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مقدمة اِّـؤلف

ــارئ   ال  ــى علــى الق لقــضية احلــسينية ســواء جبوهرهــا أو    ن اأخيف
حمـاوالت  إىل وجزئياا تعرضـت ومنـذ الـسنني األوىل للثـورة      بتفاصيلها  

التـشكيك يف   ، و ثانيـة تـشويهها تـارة، و تشويـشها تـارة           عديدة من أجل  
.أهدافها وغاياا تارة ثالثة

رى سنة بعد سنة وجيالً بعـد جيـل،      توقد استمرت هذه احملاوالت ت    
. وتغريت أساليبهامان جتددت تلك احملاوالت جتدد الزكلما 

واحلط من ساملاء العكر ملا عجزوا عن امليف ولكن هؤالء املتصيدين 
، وملا استعصى   عليهما السالم  لطف احلسني بن علي   اشخصية قائد ثورة    

ةعليهم التشكيك بأهداف تلك النهضة العظيمة، مـع حمـاوالم العديـد            
علـى صـخرة عظمـة    والـيت حتطمـت كلـها     ،لتحقيق هذه الغايات الدنيئة   

عليـه  وبعد العجز عـن النيـل مـن شـخص احلـسني      . عليه السالم احلسني  
عليـه  التـشكيك بالـشعائر الـيت أفرزـا ثـورة احلـسني        إىل   عمـدوا  السالم
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وأساليب إقامة العزاء احلسيين، ومن هذه التشكيكات، تشكيكهم    السالم
اء واحلـزن علـى وجـه اخلـصوص،     عموماً، وبالبكـ  العزاء احلسيين  مبراسم

ورمي تلك الطقوس املذهبية واإلسالمية باجلاهليـة تـارة، وبالبدعـة تـارة       
. ، وبالتخلف وعدم مواكبة العصر تارة ثالثةثانية

وحنن هنا نقوم مبحاولة للدفاع والفهم اجلاد لظـاهرة احلـزن والبكـاء         
سـالمية  اليت كثر التـهريج حوهلـا مـن قبـل بعـض التيـارات واملـذاهب اإل              

وحىت العلمانية، لنبني جـذورها التارخييـة وأدلتـها الـشرعية و العقالئيـة،              
الــيت وحجمهــا ليتــضح لــدى أصــحاب العقــول املنــصفة مقــدار املــؤامرة 

حاكها أعداء اإلسالم من أجل تشويه الثورة احلسينية العظيمة عن طريق       
.النيل من مراسيمها

عليه ء على سيد الشهداء     وسنعتمد يف حبثنا عن ظاهرة احلزن والبكا      
:عتباراتالثالثة )١(على مصادر املسلمني من غري اإلمامية،السالم

ن مـسألة احلـزن والبكـاء علـى سـيد الـشهداء             أهو  : االعتبار األول 
يف الفكر الشيعي اإلمامي مسألة حملولة، والنصوص عندهم السالمعليه

لـى اخلـدود حزنـاً    على استحباب احلزن والبكاء وإجراء الـدمع ع        متواترة
.يف كربالءعليه السالمعلى سيد الشهداء على ما جرى 

ن اعتمدنا على مـصادر اإلماميـة مـن بـاب التأييـد للمطلـب العلمـي              يف بعض األحيا  ) ١(
.الذي نذكره يف طيات البحث، ال من باب االكتفاء به كمصدر وحيد



٧................................................................................مقدمة املؤلف

القاصي والـداين مـن البـاحثني    تعريفهو من أجل    : االعتبار الثاين 
والقــراء أن مــسألة احلــزن والبكــاء هــي مــسألة إســالمية قبــل أن تكــون   

.مذهبية، بل هي مسألة إنسانية قبل أن تكون إسالمية

من بـاب زيـادة احلجـة، وإلـزام اآلخـرين مبـا             هو   :االعتبار الثالث 
ن أغلب الذين اعترضـوا وتـضايقوا مـن    أألزموا به أنفسهم، على اعتبار     

، فيكون البحث األخرىاملذاهب اإلسالميةاء هم من احلزن والبك  مسألة
. من خالل مصادرهم ألزم للحجة هلم وأبلغ يف االستدالل عليهم

لكـالم يف هـذا املوضـوع بـل         وقد جـاءت هـذه الرسـالة ال لتكـرار ا          
الكثريين الذين مل يتسن هلـم حتـصيل مـا كتـب عنـه،           إىل   وصوهلالتسهيل  
. مساحة قراءته لدى أبناء األمة اإلسالميةولتوسيع





غريزة خلقها ااحلزن

وأمر بتهذيبها





١١

ة ملا خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان، أودع يف تركيبة خلقته اآلدميـ        
الـيت تـسهم مبجموعهـا فيمـا لـو كرسـت            )١(جمموعة من الغرائز والطبـاع    

نشأت كلمة الغريزة من معىن الغرز وهو دخول شـيء يف شـيء آخـر، بـصورة كاملـة        ) ١(
يف طبيعـة  وراسخة كمثل غرز املسمار يف اجلدار، وتعين هذه الكلمة القـوى الراسـخة       

ــها  وكلمــة الغريــزة تــساوي لفــظ الطبيعــة،  . اإلنــسان رســوخا ال ميكــن انفــصاهلا عن
الطبـع  «): مـادة طبـع  ٢٣٢، ص ٢ج(والفطرة، والسجية، قال صاحب لسان امليزان       

والطبـع والطبيعـة واخلليقـة والـسجية الـيت جبـل       ... السجية اليت جبل عليها اإلنـسان   
وال خيفـى أن  . »اهللا على األمر يطبعه طبعاً فطره  وطبعه... عليها اإلنسان مبعىن واحد   

احلزن وبناًء على ما تقدم ميكن أن يكون غريزة ألنه داخل وراسخ يف طبيعة اإلنـسان       
رسوخاً ال ميكن انفصاله عنها، وهو كذلك طبـع وفطـرة وسـجية الن هـذه األلفـاظ               

. كلها ملعىن واحد تقريباً
ت العلماء استعملت معىن الغريزة على مصاديق من هنا نرى أن األحاديث الشريفة وكلما   

وأعلـم أن اجلـنب واحلـرص    «: شىت كقول الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم 
مـن أبـواب   ٢٦، البـاب  ٤٦، ص ١٢ح: راجع الوسائل  »غريزة جيمعهما سوء الظن   

وقال السيد حممد سعيد احلكيم وهو يتكلم عن الغنـاء    . أحكام العشرة احلديث األول   
!
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.جيابياً يف تكامل اإلنسان ورقيهتكريساً إ

فاإلنـسان  . وكان من بني هذه الطبائع والغرائز غريزة احلزن والبكاء        
موجود بكيفية يستجيب معها ملختلف مؤثرات البيئة، بأفعـال وحركـات           

وجودة داخل اجلسم حبـسب مـا يقتـضيه    وحىت إفرازات يف بعض الغدد امل  
فنـراه الظرف احمليط باإلنسان يف حلظـات االنفعـال مـع احملـيط اخلـارجي،         

يقبض يده مثال عند مالمسة شيء ساخن، وحينمـا ميـر بظـروف تفرحـه        
الضحك تارة ووتسره فانه يعرب عن ذلك الفرح وهذا السرور باالبتسامة        

وف ال تالئـم طبعـه وخترجـه    مير بظرعندماتارة أخرى، وكذلك يغضب    
فيغضب معربا عن حالـة غـضبه بالـصراخ أو الـضرب       ن حالة االرتياح  ع

حيزن حينما يشعر خبسارة يف مال أو ولد، فيعـرب عـن      كما انه ،  وغري ذلك 
.وزفرات وآهات متأل قلبههذا احلزن بدموع جتري على خديه 

"
» ...فإذا كان االستماع دف إشباع غريزة حب اللهو والبطالة كان حرامـاً  «: يلي ما

حـىت إن بعـض العلمـاء عـد العقـل مـن األمـور            . ٣٣٥ص: راجع حواريـات فقهيـة    
هو غريزة يتبعها العلـم بالـضروريات عنـد         «: الغريزية فقال وهو يصف العقل بقوله     

حملمد الشربيين وال خيفـى أن عـد    ٣٣، ص   ١ج: راجع مغين احملتاج  . »سالمة اآلالت 
العقل غريزة هو باعتبار كونـه داخـالً وراسـخاً يف تركيبـة اإلنـسان رسـوخاً ال ميكـن            

. انفصاله عنها
هي ما يأتيه الفرد مـن نـشاط خـالص نـابع     ... الغريزة«): ١٩٠٦-١٨٤٢(وقال هارمتن  

.٥٥ص٤ج: ، موسوعة علم النفس الشاملة»من صميم طبيعته ومن صلب تكوينه
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الـيت  إذن فاحلزن وما ينـتج عنـه مـن البكـاء طبـع مـن عـشرات الطبـاع                  
غرزت وأودعت يف فطرة اإلنسان، يوم خلقه اهللا سبحانه وتعاىل يف أحـسن      

ــاىل   ــال تع ــومي، ق )١(>í  ì  ë  ê  é      è  ç   æ  å<:تق

إن اهللا هـو أضـحك وأبكـى أي خلـق يف اإلنـسان           «: عن ابن عباس قال   

.)٢(»الضحك والبكاء

رمي والدين اإلسالمي اخلـامت، قـد رفـع شـعاراً علـى لـسان نبيـه الكـ                
إمنـا بعثـت ألمتـم مكـارم     «:، أوضـحه بقولـه  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      

نطالقاً من مفهومه أمر اهللا سبحانه  اذا الشعار، و  هلوجتسيدا.)٣(»األخالق
خــر أمــرهم بتهــذيب تلــك الغرائــز  آالنــاس بتهــذيب أخالقهــم، ومبعــىن 

ني والطباع املودعة يف فطرم، وجعلها تعيش حالة الوسطية واالعتدال ب   
وهذا ما ميكن استكشافه من كثري مـن الروايـات           حاليت اإلفراط والتفريط  

ال آكـل : الشريفة واآليات نظـري مـا روي عـن بعـض الـصحابة انـه قـال         
ال أنـام علـى   : ال أتزوج النـساء، وقـال بعـضهم   : اللحم، وقال بعضهم 

ما بـال أقـوام     «: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم    فراش، فبلغ ذلك النيب     
كل اللحم وأتزوج آفطر وأنام وأقوم وأحدهم كذا وكذا، لكين أصوم وأيقول

.٤٣، ٤٢: سورة النجم، اآلية) ١(
.٦٣، ص ١٠ج : فتح الباري البن حجر) ٢(
.١٩٢، ص ١٠ج : السنن الكربى للبيهقي) ٣(
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، فرتلت على أثر هذه احلادثة )١(»...النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

h  g  f  e   d   c  b  a  <:وغريها من احلوادث قوله تعاىل    
l  k  j  imr  q  p   o   n<)وفيهـــا أمـــر واضـــح بـــأن )٢

مرتبة حترمي إىل  عدم املبالغة يف التضييق حبيث يصل     يكون منهج اإلنسان    
احملظورات واحملرمات، ومثله إىل املباحات، وعدم اإلسراف حبيث يتعدى  

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É  <: قولــــه تعــــاىل
Ó<)وباجلملة فإن اإلسالم معروف بأنه دين الوسـطية وهـذه األمـة     )٣

:اإلفـراط والتفــريط قــال تعــاىل املرحومـة هــي أمــة الوسـط بــني رذيلــيت  

>  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

E...<)٤(.
شأنه شأن تلك الغرائز والطباع اليت أمر اهللا من البكاءهثارآواحلزن و

سبحانه وتعـاىل اإلنـسان بتهذيبـها، فـاحلزن نعمـة مـن نعـم اهللا سـبحانه                 
، وقد أخطأ )٥(وتكاملهوتعاىل، وله التأثري الكبري والفاعل يف رقي اإلنسان 

.٩٠، ص ٢ج : تفسري ابن كثري) ١(
.٨٧: سورة املائدة، اآلية) ٢(
.٦٧سورة الفرقان، اآلية ) ٣(
.١٤٣سورة البقرة، اآلية ) ٤(
احلـزن والبكــاء يف تكامـل اإلنـسان علــى املـستوى املــادي     سـيأيت الكـالم حــول تـأثري   ) ٥(

.واملعنوي
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ن قتـل غريـزة احلـزن وإمخـاد آثارهـا كالبكـاء يـسبب        أأولئك الذين ظنوا    
ن اهللا سـبحانه وتعـاىل مـا خلـق لنـا هـذه        ألإلنسان الكمال، غافلني عن     

الغريزة وال أعطانـا هـذه النعمـة، لنميتـها وخنمـد صـوا داخـل الـنفس                  
خطأ أولئك املفرطـون يف     اإلنسانية بل ندبنا لبثها والتعبري عنها، وكذلك أ       

اجلـزع واالعتـراض علـى    إىل   اًاحلزن، الذين صار حـزم ودمـوعهم بابـ        
. مقادير اهللا سبحانه وتعاىل وقضائه

وأبلـغ كلمــة قيلــت لتبيـان احلــد الوســط بـني اإلفــراط والتفــريط يف    
صلى اهللا عليـه وآلـه   مسألة احلزن، هي ما جاءت على لسان النيب الكرمي         

تدمع العني وحيزن القلب وال «:قالحيث ده إبراهيم يوم مات ولوسلم

.)١(»نقول إال ما يرضي الرب

،بكـاء العـني  ورقة القلب من ثارهآن احلزن و أإذن فتحصل مما سبق     
هو نعمة خلقها اهللا سبحانه وتعاىل وأودعها يف صميم تركيبـة اإلنـسان،          

صل مـن  وأمره بتهذيبها واخلـروج ـا مـن حـاليت اإلفـراط والتفـريط، ليـ          
. كماله ورقيهإىل خالل هذه النعمة

.بريوت-، الناشر دار الفكر ٧٦، ص ٧ج : صحيح مسلم) ١(





الروحية ثارهآوالبكاء

والبدنية





١٩

تركيبة اإلنسان إال ما من شيء خلقه اهللا سبحانه وتعاىل وأودعه يف    
وكان على وفق أعلى مستويات احلكمـة واملـصلحة ألن اهللا جـل وعلـى        

: عـاىل ،وهو مـصداق قولـه ت  حكيم ال يوجد ما هو عبث وغري ضـروري        

، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن احلزن      )١(>+  ,  -  .  /  0<
أن يكـون ملـصلحة   والبكاء ملـا كـان موجـوداً وخملوقـاً هللا سـبحانه ال بـد                

ن كانت هذه احلكمة واملصلحة والفائدة خافية على كـثري مـن            إوحكمة و 
الناس، وقد صرحت النصوص الشرعية واألحباث العلمية احلديثـة علـى       

ن والبكاء فوائد ال حتصى ولعظيم فائدة البكاء نراه قد صـاحب            أن للحز 
مجيع مراحل احلياة منذ أول يـوم يوجـد فيـه اإلنـسان علـى سـطح هـذه                 

.ساعاته األخرية يف احلياةإىل املعمورة،

وسنستعرض للقارئ الكرمي بعض تلـك الفوائـد العلميـة والـشرعية      
:مبا يتناسب وحجم حبثنا هذا

.٤: سورة التني، اآلية) ١(
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البكاء اِّـعنويةون فوائد الحز: أوًال

-ومـن ضـمنه اإلنـسان      -بديهيات الفكر اإلسالمي أن للعـامل        من
، اًغيبيـ اًوبعـد اًظاهرياًبعدعاملني وبعدين بعداً مادياً وبعد روحياً، أو قل       

، وإن كـان هنالـك تـرابط وثيـق         ولكل من هذين العاملني قوانينه اخلاصـة      
ين العاملني سيؤثر وبـشكل  وحقيقي بني كال العاملني، وما يقع يف أحد هذ      

ــبعض     ــد استعراضــنا ل ــى العــامل اآلخــر كمــا ســنرى ذلــك عن فاعــل عل
:ا للبكاء ما يليومن تلك الفوائد اليت أحببنا تبياالشريفة،األحاديث

مظاهر التقوى والخشوعمنالبكاء ون الحزن إ: ألف
ففي خطبة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم اليت وصف فيهـا املـتقني        

تـالني ألجـزاء    ... قلـوم حمزونـة   ... فاملتقون فيها أهل الفـضائل    «: جاء
ذه الكلمـات  فاحلزن وفـق هـ   )١(»القرآن يرتلونه ترتيال حيزنون به أنفسهم     

.ميزامالشريفة ألمري املؤمنني هو من مجلة فضائل املتقني و
إذا أحب اهللا عبداً نصب يف «: وعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ه نائحة من احلزن، فإن اهللا حيب كل قلب حزين، وأنه ال يدخل النار من قلب
بكى من خشية اهللا حىت يعود اللنب يف الضرع، وإذا أبغض اهللا عبدا جعل يف 

.)٢(»قلبه مزماراً من الضحك وإن الضحك مييت القلب واهللا ال حيب الفرحني

.٦٦٧ص : األمايل للشيخ الصدوق) ١(
، حتقيق ونشر مؤسسة آل البيت إلحيـاء التـراث، قـم    ٧٦، ص   ٧ج  : وسائل الشيعة ) ٢(

.املقدسة
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ة القلوب من بكاء العيون وخشي«: وعن أمري املؤمنني عليه السالم قال
رمحة اهللا تعاىل ذكره فإذا وجدمتوها فاغتنموا الدعاء، ولو أن عبداً بكى يف أمة 

.)١(»العبدذلكلرحم اهللا تعاىل ذكره تلك األمة لبكاء 

هانققالقلب ويرانالحزن والبكاء ينير: باء

البكاء من خشية اهللا ينري القلب «: عن أمري املؤمنني عليه السالم قال  

.)٢(»معاودة الذنبويعصم من 

مـا جفـت الـدموع إال لقـسوة     «: وعنه عليه الـسالم أيـضا أنـه قـال        

.)٣(»القلوب، وما قست القلوب إال لكثرة الذنوب

البكاء في الدنيا نعيم في اآلخرة: جيم

كل عني باكية يوم القيامة غري ثالث، «: عن اإلمام الباقر عليه السالم
ن خشية اهللا، وعني غضت عن عني سهرت يف سبيل اهللا، وعني فاضت م      

.)٤(»احملارم

ما من شيء إال وله كيل أو وزن «: وعن اإلمام الصادق عليه السالم
إال الدموع فإن القطرة تطفئ حباراً من نار، وإذا اغرورقت العني مبائها مل يرهق 

.٣٣٦، ص ٩٠ج : حبار األنوار) ١(
. ٢١ص : عيون احلكم واملواعظ لعلي بن حممد الليثي الواسطي) ٢(
.٥٥، ص ٧٦ج : حبار األنوار. ٤٥، ص ١٦ج : وسائل الشيعة) ٣(
.٨٠، ص ٢ج : أصول الكايف للشيخ الكليين) ٤(
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وجهه قتر وال ذلة فإذا فاضت حرمه اهللا على النار، ولو أن باكياً بكى يف أمة 

.)١(»لرمحوا

ومن مجلة وصايا الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمـري             
والرابعة كثرة البكاء هللا يبىن لك بكل ... «: املؤمنني عليه السالم أنه قال له

.)٢(»دمعة ألف بيت يف اجلنة

ما مـن عـني إال وهـي باكيـة يـوم      «: وعن الصادق عليه السالم قال 
ما اغرورقت عني مبائها من خشية اهللا عز القيامة إال عينا بكت من خوف اهللا و

.)٣(»...وجل إال حرم اهللا عز وجل سائر جسده على النار

الدعاءيستجاببالبكاء : دال

بكاء العيون وخشية القلوب من «: قالعليه السالمني عن أمري املؤمن

.)٤(»...رمحة اهللا تعاىل ذكره فإذا وجدمتوها فاغتنموا الدعاء

ن خفـت أمـراً     إ«: أليب بـصري   عليه الـسالم  صادق  وقد قال اإلمام ال   
على النيب عليه كما أهله وصلِّيكون أو حاجة تريدها فابدأ باهللا فمجده وأثِن

ن إواسئل حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب، صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٤٨١ص : أصول الكايف للشيخ الكليين) ١(
. ١٨٩، ص ٤ج : صدوقمن ال حيضره الفقيه للشيخ ال) ٢(
. ٤٨٢، ص ٢ج : أصول الكايف) ٣(
.٣٣٦، ص ٩٠ج : حبار األنوار) ٤(
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ن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو إ:كان يقولعليه السالمأيب 

.)١(»ساجد باك
احذر دمعة املؤمن فإا «: وعن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم قال

.)٣(»...من دمعها، وتطفئ حبور النريان عن صاحبها)٢(تقصف

البكاء استغفار هللا وتهليل وتسبيح ودعاء: هاء
ــة والتــصاقهم       ــواء املعنوي ــن األج ــسبب ابتعــادهم ع ــاس وب إن الن

فة ال يفهمـون كـثرياً يف القـضايا الـيت هلـا            باألجواء واملفاهيم املاديـة الـصر     
بعد معنوي ساٍم، ومن ضمن هذه األمـور الـيت مل يفهمهـا النـاس قـضية                  
البكاء سيما بكاء األطفال، فعامة الناس تفهـم مـن بكـاء األطفـال وغـري                
ــصوص     ــا اإلســالم والن ــصدراً لإلزعــاج وعــدم الراحــة بينم ــالغني م الب

تـسبيحاً ودعـاًء واسـتغفاراً، فقـد        الشرعية ترى مـن ذلـك البكـاء ذكـراً و          
ال تـضربوا  «: روي عن النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه قـال      

أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن ال إله إال اهللا، وأربعة 
أشهر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأربعـة أشـهر الـدعاء         

.)٤(»لوالديه

.٤٨٣، ص ٢ج : الكايف للشيخ الكليين) ١(
.أي تكسر) ٢(
. ٣٤٧، ص ١٧ج : مستدرك الوسائل) ٣(
.٣٣١ص : كتاب التوحيد للشيخ الصدوق) ٤(
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عليه السالم قـال للـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه           لن جربائي وقد روي أ  
أن تأيت عليه سبع سنني فإذا جاز السبع إىل فبكاؤه ال إله إال اهللا،...«: وسلم

أن يأيت عليه احلد فإذا جاز احلد فما أتى من حسنة إىل فبكاؤه استغفار لوالديه
.)١(»فلوالديه وما أتى من سيئة فال عليهما

الـسر يف أن الطفـل أربعـة أشـهر ال يعـرف            «: قـني وقال بعـض احملق   
سوى اهللا عز وجل الذي فطر على معرفته وتوحيده فبكاؤه توسـل إليـه        
والتجاء به سبحانه خاصة دون غريه، فهـو شـهادة لـه بالتوحيـد، وأربعـة        

ـا  إا وسيلة الغتذائه فقط، ال مـن حيـث   إأخرى يعرف أمه من حيث     
ا أيضاً يف هذه املدة غالباً، فال يعرف فيها       أمه، وهلذا يأخذ اللنب من غريه     

بعد اهللا إال من كان وسيلة بني اهللا وبينه يف ارتزاقه الذي هـو مكلـف بـه               
تكليفاً طبيعياً من حيث كوا وسيلة ال غري وهذا معىن الرسـالة، وأربعـة              
أشهر أخرى يعرف أبويه وكونه حمتاجاً إليهما يف الرزق فبكاؤه فيها دعاء 

.)٢(»المة والبقاءهلما بالس

أن الطفــل يف األربعــة أشــهر األوىل ال «: وعــن تفــسري امليــزان جــاء
يعرف أحدا وإمنا حيس باحلاجة فيطلب يف البكاء رفعها والرافع هلا هو اهللا 

ويف األربعة أشهر الثانية يعرف والديـه واسـطة مـا بينـه وبـني             ... سبحانه

.٥٣، ص ١٦ج : الكايف للشيخ الكليين) ١(
.٥٥، ص ٩١ج : ، و٣٨٢، ص ٥٧ج : رحبار األنوا) ٢(
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سطة بينه وبني ربه هـو   رافع حاجته من غري أن يعرفهما بشخصيهما والوا       
ويف . النيب فبكاؤه طلب للرمحـة مـن ربـه للـنيب حـىت يـصل بتوسـطه إليـه             

األربعة أشهر الثالثة مييز والديه عن غريمها فبكاؤه دعاء منه هلمـا وطلـب               
.)١(»جريان الرمحة من طريقهما إليه

مث ان األخبار يف فضل البكاء والبـاكني والفوائـد الروحيـة واملعنويـة            
.وفيما ذكرناه كفاية ملتفكركثرية 

فوائد البكاء اِّـادية والبدنية: ثانيًا

في الطفل إذا خرج من بطن أمه: ألف

إن الطفل إذا خرج من بطن أمه يكون يف بدنه كـثري مـن الرطوبـات               
سدت عليـه بدنـه وال خيرجهـا منـه إال     فْـ املفسدة الـيت لـو مل ختـرج منـه أل       

ن البكاء ألجلـها، ومـن أجـل    وتعصر األعصاب والعروق، فيكو   ،البكاء
، وهذا املعىن مروي أيضاً عن الـصادق        )٢(هذا ي عن ضربه على البكاء     

: عليـه الـسالم  يف حديثه مع املفـضل بـن عمـر حيـث قـال              عليه السالم 
نَّ يف أدمغة األطفال أاعرف يا مفضل ما لألطفال يف البكاء من املنفعة، وعلم «

داثاً جليلة وعلالً عظيمة من ذهاب رطوبة، إن بقيت فيها أحدثت عليهم أح
البصر وغريه، والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة 

.١٨٨، ص ١٦ج : تفسري امليزان) ١(
.كما قد أوضحناه قبل قليل) ٢(
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يف أبدام، والسالمة يف أبصارهم، أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع       
بالبكاء ووالداه ال يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتانه ويتوخيان يف األمور            

ن البكاء أصلح له وأمجل عاقبة فهكذا أال يعلمان مرضاته لئال يبكي ومها
جيوز أن يف كثري من األشياء منافع ال يعرفها القائلون باإلمهال ولو عرفوا ذلك 
مل يقضوا على الشيء انه ال منفعة فيه من أجل أم ال يعرفونه وال يعلمون 

يقصر عنه السبب فيه فإن كل ما ال يعرفه املنكرون يعلمه العارفون، وكثري مما 

.)١(»علم املخلوقني حميط به علم اخلالق جل قدسه وعلت كلمته

في البكاء راحة للقلب ورفع للحزن: باء

ن احتباس اهلـم واحلـزن يف داخـل         أقد ثبت بالدليل املادي والعلمي      
النفس وعدم تفريغه بالوسـائل الطبيعيـة الـيت مـن ضـمنها البكـاء يـؤدي              

،ونفـسية وخيمـة ال حتمـد عقباهـا      مـساوئ وأضـرار بدنيـة     إىل   باإلنسان
فالصدمات العصبية الناجتة عن حاالت احلزن واهلـم واملـصائب الدنيويـة            

فغالبـاً مـا يتعـرض    ،الـدماغ باجلهـاز العـصيب ضـرراً بالغـاً وخباصـة        تضر
إىل توقف يف واحدة من وظائف الدماغ والـذي يـؤدي       إىل   هؤالء الناس 

اجلزئـي حبـسب شـدة تلـك      فقد حاسة من احلـواس أو الـشلل الكلـي أو            
الصدمة، ولتلك الصدمات أثر بالغ ليس علـى اجلهـاز العـصيب والـدماغ             

فكـل   ،فحسب بـل علـى سـائر الوظـائف األخـرى واألجهـزة األخـرى              

.٦٥، ص ٣ج : حبار األنوار) ١(
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فداء السكري ينتج عن صـدمة     . تتأثر بذلك عادة  وأعضائه  أجزاء اجلسم   
عصبية، وقرحة املعـدة واحـدة مـن أسـباا الـصدمة العـصبية، والـسكتة        

غري ذلك مما ال حيصى إىل القلبية واحدة من أهم أسباا الصدمة العصبية
ل ظـ من األمراض اليت تنتج عن اهلم واحلزن والصدمات اليت ال تفـرغ وت          

.مكبوتة يف داخل النفس

ولعل أحسن عـالج تـداوى فيـه كـل تلـك األمـراض فيمتنـع معـه                  
لتفريـغ شـحنات   حدوثها وينقطع به سببها هو البكاء، فهو وسيلة طبيعية   

إىل  اهلم واحلزن والصدمات العصبية وإخراجها مـن حالـة الكبـت املـضر            
من هنا جاءت . حالة من الدموع تريح النفس وحتافظ على سالمة البدن     

ة خيـاف مـن     يبالشريفة حتثنا على البكاء يف حالـة التعـرض ملـص          الروايات  
: قـال تأثريها علـى عقـل اإلنـسان أو بدنـه أو روحـه، فعـن أيب منـصور             

وجداً وجدته على ابن يل هلك حىت عليه السالمأيب عبد اهللا إىل شكوت«
إذا أصابك من هذا شيء فأفض من عليه السالمخفت على عقلي، فقال 

.)١(»دموعك فإنه يسكن عنك

مـن خـاف علـى    «: وعن اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً انه قـال       

.)٢(»هن عنفض من دموعه فإنه يسكيلنفسه من وجد مبصيبة ف

.٢٥٠، ص ٣ج : الكايف للكليين) ١(
.١٨٧، ص ١ج : من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق) ٢(
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الجراثيمنالعين ويقتالانالدمع والبكاء يحفظ:جيم
املرآة، فيتحقق لك أن اجلفون     إىل   أنظر«: قال الدكتور مسري الصلييب   

زجـاج   ى سـطح مقلـة العـني املتقوسـة، كمـساحات          تعمل بدقة فائقة عل   
فتأيت غـدد الـدموع علـى هـذا املـسطح كغاسـالت              -السيارات األمامي   

والسائل الدمعي هـو يف حـد   -والتنظيف بصورة مستمرة    تلقائية للغسل   
ــا      ــادة أمسه ــى م ــوي عل ــة، فهــو حيت ــب الطبيع ــن أعاجي ــة م ــه أعجوب ذات

لكنـه  »الكربوليـك «محـض  ، هي جرثومة قاتلة أشـد فتكـاً مـن     »ليزوزمي«
الليـزوزمي معرضـة أكثـر     ةليس باملؤذي إطالقاً للعني، والعـني بـدون مـاد         

ع باستمرار يف سـاعات اليقظـة،       لدمعي فيصن فأكثر للتلوث، أما السائل ا    
وتوصد غدده نفسها بنفسها يف حاالت الرقاد والكمية املصنعة هي ذاتيـة           

نـشفان ولتبقـى   القرنيـة مـن ال   التنظيم، تفرز عادة الكمية الالزمـة لوقايـة       
مقلة العني يف رطوبة كافية، وهكذا عندما تتحرك العني أو ترمش اجلفون 

ــ ال يقع احتكاك بني غش    ، ومقدمـة  »امللتحمـة «اء اجلفن الداخلي املسمى ب
العني اليت يرتلق عليها، ويعـرف كـل منـا والشـك أن طعـم الـدمع مـاحل                 

ملـح البحـر، ويف حـال وجـود       كطعم الدم، فالدموع والـدماء هلـا كثافـة        
ر أو أجسام مـثرية أو مهيجـة يف اجلـو، تـزداد كميـة الـدموع            دخان أو غبا  

للتطهري كما أن فيضاً مـن  » الليزوزمي«داً من مادة تلقائياً، وهذا يعطينا مزي 
السائل الدمعي حيضر، ليذيب األوساخ ويغسل العني، والسائل الـدمعي        

خيرج منـها مـن خـالل        إبادة اجلراثيم بعد أن يقوم بغسل وتزييت العني و      



٢٩..............................................................والبدنية الروحيةوآثارهالبكاء

أنبوب تصريف دقيق جداً وهو جمرى للدمع خاص يصب يف األنف هلذا             
ا تبكي وأنت ترى بسهولة يف املرآة ثقـب هـذا           يقال إن أنفك يسيل عندم    

.ارى على حافة اجلفن يف زاويته القرنية يف األنف، أي املوق الداخلي

كم اجلاذبية فحسب بـل تـضخ   والدموع ال جتري يف هذا األنبوب حب      
ضخاً بواسطة كيس الدمعة املوجود حتت اجللد قريباً مـن األنـف والـذي        

وهذه املضخة يـسريها  . ويصبها يف األنفيسحب الدمعة سحباً من العني     
العضل نفـسه الـذي جيعـل العـني تـرف وتـرمش، فمـع كـل فتحـة عـني            
وغمضة عني متتص هذه املضخة مقداراً قلـيالً مـن الـدمع جينبـها فيـضان       

عليها، والعني تدمع بغـزارة عنـدما ينـسد أنبـوب التـصريف، أو             الدموع  
.)١(»...عندما يعجز عن تصريف فيض الدموع

يتكـون اجلهـاز الـدمعي مـن     «: يقول الدكتور حممد كمال عبد العزيـز  و
وتقوم الدموع بترطيب العني وتعقيمها وتنظيفها ... غدة دمعية وكيس دمعي  

مما يعلق ا من أتربة وغبار وميكروبات، حيث حتتـوي الـدموع علـى مـواد                 
وع ويزيـد إفـراز الـدم     .مطهرة تقتل امليكروبات، ومواد منظفة تزيـل األتربـة        

وكمـا أن الـدموع تغـسل    . عند البكاء حيث دأ الـنفس وتـربد لوعـة احلـزن       
.)٢(»...أدرانالعيون فإا كذلك تغسل القلوب مما علق ا من

.١٧ص : العني للدكتور مسري الصلييب) ١(
.١٨٤ص : يف خلق اإلنسانإعجاز القرآن) ٢(





تقر احلزن سرية العقالء

والبكاء





٣٣

ن احلـزن مـا هـو إال تفاعـل     أاتضح لنا من خـالل مـا بينـاه سـابقاً،           
يطـة بـه، ينـتج عنـه اسـتجابة عـضوية         طبيعي بني اإلنـسان والظـروف احمل      

ستجابة وعصبية وفسيولوجية معقدة يف كثري من األحيان، تترجم هذه اال   
. )١(عن طريق إفراز غدد الدمع يف العني مادة الدمع

وهذا التفاعل الطبيعي مـع احملـيط ال خيـتص بـه فـرد دون آخـر وال                 
يومنا إىل شرعصر دون عصر، فالناس مجيعاً منذ أن خلق اهللا سبحانه الب

إىل هذا بقيت وستبقى حتزن وتبكي حينما متر بظروف وأحـوال تـدعوها         
. احلزن والبكاء

ميكن لنـا القـول   ومما للحزن والبكاء من أمهية مادية وروحية من هنا 
ن سرية العقالء علـى امتـداد الـسنني جاريـة علـى إقـرار البكـاء واحلـزن                 إ

انطالقاً من هذه الفكرة وان اإلنسان يتفاعل مع حميطـه وان هـذه التفـاعالت تتـرجم              ) ١(
وفسيولوجية اختـرع جـون الرسـن مـا     ةيف أغلب األحيان بتفاعالت عضوية وعصبي 

يسمى جبهاز مقياس الكذب وعدله ليونارد كيلو وجعلـه يكـشف ويرصـد التغـيريات          
الدم ومعدل النبض ومعدل التنفس وموجات اجللـد الكهربائيـة،    اجلسمية مثل ضغط    

.ومن خالل هذه التغريات ميكن اكتشاف احلقيقة من الكذب
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، بل رمبا عاب هؤالء هعزيز لفقدمير مبصيبة،ككحالة طبيعية يف حياة من 
بقـسوة  فيصفونهالناس العقالء على من مير مبصيبة وال حيزن وال يبكي،       

.الطبعيفالقلب والغلظة

عند وارتضائهما وهذا اإلمجاع من العقالء على جتويز احلزن والبكاء 
املصائب دليل على جوازه الشرعي الستحالة اجتماع العقالء الذين مـن         

اء واألوصـياء علـى اخلطـأ، سـيما إذا امتـدت هـذه الـسرية          ضمنهم األنبيـ  
، وهـذا الكـشف للحكـم الـشرعي مـن الـسرية             العقالئية ألجيال وأجيال  

العقالئية مبين على قاعدة املالزمة بني حكم العقـل وحكـم الـشرع وانـه       
يءكلما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل باستحسان شـ       

بـني احلكمـني،    االنفكـاك ، لعـدم    رع بـه أيـضاً    ال بد من حكم الـش     ،مثالً
وحبسب احلقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقالء مبا هم عقالء     
نفس حكم الشرع بال فصل وال غريية لعدم الفصل بني الشارع والعقالء    

احلكـم  فالبـد أن يكـون  فإذا كان احلكم ثابتا عنـدهم قطعـا  ألنه سيدهم، 
ع أحد العقالء وسيدهم فإذا كان العقـالء  الن الشار،  كذلك عند الشارع  

وقبحه فالبـد أن يكـون   يءعلى حسن شجمتمعني ومتفقني مبا هم عقالء  
.)١(الشارع داخال ضمن ذلك

يـة، وكـان   ئن اهللا سبحانه مل يـرتض هـذه الـسرية العقال          أولو فرضنا   

.، بتصرف بسيط٢٦٨ص :السيد املصطفوي-ئة قاعدة فقهيةم) ١(



٣٥.............................................................والبكاءاحلزن تقرالعقالء سرية

احلزن والبكاء مبغوضاً له، وحمرماً عنده، لوجب بيان ذلك وفقـاً لقاعـدة       
. لعقاب بال بيانقبح ا

وينبغي أيضاً عدم االكتفاء من قبل الشارع املقـدس جـل وعـال مبجـرد      
البيان، بل جيب أن يكون هذا البيان والردع عن تلك السرية العقالئية شديدا    

. وملرات عديدة وكثرية تتناسب مع حجم تلك السرية العقالئية ونطاقها

ة مـا ينـهى عـن هـذه         لكننا مل جند يف التشريعات واألحكام الـسماوي       
السرية العقالئية، وما روته بعض املـذاهب اإلسـالمية مـن وجـود بعـض              
الروايات اليت تنهى عن احلزن والبكاء، هـي روايـات آحـاد ال تـصلح أن           

ن روايـات  إتعارض تلـك الـسرية العقالئيـة املمتـدة ألجيـال طويلـة، بـل         
مؤيـدة  بروايـات صـحيحة متـواترة لفظـا أو معـىن             ةاآلحاد هـذه معارضـ    

.وجموزة لظاهرة احلزن والبكاء

بل وميكن تأويلها لو صحت أمثال هذه الروايات الناهية عن البكاء           
احلزن والبكاء املفرط الـذي  إىل ن النهي إن وجد إمنا هو متوجه     أواحلزن ب 

عتراض حالة االإىل اجلزع املنهي عنه شرعاً، واملؤديإىل يؤدي باإلنسان
.قضائهعلى مقادير اهللا سبحانه و

ن اهللا سبحانه مل ينه عن تلـك الـسرية بـل أجازهـا          أومن هذا يتضح    
وقـع احلـزن والبكـاء مـن الرسـل      ملـا ذلك اإلقرار والقبول ولوال. وأقرها

. وهو ما سنتعرض له الحقاًعليهم السالم واألنبياء 





شعار والبكاءاحلزن 

األنبياء





٣٩

م شـأن مجيـع البـشر أودع اهللا         شـأ علـيهم الـسالم   األنبياء العظـام  
سبحانه وتعاىل فيهم غريزة احلزن والبكاء، فقاموا بتهذيبها وصقلها على      

املنـهي  وفق الرضا اإلهلي، حبيث خرجت عـن حـدي اإلفـراط والتفـريط     
. عنهما يف الشريعة اإلهلية

صـفة  -ذه الصفة عليهم السالموقد اشتهر بعض األنبياء العظام   
أكثر من غريهم، حـىت أصـبح احلـزن والبكـاء مسـة مميـزة       -احلزن والبكاء  

هلم، ونـستطيع أن نـستذكر جمموعـة كـانوا حمـل إمجـاع املـسلمني، ومـن                  
هؤالء نيب اهللا حيىي الذي عد من البكائني يف كتب التاريخ والذي بلغ من      

: شدة بكائه أن صار له شقان يف خديه من كثرة البكاء حىت قال له أبـوه            
أخـربين أن بـني   لولدا تقر به عيين فقال يـا أبـه إن جربائيـ    إمنا سألت اهللا  «

ومن الواضح أن جواب نيب )١(»اجلنة والنار مفازة ال يقطعها إال كل بكاء

.٤١٥، ص ٧ح : تاريخ مدينة دمشق. ٢٦٧، ص ٤ج : تاريخ بغداد) ١(
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عليه السالم عام ال خيـصص بالبكـاء مـن خـشية اهللا فقـط دون             اهللا حيىي 
غريه من أقسام البكاء،بل هو شامل لكل بكاء يسهم يف قطع تلك املفازة    

كمـا  -سالم عليـه الـ  عقبة اليت بني اجلنة والنار، والبكاء علـى احلـسني       وال
يسهم وبشكل فاعل يف رفع الدرجات وحط السيئات، ويسكن          -سيأيت  

صاحبه اجلنات ومن مث فهـو مـن األقـسام الـيت تـساعد علـى قطـع تلـك              
حيـىي ومل يكـن نـيب اهللا       عليـه الـسالم،    حيـىي العقبة فيكون مشموال بقول     

لو عدل بكـاء   «: بقه من األنبياء والرسل فقد ورد يف احلديث       بدعا ممن س  

، ومن قبلهما كان آدم عليه السالم )١(»...أهل األرض ببكاء داود ما عدله
.الذي بكى على اجلنة بعد إخراجه منها أربعني عاما

آدم هبط«: قالصلى اهللا عليه وآله وسلمفعن ابن عباس عن النيب 
على اجلنة أربعني آدم وبكى: سح ا دموعه، قالمن اجلنة بياقوتة بيضاء مي
آدم ما يبكيك إن اهللا بعثين إليك معزيا فضحكآدم عاما فقال له جربائيل يا

وضحكت ذريته وبكى آدم   فضحك)٢(>í  ì  ë<فذلك قول اهللا  

وعن ابن حمبوب عن هشام بن سامل عن ثوير بن أيب ،)٣(»وبكت ذريتهآدم 
حيدث رجال من قـريش  عليه السالم بن احلسني   مسعت علي   «: قال ةفاخت
بالذي فعل قابيل، فلما بلغ آدم وأحس قلب... القربانآدم ملا قرب ابنا: قال

.٣٠٤، ص ٥ج : يوطيالدر املنثور جلالل الدين الس) ١(
.٤٣: سور ة النجم، اآلية)٢(
.١٣٠، ص ٦ج : الدر املنثور للسيوطي) ٣(
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أن آدم األرض اليت قبلت دم هابيل، وأمرآدم مكان القربان استبان قتله فلعن
لعنت كما قتلت أخاك، ولذلك ال      : يلعن قابيل ونودي قابيل من السماء     

... فبكى على هابيل أربعني يوما وليلـة آدم ض الدم فانصرفتشرب األر 
أين واهب لك ذكرا يكون مباركا، فلما كان يوم السابع     : فأوحى اهللا إليه  
آدم مين لك فسمه هبة اهللا، فسماهةإن هذا الغالم هبآدم يا: أوحى اهللا إليه

.)١(»هبة اهللا

لـده  الـذي بكـى علـى و       عليـه الـسالم   وكذلك حـال يعقـوب الـنيب        
ن ابيـضت عينـاه مـن شـده احلـزن والوجـد علـى ابنـه فهــو         أإىل يوسـف 

.كظيم

عليــه ولـو الحظنــا القــرآن الكـرمي حينمــا يــستعرض قـصة يعقــوب    
منه حىت كلمة عتاب أو      رنه ال تصد  إوحزنه وبكاءه وفقد بصره ف    السالم

حاشاه، بل إن أجواء سياق القـصة الـيت        عليه السالم تقريع حبق يعقوب    
حزن يعقوب تعكس حالة الرمحة والشفقة من قبل اهللا سـبحانه     ذكر فيها   

، وهـذا الـسياق   عليـه الـسالم  على ما وصل إليه حال ذلك الـشيخ الـنيب     
وتلك الطريقة اليت استعرضت مـن خالهلـا قـصة يعقـوب جتعـل القـارئ               

عليـه الـسالم   لتلك اآليات يشعر بذلك احلزن واألمل الذي حل بيعقـوب           
:قال تعاىل

.٢٣١و٢٣٠، ص ١١ج : حبار األنوار للعالمة السي) ١(
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يعـين عميـت، وكظـيم    ؛شد حاالت احلزن، وابيضت  أواألسف هو   
. حمزون؛يعين

والتـدبر  عليهمـا الـسالم      ي اهللا يوسف ويعقوب   يقصة نب يف  والتفكر  
: نتائج مهمة للغاية منهاإىل يف مضامينها العالية يقودنا

الذين تكون   املفقودين جواز احلزن والبكاء على األشخاص     :أوالً
خاصة يف نفـس اإلنـسان، سـيما لـو كـان ذلـك الفقيـد ذا مرتلـة          حمبةهلم  

.عليه السالمزلة يوسف ـخاصة كمن
إن هذا البكاء واحلزن جائز بالرغم مـن وصـوله درجـة بليغـة          : ياًثان

تذهب بالبصر، ما مل يكن ذلك البكاء واحلـزن جزعـاً ورفـضاً لقـضاء اهللا      
سبحانه وتعاىل وقدره، فكل حـزن مقـرون بالـصرب مـستحب ومنـدوب،             
وكل دمع نزل رقة ورمحة أو شوقا فهو حمبوب مهما تكن غزارته، وكـل           

ــه شــعور بالــ  ــذموم   دمــع في سخط وعــدم رضــا بالقــضاء اإلهلــي فهــو م

.٨٤٨٧: سورة يوسف، اآلية) ١(
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. ومرفوض حىت لو كان دمعة واحدة
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دكان مقرونا بالصرب واألمل،ومما يؤيعليه السالمن بكاء نيب اهللا يعقوب أ
نه أعن قتادة ءمل يكن بكاء سخط واعتراض ما جاسالمعليه اله ءأن بكا

ــال ــول>º  ¹  ¸  ¶  µ  «<:ق ــه يف  : يق ــردد حزن ي
كظيم على احلزن ومل يقـل     «:، وعنه أيضا قال   )٢(»جوفه ومل يتكلم بسوء   

.)٣(»إال خرياً

.٨٣: سورة يوسف، اآلية) ١(
.٥٤، ص ١٣ج : جامع البيان البن جرير الطربي) ٢(
.السابقنفس املصدر) ٣(





ظاهرة البكاء واحلزن

يف اإلسالماجتماعية





٤٧

ن البكاء واحلزن   أة اإلسالمية   الذي يظهر من تتبع النصوص التارخيي     
صـلى اهللا  عتاد عليها اتمع يف زمـن الـنيب         اجتماعية  اظاهرة   نميثال اكان

، فكـم مـن مـرة ومـرة رأى فيهـا املـسلمون رسـول اهللا          عليه وآله وسـلم   
جيهـش بالبكـاء حزنـاً، وكـم مـن مـرة ومـرة             صلى اهللا عليه وآله وسـلم     

صلى اهللا عليه  سول األعظم   أجهش املسلمون بالبكاء لسماعهم بكاء الر     
من على منربه، فيبكون لبكائه وحيزنون حلزنه، دون استغراب وآله وسلم

.ن ينهاهم عن ذلكأمنهم، ودون 

احلزن والبكاء كانت غري مستهجنة عند       ةن ظاهر أوذا يتضح جلياً    
املسلمني األوائل، بل إـا كانـت تعـرب عـن رقـة قلـب الرسـول األعظـم           

.، وعدم قسوة الباكنيآله وسلمصلى اهللا عليه و
توضـح هـذه احلقيقـة       ،جمموعة من الشواهد  وقد وقع اختيارنا على     

:اليت بيناها أعاله
روي أن إعرابيا أتى الرسول األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه              : األول

وسلم وسأله عن بنت له كانـت قـد ولـدت يف اجلاهليـة فـأراد أن يئـدها                



ابِك فإنك على حق......................................................................٤٨

ركها فتركها حىت كربت وصارت مـن    فتشفعت إليه امرأته وتوسلت أن يت     
أمجل النساء، فخطبوها منه فدخلته احلميـة ومل حيتمـل قلبـه أن يزوجهـا،         

قبيلة كذا وكذا لزيارة أقربائي فابعثيها إىل فقال لزوجته إين أريد أن أذهب
معي، فسرت بذلك الفتاة، قال فزينتها األم بالثياب واحللي وأخذت علي 

رأس بئر فنظرت يف البئر ففطنت إىل   قال فذهبت املواثيق بان ال أخوا،     
اجلارية أين أريد أن أُلقيها يف البئر فالتزمتين وجعلت تبكي وتقول يا أبتـاه          
ماذا تريد أن تفعل يب؟ قـال فرمحتـها، مث نظـرت يف البئـر فـدخلت علـي            

يا أبتاه ال تضيع أمانة أمي، فجعلـت        : احلمية، مث التزمتين وجعلت تقول    
البئر ومرة أنظر إليها فأرمحها حـىت غلـبين الـشيطان فأخـذا        مرة أنظر يف  

يـا أبـت قتلـتين، فمكثـت      : وألقيتها يف البئر منكوسة وهي تنادي يف البئر       
اهللا عليـه وآلـه    فبكى رسول اهللا صلى   . صوا فرجعت  عهناك حىت انقط  

.)١(»لو أمرت أن أعاقب أحداً ملا فعل يف اجلاهلية لعاقبتك«: وسلم وقال

ن رجـالً أتـى   أأخرج الدارمي يف سننه عن الوليد بن النـضر         :اينالث
يا رسول اهللا إنا كنا أهل جاهلية «: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم  النيب  

وعبادة أوثـان، فكنـا نقتـل األوالد وكانـت عنـدي ابنـة يل فلمـا أجابـت          
وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوا، فدعوا يوماً فاتبعتين فمـررت حـىت        

يت بئراً من أهلي غري بعيد، فأخذت بيـدها فرديـت ـا يف البئـر وكـان             أت

.، املطبعة دار إحياء التراث العريب١٤٠٥، الطبعة ٩٧، ص٧ج: تفسري القرطيب) ١(



٤٩.................................................يف اإلسالم اجتماعيةظاهرةواحلزنالبكاء

صلى اهللا عليه خر عهدي ا أن تقول يا أبتاه يا أبتاه، فبكى رسول اهللا            آ
،فقال لـه رجـل مـن جلـساء        دمع عينيه -سال   -حىت وكف وآله وسلم   
كف :أحزنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال له   :رسول اهللا 

أعـد علـي   : صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    مث قال لـه يسأل عما أمهه  فانه  
حـىت وكـف الـدمع مـن     صلى اهللا عليه وآله وسلم حديثك فأعاده فبكى  

.)١(»عينيه على حليته

جواز البكـاء علـى مـن مـات مظلومـاً      ونستظهر من هاتني الروايتني  
ني بصورة تثري الشفقة والرمحة حىت وإن كان ذلـك امليـت مـن غـري املـسلم         

ن تلكم البنتني قد ماتتـا يف اجلاهليـة ومل تـدركا اإلسـالم أصـال، ومـع                 أل
صـلى اهللا  ألنـه  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  ذلك بكى عليهما رسول اهللا   

اجلانب اإلنـساين يف هـاتني احلـادثتني قبـل         إىل   كان ينظر  عليه وآله وسلم  
.اجلانب الديين البحت وان كان كال اجلانبني ال ينفكان عادة

من الروايـة الثانيـة باخلـصوص    اكتشافهالثاين الذي نستطيع   والشيء
وجواز تكرار البكـاء واحلـزن عليهـا،    وتكرارها جواز إعادة نفس املصيبة  

ن أمت الرجل قصته وبكى حـىت     أبعد  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ن النيب   أل
ن يعيدها ثانيـة عليـه، فبكـى      إوكف دمعه على حليته الشريفة، طلب منه        

.أملرقة وحبة أخرى مر

.دمشق-، مطبعة االعتدال  ٣، ص ١ج : سنن الدارمي) ١(



ابِك فإنك على حق......................................................................٥٠

جواز عقد االس وقراءة املصائب والقصص املثرية        كما ويتضح لنا  
صـلى اهللا  ن الـنيب للرمحة والشفقة على مـن مـات مظلومـاً ومغـدوراً، أل           

يف الس بدليل أن يف الروايتني السابقتني مل يكن وحده      عليه وآله وسلم  
يف الروايـة الثانيـة   لبعـض جلـساء الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـا        

من الـسائلني روى قـصته الـيت    كل واحد  ف،  »أحزنت رسول اهللا  «للسائل  
.أمامهمأبكت النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم

كـان  «: ما روي يف صحيح البخاري بسنده عن أسامة قال      :الثالث
صـيب يقـضي فأرسـلت إليـه     صلى اهللا عليه وآله وسلملبعض بنات النيب   

أجـل مـسمى   إىل ا فأرسـل إن هللا مـا أخـذ وهللا مـا أعطـى وكـل        أن يأتيه 
صـلى اهللا  فلتصرب ولتحتسب، فأرسلت إليه وأقسمت عليه، فقام رسـول   

يب بـن كعـب وعبـادة بـن     أوقمت معه ومعاذ بن جبـل و  عليه وآله وسلم  
الصيب صلى اهللا عليه وآله وسلم   الصامت، فلما دخلنا ناولوا رسول اهللا       

صـلى  حسبته قال كأا شـنة، فبكـى رسـول اهللا            ونفسه تقلقل يف صدره   
صلى اهللا عليـه    فقال   ؟أتبكي :فقال سعد بن عبادة    اهللا عليه وآله وسلم   

. )١(»إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء:وآله وسلم

ن البكاء إذا كان رمحـة وشـفقة   أنستطيع أن نعرف ومن هذه الرواية  
ة الـيت أعطاهـا اهللا لعبـاده     على امليت واحملتضر فانه جائز، وهو من الرمحـ        

.١٤٠١، ط دار الفكر بريوت سنة ١٨٦، ص ٨ج : صحيح البخاري) ١(
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صــلى اهللا عليــه وآلــه ، وهــو املقــصود بقولــه العبــدوأحــب أن يظهرهــا
.»إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء«: وسلم

إن «: ما رواه أمحد بن حنبـل يف سـنده عـن ابـن عمـر قـال         :الرابع
ملا رجع من أحد جعلت نساء األنصار صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    على من قتل من أزواجهن، فقال رسول اهللا        يبكني
فانتبه صلى اهللا عليه وآله وسلمقال مث نام. لهيولكن محزة ال بواك: وسلم

.)١(»وهن يبكني، قال فهن اليوم إذا يبكني يندبن محزة
هلذه صلى اهللا عليه وآله وسلمونستظهر من هذه الرواية تقرير النيب 

ن أهن على أزواجهن، بل تعدى األمر ذلك بأمره ورغبته يف بكائلالنسوة 
بـن عبـد املطلـب عـم الـنيب رضـي اهللا عنـه،            يبكي املسلمون على محـزة    

صـلى اهللا  له، وهذا ما فهمـه املـسلمون مـن قولـه            يوحسرته أن ال بواك   
، لذلك كانوا يعقدون االس للبكاء على محزة بن عبد         عليه وآله وسلم  

مل تبـك امـرأة مـن األنـصار علـى        «: ، قال الواقـدي   معليه السال املطلب  
لكـن محـزة ال   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     بعد قول رسـول اهللا   -ميت

.)٢(»اليوم إال بدأن بالبكاء على محزةإىل -بواكي له

جـواز عقـد جمــالس العـزاء اجلمــاعي،    نكتــشفن أوأيـضاً نـستطيع   

البدايــة ومثلـه يف  . ، طبعــة دار صـادر بـريوت  ٤٠، ص ٢ج : مـسند أمحـد بـن حنبـل    ) ١(
.٩٥، ص ٣ج : والسرية النبوية البن هشام. ٥٥، ص ٤ج : والنهاية

.م١٩٨٨هـ ١٤٠٨، ط دار الكتب العلمية الطبعة ١٢٠، ص٦ج : جممع الزوائد) ٢(
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سـيما إذا كانـت   ملـسلم  ن يكون البكاء حالة ختيم علـى اتمـع ا         أوجواز  
تلـم بـاتمع تكـون هامـة ومتـس كـل       مـصيبة هذه احلالة ناشئة من أجل   

يف معركة أحد ما كان مسألة واستشهادهم موت أولئك الرجال  ف،أفراده
جتماعيـة الن هــؤالء  اشخـصية ـم فــرداً دون آخـر، بـل كانــت مـسألة      

ن، ومـن  الشهداء إمنا ضحوا بأنفسهم من أجل املسلمني ومن أجـل الـدي           
. وشريعته املقدسةصلى اهللا عليه وآله وسلمأجل الدفاع عن النيب 

وكذلك يتضح لنا من الرواية جواز إظهار مـصيبة معينـة وتكرارهـا             
مرات عديدة، لعلة معينة كأن تكون تلك املصيبة أملت بشخص شهيد قد 
قتل يف سـبيل اهللا سـبحانه بطريقـة وحـشية تـثري يف نفـس املـسلم الرمحـة                  

فقة كما احلال يف مصيبة محزة بن عبد املطلب عليه السالم اليت آملت        والش
قلب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأجرت من عينه الدموع، يوم نظر       

.ما فعلته هند جبثته الطاهرةإىل 
ما روي من بكاء النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم علـى          : اخلامس

النيب األعظم صلى إىل خربه، فما أن وصل رمحه اهللاجعفر بن أيب طالب 
بيت جعفر فدخل على امرأته وبيدها إىل اهللا عليه وآله وسلم حىت ذهب  

وحممـد  فأتيتـه بعبـد اهللا  : يـا أمسـاء أيـن ولـدك قالـت        : العجني، فقال هلا  
وعون، فأجلسهم مجيعاً يف حجره وضمهم إليـه ومـسح علـى رؤوسـهم      

مل تفعـل بولـدي كمـا    ودمعت عيناه فقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا،    
تفعل باأليتام، لعله بلغك عن جعفر شيء؟ فغلبته صلى اهللا عليـه وآلـه             



٥٣.................................................اإلسالم يفاجتماعيةظاهرةواحلزنالبكاء

وسلم العربة وقال رحم اهللا جعفراً، فصاحت وا ويـاله وا سـيداه، فقـال      
صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تدعي بويل وال حرب وكل ما قلت فأنـت   

ل فجاءت صادقة، فصاحت وا جعفراه، ومسعت صوا فاطمة بنت رسو      
وهي تصيح وا ابن عماه، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      

. )١(جير رداءه ما ميلك عربته وهو يقول على جعفر فلتبك البواكي

جواز البكاء، جواز الـصياح      فضالً عن من هذه الرواية     يستكشفو
حزناً وتأملاً على فراق األعزاء، كمـا يـشهد بـذلك صـياح امـرأة جعفـر،             

النيب األعظـم  ان ينهامهأمن دون عليها السالم فاطمة بنت حممد وصياح  
اح دعـوة  يولكن بشرط أن ال يكون هذا الصصلى اهللا عليه وآله وسلم،  

صـلى  ن االعتراض الصادر عن رسول اهللا       إبالويل أو دعوة حلرب مبعىن      
اح مبـا هـو صـياح بـل علـى      هـو لـيس علـى الـصي       اهللا عليه وآلـه وسـلم     
.مضمون ذلك الصياح

ما رواه غري واحد من شكوى سعد بـن عبـادة حـني أتـاه       :السادس
وسـعد  الرمحن بـن عـوف  يعوده مع عبدصلى اهللا عليه وآله وسلم  النيب

بن مـسعود، فلمـا دخـل عليـه وجـده يف غـشية          هللابن أيب وقاص وعبد ا    
صلى اهللا عليـه  فقال أقد قضى؟ قالوا ال يا رسول اهللا، فبكى رسول اهللا        

ن إلما رأى القوم بكاء رسول اهللا بكوا، فقال أال تسمعون ، فوآله وسلم

.٦٥، ص ٢ج : تاريخ اليعقويب) ١(
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إىل وأشار-اهللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب ذا
.)١(أو يرحم-لسانه

من هذه الرواية جـواز البكـاء حـىت علـى املـريض وصـاحب              يعلمو
لـه  العلة، ويف الرواية ما يفند قول من يقـول بـان امليـت يعـذب ببكـاء أه             

إال تـسمعون إن اهللا ال يعـذب بـدمع         «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    لقوله

. لسانهإىل وأشار»العني وال حبزن القلب ولكن يعذب ذا أو يرحم

على ولده إبراهيم، فعـن   صلى اهللا عليه وآله وسلم    ؤهبكا :السابع
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    فأخذ رسـول اهللا ...«: أنس بن مالك قال

فقبله ومشه مث دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت )٢(يمإبراه
عينا رسول اهللا تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عوف وأنت يا رسول اهللا، 

يا ابن عوف إا رمحة، مث أتبعها بأخرى فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم؟فقال 
بنا وإنا بفراقك يا إبراهيم ني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي رإن الع

.)٣(»حملزونون
زار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قرب «: عن أيب هريرة قال: الثامن

وإرواء . ١٥٠، ص   ٤ج  : ونيل األوطار للـشوكاين   .  ٤٠، ص   ٣ج  : صحيح مسلم ) ١(
.٣٢١، ص ٣ج : األلباينالغليل حملمد ناصر 

إبـراهيم هــو ابــن الرســول األعظــم صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم مــن زوجتــه ماريــه    ) ٢(
. القبطية، مات يف حياة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

.، ط دار الفكر العريب٨٥، ص ٢ج : صحيح البخاري) ٣(
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. )١(»أمه فبكى وأبكى من حوله

كنـت مـع ابـن    «: عن أيب إسحاق عـن جبـار الطـائي قـال        : التاسع
يا سبحان اهللا : عباس رضي اهللا عنهما يف جنازة فإذا فيها صارخة، قلت

ل هذا يف حرم رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال دعنا منك يـا       يفع
.)٢(»جبار فإن اهللا هو أضحك وأبكى

ملا توفيت فاطمة بنت أسد أم اإلمام أمري املؤمنني علي بـن أيب         : العاشر
طالب عليه السالم شهدها الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وتـوىل دفنـها              

يف قربها فلما سوى عليها التراب سـئل        ونزع قميصه وألبسها إياه واضطجع      
عن ذلك فقال ألبستها لتلبس من ثياب اجلنة واضطجعت معهـا يف قربهـا ال                
خفف عنها من ضغطة القرب إا كانت أحـسن خلـق اهللا صـنيعاً إيل بعـد أيب       

وروي أنه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم صـلى عليهـا ومتـرغ يف قربهـا                . طالب
.)٣(أمخرياً فلقد كنت خريوبكى وقال جزاِك اهللا من أم

ن إعجباً لقول الناس «: عن عبد اهللا بن عكرمة قال   :احلادي عشر 
لقد بكـى علـى خالـد بـن الوليـد مبكـة             ! عمر بن اخلطاب ى عن النوح     

واملدينة نساء بين املغرية سبعاً يشققن اجليوب ويـضربن الوجـوه وأطعمـوا           

.٦٥، ص ٣ج : صحيح مسلم) ١(
.٤٨٣ص : تصحيفات احملدثني) ٢(
.٥٧٤، ص ٤٢ج : تاريخ مدينة دمشق. ٣٨ص : نساب األشراف للبالذريأ) ٣(
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.)١(»عام تلك األيام حىت مضت ما ينهاهن عمرطال

ويف هذه الرواية مـا فيهـا مـن اإلقـرار االجتمـاعي أوالً ومـن إقـرار              
شخص عمر بن اخلطاب الذي كان يف أعلى منصب من مناصب الدولـة      
لفعل نساء بين املغرية، ومن هذا اإلقرار نستطيع استكشاف أن املرتكز يف             
الذهن االجتماعي تلك األيام جواز النـوح والبكـاء والتـأثر مبـصيبة فقـد        

ضرب إىل باب حىت وإن وصل هذا التأثر درجة بليغة حتدو باإلنساناألح
وجهه وشق جيبه حزناً وتأملاً على فراق من حيـب، ولـو كـان املرتكـز يف          

. ذهن اتمع عكس ذلك ملا رضي به اتمع املسلم ورئيس الدولة آنذاك 
ألن يف سكوم ورضاهم سكوتاً على الباطل واملنكر، ولوجـب علـيهم            

لذلك رد املنكر، سيما أن فعل نساء بين املغرية قد استمر سبعة أيام،           تبعاً  
ولو فرضنا أن عمر بن اخلطاب قد غفل أو نسي أو تعمد السكوت على         
هذا الباطل لو كان باطال فعال، فمن البعيد أن يـسكت بـاقي الـصحابة،               
فكان لزاماً عليهم لو مل يكن ذلك الفعل جائزاً توجيه عمـر بـن اخلطـاب        

بيهه أوالً ونساء بين املغرية ثانياً بأن هذا الفعل هو منكر خمالف ألوامر        وتن
.النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ونواهيه

وبذات الطريقة يستفاد من رواية فعل نساء بين املغرية وسكوت عمر بن    
اخلطاب والصحابة عدم البـأس مـن إطعـام الطعـام يف أيـام العـزاء واملـصيبة            

.٧٣١، ص ١٥ج : كرت العمال للمتقي اهلندي) ١(
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.ظهاراً لفضله وحبه واالهتمام بأمره وأمر املعزين بهإكراماً للميت وإ

ــ ٤٧٨«سـنة   بكاء الناس على اجلويين املتوىف    :الثاين عشر  فلمـا   ،»ه
مات قام الصياح عليه من كل جانب وجزع الفرق عليـه جزعـاً مل يعهـد      
مثله، ومل تفتح األبواب يف البلـد ووضـع النـاس املناديـل علـى الـرؤوس         

أحد على ستر رأسـه مـن الزعمـاء والكبـار وصـلى             عاماً حبيث ما اجترأ     
داره من شدة الزمحة، إىل ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد حىت محل       هعلي

، وقعد الناس للعزاء عاماً، وأكثر الشعراء املراثي )١(وكسر منربه يف اجلامع
فيه وكان الطلبة أربعمائة نفـر يطوفـون يف البلـد نـائحني عليـه مكـسرين               

.)٢(اح واجلزعيالم مبالغني يف الصاحملابر واألق

ــ  ٥٩٧«ويف يوم ممات ابن اجلـوزي ودفنـه سـنة            ، ضـاق بالنـاس     »ه
وكان يوماً مشهوراً، وكان يف متوز وأفطر خلق ورموا بأنفـسهم يف املـاء،              

.)٣(حفرته من الكفن إال القليلإىل وما وصل

ريقـة  ويف هذه احلادثة عدة من األمور اليت ميكن أن نستفيد منها بالط       

.كسر منربه للتربك به من قبل الناس احملبني له وأخذت ألواحه للتذكر بشخصه وأيامه) ١(
.٤٧، ص ١ج : ذيل تاريخ بغداد ألبن النجار البغدادي) ٢(

حفرتـه مـن الكفـن إال     وما وصـل  . ٣٧٩، ص   ٢١ج  : الء للذهيب سري أعالم النب  ) ٣(
القليل يظهر منه أن النـاس قطعـت كفنـه للتـربك بـه أو مزقتـه مـن شـدة التـأثر عليـه               
واحلــزن، أو هــو قــد متــزق بــسبب شــدة الزحــام وانتقالــه مــن يــد ليــد، ورمبــا كــل     

.االحتماالت قد اجتمعت
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اليت طبقناها يف الدليل احلادي عشر، ألن التـصرف اجلمـاعي وخـصوصاً          
إذا كان يف ضمن هذا التجمع عدد من علماء الدين أو طلبة علوم الدين        
ممن يكون عـددهم ال يـستهان بـه دليـل علـى وجـود ارتكـاز شـرعي يف                
أذهام ونفوسهم جبواز صدور هذه األفعال منهم، وإال لو كان املرتكـز      

ذلك لوجب علـى علمـاء ذلـك اتمـع أن يقفـوا بوجـه تـصرف                 عكس
وأن ينـهوا النـاس بـالكالم والفعــل مـن طريـق إبـداء االمتعــاض       كهـذا،  

.كهذهوالغضب من أفعال

فسكوت علماء ذلك اتمع بل وتصرفهم بتلك الطريقة اليت عرفت 
ــائحني علــى اجلــويين بــاكني مكــسرين حمــابرهم    مــن طــوافهم يف البلــد ن

م، صائحني بل مبالغني يف الصياح وإظهـار اجلـزع دليـل علـى أن      واألقال
كان هلم دليل علـى جـواز كـل ذلـك وإال          ومتشرعيه  علماء ذلك العصر    

لكان قد وجد بينهم من ينهى ومينع، والستحالة تواطؤ هذا العـدد علـى          
.واملعصية عادةأاخلط

ومثلما اكتشفنا من سكوت هؤالء وفعلهم على وجـود دليـل دهلـم              
لى جواز البكاء، كذلك نستكشف من سكوم وجود دليـل يـستندون       ع

إليه يف خـروج النـاس مجاعـات وفـرادى للعـزاء، واجللـوس لـه لفتـرات                  
طويلـة تتناسـب وحـال الـشخص امليــت ومرتلتـه، واخلـروج علـى شــكل        
مواكب ومجاعات للطواف يف األزقة واألحياء إلظهار املصيبة مع احتواء        
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.اح واحلزن واجلزع والبكاءهذه التجمعات على الصي

عليـه  -إقامـة سـبط بـن اجلـوزي العـزاء علـى احلـسني            : الثالث عـشر  
، حني سأله امللك الناصر صاحب حلب يف يوم عاشوراء أن يـذكر       -السالم

للناس شيئاً من مقتل احلسني عليـه الـسالم فـصعد املنـرب وجلـس طـويالً ال                   
:أنشأ يقول وهو يبكىيتكلم، مث وضع املنديل على وجهه وبكى شديداً مث

ــنفخ  ويـــل ملـــن شــفعاؤه خــصماؤه    ــق ي ــشر اخلالئ ــصور يف ن وال

ـــم    ــة فاطـ ــرد القيامـ ــد أن تـ وقميــصها بــدم احلــسني ملطــخ   البـ

-كـذلك  -الـصاحلية وهـو   إىل مث نزل من املنرب وهو يبكـى وصـعد    
ومن هذه الرواية ميكن لنا أن نستظهر بأن سـبط  . )١(يبكي رمحه اهللا تعاىل 

بن اجلوزي ما كان يصدر منه هذا الفعل لوال اعتقـاده الكامـل والراسـخ     
جبواز البكاء وإقامة جمالس العزاء على أيب عبد اهللا احلسني عليـه الـسالم               
يوم عاشوراء وإنشاء الشعر املذكر مبصيبته والبكاء الشديد املستمر لوقت           

ناصـر صـاحب   فلو أنه مل يعتقد اجلواز ملا استجاب لدعوة امللك ال . طويل
.حلب والعتذر بشيء من احلجج على أقل التقادير

فيما قدمنا من شواهد كفايـة لكـل منـصف، لـيحكم بنفـسه علـى        و
جواز احلزن والبكاء بل ورجحانه ألنه يعرب عن الرمحـة والرقـة يف القلـب          

. اليت منحها اهللا لعباده املؤمنني

.ن كثريألب. ٢٢٧، ص ١٣ج : البداية والنهاية) ١(





بل يبكونالصحابة

جيزعون
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ســرية نّأن البــديهيات لــدى مجيــع الفــرق اإلســالمية قــد أصــبح مــ
. املتشرعة حجة ميكن من خالهلا استكشاف اجلواز واحلرمة الشرعية

ونقصد بسرية املتشرعة هنا، تلك األفعال واألقوال اليت كان ميارسها 
صـلى  بدءا برسـول اهللا  عليهم السالماتمع املسلم يف عصر املعصومني      

علـيهم  ومروراً خبلفائه اإلمام علي واحلسن واحلسني اهللا عليه وآله وسلم 
. السالم

سـرية الـصحابة    نّألنـا جليـاً      نتبـي املصادر التارخييـة لَ   إىل   ولو رجعنا 
وحتـت  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  عهد الرسول األعظم   يفالذين كانوا   

وتى املـ أعزائهم من جارية على احلزن والبكاء على      تكان إشرافه املباشر 
جتماعيــة أو خــصوصية ازلة ـخلــصوص الــشهداء منــهم، ومــن لــه منــوبا

إضافية كما سيأيت من فعل أم سلمة عند بكائها على أحد املسلمني مات  
. يف بلد الغربة
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كثرة تلـك الـشواهد التارخييـة نـستطيع أن نـستدل مبجموعهـا              ومن  
على اجلواز الشرعي للبكاء واحلـزن علـى األمـوات والـشهداء والغربـاء،       

ن أسـتدالل   ة القوم، ومن له مرتلة اجتماعية هامة، ويقوي هـذا اال          وساد
صـلى اهللا  كثرياً من تلك التصرفات واألفعال قد وقعت حتـت نظـر الـنيب          

ستدالل يف مقامنـا هـذا   فيكون اال . ، فأقرها ومل ينه عنها    عليه وآله وسلم  
: من شيئنياًمركب

هـذه الـسرية    احلـزن والبكـاء،      يفسـرية الـصحابة املتـشرعة        :أحدمها
.املمتدة جيالً بعد جيل، وعصراً بعد عصر

هلـذه الـسرية والـذي    صلى اهللا عليه وآله وسلم  تقرير النيب    :واألخر
.كشف منه الرضا القويل أو الفعلييست

ن بعـض الـصحابة كـان خيـرج حبزنـه         أن نوضحه هنا هو     أوما نريد 
يد، الـذي  حد اجلزع والبكاء الـشد   إىل   حدود املتعارف فيصل  عن  وبكائه  

نال ينايف الشرع املقدس، بل إن بعـض هـؤالء اجلـازعني كـانوا يـستأذنو            
أذن هلم ييف أن يبكوا ذه الطريقة فصلى اهللا عليه وآله وسلم  رسول اهللا   
بذلك وإليك بعض الشواهد علـى      صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا   

: ما بيناه

بنـت أيب أميـة   روي عن أم سـلمة  : بكاء أم سلمة وجزعها    :األول
جزعت حني مات الوليد بن الوليـد جزعـاً مل أجزعـه علـى              «: ا قالت أ
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ميت، فقلت ألبكني عليه بكاء حتدث به نـساء األوس واخلـزرج، وقلـت          
صـلى اهللا عليـه وآلـه    سـتأذنت رسـول اهللا   اغريب تويف يف بـالد غربـة، ف      

. )١(»...فإذن يل بالبكاءوسلم

روي انه ملا رجع الـنيب  : زوجهابكاء محنة بنت جحش على      : الثاين
املدينـة لقيتـه محنـة بنـت     إىل صلى اهللا عليه وآله وسـلم مـن غـزوة أحـد           

ــن جحــش       ــد اهللا ب ــا عب ــا أخوه ــي إليه ــاس نع ــت الن ــا لقي جحــش فلم
فاسترجعت واستغفرت لـه، مث نعـي إليهـا خاهلـا محـزة بـن عبـد املطلـب           
فاســترجعت واســتغفرت لــه، مث نعــي إليهــا زوجهــا مــصعب بــن عمــري  

.فصاحت وولولت

إن زوج املـرأة منـها   : فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         

.)٢(لبمكان

صـلى اهللا عليـه   ن رسـول اهللا  أعن عقبة بـن عـامر اجلهـين        :الثالث
طلق حفصة بنت عمر فبلغ عمر بن اخلطاب فوضـع التـراب            وآله وسلم 

. )٣(...على رأسه وقال ما يعبأ اهللا بك يا ابن اخلطاب بعدها

.، الناشر دار صادر بريوت١٣٣، ص ٤ج : الطبقات الكربى) ١(
. ، حتقيـق علــي شــريي، ط دار إحيـاء التــراث العــريب  ٥٣، ص٤ج: البدايـة والنهايــة ) ٢(

.هـ١٣٩٦الطبعة األوىل ٩٣، ص٣ج: والسرية النبوية البن كثري
-هـــ ١٤٠٨، ط دار الكتــب العلميــة الــسنة ٣٣٤ص٤ج: مجــع الزوائــد للــهيثمي) ٣(

.م١٩٨٨
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فيه موت رقية بنت رروى أمحد بن حنبل يف مسنده خربا ذك        :الرابع
فجعل ... وبكاء النساء عليها، قالصلى اهللا عليه وآله وسلم   رسول اهللا   

دعهـن  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      عمر يـضرن بـسوطه، فقـال الـنيب          
جنبه إىل على شفري القرب وفاطمةصلى اهللا عليه وآله وسلميبكني، وقعد 

ميـسح عـني فاطمـة    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بكي، قال فجعل النيب     ت
. )١(بثوبه رمحة هلا

: وأخرج أيضاً حديثاً جاء فيه

جنـازة معهـا بـواك     صلى اهللا عليه وآله وسـلم     مر على رسول اهللا     «
دعهن فـان    صلى اهللا عليه وآله وسلم    فنهرهن عمر، فقال له رسول اهللا       

. )٢(»النفس مصابة

ا روي عن عمر بن اخلطاب انه وقف ذات يوم على قـرب    م :اخلامس
. )٣(شيخ قد مات، فصلى عليه مث اعتنقه وبكى

وكذلك بكى على النعمان بن مقرن ملا جاءه خرب موته فـصعد املنـرب           
. )٤(الناس ووضع يده على رأسه وبكىإىل ونعاه

.، ط دار صادر بريوت٣٣٥، ص١ج : مسند أمحد بن حنبل) ١(
.٣٣٣، ص ٢ج : املصدر السابق) ٢(
.، الناشر انتشارات إمساعيليان، طهران٢٥٨، ص ٥ج : أسد الغابة) ٣(
.، الناشر انتشارات إمساعيليان، طهران٣١، ص ٥ج : أسد الغابة) ٤(



٦٧.............................................................جيزعونبليبكونالصحابة

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         «: عن عائشة قالت  : السادس
، مث وضـعت رأسـه علـى وسـادة وقمـت      )١(ض وهو يف حجري  وسلم قب 

.)٢(»التدم مع النساء وأضرب وجهي

.)٣(ومعىن التدام النساء هو ضرن صدورهن يف النياحة

-خرجت نائلة بنت الفرافصة«: عن حممد بن يوسف قال:السابع
وقـد  -الـيت دفـن فيهـا عثمـان        -تلـك الليلـة     -زوجة عثمان بن عفان   

.)٤(»...بالً دبراً ومعها سراج وهي تصيح وا أمري املؤمنيناهشقت جيبها ق

سرية املتشرعة من الصحابة كانت      نّأفتحصل مما سبق من الشواهد      
جارية علـى احلـزن والبكـاء، بـل وجـواز اجلـزع كمـا يف خـرب أم سـلمة،                  
ووضع التراب على الرأس كما يف خرب عمر، والصياح كما يف خرب محنـة             

يف خرب عائـشة وشـق الثـوب       ار يف النياحة كم   وضرب الصد بنت جحش   
كل ذلك مما ال خيـرج   قبال ودبرا والصياح كما يف خرب نائلة زوجة عثمان          

.اجلزع ورد قضاء اهللا سبحانهإىل اإلنسان

مـات يف حجـر علـي عليـه     -ى اهللا عليه وآله وسلم صل-الثابت الصحيح أن النيب       ) ١(
.السالم ولكن ذكر هذا احلديث هنا من باب إلزامهم مبا ألزموا به أنفسهم

. ٦٣، ص٨ج : مـسند أيب يعلـى املوصـلي   . ٢٧٤، ص ٦ج : مسند أمحد بن حنبـل   ) ٢(
.١٠٦٩، ص ٤ج : سرية النيب ألبن هشام

.٢٠٢٩، ص ٥ج : الصحاح للجواهري) ٣(
.٥٣، ص ٣٩ج : تاريخ مدينة دمشق. ٧٨، ص ٣ج : بقات الكربىالط) ٤(





يف البكاء واحلزن

املذاهب اإلسالمية





٧١

عشريةياإلثناإلماميةمذهب : أوال

لـيهم الـسالم كـان مـوقفهم معروفـاً          بالنسبة ملـذهب أهـل البيـت ع       
وواضحاً وقد صرح علماء املذهب اإلمامي االثين عـشري جبـواز البكـاء            
على امليت عموماً وباستحبابه على سيد الشهداء عليه السالم على وجه           

وذا الشأن وردت النصوص عـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم        . اخلصوص
وحنـن هنـا    . األعالمالسالم، وصيغت على وفقها فتاوى علماء املذهب        

سنستعرض عدة من النصوص الشريفة يف خصوص البكاء على احلسني           
عليه السالم ومن مث نبين بعض فتاوى علمائنا األعـالم يف قـضية البكـاء       
على امليت عموما ومن مث نستعرض جمموعة من فتاوى أهـل الـسنة مـن           

. تغري املذهب اإلثىن عشري واليت تنص على جواز البكاء على املي

عليهم السالمالبكاء على الحسين في أحاديث أئمة أهل البيت. ١

كان علي بن «: فعن حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السالم قال
أميا مؤمن دمعت عيناه لقتل احلسني بن علي : يقولعليهما السالماحلسني 



ابِك فإنك على حق......................................................................٧٢

، دمعة حىت تسيل على خده بوأه اهللا ا غرفا يسكنها أحقاباعليهما السالم
وأميا مؤمن دمعت عيناه حىت تسيل على خده فينا ألذى مسنا من عدونا يف 
الدنيا بوأه اهللا ا يف اجلنة مبوأ صدق، وأميا مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه 
حىت تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف اهللا عن وجهه األذى 

.)١(»وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار

إن البكـاء واجلـزع   «: اهللا الـصادق عليـه الـسالم قـال       وعن أيب عبد    
مكروه للعبد يف كل ما جزع ما خال البكاء واجلزع على احلسني بـن علـي          

.)٢(»فإنه فيه مأجورعليهما السالم

عن رسول اهللا صـلى اهللا  : ويف تفسري اإلمام العسكري عليه السالم 
عليه السالمحلسني أال صلى اهللا على الباكني على ا«: عليه وآله وسلم قال

إن ... أال وصلى اهللا على من بكى على احلسني رمحة وشفقة. واملقيمني عزاءه
اخلزان يف اجلنان، إىل املالئكة يأخذون الدموع املصبوبة لقتل احلسني ويلقوا

.)٣(»فيمزجوا مباء احليوان فتزيد عذوبتها وطيبها ألف ضعف

ذكره اختصارا أفىت علماء املذهب وتبعاً هلذه الروايات وغريها مما مل ن
جبواز البكاء على احلسني عليه السالم وأهل بيتـه وبـاقي           : االثين عشري 

.األئمة املعصومني عليهم السالم على وجه اخلصوص

.قم املشرفة-، حتقيق ونشر مؤسسة آل البيت ٥٠١، ص ١٤ج : وسائل الشيعة) ١(
.٥٠٧ص: املصدر السابق) ٢(
.، للشيخ علي النمازي٢١١، ص ٧ج : مستدرك سفينة البحار) ٣(
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علماء الدينفتاوىالبكاء على الميت في . ٢
البكـاء لـيس بـه     «: رمحـه اهللا  فقد جاء يف املبسوط للـشيخ الطوسـي         

واخلـدش وجـز الـشعر والنـوح فإنـه كلـه باطـل حمـرم         بأس، وأما اللطـم   
هذا القول يف عموم موتى املسلمني باسـتثناء احلـسني عليـه      )١(»...إمجاعاً

.السالم ومصيبته
: ، وعن احملقـق احللـي يف املعتـرب قـال    )٢(وعن ابن إدريس احللي مثله   

ن إن إبراهيم خليل الرمح: عليه السالم قال-الصادق -عن أيب عبد اهللا «
والن يف البكاء ختفيفـاً مـن احلـزن    . سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته  

وجيوز النياحة على امليت بتعداد فضائله ... وتسكينا من اللوعة واألصل جوازه
أي حجتنا على جواز -لنا ... كذب وال تظلم وال تسخطإىل من غري ختط

النيب صلى اهللا عليه كانت تنوح علىعليها السالمما روي أن فاطمة -ذلك

إىل أنه ميكن أن يكون أشارة)٣(واجلواب عما ذكروه من احلديث... وآله وسلم
النوح الذي يتضمن جزعاً وسخطاً، أو قوالً باطالً، لكن ليس مطلق النوح 

وفضائله -خصائص امليت -كذلك، وإمنا نبيح منه ما يتضمن ذكر خصائصه 
.)٤(»...ا ال يتضمن ما ذكروهوفواضله وحكاية التأمل بفقده، وهذ

.١٨٩، ص ١املبسوط للشيخ الطوسي، ج ) ١(
.١٧٣، ص ١البن إدريس احللي، جالسرائر ) ٢(
أي اجلواب عن اعتراض بعض فقهاء املذاهب األخرى من النهي عـن البكـاء متـسكا             ) ٣(

.ببعض األحاديث
.٣٤٥و ص ٣٤٤، ص ١املعترب للمحقق احللي، ج ) ٤(
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وممن قال جبواز البكاء وعـدم كراهتـه سـواء قبـل خـروج الـروح أو         
ومـن الفقهـاء املتـأخرين نـذكر       ،  )١(بعدها، العالمة احللي رمحه اهللا تعـاىل      

جيوز البكاء على «: على سبيل املثال الشيخ لطف اهللا الصايف حيث قال  
وجـد، ولكـن ال يقـول مـا     امليت بل قد يـستحب عنـد اشـتداد احلـزن وال        

يسخط الرب، وكذا جيوز النوح عليـه بـالنظم والنثـر إذا مل يـشتمل علـى        
الباطل من الكذب وسائر احملرمات، بل ومل يـشتمل علـى الويـل والثبـور       

.)٣(، ومثله ما يف هداية العباد للسيد الكلبايكاين)٢(»على األحوط

ــا قــدمياً وحــديثاً علــى وجــود خــصوصية    ــدة وقــد نــص فقهاؤن زائ
ومن ضمنها مصيبة سيد شـباب أهـل       عليهم السالم    ملصائب أهل البيت  

وممن . حيث أفىت مجع كبري منهم برجحان البكاء عليهمعليه السالماجلنة 
البكـاء  «: أفىت بذلك الشيخ جـواد التربيـزي علـى سـبيل املثـال مبـا نـصه                

ا الــشديد واإلبكــاء املــثري مــن األمــور املــستحبة الــيت دلــت علــى رجحاــ 
كل اجلزع والبكاء مكروه ما خال اجلزع والبكاء لقتل ... النصوص الكثرية
.)٤(»احلسني واهللا العامل

، ٢ج: تــذكرة الفقهــاء لــه أيــضاً.  ٤٦٦، ص ١ج : منتــهى املطلــب للعالمــة احللــي) ١(
.١١٨ص

.٤٣٥املسألة . ٧٥، ص ١ج : باد للشيخ لطف اهللا الصايفهداية الع) ٢(
.٤٣٥، املسألة ٨٩، ص ١ج ) ٣(
.٤٤٣، ص ٣ج : صراط النجاة للمريزا جواد التربيزي) ٤(
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األموات َّـ اِّـذهب الشافعيعلىالبكاء: ثانيًا

النياحـة علــى امليـت بعــد   )١(وأكــره«: قـال الــشافعي يف كتـاب األم  
اً وال يدعونَ وأرخص يف البكاء بال أن يتأثر وال أن يعلن إال خري... موته

٢(»...حبرب قبل املوت فإذا مات أمسكْن(.
ما ذهب إليـه الـشافعي مـن جـواز البكـاء       إىل   وذهب إمساعيل املزين  

.)٣(قبل خروج الروح أما بعدها فال جواز
البكـاء علـى   : الثالثـة «: وقال عبـد الكـرمي الرافعـي يف فـتح العزيـز         

والندب حرام ... وىلامليت جائز قبل زهوق الروح وبعده وقبل الزهوق أ
وحنـو ذلـك، وكـذا    ه، وا جـبال هوهو أن يعدد مشائل امليت فيقال وا كهفا  

.)٤(»النياحة واجلزع بضرب اخلد وشق الثوب ونشر الشعر كل ذلك حرام
البكـاء علـى امليـت جـائز قبـل املـوت          «: وقال حميي الـدين النـووي     
بـضرب اخلـد   والنياحة حـرام واجلـزع   ... وبعده وقبله أوىل والندب حرام   

وشق الثوب ونشر الشعر حرام، وإذا فعل أهل البيت شـيئاً مـن ذلـك ال      
.)٦(»متأول عـلى مـن أوصى بالنياحة عليه)٥(يعذب امليت، واحلديث فيه

.لفظ أكره ال يدل على احلرمة بل يدل على اجلواز لكنه جواز على كراهة) ١(
.٣١٨، ص ١ج : كتاب األم للشافعي) ٢(
.٣٩ص : خمتصر املزين) ٣(
.٢٥٤، ص ٥ج : فتح العزيز) ٤(
.احلديث يف أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه) ٥(
.٦٦٥، ص ١ج : روضة الطالبني حمي الدين النووي) ٦(
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-صرح القاضي حـسني فقـال يـستحب         «: وقال حممد بن الشربيين   
وعــدم الرغبــة يف -فــراق امليــت -إظهــاراً لكراهــة فراقــه -أي البكــاء 

وجيوز بعد املوت أيضاً ولو بعد الدفن، ألنه صلى اهللا عليه وآلـه         ... لهما
وبكى على قرب بنت لـه وزار      ... وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته      

وينبغي أن يقال إذا كان     : قال السبكي ... قرب أمه فبكى وأبكى من حوله     
لقيامة للرقة على امليت وما خيشى عليه من عقاب اهللا تعاىل وأهوال يوم ا

للجـزع وعـدم     -البكاء   -فال يكره وال يكون خالف األوىل، وإن كان         
هــذا كلــه يف البكــاء : قــال الزركــشي. التــسليم للقــضاء فيكــره أو حيــرم

.)١(»بصوت أما جمرد دمع العني فال منع منه

البكاء على اِّـيت َّـ اِّـذهب اِّـالكي: ثالثًا

اء احلـي قـال     إن امليـت ليعـذب ببكـ      «: قال جـالل الـدين الـسيوطي      
... النووي فأوله اجلمهور على من أوصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته    

وقالت طائفة إنه يعذب بسماعه بكـاء أهلـه ويـرق هلـم وإليـه ذهـب ابـن          
جرير ورجحه القاضي عياض وقالت عائشة معنـاه أن الكـافر يعـذب يف       
حال بكـاء أهلـه عليـه بذنبـه ال ببكـائهم قـال والـصحيح قـول اجلمهـور                

.)٢(»وأمجعوا على أن املراد بالبكاء بصوت ونياحة ال جمرد دمع العني

.٣٥٦و ٣٥٥، ص ١ج: مغين احملتاج حملمد الشربيين) ١(
. ٢٤٣ص : تنوير احلوالك جلالل الدين السيوطي) ٢(
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البكاء جائز من غري نياحـة ونـدب واجلـزع          «: وقال احلطاب الرعيين  
.)١(»وضرب اخلد وشق الثوب حرام

واحلاصــل أن البكــاء جيــوز عنــد املــوت وبعــده  «: وقــال الدســوقي
ا أو مع أحدمها بقيدين، عدم رفع الصوت وعدم قول القبيح، وأما معهم

فهو حرام كما حيرم اللطم على الصواب، وحمل جـواز البكـاء بالقيـدين              
.)٢(»املذكورين إن مل جيتمعوا له وإال كره

جواز البكاء َّـ اِّـذهب الحنفي: رابعًا

ويكـره النـوح والـصياح يف اجلنـازة ومـرتل           «: الكاشاين رقال أبو بك  
ن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه          فأما البكاء فال بأس به ملا روي ع       ... امليت

.)٣(»...وسلم أنه بكى على ابنه إبراهيم

باب الرخصة يف البكاء «وقد عقد املارديين يف اجلوهر النقي باباً أمساه 
.)٤(فراجع» بال ندب وال نياحة

.)٥(»فأما البكاء فال بأس به«: وقال ابن جنيم املصري

.٤٧، ص ٣ج : مواهب اجلليل للحطاب الرعيين) ١(
.٤٢٢، ص ١ج : حاشية الدسوقي) ٢(
.٣١٠، ص ١ج : بدائع الصنائع أليب بكر الكاشاين) ٣(
.٦٨، ص ٤ج: اجلوهر النقي) ٤(
.٣٣٧، ص ٢ج : البحر الرائق ابن جنيم املصري) ٥(
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جواز البكاء َّـ اِّـذهب الحنبلي: خامسًا

والبكاء غري مكروه إذا مل يكن معه «: بد اهللا بن قدامة يف املغينقال ع
وأمـا النـدب فهـو    ... ندب وال نياحة أما البكاء مبجرده فال يكره يف حال 

والنياحـة ومخـش الوجـوه وشـق     ... تعداد حماسن امليت وما يلقون بفقده   
و اجليوب وضرب اخلدود والدعاء بالويل والثبور، فقال بعض أصحابنا ه   

مكروه ونقل حرب عن أمحد كالمـاً فيـه احتمـال إباحـة النـوح والنـدب              
وائل كانا يـستمعان النـوح   أبواختاره اخلالل وصاحبه واثلة بن االسقع و  

بنـت   -إذا ذكرت املرأة مثل ما حكي عن فاطمـة          : ويبكيان، وقال أمحد  
يف مثل الدعاء ال يكون مثل النوح يعين ال     -عليها السالم النيب األعظم   

يا أبتاه، من ربه ما : بأس به، وروي عن فاطمة رضي اهللا عنها أا قالت
وقـال عبـد   .)١(»...نعاه، يـا أبتـاه أجـاب ربـا دعـاه        لأدناه يا أبتاه جربائي   
وجيوز البكـاء علـى امليـت وأنْ جيعـل املـصاب علـى         «: الرمحن بن قدامة  

.)٢(»...رأسه ثوباً ليعرف به ليعزى، والبكاء مبفرده ال يكره يف حال
علـى امليـت قبـل املـوت وبعـده       ... وال يكره البكاء  «: وقال البهويت 

: وذكـر الـشيخ تقـي الـدين يف التحفـة العراقيـة            ... لكثرة األخبار بـذلك   
البكاء على امليت على وجه الرمحة حسن مستحب وذلك ال ينايف الرضـا   

.)٣(»...خبالف البكاء عليه لفوات حظه منه
.٤١١و ٤١٠، ص ٢ج : املغين لعبد اهللا بن قدامة) ١(
.٤٢٩ص ، ٢ج : الشرح الكبري لعبد الرمحن بن قدامة) ٢(
.١٨٨، ص ٢ج : كشف القناع للبهويت) ٣(
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لعلم احلديث والروايـة منـافع مجـة ال حتـصى شـأنه شـأن كـثري مـن                   
العلوم، فالرواة هم من حفظ لنا أخبار الـسابقني وأحـاديثهم مـن خـالل       
نقل أقـواهلم وأفعـاهلم، ولـوال هـؤالء الـرواة ملـا عرفنـا شـيئاً عـن الـسنة            

م اسـتطعنا التعـرف علـى الـنيب     احملمدية والرسالة اإلسالمية، فمن خالهلـ    
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ورسـالته وأقـوال األئمـة الطـاهرين علـيهم                  
الـسالم، وكلمـا ابتعــدت األمـة عـن عــصر الـنص ازدادت أمهيـة الــرواة       
والرواية، إال أن العوامل اليت منعت كتابة الرواية وانتشارها حالـت دون             

حياا الدينية والدنيوية، ومـن     وصول كثري مما حتتاجه األمة اإلسالمية يف        
ف بــالكم اهلائــل مــن أهــم هــذه العوامــل العامــل الــسياسي الــذي عــص

اليت لو وصلت إلينا كما صدرت صلى اهللا عليه وآله وسلم    روايات النيب 
لبـان احلـق وانتـشرت       صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        عن الرسول األكـرم     

.احلقيقة
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بعـد يـوم وسـنة بعـد     الـراوي والروايـة يومـاً   إىل   فعظمت احلاجة 
سنة، فكلما ابتعدنا عن عصر النبوة كلمـا احتجنـا ملعرفـة املزيـد مـن                
األخبار والروايات اليت من خالهلا يستطيع الناس إجياد احللول املناسبة 
واألجوبة الشافية املتناسبة مع أقوال النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم            

.وأفعاله

ــق للوصــول  ــة اإىل ولكــن الطري ــل  الرواي ــصحيحة والتحلي ــهل الرتي
واملوقف احلقيقي مل يكن متاحاً ومل يكـن سـهالً، ألن األهـواء واألطمـاع           
وحب الدنيا والكذب وشراء ضمائر كثري من الرواة باملال واجلاه حـال يف         

القول الـسديد الـصادر عـن الرسـول      إىل   كثري من األحيان دون الوصول    
.األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليـه وآلـه   قيقة وكثر الكذب على رسول اهللا       فشوهت احل 
ويـه عـن     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        بعد وفاته رغم حتذيراتـه       وسلم

مـن كـذب   «: صلى اهللا عليه وآله وسلم ممارسة هذه الرذيلة كما يف قوله       

، فكانـت هـذه اآلفـة مـن أخطـر           )١(»علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار     
على احنراف األمة عن مسارها املستقيم الذي رمسه         اآلفات اليت ساعدت  

.صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

، ١ج :وســنن الــدارمي. ٢٩٢ص ٥، وج ٧٨، ص ١ج : مـسند امحــد بــن حنبــل ) ١(
.٥٦، ص ١ج : وشرح مسلم للنووي. ٧٦ص
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واآلفة األخرى الـيت أسـهمت يف تـشويه احلقيقـة أيـضاً هـي سـقوط         
الكثري من الرواة يف وهم اإلحاطة باحلديث الشريف حيث يسمع الـراوي          
نصف احلديث الشريف دون أن يسمعه كله كما صـدر عـن الـنيب صـلى            

اهللا عليه وآله وسلم، فنراه تارة يـسمع مقدمـة احلـديث وال يـسمع ذيلـه                  
فيتوهم أنه مسع احلديث بأكمله، فينقله للناس كمـا مسعـه ناقـصاً ال كمـا             

.قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

وهناك آفة ثالثة وهي استماع احلديث املنسوخ دون احلديث الناسـخ          
يث حيث كـان الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      كما حصل يف كثري من األحاد    

وسلم يأمر بشيء يف حديث معني مث ينهى عنه يف حديث آخـر والـراوي                
ال يعلم بذلك النهي أو بالعكس فيقع الـراوي يف لـبس وخلـط خطرييـن             

.ضياع النص الذي جيب أن يتعبد بهإىل يؤديان

فإذا أصيب احلديث أو الرواية بإحدى هذه اآلفات الثالث خرجـت         
ضياعها وطمسها يف الباطل إىل احلقيقة مشوهة عليلة، بل قد يصل األمر 

وهذا ما حصل بعينه للروايات اليت وردت . فتقع األمة يف احلرية والضالل  
يف البكاء على امليت حيث وردت روايات تنـهى عـن البكـاء علـى امليـت         

عذابه بفعل غريه دون ذنب اقترفه سوى أنه ميت بكـى لفقـده             إىل   وتشري
.الباكون، وحزن لبعده األحبة
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محاكمة علمية

لقد وردت بعض الروايات اليت تنهى عن البكاء على امليت وهي ال ختـرج               
.عن أحد احتمالني، أو أحد حالتني من احلاالت الثالث اليت بيناها سابقاً

االحتمال األول

إا روايات مكذوبة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم ويـستدل             
ا مبا يليعلى كذ:
إا خمالفة لظاهر الكتاب الكرمي والقرآن احلكيم الذي ال يأتيه :أوال

الباطل من بني يديه وال من خلفه، وال خـالف بـني املـسلمني يف أن مـن           
خالف كتاب اهللا عز وجل وى عما أحله أو عـارض مـا أجـازه حقيـق           

، كمـا يف  بأن ال يقبل منه ي وال معارضة، وال يقبل منه قول وال حجة      
أطـ افـانظروا مـا و  «: احلديث الوارد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم        

.)١(»كتاب اهللا فخذوه وما خالف كتاب اهللا فدعوه
وسنستعرض أوال الروايات اليت صرحت بعذاب امليت بـسبب بكـاء    

:أهله وأحبته
وإن امليـت يعـذب   ...«: عن عبد اهللا بن عمـر قـال   :الرواية األوىل 

.)٢(»...ه عليهببكاء أهل

.٣١٣، ص ١٠، وج ١١٢، ص ٦ج : املصنف للصنعاين) ١(
.٤١، ص ٣ج : وصحيح مسلم.  ٨٥، ص ٢ج : البخاري) ٢(
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امليـت  ... «: عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب قال:الرواية الثانية 
.)١(»يعذب يف قربه مبا نيح عليه

.)٢(»من يبك عليه يعذب«: عن عمر قال:الرواية الثالثة

إن امليـت ليعـذب     ... «: عن عمر بن اخلطاب قـال      :الرواية الرابعة 
.)٣(»...ببعض بكاء أهله

هذه النصوص آليـات اهللا يف كتابـه العزيـز هـي ان     وأما وجه خمالفة 
القرآن صرح يف مواضع عديدة وآيات كـثرية بـأن اإلنـسان مـسؤول عـن       
أفعال نفسه ال عن أفعال غريه، فهو يعذب ويثاب على مـا اقترفتـه يـداه              

Á           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹Â<: وباشره بنفـسه كمـا يف قولـه تعـاىل         
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وال تكسب كل نفـس إال عليهـا وال تـزر    «: قال ابن كثري يف تفسريه    
وازرة وزر أخرى إخبار عن الواقع يوم القيامة يف جزاء اهللا تعاىل وحكمه 

وإن شراً فشر وإنه ال وعدله أن النفوس إمنا جتازى بأعماهلا إن خرياً فخري

.٤١ص ،٣ج : صحيح مسلم) ١(
.٦٨٨، ص ١٢ج : كرت العمال للمتقي اهلندي) ٢(
.٤٣، ص ٣ج : صحيح مسلم) ٣(
.١٦٤: سورة األنعام، اآلية) ٤(
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وإن تدع «حيمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعاىل كما قال 
فـال  «وقولـه تعـاىل   » محلها ال حيمل منه شيء ولو كان ذا قـرىب      إىل   مثقلة

قال علماء التفسري أي فال يظلم بأن حيمل عليـه        » خياف ظلماً وال هضما   
.)١(»...حسناتهسيئات غريه وال ضم بأن ينقص من

قولـه وال تكـسب كـل نفـس إال          «: وقال الشوكاين يف فـتح القـدير      
عليها أي ال يؤاخذ مما أتت من الذنب وارتكبت من املعصية سواها فكل 

.)٢(»غريهاإىل كسبها للشر عليها ال يتعداها

» وال تزر وازرة وزر أخرى    «وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله         
.)٣(ب غريه وال يؤاخذه بعملهقال ال حيمل اهللا على عبد ذن

وباجلملة فإن روايات حترمي البكـاء معارضـة وخمالفـة آليـات أخـرى            
عديدة من القرآن الكرمي مل نذكرها طلباً لالختصار، ويؤيد كذب روايات   
النهي عن البكاء ما جاء عن ابن عباس حينما قيل له إن فالناً ـى عـن                

وجدمتوها فيه فقد كذب علـى اهللا  انظروا يف كتاب اهللا فإن  «: املتعة فقال 
، وحنن لو طبقنا هذه القاعدة   )٤(»وعلى رسوله وإن مل جتدوها فقد صدق      

وفتشنا عن قول منكري البكاء وأن امليت يعذب ببكاء من يبكي عليه من 

.٢٠٧، ص ٢ج : تفسري ابن كثري) ١(
.١٨٦، ص ٢ج : فتح القدير للشوكاين) ٢(
.٦٧، ص ٣ج : الدر املنثور للسيوطي) ٣(
.٢٣٨، ص٣ج: الشرح الكبري لعبد اهللا بن قدامةو. ٢٣٨، ص ٣ج : املغين لعبد اهللا بن قدامة) ٤(
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أهله لوجدناها مفقودة مـن الكتـاب العزيـز، بـل لوجـدنا أن املـذكور يف                
حينئـٍذ أن نقـول بكـذب هـذه       القرآن على خالف ما أدعوه، فال نتحرج      

األخبار على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال ذنـب لنـا     
يف تكذيبها فنحن نتبع سنة صـحايب جليـل عـرف فـضله مجيـع املـسلمني           

.وهو ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه

ومما يؤكد لنا كذب هذه الروايات هو أا خمالفة لسنن األنبياء :ثانياً
فقد أوضحنا يف هذا الكتاب أن احلزن والبكاء كان شعار األنبيـاء              العظام

العظام، وسنة من سننهم، وقد بكى آدم عليه السالم علـى ولـده هابيـل      
الذي قتل ظلماً بيد أخيه قابيـل، فمـن غـري املعقـول أو املقبـول أن يقـوم           
هؤالء العظماء بفعل شـيء جيلـب علـيهم الـضرر يف دينـهم ويفعلـوا مـا              

.سوء والعذاب ألعزائهم من األمواتجيلب ال

فالبكاء واحلزن سنة من سنن األنبياء عليهم السالم فال ينبغي لعاقل 
أن يزهد يف سننهم أال أن يكون سفيها نفسه ناقـصا عقلـه بـشهادة قولـه              

:، وقال تعاىل  )١(>...]    \  [  ^Z Y      X     W V  <:تعاىل
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.١٣٠: سورة البقرة، اآلية) ١(
.٩٠-٨٩: سورة األنعام، اآلية) ٢(
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مأمورون بأن نقتدي بسننهم وداهم عليهم السالم ومن سـننهم البكـاء     
على األموات كما بكـى آدم علـى ابنـه أربعـني سـنة كمـا تقـدم سـابقا،                     
ومــأمورون كــذلك أن نعــد ســننهم وأقــواهلم وأفعــاهلم مبرتلــة ســنة الــنيب  

له وسلم ألا سنة واحدة كما يدل عليه      األعظم حممد صلى اهللا عليه وآ     
:قوله تعاىل
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إن هذه الروايات املانعة عن البكاء معارضة لسنة النيب األكرم   : ثالثاً
صلى اهللا عليه وآله وسلم القطعية الصدور والـيت تـواترت عنـه لفظـاً أو             

كاء الرسول األعظـم صـلى اهللا   معىن، فقد تبني لك مما نقلناه فيما سبق ب       
عليه وآله وسلم على أصحابه وبعـض أوالده وبناتـه وعلـى عمـه محـزة                

.١٣٦: سورة البقرة، اآلية) ١(
.٨٤: سورة آل عمران، اآلية) ٢(
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وعلى ابن عمه جعفر بن أيب طالب وعلى إبراهيم ولده وفلذة كبده وما مل 
نذكره أكثر وأكثر، فلو صح حديث النهي عن البكـاء وأن امليـت يعـذب       

آله وسلم سبباً وأداة لتعذيب ببكاء أهله عليه، لكان النيب صلى اهللا عليه و
الصاحلني من أهل بيته والعياذ باهللا ولكان محزة عمه وإبراهيم ابنه وجعفر 
ابن عمه يتقلبون يف العذاب يصب عليهم صباً والنيب صلى اهللا عليه وآله 
وسلم يبكي غري مكترث ملا يصيبهم، وغري حافل بالعذاب الذي يتعرض            

.هللا من اخلطل ومقالة السوءإليه هؤالء بسبب بكائه، نعوذ با

وحيق لنا أن نتساءل أكان النيب األعظم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       
يعلم أن بكاءه يسبب هلؤالء األطهار الذين بكى عليهم األمل والعذاب أم          

.ال؟

فإن قلتم نعم كان يعلم بأم يعذبون بسبب بكائه عليهم وهو مـع              
قبيح للغاية ويـستحيل أن يـصدر      ن هذا األمر    إذلك مستمر بالبكاء، قلنا     

وهو عني الرمحة صلى اهللا عليه وآله وسلم من شخص الرسول األعظم     
قبح البكاء الذي يكون سبباً يف عذاب اآلخرين فهو فضالً عن والشفقة،

فعل بعيد عن األخالق السامية بل هو غلظة يف القلب وقسوة يف الطبع،   
:قوله تعاىليفصلى اهللا عليه وآله وسلموهذا منفي عنه 

>.-, +*)/6  5 4 3 2   1  07<)١( ،

.١٥٩سورة آل عمران، اآلية ) ١(
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مـن خلـق عظـيم      صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       وهو أيضا خمالف ملا عليه      

.)١(>n  m     l  k<: شهد به خالقه سبحانه وتعاىل يف قوله

وإن قلتم ال فالنيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم ال يعلـم بـأن أولئـك             
مــد هللا فبهــذا يثبــت أن تلــك األحاديــث  املــوتى يعــذبون ببكائــه قلنــا احل

الواردة يف النهي عن البكاء وأن امليت يعذب ببكاء أهله ال صلة هلا بالنيب       
األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم وال علم له ا بل هي مما كذب عليه          
ولفقت على لسانه، المتناع أن يقـول الـنيب شـيئاً وخيالفـه يف الواقـع وال          

.ل والتطبيقيعلمه يف مقام العم

اخــتالق روايــات حتــرمي البكــاء وكــذا وعــدم   وممــا يؤكــد:رابعــاً
واقعيتها وارتباطها بالرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم، بل هـي      
ــصورة     ــا ب ــراوي وزخرفه ــراوي واحملــدث، أطرهــا ال انعكــاس لنفــسية ال
ورتشها برتوش شرعية ليضفي عليها صبغة إسالمية إلزاميـة عـن طريـق          

.ها لشخص النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلمنسبت

وهذا الكالم ليس من القول اجلزاف ملا له من دليل نـستعرضه فيمـا      
:يلي

ولكن البد أوالً أن نعرف من هو املـصدر األسـاس لروايـات حتـرمي      
البكاء على موتى املؤمنني؟ واجلواب هو انه قـد اعتـرف غـري واحـد بـأن             

.٤سورة القلم، اآلية ) ١(
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بن اخلطاب وابنـه عبـد اهللا بـن عمـر كمـا      مصدر تلك الروايات هو عمر    
إن امليـت ليعـذب     «: عن النووي يف شـرحه لـصحيح مـسلم حيـث قـال            

ببكاء أهله عليه ويف رواية ببعض بكاء أهله عليـه ويف روايـة ببكـاء احلـي           
ويف رواية يعذب يف قربه مبا نـيح عليـه ويف روايـة مـن يبـك عليـه يعـذب             

.)١(»...ب وابنه عبد اهللاوهذه الروايات من رواية عمر بن اخلطا

ومن املقطوع به أن عبد اهللا قد أخذ حديثه عن أبيه عمر بن اخلطاب 
فيصبح املصدر الوحيد الناقـل لروايـات البكـاء وأن امليـت يعـذب ببكـاء                 

.أهله هو عمر بن اخلطاب

وإذا عرفنا مصدر تلك الروايات البد أن نرجع قليالً لنـرى مـا هـو                
خلطاب جتاه قضية البكاء؛ ألن يف معرفتنا هذه       املزاج الشخصي لعمر بن ا    

نعرف سبب خلق هذه الروايـات فالـذي يظهـر مـن الروايـات اآلتيـة أن                 
البكاء ال ينسجم مع ذوق عمر بل يسبب له إزعاجا نفـسيا كمـا روي يف     

فلما ماتـت زينـب ابنـة رسـول اهللا صـلى اهللا        ...«: مسند أمحد بن حنبل   
احلقـي  : لى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـ عليه وآلـه وسـلم قـال رسـول اهللا        

بسلفنا الصاحل عثمـان بـن مظعـون فبكـت النـساء فجعـل عمـر يـضرن           
مث قال صـلى اهللا عليـه     . بسوطه فأخذ رسول اهللا بيده وقال مهالً يا عمر        

: لتشبيه بأكف الترتيه البن اجلوزي احلنبلي  دفع شبه ا  . ٢٢٨، ص   ٦ج  : شرح مسلم ) ١(
.، حتقيق حسن السقاف٣٤ص 
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ابكني، وإياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكـن مـن القلـب            : وآله وسلم 
.)١(»واللسان فمن الشيطانوالعني فمن اهللا والرمحة ومهما يكن من اليد

مـر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه       «: وعن أيب هريـرة قـال    
وسلم جنازة معها بواك فنهرهن عمر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه       

.)٢(»دعهن فإن النفس مصابة والعني دامعة والعهد حديث: وآله وسلم

اهللا عليـه  مات ميت من آل رسول اهللا صلى  «: وعن أيب هريرة قال   
وآله وسلم فاجتمع النـساء يـبكني عليـه فقـام عمـر ينـهاهن ويطـردهن،               
فقال رسول اهللا دعهن يا عمر فان العني دامعة والقلـب مـصاب والعهـد       

.)٣(»قريب

ومما يدل على أن منع عمر بن اخلطاب كان منعاً مزاجياً وليس منعاً        
النـاس إن عمـر   عجباً لقـول  «: شرعياً ما رواه عبد اهللا بن عكرمة بقوله       

بن اخلطاب ى عن النوح، لقد بكى على خالد بن الوليد مبكـة واملدينـة             
نساء بين املغرية سبعاً يشققن اجليوب ويـضربن الوجـوه وأطعمـوا الطعـام         

.)٤(»تلك األيام حىت مضت ما ينهاهن عمر

، ٣ج: املـــستدرك علـــى الـــصحيحني. ٢٣٧، ص ١ج : مـــسند أمحـــد بـــن حنبـــل) ١(
.١٩٠ص

.٣٣٣، ص ٢مسند امحد، ج ) ٢(
.١٩، ص ٤سنن النسائي، ج ) ٣(
.٤٢٩٠٨، حديث رقم ٧٣١، ص ١٥كرت العمال، ج ) ٤(



٩٣...................................................املسلمنيموتىعلىالبكاءحتريمادعاءرد

فالتناقض هنا واضح فتارة يـضرب بالـسوط ويرمـي بـاحلجر وحيثـو              
، وتارة يترك النساء يـبكني سـبعة أيـام ويـشققن          )١(بالتراب كل من يبكي   

الثياب ويضربن الوجوه ويطعمون الطعام، وهذا إن دل على شـيء فإنـه    
يــدل علــى أن عمــر بــن اخلطــاب مل يكــن يتحــرك مــن وحــي النــصوص 
الشرعية بل من وحي املزاج الشخصي فالوقـت الـذي يـصفو فيـه مـزاج             

ه عكر املـزاج يعاقـب علـى        اخلليفة يسمح بالبكاء والوقت الذي يكون في      
.البكاء ويضرب

االحتمال الثاني

لو تغاضينا عن كل ما سبق ومل نقل إن روايـات النـهي عـن البكـاء             
هي من قسم املكذوب على الـنيب األعظـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                
فالبد أن تكون من ضمن القـسم الثـاين الـذي بينـاه سـابقاً، وهـو قـسم                    

ظها ومساعها، وعليه يصبح عمر بن اخلطـاب       التوهم يف نقل الرواية وحف    
مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم جـزءاً مـن احلـديث دون          
التكملة فرواه على نقصه وبىن عليه بنيانه ظناً منه أنـه يتبـع أثـر الرسـول           

.األعظم ويسري بسنته

وهذا الـرأي لـه أيـضاً مؤيـدات مقبولـة ومـن هـذه املؤيـدات روايـة                
يب بكر حينما ذكر هلا ي عمر عن البكاء علـى امليـت وأنـه             عائشة بنت أ  

.٨٥، ص٢صحيح البخاري، ج) ١(
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أما واهللا مـا حتـدثون هـذا احلـديث عـن      «: يعذب ببكاء أهله عليه فقالت 
كاذبني مكذبني ولكن السمع خيطئ، وإن لكم يف القرآن ملـا يـشفيكم أال           

: تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قـال     
.)١(»د الكافر عذاباً ببكاء أهله عليهإن اهللا ليزي

وقد ذكـر لعائـشة أن عبـد اهللا بـن عمـر يقـول إن امليـت ليعـذب            
يغفـر اهللا أليب عبـد الـرمحن أمـا أنـه مل           «: ببكاء احلي، فقالـت عائـشة     

يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إمنـا مـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه        
ون عليها وإا لتعذب إم ليبك: وسلم على يهودية يبكى عليها فقال

.)٢(»يف قربها
يرمحه اهللا مل يكـذب ولكنـه وهـم، إمنـا     «: ويف رواية ثالثة عنها أيضاً   

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لرجـل مـات يهوديـاً إن امليـت           
.)٣(»ليعذب وإن أهله ليبكون عليه

وعلى أي حال فإذا كان عمر وابنـه عبـد اهللا قـد نـسيا أو تومهـا أو                 
ذبا وافتعال احلديث فإنه ال ميكن االستدالل ذه األحاديث على النهى     ك

عن البكاء فهي إما مـردودة وإمـا مؤولـة فيهـا احتمـاالت شـىت وإذا ورد               
.االحتمال بطل االستدالل

.١٩، ص ٤ج : سنن النسائي) ١(
.٤٥، ص ٣ج : صحيح مسلم) ٢(
.٢٣٦، ص ٢ج : سنن الترمذي) ٣(



جواز البكاء واجلزع

عليه السالمعلى احلسني 





٩٧

عـصور األنبيـاء  ضنا تـاريخ احلـزن والبكـاء سـواء يف     امن بعد استعر  
، يـصبح  صلى اهللا عليه وآله وسلمأو يف عصر نبوة اخلامت     عليهم السالم   

عليـه  سيد شـباب أهـل اجلنـة        لليس مبستهجن وال مبستغرب جواز احلزن       
وإجــراء الــدمع الغزيــر علــى مــصيبته الــيت أبكــت الــسماء دمــاً،  الــسالم

. يتكما سيأصلى اهللا عليه وآله وسلمقرحت عني الرسول الكرمي او

وبالرغم من كفاية ما أوردناه سابقاً كدليل على جواز البكاء واحلزن 
جـواز احلـزن   االستدالل علـى ن يستفاد منه يفأبشكل عام والذي ميكن   

ننا وإمتامـاً للفائـدة وزيـادة    أ، إال عليه السالم والبكاء على اإلمام احلسني     
عــل للحجــة علــى املنكــرين ســنورد بعــض األدلــة الــيت تــصحح هــذا الف 

.عليهم السالمالشريف الواقع من قبل أتباع مذهب أهل البيت 

سنة قـام  عليه السالمن احلزن والبكاء على احلسني      إ:الدليل األول 
بفعلـها، فيكـون مـشموالً حينئـذ بتلـك      صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  النيب  
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فمـن  «: عن تركها بقولـه صلى اهللا عليه وآله وسلمالسنن اليت ى النيب     

لست «: وهو أيضاً مشمول بقول أيب بكر. )١(»سنيت فليس مين رغب عن 
يعمل به إال عملت صلى اهللا عليه وآله وسلمتاركاً شيئاً كان رسول اهللا 

والشيعة أيـضاً  . )٣(»...)٢(ن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ      إبه فاين أخشى    
ن تركت البكاء على احلسني واحلـزن ألجلـه أن تزيـغ ومتيـل عـن        إختشى  

. ألم حينئذ سيتركون سنة نبوية شريفةاحلق

سنة نبوية عليه السالمن احلزن والبكاء على احلسني   أومما يدل على    
مـا  تلك الرواياتو من،كل الفرق واملذاهب اإلسالمية   وتهمستحبة ما ر  

كـان احلـسن واحلـسني يلعبـان بـني يـدي الـنيب        «: ا قالتأعن أم سلمة    
ن أمتـك  إييت فرتل جربائيل فقـال يـا حممـد    يف بصلى اهللا عليه وآله وسلم   

فبكــى رســول اهللا ،احلـسني إىل تقتـل ابنــك هـذا مــن بعــدك فأومـأ بيــده   
. )٤(»...ووضعه على صدره

ويف رواية ثانية إا رمحها اهللا مسعت نشيج رسـول اهللا وهـو يبكـي،           
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      فاطلعت عليه فإذا احلسني يف حجره والـنيب         

. الطبعة الثانية دار املعرفة للطباعة والنشر٢١٠ص٣فتح الباري البن حجر ج) ١(
.أن أزيغ أي أن أميل وأعدل عن احلق) ٢(
.١٥٥، ص ٥ج : وصحيح مسلم. ٤٢، ص ٤ج : صحيح البخاري) ٣(
، حتقيـق محـدي عبـد ايـد الـسلف الطبعـة       ١٠٨، ص  ٣ج  : املعجم الكبري للطـرباين   ) ٤(

. القاهرة، ط دار إحياء التراث العريب-الثانية، الناشر مكتبة ابن تيمية 



٩٩...............................................السالمعليهاحلسنيعلىواجلزعالبكاءجواز

.)١(ه وهو يبكيميسح جبين

ــها قالــت  ــها رضــي اهللا عن ــه ن احلــسني إ«: ويف روايــة ثالثــة عن علي
فقالت أم سلمة مالك يا رسول اهللا       ،دخل على رسول اهللا ففزع     السالم

إن جربائيل أخربين إن ابين هذا يقتل وانه اشتد غضب اهللا على مـن           :قال

. )٢(»يقتله

عـشرات املـصادر   ولو ال خوف اإلطالة الستعرضنا للقـارئ الكـرمي         
ن أول الباكني على احلسني يف اإلسالم هـو     أافر مبجموعها على    ضاليت تت 

ن أول جملس عقد للبكـاء هـو   أوصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب األعظم  
وأول مـن خطـب خطبــة يف   . صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم   يف بيـت الـنيب   

نيب مجاعة من النـاس هـو جربائيـل الـذي كـان يـروي قـصة الفاجعـة والـ              
!ويالـه مـن حـضور مقـدس      !وياهلا مـن خطبـة     !فياله من خطيب   ،يبكي
. فتأمل

ن البكاء واحلزن واجلزع على مـصيبة سـيد الـشهداء           إ:الدليل الثاين 
صـلى اهللا  ، فـالنيب األكـرم   عليه السالمههو من قبيل إظهار الرمحة ملصاب     

لقيـت  دة أءوكما عرفنا فيما مر سابقا بكى على بنت مو   عليه وآله وسلم  

ــس املــصدر الــسابق  )١( : ترمجــة اإلمــام احلــسني البــن عــساكر    . ١٠٨، ص ٣ج: نف
.٢٥٨ص

. ١٩٣،ص١٤ج: تاريخ مدينة دمشق.١٢٧،ص١٢ج: كرت العمال للمتقي اهلندي) ٢(
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يف البئر يف زمن اجلاهلية حىت جرى دمع عينيه على حليته املقدسة، فكيف  
قد فعل بـه مـا فعـل، مـن قطـع           )١(دة آل حممد  ءوبه يا ترى وهو يرى مو     

رأسه وخنصره، وسلب ثيابه ورفع رأسه على الرمح، وسيب حرميه وقتل    
. نأهل بيته بتلك الصورة املريعة وهو مع ماله من قدر ومرتلة وعلو شأ

صار ملا يسمع مـصيبته      عليه السالم فالشيعي من فرط حبه للحسني      
ال ميسك دمـوع عينيـه رمحـة وشـفقة ملـصابه، وحزنـاً علـى مـا نالـه مـن                   
أعدائه، وهلم يف رقة القلب هذه ويف الرمحة والـشفقة تلـك أسـوة حـسنة           

. صلى اهللا عليه وآله وسلمبرسول اهللا 

مـن جمـوزات البكـاء واحلـزن         نأقد عرفنا فيمـا مـر        :الدليل الثالث 
هو كـون ذلـك امليـت لـه     واجلزع الذي ال خيرج اإلنسان الباكي عن احلق 

خــصوصية معينــة كــأن يكــون شــهيداً أو غريبــاً أو مقتــوالً بطريقــة غــري   
. عتياديةا

قد اجتمعت فيه كل هذه األمـور فهـو شـهيد            عليه السالم واحلسني  
، وهـو املقتـول بطريقـة       بل سيد الشهداء وهو غريب بـل غريـب الغربـاء          

، عليـه الـسالم   بأبشع بكثري من تلك اليت قتل فيها محزة بـن عبـد املطلـ             
فحمزة مل يقطع رأسه وال رفع على الرماح وال طافوا بعياله ونسائه سبايا 

: قـال >=   <   ?<: روي عن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم يف قولـه تعـال             ) ١(

.١٣٤ص : ، راجع كامل الزيارات البن قولويه»نزلت يف احلسني عليه السالم«
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خر، واحلـسني  يف البلدان وال قتل أوالده وأهل بيته عطاشا واحدا تلو اآل       
. قد فعل به كل ذلكعليه السالم

ا حق ألم سلمة أن تبكي وجتزع على الوليـد بـن الوليـد ألنـه         فمثلم
مات بأرض الغربة، حق لنـا أن نبكـي وجنـزع أكثـر وأشـد علـى اإلمـام                  

كـل  ناكـرب مـ  وحريتـه  ،، ألن غربته فاقت كل غربـة عليه السالماحلسني  
. كل وحدةاشد منووحدته ،حرية

م احلـسني  إن الكون كله قد تفاعل مـع مـصيبة اإلمـا   : الدليل الرابع 
عليه السالم، فقد ورد عن مصادر العامة واخلاصة أن السماء بكـت دمـاً             
ــرت       ــسماء اســودت وظه ــسالم، وان ال ــه ال ــشهد احلــسني علي ــوم است ي

غـري ذلـك مـن اآليـات الكونيـة الـيت حتكـي لنـا االنـسجام                 إىل   الكواكب
.والتفاعل الكوين مبصيبة احلسني عليه السالم

مـا رواه ابـن   لـيت احـتفظ ـا التـاريخ      ومن تلك األحداث الكونيـة ا     
عساكر يف ترمجته لإلمـام احلـسني سـالم اهللا عليـه مـن تارخيـه نقـالً عـن           

ملا قتل احلسني اسودت السماء وظهـرت      «: خلف بن خليفة عن أبيه قال     
. )١(»الكواكب اراً حىت رأيت اجلوزاء عند العصر وسقط التراب األمحر

ملا قتل احلسني مكثنـا سـبعة       «:وعن عيسى بن احلارث الكندي قال     

:، ومثلـه مـا يف التهـذيب البـن حجـر          ٣٥٤ص  : ترمجة اإلمام احلسني البن عساكر    ) ١(
.٣٠٥، ص ٢ج
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الــشمس علــى أطــراف احليطــان كأــا إىل أيــام إذا صــلينا العــصر نظرنــا
. )١(»الكواكب يضرب بعضها بعضاًإىل املالحف املعصفرة، ونظرنا

مل تبك السماء على أحد بعد حيىي بن زكريا     «: وعن ابن سريين قال   
. )٢(»إال على احلسني بن علي

ومل مينعها خالقها    عليه السالم كي لفقد احلسني    فإذا كانت السماء تب   
من ذلك وإذا كانت الكواكب يضرب بعضها بعضاً ملا جـرى علـى سـيد             
الشهداء وأهل بيته، وهي اليت مل خيلق هلا اهللا سبحانه إحساساً وال شعوراً 
ولكنها مع ذلك تفاعلت مع الفاجعة، أفال حيق لنا التفاعل والبكـاء مـع              

.بشر قد خلقنا من عاطفة وأحاسيس؟سيد الشهداء وحنن

، ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق البن عـساكر     . ١١٤، ص   ٣ج  : عجم الكبري للطرباين  امل) ١(
. ٢٢٧ص 

.٥٤٦، ص٣ج : شرح األخبار للمغريب. ٢٢٥، ص ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق) ٢(



على متى منع البكاء

عليه السالم؟احلسني

؟وملاذا
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من غري ميعاد، بـل  مصادفةمل يكن الترويج للمنع من البكاء واحلزن    
كان هلذا املنـع جـذور تارخييـة وسياسـية وعـصبية، ولعـل التثقيـف علـى           

له جـذر تـارخيي يبـدأ منـذ          المعليه الس حرمة البكاء على اإلمام احلسني      
األيام األوىل لرحيل النيب األعظم صلوات اهللا عليه وعلى آلـه ألن أهـل    

-إعالن احلزن والبكـاء -قد اختذوا هذا األسلوبعليهم السالم    البيت
فقد بكـت    ،منهجاً للمواجهة مع الباطل وأهله، وقد جنحوا فيه أميا جناح         

أياماً وليايل بعد موت أبيها يها السالمعلالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  
حزنـاً علـى أبيهـا واحتجاجـا علـى        صلى اهللا عليه وآله وسـلم     املصطفى  

، وعلـى الـسياسة   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   غصب حقوق أهل البيت     
اجلائرة اليت اتبعت ضدهم، وبالفعل كاد هذا البكاء يقوض أركـان تلـك              

هذا الصوت الطاهر، وإمخـاد تلـك    الدولة الفلتة، لوال إم عجلوا بقمع       
. عليهما السالمالزهراء ااحلسرات والدموع اليت كانت تذرفها عين

كانت تذكر األمة عليهما السالمفكل آهة من آهات الزهراء البتول   
بعظيم ما اقترفته جتاه هؤالء األطهار صلوات اهللا علـيهم أمجعـني، وكـل        
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أو احلسن واحلسني وعلي المعليهما السدمعة كانت تسكبها مقلتا فاطمة 
علـيهم الـسالم كانـت مبرتلــة أسـفني يدقـه أهــل البيـت علـيهم الــسالم،        

. لينفجر ويطيح بأركان تلك الدولة الفلتة

من هنا وهلذه األسباب بدأ التثقيف وبشكل واسع ومنهجي ومـنظم       
االحتجاجـات الـيت يـدخل البكـاء     ومنـها على منع كل أنواع االحتجـاج     

من عواملها، وقد لعب بيـت مـال املـسلمني دوراً هامـاً يف           واحلزن عامالً 
هذه القضية، ألنه كان حتت أيدي املعارضني للبكاء، فـصارت الروايـات         
اليت متنع ظاهرة البكاء واحلزن تكثر يوماً بعـد يـوم، وصـارت األحاديـث            
تبتدع تارة ألجل عيون اخلليفة وأخرى ألجل بياض الـدراهم والـدنانري،         

ديث وزورت احلقائق وخرج علـى املـسلمني جيـل جديـد     فوضعت األحا 
من الروايات اليت متنع البكاء بكل أقسامه وأنواعه، واختذت شىت األعذار   
والطرق ملنعه، فتارة منع ألنه يؤذي امليت وأخرى منع ألنه يؤذي اخلليفة             

.ويعكر صفو مزاجه

ــب يف األمــر   ــنافه وأنواعــه      أوالعجي ــع بكــل أص ــد من ــاء ق ن البك
مساعـه اخلليفـة وأذنابـه،    إىل صوص البكاء السياسي الذي ال يرتـاح      وباخل

ويف املقابل نراهم يبكون وينتحبون علـى أمـور تـضحك الثكلـى، فعلـى            
زوجـة أيب بكـر بعـد    إىل ن عمر بن اخلطاب أتى    إ: سبيل املثال ال احلصر   

نه كان يف كل ليلـة  إال أ: موته فسأهلا عن أعمال أيب بكر يف بيته، فقالت       
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يتوضأ ويصلي مث جيلس مستقبل القبلة ورأسه على ركبتيه وتـنفس         مجعة
أىن البـن  : الصعداء فيشم يف البيت روائح كبد مشوي، فبكى عمر وقال 

ن كـان يـتم     أن أبـا بكـر بعـد        إ: ، ويف رواية ثانية   )١(اخلطاب بكبد مشوي  
: السماء ويتنفس الصعداء ويقولإىل أكل الكبد املشوي كان يرفع رأسه    

كـل شـيء يقـدر عليـه     : الدخان من فمه، فيبكي عمر ويقـول أخ فيطلع 
.)٢(عمر إال الدخان

ن أوياهلا من صعوبة بالغة  !فياهلا من مصيبة تستحق البكاء من عمر      
!!.لكبد املشويخيرج اإلنسان من فمه الدخان بعد أكل ا

وحنن نترك الكلمة الفاصلة للقارئ الكـرمي لـيحكم بنفـسه بـني مـن               
ن خيرج الدخان أو البخار أوية أو يبكي ألنه ال يقدر مشةيبكي على كبد  

صـلى اهللا عليـه وآلـه    من فمه، وبني مـن يبكـي تأسـيا بالرسـول األكـرم          
ن أين يستحق ءواستذكاراً ملصيبة سيد شباب أهل اجلنة، فأي البكاوسلم

.البكاءين يستحق أن يسخر منه؟يسمى بدعة وأي

لبكاء قـد اسـتمر سـنيناً طويلـة    وهذا املنع السياسي أو املنع املزاجي ل 
فأعـاد هـذه الـسنة    عليـه الـسالم  ن بويع اإلمام علي بـن أيب طالـب        أإىل  

املنسية كما أعاد غريها من السنن، فبكى من على منرب الكوفة وأمام كـل      

. ١٣٣الرياض النظرة للمحب الطربي ص) ١(
. نفس املصدر السابق) ٢(
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من أصحابه منهم مالك األشتر رمحه اهللا تعـاىل حـىت شـجع       داًالناس عد 
، )١(»مالـك فلتبـك البـواكي   وعلـى مثـل  «الناس على البكاء عليـه فقـال       

ومـا جيـري عليـه    عليـه الـسالم   وبكى أيضاً على مـصيبة اإلمـام احلـسني          
.مرات ومرات

بين أمية حـىت عـاد   إىل ولكن ما أن عاد األمر من بعده عليه السالم        
التثقيف ضد البكاء واحلزن مرة ثانية، واشتد األمر يوماً بعد يوم حىت قتل 

احملنة بالباكني على مصاب سـيد الـشهداء         احلسني عليه السالم، فاشتدت   
عليه السالم، الن كل قطرة دمع كانت مبرتلة ثورة تفضح القتلة ارمني، 

. وكل أنني كان رحماً يشهره املوايل يف وجه الكسروية والفرعونية واألموية

واستمرت الدول وتعاقبت املمالك فتـارة عباسـية وأخـرى عثمانيـة           
احلكام تتغري وسياسام تتبدل مـا عـدا احلـزن          يومنا هذا،فشخصيات   إىل  

ظل مرفوضـاً عنـدهم جبملتـه وتفـصيله،       دوالبكاء على سيد الشهداء فق    
وزاد يف الطني بلة وزاد من املعاناة شدة تبين بعض فرق التكفري مـسؤولية            
الردع عن البكاء واحلزن، ومجعت جهدها وطاقتها على إماتة هذه الـسنة      

ن يـتم نـوره ولـو    أإطفاء هذا النور، ويأىب اهللا إال ىل إاملقدسة، سعياً منها 
. كره املشركون

، ٦ج: البـن أيب احلديـد  شرح ـج البالغـة  . ٣٩١، ص ٥٦ج  : تاريخ مدينة دمشق  ) ١(
.إبراهيم، الناشر دار إحياء الكتب العربيةل، حتقيق حممد أبو الفض٧٧ص
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٢٨................................الدمع والبكاء يحفظان العين ويقتالن الجراثيم: جيم

٣١..........................................سرية العقالء تقر احلزن والبكاء

٣٧.............................................شعار األنبياءلبكاءاحلزن وا



١١٦

٤٥.............................البكاء واحلزن ظاهرة اجتماعية يف اإلسالم

٦١...........................................يبكون بل جيزعونالصحابة

٦٩...................................البكاء واحلزن يف املذاهب اإلسالمية

٧١............................................مذهب اإلمامية اإلثني عشرية    : أوال
٧١...................حاديث أئمة أهل البيت عليهم السالمالبكاء على الحسين في أ. ١
٧٣.............................................البكاء على الميت في فتاوى علماء الدين. ٢

٧٥.............................البكاء على األموات في المذهب الشافعي       : ثانياً

٧٦................................البكاء على الميت في المذهب المالكي  : ثالثاً

٧٧........................................جواز البكاء في المذهب الحنفي   : رابعاً

٧٨....................................جواز البكاء في المذهب الحنبلي   : خامساً 

٧٩...............................رد ادعاء حتريم البكاء على موتى املسلمني

٨٤......................................................................محاكمة علمية 
٨٤..................................................................................االحتمال األول

٩٣................................................................................االحتمال الثاني

٩٥............................يه السالمعلى احلسني علجواز البكاء واجلزع

١٠٣........................على احلسني عليه السالم؟ وملاذا؟متى منع البكاء

١٠٩................................................................المصادر والمراجع 



١١٧

قسم الشؤون الفکریۀ والثقافیۀتصداإ

فی العتبۀ الحسینیۀ المقدسۀ

  
   

   
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



ى حقابِك فإنك عل....................................................................١١٨
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١١٩....................إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة   

  
 

 

  
   

     
     
  

   

  


 
 

  
 

 

     
     
     

     
     

     
     

     
     

     



ى حقابِك فإنك عل....................................................................١٢٠
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