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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 :مقدمة الشعبة

يف رصاع خافددددس  بدددد لدددآ  افقؿدددا ع اف ار قدددة 

ر وافـقر وافظدممس ماؾ دلت دوافشخقصس لغ اخلر وافش

ؿقى افؼ وافظمم تبعل دحؼ اخلر وشدد افطرقدؼ امدام 

لءس ودا ـاكت يف مؼدمدة تؾدؽ دافـقر ؾم قؿد صعاظف ادض

افدذي  افقؿا ع ـدرلمء وافشدخقص آمدام احلبدغ 

متثؾ ؾقف اخلر وافـقر واحلؼ وـؾ ؿدقؿ افبد,ءس ـدان فزامدا 

اػ ؽاقدة مدا قؿؽدـ ان راع يف تؾدؽ افقاؿعدة دان حي دم افص

ر لؽدؾ مدا درس وان قبعك افشددحي دم ؾقف رصاع اخلر وافش

افبداضع ظدذ مددى  قؼدر ظؾقف يف اضػاء كقر احلبغ 

اف ارقخ وخـؼ صدى ـرلمء اددويس وؿد ـان مما أظدوه 

ر د هلدذه افغاقدةس اهلمدقم آظممدل فظدا ر  دد اكصدار افشد

حلدددرام س ؾلفببدددق ا فبددداس اافبؽددداء ظدددذ احلبدددغ 

مقدت ؾدد,  دددى  وافبدظدةس او آعظدداء لدلن احلبددغ 

 افبؽاء ظؾقف.
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

يف  ددذا افصدددع تلمددؾ صددعبة افبحددقث وافدراشددات 

ر ا هلددذا افؽددراس افببددقط دس لـشددافشددمون افدقـقددةؿبددؿ 

للوراؿدددف وافعؿقدددؼ لؿدفقٓتدددفس أن قؽدددقن ك ا دددا مدددم را 

اف ددل ال ؽددرت ال ؽددارا  قبددا ؿ يف عرء تؾددؽ اف خرصددات

 فـرص  افباضؾ ظذ احلؼ.  

 

 

 

 شعبة البحوث والدراسات       

 العتبة احلسقـقة ادؼدسة                                          

 هـ1441/حمرم احلرام/1                                          
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

 لبؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 :مقدمة

اإل الدددات وت ـدددقع وافبدددمال واحددددس ؿدددد ت عددددع 

وفددددذفؽ أشددددباه ظددددد  مـفددددا  وؿددددد قؽددددقن أ فدددداس 

اخدد م  افبددا ؾ وخؾػق ددف افػؽرقددة أو افدقـقددةس قـطبددؼ 

 ذفؽ إػ حد لعقد ظذ ما كحـ ؾقف.

ادؼصددقع  ـددا افبددمال ظددـ مددا قشددا ده افـدداس يف 

افشددقعة مددـ لؽدداء م مدددع يف ـددؾ شددـة ويف أـثددر مدددـ 

م قدددقم اش شدددفد اإلمدددام مـاشدددبةس يف افعددداذ مدددـ حمدددر

وـدددذفؽ يف  احلبدددغ لدددـ ظدددع لدددـ أ  ضافددد  

 رقـ مـ صػرس ققم إرلعغ.دافعش

رُّ دافػا ددد  مـددفذ ددداذا قصددمددا  دددوى  ددذا افبؽدداء و

 افشقعة ظذ افبؽاءذ

س   ر  ظددـ  ددذه افظددا ر دقدددقؽ شددطقر   صددلددغ 

و ددل ظددذ إااز ددا افشدددقد ؾقفددا تـددقع يف اإل الددة ؾفددذا 

ف مددـ ٓ قددممـ لافدددقـ ؾضددًم ظددـ افبددمال ؿددد قطرؿدد

اإلشددممس ولعددض مددا  دداء يف ادبحددث إول ق ـاشدد  

معددددفس وؿددددد قبددددلفف مبددددؾؿ صددددقعل أو ؽددددر صددددقعلس 
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

س و ـددددٍؾ مددددـ واجلددددقاه لحبددددبف يف ادبحددددث افثدددداي

 .ادبحثغ مطاف   م ة

 افقؽ ظـاوقـ ادبحثغ ل, ؾقف, مـ مطاف  

 روعية البكاء على امليتـاملبحث األول: مش . 

 وفقه ثالثة مطالب:

 ادطؾب األول: البؽاء يف العؾم والػؾسػة والدين.

 ادطؾب الثاين:  ادسؾؿون والبؽاء عذ ادقت.

  دلقل الـفي عن البؽاء ـ عرض وكؼدادطؾب الثالث: 

 .املبحث الثاني: البكاء على سيد الشهداء 

 .الشفداء سقد عذ ادطؾب األول: خصائص البؽاء

  يف مصادر العامة. احلسني عذ البؽاء ادطؾب الثاين:

 ادطؾب الثالث: إشؽاالت ومعاجلات.   
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 املبحث األول

 مشسوعية البكاء على امليث

  





13 

 

                                                                 

 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

املطلببا األول: البكبباء يف العلببه والفلسببفة    

 والديً.

 يف العؾم:

ل دس اـ شدددددػ افطبقددددد  افـػبددددد1981يف ظدددددام  -1

مقـقبدددقتا يف وٓقدددة  "وفقدددام إتدددش. ؾدددراي افثددداي"

إمرقؽقددة أن افدددمقع اف ددل كددذرؾفا ظـددد مشددا د  

أؾددددمم حزقـددددةس ن ددددقي ظددددذ كبددددبة أـددددز مددددـ 

افزوتدددددغس مؼاركدددددة لافددددددمقع اف دددددل كدددددذرؾفا 

را ح افبصدددؾ اف دددل تؼطدددع دـاشددد مالة تؾؼا قدددة فشددد

 لمقاركا.

س تقصدددؾ أحدددد 1986رت ظدددام دويف عراشدددة كشددد -2

يف ادئددددة مددددـ ادؼددددآت  94ظؾددد,ء افددددـػس إػ أن 

ل تـاوفددددت افبؽدددداء يف افصددددحػ وادمددددمت اف دددد

افشدددفر  يف افقٓقدددات اد حدددد  ذـدددرت أن افبؽددداء 

 شاظد يف ختػقػ افعدقد مـ اف قترات افـػبقة.

وتقصددددؾت عراشددددة أخددددرى ُأ رقددددت ظددددام  -3

صدددخص لدددافغ  4300س وصدددؿؾت كحدددق 2008

عوفدددددددةس إػ أن معظدددددددؿ  دددددددمٓء  30مدددددددـ 
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

إصدددخاص حؼؼدددقا نبدددـا يف احلافدددة افـػبدددقة 

 .(1)دهيؿ لعد مرور ؿ لـقلة لؽاءوافبدكقة ف

  

                                                 
  bbcي الالالالالال   غ الالالالالال    جيسالالالالالالغن جالالالالالال   غ الالالالالال   ننقالالالالالالتً يالالالالالال  لقحفالالالالالالح  : الالالالالالو    الالالالالال         الالالالالال     (ٔ)

    www.bbc.com/arabic/vert-fut-40113246ي     ح بط   : يل   
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

 يف الفلسفة واألدب:

 .أرسطو: البؽاء يـظف العؼل 

   ــ ــن عؿ ــف م ــو أن  ػ شقؽســبر:  أن كبؽــي ه

 األحزان .

 العني امجل من ابتسامة الشػتني موسقه:  دموع. 

  :دموع اجلؿقؾة احذ من ابتسامتفاكامبل. 

 .هاريك: الدموع لغة العني 

 الصامتة : الدموع لغة احلزنفولتر. 

 دور وكغسـل العقــون : الــدموع كػـتل الصــديؽــز

 .وكؾطف االصباع

 اكبل الؾغات الدموعروبرت هاريس  :. 

 الـدموع عطقـة اةقـة وكعؿـة دعفـا ك  ـر  هـاكز :

.(1)وكسقل

 

                                                 
  غسغية  ال ث ل و حلكم و ال غ ل     دلية. - نري ي غد  (ٔ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 يف الشعر:

 احلطقئة:   

 اذا ما افعغ ؾاض افدمع مـفا 

 .ءافبؽااؿقل هبا ؿذى و ق                                      

 :الػرزد  

 شالؽقؽ ح ك تـػد افعغ ماء ا

 وقشػل مـل افدمع ما اتق ع                                  

 :ديك اجلن 

 وقعذفـل افبػقف ظذ لؽا ل

 (1)ـاّي مب ذ لاحلزن وحدي                                    

  

                                                 
   جم  الس:شه د ت. -ي     ق مس   (ٔ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

 البكاء يف القسآٌ:

 ت ت حدددددث ظددددـيف افؼددددرلن افؽددددرقؿ شددددبع لقددددا

ــُه س إذا اشدد ثـقـا ؿقفددف تعدداػ  افبؽدداء فػظددًا او معـددك َوَأكَّ

   وؿد ؿقؾ يف تلوقؾفا(1 )ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَؽى

 أراع لددف افضددحؽ وافبؽدداء اد عددار  ظؾددقف, لددغ

 .افذي ارقف و ؾؼفافـاسس ؾفق 

س وألؽدددددك لافـبددددداتوقؼدددددال  أضدددددحؽ إرض 

 .افب,ء لادطر

س وألؽددك أ ددؾ جلـددةوقؼددال  أضددحؽ أ ددؾ اجلـددة لا

 .افـار لافـار

وقؼدددال  أضدددحؽ اددددممـ يف أخدددر  وألؽددداه يف 

 .افدكقاس وأضحؽ افؽاؾر يف افدكقا وألؽاه يف أخر 

س وألؽددددددا ؿ وقؼددددددال  أضددددددحؽفؿ يف افظددددددا ر

 .لؼؾقهبؿ

لغػراكددددفس وقؼددددال  أضددددحؽ ادددددممـ يف أخددددر  

 وألؽك افؽاؾر هبقاكف.

س ؼددددال  أضددددحؽ ؿؾددددقه افعددددارؾغ لافرضدددداوق

 وألؽدددددددددددك ظقدددددددددددق ؿ لخدددددددددددق  افػدددددددددددراق.

                                                 
 .ٖٗ  نجم   (ٔ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

وقؼددددددال  أضددددددحؽفؿ لرمح ددددددفس وألؽددددددك إظددددددداء 

 .(1)لبخطف

  مل قددددرع يف أقددددات ذٌم ولددددافعقع  ٔقددددات افبؽدددداء

فؾبؽددداءس وظدددذ افعؽدددس ورعْت يف مدحدددف وخصقصدددًا 

 إذا ـان مـ خشقة اهلل تعاػ 

1-  ًدا ــجَّ وا ُس ــرا مْحَِن َخ ــرَّ ــاُت ال ــْقِفْم تَي ــْتَذ َعَؾ إَِذا ُك

 .(2)اَوُبؽِق  

2-  ــَػى َعــَذ ُيوُســَف ــاَل َيــا َأَس ــَو َّ َعـــُْفْم َوَ  َوَك

ْزنِ  ْت َعْقـَاُه ِمَن احْلُ  .(3)َفُفَو َكظِقمٌ  َواْبَقضَّ

3-  ــــــُدُهْم ــــــوَن َوَيِزي ــــــاِن َيْبُؽ َْذَ  َْ وَن لِ ــــــرا
َوََيِ

 .(4)ُخُشوًعا

4-  ُســــوِل َكــــَرى َوإَِذا َســــِؿُعوا َمــــا ُأْكــــِزَل إَِ  الرَّ

ــــَُفْم  ْم ِ َأْعُق ـــدَّ ـــَن ال ـــقُم ِم ـــَن  َكِػ ـــوا ِم ـــا َعَرُف َّ ِِم

 .(1)احْلَ   

                                                 
 .ٜٛٗص  ٖل سري  ط ئف  إلش ر ت، ج   –  قشريي  (ٔ)
 .ٛ٘  حمي  (ٕ)
 .ٗٛفغسف   (ٖ)
 .ٜٓٔ إلسح ء   (ٗ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

5-  َّــا َأال ْمِ  َحَزًك ــدَّ ــَن ال ــقُم ِم ـــُُفْم َكِػ ــْوا َوَأْعُق َكَولَّ

 .(2)ََيُِدوا َما ُيـِْػُؼونَ 

6-  ََوَكْضَحُؽوَن َواَل َكْبُؽون(3). 

7-   َــ ــَزاًء بِ ــًرا َب ــوا َكثِ ــقاًل َوْلَقْبُؽ ــَحُؽوا َ ؾِ َفْؾَقْض

 .(4)َكاُكوا َيْؽِسُبونَ 

  

                                                                                  
 .ٖٛ دل ئ ة   (ٔ)
   .ٕٜ  :غبة   (ٕ)
 .ٓٙ  نجم   (ٖ)
 .ٕٛ  :غبة   (ٗ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

يف الُسية:

 

 عـد الشقعة: -أ

ظـددددقن  ؼددددة آشددددمم يف افؽددددايف لالددددًا يف افبؽدددداء 

ر حدددقثا كددقرع ا ـددغ مع ددزقـ دواخددرج ؾقددف احددد ظشدد

 مـفا  ا افبالع وافثامـ مـ افباه 

 ظددـ إشددحاق لددـ ظدد,ر ؿددال  ؿؾددت ٓ  ظبددد -1

  أـددددقن أعظددددق ؾلصدددد فل افبؽدددداء وٓ اهلل 

اقئـدددل ورلددد, ذـدددرت لعدددض مدددـ مدددات مدددـ 

أ ددع ؾددلرق وألؽددل ؾفددؾ اددقز ذفددؽذ ؾؼددال  

كعددؿ ؾ ددذـر ؿ ؾددنذا رؿؼددت ؾالددؽ واعع رلددؽ 

 .تبارك وتعاػ

اهلل  وظدددـ ظـببدددة افعالدددد ؿدددال  ؿدددال ألقظبدددد -2

 .(1)إْن مل تؽـ لؽ لؽاء ؾ باك  

  

                                                 
 .ٛو ٚ، ابب    ك ء، حٖٛٗص   ٕ  ك يف  ج   –  ك يين  (ٔ)
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 ملاذا؟ ظاهرة بكاء الشيعة ىلع الحسين 

 

:ب ب عيد أٍل السية واجلناعة

شدددبعة ؿدددال   ويف افبخددداري ظدددـ افـبدددل   -1

قظؾفددددؿ اهلل يف طؾددددف قددددقم ٓ طددددؾ إٓ طؾددددف 

 ددٌؾ ذـددر اهلل خافقددًا ؾػاضددت ...ظددد مددـفؿ  ر

 . ظقـاه

َ  َؿدداَل  -2 ـِ ُمددر  ـْ َظْؿددِرو ْلدد  ويف افبخدداري أقضددًا َظدد

َظَؾْقددِف َوَشددؾ َؿ اْؿددَرْأ َظددَع  َؿدداَل ِ  افـ بِددلُّ َصددذ  اهلُل 

َؾْقدددَؽ َوَظَؾْقدددَؽ ُأْكدددِزَل َؿددداَل َؾدددنِي  ُؿْؾدددُت لْؿدددَرُأ ظَ 

ي َؾَؼدددَرْأُت َظَؾْقدددِف  ـْ َؽدددْرِ ُأِحددد ُّ َأْن َأْشدددَؿَعُف ِمددد

 َح  ددك َلَؾْغددُت ُشددق
ِ
َؾَؽْقددَػ إَِذا ِ ْئـَددا   َرَ  افـ َبدداء

 
ِ
ء َٓ ددٍة لَِشددِفقٍد َوِ ْئـَددا لِددَؽ َظددَذ َ ددُم ددؾ  ُأم  ـُ ـْ  ِمدد

َظْقـَدددددداُه  َؿدددددداَل   َأْمِبددددددْؽ س َؾددددددنَِذا َصددددددِفقًدا

 .(1)َتْذِرَؾانِ 

                                                 
 جلالالالالالالال       الالالالالالال يث  دلسالالالالالالالن   الالالالالالال  حالالالالالالال ف  رسالالالالالالالغل   وسالالالالالالالننو و   الالالالالالالو   الالالالالالال يث   -   خالالالالالالال ري  (ٔ)

 .ٕٙٔٗو  ث ين    ٕٓٙ   خ ري(  حل ف   ألول بح م  
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 :البّكاءوٌ مخسة

روى افصدددددوق حدددددقثًا لبددددـده مرؾقظددددًا إػ أ  

  ؿال  افبّؽاءون مخبة ظبد اهلل 

لعم وقعؼددقه وققشددػ وؾاضؿددة لـددت حمؿددد وظددع لددـ 

 .احلبغ 

ؾلمددا لعم ؾبؽددك ظددذ اجلـددة ح ددك صددار يف خدقددف  -1

 أمثال إوعقة.

وأمددا قعؼددقه ؾبؽددك ظددذ ققشددػ ح ددك ذ دد   -2

ُر ُققُشددَػ دلصد ـُ ره وح ددك ؿقددؾ فددف َتداهللِ َتْػَ ددُما َتددْذ

ـَ اهْلافِؽِغَ  َح  ك َتُؽقَن َحَرضاً   .َأْو َتُؽقَن ِم

وأمددا ققشددػ ؾبؽددك ظددذ قعؼددقه ح ددك تددلذى  -3

لددف أ ددؾ افبددمـ ؾؼددافقا فددف إمددا أن تبؽددل افؾقددؾ 

وتبددددؽت لافـفددددار وإمدددددا أن تبؽددددل افـفدددددار 

 .ت لافؾقؾ ؾصاحلفؿ ظذ واحد مـف,وتبؽ

ح ددك  ا ؾاضؿددة ؾبؽددت ظددذ رشددقل اهللأمدد -4

تدددلذى هبدددا أ دددؾ اددقـدددة ؾؼدددافقا هلدددا ؿدددد لذق ـدددا 
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لؽثددر  لؽا ددؽ ؾؽاكددت ختددرج إػ ادؼددالر مؼددالر 

ل حا  فدددا  دددؿ دؾ بؽدددل ح دددك تؼضددد افشدددفداء

 .تـرص 

 ا ظددع لددـ احلبددغ ؾبؽددك ظددذ احلبددغوأمدد -5

ؼقـ شددـة أو أرلعددغ شددـة مددا وضددع لددغ دظدد

مددقػ فدددف  قدقددف ضعدددام إٓ لؽددك ح دددك ؿددال فدددف

 عؾدددت ؾدددداك قدددا الدددـ رشدددقل اهلل إي أخدددا  

ظؾقددؽ أن تؽددقن مددـ اهلددافؽغ ؿددال إكدد, أصددؽق 

لثددددل وحددددزي إػ اهلل وأظؾددددؿ مددددـ اهلل مددددا ٓ 

رع لـددل ؾاضؿددة إٓ دتعؾؿددقن إي مددا أذـددر مصدد

 .(1)خـؼ ـل فذفؽ ظز 

  

                                                 
 .٘ٔ، ابب  خل سة، ح ٕٕٚص   ٔ خل  ل ج   –    وق  (ٔ)
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 .ي:  املسلنوٌ والبكاء على امليثاملطلا الثاى

افبحدددثس ؾادطؾددد  يف  دددذا ادطؾددد  تضدددقؼ عا دددر  

ر  دافبددالؼ ـددان هيدد ؿ لظددا ر  افبؽدداء لشددؽؾ ظددام لصدد

افـظدددر ظدددـ أشدددبالف ومدددقارعه س  دددذا مدددـ كاحقدددة ومدددـ 

كاحقدددة أخدددرى مل قلخدددذ و فدددة كظدددر ؾئدددة حمددددع  مدددـ 

افـدداسس أمددا يف  ددذا ادطؾدد  ؾ خصددص ادقضددقع أـثددر 

 وتضقؼ ٕمرقـ  

  كػدددس ادقضدددقع ادبحدددقث ظـدددفس ؾبعدددد أن ؾدددلوًٓ 

 ؽقن افبؽاء ظذ ادقت ٓ ظؿقم افبؽاء. ـان افبؽاء ت

ر دو اكقدددًا  أخدددذ مـظدددقر مجاظدددة حمددددع  مدددـ افبشددد

أظـدددل مقؿدددػ خصدددقص ادبدددؾؿغ مدددـ افبؽددداء ظدددذ 

 ادقت.

ولددذفؽ قؽددقن افبددمال افددذي قبددعك  ددذا ادطؾدد  

جلقالدددف  دددق  مدددا مقؿدددػ ادبدددؾؿغ مدددـ افبؽددداء ظدددذ 

 ادقتذ
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 أـ مو ف ادذاهب االربعة.

ؿ افػؼفقدددة إرلعدددة ظدددذ أتػدددؼ افعامدددة لؿدددذا بف

 ددددقاز افبؽدددداء ظددددذ ادقددددت فؽددددـ عون صددددقت ؾددددق, 

اخ ؾػددقا ؾددق, ـددان لصددقت ؾددذ بت ادافؽقددة واحلـػقددة 

 فؾ حرقؿ لقـ, ذ بت افشاؾعقة واحلـالؾة فؾ حؾقؾ.

قؼدددقل اجلزقدددري  مبحدددث افبؽددداء ظدددذ ادقدددتسيف 

   د(1360)اد قىف  

 حيدددددرم افبؽددددداء ظدددددذ ادقدددددت لرؾدددددع افصدددددقت

ظـدددد ادافؽقدددةس واحلـػقدددةس وؿدددال افشددداؾعقةس وافصدددقاحس 

واحلـالؾددة  إكددف مبدداحس أمددا  طددؾ افدددمقع لدددون صددقاح 

 .ؾنكف مباح لاتػاق

وـددذفؽ ٓ اددقز افـددده: و ددق ظددد حماشددـ ادقددت 

لـحددق ؿقفددف  وامجددمهس واشددـداهس وكحددق ذفددؽس ومـددف مددا 

ـدد, ٓ اددقز صددبغ افق ددقهس  "ادعدددع "تػعؾددف افـا حددة 

اجلقددقهس فؼقفددف صددذ اهلل ظؾقددف وفطددؿ اخلدددوعس وصددؼ 
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فددقس مـددا مددـ فطددؿ اخلدددوعس وصددؼ اجلقددقه "وشددؾؿ  

 رواه افبخاري: ومبؾؿ. "وعظا لدظقى اجلا ؾقة

 ددذا وٓ قعددذه ادقددت لبؽدداء أ ؾددف ادحددرم ظؾقددفس 

إٓ إذا أوىص لدددفس وإذا ظؾدددؿ أكدددف أ ؾدددف شدددقبؽقن ظؾقدددف 

لعددد ادددقتس وطددـ أ دددؿ فددق أوصددا ؿ لسـددف ام ثؾدددقا 

فس و ددد  ظؾقدددف أن ققصدددقفؿ لسـدددفس وكػدددذوا وصدددق 

 .(1)"وإذا مل ققص ظذه لبؽا فؿ ظؾقف لعد ادقت

 .ب ـ مو ف اهل البقت 

مددا ؿافددف افشدداؾعقة واحلـالؾددة وإن ـددان  ددق آؿددره 

اذا مدددا ؿدددقس لدددرأي ادافؽقدددة  فدددرأي ا دددؾ افبقدددت 

لقددد أّ ددؿ حيرمددقن  واحلـػقددة مددـ  فددة احلؽددؿ لآلاحددة

مدددا زاع ظدددذ افبؽددداء مدددـ كقاحدددة او صدددقاح ومدددا اصدددبف 

إمددر افددذي ٓ عفقددؾ ظددذ حرم ددفس لددؾ افدددفقؾ كددا ض 

 ظذ إلاح فس وإفقؽ أعفة اإللاحة 

  

                                                 
، ط  د ر   ك:الالالالالالالالال       يالالالالالالالالالالة، ٗٛٗص  ٔ   قالالالالالالالالالو ي الالالالالالالالال   دلالالالالالالالالالال  ى   ألرب الالالالالالالالالة، ج - جلزفالالالالالالالالالحي (ٔ) 

   ن ن. –بريوت 
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 أدلة جواش البكاء على امليث :

إصدددؾ ؾدددنن ـدددؾ مدددا مل قؼدددؿ عفقدددؾ ظدددذ  األول:

 رقعة ادؼدشدددة ؾفدددق حمؽدددقم لاحلؾقدددة وملدحرم دددف يف افشددد

 قدفـا عفقؾ ظذ حرمة افبؽاء ظذ ادقت.

افبددددددر  ادبدددددد ؿر  اد صددددددؾة لزمددددددان  الثــــــاين:

ومل قرعظدددقا ظـفدددا لق دددف ؾؾدددق ـدددان  ادعصدددقمغ 

رت حرم ددف ووصددؾت دافبؽدداء ظددذ ادقددت حمرمددا ٓك شدد

إفقـددددا م ددددقاتر  فؽثددددر  آلدددد مء لددددإمقات وافبؽدددداء 

 ظؾقفؿ.

لؽدددك  بدددار افدددقارع  يف أن افـبدددلإخ الثالـــث:

تدددمع افعددغ وحيددزن افؼؾدد  وٓ ظددذ إلددرا قؿ وؿددال 

 أقضدددا ظدددذ ولؽدددل  كؼدددقل مدددا قبدددخط افدددره

 . عػر لـ أ  ضاف  وزقد لـ حار ة

ظدددذ رؿقدددة لـدددت  وـدددذفؽ لؽدددت افصددددقؼة 

ظؾقددددف  صددددؾقات اهلل -وظددددذ ألقفددددا  رشددددقل اهلل 

ظدددذ صدددفداء  ولؽدددك ظدددع لدددـ احلبدددغ -ولفدددف 

افطددػ مددد  مدقددد  لددؾ ظدددت افصدددقؼة افطددا ر  وزقددـ 
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ـ افبؽددا غ اخلؿبددة فؽثددر  افعالدددقـ ظؾددقف, افبددمم مدد

 .  لؽا ف,

لددؾ ورع إمددر لافبؽدداء ظـددد و دددان افق ددد ظددذ 

  .ادقت يف رواقة افصقؼؾ ؾرا ع

عدددؿ  ورع يف حبدددـة معاوقدددة لدددـ و ددد  ظدددـ أ  ك

ـددؾ اجلددزع وافبؽدداء مؽددروه مددا شددقى  ظبددد اهلل 

 . اجلزع وافبؽاء فؼ ؾ احلبغ 

إٓ أكدددف يف مؼالدددؾ افبدددر  وإخبدددار ٓ لدددد مدددـ  

تلوقددددؾ افؽرا ددددة ؾقفددددا لحؿؾفددددا ظددددذ ـددددقن افبؽدددداء 

مؽرو دددا ظرؾقدددا فعددددم مـاشدددب ف مدددع افقؿدددار وافعظؿدددة 

وادـزفددة ومددـ  ؿددة مل قددر لعددض إظدداطؿ ) ؿددده ( لاـقددا 

دى افـدداس وؿددافقا  إكددف ـددان قبؽددل ظددذ وفددده ادؼ ددقل فدد

ظؾقدددف يف اخلؾدددقات يف عاره ٓ أكدددف مؽدددروه ذظددددل أو 

حيؿدددؾ ظدددذ أن جلؿدددقع اجلدددزع وافبؽددداء مؽدددروه ؾدددنن 

اجلدددزع ؽدددر مرؽدددقه ؾقدددف ذظدددا إٓ ظدددذ أ  ظبدددد اهلل 

 .(1)احلبغ 

                                                 
 .ٕٖٗ/ ص ٜ : ب   طه رة  ج    -  :نقيث يف شحح    حوة   غثق  – خلغئ   (ٔ)

http://www.al-khoei.us/books/?book=14&part=1
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 ةيبيَاج :

افرواقدددددات ادشدددددار هلدددددا يف افددددددفقؾ افثافدددددث  -1

ٓ  اجلددقا ر م ددقاتر  تددقاترًا معـققددًا س ؿددال يف 

رقدد  يف  ددقاز افبؽدداء ظددذ ادقددت كصددا وؾ ددقى 

ر ظددددـ دوإخبددددار اف ددددل ٓ تؼصددددفألصددددؾس 

 .(1)اف قاتر معـك

وقضدددا  فألعفدددة  اإلمجددداع س ؾؼدددد كدددص ظؾقدددف  -2

ؽدددر واحدددد مدددـ إظدددممس مدددـفؿ صددداح  

افظدددا ر أكدددف ٓ خدددم  كصدددا احلددددا ؼس ؿدددال  

يف  ددددقاز افبؽدددداء ظددددذ ادقددددت ؿبددددؾ  وؾ ددددقى

 .(2)افدؾـ ولعده

رواقددة افصددقؼؾ ادشددار هلددا أظددمه  ددل مددا رواه  -3

ـِ َمـُْصددددقٍر افؽؾقـددددل لاشددددـاعه ظددددـ  ددددِد ْلدددد حُمَؿ 

ددْقَؼؾِ  ـْ َألِقددِف َؿدداَل  افص  َصددَؽْقُت إَِػ َأِ  َظْبددِد   َظدد

ـٍ ِ  َ َؾددددَؽ  اهلل ِ  َوْ ددددًا َوَ ْدُتددددُف َظدددَذ اْلدددد

ـْ  َح  ددك ِخْػددُت َظددَذ َظْؼددِع َؾَؼدداَل إَِذا َأَصدداَلَؽ ِمدد

                                                 
 ٖ٘ٙ ص  ٗجغ ىح   كتم ج  – جلغ ىحي  (ٔ)
 ٕٙٔص  ٗ حل  ئق   ن ضحة ، ج  -    ح ين (ٕ) 
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ـْ ُعمُ  ٌء َؾدددَلؾِْض ِمددد ـُ َ دددَذا َرْ دددُف َقْبدددُؽ قِظدددَؽ َؾنِك 

 .(1)َظـَْؽ 

إّن إعفدددة ظدددذ  دددقاز افبؽددداء ظدددذ ادقدددت  واخلالصـــة:

 أرلعة 

 د أصافة اإللاحة.1

 د آمجاع.2

 وافرواقات اد قاتر .د 3

 د افبر  اد صؾة لإ ؿة.4

  

                                                 
 .ٖ، ابب   نغ در، ح ٕٓ٘ص   ٖ  ك يف ج    –   ك يين (ٔ)
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ىقببد يببديث: امليببث يعببرب    :الببثاملطلببا الث

 .ببكاء أٍلُ

روى افبخددددداري ومبددددددؾؿ حددددددقث  إن ادقددددددت 

ر  افـظدددر ظدددـ دفقعدددذه لبؽددداء أ ؾدددف ظؾقدددفس ولصددد

أمجعددقا ظددذ أكددف حمؿددقل ظددذ افبؽدداء افػصددقمتس ؾؼددد  

أ ددؾ ومحؾددف ظامددة لصددقت وكقاحددة ٓ لؿمددرع افدددمع 

وأمددا مددـ لؽددقا ظؾقددف س افعؾددؿ ظددذ مددا إذا أوىص لددذفؽ

ــِزُر وكدداحقا مددـ ؽددر وصددقة ؾددم فؼقفددف تعدداػ   َوال َك

وظدددددذ احلددددددقث مجؾدددددة مدددددـ  (1)َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـــــَرى

  كمؿؾفا يف كؼاط ـأيتادـاؿشات وافـؼقع 

 م  يف كؼددددؾ احلدددددقث ورع ظا شددددة اوًٓ  آخدددد

  فف

  ذا افـؼد  ؿة أمران قدخمن نت 

                                                 
، أت يالالالالالالالالالف  ٘ٙ٘ح شالالالالالالالالالية   ط طالالالالالالالالال وي ي الالالالالالالالال   ح  الالالالالالالالال     الالالالالالالالالتح شالالالالالالالالالحح نالالالالالالالالالغر  إلف الالالالالالالالال ح، ص  (ٔ)

ىالالالالالالال، دمحمقيالالالالالالق    ي الالالالالال     زفالالالالالالز  ٖٕٔٔلالالالالالالغيف  - محالالالالال  بالالالالالال    بالالالالالال  حلمس ييالالالالالال    ط طالالالالالال وي  حلن الالالالال  
 .مٜٜٚٔ -ىال ٛٔٗٔ  ن ن،    ط  ة  ألوىل  – خل   ي، د ر   ك:       ية بريوت 
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  رؾددض ظا شددة فؾحدددقث لرواقددة ظؿددر والـددف اوًٓ 

خددددرى س و ددددذا ظبددددد اهللس و اكقددددًا  فعا شددددة رواقددددة أ

 ."اخ م  فػظ احلدقث"قمشس ظـقاكا  دقدًا 

 وؿددد ظددزْت ظا شددة ظددـ ذفددؽ لددلـثر مددـ ظبددار 

س ؾػدددل أحدددد ا وهلدددا أـثدددر مدددـ فػدددظ يف  دددذا افبدددقاق

و دددَؾ  د تؼدددقل  ان ظبدددد اهلل لدددـ ظؿدددر راوي احلددددقث 

ل او اخطددددل وان افؾػددددظ دـدددد, يف افبخدددداري د او كبدددد

ُه لَِخطِقَئ ِدددِف َوَذْكبِدددِفس َوإِن  َأْ َؾدددُف افصدددحقح  دددُف َفُقَعدددذ  إِك 

 .َفَقْبُؽقَن َظَؾْقِف أنَ 

إِن     لخددددر تؼددددقل   إّن افصددددحقح  ددددقويف تعبددددر

 َأْ ؾِددِف َظددَذاًلا
ِ
ر والـددف وان ظؿدد اْفَؽدداؾَِر َقِزقددُدُه اهلُل لُِبَؽدداء

 ؿد اخطئا افبؿع وفقبا لؽاذلغ او مؽّذَلغ. 

َشدددِؿَع َصدددْقًئا َؾَؾدددْؿ ويف  افددث تدددرى أّن الدددـ ظؿدددر  

ْت َظدددَذ َرُشدددقِل اهللِ َصدددذ  اهلُل َظَؾْقدددِف  دددَ, َمدددر  َػْظدددُفس إِك  حَيْ

َوَشددؾ َؿ َ ـَدداَزُ  هَيُددقِعُيس َوُ ددْؿ َقْبُؽددقَن َظَؾْقددِفس َؾَؼدداَل  َأْكددُ ْؿ 

ُه َتبْ  ُف َفُقَعذ   .ُؽقَنس َوإِك 

ددَ, َمددر  َرُشددقُل اهللِ وؽددر ذفددؽ ـؾددف تػقددد أقضددًا     إِك 

ددٍة ُقْبَؽددك َظَؾْقَفدداس َؾَؼدداَل   َصددذ  اهلُل َظَؾْقددِف َوَشددؾ َؿ َظددَذ هَيُقِعق 
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َ دددا» ُه يِف َؿْزِ َدددا َفُ َعدددذ  ُدددْؿ َفَقْبُؽدددقَن َظَؾْقَفددداس َوإِ   ـدددؾ « إِ  

 .(1)ذفؽ يف مبؾؿ

  ػة احلدقث فؾػطر  وافعؼؾ وافؼران   اف اكقاً 

أمددا  افػ دددف فؾػطدددر  سؾقاضددح لعدددد آف ػدددات  -1

إػ أّن افبؽددداء طدددا ر  ؾطرقدددة يف اإلكبدددان ـددد, 

مدددّر ظؾقدددؽس مضدددطر إفقدددف وجلبدددقل ظؾقدددف ظـدددد 

حدددوث أشددبالف ـػؼددد ظزقددز ظؾقددفس وٓ صددؽ 

أّن أحؽدددام اإلشدددمم ٓ ت عدددارض لحدددال مدددع 

ــَل ِْم ؾطددر     ــَرَت َف ــا فِْط يِن َحـِقًػ ــد  ــَك لِؾ َوْبَف

ــِ  اهللَِّ  ْؾ ــِديَل خِلَ ــا اَل َكْب ــاَس َعَؾْقَف ــَر الـَّ ــي َفَط
اهللَِّ الَّتِ

ــــنَّ َأْكَثـــَر الـَّــــاِس اَل 
يُن اْلَؼـــق ُم َوَلؽِ َذلِـــَك الــــد 

 .(2)َيْعَؾُؿونَ 

وأمددا  افػ ددف فؾعؼددؾ س ؾؾؿـاؾ ددف فؾعدددل اإلهلددل   -2

ؾ ؽددره و ددق ؾدد,  ددق ذكدد  ادقددت فقعددذه لػعدد

لؽددداء ا ؾدددف ذ  ويف  دددذا افبدددقاق قؼدددقل ادػقدددد 

إن  دددذا  دددقر ٓ "   دددد ( 413)تدددقيف شدددـة  

                                                 
روى  سالالالالالالالالالالال م و   خالالالالالالالالالالال ري    ق الالالالالالالالالالالة   ك   الالالالالالالالالالالة و دلطغ الالالالالالالالالالالة    الالالالالالالالالالال ف  ،  كالالالالالالالالالالال   ح ج :هالالالالالالالالالالال  يف  (ٔ)

 .(ٕٜٛ  - ٕٕ س م 
 .ٖٓ  حوم   (ٕ 
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اددقز يف ظدددل اهلل تعدداػ وحؽؿ ددفس وإكدد, اخلددز 

مدددر لقفدددقعي ؿدددد مددددات  ؾقدددف أن افـبدددل 

وأ ؾددف قبؽددقن ظؾقددفس ؾؼددال إ ددؿ قبؽددقن ظؾقددف 

وإكددف فقعدددذه ومل قؼدددؾ إكددف معدددذه مدددـ أ دددؾ 

لؽدددا فؿ ظؾقدددف. و دددذا مدددذ   أ دددؾ افعددددل 

 .(1)"و افػ ؾقف أ ؾ افؼدر واإل بار ـاؾة

ــلا و افػ ددف فؾؼددرلن ح ؿقددة س ؾنّكددف قؼددرر أّن  -3 ُك

ــــةٌ  وأّن افددددقزر ٓ  (2)َكْػــــٍس بِــــَ  َكَســــَبْت َرِهقـَ

ــــــــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ق حؿؾددددددددف إٓ وازره َواَل َك

قماخدددذ إٓ  وؿضدددقة أّن آكبدددان ٓ (3)ُأْخـــَرى

َولُِتْجــَزى ُكــلا َكْػــٍس   لذكبددف  مبددّؾؿة ؿرلكقددة

وعؾددع  دددذه  (4)بِــَ  َكَســَبْت َوُهـــْم اَل ُيْظَؾُؿــونَ 

ادعارضدددة لدددد, إذا ـدددان افبؽددداء لصدددقت أو إذا 

لددذفؽ ٓ عفقددؾ ظؾقددف وٓ ترتػدددع  أوىص ادقددت

لددف ادعارضددة لددغ احلدددقث ولددغ لقددات افؽ دداه 

 افعزقز.

                                                 
   .ٕ٘ٔ    شيخ  دل ي  ص - و ئ   دلق الت (ٔ) 

 .ٖٛ دل ثح   (ٕ 

 .ٗٙٔ ألن  م   (ٖ 
 .ٕٕ جل ثية   (ٗ 
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 ثالثًا : التوبقه ادؼبول لؾحديث .

إّن ادقدددت فقعدددذه لبؽددداء أ ؾدددف مل قدددرع حددددقث  

إٓ ظددـ ضرقددؼ ظبددد اهلل لددـ ظؿددر وألددقه س و ددق  ظؾقددف

ر تؾؼددل د ددافػ دددا تددقاتر ظددـ أ ددؾ افبقددت افددذقـ حصدد

 دددذه يف احلؼقؼدددة ؿددداعٌح لخدددر هبدددؿس و افددددقـ ومعارؾدددف

س لقددد أّكددا  ـددا كؼبؾددف فؽددـ ٓ لرواقددة ظبددد اهلل فؾحدددقث

, مددّر ظددـ ظا شددة مددـ أّن  ؿددة خطددل او لددـ ظؿددرس لددؾ لدد

( وان كبددقان وؿددع يف شدد,ظف ظددـ افـبددل آـددرم )

ُه لَِخطِقَئ ِددِف َوَذْكبِددِف س افصددقغة افصددحقحة فددف  ددُف َفُقَعددذ  إِك 

او ؽر دددا مدددـ افصدددقغ   َقْبُؽدددقَن َظَؾْقدددِف أنَ َوإِن  َأْ َؾدددُف فَ 

ددد ادػقددد ذفددؽ لؼقفددف اف ددل تددمعي كػددس  ددذا ادعـددك ـّ س أ

مددر لقفددقعي ؿددد    وإكدد, اخلددز ؾقددف أن افـبددل أظددمه

مدددات وأ ؾدددف قبؽدددقن ظؾقدددفس ؾؼدددال إ دددؿ قبؽدددقن ظؾقدددف 

وإكددف فقعددذه ومل قؼددؾ إكددف معددذه مددـ أ ددؾ لؽددا فؿ 

 .(1)ظؾقف

  

                                                 
  دل  ر   س بق. – دل ي   (ٔ)
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 املبحث الثاىي

 البكاء على سيد الشَداء
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يف ادبحددددث إول ـددددان احلدددددقث قدددددور حددددقل 

 ددقاز افبؽدداء ظددذ ادقددتس أمددا يف  ددذا ادبحددث ؾددافؽمم 

ظددددـ اشدددد حباه افبؽدددداء ـدددد, تػقددددد أخبددددار افعامددددة 

واخلاصددددة )ٓ جلددددرع  ددددقازه( وظددددذ شددددقد افشددددفداء 

اإلمدددام احلبدددغ لدددـ ظدددع ٓ ظدددـ ظؿدددقم ادقدددتس وؾقدددف 

 مطاف    م ة

 شدددقد ظدددذ ادطؾددد  إول  خصدددا ص افبؽددداء

  ء افشفدا

ورع يف اشدد حباه افبؽدداء ظددذ اإلمددام احلبددغ مددا 

تصدددددقؼ ذفددددؽ قصددددع  إحصددددا ف ح ددددكس وقؿؽددددـ 

فؾؿمدددددامع احلدقثقدددددة لؿرا عدددددة لقعدددددة فؾؽ ددددد  و

ـافقشدددا ؾ وافبحدددار وؽر ددداس ؿدددد ظؼدددد ؾقفدددا ألقالدددًا 

لددذفؽ  ـامؾددة يف  ددذا اإلضددارس لددؾ  ؿددة ـ دد    صددة

ر مجدددع دس وكظدددرًا ف عبدددـؽ ددداه ـامدددؾ افزقدددارات مدددثمً 

إحاعقدددث ولع دددا ؿؿـدددا لقضدددع لعدددض افؼقاظددددد 

وافػقا دددد وقصدددح أقضدددًا اظ بار دددا خصدددا ص افبؽددداء 

ركا دظددذ احلبددغ ادبدد ػاع  مددـ تؾؽددؿ إخبددارس واؿ صدد

 ظذ شبٍع  مـفا فئم قطقل لـا ادؼام 
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1- ـؾ  زع مؽروه إٓ اجلزع ظذ احلبغ  

 ـد ذفدددؽ ظدددد  رواقدددات واحدددد  مـفدددا ومبددد

ظددـ  رواقددة صددقخ افطا ػددة افطددقد ظددـ ادػقددد 

الـ ؿقفققدف ظدـ ألقدف ظدـ شدعد ظدـ الدـ ظقبدك 

ـ ظددـ الددـ حمبددقه ظددـ أ  حمؿددد إكصدداري ظدد

ؿددال  معاوقددة لددـ و دد  ظددـ أ  ظبددد اهلل

 ـدددؾ اجلدددزع وافبؽددداء مؽدددروه شدددقى اجلدددزع 

 .(1) وافبؽاء ظذ احلبغ 

2- ٓظغ لؽت احلبغ ـؾ ظغ لاـقة إ  

وعفقؾفدددا مدددا ظدددـ أمدددر اددددممـغ يف حددددقث 

ـددّؾ ظددغ قددقم افؼقامددة لاـقددة  "ضققددؾ  دداء ؾقددف  

ّٓ ظددغ مددـ  وـددّؾ ظددغ قددقم افؼقامددة شددا ر س إ

قـ فددؽ مددـ  ظددذ مددااخّ صددف اهلل لؽرام ددف ولؽددك 

مددا رواه احلبددغ ولل حمّؿددد ظؾددقفؿ افبددمم ـدد, 

صدداعق ظددـ للا ددف ظددـ افصدددوق لاشددـاعه ظددـ اف

 .(2)أمر ادممـغ

                                                 
   ٕٓٛص   ٗٗحب ر  ألنغ ر ج   -  جمل س  (ٔ)
 .ٓٔٙص   ٕ خل  ل ج   -    وق  (ٕ)
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3-  إٓ ظددذ احلبددغ  وإرض افبدد,ء مل تبددؽ

 .وحيقك لـ زـرقا

ومبدددد ـد ا ظددددد  أحاعقددددث مـفددددا احلدددددقث 

يف  ادع ددددز افددددذي رواه الددددـ ؿقفققددددف لبددددـدقـ

  ـامدددؾ افزقدددارات ظدددـ ظدددـ أ  ظبدددد اهلل 

ؿددال   ـددان ؿاتددؾ حيقددك لددـ زـرقددا وفددد زكددا و 

وفدددد زكدددا و مل تبدددؽ  ـدددان ؿاتدددؾ احلبدددغ 

 .(1)افب,ء إٓ ظؾقف,

4-   افبؽددداء مبطدددؾ فؾصدددم  إٓ مدددا ـدددان فبدددقد

 .افشفداء

ؾؼفقدددًا قعدددد تعؿدددد افبؽددداء أ ـددداء افصدددم  مدددـ 

 مبطمهتددا س وقبدد ثـل افػؼفدداء مددـ  ددذا احلؽددؿ

 شددقد ظددذ افبؽدداء مددـ خشددقة اهلل وافبؽدداء

وظددددـ  افصدددداحلغ مـفدددداجافشددددفداء س ؾػددددل 

  اء شاعس مبطمت افصم  

ادشد ؿؾ شدقاء إحدقط ظدذ افبؽداء تعؿدد 

 ـدان إذا ظؾقدف ادشد ؿؾ وؽدر افصدقتس ظدذ

                                                 
  الالالالالال ب  خلالالالالالال  ا و   شالالالالالالحون  الالالالالال  جالالالالالال ء يف   لالالالالالال   حلسالالالالالال  و  لالالالالالال   الالالالالال  بالالالالالال        الالالالالال    الالالالالالز ر ت  (ٔ)

 .ٚٚصٔز ح  ح
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 خقؾداً  ـدان ؾدنذا مقدتس فدذـر أو افددكقاس ٕمدقر

 أو رضددقاكفس إػ صددقؿاً  أو تعدداػس اهلل مددـ

 سعكقققدة حا دة فؼضداء وفدق تعداػس فدف تدذفمً 

 شدقد ظدذ مـدف ـدان مدا وـدذا لدفس لدلس ؾدم

 .(1)أخر  إػ را عاً  ـان إذا افشفداء

قعؿدددؿ احلؽدددؿ لعدددض افػؼفددداء فقشدددؿؾ شدددا ر 

ذا اخلصدددقص ادعصدددقمغ س ؾػدددل اشددد ػ اء هبددد

 افبؽدداء حؽددؿ مددا  و ددف فؾبددقد اخلددق ل كصددف

 -ادعصدقمغ احدد مصداه ظؾدـ افصدم  ا ـداء

 را عددا قؽددقن لدد, - احلبددغ آمددام ظدددا

 را دح س  دق لدافؼقل  أ داه ظـدف .فمخدر  ذ

 .(2)افعامل واهلل افصم س قـايف وٓ

5-  افبؽدداء ظددذ احلبددغ  الددت لػحددقى اخلطدداه

 .افؼرلي

ادؼصدددقع لػحدددقى اخلطددداه  دددق مثدددؾ ؿقفدددف 

ــَ  ُأ   تعدداػ   ــْل َةُ ــاَل َكُؼ اف ددل تدددل مددـ  (3)َف

لددددداه أوػ ظدددددذ حرمدددددة  ه افقافددددددقـس 

                                                 
 .ٖٕٙصٔ نه ج     حل  ج –  سيس: ين  (ٔ)
 .ٗٚٔ[   سؤ ل ر م   ٗٙ ح ط   نج ة /  جلزء   ث   /    ة ]  -  خلغئ (ٕ)
 .ٖٕ إلسح ء   (ٖ 
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وادؼصددددقع  ـددددا  ددددق لؽدددداء قعؼددددقه ح ددددك 

 ُـــاه ـــْت َعْقـَ ـــوَ  اْبَقضَّ ـــْزِن َفُف ـــَن احْلُ ـــقمٌ  ِم  (1)َكظِ

ظددذ ققشددػ افددذي مل قؼددع ظؾقددف رء ممددا وؿددع 

احلبدددغ ؾضدددم ظدددذ أصدددحاه وألـددداء اإلمدددام 

س و دداء  ددذا ادعـددك يف ظدد, وؿددع ف مددام كػبددف

ـ ؿقفققدددف لبدددـده ظدددـ اإلمدددام حددددقث رواه الددد

 يف رلدف إػ قعؼدقه صدؽا فؼدد  افبدماع

 ققشدػ ظدذ أشدػك قدا ؿدال ح دك رأقدت مما أؿؾ

 ومجاظدة أ  رأقدت وأكدا واحددا الـدا ؾؼدد أكدف

 .(2)حق  قذلحقن لق ل أ ؾ

6- ألؽددك ظددذ مددـ ؿددال صددعرًا ولؽددك أو تبدداـك و

 .احلبغ فف اجلـة

س وؿدددد و دداء ممـددددًا  دددذا ادضدددؿقن أحاعقدددث

ـامددددؾ ظؼددددد الددددـ ؿقفققددددف لالددددا يف ـ الددددف  

  مددـ ؿددال يف احلبددغ صددعرًا ظـقاكددف افزقددارات

 أ  ؾبؽدددك وألؽدددكس روى ؾقدددف لبدددـده ظدددـ

                                                 
 .ٗٛفغسف   (ٔ 

 . ٚٓٔص ٕ       ز ر ت       ب  خل  ا و   ثتثغن ح   - ب   غ غفو  (ٕ)
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 ظبددد ألددق   ؿددال ؿددال ادؽػددق   ددارون

  اهلل

احلبددغ يف أكشدددي  ددارون ألددا قددا  

 قـشددون ـد, أكشددي   ؿدال  ؿدال ؾلكشددتف

 افشدعر  امدرر  دذا ؾلكشددتف ؿدال لافرؿدة قعـدل

 .افزـقة ٕظظؿف ؾؼؾ احلبغ  دث ظذ

 افؼصدقد  ؾلكشددتف زعي ؿدال  دؿ ؾبؽدك ؿدال

 مددـ افبؽدداء شددؿعت و ؾبؽددك ؿددال إخددرى

 ألددا قددا ؿددال ؾرؽددت ؾؾدد, ؿددال افبددس خؾددػ

 صددعرا  احلبددغ يف أكشددد مددـ  ددارون

 ومدـ اجلـدة هلدؿ ـ د  ر دظشد وألؽدك ؾبؽدك

 وألؽددك ؾبؽددك صددعرا  احلبددغ يف أكشددد

 يف أكشددد ومددـ اجلـددة فددف ـ دد  مخبددة

 واحددداً  وألؽددك ؾبؽددك صددعرا  احلبددغ

 ظـدده  احلبدغ ذـدر اجلـدةس ومدـ هلدؿ ـ د 

 ـددان ذلالددة  ـدداح مؼدددار ظقـقددف مددـ ؾخددرج

 لددون فدف قدرض مل و  دؾ و ظدز اهلل ظدذ  قالدف

 .(1)اجلـة

                                                 
 .ٗٓٔص  ٔ       ز ر ت      ب   ث    و  ثتثغن ح  – ب   غ غفو  (ٔ)
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7- احلبغ قـظر وقب غػر فباـقف. 

ومبددد ـده مدددا وراه الدددـ ؿقفققدددف لبدددـده ظدددـ 

فقـظددددر إػ مددددـ "إّن احلبددددغ  افصدددداعق 

قبددلل ألدداه آشدد غػار فددف قبؽقددف ؾقبدد غػر فددف و

و قؼدقل أهيددا افبداـل فددق ظؾؿدت مددا أظدد اهلل فددؽ 

ممددا حزكدددت و إكددف فقبدد غػر فدددف فػرحددت أـثددر 

 .(1)"مـ ـؾ ذك  و خطقئة

 

                                                 
 .ٖٓٔص  ٚ دل  ر   س بق      ب   ث ين و  ثتث  ح (ٔ)
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يف مصادز  احلسني على البكاء املطلا الثاىي:

  العامة.

خشدددقة ادؾدددؾ افـددداتج ظدددـ اإلضافدددة شدددلكؼؾ أرلعدددة 

حؼددددا ؼ ؾؼددددط ورعت يف أحاعقددددث صددددحقحة ول ددددار 

مع ددز  ظـددد أ ددؾ افبددـة واجل,ظددة ؾددق,  ددص مبددلفة 

  افبؽاء ظذ اإلمام احلبغ 

بؽاء الـبي عذ احلسني واإلخبار احلؼقؼة األو : 

   .عن مؼؾته وعن كربالء

 وؾقفا أحاعقث س ؾق, قع ا ـان ؾؼط 

َؿددداَل  َعَخْؾدددُت   دقث إول   ظدددـ ظدددع احلددد

َظدددَذ افـ بِدددل  َصدددذ  اهلُل َظَؾْقدددِف َوَشدددؾ َؿ َذاَت َقدددْقٍم َوَظْقـَددداُه 

َتِػقَضدداِنس َؿدداَل  ُؿْؾددُت  َقددا َكبِددل  اهلل ِس َأْؽَضددَبَؽ َأَحددٌدذ َمددا 

ـْ ِظـْدددِدي  َصدددْلُن َظْقـَْقدددَؽ َتِػقَضددداِنذ َؿددداَل  َلدددْؾ َؿددداَم ِمددد

َ ـِل َأن   قددددُؾ َؿْبددددُؾس َؾَحددددد  احْلَُبددددْغَ ُقْؼَ ددددُؾ لَِشددددط   ِ ْزِ

ـْ ُتْرَل ِددِف.  َؽ ِمدد اْفُػددَراِت. َؿدداَل  َؾَؼدداَل  َ ددْؾ َفددَؽ َأْن ُأِصددؿ 
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ـْ  َؿدداَل  ُؿْؾددُت  َكَعددْؿ. َؿدداَل  َؾَؿددد  َقددَدُه َؾَؼددَبَض َؿْبَضددًة ِمدد

 .(1)ؾِْؽ َظْقـَل  َأْن َؾاَضَ اُتَراٍه َؾَلْظَطاكِقَفاس َؾَؾْؿ َأمْ 

ـْ ُأم  َشدددَؾَؿَة َؿاَفدددْت   احلددددقث افثددداي    دددانَ َظددد  ـَ

َ افًِبددددا َذاَت  - َظَؾْقددددِف َوَشددددؾ َؿ َصددددذ  اهلُل -َرُشددددقُل اهللِ 

. َؾدداْكَ َظْرُت "َٓ َقددْدُخُؾ َظددَع  َأَحددٌد  "َقددْقٍم يِف َلْق ِددل َؿدداَل  

س َؾَبدددِؿْعُت َكِشدددقَج َرُشدددقِل اهلل ِ  َصدددذ   -َؾدددَدَخَؾ احْلَُبدددْغُ

َؾْعدددُت َؾدددنَِذا ُحَبدددْغٌ يِف  -اهلل ُ َظَؾْقدددِف َوَشدددؾ َؿ  َقْبؽِدددلس َؾاض 

َقْؿَبددددُح  -َصددددذ  اهلل ُ َظَؾْقدددِف َوَشدددؾ َؿ  -ِه َوافـ بِدددلُّ ِحْمدددرِ 

َ بِقـَدددُف َوُ دددَق َقْبؽِدددلس َؾُؼْؾدددُت  َواهلل ِ َمدددا َظؾِْؿدددُت ِحدددَغ 

قددَؾ  إِن  َعَخددَؾس َؾَؼدداَل   ددَمُم  َظَؾْقددفِ  – ِ ْزِ دداَن َمَعـَددا  -افب  ـَ

دددا يِف ا بُّدددُفذ ُؿْؾدددُت  َأم 
ْكَقا َؾدددـََعْؿ. يِف اْفَبْقدددِتس َؾَؼددداَل  َأُنِ فددددُّ

ددْرَلَمُءس  ـَ َ ددَؽ َشددَ ْؼُ َؾ َ ددَذا لِددَلْرٍض ُقَؼدداُل هَلَددا   َؿدداَل  إِن  ُأم 

ـْ ُتْرَل َِفددا. َؾلَ  قددُؾ ِمدد  َصددذ  اهلُل -َراَ ددا افـ بِددل  َؾَ ـَدداَوَل ِ ْزِ

َؾَؾدد,  ُأِحددقُط لُِحَبددْغٍ ِحددَغ ُؿ ِددَؾ َؿدداَل  َمددا  -َظَؾْقددِف َوَشددؾ َؿ 

                                                 
ص  ٔ سالالالالالالالالالن   بالالالالالالالالالغ ف  الالالالالالالالالال  ج  –ىالالالالالالالالالال( ٖٚٓرو ه    بالالالالالالالالالغ ف  الالالالالالالالال   محالالالالالالالالال   دلغ الالالالالالالالال     دل:الالالالالالالالالغ    (ٔ)
، وي الالالالالالالالالالالالالالالق  ٜٗٛٔ – ٗٓٗٔد شالالالالالالالالالالالالالالالق ،   ط  الالالالالالالالالالالالالالالة   ألوىل،  –، د ر  دلالالالالالالالالالالالالالالال  غن   الالالالالالالالالالالالالالال  ث  ٜٕٛ

 ي يو  حملقق  حس  س يم  س    حلسن ده حس  .
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ددْرَلَمُءس َؾَؼدداَل  َصددَدَق اهلل ُ اْشددُؿ َ ددذِ  ـَ َْرِضذ َؿدداُفقا   ْٕ ِه ا

ْرٌه َوَلَمءٌ  ;َوَرُشقُفُف   .(1)ـَ

احلؼقؼة الثاكقة: ام سؾؿة كبؽي وكرى الـبي يف ادـام 

 يبؽي:

روى احلددددداـؿ افـقبدددددالقري يف ادبددددد درك ظدددددذ 

َعَخْؾددُت َظددَذ افصددحقحغ لبددـده ظددـ شددؾؿك َؿاَفددْت  

َوِ دددَل َتْبؽِدددل َؾُؼْؾدددُت  َمدددا ُقْبؽِقدددِؽذ َؿاَفدددْت  ُأم  َشدددَؾَؿَةس 

 َصددذ  اهلُل َظَؾْقددِف َوَشددؾ َؿ يِف ادَْـَدداِم َقْبؽِددل قَل اهللَِرَأْقددُت َرُشدد

اُهس َؾؼُ  َ ْؾددُت  َمددا َفددَؽ َقددا َرُشددقَل َوَظددَذ َرْأِشددِف َوحِلَْق ِددِف افددسُّ

 .(2)َصِفْدُت َؿْ َؾ احْلَُبْغِ لكًِػا»ذ َؿاَل  اهللِ

                                                 
 -ىالالالالالالالال(ٚٓٛ بالالالالالالالغ  حلسالالالالالالال  نالالالالالالالغر   الالالالالالال ف  ي الالالالالالال  بالالالالالالال     بكالالالالالالالح بالالالالالالال  سالالالالالالال ي  ن  ذليث الالالالالالال    دل:الالالالالالالغ    (ٔ)

  -( ،  ك: الالالالالالالالالالالة   ق سالالالالالالالالالالال ٙٔٔ٘ٔ، حالالالالالالالالالالال ف    ٜٛٔص ٜرل الالالالالالالالالالال    زو ئالالالالالالالالالالال  و ن الالالالالالالالالالال     غ ئالالالالالالالالالالال  ج 
  ق سالالالالالالالالال ، و يق الالالالالالالالالو  م، دمحمقيالالالالالالالالالق  حسالالالالالالالالال م   الالالالالالالالال ف  ٜٜٗٔىالالالالالالالالالال،  ٗٔٗٔ  قالالالالالالالالال ىحة ، سالالالالالالالالالنة   نشالالالالالالالالالح  

ُ َيَ ْيالالالالالالالالالِو َوَسالالالالالالالالال هَم َ الالالالالالالالال ه  -ُل  َّللهِ   َويف رَِو فاَلالالالالالالالالٍة  َ الالالالالالالالالَ َق َرُسالالالالالالالالالغ  ذليث الالالالالالالالال  اب قالالالالالالالالالغل ;  َْرُض َ الالالالالالالالالْحٍب -   َّلله
 .َ ، َورَِج ُل َ َحِ َى  ثَِق تٌ َوَبَتء، َرَو ُه   طه الحَ ينُّ ِبََِس نِي

 دلسالالالالالال: ر  ي الالالالالال   -ىالالالالالالال( ٘ٓٗ بالالالالالالغ ي الالالالالال     حلالالالالالال  م   بالالالالالال  ي الالالالالال      نيسالالالالالال بغري   دل:الالالالالالغ    (ٕ)
، بالالالالالالالالالالالالالالالريوت –ن شالالالالالالالالالالالالالالالح  د ر   ك:الالالالالالالالالالالالالالال       يالالالالالالالالالالالالالالالة    ٗٙٚٙحالالالالالالالالالالالالالالال ف    ٕٓصٗ   الالالالالالالالالالالالالالال ي   ج 
م، دمحمقيالالالالالالالالالالالق    الالالالالالالالالالالالط   ي الالالالالالالالالالال    قالالالالالالالالالالالال در يطالالالالالالالالالالال ، و الالالالالالالالالالالال   ٜٜٓٔ –ىالالالالالالالالالالالالال  ٔٔٗٔ  ط  الالالالالالالالالالالة   ألوىل، 

 سكت ينو    ىيب و يا    ي دلو   سكغت سّي   يف ى ه  دلغ ض !
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: تيـــات كوكقــة وبؽـــاء األرض والســـ ء حلؼقؼــة الثالثـــةا

 واجلن:

وؾددق, قددع مخبددة ل ددار صددحقحة كؼؾفددا اهلقثؿددل يف 

 جلؿع افزوا د 

 لبقددت حصددا  ترؾددع مل ؿددال  افز ددري ظددـ ددد1

 ظبقط. عم ن فا و د إٓ ادؼدس

 قدقم حمدر لافشدام رؾدع مدا دد وظـدف أقضدًا ؿدال 2

  . عم ظـ إٓ ظع لـ احلبغ ؿ ؾ

 ققمئدذ وأكدا احلبدغ ؿ دؾ  : ؿافدت حؽدقؿ أم دد ظدـ3

  . افعؾؼة مثؾ أقاماً  افب,ء ؾؿؽثت  ققرقة

 ظدع لدـ احلبدغ ؿ دؾ ددا  : ؿدال ؿبقدؾ أ  وظدـدد 4

 افؽقاـدد  لدددت ح ددك ـبددػة افشددؿس اكؽبددػت

 . ل أ ا طــا ح ك افـفار كصػ
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 شدؿعت  : ومقؿقكدة أقضدًا ؿاف دا  شدؾؿة أم دد ظدـ5

 . (1)ظع لـ احلبغ ظذ تـقح اجلـ

احلؼقؼة الرابعة : احلسني: من دمعت عقـاه فقـا له 

 اجلـة.

 افصدددحالة ؾؼدددد روى أمحدددد الدددـ حـبدددؾ يف ؾضدددا ؾ

اِ قددَؾ َؿدداَل   لاشددـاع صددحقحس ؿددال  ـُ إِْلَ َ ـَا َأمْحَددُد ْلدد َحددد 

ددد ـِ حُمَؿ  ـِ َحـَْبدددٍؾ َرمِحَدددُف اهلُلَرَأْقدددُت يِف ـَِ ددداِه َأمْحَدددَد ْلددد  ِد ْلددد

ـِ ؿثـددا  مْحَ ـُ َظدداِمٍر َأُلددق َظْبددِد افددر  لَِخددط  َقددِدِه  كددا َأْشددَقُع ْلدد

ـُ َظددِعُ  دداَن ُحَبددْغُ ْلدد ـَ ـْ َألِقددِف َؿدداَل   ـُ ُمـْددِذٍرس َظدد لِقددُع ْلدد افر 

ـْ َعَمَعَ ددا َظْقـَدداُه ؾِقـَددا َعْمَعددًةس َأْو َؿَطددَرْت َظْقـَدداُه  َقُؼددقُل  َمدد

 .(2)َظز  َوَ ؾ  اجْلَـ ةَ  ؾِقـَا َؿْطَرً س َأْ َقاُه اهلُل

  

                                                 
 و   ب  ه. ٜ٘ٔ٘ٔ، ح ف  ر م  ٜٙٔص ٜرل     زو ئ  و ن      غ ئ    ج (ٔ)
ف الالالالالالال ئ   –ىالالالالالالالال( ٕٔٗ محالالالالالالال  بالالالالالالال    بالالالالالالال  حن الالالالالالال  بالالالالالالال  ىالالالالالالالتل بالالالالالالال   سالالالالالالال    شالالالالالالالي  ين   دل:الالالالالالالغ    (ٕ)

 ٖٓٗٔ الالالالالالالالالالالالالة   ألوىل، بالالالالالالالالالالالالالريوت ،   ط  –،  ؤسسالالالالالالالالالالالالالة   حسالالالالالالالالالالالالال  ة ٗ٘ٔٔح٘ٚٙصٕ   الالالالالالالالالالالالال  بة ج
   د. و       ي  س.، دمحمقيقٖٜٛٔ –
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 : إشكاالج ومعاجلاج .املطلا الثالث

  آصدددددؽال آول   دددددؾ قعؼدددددؾ ان جلدددددّرع افبؽددددداء

 وافدمعة تدخؾ آكبان اجلـةذ 

اجلددقاه    دددذا آصدددؽال قـمددر اػ مجقدددع مدددا ورع 

ظددددـ افشددددارع ادؼدددددس وإٓ ؾددددنن حؽؿددددت ضددددالطة 

اف بدداوي لقددـف, ؾددم تـاشدد  اقضددا لددغ ظؿددؾ آكبددان 

يف افددددكقا ظؿدددؾ مدددا ظؿدددؾ ولدددغ اجلـدددة اف دددل ظرضدددفا 

افبددددؿقات وآرض وؾقفددددا مددددا ٓظددددغ رات وٓ اذن 

افؾفددؿ شددؿعت وٓ خطددر ظددذ لددال احددد س وهلددذا كدددظق 

 .  تعامؾـا لعدفؽٓ

ؾددنّن افقا دد  خت ؾددػ اهلبددة اػ  ومددـ  اكدد  لخددر

ان كصدددؾ اػ ا دددقع آ دددقعقـ واـدددرم آـدددرمغ ؾدددم 

قؼدداس اجلددزاء حقـئددذ لافػعددؾ وافعؿددؾ واكدد, قؾحددظ ؾقددف 

ـدددرم افقا ددد  ادمدددازي و دددقعه وـددد, قؼدددال يف ادثدددؾ  

ويف ؽددر أـثددر مددـ لقددة  (1)إّن اهلددداقا ظددذ مؼدددار ُمفدددهيا

                                                 
 وىغ يف  أل   شطح يف ش ح    (ٔ)

  ىالالالالالالالالالالالالالال ت حل يالالالالالالالالالالالالالالالو جالالالالالالالالالالالالالالالح د ً  الالالالالالالالالالالالالالال ن يف فيهالالالالالالالالالالالالالالال  ...جالالالالالالالالالالالالالال ءت سالالالالالالالالالالالالالالال ي  ن فالالالالالالالالالالالالالالالغم    الالالالالالالالالالالالالالالحض ى ىالالالالالالالالالالالالالالال ٌة 
 حلنه  ذلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ر  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فه  ...و نشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت ب سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن  حلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل   ئ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًة  

 . ك ن فه ى  ك    ني  و   فيه  ... غ   ن فه ي حلىل  إلنس ن  ي :و 
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افؼددرلن مددا كؼددقل مددـ أّن اجلددزاء اإلهلددل ظطدداء ؽددر قمـددد 

 حمددددوع قػدددقق افعؿدددؾ لددد, ٓ ق ـدددا ك ظؿدددؾ اإلكبدددان 

ْم يِف مـفدددا  ؿقفدددف تعددداػ   ـــِذيَن ُيـِْػُؼـــوَن َأْمـــَواَةُ َمَثـــُل الَّ

ــــَابَِل يِف ُكـــل   ـــْت َســـْبَ  َس ـــِل َحبَّـــٍة َأْكَبَت ـــبِقِل اهللَِّ َكَؿَث َس

 َواِســٌ  ُيَضــاِعُف دَِــْن َيَشــاُء َواهللُهللَُّ ُســـُْبَؾٍة ِماَئــُة َحبَّــٍة َوا

ـــقمٌ  ـــومـفدددا     (1)َعؾِ ـــُه َعش ــــَِة َفَؾ َس ـــاَء بِاحْلَ ـــْن َب ُر ـَم

ــْم اَل  ــا َوُه ــَزى إاِلَّ ِمْثَؾَف ــاَل َُيْ ــق َئِة َف ــاَء بِالسَّ ــْن َب ــا َوَم َأْمَثاِةَ

 َمــْن َذا الَّــِذي ُيْؼــِرُض اهللَ  ومـفددا أقضدداً   (2)ُيْظَؾُؿــونَ 

ــ ــاِعَػُه َل ـــًا َفُقَض ــا َحَس ــَرًة َواهللَُ ْرًض ــَعاًفا َكثِ ــبُِم ُه َأْض  َيْؼ

 .(3)َوَيْبُسُط َوإَِلْقِه ُكْرَبُعونَ 

  آصدددددؽال افثددددداي   ت ضدددددؿـ أحاعقدددددث افبؽددددداء

افبدددافػة عظدددق  فؾ حؾدددؾ وهتدددققـ لافدددذكقه وظددددم 

آـدددساث لادعدددااس إّ دددا تػددد ح صدددفقة افعاصدددغ 

ظدددددذ أؾعددددداهلؿ وتدددددزرع يف كػقشدددددفؿ  و دددددرأ ؿ

                                                 
 .ٕٔٙ   قحة    (ٔ 
 .ٓٙٔ ألن  م    (ٕ 
 .ٕ٘ٗ   قحة    (ٖ 
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آشدد خػا  لافددذكقه ؾقػعددؾ ادددذكبقن مددا صدداءوا 

 . ّؿ قبؽقا احلبغ وقـ فل ـؾ رء

 اجلقاه 

أوًٓ   قدددددـؼض ظدددددذ  دددددذا اإلصدددددؽال ل قدددددات 

َتـُِبـــوا َكَبـــائَِر إؿرلكقدددة مدددـ ؿبقدددؾ ؿقفدددف تعددداػ     ِْن ََتْ

ـــْر َعــــُْؽْم َســـق َئاكِؽُ  ْم َوُكـــْدِخْؾُؽْم َمـــا ُكـَْفـــْوَن َعـْـــُه ُكَؽػ 

وللحاعقدددث مدددـ افبدددـة مثدددؾ مدددا  (1)ُمـــْدَخاًل َكـــِريً  

ـْ َظْبدددؿقفدددف     ددداء ظدددـ افـبدددل  َٓ َمدددا ِمددد ٍد َؿددداَل 

ٓ  اهلُل ٓ  َعَخددددَؾ اجْلَـ ددددَة إَِفددددَف إِ  ُ ددددؿ  َمدددداَت َظددددَذ َذفِددددَؽ إِ

َق َؿدددددداَل َوإِْن َزَكددددددك َوإِْن  ُؿْؾددددددُت َوإِْن َزَكددددددك َوإِْن َلَ

َق  َق َؿدددددداَل َوإِْن َزَكددددددك َلَ ُؿْؾددددددُت َوإِْن َزَكددددددك َوإِْن َلَ

َق َؿدددددددداَل َوإِْن  َق ُؿْؾددددددددُت َوإِْن َزَكددددددددك َوإِْن َلَ َوإِْن َلَ

َق َظَذ َرْؽِؿ َأْكِػ َأِ  َذرُ   .َزَكك َوإِْن َلَ

 اكقددددا   ؿددددة  م ددددة مبدددد ققات مددددـ احلددددؾ هلددددذه 

 اإلصؽافقة 

                                                 
 .ٖٔ  نس ء   (ٔ 
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 افعدددذاه قـػدددل ٓ اجلـدددة إّن عخدددقل دددد 1

 ؾافؾمـددة ر داحلبدد ظددذاه وفؾعددذاه أكددقاع مـددف , ؿبؾددف

 مددـ افؼددران ذـددر وهلددذا ،عرـددات فؾـددار و عر ددات

 افؽدداؾر ردف حبدد" ر داحلبدد قددقم" افؼقامددة قددقم اشدد,ء

 فؼؾددة وادحبددـ اشدداءتف ظددذ لءدوادبدد ـػددره ظددذ

  .واحباكف لضاظ ف

دددد افبؽددداء اؿ ضدددا ل فؾمدددزاء ـددددخقل اجلـدددة ٓ 2

افبؽددداء ظدددذ اإلمدددام  ظؾدددة تامدددة فدددفس لؿعـدددك أّن تدددل ر

احلبدددغ يف عخدددقل اجلـدددة ـ دددل ر افقؿدددقع يف ادحدددركس 

وتددل ر افـددار يف إحددراق افقرؿددة ٓ قدد ؿ ـددؾ ذفددؽ مددامل 

 روط وتـ ػل ادقاكع.دت قؾر افش

دددد ح دددك فدددق ؿبؾـدددا أّن افبؽددداء ظؾدددة تامدددة ـاؾقدددة 3

فددددددخقل اجلـدددددة ؾؾدددددـ قستددددد  افدددددمزم اددددددذـقر يف 

أظـدددل ٓ قستددد  ظؾقدددف آشددد فاكة لادعددداا  اإلـشدددال

فعددددم ضددد,ن افعددداا حلقاتدددف حدددغ ادعصدددقة ولعدددد ا 

 ؿبؾ افبؽاء .

 افبؽدداء قـددايف افرضددا لؼضدداء آصددؽال افثافددث  

  وافصددز ظددذ ادصددقبة فؼقفددف تعدداػ اهلل وؿدددره
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 ــاَبْتُفْم ــِذيَن إَِذا َأَص ــا هللِِالَّ ــاُلوا إِكَّ ــقَبٌة َ  ــا ُمِص  َوإِكَّ

 .(1)إَِلْقِه َراِبُعونَ 

اجلددقاه   ظددمو  ظددذ أّكددف  افػددة  ددذا افػفددؿ دددا 

ؿبؾددف قعؼددقه ظددذ ققشددػ  ومددـ  بددت ظددـ افـبددل 

لء ٓ قـػددل مددا ظددداهس أو دس ؾددنّن ا بددات افشددـدد, أشددؾػـا

شدددّق,  ـددد, تؼدددرر يف إصدددقل  ٓ تـدددايف لدددغ ادثبَِ ددداتس

ل افبؽددداء دس حدددال قؼ ضدددوأّكـدددا  ـدددا لدددغ حدددال ومؼدددال

وؿددقل  إّكددا هلل وإّكددا إفقددف را عددقنس ٓ لددغ حددافغ وٓ 

لدددغ مؼدددافغس وإ دددّؿ مدددـ ذفدددؽ ـؾدددف أّن إحاعقدددث 

مددـ  اشدد ثـت افبؽدداء واجلددزع ظددـ آمددام احلبددغ 

 شا ر افبؽاء واجلزع ـ, مّر ظؾقـا.

  

                                                 
 .ٙ٘ٔ   قحة   (ٔ 
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يف اخلتاو:

 

إذا ـدددان افبؽددداء حافدددة صدددحقة ـددد, قمـدددد افعؾدددؿس 

ـ وافػؾبددػة ومددمذ ظددذ مـبددمؿ مددع افػطددر  وافدددق

افـضددددقج افعؼددددع وافصددددػاء افروحددددلس وم لصددددؾ يف 

ري س ظـد ددٍد ولؿق دد  ؿاظددد   إصددؾ دافؽددا ـ افبشدد

ٓ قبدددلل ظـدددفس وإكددد, قبدددلل ظددد, خدددرج ظدددـ إصدددؾ 

 قـؼؾ  افبمال 

 مـ  داذا كبؽل ظذ احلبغذ 

 إػ  داذا ٓ كبؽل ظذ احلبغذ 

فعلى مثل الحسين فليبك الباكون(1). 

                                                 
، و الالالالالالالالالالال  شالالالالالالالالالالال ء ٕٗٛص   ٗٗحبالالالالالالالالالالال ر  ألنالالالالالالالالالالالغ ر ج  ،  الالالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالال ف     الالالالالالالالالالال م   حضالالالالالالالالالالال   (ٔ)

  :غسالالالالالالالال  و  :  الالالالالالالالالي    ثالالالالالالالالح يف  إلكر ت  دلطحو الالالالالالالالالة حالالالالالالالالغل   الالالالالالالالالية    كالالالالالالالال ء ي الالالالالالالالال   إل الالالالالالالال م  حلسالالالالالالالالال  
 .و   جل:ه  ف  يو بك: ب  س: ذان   سن      ش  ئح  حلسينية ب   أل   ة و  :ج ف (


