشه

سوو السي  والرمح الّردييَن باكياتذّكرُت من  يبكن  علن َّ فلنم أجيندْ     

 وبالّرمننن  مّننننا نسنننوٌة لنننو شنننهدنين

 

 بفَكننننْي ف وفننننّدْي  الطبيننننلف املننننداويا 

 فانننننهّ  أّمنننن  وابنتنننناي و نننناليت  

 

 ( )وباكينننٌة أ نننرو تهنننيج البواكينننا  

 

اذ  د  ،ة اإلسال  يف البكاء على امليدُنقّد  املامة  اطفة نتعّرف فيها على ن ر

وللّنام أ  حيّللوا وحيّرمنوا علنى    ،  ر يتوّ   البعض يف تشريعه و د حيّرمه بعٌض

خا أّنه ليس هلم أ  ينسبوا ذلك اىل الدي  واىل شريعة سّيد  ،أنفسهم كاا يشتهو 

علنى أحادين     هفن ووللقناريء الكنريم أ  حيكنم هكانه بعند أ  و       ،املرسلني 

وذلنك  بن    " الّدمعنة الّسناكبة   " يف كتابنا  احلسني اإلما  على  كاء الّن  ب

 .موات عاومًاعلى األ ما يثبد بكاء  وسنورد  ،مقتله خلصوصية القضّية

 ،أبنداً ال ينتحّكم فينه    ،اتّذالن ننابع من     ،البكاء تعبا انسان  طبيع  للحني  ف

اإلنسا  وبعض احليوانات د موجودة عنلّدمع اخّدة و ،وهو انعكام توّجع دا ل 

يسنرتّد  وال  ،النذي فقند   ال يعيند ببكادنه املّيند    يعنرف البناك  مامنًا أّننه     و ..األ رو

منن   اللننه يتنننّفس  ،ًا بالبكنناءال ارادّيننلكّنننه يعكننس حينننه  ،بدموعننه حّتننى بعضننه

                                                

 (.71 )راجع مجهرة أشعار العرب   (   )
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الوجنو   وكبند  وينييح ثقن  ال   ،وخيّف  ع  نفسه بنه  ،ويرّوح ع  روحه الواجدة

 .بذرف عرباتهواحلبس الّنفس  

ورود منع   ،ّنام من  البكناء عاومناً   ة بعض الّسر حساسّيهتدي اىل أ ولسُد

خ  املتاجليني    م وأّنا نفرتي  لّو صوصًا  ،والّصحابة الكرا  فع  الّن  

منن  اإلعتبننار   ،بنن  مننع اشننتااله علننى القصننود واألهننداف الّسننامية      ،باإلميننا 

 حادي  النواردة يف بكناء النّن     األ ومع أّ  ،والتفاع  مع املكار  والفضاد 

 ،و د ذكرنا طادفة كنثاة يف كتابننا هنذا    ،ى وحّثه على ذلك كثاة جّدًاعلى املتوفَّ

 .وسنورد هنا بعضها

 :ابنه ابراهيمعند وفاة  بكاؤ   *

 ال  ،يف صحيح  البخاري ومسلم وسن  أب  داود واب  ماجه واللف  لألول

فجعلند عيننا رسنول ال     ،اهيم جينود بنفسنه  وابر د لنا مع رسول ال  :أنس

 !وأند يا رسول ال ؟ :فقال له عبد الر   ب  عوف  ،تذرفا 

واننا   ،وال نقول ااّل ما ُيرض  ربننا  ،ا  العني تدمع والقلل حيي  :فقال 

 .( )بفرا ك يا ابراهيم حمليونو 

 :على  رب أّمه بكاؤ   *

د والنساد  وابن  ماجنة واللفن     يف صحيح مسلم ومسند أ د وسن  أب  داو

                                                

وسنن    ،(2)كتاب الفضناد ، بناب ر تنه بالصنبيا  والعينال ح       (718)راجع صحيح مسلم (   )

كتناب   (511/ )وسن  اب  ماجنة   كتاب اجلنادي، باب البكاء على امليد، (91 /1)أب  داود 

: جلنادي، باب  نول النّن    كتاب ا (58 / )والبخاري  ،(589 )ح  (51)اجلنادي، باب 

 (.167-161)ورياي الصاحلني    .وانا بك حمليونو 
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 .( ) رب أّمه فبكى وأبكى م  حوله زار الّن   : ال ،ع  أب  هريرة ،لألّول

 :شهداء مؤتة بكاؤ   *

نعنى زيندًا وجعفنرًا وابن  رواحنة للننام        أ  النّن    :يف صحيح البخاري

 . ب  أ  يأتيهم  ربهم

ثم أ نذ ابن     ،ثم أ ذ جعفر فأصيل ،فأصيل ،أ ذ الّراية زيد :و ال 

  .(2)وعينا  تذرفا  ،رواحة فأصيل

 :عّاه احلاية بكاؤ   *

 :يف طبقات اب  سعد ومغازي الوا دي ومسند أ د وخاهنا واللفن  لنألول   

 ،بعد خيوة أحد البكاء م  دور األنصار علنى  نتالهم   ملا مسع رسول ال أّنه 

 .  له ية ال بواك ،لك  :و ال ،وبكى ذّرفد عينا رسول ال 

فرجع اىل نسناء بنين عبند األشنه  فسنا ه  فندعا        ،فساع ذلك سعد ب  معاذ

بندأت   فلم تبك امرأة م  األنصار بعد ذلك اىل الينو  علنى ميند االّ    ،هل  ورّده 

 .(1)ثم بكد على مّيتها ،بالبكاء على  ية

                                                

، ومسنننند أ ننند  (18 )ح  (16)كتننناب اجلننننادي، بننناب  (  2/61)راجنننع صنننحيح مسنننلم  (   )

وسنن    ،(1217)كتاب اجلنادي باب زيارة القبور ح ( 8 2 /1)وسن  أب  داوود  ،( 2/77)

كتاب  ( 51/ )جاء يف  رب املشر ، وسن  اب  ماجة  كتاب اجلنادي، باب ما (7/91)النساد  

 .(512 )اجلنادي، باب ما جاء يف زيارة  بور املشركني ح 

والبدايننة  كتنناب فضنناد  الصننحابة، بنناب منا ننل  النند،   (2/217)راجننع صننحيح البخنناري  (  2)

وأنسننناب األشنننراف  ،(7/11)والسنننن  الكنننربو للبيهقننن   ،(7/255)والنهاينننة البننن  كنننثا 

 .(5/11 )وشرح اب  أب  احلديد  ،(2/71)

وأكثنر تفصنياًل مننه يف مغنازي      صنادر، بعنة  ط (  /1)راجع ترمجة  ية يف طبقات اب  سعد (  1)
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 :سبطه بكاؤ   *

فن   يف صنحيح  البخناري ومسنلم وسنن  أبن  داود وسنن  النسناد  والل       جاء 

أ  ابنًا ل   بض فأتينا فقا  ومعه سنعد بن     :أرسلد اليه أ  ابنة الّن   :لألول

ففاضند   ،ونفسنه تتقعقنع   فُرفنع اىل رسنول ال    ،عبادة ورجال من  أصنحابه  

 !!يا رسول ال ما هذا  :فقال سعد ،عينا 

  نم ال من نرحن نا ينان نوان ،اد نبن نلوب عن   ن نها ال فن نعلنة جنذ  ر نه :قالنف

 .( )عباد  الّر اء

تؤّكند جنواز   و بعض األحادي  املروية ع  سيد البشر جماوعة مّث  فهذ  

 نّصنند علننى فعلننه  ،اسننتحبابه يف بعننض املننواط بنن  هنن  تنندّل علننى  ،البكنناء

 ،على املّيد الفًا مل  روو أحادي  يف  رميه والّنه  عنه  ،وتقرير  وأمر  بالبكاء

مضنافًا لتعارضنها منع األدّلنة      ،تصاد أمنا  معنول الّنقند   ال  ،فإّنها أحادي  متهافتة

 .وه  تدّل على رجحا  البكاء على امليد ،الكثاة يف مقابلها

                                                
 

وتناري    ،(2/71)ومسنند أ ند    ،(61 / )متناني األمسناني   او ،(1 1 - 5 1/ )الوا دي 

ضنا   ز وأورد  ابن  عبند النرب باجينا     ،(1/51)وساة ابن  هشنا     ط مصر،( 2/512)الطربي 

 .با تصار أيضًا برتمجته م  أسد الغابةأورد  اب  األثا ستيعاب، وترمجة  ية م  اإل

يعنذب امليند بنبعض بكناء أهلنه      : راجع صنحيح البخناري، كتناب اجلننادي، بناب  نول النّن         (   )

كتننناب و، ( 9 /7)ويف  (7/1)كتننناب املرضنننى، بننناب عينننادة الصنننبيا  وواللفننن  لنننه،  علينننه،

صنحيح مسنلم، كتناب اجلننادي، بناب البكناء       ويف    ر ة ال  ريل م  احملسننني، التوحيد، باب أ

سننن  أبنن  داود، كتنناب اجلنننادي، بنناب البكنناء علننى املينند     ويف  ،(  )ح  (2/616)علننى املينند  

كتننناب اجلننننادي، بننناب األمنننر باالحتسننناب   (7/22)سنننن  النسننناد  ، ويف (25 1)ح  (91 /1)

 .(211و  216و  5/217)والصرب، ومسند أ د 
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و صوصننًا اذا سننا د اليننه  ، طعننًا أّ  البكنناء علننى املّينند أمننٌر راجننٌح عرفنندف

أه  املّيند يف   ومواساة ،واظهار احلّل للايد ،كاإلعتبار باملوت ،املقاصد احلسنة

 .وهو تعبا انسان  ُجب  عليه اإلنسا  وطتبع عليه ،مصابهم به

 ،وم  هذا املنطلق فإّنه يتعّي  حكم البكناء هسنل العنناوي  واألدّلنة املتحّكانة     

ومنن  اإلسننتحباب اىل اإلسننتحباب    ،فقنند يرتّ ننى منن  الّرجحننا  اىل اإلسننتحباب   

اذ أّ  البكنناء عليننه  ،احلسننني كاننا هننو احلننال يف البكنناء علننى اإلمننا    ،املؤّكنند

 ،دّل على ذلك الربها  الذي ال ينكنر  ااّل مكنابر   ،ومستحلٌّ مؤّكٌد ،راجٌح  طعًا

وساة " الّدمعة الّساكبة " عف ذلك بالساة النبوّية العطرة اليت فّصلناها يف كتابنا وُشفي

 .اإلمامة اهلادية كاا بّيّنا وسنبّي 

 ،وضّاه لغايات سنامية  ،سيين على  صود مهّاةمضافًا اىل اشتاال البكاء احل

 ،ستحبابه املؤّكند ااوُعها ُيحّتم ومنج ،وانطواده على مجلة كباة م  املنافع الدينّية

 ..مندرٌج  د عناوي  عّدة وميكننا أ  نقول م  بعد ذلك أّ  البكاء عليه 

يف ومنا ينطنوي علينه ذلنك من  معنان  الّيهند         ،بكاء اإلعتبنار بناملوت   :األول

والتفّكنر يف أحنوال املاضنني النذي  مضنوا عن  هنذ  احليناة          ،الّدنيا والعا  لآل نرة 

 .هم ومل خيّلفوا على مسرح احلياة خا أعااهلم الصاحلةوخابد أعياُن

الننذي كّرمننه ال وشننّرفه   ،بكنناء تكننريم الّشننهيد يف سننبي  ال تعنناىل   :الّثننان 

تض  التفاعن  منع فكنر  وعطادنه     بالّشك  الذي يق ،وأعطا  اخللود والذكر اجلاي 

 .شهدع  اىل احقاق احلّق الذي م  أجله اسُتوهدفه والّس

 ،الذي  تتن  من  أجلنه و صندًا لتشنييد       ،بكاء  قيق األمر باملعروف :الثال 
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  النّدعوة اىل ال  ُبالينو  من  أ نوو ُسن      صوصًا بعد أ  أضنحى البكناء علينه    

 .اإلعتقادية وتشييد اإلعتقاد بهاوطريقًا ملعرفة األصول  ،تعاىل واإلسال 

وتقبيح عان  الّ ناملني    ،لم واإلستبدادورفض ال ُّ ،بكاء انكار املنكر :الّرابع

وما ينطوي عليه ذلك م  تشييد لروح الشجاعة والصناود والو نوف يف    ،غاةوالطُّ

والتفاع  ضد ما أنكر  اإلما   ،لطا  اجلادروجه اجملرمني و ول كلاة احلق أما  السُّ

 .على بين أمّية احلسني 

الطناهري   عرب التوّحد مع نفنوم أوليادنه    ،بكاء القربة اىل ال تعاىل :اخلامس

 والتأّلم علنى منا ُهتنك     ،شّبه بأوضاني العارفنيوالّت ،واإلنغاام يف نورانّيتهم

والتوّجنع ملنا صندر يف حنّق أوليناء ال سنبحانه وأمنادنه علنى          ،م  حنيب ال تعناىل  

  .لبًا لني   بوله سبحانه وتعاىلوط ،الّدي 

اذ أ ّ بكننناء  يقتضننن   ،بكننناء القنننرب مننن  اإلمنننا  احلسنننني  :الّسنننادم

هو األ نرب   اذ أّنه  ،بوبمنح وهو أمر ،اإلنصهار واإلندكا  يف ذاته الشريفة

مّنن  وأننا من      حسننيٌ  :وهو حبيبه الذي  ال فيه ،ونفسه م  روح رسول ال 

 .حسينًاأحّل ال م  أحّل  ،حسني

الذي  نندب القنر   الكنريم     ،ه  البيد بكاء احلل والوالء أل :السابع

اذ اعتننربوا أ   ضننية  ،ونننّ  علننى عننال  مقننامهم ،ودعننى اىل حننّبهم ومننوّدتهم

وأّكنندوا علننى احينناء أمننرهم بالبكنناء  ،هنن   ضننّيتهم األوىل اإلمننا  احلسننني 

  بنال تعناىل بشن ء النيهم     قنّرب املنؤم  فال يتف ،واعتربوا ذلك أداًء حلقو هم ،عليه

الطرينق   وال شنّك أّننه    ،كاا يتقّرب هلم بالبكناء علنى اإلمنا  احلسنني     

 .أه  البيد األ صر أما  اخللق لإلرتباط ب
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بنندافع اإلمتننياج بروحننه الّطنناهرة  ،بكنناء تشننييد روح اإلميننا  واإلبنناء :الثنام  

  زينناد وييينند بنن   والتأّسنن  برفضننه اعطنناء الننذلي  لعبينند ال بنن    ،هديننه وسنناته و

فإّ  ال  ،يم ومواجهة املوت الكريم على هوا  العبودّيةوا تيار  اباء الّض ،معاوية

وحقيق على م  يتأّثر به  ،ؤم  يف أ  يذّل نفسه على كّ  حاللُالتعاىل مل يرّ   

 أ  يأبى الضيم ويرخل يف معال  األمور. 

لنذي  بنالغوا يف التأكيند    ا األدانة  و بكاء اإلدتاار ألمر الن   :التاسع

وعنند التحقينق  ند     ،ودّل على ذلك فعلهم وأمرهم وتقريرهم ،على البكاء عليه

أّ  أحادي  فضن  البكناء واإلنشناد واليينارة النواردة عننهم تفنوق أحادين  بعنض          

ااًل للشنّك يف صندورها   مننج   نا ال يندني   ،بصنا الالعبادات املهّاة كاا ال خيفى على 

 .تحباب البكاء عليه ويف تأّكد اس ،عنهم

وهننو واجننٌل يفرضننه  ،يف أحننيانهم أهنن  البينند بكنناء مواسنناة  :العاشننر

ولفتنوا   فنإّنهم  ند بكنوا اإلمنا  احلسنني       ،حّبهم ومنوّدتهم والتوّجنع ملصنابهم   

وحّتنى   من  نبّيننا الكنريم     ،وصدر مننهم مجيعنًا ذلنك    ،األن ار ببكادهم عليه

 .اإلما  املهدي املنت ر 

كبكنناء الّنصننرة   ،لوجننو  األ ننرو الننيت ميكنن  تصننّورها يف املقننا     اىل سننادر ا

حنديٌ  شنّيٌق يف البكناء ننورد      يف ساة النن   وللا لو  هي  القلل والّدمع، 

 .م  باب التأكيد والترّب مثااًل منه 

بإسننناد يف املسننتدر  علننى الصننحيحني النيسننابوري احلنناكم أ ننرج احلنناف  اذ 

ينا   :فقالند  أّنها د لد علنى رسنول ال    ،ارثمرفوني اىل أّ  الفض  بند احل

 .رسول ال اّن  رأيد حلاًا منكرًا الليلة
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كنأّ   طعنة من      : نال  ومنا هنو ؟   : نال  !!اّننه شنديد    : الد وما هو ؟ : ال

تلنند  .رأيند  ننااً  :فقننال رسننول ال  !جسند   طعنند ووضننعد يف حجنري   

 .فاطاة ا  شاء ال خالمًا فيكو  يف حجر 

فند لد   .طاة احلسنني فكنا  يف حجنري كانا  نال رسنول ال       فولدت فا

فوضعته يف حجر  ثم حاند مّن  التفاتة فنإذا عيننا رسنول     يومًا اىل رسول ال 

 !تهريقا  م  الّدموني  ال 

 أتننان  جربدينن   : ننال مننا لننك ؟ ،بننأب  أننند وأمنن  ،يننا ننن  ال : النند

وأتان  برتبة م   ،نعم :فقال !!ذا ه :فقلد !!فأ ربن  أّ  أميت ستقت  ابين هذا 

 .( )تربته  راء

كانا تلّقنوا    األحيا  ع  رسنول ال   ًا م ارث الطاهرو  تلّقى األداة 

وحّفنيوا  احلي   ّننوا م اهر  ااّل أّنهم  ،عنه العلم وسادر الكااالت والفضاد 

وص  ثوابه اجليين   أهّاها  ،لتأثاوسلكوا ُسباًل خاية يف ا ،النفوم لبقاده و لود 

                                                

هنذا حندي    : و نال ( 16 /1)ني الصنحيح علنى  أ رجه احلاكم النيسابوري يف املستدر  (   )

أ رجه البيهق  بصور  املختلفة يف دالد  صحيح، على شرط الشيخني ومل خيرجا ، كاا 

واب   ،(59 / )واب  عساكر يف تاري  دمشق، واخلوارزم  يف املقت   ،(6/768)النبّوة 

، و ريل منه ما (26 /2)، والسيوط  يف اخلصاد  (6/211)والنهاية  األثا يف البداية

يف الفصنول املهّانة،   املنالك   واب  الصنّبا   ، (19 /9)أ رجه اهليثا  يف منجاع اليوادد 

وهذا املعنى مسنتفيض يف   يف كني العّاال،اهلندي واملتق   احملر ة، واب  حجر يف الصواعق

 .كتل احلدي 
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فض  البكاء على وبّينوا للّنام  ،فهم العلااء وورثة العلم والدي  ،وأجر  الع يم

وأهّاهنا   ، غريات اجراء النّدمع ه دوبقا لود احلي   واضانف ،احلسني اإلما  

 .اجليي  اىل   ر األبد هثوابوص  

عن    ،سن  بن  فضنال   عل  بن  احل بإسناد  اىل  و الشي  الصدوق روف *

من  تنذّكر مصنابنا وبكنى ملنا       : الّرضنا  اإلما  عل  ب  موسنى   ال  :أبيه  ال

ر  صابنا فبكنى وأبكنى مل   ّكوم  ُذ ،كا  معنا يف درجتنا يو  القيامة ،ارتكل مّنا

لسًا حييى فيه أمرنا مل ميد  لبه ينو   منج وم  جلس ،تبك عينه يو  تبك  العيو 

 .( )موت القلوب

الل ننن يف هذا اخلرب الثواب اجليي  على البكاء من     اإلما  الرضا  ُيبّيُ 

ور نار صنننتحضنننباساّناننا يننتم التننذّكر   و ،ابنو تننذّكر املصنن نهنن ،همنمننور ننننؤّثنم

 .وبالّتال  يكو  احلي  والبكاء ،د األحيا  يف اخلاطرناهنناألحداث ومش

اءة الكتل أو اسنتااني  فاإلّطالني على تلك املشاهد التارخيّية املؤملة م   الل  ر

وال بنّد   ،الّرثاة واخلطباء مقّدمة مهّاة حلصول التذّكر املفضن  اىل البكناء املسنتحل   

فبقدر اإلّطالني على أحواهلم ومصادبهم ومعرفة  ،م   صي  ذلك واإلستيادة منه

يف  فيسنتحق املنؤم  حينٍنذ  أ  يكنو  معهنم       ،مقاماتهم يكو  التأّثر هلم  طعًا

 .لتوّحد  معهم بتفاعله مع  ضاياهم ،قيامةدرجتهم يو  ال

با تيار  اجللنيس الصنا     بهم ه لتذّكر مصاوكذا احلال يف م  عّري نفسف

فإّنننه يسننتحق بتننذّكر  وبكادننه  الس ذكننرهم منننج أو هضننور  يف ،الننّذاكر هلننم

                                                

 (.77/218)، وهار األنوار    (11)الصدوق  راجع أمال  الشي (   )
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اة وُينّعم هين  ،اليو  الذي يبك  فيه الّضاحكو  يف الّدنيا خالبًا ،الّسرور يو  القيامة

 .ومل ميد  لبه أبدًا ،القلل

من    : نال   الّصنادق  عن  أبن  عبند ال     و السّيد ابن  طناووم   وفرف *

ولو  ،كرنا عند  فخرج م  عينه دمع مث  جناح بعوضة خفر ال له ذنوبهنا أو ُذرفَكذف

 .( )كاند مث  زبد البحر

علننى أّ  منن  ذكننرهم أو تعننّري اىل ظننرف  هنننا  يؤّكنند اإلمننا  الّصننادق  

ن هسنل هنذ  النصنو      ن فالبكناء    ،سنتحق خفنرا  النذنوب الع نا     اتذّكرهم فيه ي

بابنًا من     احلسنني  اإلما  اذ فتح الّدي  باسم  ،يساو  التوبة يف اسقاط الذنوب

املعّبر ع  مقدار  جبناح البعوضة  ،بأ ّ  املاك  م  الّدمع ،أبواب الّر ة الواسعة

 !! لغفرا  الذنوب وا  كاند مث  زبد البحر

عنن  ابنن   ارجننة عنن  أبنن  عبنند ال   و ابنن   ولويننه يف كامنن  الييننارات  وفرف *

وحقيق  ، تلد مكروبًا ،أنا  تي  العربة : ال احلسني ب  عل  : ال  الّصادق 

 .(2)على ال أ  ال يأتيين مكروب    ااّل رّد  ال وأ لبه اىل أهله مسرورًا

وهنو   مثار البكاء واحلني  لنه   مثرة مهّاة م  هنا  ُيبّي  اإلما  الصادق 

هنا ولّينه   ويعترب طابع احلي  م  أّول أسرار اجلاذبية الكربو اليت وهبف ،اتيانه و صد 

فصار كعبة وموداًل لوفود اليادري  واملكروبني الذي  شناء ال   ،اإلما  احلسني 

يننة أاّل يرجعننوا منن  عننند  ااّل بالّسننرور والفننرج و ضنناء احلاجننات الّدنيوهلننم تعنناىل 

                                                

 (.77/218)، وهار األنوار (1 )راجع اللهوف   (   )

و ( 77/219)، وهنار األننوار   (98)، وثواب األعاال   (19 )راجع كام  الييارات   (  2)

 (.7/722 )، ووساد  الشيعة (98/78)



233 

 

 .واأل روّية

كنا    :أّننه  نال   روو القا  يف تفسا  باإلسناد اىل أبن  جعفنر البنا ر     *

أّياا مؤم  دمعد عينا  لقت  احلسنني بن  علن  دمعنة      :يقول عل  ب  احلسني 

وأّياننا مننؤم   ،حتننى تسنني  علننى  ننّد  بننوأ  ال بهننا يف اجلنننة خرفننًا يسننكنها أحقابننًا

ّد  ألذًو مّسننا من  عندونا يف النّدنيا بنوأ  ال      دمعد عينا  دمعًا حتى يسي  علنى  ن  

وأّياا منؤم  مّسنه أذو فيننا فندمعد عيننا  حتنى يسني  دمعنه          ،مبوأ صدق يف اجلنة

على  ّديه م  مضاضة ما أوذي فينا صرف ال ع  وجهه األذو و منه يو  القيامة 

 .( )م  سخطه والنار

ملنا مّسنهم من  عندّوهم      علنى أّ  البناك    وهنا يؤّكد اإلما  زي  العابدي  

علننى هننذا  ثننّم يعطنن   ،هننو منن  اخلالنندي  يف اجلّنننة  ،ولننو بالّدمعننة الواحنندة

 بسبل والدهم وموّدتهم  مالّداع  داع  البكاء م  مضاضة األذو الذي حلقه

من    مويعصناه  ،مو ّالنه  معن  صنربه   مفنإّ  ال تعناىل جينازيه    ،واإلرتباط بهنم 

 .م  موارد خضبه مالّنار ويعصاه مبرضوانه وجيّنبه ماألذو ويغاره

روو اب   ولويه بإسناد  اىل احلس  ب  عل  ب  أب   ية ع  أبيه ع  أب   *

منا   ،ا  البكاء واجليني مكرو  للعبد يف ك  ما جيني :أّنه  ال عبد ال الّصادق 

 .(2)فإنه فيه مأجور  ال البكاء على احلسني ب  عل  

                                                

، ( 7/51 )الشنيعة   ، ووسناد   (81)األعانال      ، وثنواب ( 2/29)راجع تفسا القان   (   )

 (. 77/29)وهار األنوار 

 (.7/511 )الشيعة  ، ووساد  ( 77/29)، وهار األنوار (11 )الييارات    راجع كام  (  2)
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فهنو   ،ّاة املعتربة يف أبواب الّشعادر احلسينيةويعّد هذا احلدي  م  األصول امله

فقند ننّدد    ،أهن  البيند   ّب  مننح  القاعدة احملّكاة يف م اهر الوالء الّصادرة من  

وتضّا  اخلرب مدح الّصرب ورّخل املنؤمنني   ،بكّ  أنواني اجليني اإلما  الصادق 

ّصرب م  اإلميا  فال ،اوزته اىل ما خيالفه م  األ وال واألفعالمنج بالتيامه ومنع م 

 .واجليني نقيض الّصرب ،كالّرأم م  اجلسد

فهنو مكنرو     ،اذ أّ  البكاء املرفوي يف اخلرب هو املقرت  باجليني كاا هو واضح

اسنتثنى   لكن  اإلمنا     ،وتص  بعض م ناهر  اىل احلرمنة   ،يف شريعة اإلسال 

ومل يكتنن ي بنناحلكم   ،اجلننيني بكننّ  ضننروبه وم نناهر  علننى اإلمننا  احلسننني     

 .ب  أّكد على استحبابه واستحقاق مرتكبه األجر والثواب م  ال تعاىل ،واز جب

وعلى  ،اذ يتبّدل حكم اجليني يف هذا املقا  م  الكراهية اىل اإلستحباب مطلقًا

كالّضنرب   ،وا  استلي  ضررًا خا معتد بنه  (أعلى ال كلاتهم)ذلك فقهاء الّطادفة 

 ،الشعر أو شّق الثوب أو اللطم على اجلسد على الرأم أو الوجه أو الّصدر أو جّي

وا  بلنغ بالّضنرب واللطنم     ،اىل خا ذلك م  األمور اليت تصدر عادة من  اجلنازني  

 .حّد اإل رار والّسواد واإلدماء واجلرح على تفصي  يأت  ا  شاء ال تعاىل

عاننو  كننثا منن  الشننعادر احلسننينية والعننادات املّتبعننة   هننذا الوينند    نند 

يف الكنثا من    وواضنٌح أّ    ،لبعض املواكل العيادينة بوضنوح وجنالء    املصاحبة

 ّقٌق لعنوا  اإلبكاء املستحل  حاالت اجليني وم اهر  على اإلما  احلسني 

 .يف نفسه

أّنننه   ولويننه يف كامنن  الييننارات عنن  أبنن  عبنند ال الّصننادق  و ابننُ وفرف *
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 .( )ااّل الّدمعة فينا ،ء ثواب لك  ش  : ال

م  احلندي  الشنري  أّ  ال تعناىل  ند عنّي  لكنّ  عبنادة من  العبنادات           واملراد

يف أحادين   مذكوٌر معنروٌف  وهذا  ،وجع  ازاء كّ  عا  جياًء  اّصًا ،ثوابًا معّينًا

 ،خرسند لنه شنجرة يف اجلّننة    " ال النه ااّل ال  " م   نال   :م   بي  ،ثواب األعاال

 ..وأمثال ذلك

 ،دود أبنداً مننح  خنا  أه  البيند  ة على مصاب ااّل أ  جياء الّدمعة اجلاري

للّدمعننة  الكنبا  جننراألفهنو القننادر علنى احصناء     ،وال يعلنم ثوابهنا ااّل ال سننبحانه  

 .م  أفض  العبادات  طعًا وبذلك يتعّي  أّ  البكاء عليهم  ،الواحدة

 روو ابنن   ولويننه أيضننًا بإسننناد يرفعننه اىل زرارة أّ  اإلمننا  الصننادق     *

وا  األري  ،ا  السااء بكد على احلسني أربعنني صنباحًا بالند     ،زرارةيا  : ال

وا  الشنناس بكنند أربعننني صننباحًا بالكسننوف     ،بكنند أربعننني صننباحًا بالسننواد  

وا  املالدكنة بكند    ،وا  البحار تفّجنرت  ،وا  اجلبال تقّطعد وانتثرت ،واحلارة

 .أربعني صباحًا على احلسني 

حّتى أتاننا رأم   ،ند وال اكتحلد وال رّجلدوما ا تضبد مّنا امرأة وال اّده

وكنا  جنّدي اذا ذكنر  بكنى حتنى منأل        ،وما زلنا يف عنربة بعند    ،عبيد ال ب  زياد

وا  املالدكنة النذي  عنند  نرب       ،وحتى يبك  لبكاده ر نة لنه من  ر      ،عينا  حليته

 .ليبكو  فيبك  لبكادهم ك  م  يف اهلواء والسااء م  املالدكة

                                                

، (لكنن  سننّر ثننواب : )وفيننه( 77/281)، وهننار األنننوار (16 )راجننع كامنن  الييننارات    (   )

 (.7/591 )الشيعة  ووساد  
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 ،فيفرت جهنم زفنرة كنادت األري تنشنق ليفرتهنا     ه نفُسولقد  رجد 

ولقد  رجد نفس عبيد ال ب  زياد ويييد ب  معاوية فشهقد جهننم شنهقة لنو ال    

ولو يؤذ  هلا منا   ،أ  ال حبسها خبيانها ألحر د م  على ظهر األري م  فورها

خنا منرة   ولقد عتد علنى اخلنيا     ،ولكنها مأمورة مصفودة ،ء ااّل ابتلعته بق  ش 

وأنها لتبكيه وتندبه وأنها لتتل ى على  ،حتى أتاها جربدي  فضربها جبناحه فسكند

 ،ولوال م  على األري م  حجج ال لنقضد األري و أكفأت  ا عليهنا  ، اتله

 .عند ا رتاب الساعة وما تكثر اليالزل ااّل

بنا   وما م   ،وما م  عني أحل اىل ال وال عربة م  عني بكد ودمعد عليه

وأّدو  ووصن  رسنول ال    ،وأسنعدها علينه   يبكيه ااّل و د وص  فاطاة 

فإننه   وما م  عبد حيشر ااّل وعينا  باكية ااّل الباكني على جدي احلسني  ،حّقنا

واخللق يف الفيني وهنم   ،حيشر وعينه  ريرة والبشارة تلقا  والسرور بّي  على وجهه

 د العرش ويف ظن  العنرش    واخللق يعرضو  وهم حداث احلسني  ، منو 

 .ال خيافو  سوء يو  احلساب

و ا  احلننور  ،لسه وحديثنه مننج  فينأبو  وخيتننارو   ،اد لننوا اجلننة  :يقنال هلنم  

فاا يرفعو  رؤوسنهم النيهم    ،أنا  د اشتقناكم مع الولدا  املخلدي  :لرتس  اليهم

وا  أعننداءهم منن  بننني مسننحوب   ،لسهم منن  السننرور والكرامننةمنننج ملننا يننرو  يف

وانهنم لناو     ،وم   اد  ما لنا من  شنافعني وال صنديق  نيم     ،بناصيته اىل النار

وا  املالدكننة لتننأتيهم   ،منننيهلم ومننا يقنندرو  أ  ينندنوا الننيهم وال يصننلو  الننيهم    

فيقولنو  ننأتيكم    ،بالرسالة م  أزواجهم وم   ّدامهم على ما أعطوا م  الكرامة

م فيننيدادو  الننيهم شننو ًا اذا هننم    فاجعننو  اىل أزواجهننم  قنناالته   ،ا  شنناء ال
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احلاند ل   :فيقولنو    ّبروهم  نا هنم فينه من  الكرامنة و نربهم من  احلسنني         

وُيؤتنو  باملراكنل    ،الذي كفانا الفيني األكنرب وأهنوال القيامنة وّ اننا ننا كننا  ناف       

والّرحال على الّنجادل فيستوو  عليها وهم يف الثناء على ال واحلاد ل والصنالة  

 .( )اد و له حتى ينتهوا اىل منازهلممنح ىعل

أّننين لنو صنرفُد كنّ  العانر يف فقنه        :التعليق على هذا احلندي  مقا  أ ول يف 

فإّ  فيه الكثا م  املقاصد  ،توا منح هذا احلدي  الشري  لقصرُت ع  بلو  بعض

 .لكّنه ال يسق  امليسور باملعسور ،اجلليلة

ماشيًا مع كنّ    ي  على سّيد الشهداء فاإلنسا  املؤم  مأمور بالبكاء واحل

فالّسنااء واألري والشناس    ،أجياء الكو  الّرحل وذّراته اليت بكد علينه أيضناً  

لو ات ل تعناىل نالند شنرف أداء    مننخ  ،وحّتى جهنّنم  ،واجلبال والبحار واملالدكة

 ..أال وهو البكاء عليه ،هذا الفري احملبوب

 ومة الكونّية ويواكبها هينه وبكاده علينه  وينسجم اإلنسا  املؤم  مع هذ  املن

  نال تعناىل   ،مع تسبيح الكو   ا فيه ّنا ُيرو وّنا ال ُيروانسجامه :   ُتسفنَبُح

 ُيسفَبُح بيحفْادي ي وفَلكيْ  اَل ْرُي وفمفْ  فييِه َّ وفِاْ  ميْ  شفْ ء  ِاالَُّه السَّافاوفاُت السَّْبُع وفاأَلَل

 .حفُهْم ِانَُّه َكا ف حفلييًاا َخفتوًراتفْفَقُهو ف تفْسبيي

وُيبننّي  حننال بننين  ،ّفيات البكنناءمنننح حننافيًا مهّاننًا منن  ثننّم ُيبنندي اإلمننا  

 ،معلومًا م   الل األ بار الواردة األداة واذا كا  حال  ،هاشم بعد الوا عة

 ّانة  فقند هفجفنر ف لنّذة احليناة وعشن  يف       ،فإّنه يأ ذنا اىل بيا  حال نساء بين هاشم

                                                

 (.1 1/1 )الوساد   ، ومستدر  (75/216)، وهار األنوار ( 8)يارات   الي راجع كام  (   )



223    

 

من    ،وحنّرم  علنى أنفسنهّ  احليناة اإلعتيادينة النيت تعيشنها املنرأة         ،حاالت اجليني

حّتنى   ،وبقني على هذ  احلالة املفجعة ،اخلضاب والّده  والكح  وترجي  الشعر

 .احلسني اإلما  وال زل  يف حي  وبكاء على  ،ج ء هلّ  خبرب املختار الثقف 

بعند     علن  بن  احلسنني    حنال جنّد  اإلمنا    ويص  اإلما  الصنادق  

اىل درجنة ّأ  الّننام    ، ّانة اجلنيني  م هنرًا   ،فال ييال حلين  احلني  والبكناء    ،ذلك

 !!صاروا يبكو  ر ة وشفقة عليه 

 ،ثننواب البكنناء علننى املننوىل   وبعنند تلننك املقننّدمات يصنن  اإلمننا   

بكناء   وأّ  هنذا البكناء   ،بوبة عنند ال تعناىل  منح ويؤّكد على أ  تلك العيو  الباكية

واّ  مصنا هنؤالء البناكني     ،وابنتنه الّطناهرة فاطانة     صلة للنن  الكنريم   

 شرهم  نند العننرش جبننوار اإلمننا  احلسننني ومنننح ،األمنن  يننو  الفننيني األكننرب

 .فطوبى هلم وحس  مآب

ا  أعداءهم م  بني "وه   ..وتستو فين مجلة مهّاة وردت ضا  ُجاف  اخلرب

 !!صودو  هم أعداء الباكني على احلسني واملق"مسحوب بناصيته اىل النار 

عطن    مّلا بّي  الفض  الكبا للباكني على جّد   فإّ  اإلما  الصادق 

احملاربني  ،املؤذي  هلم ،القول اىل بيا  مصا أعدادهم املشّنعني عليهم يف دار الدنيا

اثنار     نعها أو التشنكيك فيهنا أو   ،بأّي حنو م  األحناء لشعادر موالنا احلسني 

 .الّشبه يف اجملتاع ليعيعة املؤمنني جتاهها

ينبغ  أ  يق  عليه هنؤالء العنابثو     ،ي ومنخويف هذا احلدي   ذير جّدي 

فنإّ  مصناهم    ،وليحذروا م  عا بة أمرهم  ب  أ  تكويهم لواهبهنا  ،بالّنار احملر ة

ونه من   وا  أتعبوا أنفسهم واجتهدوا رجناء بلنو  السنراب النذي حيسنب      ،اىل جهّنم
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 .فسبي  اجلّنة مشروط باإلما  احلسني  ،ظاٍهم ماًء

 نال لن     :و أيضًا بإسناد  اىل مساع ب  عبد امللك كردي  البصري  نال وفرف *

 ؟ يا مساع أند م  أه  العراق ؟ أ ما تأت   رب احلسني  :أبو عبد ال 

وعنندنا من  يتبنع هنوو هنذا       ،أنا رج  مشنهور عنند أهن  البصنرة     ،ال : لد

ولسند  مننهم أ     ،وعدّونا كثا من  أهن  القبادن  من  النّصناب وخاهنم       ،اخلليفة

 .فياّثلو  ب  ،يرفعوا حال  عند ولد سلياا 

 أ فاا تذكر ما صنع به ؟  : ال ل 

 فتجيني ؟ : ال .نعم : لد

فأمتنع من    ،حتى يرو أهل  أثر ذلك علّ  ،وأستعرب لذلك ،اي وال : لد

 . وجه حتى يستبني ذلك يف ،الطعا 

 ،أمنا اننك من  النذي  يعنّدو  من  أهن  اجلنيني لننا          ،رحنم ال دمعتنك   : ال

أمنا   ،والذي  يفرحو  لفرحننا وحييننو  حلينننا وخينافو  خلوفننا وينأمنو  اذا أمّننا       

وما يلقونك  ،انك سرتو عند موتك حضور  باد  لك ووصّيتهم ملك املوت بك

ر ة لك م  األ  الشفيقة  ومللك املوت أرق عليك وأشد ،به م  البشارة أفض 

 .على ولدها

احلاد ل النذي فّضنلنا علنى  لقنه      :فقال. .واستعربت معه ،ثم استعرب : ال

ا  األري والسااء لتبك  منذ  ،يا مساع ،و صنا أه  البيد بالر ة ،بالر ة

وما ر نأت دمنوني    ،وما بكى لنا م  املالدكة أكثر ،ر ة لنا  ت  أما املؤمنني 

وما بكى أحد ر نة لننا وملنا لقيننا ااّل ر نه ال  بن  أ   نرج         ،منذ  تلنا املالدكة

فإذا سالد دموعه على  د  فلو أ   طرة م  دموعنه سنقطد يف    ،الدمعة م  عينه
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 .جهنم ألطفأت حّرها حتى ال يوجد هلا حر

وا  املوجع لنا  لبه ليفرح يو  يرانا عنند موتنه فرحنة ال تنيال تلنك الفرحنة يف       

وا  الكننوثر ليفننرح  حّبنننا اذا ورد عليننه حتننى أنننه  ،تننى يننرد علينننا احلننوي لبننه ح

 .ليذيقه م  ضروب الطعا  ما ال يشته  أ  يصدر عنه

 ،ومل يسنتق بعندها أبندا    ،م  شرب منه شربة مل ي اأ بعندها أبنداً   ،يا مساع

أحلنى من  العسن  وألنني من        ،وهو يف برد الكافور ورينح املسنك وطعنم الي بين     

 ،خينرج من  تسننيم ومينر بأنهنار اجلننا        ،صفى م  الدمع وأذكى م  العننرب اليبد وأ

فيننه منن  القنندحا  أكثننر منن  عنندد  ننو     ،جيننري علننى رضننراي الننّدر واليننا وت  

 دحاننه من  النذهل والفضنة وألنوا        ،يوجد رحيه من  مسناة ألن  عنا      ،السااء

لينتين   ينا  :يفوح يف وجه الشارب منه ك  فادحة حتى يقنول الشنارب مننه    ،اجلوهر

  .ُتركد هاهنا ال أبغ  بهذا بداًل وال عنه  ويال

وما م  عني بكد لننا ااّل نعاند بنالن ر     ،أما انك يا اب  كردي  ّن  تروو منه

وا  الّشنارب مننه ليعطنى من  اللنذة والطعنم        ،وسقيد منه من  أحّبننا   ،اىل الكوثر

 .والشهوة له أكثر ّنا يعطا  م  هو دونه يف حّبنا

حيّطننم بهننا  ،ويف ينند  عصننًا منن  عوسننج كننوثر أمننا املننؤمنني وا  علنى ال 

انطلنق اىل امامنك    :فيقنول !! ان  أشهد الشهادتني  :فيقول الرج  منهم ،أعداءنا

ارجنع   :فيقنول !! ترّبأ مين امام  الذي تذكر   :فيقول .فال  فاسأله أ  يشفع لك

ا كا   نا اخللنق   فق  للذي كند تتواّل  وتقدمه على اخللق فاسأله اذ ،اىل ورادك

 :فيقنول  .فإ   ا اخللق م  يشفع حقينق أ  ال ينرد اذا شنفع    ،عند  أ  يشفع لك

 .وزاد  ال عطشًا ،زاد  ال ظاأ :فيقول له .ان  أهلك عطشًا
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ومل يقندر علينه    ،وكي  يقدر على الندنو من  احلنوي    ،جعلد فدا  : لد

اذا  البينند أهنن  وكننّ  عنن  شننتانا   ،ورني عنن  أشننياء  بيحننة  :خننا  ؟ فقننال

 ،ولنيس ذلنك حلّبننا وال هلنوو مننه لننا       ،وتنر  أشنياء اجنرتو عليهنا خنا       ،ذكرنا

وملننا  نند شننغ  نفسننه بننه عنن  ذكننر   ،ولكنن  ذلننك لشنندة اجتهنناد  يف عبادتننه وتدّينننه 

ووالينة املاضنني    ،وأتباعه أه  الّنصنل  ،ودينه النصل ،فأما  لبه فانافق ،النام

 .( )وتقدمه هلاا على ك  أحد

 ،عيار الديين الوا ع  يف تقييم اإلنسنا  املنؤم  هنو اإلمنا  احلسنني      اّ  امل

ولو كاند يف ن نر   ،وميكننا أ  نقّيم كّ  الشخصّيات الّدينية وفق هذا املعيار الد يق

نينه  فباقدار دعاه وتفا ،أو رميًامرجعًا  اددًا أو أو حّتى لو  ،اجملتاع  ّاة م  القام

   مقامنه عنند ال تعناىل والرسنول األكنر       يتعنيّ  احلسنني  اإلمنا    ضّية يف 

وكنننذلك الكنننال  بالنسنننبة لسنننادر املعتقننندات اخلاّصنننة   ،الطننناهري  واألدانننة 

وأمنروا   أهن  البيند   واملوروثات املذهبّينة وامل ناهر الوالدينة النيت حنّ  عليهنا       

وأعطوهم الّضوء األ ضر يف امنادها واحيادها بالعاومات النيت   ،شيعتهم بتشييدها

 .ت كتل األ بارمأل

 ،وهذا املعيار الّد يق يف تقييم األفراد ظاهٌر بالتأّمن  يف رواينات الّشنعادر أيضناً    

 .وللقاريء الكريم أ  يستجليه م  سادر الّنصو  ،وهو باد  يف مضامينها وذو ها

يف سؤاله من  مسناع يف هنذا     وم  أهم امل اهر اليت اهتّم بها اإلما  الّصادق 

 ،فهو امل هر األمت للوالء واملصداق األوفنى للانوّدة   ،الشري  بكربالءاخلرب زيارة  رب  

                                                

 (.7/51 )الشيعة  ، ووساد  (77/289)، وهار األنوار ( 1 )راجع كام  الييارات   (   )
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 .واهتّم بالبكاء عليه ،ومّلا تبّي  له عذر  ع  الييارة سأله ع  جيعه له 

اذ أّ  أع ننم  ،علننى تركننه الّييننارة لعننذر اخلننوف ظنناهراً    وأ ننّر  اإلمننا   

ىل أ  حنان  سنكوت   واألو ،كومة هفن  النّنفس والتقّينة   منح الواجبات يف اإلسال 

 اذ أّ  األ بنننار واردة عننننهم   ،علنننى خنننا التقرينننر بالّر صنننة   اإلمنننا  

علنى اخلنوف وسنيأت  ذكرهنا يف      باستحباب زينارة  صنو  اإلمنا  احلسنني     

 .شعاة الييارة ا  شاء ال تعاىل

فإّ  اإلما  الّصادق  ..خلوف أو تقّية فإذا تر  مساع زيارة اإلما  احلسني 

 ه ه ر صة يف تر  تذّكر مصابمل جيد ل  فسأله ع  اجلنيني  !! وما ُصنع به

 .فأجابه مساع باإلجياب ،ألّنها أّول م اهر التذّكر ،والبكاء

فإّنها كاشنفة عن  تربينة     وجيل الو وف التأّم  يف ساة أصحاب األداة 

 ،فالبكاء بني األهن  سناة مّطنردة ألهن  العصناة       ،هلم  األداة 

 ،أهن  البيند   عنادة معلومنة عنند      اإلمنا  بالبكاء علنى   واشرا  العادلة

وهلذا فإّ  مسناعًا كنا  يبكن  حّتنى يسنتبني البكناء واحلني  يف وجهنه وميتننع عن            

ويف هنذ  األجنواء ينشنأ الّطفن  ويشنّل ويسنفر امياننه عن  أمثنال مسناع           ! الطعنا  

ومن    ،الوالينة وبهذ  الساة يرتعرني الّنشنأ  لفنًا م ناهر     ،املوّفق خبدمة اما  زمانه

 ،وُيحاك  ساة أبيه كعنادة األبنناء   ،أهّاها حّل البكاء على اإلما  احلسني 

 .مامًا كاا يعّلم املسلم ابنه حّل الصالة  ب  سّ  التكلي 

كا  مستعّدًا يف كّ  حاالته لتذّكر املصناب   ويبدو م  هذا اخلرب أّ  اإلما  

ّكند بعند ذلنك علنى فضن  البكناء       ليؤ ،ملرور ذكر مصناب جنّد     فاستعرب باكيًا

 .وكرامة الباكني عند ال عّي وج  عليه 
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وكتنل الّشننيعة   ،كنثاة جننّداً  وأ بنار فضن  البكنناء علنى اإلمننا  احلسنني     

و ند جناوزت حنّد التنواتر      ،وجّلها يؤّكد استحباب هنذ  العبنادة   ،زا رة بتصنيفها

نيدها والفحنن  عنن  واّننننا يف خنننى عنن  الن ننر يف أسننا ،بقسننايه اللف نن  واملعنننوي

وال ميكن  التشنكيك يف    ،وفيها الصحيح واحلسن  واملعتنرب واملوّثنق    ،أحوال رواتها

 .على كّ  حال أه  البيد صدورها باجلالة ع  

وأ بننار هننذ  العبننادة مروّيننة يف كتننل الّشننيعة املعتننربة الننيت تعننّد أ بارهننا منن     

 ال بصّحتها مجٌع  و د ،م  اإل باريني وخاهم الّصحاح عند  دماء علاادنا 

فيلنني  اإلعتقنناد  ضنناونها باجلالننة واإللتفننات ملنندلوالتها   ،منن  العلانناء املتننأّ ري 

فنإّ  فيهنا فقنه كنثا      ،و ّري البحوث املهّاة املتصلة بها على وجه الدّ نة  ،النورانّية

 ..وفوادد جليلة مّجة

األ بنار   و د مّرت اإلشارة اىل بعض تلنك الفوادند املهّانة عنند التعلينق علنى       

 .وال بّد م  اإلشارة اىل بعض الفوادد املهّاة األ رو على ضوء ما تقّد  ،الشريفة

وي هر م  بعضها  ،ستحباب البكاء مطلقًاااّ  مقتضى هذ  النصو  املتقّدمة 

فقنند أثنننوا علننى شننيعتهم الننذي    ،بهم اسننتحباب مواصننلة البكنناء علننى مصننا 

وعلينه فنإّ  البكناء مسنتحل حّتنى منع اسنتليا          ،سنرة شاركوهم بطول البكاء واحل

فنإّ    ،املعصومني م   بي  تقّرح جفو  العني وجترحيها تأّسيًا باألداة  ،ررالّض

هنو   - بنالفتح فالّسنكو    - حْروالَق ، د أ رح جفونهم مصاب اإلما  احلسني 

 .الطوي ومعلوُ  أّ  تقّرح اجلفو  ال يكو  ااّل بعد البكاء املتواص   ،حااجلر
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ذلك احلد اىل البكاء دمًا بدل الّدموني كانا   ويتعّدو موالنا اإلما  املهدي 

وُينقن  يف   وُيحكى ذلك متواترًا ع  اإلما  زي  العابدي   ،مّر يف ألفاظ زيارته

و ند اسنتاّر    ،وهو الذي  د شهد الو عة يف كربالء الّدامية و اسى  المهنا  ،حاالته

حّتنى   ،و د نقلنا شطرًا م  أ بار جيعه فياا تقّد  ،شهدببكاده على أبيه حّتى اسُت

 .ولياءُعّد يف األ بار أحد البّكادني اخلاسة يف تاري  األ

علنى ولند     ببكناء نن  ال يعقنوب     شهد اإلمنا  السنّجاد   و د استف

كاننا جنناء ذلننك يف نننّ   ،الننذي جنناوز جبيعننه حننّد الّضننرر  طعننًا ،يوسنن  

عفْنُهْم وفَ الف يفا َأسفَفى عفَلى ُيوُس ف وفاْبيفضَّْد عفْينفناُ  مين ف    وفتفوفلَّى :القر   الكريم

َ التوا تفاللَّهي تفْفتفأت تفْذكتُر ُيوُس ف حفتَّى تفكتو ف حفرفًضا َأْو تفكتو ف ميْ   ،اْلُحْيِ  َفُهوف َك ييٌم

صندور  كانا أّننه يسنتحي      ،ومالحٌ  أّ  ال تعاىل مل ُيعقيل ذلك بذ  اْلهفاليكينيف

 .األنبياء القبيح م  

 ،وابيضناي العنني معننا  فقند البصنر      ،واألس  هو أشّد احلي  على ما فنات 

واحلنرفي هنو املنري والبلنى      ،فإّنه عان  من  شنّدة حيننه وخّانه كانا يف التفاسنا       

 .وكّلها أضرار معتدٌّ بها م  خا شك ،وفساد اجلسم واملشارفة على اهلال 

حلكومنة هنذ     ،رمنة الضنرر واإللقناء يف التهلكنة    ال للتاّسنك بأّدلنة ح  منج وال

 ،ال للتاّسك بهنا يف منوارد جعن  األحكنا  الضنررّية     منج كاا أّنه ال ،األدّلة عليها

معنى العناء والتحّا  والصنرب علنى    فقد أت ذ يف تشريعها ،كاجلهاد والّيكاة وأمثاله

 .األذو كاا هو واضح

 ،نية املنصوصننة عنننهم  والكننال  نفننس الكننال  يف سننادر الّشننعادر احلسنني   
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يف سنادر  جينري  والكنال  نفسنه    ،ومنا ُيلحنق بهنا    كشعاة زيارة اإلما  احلسني 

فه  دا لنة  ند عاومنات نصنو  الّشنعادر       ،الّشعادر احلسينّية كاللطم واإلدماء

ااّل أّنهننا منن  مصنناديق اجلننيني    ،وال شننّك أّ  الضننرر مصنناحٌل لبعضننها   ،الننواردة

 .ا  شاء ال تعاىلذلك  وسيأت  بيا  ،ًااملرّ   به ب  املندوب  طع

وكنذا   اّ  اطالق الّنصو  يقتض  استحباب البكاء على اإلما  احلسني 

سواء كا  ذلك يف و د الفنرا  أو حنال    ،يف كّ  حال مطلقًا املعصومني سادر 

 .اإلشتغال يف عبادة أ رو

 ،ّتنى يف حنال الصننالة  ح البكناء علنى مصنادل سنّيد الشنهداء      سنتحل  وُي

وبهنذا يتجّلنى    ،أو ألجن   صند أ نروي    ، صوصًا اذا كا  البكناء  ربنة ل تعناىل   

مامنًا كقنراءة    ،وتكو  عبنادة يف عبنادة   ،هدف كبا م  أهداف ا امة الصالة أصاًل

أو مطلنق النّذكر اجلنادي أثنناء      ،الّدعاء املأثور يف  نوت الّصالة املسنتحّبة أو الواجبنة  

 . .الّصالة مثاًل

و د  ال مجلة م  الفقهناء أّننه ال فنرق يف ذلنك بنني البكناء ر نة وشنفقة ملنا          

وبنني كوننه  ربنة ل تعناىل أو ألجن   صند        ،ارتكل الطغاة يف حّقهم بدافع انسان 

ه األجنر  ويرتّتنل علين   ،بوب عند ال تعاىلمنح ألّ  بكاء الر ة هّد ذاته ،أ روي

 ،من  منافينات الّصنالة    " نة الّر" لكّ  م  الفقهاء م  اعترب هنذا البكناء   ،والثواب

 .وأكثر الفقهاء على القول باإل تصار على القربة والقصود األ روّية

ال يكننو  ااّل  ربننة ل   واحلننق أ  ُيقننال أ  البكنناء علننى سننّيد الّشننهداء    
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 صوصنًا واّ    ،ة أو الدنيوّينة سواًء انطوو على بعنض القصنود األ روّين    ،تعاىل

فيكنو  ذكنر  الشنري      ،  الشنري  كاسنتحل يف نفسنه   األ بار  د عفنونفند ذكنرف  

 .عبادة على كّ  األحوال

جبواز البكاء على اإلمنا    - م  املتقدمني واملتأّ ري  - و د صّرح أكثر الفقهاء

بهم وعنونننوا هننذ  املسننألة يف كتنن  ، ربننة ل تعنناىل أو لقصنند أ ننروي  احلسننني 

 .( )اإلستداللّية ورسادلهم العالّية فراجع

 

                                                

 ومصنادل الل   صّرح عّدة م  الفقهاء جبواز البكاء يف الصالة علنى اإلمنا  احلسنني    (   )

ارد القربنة اىل ال سنبحانه واحلصنول علنى الندرجات العالينة       مطلقًا، وا تصر بعضهم على منو 

يف  يف اجلنا ، و ال بذلك املرحو  الشي  جعفر الكبا  ل كاشن  الغطناء    ومرافقتهم 

يف  يف منهناج اهلداينة، والفقينه العقيلن  الننوري       كشن  الغطناء، والعاّلمنة الكرباسن      

صالة م  مصباح الفقيه، وظاهر الشي  النجف  يف كتاب ال وسيلة املعاد، والفقيه اهلادان  

 يف جواهر الكال ، وهو املشهور بني األصحاب النصراف النّ  عنه. 

يف منهنناج الصنناحلني ويف  وأفتننى بننذلك املرحننو  اليننة الع اننى السننّيد أبننو القاسننم اخلننود   

 .املساد  املنتخبة يف باب منافيات الصالة، فراجع

يف كتابه الشها أسنرار الشنهادة النذي     الية الفاض  الّدربندي  وراجع للفاددة هوث الفقيه

فإّ  فينه الكفاينة يف هنذا املوضنوني، وراجنع      ،وفقنا ال تعاىل لتحقيقه وطبعه يف ثالثة مننجّلدات 

للعاّلمة املعاصر السّيد منحّاد  كتاب  اة األّمة يف ا امة العياء على احلسني واألداة كذلك 

ري ففيه فوادد مهّاة، وكتاب الشعادر احلسينّية يف املييا  الفقه  للّشي  عبند  رضا احلسيين احلاد

 .حلادريانيار احلسني احلل ، املطبوني بتحقيق 
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ا  مقتضى النصو  الّشريفة يؤّدي اىل استحباب البكناء علنى سنّيد الشنهداء     

،      الصنغاة منهنا    ،لكونه م  كفارات النذنوب الع نا  وا  بلغند زبند البحنر

ويغفنر   ،ّتنى كنافراً  ويرتّتل اجلياء للباك  وا  كا  فاسنقًا أو منافقنًا أو ح   ،والكباة

 .ال ذنوب املذنبني بالبكاء م  خا حاجة اىل التوبة كاا هو ظاهر الّنصو 

لّكن  النبعض اسنتنكر  واسنتبعد  لليومنه بعنض        ،ومل ينكر أحٌد هذا الّ هنور 

أو اخنراء اجلّهنال    ،منها د ول الكافر واملنافق وأصحاب الكبادر اىل اجلّنة ،احملاذير

اذ الّ نناهر أّ   ..وهننذا  ابنن  للننرّد ،كننااًل علننى هننذ  العبننادة باملعاصنن  واملوبقننات اّت

وا   ،مصلحة بيا  فض  البكاء يف نفسه أهم من  بينا  دفنع هنذ  احملناذير املتصنّورة      

ملا يرتّتل على بيا  فضن  البكناء احلسنيين من       ،كا  الزمه اإلخراء باجله  املتوهَّم

 . تتقّدمها فريضة بالفض وه  فريضة ال ،حف  الدي  وبقاء شريعته وفضح أعداده

اجتنناب   ّب  سنّيد الشنهداء   مننح  ومع هذا فإ  الواجل على املنؤمنني من   

حلف  الدي  وتثبيند شنرادعه    فقد  تت  سّيد الّشهداء  ،املعاص  صغاة وكباة

والش ء الذي تؤّكد  التعاليم الدينية هنو أّ  املعاصن  تسنلل     ،والذّب ع  أحكامه

هنا وتوجنل  سناوة القلنل و جبنه عن  اإلتصنال باألدّانة         توفيق اخلدمة من  مرتكب 

 وال بّد م  استحضار اهلدف الذي استشهد م  أجلنه اإلمنا     ،األطهار 

 .حال البكاء ليتّم اإلنسجا  مع أهدافه وخاياته

و نند رّد بعننض املتسننّرعني هننذ  األ بننار اجلليلننة جهنناًل بهننا ودفعننًا هلننذي           

وأّما أحسنهم حااًل فهو النذي   ، التأوي  البعيدكاا أّنه عاد   رو  اىل ،احملذوري 

ضورًا منننح حينن  كننا  ذكننر اإلمننا  احلسننني   ، لننها علننى زمننا  صنندورها 
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و ال أّنها صدرت ترخيبًا بالبكناء كشنك  من  أشنكال اجلهناد       ،والبكاء عليه ننوعًا

وعلينه فنإّ  مندلوالت هنذ  الّنصنو        ..يف تلك الّ روف املتصّرمة يف ذلنك الو ند  

فهنن  ال  ننتّ   ،رة علننى تلننك األزمنننة املاضننية وال تشننا  سننادر العصننور مقصننو

ال ميحنو النذنوب وال يكّفرهنا وال    ن   بنيعم النبعض  ن  فالبكاء اليو  ،بعصرنا احلاضر

 !!يستحق الباك  كّ  هذا الّثواب 

 ،على اخلوي يف املعارف الّدينيةالبعض وا  أعجل لش ء فعج  م  ُجرأة 

األدانة األطهنار   الوالدّية بعيدًا ع  اإلحتياط ومراعاة جانل  وعلى البّد يف املساد 

،       وهنم بنالٌء    ،وا  دهشيت هلنؤالء كين  جيندو  طاّلبنًا لبضناعتهم الكاسندة

اليو   وم   ال هلؤالء البسطاء أّ  اإلما  احلسني  ،ع يم يف كّ  زما  ومكا 

ع علنيهم ويسنتهيء   أو خا هذا اليو  مل يك  له عدو مينع شنيعته من  البكناء أو يشننّ    

منع اشنتداد عنداوتهم     ،موجودو  يف كّ  عصر وزما  وأعداء احلسني  ،بهم

علنى   ،واحلنّر تكفينه اإلشنارة    ،عند أدنى تأّم  يف هذا العصر كاا هو واضح ظاهٌر

 .اشتداد مصيبتنا بغيبة امامنا وولّينا 

 صوصنًا هنو    عاومًا وسنّيد الشنهداء    األداة فاحلّق أ  البكاء على 

 ،م  أر ى أنواني اجلهناد يف سنبي  ال تعناىل وحفن  اإلسنال  والندي  يف كنّ  زمنا         

وم  البديه  أ  يرتّتنل علينه كنّ      ،وم  أفض  وساد  الدعوة اىل احلق والفضيلة

فهننو سننبل هدايننة البنناكني وا  كننانوا منن  الكننافري  أو املخننالفني أو   ،هننذا الثننواب

و د دّلد علنى   ،  لقبول اإلسال  والواليةوهو السبي  البّي ،املنافقني أو الفاسقني

 .وه  متضافرة متواترة ،هذا املطلل نصو  عالية املضامني

الذي مّر يف حّق  األبرار وال بّد أ  نضّم اىل ذلك استغفار ودعاء األداة 
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وال بّد أ  يعود على كّ  البناكني   ،ودعاؤهم ال يتخّل   طعًا ،الباكني واليادري 

فال حيتاجو  معه اىل التوبة واإلسنتغفار من  النذنوب بعند كنو        ،بالّنفع والفاددة

و د ورد يف األ بار  ،البكاء يف نفسه سبل مستق  لغفرا  الذنوب صغاة وكباة

وميكنننا القنول أّ  البكنناء علنى مصننادل     ،مثن  ذلنك يف  ننوا  بعنض األعاننال   

 ،رمه وعفنو  ورجوني اىل ك ،توبة اىل ال تعاىل على حنو احلقيقةميّث   األداة 

 .وتعّري اىل رضوانه

وصاحل التأثا الكنبا   ،هو اما  اهلدو وسفينة الّنجاة فسّيد الشهداء 

والبّد أ  تنجذب له كنّ  األحنرار باحلنّل والنوالء      ،على النفوم اإلنسانّية احلّرة

والتنناخم منع    ،ومع البكاء عليه يكنو  التوّحند واإلنندكا  بشخصنه     ،واإلنفعال

شأ  البكاء شأ   ،والتفاع  معه سبل مينع د ول الّنار ،وخاياته مبادده وأهدافه

 ،صفني بها ع  د نول الّننار  بعض الّصفات احملبوبة عند ال تعاىل واليت  جي املّت

فتكنو  تلنك الصنفات     ،وا  كا  صاحبها مسنتوجبًا هلنا بكفنر أو نفناق أو فسنق     

 .مييلة لتلك املوجبات

بسند صحيح بإسنناد   ه الشي  الصدوق ويدّل على مرادنا اخلرب الذي يروي

سنارو  بأت   الننّ   فتين أت : نال  يرفعه اىل أب  عبيدة احلذاء ع  أبن  عبند ال   

 .ال رجاًل م  بينهمر بقتلهم  ففأمف

 كي  أطلقد عّن  م  بينهم ؟  ،دّامنح   يابأب  أند وأّم :فقال الرج 

ل حيّبهنا ال عني   أ ربن  جربدي  ع  ال عي وج  أ  فيك مخس  صا :فقال

وصندق   ،وحس  اخللنق  ،والسخاء ،الغاة الشديدة على حرمك ،وج  ورسوله

فلاا مسعها الرج  أسلم وحس  اسالمه و اتن  منع رسنول     ،والشجاعة ،اللسا 



233    

 

 .( ) تااًل شديدًا حتى استشهد ال 

لاناذا ال  فإذا كاند هذ  الصفات وأمثاهلا مانعة م  القتن  والعقوبنة الدنيوّينة ف   

 ؟مانعة م  د ول الّنارتكو  

ومثنن  مننؤّدا  مننا روي يف الكننايف الشننري  بإسننناد يرفعننه عبينند ال بنن  الولينند    

ا  مؤمننًا كنا  يف نلكنة جبنار      :أّننه  نال   ع  موالننا اإلمنا  البنا ر     ،الوّصايف

فننيل برجن  من  أهن  الشنر  فأظلنه وأرفقنه         ،فولع بنه فهنرب مننه اىل دار الشنر     

وعيت  وجالل  لو كا  لك  :املوت أوحى ال عي وج  اليهفلاا حضر   ،وأضافه

ولكن    ،رمة على م  مات ب  مشركًامنح ولكنها ،يف جّنيت مسك  ألسكنتك فيها

من    :من  اجلننة ؟  نال    : لند  ،ويؤتى برز ه طريف النهنار  ،يا نار هيديه وال تؤذيه

 .(2)حي  شاء ال

أسباب حسن  العا بنة   فاإلتصاف ببعض الّصفات ومالزمة بعض األعاال م  

و قتضننى األ بننار الننيت مننّرت يتقننّرر أّ  البكنناء علننى  ،واهلدايننة وخفننرا  الننذنوب

 وفيه ما فيه من  احيناء أمنرهم     ،م  أفض  تلك األعاال اإلما  احلسني 

 .وبع  أهدافهم الّسامية

أو أّنننا اشنرتطنا    ،ولو أّننا افرتضننا عند  هداينة هنؤالء األصنناف بعند بكنادهم       

اذ لنيس من  احملتنو      ،فال تنايف بنني هنذا اإلفنرتاي ودعواننا     ،  لد ول اجلّنةاإلميا

فيكو  حي  شاء ال كاا  ،كاا أّنه ال مانع م  عد  د وهلم الّنار ،د وهلم اجلّنة

                                                

 (.18 /8 )، وهار األنوار ( 21)راجع أمال  الصدوق   (   )

 (.5 8/1)، وهار األنوار (88 /2)راجع الكايف (  2)
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فقد حّر  ال تعناىل الّننار علنى البناكني علنى اإلمنا  احلسنني         ،تقّد  يف اخلرب األ ا

  كاا هو ظاهر النصو. 

و ريم د نول   ،  حنا  وجوب د ول اجلّنة على  صو  املؤمننيوميك  أ

الق أّما الكّفار فإّنهم جيازو  يف دار الّدنيا اذ ليس هلم من   فن   ،الّنار على الفاسقني

عطنيهم ال تعناىل منا    فُي ،ثابوا عليهنا ينو  اجلنياء   وال تصّح عباداتهم لُي ،يو  القيامة

 .شاء م  اخلا يف الدنيا

عاومننا  أهنن  البينند منن  املننثا بالفعنن  أ  يكننو  للبكنناء علننى مصننادل    

وفحنوو األ بنار الشنريفة     ، صوصًا كّ  هذا الثواب الكبا واإلما  احلسني 

أهن  البيند   ويعتقد أكثر م  عارف  بعلو   ،تفضليه على سادر العبادات واألعاال

  ّبة أمنا املنؤمنني   مننح  ّقق وجنود مننح  أ  الّسر هو كو  احلي  والبكناء  يف

وكاشن  عن  معرفنة     ،وم هر  ا  لتجّل  الوالينة عنند املنوال     ، لوب املؤمنني

 . د انطوت عليها ضاادر الباكني بهم را ية 

 ،ّله أّنه لنيس يف حنّبهم ومنواالتهم ومعنرفتهم عنذر ألحند      منح وم  الّثابد يف

لسننااوات علننى مجيننع أهنن  ا   و نند افننرتي ال حننّل علننّ  أمننا املننؤمنني      

وهننذا منن  ضننرورّيات   ،وال تعنناىل سننادلهم عنن  ذلننك يننو  القيامننة   ،واألرضننني

كاا أّنه م  ضرورّيات الندي  عنند اإلنصناف والرتّفنع عن  العصنبّية        ،املذهل احلق

 .و د دّلد نصو  األحادي  عند املسلاني على ذلك ،املقيتة

كّنا  : ال ،ارس وروو الكراجك  يف كني الفوادد حديثًا يرفعه اىل سلاا  الف



233    

 

 .اذ جاء أعراب  فسأله ع  مساد  يف احلج وخا  ،يف مسجد  عند الن  

ا  حجيج  وم  ّن  شهد ذلك معك أ ربننا   ،فلّاا أجابه  ال له يا رسول ال

وو فته بالشجرات م   ،بعد  فولك م  احلج أنك  اد بعل  ب  أب  طالل 

 ،وأوجبند علنيهم مجيعنًا واليتنه     ّبتهومننح فافرتضد على املسنلاني طاعتنه    ، م

فبّي  لنا يا رسول ال أ ذلك فريضنة عليننا من  األري     ،و د أكثروا علينا م  ذلك

 أ  م  ال افرتضه علينا وأوجبه م  السااء ؟ ،ملا أدنته الرحم والّصهر منك

وافنرتي واليتنه علنى     ،ب  ال افرتضه وأوجبه م  السنااء  :فقال الن  

هب  عل  يو   ا  جربدي   ،يا أعراب  ،ه  األري مجيعًاأه  السااوات وأ

ان   د افرتضد حل عل  ب   :األحياب و ال ا  ربك يقردك السال  ويقول لك

 ،بته أحنداً منح أب  طالل ومودّته على أه  السااوات وأه  األري فلم أعذر يف

غضنك  ومن  أبغضنه فببغضن  وب    ،فا  أحبه فبحّب  وحّبنك أحّبنه   ،فُار أّمتك هّبه

فنالقر     ،أما انه ما أنيل ال تعاىل كتابا وال  لق  لقًا ااّل وجع  له سيدًا ،أبغضه

 ،وليلننة القنندر سننّيدة الليننال  ،وشننهر رمضننا  سننيد الشننهور ،سننيد الكتننل املنيلننة

سننّيد  وجربدينن   ،وبينند ال احلننرا  سننيد البقنناني   ،والفننردوم سننيد اجلنننا   

واحلس  واحلسني سنيدا شنباب    ،د األوصياءوعل  سي ،وأنا سيد األنبياء ،املالدكة

وحّبن  وحنّل علن  بن  أبن  طالنل سنيد         ،ولك  امرئ م  عاله سّيد ،أه  اجلنة

 .وما تقرب به املتقربو  م  طاعة ربهم ،األعاال

 ،اذا كننا  يننو  القيامننة نصننل إلبننراهيم منننرب عنن  ميننني العننرش  ،يننا أعرابنن 

ل ييهنر ننورًا فينصنل    ثم يندعى بكرسن  عنا    ،ونصل ل  منرب ع  مشال العرش

ويكنو  أ ن  علن      ،وأننا علنى مننربي    ،فيكو  ابراهيم على منرب  ،بني املنربي 
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ما هب   ،يا أعراب  ،فاا رأيد أحس  منه حبيبًا بني  ليلني ،على ذلك الكرس 

ا نرأ علنى علنّ      :وال عنرج ااّل و نال   ،ااّل وسألين ع  علن   عل  جربدي  

 .( )مين السال 

منن  أفضنن    د ذلننك أ  حننّل علنن  أمننا املننؤمنني    وال يشننّك مننؤم  بعنن  

فإذا كا   ،كاا ال يشّك يف أّ  ال تعاىل مل يعذر أحدًا يف حّبه ،العبادات واألعاال

وطبيعّ  أ  يعند   ،حّبه كذلك فإّ  م هر صدق حّبه يكو  بهذ  الّدرجة م  الفض 

 .ال سبحانه عليه جيي  الثواب

أنند   :ملوالنا سنّيد الشنهداء    املؤمنني فإذا تأّملنا يف  ول موالنا أما 

ا عرب ك  مؤم  أن :واىل  ول سيد الشهداء  ،عربة كّ  مؤم  ومؤمنة يا ولدي

 (2)ومؤمنة يا أبتا ؟

هن  أننا م هنر حنّل املنؤم        :هنو  أبينه   ظهر لنا أ  املراد م  سؤاله 

علنّ  كاشنفة   لك؟ وه  أنا احلّجة والدلي  على اميانه ومواالته لك ؟ وه  الّدمعنة  

وكنم من  سناد  عن  أمنر        ،للتوّل  لنا ؟ وظهر لنا أّ  جواب ذلك باإلجيناب  طعناً  

 !!وهو عامل 

منها ترّتل الثواب على الدمعة ولو كاند  ،وم  هنا تتضح أمور أ رو جليلة

فهنن  منن  املننؤم  كاشننفة عنن  جننوهر    ، قنندار جننناح البعننوي أو جننناح الننذباب 

وه  تكف  لبلو  أعلى رتل األجر والثنواب   ، ّققة لعنصر  السامومنح ،النفيس

                                                

، وشنننواهد التنييننن   (81)ال ننناهرة    الينننات  ويننن  ، وتأ(2/211)راجنننع كنننني الفوادننند   (   )

 (.111)، ومثله يف اجلواهر السنّية للحر العامل    (71/55)، وهار األنوار (761/ )

 (.77/281)، وعنه هار األنوار (18 )راجع كام  الييارات   (  2)
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  ..ه  البيد لصدورها مع الوالية أل

علننى سننادر العبننادات    بهم ويّتضننح بننذلك وجننه أفضننلية البكنناء ملصنناد    

علنى منر ة الننفس     أه  البيند  فالبكاء املفّض  هو انعكام والية  ،واألعاال

 .الطّيبة

و ند فّضنلته علنى     ،كناء منندوبٌ  اذ أّ  الب ،و د ُيقنال أّ  هنذا تعّسنٌ  و ّكنم    

ااّل أّ   ،على املنندوبات   د يستقيم تفضيلهفإّنه و ،سادر العبادات واألعاال مطلقًا

 !!فكي  تقّد  املندوب على الواجبات  ،العبادات واألعاال فيها الواجبات

ولندو الّتحقينق  ند أّ  دعنوو تفضني  الواجنل علنى املنندوب وكوننه ذلنك           

ولو كاند  اعدة كلّية عقلية ملا تطنّرق هلنا    ،أما  النقد الّد يق اعدة كلّية ال تصاد 

 .و د تطّرق يف أكثر م  حكم وحكم ،التخصي 

والثنان    ،وابنراؤ  منندوب   ،فاسّلم معروف أ  ان ار املعسر وامهالنه واجنل  

والثنان    ،واإلبتنداء بنه منندوب    ،ومسّلم أّ  رّد السال  واجنل  ،أفض  م  األول

 ..كذا، وهأفض  م  األّول

 ،وال ُيتوّهم م  ذلك التقلي  م   يانة الواجبنات النيت عليهنا  نوا  الندي       

وكننذا سننادر  ،كالصنالة الننيت ا   تبلند  تبنن  مننا سنواها وا  ُرّدت ُرّد مننا سنواها    

 تتن  يف سنبي  النذّب      صوصًا وأ  سنّيد الّشنهداء    ،العبادات والواجبات

تنفننع ااّل اذا حننازت   لكننّ  الّصننالة وسننادر الواجبننات ال   ،عنن  هننذ  األحكننا  

وأعننين بالّ اهريننة شننراد  الّصننحة املننذكورة يف   ،الّشننراد  الّ اهريننة والباطنّيننة

ويسننتحي  أ   ،هنن  البينند وأعننين بالباطنّيننة املننواالة أل  ،الكتننل الفقهّيننة

من  أهن    اذا كنا   املؤم  تلك الشنراد  الّ ناهرة والباطننة للعبنادات ااّل     ستويف ي
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 .الّيادري  لقبورهمو احلي  والبكاء عليهم 

 بهم واحلنني  علننى مصنناد ،فانن  اّتصنن  بنننور الواليننة اتصنن  بكواشننفها

 وه  م اهر متقّدمنة  ،والبكاء عليهم وزيارة  بورهم م  أّول كواش  التوّل  هلم

 .على سادر العبادات يف الفض  والثواب - عند الّن ر الد يق -

  اىل الفضن  بن    يف اخلصنال والعينو  بإسنناد    فقد روو الشني  الصندوق   

ملنا أمنر ال عني وجن  ابنراهيم أ  ينذبح        :يقول مسعد الرضا  : ال ،شاذا 

مكا  ابنه امساعي  الكبش الذي أنيلنه علينه مننى ابنراهيم أ  يكنو   ند ذبنح ابننه         

لاجنع اىل  لبنه منا يرجنع اىل      ،وأنه مل يؤمر بنذبح الكنبش مكاننه    ،امساعي  بيد 

علينه بيند  فيسنتحق بنذلك أرفنع درجنات أهن           لل الوالد الذي ينذبح أعني ولند    

 .الثواب على املصادل

ينا   :؟ فقنال  من  أحنل  لقن  الينك     ،يا ابراهيم :فأوحى ال عي وج  اليه

أ فهنو   :فنأوحى ال الينه   .ّادمننح  رّب ما  لقد  لقًا هو أحّل النّ  من  حبيبنك   

فولند  أحنّل    : نال  .ب  هنو أحنل الن  من  نفسن       :أحل اليك أ  نفسك ؟  ال

 ..ب  ولد  :اليك أ  ولد  ؟  ال

فذبح ولد  ظلاًا على أيدي أعداده أوجع لقلبك أو ذبنح ولند  بيند      : ال

 .ب  ذهه على أيدي أعداده أوجع لقل  ،يا رب :يف طاعيت ؟  ال

اد ستقت  احلسني ابننه من    منح فإ  طادفة تيعم أّنها م  أمة ،يا ابراهيم : ال

فجنيني ابنراهيم    ،كبش ويستوجبو  بذلك سخط بعد  ظلاا وعدوانًا كاا يذبح ال

 .وأ ب  يبك  ،لذلك وتوّجع  لبه

 د فديد جيعك على ابنك امساعين  لنو    ،يا ابراهيم :فأوحى ال عي وج 
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وأوجبد لك أرفنع درجنات أهن  الثنواب      ،ذهته بيد  جبيعك على احلسني و تله

عف ييٍم وفَفدفْيناُ  بيذيْبٍح :وذلك  ول ال عي وج  ،على املصادل
( ). 

فاهاننا أتننى املننؤم  الكامنن  بعباداتننه علننى الوجننه األمت بّشننرادطها الّ اهرّيننة       

 ولند  امساعين     والباطنّية فإّنه ال يّدع  أّ  عبادتنه تنوازي ذبنح اخللين      

ومع هذا فإّ  مفاد الرواية يدل على أّ  ال تعناىل أثناب نن  ال     ،بيد  فضاًل وثوابًا

 !!أكثر م  مثوبته على ذبح ولد   ى اإلما  احلسني جبيعه عل ابراهيم 

اذا نق  حكاًا أو شبه حكم يف  وميك  أ  نقول أ  اإلما  املعصو   ،هذا

ومل يصّرح ببقاء احلكنم وعدمنه دّلننا ذلنك علنى بقناء        السابقني أ بار األنبياء 

علننى سننادر  احلسننني اإلمننا  فأفضننلّية اجلننيني يف مصننادل  ،احلكننم واسننتارار 

وهو أفض  م   ،لعبادات واألعاال الواجدة للشراد  أمر باق وجار يف هذ  األّمةا

 .أعاالنا عاّمة ولو بلغد حّد ذبح نّ  ولد  بيد  بأمر ال تعاىل

ورّتبند علينه نفنس  ثنار      ،نّصد النصو  الشنريفة علنى اسنتحباب التبناك     

فيتشننّبه  ،عليننه البكنناء واسننالة الننّدمع ويلجننأ املننؤم  اىل التبنناك  اذا تعّسننر ،البكنناء

فهنو   ،جا  النفس واحرتاق الفؤادبالباك  وحياول أ  حياكيه مع استشعار حالته بهيف

ألّنننه  ،وهنو أبعنند منا يكنو  عن  الّريناء أو التصنّنع       ،عنبا بكناٌء متكّلن  ا  صنّح التّ   

 .بهم بالتفّجع والتأّلم على مصا مقروٌ 

                                                

و ( 27 /2 )، وهننار األنننوار  (219/ )أ بننار الرضننا    ، وعيننو (58/ )راجننع اخلصننال  (   )

 (.26 )األنبياء للجيادري    ، و ص  (78)ال اهرة    اليات  ، وتأوي  (77/225)
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 ودالٌّ ،باب كّ  م اهر احلي  املختلفةعلى استح اوني النصو  دالٌّومنج

د و نند دّلنن ،علننى اسننتحباب كننّ  مصنناديق اجلننيني علننى اإلمننا  احلسننني    

وأّنه  سنيم   ،نصو  معنعنة مروّية يف الكايف والوساد  على  صو  التباك 

ا  مل تكن    :منها ما روي ع  اإلما  الصنادق   ..البكاء يف األجر والثواب

 .بك بكاء فتبا 

 ،نعنم  : نال  ،اّن  أتباكى يف الّدعاء ولنيس لن  بكناء    :أيضًا ه عن يفِووُر

 .( )ولو مث  رأم الذباب

وداعيننه عبننادي  ،والتبنناك  املطلننوب حيانن  علننى البكنناء ويفضنن  اليننه عننادة  

ألّ  الرياء يعين اشرا  خا  ،وهو بعيد ع  الرياء الذي يبط  العا  ،كالبكاء مامًا

ولنيس فينه    ،ا التباك  فهو عاٌ  مطلوٌب يف نفسهوأّم ،ال تعاىل يف العبادة والعا 

الباك ، وكاا  م وميك  أ  يقع الرياء م  املتباك  كاا يقع  ،اشرا  أحد يف العا 

 .يف سادر األعااليقع 

صدق الرياء عليه م  جهنة من  اجلهنات     - وهذا ال يصح - واذا افرتضنا تنّياًل

فإّنننه  الس سننّيد الشننهداء منننج سننّياا اذا كننا  يف ،فإّنننه منن  مصنناديقه احملاننودة

وسنبٌل إليقناد حنرارة املصنيبة      ،باع  على تهيٍة  لوب احلاضري  للحي  والبكناء 

 ..يرّجح التباك  - هّد ذاته - وهذا عنوا  ،يف اجمللس العا 

لتشنجيع الّننام   عالنينة  فهو أشبه ما يكو  بالّصد ة اليت يتصّدق بها اإلنسنا   

ونّية مراعاته ال ري  ال تبط   ،يف اجملتاع  والكر  وافشاء عادة البذلعطاء على ال

واألمثنال خنا    ،أو هو أشبه بالكذب لإلصالح بني منؤمنني  ،صد ته أو عاله  طعًا

                                                

 (.1/1)الشيعة   ، ووساد (2/781)راجع الروايتني يف الكايف (   )
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 .عييية يف هذا الصدد

واعترب   ،عند البكاء يف املآمتاألصوات رفع ياح والّص ّف  البعض يف مسألة 

حّتنى أّ  بعنض املنثّقفني هانس النّ  يف       ،وق والعصرنة روجًا ع  التحّضر والّذ

 !! اّ  صياح الباكني ضجيٌج ضوضاد  :بعض اجملالس  اداًل

ورّبانا يستشنهد    ،سنتنكر  اسنتنكار  نريم   ذ  الثقافة النيت ت عنينا هه ال تااّل أّن

وفاْ صينْد فين  مفْشنييَك وفاْخُضنْض مينْ        :بعضهم بالية الشريفة م  سنورة لقانا   

أّنهنا يف مقنا    هنؤالء   و ند فنات   ،َك ِا َّ َأنَكنرف اأَلْصنوفاتي َلصفنْوُت اْلحفايناِ    صفْوتي

وليسنند يف مقننا  تأسننيس تكلينن  أو  ،اس  األ ننالقومنننحاإلرشنناد اىل الداب 

 .حكم اليام  يف هذ  األّمة

يف األذا  هو احلنال  الصوت كاا و د ا تضد بعض العبادات ليو  رفع  ،هذا

و ند جناء يف أحادين      ،وهن  ميعجنٌة للنبعض    ى النن   الة علن والتلبية والّصن 

  .( )أّ  رفع الصوت بالصالة على الن  يذهل النفاق :عنهم صحيحة 

أّ  رفنع الصنوت بناألذا  يف املننيل      :كاا ورد يف بعض الرواينات عننهم   

 .(2)ينف  األمراي ويكثر الولد

ووضنع سنبابتيه    ،املٍذننة اعتلنى  ليلة شنهادته   أ  أما املؤمنني و د اشتهر 

                                                

 (.91 )  ثواب األعاال راجع (   )

، (11)  يحينننى بننن  سنننعد احللننن   ، واجلنننامع ل(21) الصننندوق  راجنننع املقننننع للشننني   (  2)

 (.6  )  للراوندي  والّدعوات
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 .ا رت ه صوته وكا  اذا أّذ  ال يبقى يف الكوفة بيد ااّل ،ثم أّذ  ،يف أذنيه

وت مل يشنرتط كنو  الّصن   يف هنذ  املنوارد   وت ا استحل رفع الّصملرني االّشفإّ  

ليس بأرفع  الس اإلما  احلسني منج وصياح املعّيي  يف ،كٍرنحسنًا أو خا مست

وهنذا هنو حنال     ،الصنوت  حناج حسن   وليس كّ   ، طعًا لبيك :ّجاجم   ول احلت

 .وال دلي  على منع رفعه هال ،وا أ  لّبواالّنام سواء رثف

 الس اإلما  احلسني منج يفساء  ساع الرجال صياح الّنلكّ  الكال  يف 

وتنوّهم بعنض    ،هاجة اىل و فنة متأّنينة رخنم ثبنوت عند  اإلشنكال فينه يف نفسنه        

لكّننننا عننند "  صننوت املننرأة عننورة" ر علننى األلسنن  حرمتننه فنناحتّج بنناخلرب املشننهو 

وه  أّ  مصادرنا املعتربة  الية م  هنذا القنول    ،التحّري  لت  اىل حقيقة مهّاة

من   عالوة على أّ  بروز أصوات املعّييات ال يتننافى منع  اعندة مسنتفادة      ،أصاًل

 .األ بار املعاول بها

علينه يف  نعثنر  ااّل أّنننا مل   ،ويتكّرر هنذا النوهم واإلحتجناج بنالنبوي املنسنوب     

و ند   ،اإلسال شرادع ك ،لفقهيةُذكر يف بعض املتو  اخا ّأنه  ،أصاًلاحلدي  كتل 

ااّل أّ   ،اشن  اللثنا  اإلمجناني علينه    اّدعنى ك و ،رّد عليه مجلة شّراح هذا الكتناب 

 .املتأّ رو  بنقله لإلمجاني يف هذا األمرومل يعنت  ،رّد تبع يالّت

القادانة  نني ة من  العلاناء واملتنديّ   اة املسنتارّ بالّسن فقد رّد   راجلواهأّما صاحل 

وبناتهنننا هضنننور  وبننناملتواتر أو املعلنننو  مننن  كنننال  اليهنننراء   ، الفنننهعلنننى 

علننى وجننه ال ميكنن    األداننة و اطبة النسنناء للننن  منننخ ومنن  ،األجانننل

 .ضطرار لدي  أو دنياوال تنييله على اإل ،احصاؤ 

والفاضن  يف احملكن  عن      ،ح مجاعة كالكرك   صّره لذا وخاولعّل :ثم  ال
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ب   الح نة   ،  تأّ ر عنه كاجمللس  وخا  جبواز مساني صوتهاالتذكرة وخاهاا ّن

 .( )ذلك حيص  للفقيه القطع باجلواز

واينة النيت رواهنا    منت الّركاا يف  ،ورد يف أكثر م  رواية أّ  الّنساء عورة ،نعم

 ،فاسننرتوا العننورات بننالبيوت  ،  وعننورةالنسنناء عنن"  :هشننا  عنن  الصننادق 

  .(2)" واسرتوا العّ  بالسكوت

فهنذ    ،وال ينبغ  اخلل  بني هذ  الّروايات وبني دعوو أّ  صوت املرأة عنورة 

 ،أو أ  صنوتها عنورة   ال لكونها عنورة  ،كوت لعّيهاصرحية يف األمر بالّسالّروايات 

و مننه أهن    تنأذّ حّتنى     صوصًا و د صدر البكاء يف األ بار ع  سّيدة النساء

وااّل ملنا   ،وظاهر هذا البكاء يفوق احلنّد اإلعتينادي   ،اخلصالكاا يف رواية  ،املدينة

 رجند   يف اليو  الثنام  من  وفناة أبيهنا     و د روي أّنها  ،أوجل  لق أعدادها

وجناءوا   ،وضنج الننام   ،و رجد الوالدد والولندا   ،وصر د فتبادرت النساء

 .(1)لك  ال تبني صفحات النساء ،صابيحوأطفٍد امل ،م  ك  مكا 

                                                

 (.98/ 29)جواهر الكال  راجع (   )

 عن  علن    ( 5/515)ففن  الكنايف    ،ات أه  البيد رواييف لف  مستفيض وهو (  2)

ويف أمنال  الشني     رينل مننه،   ( 1/271) ويف الفقينه  .النساء ع ٌّ وعورة :ع  الن  

 ،كوتفننداووا عننّيه  بالسنن   ،النسنناء عننّ  وعننورات   :عنن  الننن    عنن  علنن   

 ..وعوراتهّ  بالبيوت

وال تنندعوهّ  اىل   ،ال تبنندؤوا النسنناء بالسننال     :عنن  علنن    ( 5/515) ويف الكننايف        

واسنرتوا  ، فاسنرتوا عنّيه  بالسنكوت    النسناء عنّ  وعنورة،    : ال فإ  الن   ،الطعا 

 .عوراتهّ  بالبيوت

اخلصنال للشني    : املديننة  ، وراجنع خلنرب بكادهنا وتنأّذي أهن      (15 /71)هار األنوار راجع (  1)
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 رج   أما املؤمنني وسادر بنات  زينل وُيروو كذلك أّ  العقيلة 

وو عنند  ،ولطانن  اخلنندود ،و نند شننقق  اجليننوب  ،عننند وفاتننه ومجيننع النسنناء 

ارجتند لنه    ،وصاحوا صياحًا ع ياناً  ،حتى جاء النام يهرعو  ،الصيحة منهّ 

 .( )الكوفة بأهلها

فقد  ،احلاالت املروّية خا عييية يف و ادع يو  عاشوراء والّط وأمثال هذ  

وكننا  ذلننك هضننور حّجننة ال اإلمننا  زينن     ،روينند متننواترة يف الكتننل املعتننربة 

 .العابدي  

الصنياح يف    نريم ه ولنو افرتضننا عند     اّن :وخريل م  بعد ذلك  ول بعضهم

فانا   ّر مننح  إذ كنا  خنا  فن  ،شنادناً  لكوننه معيبناً   ،ل تنيينه املنآمت عننه   املآمت ااّل أّنه جي

وأّي عيل أو شني يف  ،  ال جيل تركهخا احملّرأّ   معلوٌ و !الوجه يف وجوب تركه

 ! مل يرو  معيبًا وشادنًاو!  وفعلو  األداة عا  أمر به 

 صوصننًا مننع التلننّذذ   ،سننتااني ال خننا  اإلحرمننة فقهادنننا احملننّر  عننند   ،نعننم

هيد الثنان  وصناحبا الكفاينة    واسنتجود  الّشن  التنذكرة   وبه  طع العالمنة يف  ،والريبة

فلنيس   ااني بال استااني م  الرجن  م والّسأما التكّل ،وجّ  م  تأّ ر عنهم واملفاتيح

  .. حر 

  بعضها النهن  عن  تكلنم املنرأة     وا  تضّا األداة ع  األ بار الصادرة ف

 .ااّل أ  أكثرها صريح جبواز  حر  عليهاامَلمع خا 

                                                
 

 (.211/ )الصدوق 

 (.7/291)هار األنوار راجع (   )
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در األول اىل زمانننا  نا   من  الّصن  على التكّلم منع النسناء   ة العلااء وجرت سا

هن  بيند العصناة    تبعًا ملنا  ّقنق يف الّسناة القطعينة أل     ،يييد على القدر الضروري

،  م النساء معهنم  بد تكّلاثو د ورد يف أكثر م   رب    حضنر أصنحابهم 

السنًا عنند أبن  عبند     كنند ج  : ال ،رب أب  بصا املروي يف الكايفكخ ،بال ضرورة

فقال أبو عبند   ،فاستأذند علينا أ   الد اليت كا   طعها يوس  ب  عار ال 

 ؟    أ  تساع كالمهاأيسّر : ال

 ،ثنم د لند   : نال  ،نفسنة وأجلسنين معنه علنى الطّ    ،فأذ  هلا ..نعم :فقلد

  .( )فإذا ه  امرأة بليغة ،ادفتكّل

ساء وبكادهّ  علنى  نية  سناع    لّنبنياحة ا - كاا تقّد  - و د طفحد الساة

بن  هن  ندبنة     مع الصنوت فقن    ردًامنج والنياحة ليسد بكاًء ،بأمر ب   الن  

  ذلننك صننياح خّلننو نند يت ،لقيهننا النسنناء انشننادًا أو انشنناءً ُت ، قنناطيع منن  الشننعر 

وصنياح   ، علنى أبيهنا   الّيهنراء  علم م  صنياح فاطانة   ُي د كاا  ،وزعيق

 .املؤمنني  بناتها يو   ت  أما

ال أل  صننوتها ولكنن   ،صننياح املننرأة علننى املننوتىفقهادنننا حننّر  بعننض  ،نعننم

الصريح  صحيحو د  ّدمنا اخلرب ال ،احملّر اجليني دا    د عنوا  ب  ألنه  ،عورة

سننوو اجلننيني  ،كنن  اجلننيني والبكنناء مكننرو   :أنهننم  ننالواو عنن  أداننة اهلنندو 

 .(2) والبكاء على احلسني

                                                

 (. 1 /8)راجع الكايف (   )

 ،ع  معاوية ب  وهنل عن  الصنادق    ( 62 / )الشي  يف األمال  تقّد  اخلرب، و د روا  (  2)
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 م هننر منن  م نناهر اجلننيني وم نناهر حننينهم يعة الّشننعننياء  ومعلننوٌ  أّ  أخلننل

فنال ضنا يف أ  تتجناوز النسناء حنّد احلني  املتعننارف        ،واذا كنا  كنذلك   ،املنندوب 

اللنوات  روي عن  بعضنهّ  يف     أسنوة بعيناالت احلسنني     ،حاهلا حنال الّرجنال  

جبينهنا  قند     نطحند  ،ملنا الح هلنا رأسنه   الذي صّححه بعض العلااء أّنها املرس  

 .( )احملا  حتى سال دمها

مننه  وا  اسنتلي    م  بناب اجلنيني املنندوب علنى سنّيد الشنهداء       ذلك فإّ  

فال يدّل دلينٌ  علنى حرمتنه ا      ،ي اىل اهلال  أو املريؤّدبصورة ال تايال  نفسها 

ال ناهر  ف ،و د ترّ د األ بار اىل أكثر م  هنذا القندر أيضناً    ،كا  بهذا القدر  طعًا

                                                
 

عنن  معاويننة بنن  وهننل يف    عنن  الشنني  أيضننًا، ( 1/195 )يف الوسنناد  احلننّر العننامل   ونقلننه 

اننن   :؟  ننال أينن  أننند عن   ننرب جنندي امل لننو  احلسننني   : ننال لشنني  أنننه  :دي حن 

، ذا  د  يطلنل ال بنه   : ال ، ان  لتيه وأكثر: ؟  ال كي  اتيانك له:  ال .لقريل منه

 .ما  ال اجليني والبكاء لقت  احلسني ،ك  اجليني والبكاء مكرو  :ثم  ال

  أبينه  عن مسنندًا اىل أبن   نية     ،ع  سنعد  ،هع  أبي( 11 )وروو اب   ولويه يف الكام    

منا   ،ا  البكاء واجليني مكرو  للعبد يف ك  ما جنيني  :مسعته يقول : ال ع  أب  عبد ال 

 .فإنه فيه مأجور  ال البكاء واجليني على احلسني 

كامنن   .أمننا انننك منن  الننذي  يعننّدو  منن  أهنن  اجلننيني لنننا : ويف  ننرب مسنناع عنن  الصننادق 

 .( 1 )  الييارات 

يف م  ييور احلسني عن    مسندًا ع  أب  جعفر ( 7 1)ويف ما روا  الشي  يف املصباح   

 .ويقيم يف دار  املصيبة بإظهار اجليني عليه :بعد يف يو  عاشوراء

للشنني  الطرحينن  املنتخننل و ،(1/111 )عننوامل العلننو  و ،(7  /75)هننار األنننوار راجننع (   )

 .(1 )اجمللس ( 2/767)
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 ،أفحننش اجلننيني وأشننّد  - للغننةهسننل ا - وهننو ،اهللننع أيضننًا منن  األ بننار جننواز

 ند   جاد الّسن اإلمنا   أ   - و ند تقنّد    -  رب  دامة بن  زادندة  والذي عليه نّ  

و نند أرو أبنن   !! كينن  ال أجننيني وأهلننع :تننهعّال ه  ولننيف  صنندر منننه اهللننع

و ند روو املؤّر نو  يف احندو صنور      ،وعاوميت وولد عان  صنرعى ال ينوارو    

 .( )ًاعاذا أ ذ اناًء ليشرب يبك  حتى ميأل  دمكا   أّنه هلعه 

من   " أّننه  وورد  ،نهنى عن  الرّننة يف املصنيبة     أ  رسنول ال   ال  اد  ولو 

ه  ع  دعاء املرأة بالوين  والثبنور   الّنًا وورد مستفيض"  ربفقد تر  الّص أ ا  النواحة

النسناء رفنع أصنواتهّ  يف    واأل ذ بإطالق هنذ  املضنامني حينّر  علنى      ،عند املصيبة

 .عياء اإلما  احلسني 

 خننا اإلمننا  احلسنننيتّصة بالنياحننة والّصننراى علننى منننخ ا نقننول أّ  احلرمننةفإّننن

، وال شّك يف أّ   ،و د دّلد أ بار استحباب البكاء واجليني على هذا املطلل

أي كن  ا امنة   ميفنال   ،املنندوب جلنيني  الصياح عليه بهذا النحنو شنك  من  أشنكال ا    

 .يف املآمت احلسينية  ريم صياح النساءيدّل على لي  د
 

  : صاحل احلدادق د  ال و

أي أ بنار النهن  عن      - تلك األ بارظاهر أكثر األصحاب اإلعراي ع  أّ  

                                                

وخنا  يف  نق  هذا اخلنرب  بشك  كبا، و السجاد اإلما  بكاء رت النصو  يف مسألة لقد توات(   )

، وجتندر  جنالء العينو   األننوار، ويف   ونقلنه عننه يف هنار    ل أب  طالل البن  شهراشنوب،    منا ل

أ  اإلناء كنا   وجالء العيو   واملنا ل املوجود يف النس  املطبوعة م  البحاراإلشارة اىل أّ  الّن  

 .،  الفًا لبعض الكتل املتأّ رة اليت تذكر لف  الّد  نقاًل ع  نفس املصادردمًاوليس دمعًا  ميتأل
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كاشنتااهلا   ،ا    نر مننح  و لنها علنى   ،وتأويلنها  - الرّنة والنادحة وأمثال ذلنك 

تحريم منذهل كنثا من  أصنحاب     فإ  القول بنال  ،على ش ء م  املناه  أو الباط 

كاا يف املغين إلبن    - وذكر نقاًل ع  اجلاهور ،مردوٌدوهو  ،احلدي  م  اجلاهور

ينا أبتنا  اىل جربدين      ،من  رّبنه منا أدننا      ،ينا أبتنا    : الند  أّ  الّيهراء  -  دامة

 .( )يا أبتا  أجاب رّبًا دعا  ،أنعا 
 

جننو  اإلعننراي عنن  تلننك يف شننعادر  و و نند ذكننر العاّلمننة الشنني  احلّلنن  

 :فقال ،املروّيات
 

ال حرمة املآمت والتاثيالت  ،راىحرمة نفس الّص بأ  ذلك ال يقتض  ااّل :أواًل

 ،ألننه من  األمنور اخلارجنة عن  املنآمت والتاثين  املقارننة هلانا          ،اليت يقع فيها ذلك

 ..واحملّر  اخلارج املقار  ال يقتض  بوجه حرمة ما يقارنه

جننازة   حضنر أبنو جعفنر     :يف صنحيحًا عن  زرارة  نال   و د روو يف الكا

فقنال   ،فصنر د صنار ة   ،وكنا  يف الننام عطناء    ،وأننا معنه   ،رج  م   نريش 

 :فقلد ألب  جعفر  .فرجع عطاء ،فلم تسكد ،لتسكنّت أو لنرجعّ  :عطاء

فلو أّنا اذا رأيننا شنيًٍا من      ،امض بنا :فقال ،ا  عطاء رجع ملكا  صراى الصار ة

 .(2)مل نقض حق مسلم ،تركنا له احلق ،احلقالباط  مع 

                                                

يف بنناب أحكننا   ران  نوس  البحننن  ينننينننّدث الشنه احملنننقينننرة للفناضنننق الّنندادنننع احلنراجنن(   )

 (.68 /7) املوتى م  كتاب الطهارة

يف أبننواب تشننييع ( 8 2/8) يف الوسنناد ونقنن  ، (12  -  1 /1)احلنندي  يف الكننايف راجننع (  2)

 .كا  م  كبار بين أمية ومفيت بالطهماملذكور يف اخلرب عطاء ، واجلنازة
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 .هي  ال حيتاج اىل تقريل ،وهذا م  وضوح الداللة على ما أشرنا اليه
 

وأمنا   ،بأ  الصياح والصراى امنا يكر  أو حير  على خا احلسنني   :وثانيًا

كين    ،وهنو منندوب الينه    ألنه م  م اهر اجليني علينه  ،فال حرمة وال كراهة عليه

وهننذ   ،ودات يف  دينند اجلننيني هننو لطننم الوجننه والصنندر والنواحننة  وأع ننم املعنند

 .وااّل لي  سد املآمت عامة ،األ اة نا طفحد األ بار باستحبابها

أما لطم اخلد فضاًل ع  الصدر فقد دل على جواز   رب  الند بن  سندير عن      

ولطانن  اخلنندود الفاطايننات علننى  ،ولقنند شننقق  اجليننوب :وفيننه ،الصننادق 

 .( )وعلى مثله تلطم اخلدود وتشّق اجليوب   احلسني ب  عل
 

فعلنى األطاينل من      :يف دعناء الندبنة   هذا مضافًا اىل اطالق  ول احلجة 

وملثلننهم  ،واّينناهم فليننندب النننادبو   ،اد وعلنن  فليبننك البنناكو  منننح أهنن  بينند 

 .(2)ويعّج العاّجو  ،ويضّج الضاّجو  ،وليصرى الصار و  ،فلتذرف الدموني

الّلهنّم ارحنم تلنك     :الصنادق  اإلمنا   ية بن  وهنل عن     ويف حدي  معاو

  .(1)الصر ة اليت كاند لنا

 .الصر ة الصيحة الشديدة : ال يف القاموم
 

بننأ  هننذ  الشننعادر العياديننة الننيت يقننع فيهننا صننياح النسنناء  سنناع منن    :وثالثننًا

                                                

 .ع   الد ب  سدير( 8/125)الشي  يف التهذيل راجع ما روا  (   )

 (.295)  ا بال األعاال راجع (  2)

 (.1  )  ام  الييارات راجع ك(  1)
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فقنند روو  ،يف دورهننم وأمننروا بهننا   األداننة الرجننال األجانننل  نند عقنندها    

تاديتنه املشنهورة وانتهنى     لعيو  أ  دعب  ب  عل  ملا أنشد الرضنا  دوق يف االّص

 :اىل  وله

فنننراتي عطشنننانًا بشننن ِّ و ننند مننناتفنجّداًلُمنن احلسنننيف لننو  لنندي فنناطُم َأ

 ُ عننننندف فنننناطُم اخلنننندَّ طاننننديلياذًا لي

 

 يف الوجننناتي العنننِي دمننعف وأجرينندي

بكناًء شنديدًا    ا وبكى الرض ،وعال صراى م  وراء السرت ،لطاد النساء 

 .( )حتى أخا  عليه مرتني
 

  :بسند معترب و أبو الفرجوفورف

ثنم   ،أ عد حرمه  ل  السرت ،أنه ملا د   السيد احلااي على الصادق 

يعين راوي احلندي    - فأنشد  أبيات كثاة  ال استنشد  يف رثاء جد  احلسني 

  دار  حتنى أمنر    وارتفنع الصنراى من    ،فرأيد دمنوني جعفنر تنحندر علنى  دينه      :

 .(2)فأمسك ،باإلمسا 

 لصنادق  اإلمنا  ا هذ  املآمت اليت تصرى فيها النساء  ساع م  تعّددت و

 فبكنى الصنادق    :يف بعضنها و ،يف خنا  صنة احلاناي   ورويد  ،يف ما يبدو

صنناحد باكيننة منن  وراء   ..فلاننا انتهينند باإلنشنناد اىل  :وتننارة ،وتهننايج النسنناء 

 .يا أبتا  :السرت

أّننه أنشند اإلمنا  الّصنادق      ع  أب  هنارو  املكفنوف  الّييارات  كام يف  يفِوُرو

                                                

 . ريبًاسوف يأتيك اخلرب مفّصاًل (   )

 (.1/1)األخان  راجع (  2)
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 فبكى وتهايج النساء ،فأنشد واستياد  ،فبكى( ). 

د لنند علننى أبنن  عبنند ال  :عبنند ال بنن  خالننل  ننالاىل د  اسنننإبه فينني ِوورف

،  فلاا انتهيد اىل هذا املوضع ،فأنشدته مرثية احلسني ب  عل: 

رابيالّتننننن رو عفنننننرفالّثننننن  سنننننقاةيسننننننننينًاتسننننننننقو ح فيننننننننا ليلننننننننًة

 .(2)يا أبتا  :صاحد باكية م  وراء السرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .، وسيأت  اخلرب يف رّمته يف احلدي  ع  اإلنشاد(16  - 15 )  ام  الييارات راجع ك(   )

 .، والروايات كثاة يف هذا الّصدد(16 )  ام  الييارات راجع ك(  2)
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