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 المؤّسسةمقدمة 

 

 مقّدمة املؤّسسة

ة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية وأهداٌف إّن نرش املعرفة، وبيان احلقيق

من أهّم وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت عىل عاتقها  يمتعالية، وه

 تنفيذ هذه الوظيفة املقّدسة.

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز 

ّّض، يسري ـالواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة  جمتمٍع واٍع متح العلمية والتحقيقية؛ إلثراء

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

وممّا ال شّك فيه أّن القضية احلسينية ـ والنهضة املباركة القدسية ـ تتصّدر أولويات 

حتتاج إىل املتنّوعة واملتعّددة، والتي  البحث العلمي، ورضورة التنقيب وتتبّع جزئيّاهتا

ودقيقة، وألجل هذه  رصينة مناهج وخططالدراسة بشكٍل ختّصصـي علمي، ووفق 

األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية يف النهضة 

 :صة يف دراسة النهضة احلسينية من مجيع أبعادهاة متخّص سة علميّ مؤّس احلسينية، وهي 

ة، والتبليغيّ  ،والرتبوية ،واالجتامعية ،والسياسية ،ائديةوالعق ،والفقهية ،التارخيية

وغريها من اجلوانب العديدة املرتبطة هبذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكّفل بدراسة 

 .×سائر ما يرتبط باإلمام احلسني

 ؛سة املباركةوانطالقًا من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق هذه املؤّس  
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فقد قامت بالعمل عىل جمموعة  ،بأحد أهّم القضايا الدينية، بل واإلنسانيةة كوهنا خمتّص 

 ،والفكر ،نقلة نوعية للرتاث يعطالتي من شأهنا أن تُ  ،صيةمن املشاريع العلمية التخّص 

 : تلك املشاريع مجلة ومنوالثقافة احلسينية، 

 مستويني: عىل والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ،ةحول املوضوعات احلسينية املهمّ  عىل تأليف كتٍب  قائموالعمل فيه  يف:ـ التأل أ

 كام ويتمّ  .عَط حّقها من ذلكتناوهلا بالبحث والتنقيب، أو التي مل تُ  التي مل يتمّ 

من قبل   يعلمال فتخضع للتقييم ،سةفة خارج املؤّس استقبال الكتب احلسينية املؤل  

العمل عىل  الت واإلصالحات الالزمة يتمّ وبعد إجراء التعدي ،اللجنة العلمية

 طباعتها ونرشها.إخراجها فنّيًا و

الرتاث املكتوب عن اإلمام عىل مجع وحتقيق  والعمل فيه جارٍ  ب ـ التحقيق:

أو غريها،  ،أو السرية ،أو التاريخ ،وهنضته املباركة، سواء املقاتل منها ×احلسني

)املوسوعة احلسينيّة ، حتت عنوان: مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتاٍب 

عىل متابعة املخطوطات احلسينية التي مل ا القسم يف هذ وكذا العمل جارٍ  .التحقيقيّة(

كام ويتم استقبال الكتب التي تم  طباعتها ونرشها. جلمعها وحتقيقها، ثمّ  ؛طبع إىل اآلنتُ 

تها وتقييمها حتقيقها خارج املؤّسسة، لغرض طباعتها ونشـرها، وذلك بعد مراجع

وإدخال التعديالت اّلالزمة عليها وتأييد صالحيتها للنشـر من قبل اللجنة العلمية يف 

 املؤّسسة. 

 صة يف النهضة احلسينية، هتتمّ وهي جمّلة فصلية متخّص  :جمّلة اإلصالح احلسيني ـ2

 سينيةر معامل وآفاق الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النهضة احلـبنش

ثها، وكذلك إبراز اجلوانب اإلنسانية واالجتامعية والفقهية واألدبية يف تلك وترا

 النهضة املباركة.
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فيه مجع الشبهات املثارة حول  ويتمّ  :قسم رّد الشبهات عن النهضة احلسينية ـ4

الرد عليها بشكل علمي  فرزها وتبويبها، ثمّ  وهنضته املباركة، ثمّ  ×اإلمام احلسني

 حتقيقي.

وهي موسوعة جتمع كلامت : ×عة العلمية من كلامت اإلمام احلسنياملوسو ـ4

صات تبويبها حسب التخّص  يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثمّ  ×اإلمام احلسني

ة ممازجة بني ذوي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّ  ووضعها بني يدي ،العلمية

 والواقع العلمي. ×كلامت اإلمام

ما يرتبط  وهي موسوعة تشتمل عىل كّل  :×ام احلسنيقسم دائرة معارف اإلم ـ5

 ،وأسامء أعالم وأماكن وكتب من أحداث ووقائع ومفاهيم ورؤى ،بالنهضة احلسينية

بة حسب حروف األلف باء، كام هو معمول به يف دوائر مور، مرتّ وغري ذلك من األُ 

رشوط  ُتراعى فيها كّل  ،ة رصينةاملعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّ 

 سلس. رية وُأسلوٍب ـعص بلغةٍ  ة، ومكتوبةٌ املقالة العلميّ 

ي وأكاديمي ـ وف من كادر علمي حوزقسم مؤل  هو و :قسم الرسائل اجلامعية ـ6

 مستويني: عىل والعمل فيه جارٍ أساتذة دراسات عليا ـ 

ألن تصلح  و... ـتفصيلية  طن وخطيواـ من عن ةإعداد موضوعات حسينيّ أ ـ  

املجاالت والعلوم الدينية واإلنسانية،  ىيف شت ،ائل وأطاريح جامعيةرس تكون

باإلرشاف عىل الرسائل ، كام تقوم ب الدراسات العلياتكون بمتناول طاّل 

تقديم واألطاريح، وذلك بالتوافق مع اجلامعات أو الكليات املعنية. إضافة إىل 

  .لبحثمقرتحة لمصادر 

ُكتبْت حول النهضة احلسينية، ومتابعتها من إحصاء الرسائل اجلامعية التي ب ـ 

 .رـوهتيئتها للطباعة والنش ،صة؛ لرفع النواقص العلميةقبل جلنة علمية متخّص 
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خرى اللغات األُ من عىل ترمجة الرتاث احلسيني  والعمل فيه جارٍ  :قسم الرتمجة ـ7

 ة.إىل اللغة العربيّ 

ة املطروحة يف يا احلسينيّ فيه رصد مجيع القضا ويتمّ  :واإلحصاء قسم الرصد ـ 8

ا يعطي ممّ  ؛وغريها ،واملجالت والنرشيات ،والكتب ،لكرتونيةواملواقع اإل ،الفضائيات

مور املرتبطة بالقضية احلسينية بمختلف أبعادها، وهذا األُ  رؤية واضحة حول أهمّ 

 ،فيها ة األقسامسة، ورفد بقيّ ة للمؤّس بدوره يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العامّ 

 سات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.وكذا بقية املؤّس 

صية يف ة ختّص من خالله إقامة ندوات علميّ  ويتمّ  :واملؤمترات قسم الندوات ـ9

 ...وذوو االختصاص ،قونواملحقّ  ،رها الباحثونـالنهضة احلسينية، حيض

ة اء مكتبة حسينيّ سة بإنشحيث قامت املؤّس  :صيةقسم املكتبة احلسينية التخّص  ـ11

 .واملخطوط كذلك صية جتمع الرتاث احلسيني املطبوعختّص 

رش ـوهو قسم مؤّلف من كادر علمي وفنّي؛ يقوم بن ـ قسم املوقع األلكرتوين:11

بتغطية اجلنبة  تكفليووعرض النتاجات احلسينية التي تصدر عن املؤسسة، كام 

 .ومشاريعها العلمية اإلعالمية للمؤسسة

وحيتوي عىل جلنة علمية فنية تقوم بعرض القضية  ملناهج الدراسية:ـ قسم ا12

دروس  بالكيفية املتعارفة من إعداداحلسينية بشكل مناهج دراسية عىل ناشئة اجليل 

وأسئلة بطرق معارصة ومناسبة ملختلف املستويات واألعامر؛ لئال يبقى بعيدًا عن 

 الثورة وأهدافها.

فنيًا يعمل عىل استقطاب الكوادر ورًا علميًا ويتضمن كاد ـ القسم النسوي:11

العلمية النسوية، وتأهيلها للعمل ضمن أقسام املؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، 

 ة.يوتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة احلسين
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 العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل. وهناك مشاريع ُأخرى سيتمّ 

ستقبال سة عىل فتح أبواهبا الوتأسيسًا عىل ما سبق توضيحه حرصت املؤّس 

الكتب احلسينية التخّصصّية، ومتابعتها متابعة علمّية وفنّية من قبل اللجنة العلمية 

قام قسم الرتمجة باختيار جمموعة من الكتب  ويف هذا السياق املرشفة يف املؤّسسة،

 أو ،ـ داخل القسم تهارمجلغرض تاحلسينية القيمة واملكتوبة باللغة الفارسية 

أي:  نه استدالل(يدر آ داري)عزا :كتابومنها بالتعاقد مع مرتمجني حمرتفني ـ 

حممد هادي السيد األستاذ يف احلوزة واجلامعة  ملؤلفه (العزاء يف مرآة االستدالل)

استعرض فيه املؤّلف أنواع العزاء، وبنّي حكمها الرشعي يف الفقه وقد  ،احلجازي

واجلواب  ملثارة حول العزاء ومرشوعيتهت االشيعي والسنّي، كام تعّرض للشبها

عنها، كّل ذلك مشفوعًا باألدلة من النصوص القرآنية والروائية وأقوال فقهاء 

ودراستها دراسة فاحصة، واخلروج بنتائج علمّية مهّمة ذات فوائد مّجة املسلمني، 

م املاثل فكان هذا الكتاب القيّ حممد باقر األسدي ستاذ األُ قام برتمجته وقد وجليلة؛ 

 بني يديك عزيزي القارئ.

دوام السداد والتوفيق خلدمة القضية احلسينية،  واملرتجم ويف اخلتام نتمنّى للمؤلِّف

 ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك لنا يف أعاملنا، إّنه سميٌع جميٌب.

 

 

 اللجنة العلمية يف
 مؤسسة وارث األنبياء

 للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية
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َوَما ََيِْري َعَليِْه ِمَن  احلَُسنْي اْبنَتَُه َفاطَِمَة بَِقتِْل َوَلِدَها  |مَل ا َأْخََبَ الن بِيُّ »

 َمتَى َيُكوُن َذلَِك؟  ،َيا َأَبهْ  :َوَقاَلْت  ، َبَكْت َفاطَِمُة ُبَكاًء َشِديداً  املَِْحِن 

 .يِف َزَماٍن َخاٍل ِمنِّي َوِمنِْك َوِمْن َعِلي  :َقاَل 

 َلُه؟ ،َيا َأَبهْ  :َوَقاَلْت ، َفاْشتَد  ُبَكاُؤَها
ِ
 َفَمْن َيْبكِي َعَليِْه َوَمْن َيْلتَِزُم بِإَِقاَمِة اْلَعَزاء

 َأْهِل َبيْتِي ،َيا َفاطَِمةُ  :َفَقاَل الن بِيُّ 
ِ
تِي َيبُْكوَن َعىَل نَِساء َوِرَجاهَلُْم  ،إِن  نَِساَء ُأم 

ُدوَن اْلَعَزاَء ِجياًل َبْعَد ِجيٍل يِف ُكلِّ َسنَةٍ  ،َأْهِل َبيْتِي َيبُْكوَن َعىَل ِرَجالِ  َفإَِذا ، َوَُيَدِّ

َجالِ   َوَأَنا َأْشَفُع لِلرِّ
ِ
َوُكلُّ َمْن َبَكى ِمنُْهْم َعىَل  ،َكاَن اْلِقيَاَمُة َتْشَفِعنَي َأْنِت لِلنَِّساء

 «.اجْلَن َة... َأَخْذَنا بِيَِدِه َوَأْدَخْلنَاهُ  احلَُسنْي ُمَصاِب 

 .( 595ص ،33ج)بحار األنوار: 
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 املؤلفدمة 

 

 مقدمة المؤلف

 املؤّلفمة مقّد
 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

مور التي نشأت منذ خلق اإلنسان، فالتعاطف مع اآلخرين إّن إقامة العزاء من األُ 

مر وهذا األ ،خ يف الفطرة اإلنسانيةمرتّس  سياّم األقرباء أمرٌ  مصائبهم وال واحلزن عىل

وقد كان  ،^ة املذهبالفطري نالحظه بوضوح يف مصائب أعالم الدين وأئمّ 

 نفسه. |حيث قام به النبي ؛|موجودًا يف عهد النبي اخلاتم

 ؛سياّم فاجعة كربالء منزلة جليلة يف القلوب والنفوس، ال ^وملصائب أهل البيت

 يشعر ^يتن يسمع بأحداث يوم عاشوراء أو سائر مصائب أهل البحيث إّن كّل مَ 

مور من األُ  األحبة إقامة العزاء عىل فقد اً فإذ تتكّدر صفوة عيشه؛باحلزن و ـ بكّل تأكيد ـ

 ابتالء الناس يف كّل زمان. التي كانت حمّل 

، حماوالً إّن الكتاب الذي بني أيديكم مقتبس من رسالة دكتوراه كتبها املؤلِّف

من منظار الفقه  ء عىل امليّتما هو حكم إقامة العزا اإلجابة عن تساؤل، حاصله:

السنّي. فقد ظهرت أطراف تتظاهر بالتنوير  وأ الشيعياإلسالمي، األعّم من الفقه 

وتبّث الشبهات وتعارض هذا األمر الفطري والديني بإثارة شبهات حول جواز إقامة 

ي عوال خيفى أّن جزءًا من هذه الشبهات قد نشأ من الشبهات الوهابية التي تد   ،العزاء

 حرمة إقامة العزاء. 

 



 العزاء يف مرآة االستدالل  ...................................................................................  68

 فقد أصبح من الّضوري تفنيد ودحض شبهات املشّككني عَب ؛ومن هذا املنطلق

 عندمن وجهة نظر الفقه  العزاء حكم إقامة تبحث حول شاملة استداللية دراسة

 )الشيعي والسنّي(. الفريقني

 منهج التأليف

 تّم تنظيم الكتاب يف أربعة أقسام: 

وذلك ألّن  ؛ح عرش مفردات مهّمة يف موضوع العزاءيتعّلق برش القسم األّول

 ؛بّد من إدراك معانيها الروايات التي سنستدّل هبا تشتمل عىل مفردات وألفاظ ال

 لكوهنا رضورية جّدًا يف استنباط حكم إقامة العزاء من هذه الروايات.

من منظور  املوضوع الرئييس يف هذا الكتاب هو حكم إقامة العزاء عىل امليّت وبام أنّ 

منه يتكّفل ببيان حكم إقامة العزاء من منظور  القسم الثاينالفقه الشيعي والسنّي، فإّن 

 منه هذا األمر من منظور الفقه السنّي. وبام أنّ  القسم الثالثالفقه الشيعي ويعرض 

حتتّل مكانة خاّصة يف الفقه الشيعي فقد ارتأينا أن  ^إقامة العزاء عىل املعصومني

ضيع القسم الثاين من الكتاب يف فصلني: الفصل األّول هيتّم بدراسة حكم نبحث موا

أّما الفصل الثاين فيدور البحث فيه عن حكم إقامة  ،^إقامة العزاء عىل املعصومني

 . ^العزاء لغري املعصومني

إقامة العزاء من قبل التنويريني الشيعة من  ثريت ضدّ لكثرة الشبهات التي أُ  ونظراً 

من الكتاب  القسم الرابعاختّص  خرى، فقداملذهب الشيعي من جهة أُ  جهة وأعداء

 ببيان هذه الشبهات والرّد عليها.
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 التذكري بعدة نقاط 

وقد متّت دراستها من ناحية السند  ،دّل هبا يف ثنايا الكتابـ هناك روايات استُ  6

 والداللة بطريقة موضوعية ودقيقة.

دّققنا فيها وناقشناها  ولقد ،لت عن العلامءقـ هناك استدالالت وترصحيات نُ  5

 .درسناهاو

وطرحنا بعد كّل  ،ـ ذكرنا بعد بحث كّل نظرية يف الكتاب نتيجة ذلك البحث 4

مصداق نتيجته النهائية. كام أّننا ذكرنا يف هناية كّل فصل نتائج عاّمة ترتّتب عىل مباحث 

 ذلك الفصل.

قلت عن اآلخرين واألقوال التي نُ  هبا دّل وعناوين الروايات التي استُ  ـ مصادر 3

 بدّقة. ذكرناها فقد

 .تهيف هناي مفّصالً  اً ملواضيع الكتاب فهرس ـ أعددنا 2

املصادر واملراجع التي استفدنا منها يف هذا  بأسامء الكتاب قائمة يف هناية ـ ذكرنا 1

 الكتاب.

ا العناء واجلهد الكثري قّدر مجيع األساتذة واألحبّة الذين حتّملوويف اخلتام أشكر وأُ 

 رجو من مجيع الباحثني واألساتذة الكرام أن يتحفوينأيف سبيل إنجاز هذا الكتاب. كام 

 بآرائهم وتوجيهاهتم حول حمتوى هذا الكتاب.

كام أتقدم بالشكر اجلزيل إىل سامحة الشيخ رافد التميمي مدير مؤسسة وارث 

 ة الفائقة يف ترمجة هذا الكتاب وطباعته.ملا بذله من العناي فرع قم املقّدسة األنبياء

  ..!حني يقيم عزاءه األكَب #بقية اهلل األعظمأن نكون ممّن يقيم العزاء مع  نأمل

 

 جازياحلحمّمد هادي  ديالسقم ـ 

 6492 خردادـ  6347 شهر رمضان
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 حول العزاء  ومفاهيممصطلحات : القسم األّول

 الفصل األول

 مفهوم العزاء
 عىل معنيني خمتلفني يف اللغة والعرف:  (العزاء)طلق يُ 

 معنى العزاء يف اللغة

هو الصَب، كام رّصح به كثري من اللغويني حيث و فله معنى واحد ،لغةً  (العزاء)أّما 

بُ )قالوا:  وابن فارس يف معجم  ،(6)منهم الصاحب بن عباد يف املحيط .(الَعَزاُء: الصَّ

 .(3)والطرحيي يف جممع البحرين ،(4)واحلمريي يف شمس العلوم ،(5)مقاييس اللغة

 ،(1)وابن منظور ،(2)منهم اخلليل: وقد أضاف البعض متعّلق الصَب إىل هذا التعريف

ُب َعن ُكلِّ َما َفَقدَت ... الَعَزاُء:»فقد قالوا: بأّن  ،يديزبوال  ومي أنّ فيرى ال. وي(7)«ُهَو الصَّ

َما  : ...َصَبَ َعَل ىَعِزَي، َيعزَ »متعّلق الصَب هو كّل ما يصيب اإلنسان من حوادث: 

 . (8)«َناَبهُ 

                                                             

 .668، ص5 ج عيل، املحيط يف اللغة:الصاحب بن عباد، إسامُانظر:  (6)

 .461، ص3 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ُانظر:  (5)

 .3264، ص7 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (4)

 .591، ص6 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ُانظر:  (3)

 .512، ص5 جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: ُانظر:  (2)

 .25، ص62 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (1)

 .173، ص69 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس:  (7)

 .318، ص5 جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري:  (8)
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وعىل ضوء تفسري اللغويني ملعنى كلمة العزاء نقول: إّن إحدى الوقائع التي يمكن 

م أن تصيب اإلنسان هي فقدان أعزائه واألشخاص املحبّبني إليه، فبفقدان أحده

ُيفجع اإلنسان حيث عليه أن يلتزم الصَب يف مصيبته ويعّزيه اآلخرون من باب املواساة 

 يأمرونه بالصَب عىل هذه املصيبة.: أي، له

 معنى العزاء عرفًا

عىل مفهوم واضح يف العرف. فهو يعني احلزن عىل مصاب أحد ( العزاء)يدّل 

 فقدان أحد أحبّته. والبكاء والنياح. واملعّزى هو املكروب واملهموم عىل

 طلق عىل معنيني: ة الناس فهي تُ أّما إقامة العزاء يف عرف عامّ 

كفقدان أحد  ،ةصيب اإلنسان بالفعل من حوادث شخصيّ احلزن عىل ما يُ : لاملعنى األّو

 األحبّة واحلداد عليهم.

 .م ألعالم الديندَ قام منذ القِ هي شعائر تقليدية تُ ، ومراسم العزاء: املعنى الثاني

رج املصابني ومها معنيان خمتلفان متامًا. فاألّول أمر غري اختياري ومصيبة حقيقية خُت 

ليعودوا إىل حياهتم الطبيعية  بّد هلا من وقٍت  والتي ال ،هبا من مسار حياهتم العادية

 تدرَييًا. 

من  فهي أمر اختياري متامًا خيّطط له األشخاص ويعتَبونه جزءاً  ،أّما مراسم العزاء

لكن مراسم العزاء حالة  ،احلزن حالة نفسية يف داخل الفرد هتم العادية. إنّ حيا

منها  ،حيث إّن هناك أمورًا تساعد املفجوع عىل العودة للحياة الطبيعية؛ اجتامعية

 مراسم العزاء.

قد تكون الفجيعة مفاجئة ودون استعداد مسبق، كفقدان شخص حمبوب يف 

كوفاة شخص حمبوب بعد  ،الناس ويستعّدون له عهقد تكون أمرًا يتوقّ ، وحادث سري

لكن املفاجئ منه  ،أن عانى مرضًا مستعصيًا. ففقدان األحباب فجيعة يف كال احلالني

 أشّد إيالمًا.
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  (العزاء)معنى  يف نتيجة البحث

 عىل معنيني:  (العزاء)يطلق 

به اللغويون. فهو الصَب كام رّصح  ،األّول حقيقي والثاين جمازي. أّما معناه احلقيقي

هو عبارة عن معناه العريف الذي يرادف ، وولكن العزاء يستعمل يف معنى جمازي أيضاً 

املصيبة يرافقها احلزن والنياح  احلزن والغم. والسبب يف هذا االستعامل املجازي هو أنّ 

 ت إىل إَياد معنى جمازي لكلمة العزاء.وهذه العالقة أدّ  ،عادة

ن فظ العزاء يصدق بمفهوميه اللغوي والعريف عىل مَ ل فإنّ  ؛عىل ما سبق بناءً و

هذا هو املعنى العريف، كام و ه حزين ومهموم بسبب هذه املصيبةنّ إ :أي ،أصابته املصيبة

 هذا هو املعنى احلقيقي. ، وه ينبغي أن يلتزم الصَب رغم هذا احلزن والغمّ أنّ 
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 الفصل الثاني

 مفهوم البكاء
ومقصوراً  (بُكاءال) عمل بطريقني: ممدوداً استُ  (البكاء)ّن رّصح كثري من اللغويني بأ

 ؟ توجد مخس نظريات ألهل اللغة: ى. ولكن هل يوجد فرق بينهام من ناحية املعن(بُكاال)

 جريان الدموع فقط: واملقصور .الصوت الذي يكون مع البكاء: املمدود: وىلالنظرية اأُل

البكا ، والصوت الذي يكون مع البكاءمن اللغويني إىل أّن البكاء هو  ذهب فريٌق 

البُكا ُيَمّد »هو خروج الدموع من العينني من دون صوت. قال اجلوهري يف الصحاح: 

وَت الِّذي َيُكوُن َمَع البَُكاءِ  ، َفإَذا َمَددَت أَردَت الصَّ ُموَع  ،وُيقََصُ وإَذا َقََصَت أَردَت الدُّ

  .(5)ظور يف لسان العرب أيضاً وهذا ما أشار إليه ابن من. (6)«َوُخُروَجَها

 احلزن: واملقصور .الصوت: املمدود: النظرية الثانية

البكا يعني احلزن. منهم اخلليل كام ، واعتَب بعض اللغويني أّن البكاء يعني الصوت

ُه َذَهَب بِِه إَل : »نقل عنه لسان العرب ُه َذَهَب  ،احُلزنِ  ىَمعنَ  َقاَل اخَلليُل: َمن َقََصَ  وَمن َمدَّ

وِت  ىَمعنَ  بِِه إَل   .(4)«الصَّ

                                                             

 .5583، ص1 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (6)

 .85، ص63 جن العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم، لساُانظر:  (5)

 املصدر السابق. (4)
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 زن بدون الصوتاحل: واملقصور .زن مع الصيا احل: املمدود: النظرية الثالثة

بدون  والبكا حزنٌ  ،مع الصياح البكاء حزنٌ  آخر من أهل اللغة إىل أنّ  ذهب فريٌق 

... ، ََمُدوٌد وَقد يُ َبَكاُه ُبَكاء  »حيث قال يف شمس العلوم:  ؛الصوت. منهم احلمريي قََصُ

َكاَن َثمَّ َنِشيٌج  وإَِذا ،لَيَس َمَعُه َصوٌت  :احُلزِن، أي ىإَِذا َقََصَت البَُكاَء َفُهَو بَِمعنَ 
َوِصيَاٌح  (1)

 . (5)«ََمُدودٌ  َفُهوَ 

 غلبة احلزن على الصوت: واملقصور .غلبة الصوت على احلزن: املمدود: النظرية الرابعة

ولكن إذا كان الصوت  ،سيالن الدمع عن حزنالبكاء هو  اعتَب بعض اللغويني أنّ 

وا البكا بأّنه سيالن الدمع أيضاً  ولكن حينام يكون احلزن غالبًا  ،غالبًا عىل احلزن. وفَّس 

مِع َعن ُحزٍن َوَعِويٍل، »عىل الصوت. قال الراغب يف املفردات:  : َسياَلُن الدَّ البَُكاُء بِاملَدِّ

وُت أغَلب  . (4)«...وبِالَقَِص ُيَقاُل إَذا َكاَن احُلزُن أغَلب ُيَقاُل إَذا َكاَن الصَّ

 عدم الفرق بني املمدود واملقصور: النظرية اخلامسة

ى واحد. قال وكالمها بمعنً  ،ه ال فرق بني البكاء والبكانّ إ :من اللغويني قال فريٌق 

ُجُل َيبكِي ُبَكاء   ىَبكَ »ي يف تاج العروس: ديزبال ِهاَم، ىوُبك الرَّ َقالَُه  .ُيَمدُّ َوُيقََصُ ، بَِضمِّ

اُء َوَغرُيهُ   . (3)«الَ َفرَق َبينَُهام َوَظاِهُرُه أنَّهُ  ،الَفرَّ

                                                             

يف غريب احلديث  النهايةابن األثري، املبارك بن حممد،  «.الن ِشيُج: َصوٌت َمَعُه َتَوّجٌع وُبَكاءٌ » (6)

 .25، ص2ج: واألثر

 .112، ص6 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (5)

 .636صفاظ القرآن: مفردات ألالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد،  (4)

 .565، ص69 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس:  (3)
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  (البكاء)معنى  يف نتيجة البحث 

ى يقابل الضحك، كام رّصح لفظان موضوعان ملعنً  (البكا)و (البكاء)ال شّك يف أّن 

حكنَّ األصَل الَواِحَد ِِف َهِذِه إ»حيث قال:  ؛به املصطفوي ِة ُهَو َما ُيَقابُِل الضِّ  .(6)«املَادَّ

 وهذا املقدار يكفي لالستدالل يف املباحث القادمة.

 : التايل: هناك شيئان يف البكاءبالنحو وىل  يمكن اجلمع بني النظريات األربع األُ كام

 .األّول: هو الصوت الذي يصدر من البكاء 

 ؛البكاء. وعىل ضوء هذه النقطة والثاين: هو احلزن والشعور الداخل املوجود يف 

وهذا ما  ،املمدود يدّل عىل الصوت الذي يكون يف جريان الدمع عادة (البكاء)فإّن 

 أشارت إليه مجيع النظريات األربع. 

، كام عىل احلزن الداخل الذي يكون يف اهنامل الدمع عادةً  املقصور يدّل  (البكا)لكن 

قيقة أّن مضمون كّل هذه النظريات األربع فاحل ؛أشارت إليه مجيع النظريات األربع

 واحدة. يعود إىل نظريةٍ 

 تصّور البكاء يف غري اإلنسان: تنبيه

تصّور ولكن كيف يُ  ،املصطفوي بذلك كام قال مفهوم البكاء يف اإلنسان واضٌح 

كالذي أشارت إليه بعض  ،البكاء يف غري اإلنسان من احليوانات وحتّى اجلامدات

اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ينفي  البقاع عىل وفاة املؤمن؟ بينام نرى أنّ  الروايات من بكاء

 .(5)( گ گ گ ڳ)البكاء عن السامء واألرض، حيث قال تعاىل: 

البكاء والضحك خيتلف مفهومهام باختالف املوارد: ففي اإلنسان »قال املصطفوي: 

                                                             

 .451، ص6 جالتحقيق يف كلامت القرآن الكريم: املصطفوي، حسن،  (6)

 .59آيةالّدخان:  (5)
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ورها وحزاها وانبساهها وِف سائر املوجودات عل ما هومقتىض رس ،ال حيتاج إل البيان

 (6) (گ گ گ ڳ) احلالة اّلتي توجد بعد هذه البسطة والقبضة. :وتأّثرها، أي

ما تغرّيت حاهلام ومل يوجد تغيري وال اختالف ِف نظم العامل وِف حركات السامء  :يأ

 . (5)«واألرض

 وهذا ما أشارت إليه الروايات أيضًا: 

مل جيعل اهلل  :يقول ×قال سمعت أبا عبد اهلل ،هعن عبد اخلالق بن عبد ربّ  ،عن زرارة»

مل  ÷حييى بن زكريا، وسميا   مل يكن له من قبُل  ÷احلسني بن عيل، سميا   له من قبُل 

قلت: ما بكاؤها؟  :قال . أربعني صباحا  اممل تبك السامء إاّل عليه، وسميا   يكن له من قبُل 

 . (4)«قال كانت تطلع محراء وتغرب محراء

  

 

 

 

 

                                                             

 .59آية الّدخان: (6)

 .451، ص6 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:  (5)

 .91صمد، كامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن حم (4)



 46  .......................................................... القسم األّول: مصطلحات ومفاهيم  حول العزاء

 

 صل الثالثالف

 مفهوم التباكي
 ستعمل يف معنيني: يُ  (التباكي)رّصح علامء اللغة بأن لفظ 

 تكّلف البكاء: املعنى األّول

قال كثري من علامء اللغة: إّن التباكي يعني تكّلف البكاء وحماولة اصطناعه. وهذا ما 

 لسان وابن منظور يف ،(5)واحلمريي يف شمس العلوم ،(6)رّصح به اجلوهري يف الصحاح

إّن  :حيث قالوا، ي يف تاج العروسديزبوال ،(3)والطرحيي يف جممع البحرين ،(4)العرب

 .(2)«َتبَاكي: َتَكّلف البَُكاء»التباكي هو تكّلف البكاء واصطناعه: 

 تقّمص حالة البكاء : املعنى الثاني

من  ولو مل خيرج الدمع ،هو تقّمص حالة البكاء يالتباك» :رّصح بعض اللغويني بأن

 .(6)«العني
: ولقد أشار الطرحيي إىل هذا الرأي وطرحه كنظرية يف هذا املجال، حيث قال

                                                             

 .5583، ص1 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح: ُانظر:  (6)

 .118، ص6 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (5)

 .84، ص63 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (4)

 .11، ص6 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ُانظر:  (3)

 .563، ص69 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر:  (2)

 ويتظاهر باحلزن. ،ويطرق برأسه ،ن يضع يده عىل جبهته أو عينيهكمَ  (1)
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 . (6)«َوقِيَل: َمعنَاُه الَتَكّلُفوا البَُكاءَ »

 والشاهد عىل هذا املعنى موجود يف أشعار العرب: 

 .(5) ىن َتبَاكَمَّ  ى َمن َبكَتبنّيَ *  ُخدُودٍ  ِِف  َذا انَسكبَت ُدمُوعٌ إ

 .(4)يف أن التباكي يف البيت املذكور يدّل عىل املعنى الثاين فحسب وال شّك 

  (التباكي)معنى  يفنتيجة البحث  

ّن املعنيني املذكورين للتباكي مها عبارة عن مصداقني هلذه الكلمة. أيف احلقيقة 

 ما، حيبُّ أن يبكي وإن مل ويريد أن يشارك فيها بطريقةٍ  ،فالذي حيّب إقامة العزاء حّقاً 

عَّب عن وبذلك يُ  ،أو يتقّمص حالة البكاء ،يمكنه البكاء يستطيع أن يتكّلف البكاء

 احلزن الكامن بداخله.

 

                                                             

 .28، ص6 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين:  (6)

 .477، ص42جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  (5)

 .668، ص5جبّت )إقامة العزاء رمز احلّب(: صدري، مهدي، عزاداري رمز حمُانظر: ال (4)
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 الفصل الرابع

 مفهوم اجلزع
 : (اجلزع)أهل اللغة معنيني لكلمة  ذكرَ 

 عدم الصرب: املعنى األّول

بِ اجَلَزُع: َنقِ »يعني عدم الصَب:  (اجلزع) ذهب أكثر اللغويني إىل أنّ   ،(6)«يُض الصَّ

 (1)يديزب، ال(2)، الطرحيي(3)، ابن منظور(4)، احلمريي(5)منهم اخلليل، اجلوهري

 .(7)واملصطفوي

واستدّل فريق منهم بآية رشيفة لتأييد ما ذهبوا إليه، حيث إهّنا تدّل عىل تناقض 

 .(9)كام رّصح به املصطفوي (8) (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) هذين اللفظني:

ىل أّنه جعل معنى اجلزع مقاباًل للصَب ـ أشار إىل معنى إافًا وبعض اللغويني ـ مض

                                                             

 .567، ص6 جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني:  (6)

 . 6691، ص4 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح: ُانظر:  (5)

 .6191، ص5 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (4)

 .37، ص8 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (3)

 .466، ص3 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ُانظر:  (2)

 .13، ص66 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر: (1)

 .86، ص5 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم: ُانظر:  (7)

 .56آيةإبراهيم:  (8)

 .684، ص1 جالكريم: املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن ُانظر:  (9)
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اجَلَزُع: »: واملصباح املنري ،(6)نفس اجلزع أيضًا. كام نرى ذلك يف معجم مقاييس اللغة

ِب وُهَو انِقطَاُع املُنَّةِ   .(4)«َعن مَحِل َما ُنِزَل  (2)َنِقيُض الصَّ

 انقطاع األمل: املعنى الثاني

اجلزع هو و فإّن احلزن عام ؛اجلزع أبلغ من احلزن بأنّ  :اللغويني قال فريق آخر من

هو يرصف اإلنسان عام هو بصدده بحيث ينقطع أمله يف إَياد حّل له. ، وخاص حزنٌ 

ولنّضب مثاالً لتوضيح هذا الفرق: إذا تأمّل اإلنسان من مرض طفله فإّنه حزين يف 

فإّنه  ،إذا تأمّل اإلنسان عىل موت أحبّتهبخالف ما ، ألّنه يأمل يف حتّسن حاله االصطالح؛

كام  (3)حينئذ َيزع النقطاع أمله يف شفائه. وقد رّصح الراغب األصفهاين هبذا املعنى

 . (2))قيل( ي كنظرية مطروحة يف هذا املجالديزبأشار إليه ال

 (اجلزع)معنى  يفنتيجة البحث  

فَّّس اللغويون اجلزع بأّنه ضّد ام يعني قطع ما كان له امتداد. وإنّ  (ج ز ع)أصل مادة 

باعتبار أّن اجلزع يقطع امتداد السكون وحالة الطمأنينة. ولقد أشار بعض  ،الصَب

ةِ: ُهَو الَقطُع إ»اللغويني إىل هذه النقطة، قال املصطفوي:  نَّ األصَل الَواِحَد ِِف َهِذِه املَادَّ

ِب: َوُهَو َقطعُ َقطُع َما َكاَن لَُه امتَِداٌد... َفا :أي ،املَخُصوُص  ُكوِن  جَلَزُع ِضدُّ الصَّ امتَِداِد السُّ

ِب، َحتَّ  َوَحالَةِ  ُكوَن َوَينَقطُِع َحالُُه املُمتَدُّ َتقِديرا   ىالطَُّمأنِينَِة َوالصَّ  . (1)«َيظَهَر ِمنُه َما خُيَالُِف السُّ

                                                             

 .324، ص6 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ُانظر:  (6)

مِّ  ـ املُن ةُ » (5) َة الَقلِب ـ بِالض  ُة َوَخص  َبعُضُهم بِِه ُقو  ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان . «: الُقو 

 .362، ص64 جالعرب: 

 .99، ص5 جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري:  (4)

 .693صالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، مفردات ألفاظ القرآن: ُانظر: (3)

 .13، ص66 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر:  (2)

 .86، ص5 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:  (1)
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 الفصل اخلامس

 و مفهوم النَّ
 : (وحالن  )ذكرت كتب اللغة أربعة معاين لكلمة 

 تعداد حماسن امليت: املعنى األّول

وح يعني تعديد حماسن امليت وذكر خصاله احلسنة. ذهب بعض اللغويني إىل أن الن  

 .(6)«َناَح، النَّوُح َوالنِّيَاَحُة: َتعِديُد ََمَاِسِن املَيِِّت »ح به احلمريي حيث قال: كام رّص 

 الصيا  بعويل: الثاني ىاملعن

النَوح هو الصياح بعويل وبكاء. وهذا ما قاله  بأنّ  :للغوينيقال فريق آخر من ا

 .(4)«(5) ٍَصاَح بَِعِويل :النَّوُح: ... أيو»الراغب األصفهاين يف املفردات: 

 احلزن والغم: املعنى الثالث

وح يعني احلزن والغم. وهذا ما أشار إليه ابن ذهبت مجاعة من اللغويني إىل أن الن  

املَنَاَحُة َوالنَّوُح: النَِّساُء جَيتَِمعَن »: ي يف تاج العروسديزبال، و(3)منظور يف لسان العرب

 . (2)«لِلُحزنِ 

                                                             

 .1799، ص61جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (6)

 .385، ص66جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب:  .«: البَُكاءُ الَعِويُل » (5)

 .857صالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، مفردات ألفاظ القرآن:  (4)

 .157، ص5 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (3)

 .535، ص3 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس:  (2)

 



 العزاء يف مرآة االستدالل  ...................................................................................  41

 البكاء: املعنى الرابع

وح يعني البكاء. وهذا ما ذهب إليه الصاحب بن الن   آخر من اللغويني بأنّ  قال فريٌق 

ِِت  َيَقُع النَّوُح َعَل »اد حيث قال: عبّ  يَت لِتََقاُبلِِهنَّ  عَن ِِف املَنَاَحِة...جتَمَ االنَِّساِء الالَّ وُسمِّ

 . (6)«ِعنَد البَُكاءِ 

  تنبيه

يدّل عىل تقابل اليشء مع يشء  (ن وح)أصل  هو أنّ  .«لِتََقاُبلِِهّن...»الوجه يف قوله: 

 ء، تناوحت لليش ء يدّل عل مقابلة اليش نوح: أصٌل »آخر. كام رّصح به املصطفوي: 

وهذا ينطبق عىل ما  .(5)«ِف مقابلتها :ياملهّب. وهذه الريح نيّحة لتلك، أ ِف تقابلتا: الرحيان

ولكن بام  ،صحيح أّن النوح يطلق عىل نوع من إقامة العزاء :آخر . بتعبريٍ نحن فيه أيضاً 

يف  (ن وح)أّن إقامة العزاء تكون عند مقابلة األشخاص عادة فقد لوحظ أصل معنى 

 النوح بمعنى إقامة العزاء.

 معنى النو  يفتيجة البحث ن 

بأّن واحدة من النظريات األربع تدّل عىل املعنى احلقيقي وبقية  :اليمكن القول

بل الصحيح أّن كّل هذه النظريات تعود إىل نظرية  ،النظريات تدّل عىل املعنى املجازي

ألّن  ؛ّن كّل واحدة من هذه النظريات تشري إىل جانب من معنى النوحإ :أي .واحدة

ومها يرتافقان مع أمرين عادة، أحدمها الصياح والعويل  ،نوح يعني البكاء مع احلزنال

ىل إّن األشخاص الذين ينوحون عىل امليت مضافًا إ :واآلخر تعداد حماسن امليت. أي

 أهّنم حيزنون ويبكون، يعّددون خصائص امليت الفردية.

                                                             

  .567، ص4 جامعيل، املحيط يف اللغة: الصاحب بن عباد، إس (6)

 .576، ص65 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:  (5)
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دفعه للعويل والصياح. التذكري بخصائص امليت الفردية قد يزيد املفجوع حزنًا وي

وسبب ختصيص النوح بالنساء يف كالم بعض أهل اللغة أّن هذا التخصيص من باب 

 عىل امليت عند إقامة العزاء. اللوايت ينحنَ  النساء هنّ  ألّن الغالب أنّ  ؛الغلبة

 (نوحه)كلمة : التنبيه األول

ا بعد دراسة كتب لنوتوّص  ،يف اللغة الفارسية ترادف النوح يف العربية (نوحه)كلمة 

ا العرب فيعَّبون عن هذا أمّ  ،باللغة الفارسية استعامهلا هبذه الطريقة خيتّص  اللغة إىل أنّ 

ا كلمة النوحة يف العربية املعنى بالنوح )دون اهلاء( وهذا املعنى هو املراد يف بحثنا. أمّ 

ةُ » ةفتعني القوّ   وضوعنا.وهذا املعنى ال عالقة له بم .(6)«النَّوَحُة: الُقوَّ

ضيفت يف اللغة الفارسية، فالناطقون أُ  (نوحه)وبالتايل يتبنّي أّن اهلاء يف هناية كلمة 

 :أي (َنوح كرد) :بدل أن يقولوا (َنوحه كرد)باللغة الفارسية يعَّبون عن النوح بـ

 يضيفون اهلاء إىل آخر الكلمة.

 ×سبب تسمية النيب نو : التنبيه الثاني

بأّنه كان ُيكثر النوح عىل نفسه. منهم  :×النبي نوح قال البعض يف سبب تسمية

َي ُنوحا  »: حرين حيث قالبجممع الالطرحيي يف  ُه َكاَن َينُوُح َعَل َنْفِسِه ََخَْساِمَئِة َعاٍم  ؛ُسمِّ أِلَنَّ

ى اَللَةِ  (5)وَنحَّ  . (4)«َنْفَسِه َعامَّ َكاَن فِيِه َقْوُمِه ِمْن الضَّ

لكثرة نوحه  ّمى نوحا  إّنام ُس »: (3)طهر بن طاهر املقدينقاًل عن امل وقال املصطفوي

 .(5)«عل نفسه وقومه

                                                             

 . 157، ص5جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب:  (6)

 . 165، ص5ج املصدر السابق:«. إِذا َرد  السائَل رّدًا قبيحاً  :َينِحُّ َنِحيحاً وَنْحنََح   َنَح » (5)

 .356، ص5 جطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ال (4)

 .62، ص4جالبدء والتاريخ: ُانظر: املقدي، املطهر بن طاهر،  (3)

 .575، ص65 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:  (2)
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 الفصل السادس

 مفهوم الصرخة
 : (الرصخة)معنى  يفذكر اللغويون أربع نظريات 

 الصيحة الشديدة عند املصيبة: وىلالنظرية اأُل

ّن الرصخة إىل أ واملصطفوي (5)وابن منظور (6)ذهب مجاعة من اللغويني كاخلليل

ِديَدُة ِعنَد »: تعني الصيحة الشديدة عند املصيبة يَحُة شَّ َخُة: صَّ  . (4)«َأِو ُمِصيبَةٍ ٍة َفَزعِ  الَصَّ

 مطلق الصوت: النظرية الثانية

منهم اجلوهري حيث قال: . اعتَب بعض اللغويني أّن الرصخة تعني مطلق الصوت

وُت » اُخ: الصَّ َ وُت »: ، قالكذلك احلمرييو ،(3)«الَصُّ اُخ: الصَّ َ َخ، الَصُّ  .(2)«ََصَ

 مطلق الصوت املرتفع: النظرية الثالثة

منهم ابن  .آخر من اللغويني إىل أّن الرصخة تعني الصوت والصياح ذهب فريٌق 

َخ »فارس:  اُء َواخَلاُء َأِصيٌل َيُدلُّ َعل ََصَ اُد َوالرَّ  قيل:»ابن منظور: و .(1)«َصوٍت َرفِيعٍ  الصَّ

                                                             

 .682، ص3جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: ُانظر:  (6)

 .44، ص4 ج، لسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرمُانظر:  (5)

 .555، ص1 جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم:  (4)

 .351، ص6جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (3)

 .4757، ص1 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (2)

 .438، ص4 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة:  (1)
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اُخ  الطرحيي:  (5)وكذلك الفيومي. (6)«َُصاخا   يَُصُخ  َصخ ؛كان ما الشديد صوتال الَصُّ

َخ: َيَُصُخ... إَِذا َصاَح »  . (4)«ََصَ

 األذان: النظرية الرابعة

َخُة: األََذانُ »ي: ديزبالرصخة تعني األذان. قال ال بأنّ  :قال بعض اللغويني  .(3)«الَصَّ

  (الصرخة)معنى كلمة  يف: نتيجة البحث 

هذا هو املعنى الذي ذكرته ، وعىل الصوت املرتفع والصياح (ص ر خ)ة مادّ  تدّل 

الصياح  :أي، وىل فهي تقيّد املعنى األصل بوقت املصيبةا النظرية األُ النظرية الثالثة، أمّ 

هو مطلق الصوت ومل ، ومن املعنى األصل ية جزءاً نعند املصيبة. وذكرت النظرية الثا

ا النظرية الرابعة فهي تشري إىل أحد ارتفاع الصوت. أمّ  :يأ ،تذكر اجلزء األخر منه

 مرتفع. األذان يكون بصوٍت  ذلك ألنّ و ؛هو األذانو مصاديق املعنى األصل

  

                                                             

 .44، ص4 جبن مكرم، لسان العرب: ابن منظور، حممد  (6)

 .447، ص5جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ُانظر:  (5)

 .347، ص5 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين:  (4)

 .587، ص3 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس:  (3)
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 الفصل السابع

 مفهوم اللطم
 : (اللطم)معنى  يفتوجد بني اللغويني أربع نظريات 

 ضرب اخلد وظاهر اجلسم باليد املبسوطة: وىلالنظرية اأُل
 .(6)«الَلطُم: ََضُب اخَلدِّ وَصَفَحاِت اجِلسِم بِبَسِط اليَدِ »ل اخلليل يف كتاب العني: قا

 . (5)وقد وافقه ابن منظور يف لسان العرب حيث رّصح هبذا املعنى

 ضرب الوجه بباطن الراحة: النظرية الثانية
ُب َعَل »قال اجلوهري يف الصحاح:  اَحةِ الَوجِه بِبَاهِِن ال اللَّطُم: الَّضَّ «رَّ

. وقد رّصح (4)

 والفيومي يف املصباح ،(3)كاحلمريي يف شمس العلوم ،هبذا املعنى مجع من اللغويني

 . (1)والطرحيي يف جممع البحرين ،(2)رياملن

  وىل والثانيةالفرق بني النظريتني اأُل
 هناك فرقان أساسيان بني هاتني النظريتني: 

                                                             

 .344، ص7 جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني:  (6)

 .235، ص65: جلسان العربر، حممد بن مكرم، ُانظر: ابن منظو (5)

 .5141، ص2 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (4)

 . 1121، ص9جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (3)

 .224، ص5 جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ُانظر:  (2)

 .615، ص1 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ُانظر:  (1)
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 الفرق يف املضروب : لالفرق األّو

 ،وىل فإّن اللطم هو رضب اخلد وهو جزء من الوجهحسب النظرية األُ  :أّوال  

ه رضب الوجه سواء كان اخلد أو غريه.  اللطم بأنّ بخالف النظرية الثانية التي تفَّسِّ 

 وىل. عتَب النظرية الثانية أعم من األُ فمن هذه الناحية تُ 

ولكن حسب  ،سماملّضوب هو اخلد وظاهر اجل وىل فإنّ حسب النظرية األُ  :ثانيا  

 واليشمل سائر أعضاء اجلسم. ،ةخاّص  وجهالنظرية الثانية فاملّضوب هو ال

 الفرق يف الضارب: الفرق الثاني

فيشمل ما إذا بسط الشخص يده  ،وىل يكون الّضب ببسط اليديف النظرية األُ 

للنظرية الثانية فهي  ه بأصابعه دون أن تتدخل راحة اليد يف ذلك، خالفاً ورضب خدّ 

 والتشمل الّضب باألصابع. ،شري إىل الّضب براحة اليدت

 مطلق إلصاق الشيء بالشيء ولو بدون الضرب: النظرية الثالثة

 ءَ  ولَطَمُت اليشَّ  ،اللَّطُم: اإللَصاُق »اد يف كتابه املحيط: قال الصاحب بن عبّ 

 .(5)ي يف تاج العروس أيضاً ديزبوهذا ما رّصح به ال .(6)«ءِ  باليشَّ 

 مطلق الضرب بالكف : الرابعةالنظرية 

ُب بَِبسِط الَكفِّ ... اللَّطُم:»قال الزخمرشي يف الفائق:  ثري األ. وقال ابن (4)«َوُهَو الَّضَّ

ُب بِالَكفِّ  َلطم[ال]َوُهَو »يف النهاية:   . (3)«الَّضَّ

                                                             

 .684، ص9 ج: يف اللغة املحيطالصاحب بن عباد، إسامعيل،  (6)

 .125، ص67جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر:  (5)

 .411، ص5 جالزخمرشي، حممود بن عمر، الفائق يف غريب احلديث:  (4)

 . 526، ص3 ج: يف غريب احلديث واألثر النهايةابن األثري، املبارك بن حممد،  (3)
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 (اللطم)معنى  يفنتيجة البحث 

اللطم  أنّ ى احلقيقي للطم، أي املعنى املذكور يف النظرية الثالثة هو املعن نّ أيف الواقع 

الّضب جزء من  ،ات الثالث األُخرىيالنظر ، لكن بام أّن يفهو مالصقة يشء ليشء

فإن اللطم عبارة عن  :وبتعبري آخر معنى اللطم، كمن يفيعلم أّن الّضب يُ معنى اللطم 

ه مصداق ألنّ ؛ التصاق شيئني بالّضب ورضب الوجه بالكف أحد مصاديقه

 لّضب.االلتصاق مع ا

. ٍء.. ليَِش  ءٍ  ُمالَصَقِة َش  الاَلُم َوالطَّاُء َواملِيُم أصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَل »قال ابن فارس: 

ُب َعَل  اَحةِ  ِمن َذلَِك الّلطُم: الَّضَّ وىل من أن ا ما ذكرته النظرية األُ أمّ . (6)«الَوجِه بِبَاهِِن الرَّ

ا الوجه يكون ببسط اليد عادة. أمّ  رضب اللطم هو الّضب ببسط اليد، فالوجه فيه أنّ 

 النظرية الرابعة فهي إشارة للمصداق.

                                                             

 .521، ص2 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة:  (6)
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 الفصل الثامن

 مفهوم اللدم
 : (دمالل  )توجد نظريتان بني اللغويني يف معنى 

 وىل: ضرب الصدر والعضدين والوجهالنظرية اأُل

اللدم هو رضب الوجه والصدر والعضدين  بأنّ  :مجاعة من علامء اللغة تقال

الّلدُم: ََضُب املَرأِة َصدَرَها َوَعُضَدهَيا ِِف »لقًا، أو يف النياحة. قال اخلليل يف العني: مط

 .(6)«النِّيَاَحةِ 

ولسان  (4)كام أشار إليه كّل من النهاية. (5)اد هبذا املعنىوقد رّصح الصاحب بن عبّ 

 .(2)«وَنحوهِ  درِ صَّ لاو َوجهِ الّلدُم: ََضُب ال»: جممع البحرين يف يحيقال الطرو ،(3)العرب

 النظرية الثانية: مطلق الضرب

حيث قال يف  ،بأن اللدم هو مطلق الّضب. منهم اجلوهري :قال بعض اللغويني

ُب لَدما   ىُيَسمَّ »الصحاح:    .(1)«الَّضَّ

                                                             

 .31، ص8 جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني:  (6)

 .469، ص9 جالصاحب بن عباد، إسامعيل، املحيط يف اللغة: ُانظر:  (5)

 . 532، ص3 ج: يف غريب احلديث واألثر النهايةُانظر: ابن األثري، املبارك بن حممد،  (4)

 .249، ص65 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ظر: ُان (3)

 .615، ص1 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين:  (2)

 .5158، ص2 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (1)
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والزخمرشي يف  ،(6)كام أشار إىل هذا املعنى كّل من احلمريي يف شمس العلوم

 . (4)عروسي يف تاج الديزبوال ،(5)الفائق

 (دماللَّ)معنى  يفنتيجة البحث  

ولو مل يكن بالّضب.  ،هو مطلق التصاق يشء بيشء (دمالل  )املعنى احلقيقي لكلمة 

 ،اللطم هو إلصاق الشيئني بالّضب نّ إحيث  (؛دمالل  )و (طمالل  )وهذا هو الفرق بني 

ّضب. وهذا ما ولو مل يكن بال ،بخالف اللدم فهو يدّل عىل مطلق التصاق يشء بيشء

إلَصاِق  الاَلُم َوالّداُل َواملِيُم أصٌل َيُدلُّ َعَل »رّصح به ابن فارس يف املعجم حيث قال: 

 .(3)«َغرَيهُ  أو ٍء، ََضبا   بيَِش  ءٍ  َش 

 :أي ،وىل والثانية تشري إىل أحد مصاديق هذا املعنىفالواقع أن كاّل من النظريتني األُ 

وىل هو إلصاق يشء بيشء. نعم ختتلف النظرية األُ ألّن الّضب يف احلقيقة  ؛الّضب

 بأهّنا قد حتّدد مصداق املّضوب أيضًا.

 

 

 

 

                                                             

 .1142، ص9جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (6)

 .698، ص4 جريب احلديث: الزخمرشي، حممود بن عمر، الفائق يف غُانظر:  (5)

 .131، ص67 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر:  (4)

 .534، ص2 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة:  (3)
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 الفصل التاسع

 مفهوم الرّنة
 : (ن ةالر  )ذكر أهل اللغة أربع نظريات حول معنى 

 مطلق الصوت: وىلالنظرية اأُل

يف كتابه  حيث قال ،ثرياألمنهم ابن  .ة تعني الصوتبأن الرنّ  :قال بعض اللغويني

وُت وَقد َرنَّ َيِرنُّ َرنِينا  »النهاية:  ننُِي: الصَّ كام قال الطرحيي يف جممع البحرين: . (6)«الرَّ

ُة بِالَفتِح َوالتَّشِديِد أعنِي» نَّ وُت... ُيَقاُل  :الرَّ  . وقال(5)«َتتَصوَّ  ...:َرنَِّت املَرأةُ  :الصَّ

وُت »اجلوهري يف الصحاح:  نَُّة: الصَّ  .(4)«الرَّ

 الصيحة احلزينة: النظرية الثانية

ذهب بعض علامء اللغة إىل أن الرنة هي الصيحة يف حال احلزن. قال اخلليل يف 

نَّ »العني:  يَحُة احَلِزينَةُ الرَّ منهم  ،وقد رّصح هبذا املعنى مجع من أهل اللغة. (3)«ُة: الصَّ

، احلمريي يف (1)مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس يف (2)يف املحيط بن عبّاد الصاحب

                                                             

 .576، ص5 ج: يف غريب احلديث واألثر لنهايةبن األثري املبارك بن حممد، اا (6)

 .528، ص1 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين:  (5)

 .5657، ص2 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (4)

 .523، ص8 جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني:  (3)

 .512، ص61 جالصاحب بن عباد، إسامعيل، املحيط يف اللغة: ُانظر:  (2)

 .481، ص5 جابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ُانظر:  (1)
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  .(5)وابن منظور يف لسان العرب ،(6)شمس العلوم

 الصوت يف فر  أو حزن: النظرية الثالثة

ة بالصوت الذي يكون  الرنّ ه فَّّس ي يف تاج العروس عن ابن األعرايب بأنّ ديزبنقل ال

نَُّة: َصوٌت ِِف َفَرٍح َأو»: يف حال الفرح أو احلزن : الرَّ  .(4)«ُحزنٍ  َقاَل ابُن األَعَراِِبِّ

 الصيحة )الصوت املرتفع(: النظرية الرابعة

... َولَُه َرنَّةٌ »قال الفيومي يف املصباح املنري:  : ... َيِرنُّ  .(3)«َصيَحةٌ  :أي ،َرنَّ

 (ّنةالرَّ)نتيجة البحث يف معنى  

فكلمة الرّن هلا معنى حقيقي وهو الصوت. ، أصل يدّل عىل الصوت (ر ن ن)

تدّل عىل الصوت. أّما ما  (ر ن ن)إّن حروف  :فارس حيث قال وهذا ما رّصح به ابن

الرّن يعني الصوت يف فرح أو حزن، فهو  نقله تاج العروس عن ابن األعرايب من أنّ 

غري أّنه حّدد  ،قلناه؛ ألّنه قبَِل املعنى األصل للكلمة وأّن الرّنة بمعنى الصوت الينايف ما

إىل معناه  معنيان جمازيان هلذا اللفظ إضافةً ًا هلذا الصوت. ولكن هناك زمنًا خاّص 

 دان املعنى احلقيقي: ومها يف الواقع يقيّ  ،احلقيقي

  .ل: الصيحة احلزينةاملعنى املجازي األوّ 

 .املعنى املجازي الثاين: الصيحة )الصوت املرتفع(

                                                             

 .5416، ص3جالعلوم: احلمريي، نشوان بن سعيد، شمس ُانظر:  (6)

 .687، ص64 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (5)

 .531، ص68 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس:  (4)

  .536، ص5 جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري:  (3)
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 النظريتني الثانية والرابعة تشريان إىل املعنى املجازي.  فاحلقيقة أنّ  

  (ّنةالرَّ)الوجه يف تاء : تنبيٌه

 وجهان:  اتمل فيهحُي 

 وهذا يعني أّن الرّنة مصدر الثالثي املجّرد. ؛ا تاء مصدريةإهّن : الوجه األول

. ولذلك عندما رشح ألّن الرّنة تصدر من النساء عادةً ؛ ا تاء التأنيثإهّن : الوجه الثاني

. وبتعبري (6)«ا  َرنَِّت املَرأُة َتِرنُّ َرنِين»ا: قالوو بعض اللغويني معنى الرّنة جعلوا املرأة فاعاًل هلا

 ضيفت التاء إىل هناية الكلمة لغلبة استعامهلا يف النساء. فقد أُ  :آخر

 

 

 

 

 

                                                             

 .5657، ص2 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (6)
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 الفصل العاشر

 مفهوم الشعائر

 : (شعائر)المعنى كلمة  يفذكر علامء اللغة أربع نظريات 

 مطلق العالمات: وىلالنظرية اأُل

بأّن الشعائر هي عالمات اهلل وآياته. وهذا ما قاله اخلليل يف  :قال بعض أهل اللغة

. كام ذكره الطرحيي يف جممع البحرين نقاًل عن (6)«َشَعائُِر اهللِ... أي: َعالَماُتهُ »العني: 

 .(5)الشيخ أيب عل

 كّل ما ُجعل علمًا لطاعة اهلل: النظرية الثانية

لطاعة اهلل. قال  عل عالمةً ر هي كّل ما ُج آخر من علامء اللغة أّن الشعائ اعتَب فريٌق 

عائُِر: ... ُكلُّ َما ُجِعَل َعَلام  لِطَاَعِة اهللِ َتَعاَل »اجلوهري:  وهذا ما ذهب إليه ابن  .(4)«الشَّ

 .(2)ي أيضاً ديزبوال (3)منظور

                                                             

 .526، ص6 جن أمحد، العني: الفراهيدي، اخلليل ب (6)

 .431، ص4 جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ُانظر:  (5)

 .199و ،198، ص5 جاجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح:  (4)

 .363، ص3 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ُانظر:  (3)

 .44، ص7 جالزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ُانظر:  (2)
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 أعمال احلج خصوص : النظرية الثالثة

قال ابن فارس يف ، حلّج فقطبأّن الشعائر هي أعامل ا :من علامء اللغة مجاعةٌ  تقال

َعائِرِ »معجمه:  ِعرَيُة: َواِحَدُة الشَّ . وهذا ما أشار إليه كّل من (6)«وِهي أعالُم احَلّج  ،الشَّ

 .(4)والفيومي يف املصباح املنري ،(5)احلمريي يف شمس العلوم

 ما أمر اهلل بإقامته كّل: النظرية الرابعة

الشعائر هي كّل ما أمر اهلل بأدائه. قال ابن  إىل أّن نيخرى من اللغويأُ مجاعة  تذهب

َعائُِر: املََعامِلُ الّتِي َنَدَب اهللُ»ثري يف النهاية: األ   .(3)«إَليَها َوأَمَر بِالِقيَاِم َعَليَها الشَّ

 (الشعائر)معنى يف  نتيجة البحث

أّن كّل العالمات. فالواقع  :أي ،وىلاملعنى احلقيقي للشعائر هو ما ذكرته النظرية األُ 

ولكن بام أّن الشعائر يف بحثنا ختتّص بالشعائر الدينية فإهّنا تقيّد بتلك  ،عالمة شعرية

العالمات التي جعلت لطاعة اهلل أو العالمات التي أمر اهلل هبا. وهذا ما ذكرته 

 ّن أعاملإ :أي ،فهي تبنّي مصاديق الشعائر ،أّما النظرية الثالثة ،النظريتان الثانية والرابعة

 احلّج من مصاديق الشعائر. 

                                                             

 .693، ص4 جن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: اب (6)

 .4385، ص1 جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: ُانظر:  (5)

 .462، ص5 جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ُانظر:  (4)

 . 379، ص5 ج: يف غريب احلديث واألثر النهايةابن األثري، املبارك بن حممد،  (3)
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 22  ........................................................ م إقامة العزاء من املنظور الشيعيالقسم الثاين: حك

 المنظور الشيعي من حكم إقامة العزاء :القسم الثاني

 

 الفصل األول

 ^حكم إقامة العزاء على املعصومني
تنويه إىل نقطة بّد من ال ال ^قبل أن نبدأ بتبيني حكم إقامة العزاء عىل املعصومني

 كمقّدمة هلذا البحث.

 يف حكم إقامة العزاء هلم ^وسائر املعصومني ×الفرق بني اإلمام احلسني: مقّدمة

يتضح لنا أّنه ال فرق بني  ^إذا نظرنا يف الروايات الواردة عن أهل البيت

 ×ختتّص باإلمام احلسني فإقامة العزاء ال ؛يف حكم إقامة العزاء هلم ^املعصومني

 غريه، فكّلهم نور واحد وحجج اهلل عىل عباده. دون

ه يثبت لسائر فإنّ  ×حكم إلقامة العزاء عىل اإلمام احلسني إذا ثبت أّي  ؛وبالتايل

 .أيضاً  ^املعصومني

 ،وأّكد عليها كثرياً  ×د الشهداءّن الرشع قد حّث عىل إقامة العزاء لسيّ إنعم، 

كام ، يف أصل حكم العزاء ^نيموسائر املعصو ×فرق بني اإلمام احلسني ولكن ال

قال املريزا جواد التَبيزي يف اجلواب عىل استفتاء عن حكم البكاء عىل مصائب 

ال فرق بني اإلمام احلسني »يف أثناء الصالة، حيث قال:  ×معصوم غري اإلمام احلسني

 . (6)«الراجع إل أمر اآلخرة ^ة هلمإذا كان البكاء للمودّ  ^وباقي األئمة

                                                             

، 4 ج: (مع تعليقات وملحق لسامحة الشيخ جواد التَبيزي)رصاط النجاة القاسم، اخلوئي، أبو  (6)

 .13ص
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خيتّص  ولكن الظاهر أّن هذا احلكم ال ،سؤال يتعّلق بالبكاء أثناء الصالةرغم أّن ال

خيتّص  بل يشمل غري الصالة أيضًا. وهذا يعني أّن أصل جواز البكاء ال ،بالصالة

 أيضًا. ^بل يشمل سائر املعصومني ×باإلمام احلسني

، حيث يف الصالة ×ولقد عّلل املحّقق اخلوئي جلواز البكاء عىل اإلمام احلسني

هداء أرواحنا فداه ِف حال الصالة... وأّما »قال:  رّبام ُيقال بجواز البكاء عل سيِّد الشُّ

من حصول ثلمة ال تنجب ِف الدين وضعف،  ×البكاء ملِا يرتّتب عل مصيبته واستشهاده

. يمكن أن (6)«بل تضعضع ِف أركان اإلسالم واملسلمني... فال ينبغي اإلشكال ِف جوازه

م هذا احلكم عىل سائر األئمة نستفيد هّنم إإذ  ؛أيضاً  ^من عموم هذا التعليل ونعمِّ

استشهادهم أّدى إىل ثلمة يف الدين وضعف يف أركان  مجيعًا حجج اهلل عىل عباده وإنّ 

 اإلسالم.

وهذا نظري ما قاله كاشف الغطاء يف رسالة أحكام األموات، حيث رّصح بتحريم  

 ،وشقِّ الثوب ،وجّز الشعر ،واخلدش، الظاهر حتريم اللطم»بعض أنواع العزاء ثّم قال: 

والظاهر اختصاص ذلك كلِّه حرامه  ،لد والزوجخصوصا  ملوت الوَ  ،عل غري األب واألخ

أّما ما كان لفقد أولياء اهلل وُأمنائه فال بأس  ،ومكروهه بام كان للحزن عل فراق األحباب

بل يشمل مجيع  ،خيتّص بإمام العزاء ال. ونستفيد من هذا الكالم أّن حكم (5)«به

 ألهّنم مجيعًا من أولياء اهلل وأمنائه. ؛^ةاألئمّ 

                                                             

الَبوجردي، مرتىض، املستند يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (6)

 .268، ص62 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

  .49صأحكام األموات: كاشف الغطاء، جعفر،  (5)
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 اهلل رواية مؤيِّدة هلذا الرأي: رواية عبد

َعبِد اهللِ َجعَفِر بِن َُمَّمٍد  َقاَل: ُقلُت ألِِب  ،اهللِ بِن الَفضِل اهَلاِشِميّ  َحّدَثنَا َعبُد »

ادِِق  َكيَف َصاَر َيوُم َعاُشوَراء َيوَم ُمِصيَبٍة َوَغمٍّ َوَجَزٍع َوُبَكاٍء  ،َيا بَن َرُسوِل اهللِ  :÷الصَّ

َوالَيوِم اّلِذي  ‘َواليَوِم اّلِذي َماَتت فِيِه َفاهَِمةُ  ،|ُدوَن اليَوِم الِّذي ُقبَِض فِيِه َرُسوُل اهللِ

؟ َفَقاَل: إنَّ َيوَم  ×َوالَيوِم اّلِذي ُقتَِل فِيِه احَلَسنُ  ،×ُقتَِل فِيِه أِمرُي املُؤِمننِي  بِالسمِّ

اِم... َفَلامَّ ُقتَِل احُلَسنيُ  ×احُلَسني مَل َيُكن َبِقَي ِمن أهِل  ×أعظَُم ُمصيِبَة  ِمن مَجِيِع َسائِر األيَّ

َصاَر  َفلَِذلَِك  ؛َكاَم َكاَن َبَقاؤُه َكَبَقاِء مَجِيِعِهم ،الكَِساِء أَحٌد... َفَكاَن ذَِهاُبُه َكِذَهاِب مَجِيِعِهم

...  .(6)«َيوُمُه أعظَُم ُمِصيبَة 

صفة تفضيل وتفيد بأّن سائر األّيام )أّيام استشهاد سائر  يف هذه الرواية «أعظَمُ »كلمة 

 ×أولياء اهلل( هي أيضًا أّيام احلزن واملصيبة والبكاء لكن استشهاد اإلمام احلسني

بل يشمل  ×باإلمام احلسني خيتّص  عظمى. فهذه الرواية تدّل عىل أّن العزاء ال مصيبةٌ 

  أيضًا. ^سائر املعصومني

إّن هناك أربع نظريات بني الفقهاء حول حكم إقامة : نقول ؛وعىل ضوء هذه املقّدمة

 والوجوب الكفائي.  ،د: اجلواز، االستحباب، االستحباب املؤكّ ^العزاء عىل املعصومني

 ثالثة مواضعثالثة شواهد من  ـجواز إقامة العزاء : وىلالنظرية اأُل

ًا حلكم إقامة العزاء عىل إّن الغالبية العظمى من الفقهاء مل يفردوا بحثًا خاّص 

ولكن إذا تتبّعنا كلامهتم يف أبواب الفقه املختلفة نستفيد من مفهوم  ،^املعصومني

 مواضعوفيام يل نشري إىل ثالثة  .^كالمهم أهّنم َييزون إقامة العزاء عىل املعصومني

 من كالمهم: 

                                                             

 . 552، ص6جالرشائع:   عللصدوق، حممد بن عل، ال (6)
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 استحباب صوم عاشوراء: لاألّو وضعامل

فيام إذا كان عىل  من الفقهاء يف مبحث الصوم: إّن صوم عاشوراء مستحّب  قال كثريٌ 

وجه املصيبة واحلزن. ورّصح كثري منهم بأّن مصائب عاشوراء هي سبب هذا احلزن 

ا بل هو مصداقه ،إحدى مصائب هذا اليوم ×أّن استشهاد اإلمام احلسنييف شّك  وال

صوم عاشوراء أهّنم َييزون إقامة العزاء الستشهاد  يفضح من كالم الفقهاء . فيتّ األتمّ 

 والتي تتمثّل يف احلزن والغّم والبكاء. ×اإلمام احلسني

الشيخ الطوي يف  :منهم ،ولقد رّصح هبذا القول مجاعة من كبار العلامء

وابن الَّباج يف  ،(3)بسوطوامل ،(4)واجلمل والعقود، (5)وهتذيب األحكام ،(6)االقتصاد

السيّد و ،(8)واملنتهى ،(7)يف التذكرة والعاّلمة احلّل  ،(1)وابن إدريس يف الَّسائر ،(2)املهّذب

يف  والطباطبائي، (66)والكفاية (61)الذخرية والسبزواري يف ،(9)العامل يف املدارك

  .(63)م األّيامواملريزا القّمي يف غنائ ،(64)واحلائري يف الرشح الصغري، (65)الرياض

                                                             

 .595ص: إىل طريق الرشاد االقتصاد اهلاديُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (6)

 .415، ص3 جهتذيب األحكام: ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (5)

 .669صاجلمل والعقود: ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (4)

 .585، ص6 جاملبسوط: بن احلسن، ُانظر: الطوي، حممد  (3)

 .688،  ص6 جاملهذب: ُانظر: ابن الَباج، عبد العزيز،  (2)

 .369، ص6 جالَّسائر: ُانظر:ابن إدريس احلّل، حممد بن منصور،  (1)

 .695، ص1 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (7)

 .415، ص9 جاملطلب:  ىمنتهسف، ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يو (8)

 .517، ص1 جمدارك األحكام: ُانظر: العامل، حممد بن عل،  (9)

 .251، ص5 جذخرية املعاد: ُانظر:السبزواري، حممد باقر،  (61)

 .537، ص6 جكفاية األحكام: ُانظر: السبزواري، حممد باقر،  (66)

 .312، ص2 جرياض املسائل: ُانظر: الطباطبائي، عل،  (65)

 .595، ص6 جالرشح الصغري: ُانظر: احلائري، عل حممد،  (64)

 .78، ص1 جام: غنائم األيّ ُانظر: املريزا القّمي، أبو القاسم،  (63)
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 اجلمع بني الروايات اآلمرة والناهية: األّول وضعدليل امل

كّره صوم هذا اليوم تفمنها ما  ،لقد وردت روايات كثرية حول صوم عاشوراء

ولقد بيّنهام  ،فبالتايل هناك صنفان من الروايات يف هذا املجال ؛ّث عليهحتومنها ما 

واختار كثري من الفقهاء اجلمع بني  .(6)لالشيخ الطوي يف كتاب التهذيب بشكل مستق

بأّن صوم هذا اليوم جائز لو كان عىل وجه  :هذين الصنفني تبعًا للشيخ الطوي، فقالوا

احلزن واملصيبة وليس مكروهًا. ولكن إذا كان عىل غري هذا الوجه فهو مكروه. 

أّما الروايات . فالروايات التي حتّث عىل صوم عاشوراء حُتمل عىل الصوم حزنًا وعزاءً 

 التي تدّل عىل الكراهية فتحمل عىل الصوم لغري احلزن.

اعتَب العلامء أّن سبب هذا احلزن والعزاء هو املصائب التي حّلت بعرتة رسول و

، (4)والسّيد العامل يف املدارك، (5)يف هذا اليوم. كام رّصح به الشيخ يف التهذيب |اهلل

 . (1)والطباطبائي يف الرياض ،(2)والكفاية (3)والسبزواري يف الذخرية

هذا اليوم، لذلك فقد قال  هو أعظم مصائب ×إّن استشهاد اإلمام احلسني

صوم يوم عاشوراء  ستحّب يُ »واملنتهى يف مقام التعليل للحزن:  (7)العاّلمة يف التذكرة

وهتك  ÷ألّنه يوم قتل أحد سّيدي شباب أهل اجلنّة احلسني بن عيل؛ ال تّبكا   حزنا  

فينبغي احلزن فيه برتك األكل  ^؛وجرت فيه أعظم املصائب عل أهل البيت ،يمهحر

 .(8)«واملالذّ 

                                                             

 .599، ص3 جهتذيب األحكام: ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (6)

 .415: صاملصدر السابقُانظر:  (5)

 .518، ص1 جام: مدارك األحكُانظر: العامل، حممد بن عل،  (4)

 .251، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (3)

 .537، ص6 جكفاية األحكام: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (2)

 .312، ص2 جرياض املسائل: ُانظر: الطباطبائي، عل،  (1)

 .695، ص1 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (7)

 . 415، ص9 جاملطلب:  ىمنتهالعاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (8)
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النتيجة: إذا دّققنا يف كلامت الفقهاء يتبنّي أهّنم رّصحوا بجواز احلزن والعزاء عىل 

 فإهّنم قالوا بجواز  ،عند تعليلهم لصوم عاشوراء ×استشهاد اإلمام احلسني

وسبب هذا احلزن هو استشهاد اإلمام  ،حلزن واملصيبةصوم عاشوراء عىل وجه ا

يف يوم عاشوراء. بالتايل يتبنّي أّن احلزن )إقامة العزاء( عىل شهادة اإلمام  ×احلسني

 جائز. ×احلسني

 يف حال الصالة ×مبحث البكاء على اإلمام احلسني: الثاني وضعامل

جواز البكاء أثناء قال السّيد اليزدي يف كتاب العروة يف مبحث جواز أو عدم 

هداء أرواحنا فداه ِف حال الصالة»الصالة:   رّبام ُيقال بجواز البكاء عل سيِّد الشُّ

  .(6)«وهو مشكل

ولكنّه يرى اإلشكال  ×ظاهر كالم السيّد أّنه َييز أصل البكاء عىل سيّد الشهداء

البكاء عىل اإلمام ن َييزون أصل العزاء بطريقة يف البكاء أثناء الصالة. فإّنه أيضًا مم  

 . ×احلسني

بجواز البكاء عىل اإلمام  واوقال ،العلامء عىل كالم السّيد اليزدي مجع منعّلق 

إاّل أهّنم مجيعًا قبلوا  ،أثناء الصالة. وإن كان بعضهم قد قّيد احلكم باجلواز ×احلسني

عىل اإلمام  )البكاء( أصل اجلواز. فنستفيد من كالمهم أيضًا أهّنم َييزون إقامة العزاء

 ،واحلكيم ،وكاشف الغطاء ،وآل ياسني ،والنائيني ،النجفي :منهم ،×احلسني

 . (4)واللنكراين ،(5)واخلوئي

                                                             

 . 756، ص6ج: ىالعروة الوثقاليزدي، حممد كاظم،  (6)

 .42، ص4 ج: ى )املحشى(العروة الوثقُانظر: اليزدي، حممد كاظم،  (5)

 .249، هامش ص6 ج: اللنكراين( تعليقات الفاضل) ىالعروة الوثقاُنظر: اليزدي، حممد كاظم،  (4)
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مور بل قد يمنع أيضا  كون البكاء لفقد امليت من األُ »بل قال صاحب اجلواهر: 

ء بل والعلام ^وغريه من األئمة اهلادين ×الدنيوية مطلقا ، فإّن البكاء عل احلسني

 .(6)«ء خروية ليس من الدنيا ِف شاملرضيني ونحوهم َمن كانت العلقة بينهم وبني الباكي أُ 

 جائز. ^ةوسائر األئمّ  ×وظاهر كالمه أّن البكاء عىل اإلمام احلسني

 ×التفصيل بني صور البكاء عىل اإلمام احلسنيذهب إىل فقد  ،أّما املحّقق اخلوئي

وأّما البكاء ملا يرتّتب عل مصيبته »دة. قال: أثناء الصالة وأجازه يف صورة واح

من حصول ثلمة ال تنجب ِف الدين وضعف، بل تضعضع ِف أركان  ×واستشهاده

 ×اإلسالم واملسلمني فضال  عن املثوبات األُخروّية املرتّتبة ِف األخبار عل البكاء عليه

ال دنيوي، فال ينبغي بحيث يرجع الكّل إل العبادة وقصد القربة والبكاء ألمر ُأخروي 

 . (5)«اإلشكال ِف جوازه

 ×)البكاء( عىل مصائب اإلمام احلسني كالمه أيضًا بأّن أصل العزاءمن د افستيو

بالذكر أّن السيّد اخلوئي قد رّصح يف فتوى له بأّن البكاء عىل اإلمام  وجديرٌ  ،جائزٌ 

إقامة العزاء عىل . وهذا الكالم أيضًا يدّل عىل جواز (4)من شعائر اهلل ×احلسني

 .×اإلمام احلسني

قال: ف ،إىل أربعة أقسام ×م السيّد السبزواري البكاء عىل اإلمام احلسنيقّس 

خرى: ألجل االشتكاء إل وأُ  ،تل مظلوما  تارة: يكون ألّنه قُ  ×البكاء عل سيّد الشهداء»

                                                             

 .74، ص66ججواهر الكالم: النجفي، حممد حسن،  (6)

الَبوجردي، مرتىض، املستند يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (5)

 .268، ص62 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

: (اد التَبيزيمع تعليقات وملحق لسامحة الشيخ جو)رصاط النجاة ُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (4)

  .335، ص4ج
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ورابعة: ألجل  ،التع م ِف هريق الدعوة إل اهلللِ ظُ  ×وثالثة: ألّنه ،اهلل تعال من ظامليه

 ،وأّما بقية األقسام ،. واإلشكال إّنام هو ِف القسم األّول فقطإل اهلل ×التوّسل به

 . (6)«فالظاهر عدم اإلشكال فيها

يدّل عىل أّن أصل العزاء عىل  «فالظاهر عدم اإلشكال فيها ،أّما بقية األقسام»قوله: 

 جائز. ×اإلمام احلسني

 البكاء أمر مسّلم جواز: الثاني وضعدليل امل

أثناء الصالة وال  ×مقّدمة: اختلف الفقهاء يف جواز البكاء عىل اإلمام احلسني

أّن الذين بحثوا حكم البكاء عليه يف الصالة قبلوا بأصل جوازه يف غري يف شّك 

 لو كانوا قائلني بعدم جوازه فال معنى لبحث جوازه يف الصالة. إذ  ؛الصالة

عىل أصل جواز البكاء عىل  ّدمة: مل يذكر الفقهاء دليالً ونقول عىل ضوء هذه املق

 مسل مه أمر ألنّ ؛ لالستدالل عىل جوازه م مل يروا داعياً ويبدو أهّن  ،×اإلمام احلسني

 عندهم مجيعًا. ولعّل السبب يف تسليمهم بجواز البكاء عليه هو ما سنذكره من األدّلة

 من املباحث القادمة.  ا هلا جزءاً )اآليات والروايات املتواترة و...( وقد أفردن

 جائز. ×العزاء)البكاء( عىل اإلمام احلسني ؛إذن

 جواز لبس السواد: الثالث وضعامل

لبس السواد من مصاديق إقامة العزاء. فكام أّن الشخص املفجوع يبكي عىل 

                                                             

 .569، ص7 جب األحكام: مهذّ السبزواري، عبد األعىل،  (6)
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د بالتايل فإّن لبس السوا ؛مصيبته، فكذلك يلبس السواد تعبريًا عن حزنه يف هذه املصيبة

 من أشكال إقامة العزاء.

يبعد استثناء  ال»: ×قال صاحب احلدائق عن لبس السواد يف مأتم اإلمام احلسني

من هذه األخبار )األخبار الناهية عن لبس السواد( ملا  ×لبس السواد ِف مأتم احلسني

 .(6)«استفاضت به األخبار من األمر بإظهار شعائر األحزان

شعائر احلزن بلبس السواد وغريه جائز. بالتايل فإن ويف كالمه ترصيح بأّن إظهار 

 جائز. ×)إقامة العزاء( يف مأتم اإلمام احلسني لبس السواد

والبكاء يف  ،بعض عبارات العلامء يف هذه املصاديق الثالثة )صوم عاشوراءإن إشكال: 

 أصل اجلواز.يف بحثنا  ولبس السواد( ظاهرة يف االستحباب، رغم أنّ  ،الصالة

اجلواز الزم  ألنّ ؛ عىل اجلواز أيضاً  ب: العبارات الظاهرة يف االستحباب تدّل اجلوا

فإّن هذه العبارات تدّل عىل  ؛بالتايلواالستحباب يتفّرع عىل اجلواز. و االستحباب

 بالداللة االلتزامية. ×جواز إقامة العزاء عىل املعصوم

 ثالث روايات: الثالث وضعدليل امل

 :منهم ،جائز ×لبس السواد يف مأتم اإلمام احلسنيبأّن  :قال بعض العلامء

ال يبعد استثناء لبس السواد ِف مأتم »حيث عّلل هلذا األمر قائاًل:  ؛املحّدث البحراين

 ،ملا استفاضت به األخبار من األمر بإظهار شعائر األحزان ؛من هذه األخبار ×احلسني

حاسن أّنه روى عن عمر بن زين ويؤّيده ما رواه شيخنا املجليس عن البقي ِف كتاب امل

. هذه الرواية هي معتَبة عمر بن عل (5)«تل جّدي احلسني...ملا قُ : ه قالأنّ  ×العابدين

                                                             

 .668، ص7 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  (6)

 املصدر السابق. (5)
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وقد رواها الَبقي يف املحاسن. ولقد اعتمد البحراين عىل هذه األدّلة للقول بجواز 

 .×لبس السواد يف مأتم اإلمام احلسني

 ×بسن السواد يف مأمت اإلمام احلسنينساء بين هاشم يل: وىلالرواية اأُل

َعن ُعمَر بِن  ،(4)َعِن احُلَسنِي بِن َزيدٍ  ،(5)َعن َأبِيهِ  ،(6)َوَعِن احَلَسِن بِن َهِريِف بِن َناِصٍح »

َواَد  ÷َقاَل: مَلَّا ُقتَِل احُلَسنُي بُن َعيِلٍّ  ،(3)÷َعيِلِّ بِن احُلَسنيِ  َلبَِس نَِساُء َبنِي َهاِشٍم السَّ

نَّ الطََّعاَم  ÷َوَكاَن َعيِلُّ بُن احُلَسنيِ  ،َوُكنَّ الَ َيشَتكنَِي ِمن َحرٍّ َوالَ َبردٍ  ،وَح َواملُُس  َيعَمُل هَلُ

 . (2)«لِلَمأَتمِ 

                                                             

ُانظر: النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي  بشهادة النجايش. سن بن طريف: ثقةٌ احل (6)

  .16ص: الشيعة

ُانظر: اخلوئي، أبو بقرينة الراوي واملروي عنه.  (؛ظريف)والصحيح  ،غلط (طريف)بن ناصح:  طريف (5)

 وظريف هذا ثقةٌ  (.ظريف)كام ضبطه صاحب الوسائل  .411، ص3جمعجم رجال احلديث: القاسم،  

 .519ص: ُانظر: النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعةبشهادة النجايش.  وصدوٌق 

عىل رأي حمّققي الرجال، إّنه إمامي وثقة؛ فالقرائن الداّلة عىل وثاقتة عبارة عن  احلسني بن زيد: بناءً  (4)

وزّوجه بنت  ،احلسني بن زيد بن عل... كان أبو عبداهلل تبنّاه ورّباه»كالم النجايش عنه: 

الطالبيني:  ويف مقاتل .48ص :النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة. «األرقط

رّباه  ×وكان جعفر ،÷زيد ذو الدمعة كان مقياًم يف منزل جعفر بن حممد  بن احلسني »

أبو الفرج األصفهاين، عل بن احلسني، . «وأخذ عنه علاًم كثرياً  ،ونشأ يف حجره منذ قتل أبوه

من  ،وابن أيب عمري ،ويونس ،وصفوان ،أبان :وروي عنه» .232، ص5جمقاتل الطالبيني: 

واحلال أّن  .623صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الرتايب الشهرضائي، أكَب،  «.حاب اإلمجاعأص

 يروون عن الضعفاء.  ء الالرواة الكبار األجاّل 

كان عمر بن عل بن »منها: قول الشيخ املفيد:  ،عمر بن عل بن احلسني: هناك قرائن عىل وثاقته (3) 

وكان ورعًا  ،×وصدقات أمري املؤمنني ،’بياحلسني فاضالً جليالً وويل صدقات الن

، 5: ج عن أبيه رواية يف الكايف ىرو» .671، ص5جاإلرشاد: املفيد، حممد بن حممد، . «سخياً 

  .436ص املوسوعة الرجالية امليَّسة:. الرتايب الشهرضائي، أكَب، «612ص

 .351، ص5جاملحاسن: الَبقي، أمحد بن حممد،  (2)
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 وىلدراسة سند الرواية اأُل

وثاقتهم عَب مجلة من القرائن التي االطمئنان بيشتمل سند الرواية عىل رواة يمكن 

ث البحراين هذه يةسند الروا ىف هامشسبق ذكرها  . ولعّل السبب الذي جعل املحدِّ

 الرواية مؤيِّدًا ملدعاه هو ألجل املباحث الرجالية يف سندها.

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

عن ذلك،  ×ومل يمنعهّن اإلمام ×النساء لبسن السواد عند اإلمام السّجاد أّوال :

ولو كان لبس السواد يف العزاء أمرًا  خرى.كام أّنه مل يأمرهّن بإقامة العزاء بطريقة أُ 

ألّن اإلغراء باجلهل  ؛أن ينهاهّن عن ذلك ×مرفوضًا يف الرشع لوجب عىل اإلمام

عن لبس السواد لكان من  ×ولو هنى اإلمام ،مل يفعل ذلك ×قبيح. ولكن اإلمام

 ؛ةقل ذلك النهي إلينا بطرق خمتلفولنُ  .«لَو كاَن َلبَانَ »مصاديق املقولة الشهرية: 

 فالدواعي لنقلها كثرية.

وهي ذات  ،بني اهلاشميات اللوايت لبسن السواد‘ لقد كانت السيّدة زينب ثانيا :

ـ بحمد اهلل ـ أنت  ..يا عمة.»خاطبها قائالً:  ×منزلة رفيعة إىل درجة أّن اإلمام السّجاد

مة... ،ة غري معلَّمةعاملِ   ‘السيّدة زينب . وهذه الرواية تدّل عىل أنّ (6)«فهمة غري مفهَّ

أنفسهم استشهدوا بفعل  ^بالذكر أّن األئمة حظيت بنوع متميّز من العلم. وجديرٌ 

َوَقد َشَققَن »الفاطميات إلثبات بعض مصاديق إقامة العزاء كجواز لطم اخلدود: 

 . (5)...«÷احُلَسنِي بِن َعيل اجُليوَب َولَطَمَن اخُلُدوَد الَفاهِِمياُت َعل

                                                             

 .412، ص5جاالحتجاج: ل، الطَبي، أمحد بن ع (6)

 .452، ص8جاألحكام:  هتذيب الطوي، حممد بن احلسن،  (5)
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 ×املؤمننييلبس السواد يف مأمت أمري ×اإلمام احلسن: الرواية الثانية

 َخَرَج َعبُد  ×َقاَل املََدائِنِي: وملََّا ُتُوِّفَ َعيِلٌ » بُن أيِب احلَِديِد: يِف رَشِح هَنِج الباَلَغِة:اَقاَل 

 ،ِّفَ َوَقد َتَرَك َخَلفا  ُتوُ  ×النَّاِس َفَقاَل: إنَّ أِمرَي املُؤِمننِي  اهللِ بِن الَعبَّاِس بِن َعبِد املُطَلِِّب إل

 .النَّاُس وَقالُوا: َبل خَيُرُج إلَينَا ىَفَبكَ  .أَحدٍ  َفإن أحبَبتُم َخَرَج إلَيُكم َوإن َكِرهتُم َفال أَحَد َعَل 

 .(6)«َفَخَطَبُهم... َوَكاَن َخَرَج إلَيِهم َوَعَليِه ثِيَاٌب ُسوٌد... ×َفَخَرَج احَلَسنُ 

 ×ات يلبسن السواد يف مأمت اإلمام احلسنياهلامشي: الثالثة الرواية

يِن الطَُّرحيِيُّ ِِف املُنتََخِب وَغرُيُه ِِف َغرِيِه ُمرَسال  َأنَّ َيِزيَد لََعنَُه اهللُ استَدعَ » بَِحَرِم  ىَفخُر الدِّ

ُجوُع إِ ـَفَقاَل لَ  |اهللَرُسوِل  اَم َأَحبُّ إِلَيُكنَّ املَُقاُم ِعنِدي َأِو الرُّ : َأيُّ املَِدينَِة؟... َقاُلوا:  َل ُهنَّ

ال  َأن َننُوَح َعل ُثمَّ ُأخلِيَت هَلنَّ احُلَجُر  .َقاَل: افَعُلوا َما َبَدا لَُكم ×احُلَسنيِ  ُنِحبُّ َأوَّ

َواَد َعَل  َدُبوُه َونَ  ×احُلَسنيِ  َوالُبُيوُت ِِف دَِمشَق َفَلم َتبَق َهاِشِميٌَّة َوالَ ُقَرِشيٌَّة إاِلَّ َولَبَِسِت السَّ

 .(5)«..َسبَعَة َأيَّاٍم.ـ َما ُنِقَل  َعَل ـ 

 دراسة سند الروايتني الثانية والثالثة

 الروايتان الثانية والثالثة تؤّيدان جواز لبس السواد يف املأتم.

 دراسة داللة الروايتني الثانية والثالثة

الثانية لبس  داللتهام عىل جواز لبس السواد يف املأتم واضحة متامًا. ففي الرواية

يف الرواية الثالثة لبست اهلاشميات ، و×ثيابًا سوداء يف عزاء أبيه ×اإلمام احلسن

إىل  اهلاشميات ينتمنيَ وبام أّن  ×ّن فعلن هذا عند اإلمام السّجاديبدو أهّن ، والسواد

 . ×حرامًا عند اإلمام السّجاد من البعيد أن يرتكبنَ ف ^؛أهل البيت

                                                             

 .3347، ص6جرشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، عبد احلميد،  (6)

 .457، ص4جحسني، مستدرك الوسائل: املريزا ث النوري، املحدّ  (5)
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 دليالن: وىلالدليل على النظرية اأُل

لكن ، وتدّل عىل جواز إقامة العزاء مواضعذكرنا من استدالالت العلامء ثالثة 

خرى يمكن االستناد إليها إلثبات جواز فهناك أدّلة أُ  ،تنحرص عىل ما ذكر األدّلة ال

 إقامة العزاء. أال وهي األدّلة املوجودة يف القرآن الكريم والروايات.

 السوء على الظلمآية اجلهر ب: الدليل األول

 .(6) (ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) 

 تقريب االستدالل باآلية 

يف ال شّك و هذه اآلية الرشيفة تبنّي أّن اهلل حيّب للمظلوم أن َيهر بمساوئ الظامل

حسب ، وشهدوا عىل أيدي الظاملني تعّرضوا للظلم منهمالذين استُ  ^أّن أهل البيت

إقامة العزاء  أنّ يف شّك  ال، وولئك الظلمةّب اجلهر بمساوئ أُ اآلية الرشيفة فإّن اهلل حي

وبالتايل حيبّه  ؛أحد مصاديق اجلهر بمساوئ الظاملني وظلمهم ^عىل أهل البيت

هو  :عد األّولتشتمل عىل بعدين: البُ  ^؛ ألّن إقامة العزاء عىل أهل البيتاهلل

البعد الثاين إلقامة العزاء نرى أّنه عبارة  ي. فإذا نظرنا إىلهو التَبّ  :عد الثاينوالبُ  .التويّل 

وبالتايل نستنتج أّن هذه اآلية الرشيفة تدّل عىل  ؛عن تبيني مساوئ الظاملني وخبثهم

 .^جواز إقامة العزاء عىل املعصومني

 إشكال على الدليل األول

للجهر بمساوئ الظاملني والتدّل  ^ية الرشيفة عىل حّق املعصومنيإّنام تدّل اآل

وال حيّق للشيعة أن َيهروا  ،ألهّنم تعّرضوا هلذا الظلم دون غريهم ؛أكثر من هذا عىل

 ألهّنم مل يتعّرضوا للظلم.؛ بمساوئ الظاملني عن طريق إقامة العزاء

                                                             

 .638آية  النساء: (6)
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 اجلواب عن اإلشكال

 ولكن الشيعة أيضاً  ،هم الذين تعّرضوا للظلم مبارشة ^املعصومني أنّ  صحيٌح 

وتعّرضهم للظلم إىل حرمان  ^ةأّدى استشهاد األئمّ ُظلموا بشكل غري مبارش. فقد 

)كاالستفادة من علومهم وإقامة ، من بركات حضورهمـ سياّم الشيعة  والـ الناس 

 هو يف الواقع ظلم يف حّق الشيعة أيضًا. ^القسط و...( فظلم الظاملني ألهل البيت

 ^،هل البيتفإّن حياة الناس ومعيشتهم تأّثرت كثريًا بغياب أ :آخر وبتعبريٍ 

واحلياة بحضورهم اخلارجي ختتلف كثريًا عن احلياة يف غياهبم. والظاملون الذين قتلوا 

بأّن  :أحلقوا رضرًا كبريًا بالشيعة وحتّى غري الشيعة. لذلك يمكن القول ^أهل البيت

هو ظلم للشيعة أيضًا. وبالتايل تنطبق عليهم  ^الظلم الذي تعّرض له أهل البيت

 فيجوز هلم اجلهر بمساوئ الظاملني ألهّنم ظلموا. ؛اآلية الرشيفة

 طائفتان من الروايات ـ الدليل الثاني: الروايات 

ثمة طوائف من الروايات تدّل عىل جواز إقامة العزاء، نشري إىل طائفتني منها: 

 وىل: إقامة العزاء بالبكاء. الطائفة الثانية: إقامة العزاء باللطم.الطائفة األُ 

 ثالثة أقسامـ  روايات جواز إقامة العزاء بالبكاء: وىلالطائفة اأُل

 وىل من الروايات إىل ثالثة أقسام: تنقسم الطائفة األُ 

 . ^عىل أهل البيت |القسم األّول: روايات بكاء رسول اهلل

 . ^القسم الثاين: روايات بكاء سائر املعصومني عىل أهل البيت

 البكاء عىل أّي ميّت. القسم الثالث: الروايات التي أطلقت جواز 

 صنفان ـ ^تعلى أهل البي’القسم األّول: روايات بكاء رسول اهلل

 : نيات القسم األّول عىل صنفيروا

 خاّصة.  ×نيالعزاء عىل اإلمام احلس |يإقامة النب الصنف األول: يف



 19  ........................................................ القسم الثاين: حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي

 .^نيالعزاء عىل سائر املعصوم |يإقامة النب : يفالصنف الثاين

 روايتان ومؤّيدان ـ خاّصة ×وبكاؤه على اإلمام احلسني’ اهلل األّول: جزع رسول الصنف
 ولكنا نكتفي بذكر روايتني معتَبتني منها:  ،روايات الصنف األّول كثرية

 صحيحة أبي بصري: وىلالرواية اأُل
َثنِي أِِب َرمِحَُه اهللُ َتَعال» َثنِي َسعُد بُن َعبدِ  ،َحدَّ َعن أمَحَد بِن  ،اهللِ بِن أِِب َخَلٍف  َقاَل: َحدَّ

َعن َهاُروِن  ،ياحَلَلبِ  ىَعن حَييَ  ،َعن النََِّّض بِن ُسَويدٍ  ،َعِن احُلَسنِي بِن َسِعيدٍ  ،ىَُمَّمِد بِن ِعيَس 

 |َرُسوَل اهلل ىَقاَل: إنَّ َجَبئيَل أتَ  ×اهلل َعن أِِب َعبدِ  ،َعن أِِب َبِصريٍ  ،بِن َخاِرَجةِ 

تَُه َستَقتُُلهُ َيلَعُب َبنَي َيَديِه، فَ  ×واحُلَسنيُ  ُه أنَّ ُأمَّ   .(6)...«|َقاَل: َفَجِزَع َرُسوُل اهلل .أخَبَ

 : وىلدراسة سند الرواية اأُل 
 رواهتا إماميون ثقات.  ألّن كل وىل صحيح؛سند الرواية األُ 

 د بن سنانمعتربة حمّم: الرواية الثانية
ّزاِز الُقَرِشّ ا» َثنِي َُمَّمُد بُن َجعَفٍر الرَّ َثنِي َُمَّمُد بُن احُلَسنِي بِن أِِب  ،لُكوِِفّ َحدَّ َقاَل: َحدَّ

 ×اهللِ َعن َسِعيِد بِن َيَساٍر أو َغرِيِه َقاَل: َسِمعُت أَبا َعبدِ  ،َعن َُمَّمِد بِن َسنَانٍ  ،اخَلطَّاِب 

َفَخال  ×َعيلٍّ  أَخَذ بَِيدِ  ×بَِقتِل احُلَسنيِ  |َرُسوِل اهللِ  َعَل  ×َيُقوُل: مَلَّا أن َهبََط َجَبئيُِل 

 . (5)«بِِه َملِيا  ِمَن النَّهاِر َفَغَلبَتُهاَم الَعَبة...

 دراسة سند الرواية الثانية

ففيه  :أّما السند األّول .(4)نقلت هذه الرواية يف كتاب كامل الزيارات بثالثة أسانيد

                                                             

  .29صيارات: ابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الز (6)

 .22ص املصدر السابق: (5)

اِز الُقَريِش الُكويِف »السند األول:  (4) َثنِي حُمَّمُد بُن َجعَفٍر الَرز  َقاَل: َحّدَثنِي حُمَّمُد بُن  ،َحد 

اِب  َقاَل: َسِمعُت  ،َعن َسِعيِد بِن يَسار أو َغرِيهِ  ،َعن حُمَّمِد بِن َسنَان ،احلَُسنِي بِن أيِب اخلَط 

 . ×...«اهللِ  ا َعبدِ أبَ 

ّفارِ »السند الثاين:  َد بِن حُمَّمِد  ،َحّدَثنِي حُمَّمُد بُن احلََسِن بِن الَولِيِد َعن حُمَّمِد بِن احلََسِن الص  َعن أمحَ

 .«هُ ِمثلَ  يقول: ×َعن َسِعيِد بِن َيَسار َقاَل: َسِمعُت أَبا َعبِداهللِ  ،َعن حُمَّمِد بِن َسنَان ى،بِن ِعيَس 
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يِد َعن َسعِ »هذا يضعف السند، فقد جاء يف سند هذه الرواية: و شّك حول أحد الرواة

الراوي حمتمل لشخصني، أحدمها سعيد بن  وظاهر هذه العبارة أنّ  .«بِن َيَساٍر أو َغرِيهِ 

سقط الرواية عن احلّجية. أّما يسار وهو إمامي ثقة والثاين جمهول. وهذا الشّك يُ 

وقد اختلف  ،السندان اآلخران فال مشكلة فيهام إاّل وجود حمّمد بن سنان بني رواهتام

  .(6)د بن سناناقة حممّ العلامء يف وث

 ،وبعض علامء الرجال ،(5)قال بعض العلامء بوثاقة حمّمد بن سنان، كاإلمام اخلميني

                                                                                                                                               

  

َعن َيعُقوِب بِن َيِزيٍد َعن حُمَّمِد بِن  ،َعن َسعِد بِن َعبِداهللِ &،َحّدَثنِي أيِب »سند الثالث: ال

 .22ص. ابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الزيارات: «هُ َعن َسعيِد بِن َيَسار ِمثلَ  ،َسناَن

 .قال: إّنه ثقة& خ املفيدفالشي ،وقد اختلف علامؤنا يف شأنه»: حممد بن سنان: قال العاّلمة احلّل  (1)

ال  ،غالٍ  إّنه ضعيٌف  :قاال ،وكذا النجايش وابن الغضائري. فإّنه ضّعفه &،وأّما الشيخ الطوي

والوجه عندي التوّقف فيام  .وأثنى عليه أيضاً  .وروى الكيش فيه قدحاً عظيامً  لتفت إليه.يُ 

ُانظر: الطوي، حممد بن  . 526ص: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، خالصة األقوال«. يرويه

: . النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة413ص :(الطوي رجال احلسن، )

. الطوي، حممد بن احلسن، اختيار 95صالرجال: . ابن الغضائري، أمحد بن احلسني، 458ص

 .285و 214ص: (الكيش  رجالمعرفة الرجال )

باإلمامة من أبيه واإلشارة إليه منه  ÷ الرضا عل بن موسىعىل ن روى النّص فمم  »قال املفيد: 

بذلك من خاّصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثري الرقي و... ويزيد بن 

 .537، ص5جاإلرشاد: املفيد، حممد بن حممد، «. سليط وحممد بن سنان

ن يدين اهلل د بن سنان كان من املوالني ومم  املتحّصل من الروايات: أن حممّ »قال السيّد اخلوئي: 

ء من املخالفة، فقد زال ذلك وقد ريض عنه  فإن ثبت فيه يش ،، فهو ممدوح^بمواالة أهل بيت نبيه

 ،ولوال أّن ابن عقدة ،ن كان ممدوحًا حسن الطريقةوألجل ذلك عّده الشيخ مم   ؛×املعصوم

وأّن الفضل بن شاذان عّده من  ،ضّعفوه ،ئريوابن الغضا ،والشيخ املفيد ،والشيخ ،والنجايش

ولكن تضعيف هؤالء األعالم يسّدنا عن االعتامد عليه والعمل  ،الكّذابني، لتعنّي العمل برواياته

 .611، ص61جاحلديث:  رجال   معجماخلوئي، أبو القاسم، . «برواياته

 .114، ص4جو ،321، ص5جو ،398، ص6جكتاب البيع: ُانظر: اخلميني، روح اهلل،  (5)
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أمحد بن حمّمد بن عيسى اعتَبه من مشاخيه وروى عنه  . واستدّلوا بأنّ (6)كاملحّقق الزنجاين

الكلباي  ّسكمتة الروايات. كام وأمحد بن حمّمد من أدّق الرواة وأحرصهم عىل صحّ  ،كثرياً 

 .(5)وثاقتهتفيد االطمئنان ببمجموعة من القرائن لتوثيق حمّمد بن سنان وهذه القرائن 

                                                             

 .3751، ص63جكتاب النكاح: ُانظر: الزنجاين، موسى،  (6)

 بعض هذه القرائن عبارة عن:  (5)

: وجدت بخط أيب عبد اهلل الشاذاين أيّن سمعت العاصمي يقول»القرينة األوىل: نقل الكيش: 

 ،كنّا ندخل مسجد الكوفة :سمعت أيضاً قال :قال ،)عبد اهلل بن حممد بن عيسى( ... وعنه

ن أراد احلالل واحلرام ومّ  ،ن أراد املعضالت فإيلّ فكان ينظر إلينا حممد بن سنان ويقول: مَ 

الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال «. يعني صفوان بن حييى .فعليه بالشيخ

املدح أّنه يستفاد منه كامل  تقريب داللته عىل»قال الكلباي:  .218ص: (الكيش رجال )

 ،حيث إّنه مع كونه مدعيًا للقابلية للرجوع إليه يف املشكالت ؛تياطه يف الدينإنصافه واح

. الكلباي، «نادر الوقوع يف أفراد اإلنسان وهذا أمرٌ  ،أنكر الرجوع إليه يف املسائل الرشعية

  .141صحممد بن حممد، الرسائل الرجالية: 

دخلت عىل أيب جعفر »ه قال: أنّ  ،انعن حممد بن سن ،القرينة الثانية: روى الكيش عن حسن بن عل

 ،كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك حمنة للعاملني ،فقال يل: يا حممد ،×الثاين

 ،تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي :قلت له :ن أشاء؟ قالضّل بك مَ وأُ  ،ن أشاءأهدي بك مَ 

  أنت عىل كّل يش
ٍ
الطوي، حممد بن . «قد أخلصت هلل... ثّم قال: يا حمّمد أنت عبدٌ  .قدير ء

تقريب داللة »قال الكلباي: . 285ص :(الكيش رجال احلسن، اختيار معرفة الرجال )

 بحيث رباّم  ،حسن اإلخالص من حمّمد بن سنان املدح بواسطة داللتها عىل الرواية عىل

. الكلباي، «بالنسبة إليه× لطف موالنا اجلواد وكذا داللته عىل ،الغلو م داللته عىليتوهّ 

  .148صحممد بن حممد، الرسائل الرجالية: 

كان لعن صفوان بن حييى × أّن أبا جعفر»القرينة الثالثة: روى الكيش عن حمّمد بن إسامعيل 

ملحّمد × قال أبو جعفر ، كان من قابلفلاّم  :قال .ام خالفا أمريفقال: إهّن  ،وحمّمد بن سنان

الطوي، . «رضيت عنهام فقد ،نانتوّل صفوان بن حييى وحمّمد بن س :بن سهل البحراين

 ىوال خيف»قال الكلباي:  .214ص :(الكيش رجال حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال )

حمّمد بن سهل بتويّل حممد بن سنان وإظهاره الرضا عنه × داللة ما فيه من أمر أيب جعفر

حممد بن حممد، الكلباي، . «بل فوق الوثاقة ،بل وثاقته ،حسن حال حمّمد بن سنان عىل

 .135صالرسائل الرجالية: 
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 د األول: زيارة الناحية املقدسةاملؤّي

ُسوُل َوَبكَ » َّا َخَرَج ِمَن النَّاِحيَِة... َفانَزَعَج الرَّ اُه بَِك املاََلئَِكُة  (1)َقلبُُه املَُهوُل  ىَوَِم وَعزَّ

هَراء... وُأقِيَمت لََك املَآتُِم ِِف َأعَل  ،يَاءُ َواألَنبِ  َك الزَّ ولَطََمت َعَليَك  ،ِعلِّيِّنيَ  وُفِجَعت بَِك ُأمُّ

ااُهَا... ،احُلوُر الِعنيُ  ااُهَا واجَلنَاُن َوُخزَّ اَمُء َوُسكَّ  .(5)«وَبَكِت السَّ
 

 وىل إىل الثالثةدراسة داللة الروايات اأُل 

 ×جزع يف مصيبة استشهاد اإلمام احلسني ’ أّن النبيهذه الروايات تدّل عىل

 .×ستفاد منها جواز إقامة العزاء عىل اإلمام احلسنيعليه. وبالتايل يُ  ىوبك
 

 املؤيِّد الثاني: جمموع الروايات

خرى إضافة إىل الروايات التي سبق ذكرها ودراستها وال مشكلة يف هناك روايات أُ 

بالبكاء واحلزن  ×أقام العزاء عىل اإلمام احلسني ’نبيداللة هذه الروايات عىل أّن ال

 . أّما من ناحية السند فيمكن االستدالل هبذه الروايات ببيانني: (4)واجلزع و... 

                                                             

 .765، ص66جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: . «فيه هول :أي ،املهول» (6)

 .211صاملزار الكبري: املشهدي، حممد بن جعفر،  (5)

املحّدث النوري،  .514صكامل الزيارات: ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن حممد، وىل: الرواية األُ  (4)

اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن الرواية الثانية: . 452، ص61جمستدرك الوسائل: زا حسني، املري

كامل الزيارات: ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن حممد، الرواية الثالثة: . 71صكامل الزيارات: حممد، 

نظر: اُ الرواية اخلامسة: . 641ص: ُانظر: الصدوق، حممد بن عل، األمايلالرواية الرابعة: . 27ص

اُنظر: املفيد، حممد بن حممد، الرواية السادسة:  .687صكفاية األثر: اخلزاز القّمي، عل بن حممد، 

مثري األحزان: ُانظر: ابن نام احلّل، جعفر بن حممد، الرواية السابعة:  .641، ص5جاإلرشاد: 

املجليس، حممد . 68ص: مثري األحزانُانظر: ابن نام احلّل، جعفر بن حممد، الرواية الثامنة:  .68ص

مثري ُانظر: ابن نام احلّل، جعفر بن حممد، الرواية التاسعة:  .537، ص33جباقر، بحار األنوار: 

 .55، ص24جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ُانظر: الرواية العارشة: . 61صاألحزان: 

 .52، ص5ج×: رضاخبار الأعيون ُانظر: الصدوق، حممد بن عل، الرواية احلادية عرشة: 
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 البيان األّول: التجابر

بمعنى أّن سرية العلامء العملية  من باب التجابر، االستدالل هبذه الروايات يصّح 

وهذه السرية  ×امة العزاء عىل اإلمام احلسنيوالنقلية قد درجت عىل جتويز إق

تساعدنا يف األخذ هبذه الروايات؛ ألهّنا جتَب ضعف أسانيدها. وتدّل جمموع الروايات 

والسرية عىل جواز إقامة العزاء. وبالتايل يصّح االستدالل هبذه الروايات من أجل 

 إثبات املدعى.

 التعاضد: البيان الثاني

ات يتجاوز العرش فنتأّكد من صدور مضمون واحدة منها بام أّن عدد هذه الرواي

وإذا اعتمد عىل قانون  ،خمتلفة هلذه األخبار فهناك طرٌق  ،تقدير عىل أقلِّ  |عن النبي

 ،بعيد االحتامالت يمكن القول: إّن تواطئ مجيع رواة هذه األسانيد عىل الكذب أمرٌ 

 تدالل هبذه الروايات لنثبت أنّ وبالتايل يصّح االس ؛اً احتامل كذهبم ضعيف جدّ  نّ أأي 

 . ×أقام العزاء لإلمام احلسني ’النبي

مشكلة يف سندهيام، كام أّننا ذكرنا  يشتمل الصنف األّول عىل روايتني وال النتيجة:

ة روايات ويمكن االستدالل هبا اعتامدًا مؤيِّدين هلام واملؤيِّد الثاين بدوره يشتمل عىل عدّ 

 عىل التجابر والتعاضد.

  أربع رواياتـ   ^على أهل بيته |صنف الثاني: بكاء رسول اهللال

 أربع روايات. بذكريف الصنف الثاين  ينكتف

 وىل: رواية كامل الزياراتالرواية اأُل

َثنِي َُمَّمُد بُن احَلَسِن بِن أمَحَد بِن الَوليِدِ » ُد بُن أِِب الَقاَسم  ،َحدَّ َقاَل: َحّدَثنِي َُمَمَّ

َعن َُمَّمِد بِن احُلَسنِي بِن  ،الثَّوِريّ  ىَعن ُعبَيِد بِن حَييَ  ،ن َُمَّمِد بِن َعيٍل الُقَرِشّ عَ  ،َماِجيلَِويهِ 

 |َقاَل: َزاَرَنا َرُسوُل اهللِ ^َعن َعيِل بِن أِِب َهالٍِب  ،َعن َجّدهِ  ،َعن أبِيهِ  ،َعيِل بِن احُلَسنيِ 
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َوَخرَّ  َمسِجٍد ِِف َجانِِب الَبيِت وَصلَّ  نُه... ُثمَّ َقاَم إَل ... َفأَكَل مِ َذاَت َيوٍم َفَقّدمنَا إلَيِه َهَعاما  

ِمنَّا أهِل الَبيِت أَحٌد َيسألُه َعن َشٍء،  ىُثمَّ َرَفَع َرأَسُه َفاَم اجرَتَ  ،َوأَهاَل الُبَكاءَ  ىَفَبكَ  ،َساِجدا  

يِن أنَُّكم  .. َفَهبََط إلَّ َما ُيبكِيَك؟ َفَقاَل: . ،... ُثمَّ َقاَل: َيا أَبِت ×َفَقاَم احُلَسنيُ  َجَبئيُِل َفأخَبَ

 .(6)...«ىَوأنَّ َمَصاِرَعُكم َشتَّ  َقتَل 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

 من بيان مقّدمة قبل دراسة هذا السند:  بدّ  ال

 رواة كامل الزياراتيف مقّدمة: دراسة رجالية 

إجراء دراسة وحتقيق حول أسناد بّد أّوالً من  إذا أردنا أن ندرس سند هذه الرواية فال

 روايات كتاب كامل الزيارات؛ ألّننا استندنا إىل روايات هذا الكتاب يف أكثر من موضع.

 رأي احملّقق اخلوئي

التوثيقات ة يف كتاب معجم الرجال: قال املحّقق اخلوئي يف مبحث التوثيقات العامّ 

ثقة، فال يفرق يف ذلك بني أن يشهد  الوثاقة تثبت بإخبار م أنّ قد عرفت فيام تقدّ  :ةالعامّ 

الثقة بوثاقة شخص معنّي بخصوصه وأن يشهد بوثاقته يف ضمن مجاعة... وبام ذكرناه 

فإّن جعفر بن قولويه قال يف  ؛ن وقع يف أسناد كامل الزيارات أيضاً نحكم بوثاقة مجيع مَ 

نى وال يف غريه، ا ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعأّول كتابه: وقد علمنا بأنّ 

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته وال أخرجت فيه 

روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني  حديثاً 

وقد زعم بعضهم اختصاص التوثيق بمشاخيه   بالرواية املشهورين باحلديث والعلم...

 . (5)كام ال خيفى ،عبارته ولكنّه خالف ظاهر ،فقط

                                                             

 .28صابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الزيارات:  (6)

 .39، ص6جاحلديث:  رجال   معجمُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (5)
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بأّن  :وقال ،لكن املحّقق اخلوئي عدل عن هذا الرأي يف السنوات األخرية من حياته

وال تشمل مجيع رواة  ،واسطة شهادة ابن قولويه ختتّص بمشاخيه الذين أخذ عنهم بال

 .(6)السند. وقد رّصح سامحته هبذا األمر لدى جوابه عىل استفتاء يف كتاب رصاط النجاة

وكذا قال قبله املريزا النوري يف خامتة املستدرك، حيث قال بعد نقل كالم ابن قولويه: 

. فتوثيق ابن قولويه حسب ما ذهب (5)«عنه فيه اهن روفرتاه رمحه اهلل نّص عل توثيق كّل مَ »

شخصًا من رواة هذا الكتاب ولكن حسب رأيه  45إليه املحّقق اخلوئي أخريًا يشمل 

 راويًا. 488وثيق مجيع رواة هذا الكتاب الذين يبلغ عددهم األّول يتّم ت

 إشكال الشيخ التربيزي على رأي احملقق اخلوئي األخري

فام ذكره ِف مقّدمة الكتاب فهو  ،ا رجال كامل الزياراتأمّ »قال املريزا جواد التَبيزي: 

تكون رواية ويكفي ِف ثبوت ما ذكره ِف عناوين األبواب أن  ،ل عناوين األبوابإراجع 

ن تتبّع واحدة من روايات الباب رجاهلا ثقات وهذا مبني عل التغليب، كام يظهر ذلك ملَ 

 . (4)«الزيارات سائر الكتب املؤّلفة ِف األدعية و

 جواب بعض الباحثني عن هذا اإلشكال

د دعوى، بل ثبت كالم املريزا جواد التَبيزي جمرّ  إنّ  :قال بعض علامء الرجال

إذا نظرنا إىل الباب األول من كتاب كامل الزيارات  :فعىل سبيل املثال ،خالفه أيضاً 

سن بن احلوىل ففي سندها قاسم بن حييى وا الرواية األُ ه روى مخس روايات، أمّ نرى أنّ 

                                                             

: (مع تعليقات وملحق لسامحة الشيخ جواد التَبيزي)رصاط النجاة ُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (6)

 . 327، ص5 ج

 .525، ص4جخامتة املستدرك: سني، املحّدث النوري، املريزا ح (5)

، 5 ج: (مع تعليقات وملحق لسامحة الشيخ جواد التَبيزي)رصاط النجاة اخلوئي، أبو القاسم،  (4)

  .328ص
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ا الروايتان الثانية واخلامسة ففي سندهيام معىل بن . أمّ خاّص  وال يوجد هلام توثيٌق  ،راشد

توجد  بالتايل ال؛ (6)الروايتني الثالثة والرابعة مرسلتان أنّ  وهو جمهول، كام ،أيب شهاب

  .(5)ل من هذا الكتاب حتّى تثبت عنوانهرواية معتَبة يف الباب األوّ 

هو أّن شهادة ابن قولويه ختتّص ، وفالصواب هو ما ارتآه املحّقق اخلوئي أخرياً  

وعىل ضوء  ؛(4)ذا الرأيوهناك عّدة قرائن تؤيِّد ه ،بمشاخيه الذين أخذ عنهم مبارشة

                                                             

 َواحلََسِن َواحلَُسنِي^: » (6)
 البَاُب األّوِل َثَواُب ِزَياَرِة َرُسوِل اهللِ َوِزَياَرِة أِمرِي املُؤِمننِيِ

َنا أُبو ا ـ6 َعن  &،لَقاَسِم َجعَفُر بُن حُمَّمِد بِن ُقولَِويِه الُقّمّي الَفِقيِه َقاَل: َحّدَثنِي أيِب أخََبَ

َعن حُمَّمِد بِن َخالِد  ،َعن أمحَد بِن حُمَّمِد بِن ِعيَسى ،َسعِد بِن َعبِداهللِ بِن أيِب َخَلِف األشَعِرّي 

يِّ 
َعن أيِب  ،َعن َعبِداهللِ بِن َسنَان ،بِن َراِشدٍ َعن َجّدِه احلََسِن  ،َعن َقاِسِم بِن حَييَى ،الََبقِ

 ...×َعبِداهلل

 َعِن املَُعىّل  ،َعن ُعثاَمِن بِن ِعيَسى ،َعن َعِل بِن أسبَاطٍ  ،َعن أمحَد بِن حُمَّمِد بِن ِعيَسى ،َعنهُ  ـ5

 ...×َعن أيِب َعبِداهللِ ،بِن أيِب َشَهاٍب 

ن َذَكَرهُ  ،َعن أمحَد بِن إدِريس ،وحُمَّمُد بُن َيعُقوٍب  &َحّدَثنِي أيِب  ـ4 َعن حُمَّمِد بِن  ،َعم 

 ... ’َعن حُمَّمِد بِن َعِلٍ َرَفَعُه َقاَل: َقاَل: َرُسوُل اهللِ ،َسنَان

ُد بُن إدِريس َوحُمَّمُد  ـ3 َحّدَثنِي حُمَّمُد بُن َيعُقوٍب َقاَل: َحّدَثنِي ِعّدٌة ِمن أصَحابنا ِمنُهم أمحَ

َعن َبعِض  ،×َعن حَييَى وَكاَن َخاِدًما أليِب َجعَفٍر الثّايِن  ،َعمَركِي بِن َعِل َعن ال ،بُن حَييَى

 ...^أصَحابنا َرَفَعُه إىَل حُمَّمِد بِن َعِل بِن احلَُسنيِ 

َعن أبِيِه َعِل بِن َمهِزَيار  ،َعن أبِيِه احلََسنِ  ،َحّدَثنِي حُمَّمُد بُن احلََسِن بِن َعِلِ بِن َمهِزَيار ـ2

ابن  ..«..×َعن أيِب َعبِداهللِ ،بِن أيِب َشَهاٍب  َعِن املَُعىل   ،اَل: َحّدَثنَا ُعثاَمُن بُن ِعيَسىقَ 

  .61 صكامل الزيارات: قولويه، جعفر بن حممد، 

 .418ص)حتقيق يف علم الرجال(:  پژوهيش در علم رجال ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، (5)

 م عىل املشايخ(وىل: )الرتّح القرينة األُ  (4)

. ابن قولويه «من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته»حيث قال:  ؛ترحّم ابن قولويه عىل مجيع مشاخيه

  .3صكامل الزيارات: جعفر بن حممد، 

ن ال يستحّق ذلك االسرتحام، فقد روى يف هذا الكتاب عن ه روى فيه عم  ومع ذلك نرى أنّ 

يب أمثل ليث بن  !مثل ابن قولويه أن يسرتمحهم؟ ٍخ لشي وهل يصّح  ،عرشات من الواقفة والفطحية

م يف كالم ابن قولويه فإذن الرتّح ؛ البطائني وهو من الواقفية ةيب محزأوعل بن  ،سليم وهو عامي
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هذه القرائن يتبنّي عدم صّحة االستدالل هبذه الشهادة إلثبات وثاقة مجيع رواة أحاديث 

 واسطة. بل هي تثبت وثاقة الرواة الذين روى عنهم املؤلِّف بال ،كامل الزيارات

مجيع وثبت هبذه املقّدمة أّن االستناد إىل أحاديث كامل الزيارات حيتاج إىل دراسة أحوال 

 الرواة وإثبات وثاقتهم واحدًا واحدًا إاّل املشايخ الذين روى املؤلِّف عنهم بال واسطة.

                                                                                                                                               

  

السبحاين، جعفر، . ُانظر: بل خصوص املشايخ بال واسطة ،رادة كّل الرواةإيكون قرينة عىل عدم 

 . 414صيات يف علم الرجال: كلّ 

 رينة الثانية: )الرواية عن الضعفاء بالواسطة( الق

 ،وثبتت وثاقته ،ن صلحت حالهاّل مم  إخذوا احلديث أن ال يأالقدماء من املشايخ كانوا ملتزمني ب

كانت الروايه  كن يروي عنه الشيخ... وألجل ذلكثر من عنايتهم بمَ أوالعنايه بحال الشيخ كانت 

ومل يكن نقل الروايه املشتمله  ،سباب اجلرحأوكانت من  ،اً عن املجاهيل والضعفاء عيب ةواسط بال

 . 414صالسبحاين، جعفر، كليات يف علم الرجال: ُانظر:  .املجهول والضعيف جرحاً  عىل

 القرينة الثالثة: )عدم الرواية عن غري املعروفني( 

ؤثر يُ  ،جالوي عن الشذاذ من الروال أخرجت فيه حديثاً رُ : »قال ابن قولويه يف مقدمة كتابه

. ابن قولويه، «املشهورين باحلديث والعلم ،ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني بالرواية

  .3صجعفر بن حممد، كامل الزيارات: 

وإبراهيم بن شعيب  ،أبان األزرق :منهم ،بينام نرى أّن كثريًا من رواة هذا الكتاب ليسوا مشهورين

فكيف  ،عنهم كتب احلديث إاّل رواية أو روايتني ء مل تروِ وهؤال ،وأمحد بن بشري الَّساج ،بن ميثم

پژوهيش در علم  ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، !يمكن أن يكونوا مشهورين بالعلم واحلديث؟

 .436ص)حتقيق يف علم الرجال(:  رجال

 القرينة الرابعة: )األحاديث املرسلة(   

رواية أرسلها ابن قولويه نفسه، أّما  (51)ومنها  ،لةرواية مرس (671)يوجد يف هذا الكتاب أكثر من 

 ،والتي أرسلها أمحد بن إدريس ،كالرواية الثالثة يف هذا الكتاب ،سائر املرسالت فقد أرسلها مشاخيه

 . 66صالزيارات:  كامل ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن حممد،  .ورفعها حممد بن عل

ذكر أسامؤهم يف سند ن قولويه بوثاقة الرواة الذين مل تُ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف علم اب

واسطة فيمكن القول بأّنه كان  ر يف مشاخيه بالتصوّ موضعًا آخر؟ نعم، يُ  (639)هذه الرواية ويف 

بالتوثيق.  واجلهل باألسامء ال خيّل  ،أو ربام نيس األسامء ،لئك الرواة دون أن يعلم أسامءهمويعرف أ

  .435ص)حتقيق يف علم الرجال(:  پژوهيش در علم رجال  ضائي، أكَب،ُانظر: الرتايب الشهر
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 ومها مل ،وحمّمد بن حسني بن عل ،يف سند الرواية املذكورة عبيد بن حييى الثوري

 .(6)بالغلو همٌ هو متّ ، ويوّثقا يف كتب الرجال. وكذلك فيه حمّمد بن عل أبوسمينة

 ة: رواية ابن عّباسالرواية الثاني

َثنَا َعيِلُّ بُن أمَحِد بِن » اِق ُموَسى َحدَّ قَّ ُد بُن أِِب َعبدِ  &،الدَّ َثنَا َُمَمَّ  ،اهللِ الُكوِِفِّ  َقاَل: َحدَّ

َثنَا  َعن احَلَسِن بِن  ،َعن َعّمِه احُلَسنِي بِن َيِزيِد النَّوفيِِل  ،بُن ِعمَراِن النََّخِعيُموَسى َقاَل: َحدَّ

َكاَن  |بِن َعبّاٍس َقاَل: إنَّ َرُسوَل اهللِاَعن  ،َعن َسعيِِد بِن ُجبرَيٍ  ،َعن أبِيهِ  ،بِن أِِب مَحَزةِ  َعيِلِّ 

... ُثمَّ َبَكى  َفَلامَّ َرآُه  ×... َثمَّ أقبََل احُلَسنيُ ى  َفَلامَّ َرآُه َبكَ  ×َجالِسا  َذاَت َيوٍم إذ أقبََل احَلَسنُ 

... َفَقاَل لَُه َبَكى  َفَلامَّ َرآُه  ×املُؤِمننِي  ... ُثمَّ أقبََل أِمريُ َبَكى  َرآَها َفَلامَّ ‘ َأقبََلت َفاهَِمةُ 

ا َعيِلُّ بُن أِِب  ؟َت...َبَكيَواِحدا  ِمن َهؤالِء إالَّ  ىَما َترَ  ،أصَحاُبُه: َيا َرُسوَل اهللِ َفَقاَل: أمَّ

 ُيََّضَب َعَل  َحتّى   ّمِة بِِه َبعِدي...َر األُ ُت ِحنَي أقبََل ألينِّ َذَكرُت َغدَبَكي... إينِّ ×َهالٍِب 

ا  ُهوِر َشهِر َرَمَضان... َوأمَّ ينِّ مَلَّا إبنَتِي َفاهَِمة... اَقرنِِه ََضَبة  ُُتَضُب ِمنَها حِليَتُُه ِِف أفَضِل الشُّ

لُّ َبيَتهَ  ،َرأيتَُها َذَكرُت َما ُيصنَُع ِِبَا َبعِدي  ،َوانتُِهَكت ُحرَمتَُها ،اَكأينِّ ِِبَا َوَقد َدَخَل الذُّ

َها ا  ،َوُمنَِعت إرُثَها ،َوُغِصبَت َحقُّ ت َجنبَتَُها( َوُأسُقطِت َجنِينَُها... َوأمَّ َوُكِِسَ َجنُبَها )َوُكِِسَ

لِّ َبعِدي ير... إينِّ مَلَّا َنظَرُت إَليِه َتَذّكرُت َما جي×احَلَسنُ   َيَزاُل األمُر بِهِ   َفالَ  ،َعَليِه ِمَن الذُّ

مِّ ُظلام  َوُعدَوانا   َحتّى َداُد ملَِوتِهِ  ،ُيقتَُل بِالسَّ ُبُع الشِّ َوَيبكِيِه ُكلُّ  ،َفِعنَد َذلَِك َتبكِي املاَلَئَكُة َوالسَّ

ا احُلَسنيُ  َحتّى   َشءٍ  اَمِء َواحِليتَاُن ِِف َجوِف املَاِء... َوأمَّ ... إينِّ مَلَّا َرأيتُُه ×الطَّرُي ِِف َجوِّ السَّ

َهاَدِة َفرَيحَتُِل َعنَها تَ  ُه بِالشَّ ُ حَلِة َعن َداِر ِهجَرِِت َوأَبِّشِّ َذكَّرُت َما ُيصنَُع بِِه َبعِدي... آُمُرُه بِالرِّ

َمن  َبَكى  وَ  |َرُسوُل اهلل َبَكى  ُثمَّ  .أرِض َمقتَلِِه... ُثمَّ ُيذَبُح َكاَم ُيذَبُح الَكبُش َمظُلوما   لإ

ِجيِج...َحولَُه َوارَتَفَعت َأصوَ   .(5)«اُُتُم بِالضَّ

                                                             

 .445ص: ُانظر: النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة (6)

  .665صالصدوق، حممد بن عل، األمايل:  (5)
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 سند الرواية الثانية دراسة
 ذكر له اسم يف كتب الرجال.فيه موسى بن عمران النخعي الذي مل يُ 

 الرواية الثالثة: رواية عبد الرمحن

ُد بُن احَلَسِن بِن أمَحِد بِن الَوليِدِ » َثنَا َُمَمَّ َثنَا أمَحُد بُن إدِريس َوَُمَمَّ  &،َحدَّ ُد بُن َقاَل: َحدَّ

ِد بِن أمَحِد بِن  ،الَعطّاِر مَجِيعا   حَييَى َثنَا أبُو َعبدِ  ،بِن ِعمَراِن األشَعِريِّ  حَييَىَعن َُمَمَّ  َقاَل: َحدَّ

َعن  ،َعن َُمَّمِد بِن ُعتبَة ،َعن َسيِف بِن ُعَمرَية ،َعن احَلَسِن بِن َعيلِّ بِن أِِب مَحَزة ،اهللِ الّراِزي

َقاَل: َبينَا أَنا َوَفاهَِمُة َواحَلَسُن  ×َعن َعيِلّ بِن أِِب َهالٍِب  ،َعن أبِيهِ  ،لّرمح نِ َُمَّمِد بِن َعبِد ا

َفُقلُت: َما ُيبكِيَك َيا َرُسوَل اهللِ؟! َفَقاَل:  ،بََكىلتََفَت إلَينَا فَ اإذ  |َواحُلَسنُي ِعنَد َرُسوِل اهللِ

َّا ُيصنَُع بُِكم َبعِدي يأبكِ   اَك َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: أبكِي ِمن ََضبتَِك َعَل َفُقلُت: وَما ذَ  .َِم

َها َولَطِم َفاهَِمة ،الَقرنِ  مِّ الَِّذي ُيسقَ  ،َخدَّ  .َوَقتِل احُلَسنيِ  ،ىَوَهعنَِة احَلَسن ِِف الَفِخِذ َوالسَّ

 .(6)«أهُل الَبيِت مَجِيعا   َبَكى  َقاَل: فَ 

 دراسة سند الرواية الثالثة

 .(5)ومل يرد فيه توثيق ،ةهو من قضاة العامّ ، والرمحن حمّمد بن عبد ةيسند هذه الروا يف

 الرواية الرابعة: رواية جابر

ِد بِن َوهبَان ،)َعِن احُلَسنِي بِن إِبَراِهيم الَقزِوينِيِّ  َوِِبََذا اإلسنَادِ » َعن َعيِلِّ بِن  ،َعن َُمَمَّ

ِد بِن احُلَسنيِ  ،َحبيَِشٍّ  )ِبِن  (، َعن احُلَسنيِ حَييَىَعن َصفَوان بِن  ،َعن َأبِيهِ  ،َعِن الَعبَّاِس بِن َُمَمَّ

: ِِف ×َقاَل: َقاَل أِمرُي املُؤِمننِي ×َأِِب ُغنَدر(، َعن َعمرِو بِن ِشمٍر، َعن َجابٍِر، َعن أِِب َجعَفرٍ 

َ  ،ُبَكاء  َشِديدا   َبَكى   |اهللَأنَّ َرُسوَل  :َحِديٍث  يِن َت َبَكيَفَقاَل لَُه احُلَسنُي: مِل ؟ َقاَل: َأخَبَ

 .(4)...«ىَوَمَصاِرَعُكم َشتَّ  َجَبئِيُل َأنَُّكم َقتَل 

                                                             

 .642ص: املصدر السابق (6)

 .562، ص61: جمعجم رجال احلديثُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (5)

، 63جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: .  119صالطوي، حممد بن احلسن، األمايل:  (4)

 .446ص
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 دراسة سند الرواية الرابعة

هو مل يوّثق يف كتب ، وعبّاس بن حممدالأّوالً فيه ، تانعلّ  ةيهذه الروا يف سند

 .(6)مل يشهد النجايش بوثاقته، وبن شمروثانيًا فيه عمرو  ،الرجال

 وايات األربع: باستعانة التعاضد االستدالل بالر

حيث جتتمع هذه الروايات  ،(5)يمكن االستدالل هبذه الروايات كام بيّنا سابقاً 

صدور ب طمئنّ بالتايل ن؛ وخرى تشاركها يف املعنى واملضمونوتتعاضد مع روايات أُ 

ويمكن أن نستعني  ،فهذه الروايات هلا طرق متعّددة، |عن النبي اهامضمون إحد

 سناد عىل الكذباأل ااالحتامالت ونقول: من البعيد أن يتواطأ مجيع رواة هذ بقانون

ًا. لذلك يمكن التمّسك هبذه الروايات إلثبات أّن احتامل كذهبم ضعيف جدّ و

 بالتايل يثبت جواز هذا العمل لآلخرين.، وأقام العزاء عىل أهل بيته |النبي

، فيمكن أن ألربع ليس صحيحاً ك هبذه الروايات الو افرتضنا أّن التمّس  تنبيه:

أقام  |نثبت أّن النبي :نعتمد عىل طريق آخر ونقول: إذا أردنا أن نثبت دعوانا )أي

ونتمّسك  ،أن نستعني بقاعدة إلغاء اخلصوصية ( فيمكن^العزاء عىل املعصومني

 . وكام قلنا سابقاً ×عىل اإلمام احلسني |بالروايات التي دّلت عىل عزاء رسول اهلل

إذا ثبت حكم ألحد منهم ، وهلم حكم واحد، ونور واحد ^مجيع املعصومنيفإّن 

وبام أّننا ال  .(4)أيضًا إاّل إذا دّل دليل عىل خالف ذلك ^فإّنه يثبت لسائر املعصومني

فجواز إقامة العزاء عىل  ×عىل اإلمام احلسني |نرى خصوصية لعزاء رسول اهلل

بالتايل يثبت ؛ وأيضاً  ^سائر املعصومني ُيثبت جوازها بالنسبة إىل ×اإلمام احلسني

 جائز لآلخرين أيضًا.  ^أّن إقامة العزاء عىل املعصومني

                                                             

 .587صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: ُانظر: (6)

 .74 يف صفحةاالستدالل مّر  (5)

 .22يف صفحة: الكالم مّر  (4)
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 دراسة داللة الروايات

ّن إ :. أي^بكى عىل مصائب أهل بيته |رسول اهلل تدّل هذه الروايات عىل أنّ 

وبام أّن هذه  ،واستشهادهم ^أقام العزاء وبكى عىل مقتل أهل بيته |رسول اهلل

فبالتايل تدّل ، ^بل تتعّلق بجميع أهل البيت ×ختتّص باإلمام احلسني روايات الال

 عىل جواز إقامة العزاء عليهم مجيعًا.

الصنف الثاين يشتمل عىل أربع روايات ويمكن التمّسك هبا من باب  النتيجة:

 التعاضد واالطمئنان بصدور بعضها.

 مخس روايات ـ ^بيتعلى أهل ال ^الثاني: بكاء سائر املعصومني القسم

( عىل أهل |)سوى النبي ^هناك روايات كثرية حول بكاء سائر املعصومني

 نا نكتفي هنا بخمس روايات: ولكنّ  ^،البيت

 ̂ على استشهاد أهل البيت ×بكاء أمرياملؤمنني ـ وىل: معتربة ابن عّباسالرواية اأُل

...  ×َعيِلٍّ  َقاَل: لََقد َدَخلُت َعَل  ،بِن َعبّاسٍ اَعن » بِِذي َقار، َفأخَرَج إَلَّ َصِحيَفة 

َفَقَرأَها، َفإَذا فِيَها ُكلُّ َشٍء َكاَن ُمنُذ ُقبَِض َرُسوُل  .قَرأَها َعيَلَّ ا ،َفُقلُت: َيا أِمرَي املُؤِمننِي 

هُ  ،َوَمن َيقتُُلهُ  ،وَكيَف ُيقتَُل  ،×َمقتَِل احُلَسنيِ  إَل  |اهللِ  ،َعهُ ُد مَ ستَشهَوَمن يُ  ،َوَمن َينَُصُ

 ُبَكاء  َشِديدا  َوأبَكايِن. َفَكاَن فِياَم َقَرَأُه َعيَلَّ َكيَف ُيصنَُع بِِه َوَكيَف ُيستَشَهُد َفاهَِمةُ  ى  َبكَ فَ 

ُة، َفَلامَّ أن َقَرأ َكيَف ُيقتَُل احُلَسنُي َوَمن َيقتُُلُه اَوَكيَف ُيستَشَهُد احَلَسُن  بنُُه َوَكيَف َتغِدُر بِِه األمَّ

 .(6)«الُبَكاء...أكثََر 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

كتابه من ، وهو من الرواة الثقات، وهذه الرواية أخرجها سليم بن قيس يف كتابه

                                                             

 .961ص: اهلاليل، سليم بن قيس، كتاب سليم (6)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ...................................................................................  85

اهلل بن عبّاس بن عبد  . أّما الذي روى عنه سليم وهو ابن عبّاس )عبد(6)صول املعتَبةاألُ 

قون   الرواية معتَبة من ناحية السند.ًا، إذ. (5)ثقة جليل يبأّنه إمام :املّطلب( فقد قال املحقِّ

 على شهداء كربالء ×بكاء أمرياملؤمنني ـالرواية الثانية: معتربة ابن ميمون القّدا  

َثنِي أِِب َومَجَاَعُة َمَشاخِيِي َرمِحَُهُم اهلل» ِد بِن  َعن ،اهللِ َعن َسعِد بِن َعبدِ  ،َحدَّ أمَحَد بِن َُمَمَّ

ِد بِن ُعبِيِد اهللِ َعن َجعَفِر بِن َُمَ  ،ىِعيَس  مَّ
 َعن  ،(3)اهللِ بِن َميُموِن الَقّداِح  َعن َعبدِ  ،(4)

                                                             

 :بقي الكالم يف جهات»ق اخلوئي يف مقام تأييد كتاب سليم: قال املحقّ  (6)

ويكفي يف ذلك شهادة  ،جليل القدر عظيم الشأن ّن سليم بن قيس يف نفسه ثقةٌ إ وىل:األُ 

 ×... الَبقي بأّنه من األولياء من أصحاب أمري املؤمنني

بل من  ،صول املعتَبةمن األُ ـ نعامين عىل ما ذكره الـ الثانية: أّن كتاب سليم بن قيس 

ن ال بّد من تصديقه وقبول أو مم   ،×قد صدر من املعصوم وأّن مجيع ما فيه صحيٌح  ،أكَبها

ُانظر: الَبقي، أمحد بن . 551، ص8جاحلديث:  رجال   معجم. اخلوئي، أبو القاسم، «روايته

 .3صرجال الَبقي: حممد، 

رجال ابن داود: ابن داُود، احلسن بن عل،  .ود يف رجاله بأّنه ثقةعبداهلل بن عباس: رّصح ابن دا (5)

وهو أجّل  .قد ذكر الكيش أحاديث تتضّمن قدحاً فيه»وقال العاّلمة يف اخلالصة:  .518ص

. العاّلمة احلّل،  «وقد ذكرناها يف كتابنا الكبري وأجبنا عنها ريض اهلل تعاىل عنه ،من ذلك

ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة  .614ص: والاحلسن بن يوسف، خالصة األق

 .11ص (:الكيش رجال الرجال )

ء عنه، مثل حسن بن كثرة رواية األجاّل ويدّل عىل وثاقته: جعفر بن حممد بن عبيد اهلل األشعري: » (4)

مد بن خالد وأمحد بن حم ،إذ روى عنه عرش روايات يف التهذيب والوسائل ؛عل بن عبداهلل بن املغرية

 ىوأمحد بن حممد بن عيس ،حيث روى عنه سبعني رواية يف الكايف والتهذيب والوسائل ؛الَبقي

 ،والوسائل ،واالستبصار ،والتهذيب ،األشعري الذي روى عنه ثالث عرشة رواية يف الكايف

 ،الذي روى عنه اثنتي عرشة رواية يف التهذيب ،بن عمران ىوكذلك حممد بن أمحد بن حيي

الرتايب «. ويبعد أن يروي كبار الرواة من راٍو ضعيف وغري ثقة ،والوسائل ،ستبصارواال

 .619صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الشهرضائي، أكَب، 

النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء ُانظر: بشهادة النجايش.  عبداهلل بن ميمون القّداح: ثقةٌ  (3)

 . 564صمصنِّفي الشيعة: 
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َفَلامَّ َمرَّ ِِبَا  ،بَِكرَبالء ِِف ُأَناٍس ِمن أصَحابِهِ  ×َقاَل: َمرَّ أِمرُي املُؤِمننِي  ×اهللِ أِِب َعبدِ 

مِرَحا ىاِء ُثمَّ َقاَل: ... َهَذا ُملقَعينَاُه بِالُبكَ  (6)غَروَرَقتا  .(5)«ُهنَا ُُتَرُق دَِماؤُهم...و هِلِ

 دراسة سند الرواية الثانية 

مها ثقتان ، وىاهلل وأمحد بن حممد بن عيس سعد بن عبدة يسند هذه الروا يف

يف كتب  خاّص  فليس له توثيٌق  ،ا جعفر بن حممد بن عبيد اهلل األشعريجليالن، أمّ 

هذه  ؛. وبالتايلهامش سند الرواية كام مّرت يفالرجال. ولكن هناك قرائن عىل وثاقته 

 من ناحية السند. الرواية معتَبةٌ 

 على شهداء كربالء ×بكاء اإلمام السّجاد ـالرواية الثالثة: معتربة محران 

َمرَقنِديّ » ِر بِن الَعَلِوّي السَّ َثنَا املَُظّفُر بُن َجعَفِر بِن املُظَفَّ َحدَّ
ِد بنِ  ،(1) َثنَا َجعَفُر بُن ََمَمَّ  َحدَّ

َمسُعوِد الَعيَّاِش 
َثنَا َعبُد  ،(4) ِد بِن َخالِِد الطَّيَاليَِس  َعن أبِيِه َقاَل: َحدَّ َثنِي  ،اهللِ بُن َُمَمَّ َقاَل: َحدَّ

                                                             

َتاإغَروَرقَ » (6)  ُموِع: أمتَألَ ، 61 جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: . «ت َعينَاُه بِالدُّ

 . 582ص

 .519صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (5)

 القرائن عىل وثاقته عبارة عن: »املظفر بن جعفر:  (4)

 ىورو .وكامل الدين ،يونعنه يف الع ىورو ،وقد ترّّض عليه يف املشيخة ،ّنه من مشايخ الصدوقإ

 .311صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الرتايب الشهرضائي، أكَب، «. عنه الت لُِّعْكَبي كتب العيايش

. 676، ص6جاخلصال: الصدوق حممد بن عل،  .679صالتوحيد: ُانظر: الصدوق حممد بن عل، 

أخبار  عيون ، . الصدوق حممد بن عل21، ص6جالرشائع:  علل الصدوق حممد بن عل، 

 .516، ص6جالدين:   كامل. الصدوق حممد بن عل، 57، ص6ج×: الرضا

 القرائن عىل وثاقته عبارة عن: »جعفر بن حممد بن مسعود العيايش:  (3)

«. له روايتان يف التهذيبني . ومدحه يف الوجيزة، روى عن أبيه مجيع كتب أبيه ،فاضلقال الشيخ: 

. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، 666صوسوعة الرجالية امليَّّسة: املالرتايب الشهرضائي، أكَب، 

. الطوي، حممد بن 31صالوجيزة يف الرجال: . املجليس، حممد باقر، 368ص: (الطوي  رجال)

 .37، ص5جستبصار: االالطوي، حممد بن احلسن،  .86، ص3ج: احلسن، هتذيب األحكام
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ِد بِن ِزَياِد األزدِي (1)أِِب  َعن أبِيِه  ،(2)َعن مَحَزِة بِن مِحَران ،)َُمَّمِد بِن أِِب ُعَمري ِزَيادٍ( َعن َُمَمَّ

ِد بِن َعيلٍّ البَاقِرِ  ،أعنَي  مِحَراِن بنِ   ÷َقاَل: َكاَن َعيِلُّ بُن احُلَسنيِ  ÷َعن أِِب َجعَفٍر َُمَمَّ

َوَما  ٍة،ِعِِّشيَن َسنَ  ×أبِيِه احُلَسنيِ  َعَل  َبَكى  ُيَصيلِّ ِِف الَيوِم َواللَّيَلِة ألَف َركَعٍة... َولََقد َكاَن 

زنَِك أن  نَ أأَما  ،لَُه: َيا بَن َرُسوِل اهللِ َقاَل لَُه َموَل  تّى  َح  ؛َبَكى  ُوِضَع َبنَي َيَديِه َهَعاٌم إالَّ  حِلُ

بنا  َفَغيََّب اهللُ َعنُه َواِحدا  اثنَا َعَِّشَ اَكاَن َلُه  ×إنَّ َيعُقوَب النَّبِيّ ! َوحَيَك : َينَقِِض؟ َفَقاَل لَهُ 

ت َعينَاُه ِمن َكثَرِة ُبَكائِِه َعَليِه َوَشاَب  َرأُسُه ِمَن احُلزِن َواحَدوَدَب َظهُرُه ِمَن الَغمِّ  ِمنُهم َفابيَضَّ

نيَااَوَكاَن  ي َوَسبَعة َعَِّشَ ِمن َأهِل َبيتِي  َوَأَنا َنظَرُت إَِل  ،بنُُه َحيّا  ِِف الدُّ َأِِب َوَأِخي َوَعمِّ

 .(4)«َفَكيَف َينَقِِضَ ُحزيِن؟! ،َمقتُولنَِي َحوِل 

 دراسة سند الرواية الثالثة

ل السند إماميون ثقات، بل بعضهم من أصحاب اإلمجاع نظري حمّمد بن بعض رجا

                                                             

 رائن عىل وثاقته عبارة عن: حممد بن خالد بن عمر الطياليس: الق» (6)

وي عنه يف كامل رُ  ،عنه  ويؤيده رواية محيد أصوالً كثرية ،قال الوحيد: رواية األجّلة دليل االعتامد

املوسوعة الرجالية الرتايب الشهرضائي، أكَب، «. اثنان منها يف الكايف ،مورداً  (64)وقع يف  ،الزيارات

 .379، ص1جو ،617، ص6جالكايف: بن يعقوب،  ُانظر: الكليني، حممد .362  صامليَّّسة: 

 : أّنهمحزة بن محران: القرائن عىل وثاقته » (5) 

صحيح يف  عنه صفوان بطريٍق  ىورو ،الفقيه  صحيح يف مشيخة عنه ابن أيب عمري بطريٍق  ىرو

  .وابن مسكان ،ومجيل بن دراج ،عنه بعض أصحاب اإلمجاع كابن بكري ىورو .الكايف

صحيحة هو يف سندها يف مسألة جواز   تذكرة والشهيد الثاين يف املسالك اعتَبا روايةمة يف الالعاّل 

املوسوعة الرجالية الرتايب الشهرضائي، أكَب، «. املامليك من ذي اليد عليها يف باب بيع احليوان  رشاء

، 2. وج89، ص5وج .511، ص4جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، 672صامليَّسة: 

. 417، ص61 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلل، احلسن بن يوسف،  .331، ص7. وج566ص

 .478، ص4جمسالك األفهام: الشهيد الثاين، زين الدين بن عل، 

 . 267، ص5جاخلصال: الصدوق، حممد بن عل،  (4)
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 :ن ليس هلم توثيق يف كتب الرجال وهمورغم ذلك يوجد يف سند الرواية مَ  زياد األزدي.

ومحزة بن محران. ولكن هناك  ،طياليسالوحممد بن خالد  ،وجعفر بن حممد ،ظفر بن جعفرامل

 :وإذا مجعنا هذه القرائن يمكن القول ،سند الرواية شهام مّرت يفقد ، وقرائن عىل وثاقتهم

 تكون هذه الرواية معتَبة من ناحية السند. ؛بأهّنم ثقات عىل التحقيق. وبالتايل

 ×على سّيد الشهداء ×بكاء اإلمام الصادق ـالرواية الرابعة: معتربة هارون 

ُد بُن احَلَسنِ » ِد بِن احَلَسنِ  ،َحّدَثنِي َُمَمَّ ارِ  َعن َُمَمَّ فَّ ِد بِن ِعيَسى ،الصَّ  ،َعن َأمَحَد بِن َُمَمَّ

ِد بِن َخالِِد الَبقِيِّ  َعن َُمَمَّ
از ،َعن َأَباِن األمََحرِ  ،(1) ِد بِن احُلَسنِي اخَلزَّ َعن َُمَمَّ

عن َهاُرون  ،(2)

  َقاتِلِِه لَعنَُة اهللِ َوَعَل  × َقاَل: ُكنَّا ِعنَدُه َفَذَكرَنا احُلَسني ،×اهلل بِن َخاِرَجِة َعن َأِِب َعبدِ 

: َأَنا َقتِيُل الَعَبِة اَل ×َقاَل: ُثمَّ َرَفَع َرأَسُه َفَقاَل: َقاَل احُلَسنيُ  ،نَاَبَكيوَ  ×اهلل َفَبَكى َأُبو َعبدِ 

 .(4)« َبَكى َيذُكُريِن ُمؤِمٌن إاِّل 

                                                             

ن بن حممد حممد بن خالد بن عبد الرمحه: أّن النجايش قال يف حقّ  حممد بن خالد الَبقي: صحيٌح » (6)

حممد بن خالد الَبقي ولكن قال الشيخ:  بن عل الَبقي... وكان حممد ضعيفاً يف احلديث.

واالعتامد عندي عىل وقال العاّلمة يف اخلالصة:  ...×ثقة... من أصحاب أيب احلسن موسى

الرتايب  «.روايات (314). له هبذا العنوان أكثر من من تعديله &قول الشيخ أيب جعفر الطوي

النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء  .363صاملوسوعة الرجالية امليَّّسة: الشهرضائي، أكَب، 

. العاّلمة احلّل، 414ص: الطوي( . الطوي، حممد بن احلسن، )رجال 442ص: مصنِّفي الشيعة

 .649ص: األقوال خالصةاحلسن بن يوسف، 

ولكن الذي روى عنه هذه الرواية  ،يف كتب الرجال ذكر اسمهحمّمد بن احلسني بن كثري اخلّزاز: مل يُ  (5) 

كذلك روى عنه  ،ومن أصحاب اإلمجاع ،جليل القدر ،وهو إمامي ثقة ،هو أبان بن عثامن األمحر

ومها من أصحاب اإلمجاع  ،وحسن بن عل بن فّضال ،سامعيل بن بزيعإنظري حممد بن  ،كبار رواةٌ 

ضح أّن حممد بن احلسني بن وبالتايل يتّ  .ضعيف عن راوٍ  ومن البعيد أن يروي هؤالء األجاّلء ،أيضاً 

. 513، ص5جالكايف: ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب،  وليس من الضعفاء. ،كثري اخلّزاز ثقة

 417، ص5ج الطوي، حممد بن احلسن، هتذيب األحكام:

 . 618صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (4)
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 دراسة سند الرواية الرابعة

 ،سني بن كثري اخلّزازاحلوحمّمد بن رجال السند ثقات إاّل حمّمد بن خالد الَبقي  كّل 

ذكر اسمه يف كتب الرجال. ولكن يمكن توثيقهام اعتامدًا ف فيه والثاين مل يُ فاألّول خمتلَ 

إّن سند الرواية  :وبالتايل نقول ،سند الرواية هامش مّرت يفي التعىل القرائن املذكورة 

 من العّلة والرواية معتَبة. خالٍ 

 ^على سّيد الشهداء بكاء اإلمامني الكاظم والرضا ـإبراهيم الرواية اخلامسة: رواية 

َعن َعّمِه  ،َقاَل: َحّدَثنَا احُلَسنُي بُن َُمَّمِد بِن َعاِمر &َحّدَثنَا َجعَفُر بُن َُمَّمِد بِن َمُِسورٍ »

 ×وَم احُلَسنيِ : ... إِنَّ يَ ×َقاَل: َقاَل الّرَضا ،َعن إبَراِهيم بِن أِِب ََمُمودٍ  ،اهلل بِن َعاِمر َعبدِ 

 × : َكاَن َأِِب ×َأقَرَح ُجُفوَننَا َوَأسبََل ُدُموَعنَا َوَأَذلَّ َعِزيَزَنا بِأَرِض َكرٍب َوَباَلٍء... ُثمَّ َقاَل 

ِم اَل ُيَرى  َضاِحكا   َوَكاَنِت الَكآَبُة َتغلُِب َعَليِه َحتَّى  َيمِِضَ ِمنُه َعَِّشُة  ،إَِذا َدَخَل َشهُر املَُحرَّ

امٍ  ُهَو اليَوُم : َوَيُقوُل  ،َفإَِذا َكاَن َيوُم الَعاِِشِ َكاَن َذلَِك الَيوُم َيوَم ُمِصيبَتِِه َوُحزنِِه َوُبَكائِهِ  ،َأيَّ

 .(6)«×الَِّذي ُقتَِل فِيِه احُلَسني

 دراسة سند الرواية اخلامسة

فر جع يف حّق رغم أّن مجيع رجال الرواية إماميون ثقات إاّل أّن السيّد اخلوئي قال 

وقد ترّحم  ،جعفر بن َممد بن مِسور: من مشايخ الصدوق»بن حممد بن مَّسور: 

. ولكنّه من (5)« ء من ذلك، عل وثاقة الرجل وال عل حسنه عليه... أقول: ال داللة ِف ش

                                                             

 . 658صعل، األمايل: الصدوق، حممد بن  (6)

  .651، ص3جاحلديث:  رجال  معجم اخلوئي، أبو القاسم،  (5)
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وبالتايل  ؛وقد ذهب البعض إىل توثيق مشايخ اإلجازة بشكل مطلق، مشايخ اإلجازة

 . هذهبعتَب هذا الرواي ثقة حسب ميُ 

 دراسة داللة الروايات

املؤمنني إذا دّققنا يف هذه الروايات ونظائرها يتبنّي أّن األئمة املعصومني كأمري

 ×بكوا مجيعًا عىل مصائب اإلمام احلسني ^واإلمام الرضا وأبيه اإلمام الكاظم

 عىل ×املؤمننيبل وهناك روايات تتكّلم عن بكاء أمري ،وأقاموا العزاء عليه بالبكاء

هذه الروايات تفيد بأّن إقامة  ؛. بالتايل÷مصائب السيّدة الزهراء واإلمام احلسن

جزء من سرية  ×سياّم اإلمام احلسني وال ^العزاء عىل مصائب أهل البيت

 وسنّتهم. ^املعصومني

ويصّح االستدالل هبا  ،هناك مخس روايات يف القسم الثاين كام ذكرنا سابقاً  النتيجة:

 .^عصومني عىل أهل البيتإلثبات بكاء امل

 الروايات اليت أطلقت جواز البكاء على أّي مّيت : القسم الثالث

خاّصة،  ^مضافًا إىل الروايات التي مّرت بنا يف جواز البكاء عىل املعصومني

وهي روايات كثرية جّدًا  ،فهناك روايات كثرية تدّل عىل جواز البكاء عىل امليت مطلقاً 

مد تقي اآلمل قال بوجود التواتر املعنوي يف روايات جواز إىل درجة أّن الشيخ حم

. وبام أّن هذه (5)وسنحّقق هذه الروايات يف املباحث القادمة، (6)البكاء عىل امليت

ّن هذه الروايات املتواترة تدّل إ :أيضًا، أي ^الروايات مطلقة فهي تشمل املعصومني

                                                             

 .395، ص1 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (6)

 .627ـ  623و صفحة: 626ـ  631: صفحة منستأيت هذه الروايات  (5)
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 ^يعم احلكم عىل املعصومني ألّن إطالقها؛ ^عىل جواز البكاء عىل املعصومني

 وغريهم.

 التباكي حول تنبيه: كالٌم

وقد رّصحت  ^،إّن التباكي من مصاديق إقامة العزاء عىل مصائب أهل البيت

ع فإذا مل يستطِ  ،التباكي هو تكّلف البكاء وتقّمص حالة البكاءو ،(6)الروايات هبذا األمر

تحسن له أن يتقّمص حالة سفيُ  ^أن يبكي عند ذكر مصائب أهل البيت تفّجعامل

 طرق برأسه( ويتكّلف البكاء.الباكني ومظهرهم )كأن يضع يده عىل عينيه ويُ 

 روايتان ـالطائفة الثانية: الروايات اليت تدّل على جواز إقامة العزاء باللطم 

 الطائفة الثانية. نكتفي بذكر روايتني من

 وىل: معتربة جابر مدعومة بصحيحة معاويةالرواية اأُل

ٌة ِمن َأصَحابِنَا» ِد بِن َأِِب َنٍَص َواحَلَسِن بِن  ،(2)َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،ِعدَّ َعن َأمَحَد بِن َُمَمَّ

                                                             

َ  ،َوَقد َقاَل: َيا َربِّ  ،×ىُمنَاَجاِة ُموَس   َويِف َحِديِث » (6) دٍ  مِل َة حُمَم  لَت ُأم  ِر  َعىَل  ’َفض  َسائِ

لتُُهم لَِعرِش ِخَصاٍل... َوالَعاُشوَراءُ   ،َيا َربِّ ×: َقاَل ُموَسی .األَُمِم؟ َفَقاَل اهلل َتَعاىَل: َفض 

بَاكِي...؟ َوَما الَعاُشوَراءُ  ث النوري، املريزا حسني، مستدرك الوسائل: املحدّ . «َقاَل: البَُكاُء َوالت 

 . 468، ص61ج

ُسولِ » ُم َقاُلوا: ... َوَمن َبكَ  ^وَقاَل: ابن َطاُووٍس ُرِوَي َعن آِل الر  َواِحداً  ىَوَأبكَ  ىأَهن 

 . 588، ص33 ج املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: .«َفَلُه اجلَن ةُ  ىَفَلُه اجلَن ُة َوَمن َتبَاكَ 

َقاَل َلُه: ...َواعَلم  ؟َوَمِن احلَُسنُي... ،ا َربِّ ... َقاَل: يَ ÷َوُحكَِي أَن  ُموَسی بَن ِعمَران»

ُه َمن َبكَ  مُت َجَسَدُه َعىَل  ىَأو َتبَاكَ  ىَعَليِه َأو أَبكَ  ىَأن  املجليس، حممد باقر، بحار . «الن ارِ  َحر 

  .418، ص33جاألنوار: 

 .5، هامش: 631: ستأيت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (5)
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َعيِلٍّ 
َقاَل: ُقلُت: لَُه َما اجَلَزُع؟ َقاَل:  ×َعن َأِِب َجعَفرٍ  ،(1)َعن َجابِرٍ  ،(2)َعن َأِِب مَجِيَلةٍ  ،مَجِيعا   (1)

اُخ  َ عِر ِمَن النََّواِِص... َأَشدُّ اجَلَزِع الَصُّ دِر َوَجزُّ الشَّ  .(3)«بِالَويِل َوالَعِويِل َولَطُم الَوجِه َوالصَّ

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

ولكن يمكن االستعانة  ،رواة اختلف الفقهاء يف وثاقتهم ةيهذه الروا يوجد يف سند

 لرواية معتَبة.وبالتايل تكون ا ؛لتصحيحه يف هامش سند الروايةمّرت ي التبالقرائن 

                                                             

ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، جليل القدر بشهادة الشيخ.  فضال: ثقةٌ  احلسن بن عل بن (6)

ُانظر:  .ولكنّه رجع إىل احلّق عند موته ،املذهب أّنه كان فطحّي  صحيٌح  .654ص:  فهرستال

 . 43صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 

 ه عبارة عن: املفّضل بن صالح )أبو مجيلة(: القرائن عىل وثاقت (5)

 جّلـةاألروايـة »مثـل  ،حيث إّن هناك شواهد وقرائن عىل ذلـك ؛ف منتهى املقال وثاقتهرّجح مؤلّ 

كابن أيب عمـري، وابـن املغـرية، واحلسـن بـن حمبـوب، والبزنطـي يف  ،مجعت العصابةأ نمَ و

 ،هبـا اً ومفتيـ ،ده كونه كثري الروايـة وسـديدهاويؤيّ  ،الصحيح يشهد بوثاقته واالعتامد عليه

 .419، ص1جاملازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقـال:  .«ورواياته رصحية يف خالف الغلو

. الكليني، حممـد بـن 581، ص6ج: ومتام النعمة كامل الدينُانظر: الصدوق حممد بن عل، 

 .489و 688و 31، ص3جالكايف: يعقوب، 

الكذب مع رواية عيون وال أدري كيف حيتمل الوضع و»وكذلك قال املحّدث النوري: 

صحاب أوعّده من  ،ده أّن الشيخ ذكره يف الفهرستالطائفة عنه كثريًا... ويؤيّ 

. 419، ص3 جاملحّدث النوري، املريزا حسني، خامتة املستدرك:  .«ومل يضعفه. ،×الصادق

 .418ص: (رجال الطويُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، )

، الطوي فهرست يف ل الشيخ الطوي وىل وثاقته عبارة عن: قالقرائن عثقة، وجابر بن يزيد:  (4) 

 :ةوعّده الشيخ املفيد يف رسالته )املسائل الصاغاني ،«جابر بن يزيد اجلعفي له أصل»: 661ص

 .«يف نفسه ثقة» :الغضائري ابنوقال  ،د فيهم طعن واليمكن القدح فيهم أبداً ن مل يرِ ( مم  47ص

عّده ابن شهر »وروايات كثرية يف مدحه وجتليله. ( 691و 695)صبينام وردت يف رجال الكيش 

 .616صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الرتايب الشهرضائي، أكَب، . «أصحابه آشوب من خواّص 

اخلوئي، أبو القاسم، . «ءبّد من عّده من الثقات األجاّل  إّن الرجل ال»ق اخلوئي: قال املحقِّ 

 .52، ص3جمعجم رجال احلديث: 

 .555، ص4جالكايف: لكليني، حممد بن يعقوب، ا (3) 
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 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

وإذا  ،يف هذه الرواية أّن لطم الوجه أحد مصاديق اجلزع ×اعتَب اإلمام الصادق

ضممنا هذه الرواية إىل صحيحة معاوية بن وهب نتوّصل إىل جواز رضب اجلسد 

 . ×)اللطم( يف مصيبة اإلمام احلسني

 صحيحة معاوية بن وهب

ٍد الطُّوِِسُّ ِِف َأَمالِيهِ احَلَسُن بُن َُمَ » َعِن  ،()َُمَّمِد بِن احَلَسِن بِن َعيِل الطُّوِس َعن َأبِيهِ  ،مَّ

دٍ  ،اهللِ الُقّمي( َعن َسعٍد)َسعِد بِن َعبدِ  ،َعن َأبِيهِ  ،بِن ُقولََويهِ اَعِن  ،املُِفيدِ   ،َعن َأمَحَد بِن َُمَمَّ

 ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،َعن ُمَعاِوَيَة بِن َوهٍب  ،ٍد األَنَصاِريِّ َعن َأِِب َُمَمَّ  ،َعِن احَلَسِن بِن ََمُبوٍب 

 .(6)«×احُلَسنيِ  اجَلَزِع َوالبَُكاِء َعَل  ىِِف َحِديٍث َقاَل: ُكلُّ اجَلَزِع َوالبَُكاِء َمكُروٌه ِسوَ 

 دراسة سند صحيحة معاوية

 .(5)صحيحة؛ فهذه الرواية رواية كّل رواهتا إماميون ثقاتالهذه 

                                                             

، 4جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: . 616صالطوي، حممد بن احلسن، األمايل:  (6) 

 .586ص

حممد األنصاِري )عبداهلل بن إبراهيم  اأب هايف سندال يمكن االلتزام بصحة هذه الرواية؛ ألّن : إشكاٌل  (5)

 .«إّنه جمهول غري معروف»قال الكيش نقاًل عن نرص بن صباح: قد و ،بن محاد األنصاري(

 .165ص: (الكيش رجال الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال )

 يمكن اإلجابة عن اإلشكال املتقّدم بأمور: اجلواب: 

رست أسامء . النجايش، أمحد بن عل، فهه بل قد ذمه النجايشأوالً: مل تبثت وثاقة نرص بن صباح نفِس 

ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال  .والكيش نفسه . 358ص مصنِّفي الشيعة:

نرص ضعيف عندي ال »ورّصح بذلك العاّلمة يف اخلالصة حيث قال:  . 68ص: (الكيش  رجال)

  .517ص: األقوال خالصةالعاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، . «أعتَب بقوله

. «اً وكان خرّي »: إىل أيب حممد األنصاري قائالً ـ ضمن رواية ـ  حممد بن عبد اجلبارثانيًا: أشار 

 .657، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، 

النجايش، أمحد بن عل، . «من شيوخ أصحابنا»ثالثًا: قال النجايش عن أيب حممد األنصاري: 

 . 568صفهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 
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 داللة صحيحة معاوية راسةد

وإذا ضممنا هذه  ،هذه الرواية تدّل بوضوح عىل أّن لطم الوجه من مصاديق اجلزع

)اللطم( يف مصيبة  ضح أّن رضب اجلسدالرواية إىل صحيحة معاوية بن وهب، يتّ 

 جائز. ×اإلمام احلسني

 معتربة خالد بن سدير: الرواية الثانية

دِ » يِّ ِِف َنَوادِِرهِ  َوَذَكَر َأمَحُد بُن َُمَمَّ ُد بُن ِعيَس  ىاَل: َروَ قَ  ،بِن َداُوَد الُقمِّ )بِن ُعبَيٍد(  ىَُمَمَّ

 َقاَل: َسأَلُت َأَبا َعبدِ  ،َعن َخالِِد بِن َسِدير َأِخي َحنَاِن بِن َسِدير ،ىَعن َأِخيِه َجعَفِر بِن ِعيَس 

بُن  ىُموَس  َبأَس بَِشقِّ اجُليُوِب َقد َشقَّ َأبِيِه... َفَقاَل: الَ  َعن َرُجٍل َشقَّ َثوَبُه َعَل  ×اهللِ

 ... َوَقد َشَققَن اجُلُيوَب َولَطَمَن اخُلُدوَد الَفاهِِميَّاُت َعَل ×َأِخيِه َهاُرون َعَل  ÷ِعمَران

 .(6)«ِمثلِِه ُتلطَُم اخُلُدوُد َوُتَشقُّ اجُلُيوُب  َوَعَل  ،÷احُلَسنِي بِن َعيِلٍّ 

 ةسند الرواية الثاني دراسة

فهو مل يوّثق يف كتب الرجال ، إاّل وجود خالد بن سدير ةيهذه الروا ال عّلة يف سند

ء ِف الّلطم عل اخلدود  وال ش»نساري قال يف كتابه جامع املدارك: اإاّل أّن السّيد اخلو

صول ومشهور . وكام هو ثابت يف علم األُ (5)«سوى االستغفار والتوبة... املنجب بالعمل

ال مشكلة يف هذا السند  ؛فإّن ضعف السند ينجَب بعمل األصحاب. إذن ،بني الفقهاء

 والرواية معتَبة. 

 داللة الرواية الثانية دراسة

بام فعله أهل بيت  ×واستشهد اإلمام ،لقد رّصحت هذه الرواية بجواز اللطم

                                                             

 .452، ص8جاألحكام:  هتذيب ن احلسن، الطوي، حممد ب (6)

 .63، ص2ج اخلوانساري، أمحد، جامع املدارك:  (5)
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ولو كان اللطم حرامًا ملا  ،×عىل اإلمام احلسني حيث إهّنن لطمنَ  ×اإلمام احلسني

  ره اإلمام يف مقام االستشهاد والتأييد.ذك

 ‘خته السيدة زينبأوىص أُ  ×د الشهداءسيّ  وي يف كتب املقاتل أنّ رُ  إشكال:

 : وأهل بيته قائالً 

نظُرَن إَذا أَنا اُ  ،َوأنَت َيا ُرَباُب  ،َوأنَت َيا َفاهَِمةُ  ،َوأنَت َيا َزينَُب  ،مَّ ُكلثُومَيا أُ  ،ختَاهُ َيا أُ »

 .(6)«َوجها   َوالَ َُتِمشَن َعيَلَّ  ،َجيبا   َتشُققَن َعيَلَّ ُقتِلُت َفالَ 

 :اجلواب

 ،كر يف املقاتل مرسلفام ذُ  ،عن كوهنا معتَبة فضالً  ،هذه الرواية ليست مسندة أّوال : 

 لتفت إىل كالم يفتقد السند. وإذا كانت عندنا رواية معتَبة تدّل عىل اجلواز فال يُ 

لرواية وتعارضت مع الرواية التي ذكرناها فمقتىض رضت صّحة هذه الو فُ  ثانيا :

يّّض  وهذا ال ،القاعدة أن نحمل رواية النهي عىل عدم إظهار الذّلة أمام األعداء

 أصل جواز إقامة العزاء باللطم. :أي ،ببحثنا

 بل وتؤّكد استحباهبا ،كام أّن هناك روايات تدّل عىل استحباب إقامة العزاء

وهذه الروايات هلا داللة التزامية عىل جواز  ،الثانية والثالثة وسنذكرها يف النظريتني

 د يتفرعان عىل اجلواز.ألّن االستحباب واالستحباب املؤكّ  ؛إقامة العزاء

وبالتايل  ؛مشكلة سندية فيهام يف الطائفة الثانية روايتني معتَبتني ال ذكرنا النتيجة:

 يصح التمّسك هبام. 

                                                             

 . 85ص: يف قتىل الطفوف اللهوفابن طاووس، عل بن موسى،  (6)



 94  ........................................................ القسم الثاين: حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي

  وىلالبحث يف النظرية اأُل نتيجة

من كالم  مواضع)جواز إقامة العزاء( بثالثة  وىلعىل النظرية األُ ذكر الدليل لقد 

كام ذكرنا هلا دلياًل من  ،ولبس السواد( ،الفقهاء )صوم عاشوراء، البكاء يف الصالة

وأرشنا إىل طائفتني من الروايات التي تدّل عىل أّن  ،ةالقرآن الكريم وداللته تامّ 

بالبكاء واجلزع  ^أقاموا العزاء عىل سائر املعصومني ^تهوبعض أهل بي |النبي

 جائز. ×نستنتج أّن إقامة العزاء عىل املعصوم ؛واللطم و... إذن

 استحباب إقامة العزاء: النظرية الثانية

فهو ، مستحب ^ذهب كثري من الفقهاء إىل أّن البكاء عىل مصائب أهل البيت

يستحّب البكاء »ّمة: لعامل يف هداية األُ ا نوع من إقامة العزاء عليهم. قال احلرّ 

َباُب ». كام أفرد هلذا املوضوع بابًا يف وسائل الشيعة حيمل عنوان: (6)«^ملصاِبم

 . (5)«^َوَما َأَصاَب َأْهَل الْبَيِْت  ×احُلَسنْي اْستِْحبَاِب الُْبَكاِء لَِقتِْل 

متظافرة األخبار، من  ما ورد ِف»: األحكامحممد النراقي يف كتاب مشارق  قال املوىل

الكاشاين يف كتاب  اهلل . كام قال املاّل حبيب(4)«×استحباب البكاء واإلبكاء عل احلسني

 ^وسائر املظلومني من أهل البيت ×البكاء عل احلسني»: االستغناء ذريعة

لتواتر األخبار باحلّث  ؛وأصحاِبم والتفّجع ِف مصائبهم ورزاياهم أمر مطلوب ِشعا  

 أّنه يعتَب البكاء مستحبًّا.  «مطلوب ِشعا  ». ويظهر من قوله: (3)«عليه

                                                             

 . 399، ص2جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة )منتخب املسائل(:  (6)

 .211، ص63 جشيعة: احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل ال (5)

 . 559صمشارق األحكام: النراقي، حممد،  (4)

 .649صستغناء: ذريعة االالكاشاين، حبيب اهلل،  (3)
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 يوجب ما البكاء أفراد من ء ليس ِف ش»وقال املحّدث البحراين يف احلدائق ما نّصه: 

 .(6)«^ب اجلزيل واألجر اجلميل مثل البكاء عليه والبكاء عل آبائه وأبنائهالثوا

األّول: ِف »د، باب مبطالت الصالة: وقال آل عصفور البحراين يف كتاب سداد العبا

ن ومَ  ×ما مل يكن مندوبا  للبكاء عليه كالبكاء عل احلسني ،.. والبكاء عل ميّت.مبطالُتا

 . (5)«فهو كالبكاء من خشية اهلل ِف الثواب واألجر ،ضاهاه

كّل  ما ِف بعض أخبارنا من أنّ »وقال املوىل أمحد النراقي يف مستند الشيعة ما نّصه: 

ستفاد من كالمه أّن . ويُ (4)«مبالغة ِف عظم أجره ×اء مكروه سوى البكاء عل احلسنيبك

وإذا ترّتب  .«مبالغة ِف عظم أجره»مستحّب؛ ألّنه قال:  ×البكاء عىل اإلمام احلسني

 الثواب عىل عمل رغم عدم وجوبه، فنستنتج أّنه مستحّب.

هو  ×حلسني السبطا ىوأحسن األعامل وأنزهها ِف ذكر»قال كاشف الغطاء: 

. وظاهر هذه العبارة أّن البكاء عىل اإلمام (3)«|النياحة والندبة والبكاء لرحيانة الرسول

 مستحّب.  ×احلسني

ولقد عقد العاّلمة املجليس بابًا يف كتاب بحار األنوار الستحباب البكاء عىل اإلمام 

ه ومصائب سائر باب ثواب البكاء عل مصيبت»وساّمه:  ^احلسني وسائر املعصومني

ويدّل عل استحباب »ثّم قال بعد نقل أحد األحاديث بأّنه:  .(2)...«^األئمة

 . (1)«النوحة

                                                             

 .613، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  (6)

 .619صآل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد:  (5)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة:  (4)

 .15صالغطاء، حممد حسني، الفردوس األعل: كاشف  (3)

 .578، ص33جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  (2)

 .341، ص63 جمالذ األخيار:  املجليس، حممد باقر، (1)
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بأّن البكاء عىل امليّت  :فقد قالت مجاعة من العلامء ،سيأيت يف املباحث القادمة وكام

ويف املورد الذي تكون املصيبة سببًا لشّدة احلزن والبكاء مسكنًا  ،املؤمن مستحّب 

 (4)ةمّ ، احلّر العامل يف هداية األُ (5)منهم العاّلمة املجليس يف بحار األنوار .(6)للحزن

والنراقي يف مستند  ،(2)والشيخ حممد حسن النجفي يف نجاة العباد ،(3)ووسائل الشيعة

 . (7)والسيد اليزدي يف العروة ،(1)الشيعة

ىل؛ مستحّب بطريق أوْ  ^ويتّضح من كلامت هؤالء العظام أّن البكاء عىل األئمة

 ×ام اإلمام احلسنيسيّ  وكذلك احلزن عليهم وال ،ألهّنم املصداق احلقيقي للمؤمن

 سلوب فظيع. بأُ  واشهدتلوا مظلومني واستُ م أركان الدين وقُ ألهّن  ؛اً شديد جدّ 

 دليالن : ثانيةاالستدالل على النظرية ال

ب البكاء عىل بمجموعة من اآليات والروايات الستحبا ءاستدّل العلام

 : ^املعصومني

 آيتان من القرآن: الدليل األّول

 : ^ذكر آيتني من القرآن الكريم إلثبات استحباب إقامة العزاء عىل املعصومنين

                                                             

 .614و  629: ةحسيأيت الكالم عنه يف صف (6)

 .95، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ُانظر:  (5)

 .457، ص6امل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة: جُانظر: احلّر الع (4)

 .579، ص4 جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ُانظر:  (3)

 .35صنجاة العباد: ُانظر: النجفي، حممد حسن،  (2)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة: ُانظر:  (1)

 .337، ص6 جالعروة الوثقى: ُانظر: اليزدي، حممد كاظم،  (7)
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 تعظيم حرمات اهلل: وىلاآلية اأُل

 .(1)( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) 

 وىل تقريب االستدالل باآلية اأُل

يف هذه اآلية الرشيفة وهي  «ُحُرماِت »دت كلمة: بّد من بيان مقّدمة: ور ال :أّوالً  

احُلُرماُت مجع ُحْرَمة... احُلْرَمُة: ما ال حَيِلُّ لك »وقد جاء يف لسان العرب:  ،مجع احلرمة

 . (5)«انتهاكه

ولقد ذكرت كتب التفسري رواية يف ذيل هذه اآلية، فيها يسأل الراوي عن معنى  

فمن قطع منها  ،هي ثالث حرمات واجبة»: ×احلرمات يف هذه اآلية الرشيفة فيقول

والثانية: تعطيل الكتاب ، ول: انتهاك حرمة اهلل ِف بيته احلرامحرمة فقد أِشك باهلل. األُ 

 .(4)«والثالثة: قطيعة ما أوجب اهلل من فرض مودتنا وهاعتنا، والعمل بغريه

ت اهلل، بمعنى من حرما ^ة أهل البيتضح من هذه الرواية أّن حمبّة ومودّ يتّ  ؛إذن 

 للرشك. وقطع موّدهتم موجٌب  ،َيوز انتهاك حرماهتم اله أنّ 

من  ^وأهل بيته |ونقول عىل ضوء هذه املقّدمة: من جهة أّن موّدة رسول اهلل

خرى تدّل مور التي يعتَبها اإلسالم من حرمات اهلل وال َيوز انتهاكها. ومن جهة أُ األُ 

وبالتايل يستحّب  ،ت اهلل، إلطالق اخلري عليهاآلية الرشيفة عىل استحباب تعظيم حرما

 وموّدهتم. ^وأهل بيته |تعظيم رسول اهلل

عتَب تعظياًم هلم وتعبريًا عن حبّنا تُ  ^أّن إقامة العزاء عىل األئمة يف وال شّك 

                                                             

 .41آيةاحلج:  (6)

 669، ص65جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب:  (5)

ث النوري، املريزا حسني، مستدرك املحدِّ . 445صالظاهرة:  اآليات  االسرتآبادي، عل، تأويل  (4)

 .434، ص9جالوسائل: 
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هو يف الواقع احرتامهم وتعظيمهم  ^وموّدتنا هلم. فبكاؤنا عىل مصائب املعصومني

تنتج من هذه اآلية الكريمة أّن إقامة العزاء عىل أهل فنس ؛وتعبري عن حبّنا هلم

 مستحّب رشعًا. ^البيت

 ^موّدة أهل البيت: اآلية الثانية

 .(6) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 

  تقريب االستدالل باآلية الثانية

هذه اآلية الكريمة تبنّي لنا أّن  ،(5)وتعني املحبّة (ودد)مشتّقة من ماّدة  «املوّدة»كلمة 

أّن إقامة يف وال شّك  ،حمبوب عند اهلل وهو أمرٌ  ،^موّدة أهل بيته |ل اهللأجر رسو

إّننا  :آخر وبتعبريٍ  ،من أظهر مصاديق املوّدة هلم ’العزاء يف مصائب أهل بيت النبي

  بإقامة العزاء؛ ألّننا نحبّهم ونريد أن نعَّب عن موّدتنا هلم. ^نواي أهل بيت النبي

وهو أمر  ^ة العزاء من مظاهر املوّدة ألهل البيتفإّن إقام ؛وعىل ضوء ذلك 

وهكذا تدّل اآليتان املذكورتان بوضوح عىل  ،حمبوب عند اهلل تعاىل وله رجحان

 .^استحباب إقامة العزاء عىل املعصومني

 سبع طوائفـ  الروايات : الدليل الثاني

 : ^منياستدّل بطوائف من الروايات إلثبات استحباب إقامة العزاء عىل املعصو

                                                             

 .54 آية الشوري:  (6)

(5) «: ... َء ُوّداً  يـَود  الشـ» .629، ص4جالبحـرين:  جممـع الطرحيـي، فخـر الـدين،  .«املََحب ةُ  الُودُّ

ًة...: َأَحب هُ   .324، ص4جالعرب:   لسانابن منظور، حممد بن مكرم،   .«َوَمَود 
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 رواية واحدةـ   ×على اإلمام احلسني الروايات الداّلة على كراهة اجلزع إاّل: وىلالطائفة اأُل

 نكتفي بذكر رواية صحيحة واحدة من هذه الطائفة: 

 صحيحة معاوية بن وهب

إهّنا رواية  :وقد بحثناها من ناحية السند وقلنا ،(6) صحيحة معاوية يفسبق الكالم 

 .(5)صحيحة السند

 داللة صحيحة معاوية دراسة

ما ِف بعض أخبارنا »حيث قال:  ،استدّل النراقي هبذه الرواية يف كتابه مستند الشيعة

 . (4)«مبالغة ِف عظم أجره ×من أّن كّل بكاء مكروه سوى البكاء عل احلسني

إاّل إذا فَّّسنا الرواية اعتامدًا عىل روايات  وال خيفى أّن هذا االستنباط ال يصّح 

نعم إذا الحظنا  ،تدّل عىل االستحباب وعظم األجر فهذه الرواية وحدها ال ،رىخأُ 

نستنتج  ×هذه الرواية مع سائر الروايات الواردة يف إقامة العزاء عىل اإلمام احلسني

 بل مستحبّة أيضًا. ،أهّنا ليست مكروهة فحسب

 حّد اجلزع ومقداره: تنبيه

يات عىل جواز البكاء واجلزع عىل تدّل صحيحة معاوية بن وهب مع سائر الروا

بل واستحباهبام. والسؤال املطروح هنا: ما هو حّد اجلزع ومقداره؟  ×اإلمام احلسني

 .×هذا السؤال يف رواية جابر عن اإلمام الباقر عنوقد جاء اجلواب 

                                                             

َمالِيِه َعن َأبِيِه)حُمَّمِد بِن احلََسِن بِن َعِل الطُّوِي( َعِن املُِفيِد » (6) ٍد الطُّوِيُّ يِف أَ احلََسُن بُن حُمَم 

ٍد َعِن احلََسِن  َعنِ  َد بِن حُمَم  ابن ُقوَلَويِه َعن َأبِيِه َعن َسعٍد)َسعِد بِن َعبِداهللِ الُقّمي( َعن أَمحَ

ٍد األَنَصاِريِّ َعن ُمَعاِوَيَة بِن َوهٍب َعن أَيِب َعبِداهلل يِف َحِديٍث × بِن حَمبُوٍب َعن أَيِب حُمَم 

 َمكُروهٌ 
ِ
 َعىَل  ىِسوَ  َقاَل: ُكلُّ اجلََزِع َوالبَُكاء

ِ
الطوي، حممد بن .×«احلَُسنيِ  اجلََزِع َوالبَُكاء

 .586، ص4جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة:  .616صاألمايل: احلسن، 

 .91: يف صفحة الكالم مرّ  (5)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة:  (4)
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 معتربة جابر بن يزيد 

  .(5)واتضح أهّنا رواية معتَبة السند ،(6)سبق البحث يف سند رواية جابر

 دراسة داللة معتربة جابر

هذه الرواية تدّل بوضوح عىل أّن اجلزع هو الرصاخ بالويل واحلزن والبكاء ولطم 

وجّز الشعر من النوايص. فإذا ضممنا هذه الرواية إىل الروايات الداّلة  والصدر الوجه

م عىل جواز اجلزع نستنتج أّن مجيع هذه األعامل جائزة عند إقامة العزاء عىل اإلما

 ، بل ومستحبّة أيضًا. ×احلسني

وداللتها عىل  ،وىلاستدللنا برواية صحيحة واحدة من الطائفة األُ  النتيجة:

 االستحباب تاّمة.

 رواية واحدةـ  ن يقيمون العزاء مَل ×دعاء اإلمام: الطائفة الثانية

 : أيضاً  نكتفي بذكر رواية صحيحة واحدة من هذه الطائفة 

 ×للباكني على اإلمام احلسني ×دعاء اإلمام الصادق ـ  صحيحة عقبة بن خالد

ُد بُن َمسُعودٍ، َقاَل: َحّدَثنِي َعبُد » اِء، َقاَل: َحّدَثنَا َعيِلُّ  اهللِ  َحّدَثنِي َُمَمَّ ٍد، َعِن الَوشَّ بُن َُمَمَّ

ُف َما َنحُن َعَليِه َفإَِذا : إِنَّ َلنَا َخادِما  اَل َتعرِ ×اهلل بُن ُعقَبٍة َعن َأبِيِه َقاَل: ُقلُت أِلَِِب َعبدِ 

َفَقاَل:  :َقاَل  .تُمَبَكيَأذَنبَت َذنبا  َوَأَراَدت َأن حَتلَِف بِيَِمنٍي َقالَت: الَ! َوَحقِّ الَِّذي إَِذا َذَكرمُتُوُه 

 .(4)«ِمن َأهِل الَبيت َرمِحَُكُم اهلل

                                                             

ٌة ِمن أَصَحابنا َعن َسهِل بِن ِزيَ » (6) ِد بِن َأيِب َنرٍص واحلََسِن بِن َعِلي مَجِيعاً ِعد  َد بِن حُمَم  اٍد َعن أَمحَ

َقاَل: ُقلُت َلُه: َما اجلََزُع؟ َقاَل: َأَشدُّ اجلََزِع × َعن أَيِب مَجِيَلة َعن َجابٍِر َعن َأيِب َجعَفرٍ 

دِر َوَجزُّ الش   اُخ بِالَويِل َوالَعِويِل َوَلطُم الَوجِه َوالص  َ الكليني،  .«عِر ِمن الن َوايِص...الرصُّ

 .555، ص4جالكايف: حممد بن يعقوب، 

 . 88: يف صفحةالبحث مّر  (5) 

 . 433ص: (الكيّش   رجالالطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) (4)
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 دراسة سند صحيحة عقبة

 لة سندية فيها.وال مشك ،مجيع رواة السند من اإلماميني الثقات

 دراسة داللة صحيحة عقبة
يدعو  ×واإلمام الصادق ×ظاهر الرواية أّن الذي ُيبكى عليه هو اإلمام احلسني

 هلم. وهذا نوع من التأييد والتقرير لفعلهم.
وهذا الدعاء يدّل عىل  ،ن يقيمون العزاءأّيد إقامة العزاء ودعا ملَ  ×اإلمام ؛إذن

 لشخص ألّنه قام بفعل مباح؟! ×نى أن يدعو اإلماموإاّل فام مع ،استحباب فعلهم

وداللة هذه الرواية عىل  ،ة السند من الطائفة الثانيةحذكرنا رواية صحي النتيجة:

 االستحباب تامة.

 مثان رواياتـ الروايات الدالة على ثواب البكاء : الطائفة الثالثة

 البكاء:  ثامن روايات تدّل عىل ثواببذكر يف الطائفة الثالثة  نكتفي

 معتربة رّيان بن شبيب: وىلالرواية اأُل

ُد بُن َعيِلٍّ َماِجيَلَويه»   َعن ،َقاَل: َحّدَثنَا َعيِلُّ بُن إِبَراِهيم بِن َهاِشمٍ  &،(1) َحّدَثنَا َُمَمَّ

اِن بِن َشبِيٍب  ،(2)َأبِيه يَّ َضا ،َعِن الرَّ ِل َيوٍم ِمَن املُ  ×َقاَل: َدَخلُت َعَل الرِّ مِ ِِف َأوَّ ... َفَقاَل ِل:  َحرَّ

                                                             

يًا عليه... الصدوق أكثر الرواية عنه مرتضِّ إّن : هيالقرائن عىل وثاقته ثقة وحمّمد بن عل ما جيلويه:  (6)

 .38صالتوحيد: الصدوق، حممد بن عل،  .659ص: ُانظر: الصدوق، حممد بن عل، األمايل

 .2، ص6جاخلصال: الصدوق، حممد بن عل،  .647صاألعامل:  ثواب الصدوق، حممد بن عل، 

×: أخبار الرضا  عيونالصدوق، حممد بن عل،  .9، ص6جالرشائع:  علل الصدوق، حممد بن عل، 

الصدوق، حممد بن  .643، ص6ج: ومتام النعمة الدين كامل الصدوق، حممد بن عل،  .68، ص6ج

  .347صامليَّسة:   الرجالية  املوسوعة. ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، 26صاألخبار:  معاين عل، 

 القرائن عىل وثاقته عبارة عن: ثقٌة وي(: سحاق القمّ إبو أ) براهيم بن هاشمإ (5)

النجايش، أمحد بن عل، ُانظر: . ن نرش حديث الكوفيني بقمل مَ وّ أله كتب، نجايش: ل الوق
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ُه ُذبَِح َكاَم  ؛÷ٍء َفابِك لِلُحَسنِي بِن َعيِلِّ بِن َأِِب َهالٍِب  إِن ُكنَت َباكِيا  ليَِش ،  َيا بَن َشبِيٍب  َفإِنَّ

يَك  × َت َعَل احُلَسنيَبَكيإِن  ،بَن َشبِيٍب  ... َيا ُيذَبُح الَكبُش  َحتَّى َتِصرَي ُدُموُعَك َعَل َخدَّ

إِن  ، َكاَن َأو َكثرِيا ... َيا بَن َشبِيٍب  َصِغريا  َكاَن َأو َكبرِيا  َقلِيال   ، لََك ُكلَّ َذنٍب َأذَنبتَهُ  اهللُ َغَفرَ 

زنِنَا َوافَرح لَِفَرِحنَا... َرَجاِت الُعَل ِمَن اجِلنَاِن َفاحَزن حِلُ َك َأن َتُكوَن َمَعنَا ِِف الدَّ  .(6)«رَسَّ

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

اثنني من الرواة، األّول  يف بحثولكن هناك  ،توجد عّلة يف سند هذه الرواية ال

 والثاين إبراهيم بن هاشم الذي ال ،لف يف وثاقتهحمّمد بن عل ماجيلويه الذي اختُ 

ّن هناك قرائن إ :سند الرواية هامش يف يف توثيقه. ولكن كام قلنا يوجد نّص خاّص 

 هذين الراويني. يمكن االعتامد عليها لتوثيق

 وىل حلسن بن علي بن فّضال املعتربة اأُل: الرواية الثانية

َنا أمَحُد بُن َُمَّمِد  ،(2))الطّالَِقايِن( َحّدَثنَا َُمَّمُد بُن إبَراِهيم بِن إسَحاِق » َقاَل: أخَبَ

                                                                                                                                               

  

. ُانظر: وذكر يف منتهى املقال قرائن كثرية يف توثيقه  .61ص فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة:

واألرجح قبول ». وقال العاّلمة: 562، ص6 جاملازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقال: 

عى ولقد وّثقه ابن طاووس وادّ  .3ص: مة احلّل، احلسن بن يوسف، خالصة األقوالالعاّل . «قوله

وال يوجد يف الرواة مثله يف  ،رواية يف الكتب األربعة (1363)وتبلغ رواياته  ،اإلمجاع عىل وثاقته

  الرواية. ةكثر

املوسوعة ضائي، أكَب، ُانظر: الرتايب الشهريعلم ممّا وصفوه به من الكلامت.  ،بل هو فوق الثقة :أقول

  .43صامليَّسة:  الرجالية 

 .659صالصدوق، حممد بن عل، األمايل:  (6)

سحاق: طبقًا لرأي بعض حمّققي الرجال أّنه ثقة؛ ألّن هناك قرائن تدّل عىل إحممد بن إبراهيم بن  (5)

. ُانظر: الصدوق، قيهعليه يف املشيخة... له رواية يف الف وثاقته، منها: أّنه من مشايخ الصدوق وترّّض 

. ُانظر: الرتايب عنه يف كتبه كثريًا  ى. ورو486، ص3جالفقيه: حممد بن عل، َمن ال حيّضه  
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َعن أِِب احَلَسِن َعيِل بِن  ،(1)َعن أبِيه ،(2)َعن َعيِل بِن احَلَسِن بِن َعيِل بِن َفّضالٍ  ،(1)اهَلِمَدايِنّ 

َقاَل: ... َوَمن َكاَن َيوُم َعاُشوَراء َيوَم ُمِصيبَتِه َوُحزنِِه َوُبَكائِِه َجَعَل  ÷الّرَضا ىُموَس 

وِرِه... اهللُ   .(3)«َيوَم الِقيَاَمِة َيوَم َفَرِحِه َورُسُ

 دراسة سند الرواية الثانية

وكام قلنا يف سند  ،بعض رواهتا يفف ولكن هناك خال ة،يهذه الروا ال عّلة يف سند

وهي رواية  ،ال عّلة يف سند الرواية ؛هناك قرائن تفيد وثاقتهم. إذن :الرواية السابقة

 معتَبة.

 املعتربة الثانية حلسن بن علي بن فّضال: الرواية الثالثة

َنا أمَحُد بُن َُمَ  ،&َحّدَثنَا َُمَّمُد بُن إبَراِهيم بِن إسَحاِق » ّمِد اهَلِمَدايِنّ َعن َعيِل بِن َقاَل: أخَبَ

ملَِا ارُتكَِب  ىَبكَ : َمن َتَذّكَر ُمَصاَبنَا وَ ×َعن أبِيِه َقاَل: َقاَل الّرَضا ،احَلسِن بِن َعيِل بِن َفّضالِ 

 يَعينُُه َيوَم َتبكِ مَل َتبِك  ىَوأبكَ  ىَبكَ َر بُِمَصابِنَا فَ كِّ َوَمن ذُ  ،ِمنّا َكاَن َمَعنَا ِِف َدَرَجتِنَا َيوَم الِقيَاَمةِ 

 .(2)«الُعيُون...

 دراسة سند الرواية الثالثة

الكالم الذي قلناه هناك ينطبق عىل  ؛سند هذه الرواية كسند الرواية الثانية متامًا. إذن

                                                                                                                                               

  

 .479صالرجالية امليَّسة:   املوسوعةالشهرضائي، أكَب، 

ولكنّه ثقة بشهادة  ،زيدي جارودي ،عقدة( سعيد بن  حممد بن   محد بنأمحد بن حممد اهلمداين: )أ (6)

 . 18ص:  فهرستُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، ال .الشيخ

النجايش، أمحد بن عل، فهرست ُانظر: عل بن احلسن بن عل بن فّضال: فطحي املذهب لكنّه ثقة.  (5)

  .527صأسامء مصنِّفي الشيعة: 

 .6، هامش: 89: مّرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (4)

  .659صالصدوق، حممد بن عل، األمايل:  (3)

 . 74ص املصدر السابق: (2)
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 فال مشكلة يف السند والرواية معتَبة. ،هذا السند أيضاً 

 وىل حملّمد بن مسلماملعتربة اأُل: الرواية الرابعة

بِن ُعَبيِد  ىبُن ِعيَس  َقاَل: َحّدَثنِي َُمَّمُد  ،اهللِ َعبدِ  نَا أِِب َقاَل: َحّدَثنَا َسعُد بنُ َحّدثَ »

َعن أِِب َبِصرٍي َوَُمَّمِد بِن  ،(1)َعن َجّدِه احَلَسِن بِن َراِشدٍ  ،(2)حَييَىَعن الَقاِسِم بِن  ،(1)اليَقطِينِي

                                                             

ما تفّرد به حممد بن عيسى من كتب » :حيث قال ،حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: وان ضعّفه ابن الوليد (6)

 .444صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: . «هيونس وحديثه ال يعتمد علي

ابن بابويه من رجال نوادر احلكمة وقال: ال  ضعيف استثناه أبو جعفر»وقال الشيخ يف الفهرست: 

  .315صفهرست: الطوي، حممد بن احلسن، ال. « أروي ما خيتّص بروايته

وهو إمامي ثقة جليل القدر.  ،فإّن هذا التضعيف جمّرد وهم ،ولكن حسب رأي الباحثني وعلامء الرجال

  .444صأسامء مصنِّفي الشيعة:  النجايش، أمحد بن عل، فهرست.ُانظر:  كام وّثقه النجايش أيضاً 

 خالصةُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، وقال العاّلمة يف اخلالصة بأّن رواياته مقبولة. 

  .636ص: األقوال

ّن تضعيف الشيخ كام هو رصيح كالمه هنا ويف فهرسته، مبني إ»وكذا قال املحّقق اخلوئي: 

ن مجلة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر عىل استثناء الصدوق وابن الوليد إّياه م

. «بن عيسى بن عبيد نفسه والذي ظهر لنا من كالمهام أهّنام مل يناقشا يف حممد ،احلكمة

 .661، ص67جاحلديث:   رجال  معجماخلوئي، أبو القاسم، 

ُانظر: ابن  .غم من تضعيفه من قبل ابن الغضائريراشد: عىل الر    بن  احلسن  بن  ىحيي  بن  القاسم (5)

  .81صالرجال: الغضائري،  أمحد بن احلسني، 

 إاّل أّنه ثقة حسب رأي حمّققي الرجال؛ فهناك قرائن عىل وثاقته منها: 

ُانظر: الصدوق، حممد بن . ×الرواية التي رواها يف زيارة احلسني  ل الصدوق يف الفقيه بصحةوق

  .383، ص3جو 298و 297، ص5جن الحيّضه الفقيه: مَ  عل،

املازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقال: ُانظر: . اإلعتامد عليه بل وثاقته ىلإوقد مال الوحيد 

ُانظر: الرتايب الشهرضائي،  .موردًا يف الكتب األربعة عمدهتا يف الكايف (85)وقع يف  .541، ص2ج

 .419ص املوسوعة الرجالية امليَّسة:أكَب، 

ُانظر: ابن الغضائري، أمحد بن احلسني،  العباس: ضّعفه ابن الغضائري.  بني  راشد موىل  بن احلسن  (4)

 . 39صالرجال: 

 : منهاقرائن عىل وثاقته هناك علی املختار عند املحققني أّنه ثقة؛ و ولكن بناءً 
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 أّن أِمريَ  ^:َعن آَبائِه ،×َعن َجّدي ،×نِي أِِب َقاَل: َحّدثَ  ،×اهللِ َعن أِِب َعبد ،ُمسلِمٍ 

َّا َيصُلُح لِلُمؤِمِن ِِف دِينِِه وُدنيَاُه  ×املُؤِمننِي َعلََّم َأصَحاَبُه ِِف جَملٍِس َواِحٍد َأرَبَعاِمَئِة َباٍب َِم

ُه  (1) ِهَرةٌ َعنٍي َيوَم الِقيَاَمِة َسا : ... ُكلُّ َعنٍي َيوَم الِقيَاَمِة َباكِيٌَة َوُكلُّ ×َقاَل  إاِلَّ َعنَي َمِن اختَصَّ

د ×ُك ِمَن احُلَسنيِ نَتهبَِكَراَمتِِه َوَبَكى َعَل َما يُ  اهللُ  .(5)...«^وآِل َُمَمَّ

 دراسة سند الرواية الرابعة 

 ،سناحلبن ى قاسم بن حييالو ،بن عبيد ىحمّمد بن عيس ةيهذه الروا يف سند

وردت فيهم تضعيفات، إاّل أّن هناك قرائن  وقد ،بني العبّاس سن بن راشد موىلاحلو

 ال هامش سند الرواية يف مّرتفعىل ضوء القرائن التي  ،يمكن االعتامد عليها لتوثيقهم

 مشكلة يف هذا السند والرواية معتَبة.

 املعتربة الثانية حملّمد بن مسلم: الرواية اخلامسة

َعن  ،َعِن احَلَسِن بِن ََمبُوٍب  ،(1)َعن أبِيهِ  ،ىَ ِعيس اهلل بِن َُمَّمِد بنِ  َحّدَثنِي احَلَسُن بُن َعبدِ »

                                                                                                                                               

  

  .91، ص5جن الحيّضه الفقيه: مَ ُانظر: الصدوق، حممد بن عل،  .للصدوق إليه طريق

وقال  .613، ص4جالكايف: ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب،  .صحيح ندٍ روي عنه ابن أيب عمري بس

املوسوعة الرجالية امليَّسة: . الرتايب الشهرضائي، أكَب، «وأكثرها مقبولة هو كثري الرواية » :الوحيد

 . 658ص

 َساِهَرٌة إَِذا َكاَنت َجاِرَيةً » (6)
ِ
، 3جسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم، ل. «ُيَقاُل لَِعنِي املَاء

 .484ص

 .166، ص5جاخلصال: الصدوق، حممد بن عل،  (5)

 القرائن عىل وثاقته عبارة عن: ثقة وعبداهلل بن حممد:  (4)

عتامد باال وفيه إشعارٌ  ،روايته ستثنَ ومل تُ  ى أخو أمحدبن حيي عيسىعنه حممد بن  ىرو» :ل الوحيدوق

الرتايب  «.يف الكايف والتهذيبني ،رواية( 72)ثر من كأله  ،بل ال يبعد احلكم بوثاقته أيضاً  ،عليه
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 ÷َقاَل: َكاَن َعيِلُّ بُن احُلَسنيِ  ×َعن أِِب َجعَفرٍ  ،َعن َُمَّمِد بِن ُمسلِمٍ  ،الَعالِء بِن َرِزينٍ 

اَم ُمؤِمٍن َدَمَعت َعينَاُه لَِقتِل احُلَسنِي بِن َعيِل  َأُه اهللُ َدمَعة  َحتَّى َتِسيَل َعَل  ÷َيُقوُل: َأيُّ ِه َبوَّ   َخدِّ

ِه أِلَذى   ،ِِبَا ِِف اجَلنَِّة ُغَرفا  َيسُكنَُها َأحَقابا   اَم ُمؤِمٍن َدَمَعت َعينَاُه َدمعا  َحتَّى َيِسيَل َعَل َخدِّ  َوَأيُّ

َأ ِصدق َأُه اهللُ ُمَبوَّ نيَا َبوَّ َنا ِِف الدُّ نَا ِمن َعُدوِّ  .(6)...«  َمسَّ

 امسةدراسة سند الرواية اخل

؛ ألّن (5)هم إماميون ثقات، بل إّن بعضهم من أصحاب اإلمجاعإّن رواة السند كلّ 

                                                                                                                                               

  

كام روى عنه رواة كبار من أمثال أمحد بن  .91صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الشهرضائي، أكَب، 

 .414، ص57جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: . ُانظر: األشعريى حممد بن عيس

 .634، ص5جّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: احلُانظر:  .وعبداهلل بن جعفر احلمريي

وحممد بن  .686، ص8جالكايف: ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب،  .وعل بن إبراهيم بن هاشم

و... ومن البعيد أن يروي  .556، ص6جالكايف: ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب،  .احلسن الصّفار

 كبار الرواة عن الضعيف وغري الثقة.

 . 611صكامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (6)

حيث عَّب عن  ،إّن أصل هذا االصطالح ورد يف كلامت الكيّش »نبذة موجزة يف أصحاب اإلمجاع:  (5)

أمجعت ». نقل الشيخ الطوي عبارته: ^ةثنني وعرشين راويًا بأهّنم فقهاء وأصحاب األئمّ ا

واملستفاد من عبارة الكيش أهّنم فقهاء عظام  .«و...العصابة عىل تصديق هؤالء... زرارة 

وهلم القدرة عىل التمييز بني األخبار املوضوعة والصحيحة.  ،وبعيدون عن كّل كذب ووضع

 :واختلف الفقهاء عىل ثالثة آراء يف املراد من عبارة الكيش

وإن نقلوها عن  ،ةالرأي األّول: إذا كان سند رواية صحيحًا إىل هؤالء فيحكم بصّحة تلك الرواي

 مرسالً أو عن الضعيف.  ×اإلمام

كّلهم ثقات ورواية أصحاب × الرأي الثاين: الرواة املوجودون ما بني أصحاب اإلمجاع واإلمام

 هلم.  اإلمجاع عنهم توثيٌق 

وال تدّل عىل أّي  ،ثنان وعرشون راوياً اوهم  ،ةالرأي الثالث: تدّل عىل وثاقة أصحاب االمجاع خاّص 

)حتقيق يف علم الرجال(:  پژوهيش در علم رجال الرتايب الشهرضائي، أكَب،. «آخر مطلٍب 

  .546ص
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وهو شهد بوثاقة مجيع مشاخيه بال  ،اهلل من مشايخ ابن قولويه بال واسطة سن بن عبداحل

د اهلل بن حممّ  وهو عبد ،واسطة. ولكن يوجد يف السند راٍو واحد قد يشّكل عّلة للسند

مّر اهلل، حيث مل يرد فيه توثيق خاص يف كتب الرجال. ولكن كام  والد احلسن بن عبد

 هذه الرواية معتَبة السند. ؛توجد قرائن تدّل عىل وثاقته. إذن هامش سند الرواية يف

 رواية ابن عّباس: الرواية السادسة

 ،اهللِ الُكوِِفّ  ِِب َعبدِ َقاَل: َحّدَثنَا َُمَّمُد بُن أ &،الّدَقاِق  ىُموَس َحّدَثنَا َعيِلُّ بُن أمَحِد بِن »

َعن احَلَسِن بِن  ،َعن َعّمِه احُلَسنِي بِن َيزيِِد النّوفيِِلّ  ،بُن ِعمَراِن النَّخِعي ىُموَس َقاَل: َحّدَثنَا 

َكاَن  |َعن ابِن َعبّاٍس َقاَل: إّن َرُسوَل اهلل ،َعن َسعيِد بِن ُجبرَيٍ  ،َعن أبِيهِ  ،َعيِل بِن أِِب مَحَزةٍ 

... َفَمن َبَكاُه ×ُثّم َقاَل: ... وأّما احَلَسنُ  ىَبكَ َفلاّم َرآُه  ×اَت َيوٍم إذ أقبََل احَلَسنُ ذَ  َجالِسا  

 .(6)...« َوَمن َحِزَن َعَليِه مَل حَيَزن َقلبُُه َيوَم حَتَزُن الُقُلوب ،مَل َتعَم َعينُُه َيوَم َتعَمى الُعُيونُ 

 دراسة سند الرواية السادسة

 .(5)هو مل يوّثق، وبن أيب محزة سن بن علاحل ةيهذه الروا يف سند

 رواية أبي بصري: الرواية السابعة

َعن إساَمِعيِل بِن  ،اخَلّشاِب  ىُموَس َعن احَلَسِن بِن  ،اهللِ  َعن َسعِد بِن َعبدِ  ،َحّدَثنِي أِِب »

: َقاَل احُلَسنُي بُن ×اهلل َقاَل: َقاَل أُبو َعبدِ  ،َعن أِِب َبِصريٍ  ،َعن َعيِل بِن أِِب مَحَزةٍ  ،ِمهَران

 .(4)«: َأَنا َقتِيُل الَعَبةِ الَ َيذُكُريِن ُمؤِمٌن إاِلَّ استَعَبَ ÷َعيٍل 

                                                             

 . 665ص: الصدوق، حممد بن عل، األمايل (6)

النجايش، أمحد بن عل، ُانظر: ه من رؤساء الواقفة بشهادة النجايش. احلسن بن عل بن أيب محزة: إنّ  (5)

ُانظر: الطوي، حممد بن ه كذاب. إنّ  :هحقّ  الكيش يفوقال  .41صفهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 

ُانظر: ابن فه ابن الغضائري. وضعّ  .334ص: (رجال الكيشاحلسن، اختيار معرفة الرجال )

 . 26صالرجال: الغضائري، أمحد بن احلسني، 

 .618صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (4)
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 دراسة سند الرواية السابعة

 مل يرد فيه توثيق.، واخلّشاب ىسن بن موساحل سند هذه الرواية يف

 رواية إبراهيم: الرواية الثامنة

َعن َعّمِه  ،َقاَل: َحّدَثنَا احُلَسنُي بُن َُمَّمِد بِن َعاِمرٍ  &،َمُِسورٍ َحّدَثنَا َجعَفُر بُن َُمَّمِد بِن »

: ... َفَعَل ×َقاَل: َقاَل الّرَضا ،َعن إبَراِهيَم بِن أِِب ََمُمودٍ  ،)األشَعِري( اهلل بِن َعاِمر َعبدِ 

ُنوَب ال ؛َفليَبِك البَاُكونَ  ×ِمثِل احُلَسنيِ   .(6)« ِعظَامَ َفإِنَّ البَُكاَء حَيُطُّ الذُّ

 دراسة سند الرواية الثامنة

وقد سبق  ،إاّل جعفر بن حمّمد بن مَّسور ،إماميون ثقات هذه الرواية كّل رجال

. وطبقًا ملا ذهب إليه البعض يمكن االعتامد عىل الروايات الثالث (5)الكالم عنه

 د للروايات السابقة.األخرية كمؤيّ 

 دراسة داللة الروايات الثمانية 

 ^الرواية الثالثة والرابعة واخلامسة عىل أّن للبكاء يف مصائب أهل البيتتدّل 

وىل والثانية والسابعة والثامنة تبنّي أجر البكاء عىل اإلمام أجرًا عظياًم. كام أّن الرواية األُ 

 . ×أّما الرواية السادسة فتشري إىل ثواب البكاء عىل اإلمام احلسن بالذات. ×احلسني

 ^نتاج من هذه الروايات أّن البكاء عىل مصائب أهل البيتيمكن االست ؛إذن

 وبالتايل يكون مستحبًا أيضًا. ؛بل له أجر وثواب عظيم ،ليس جائزًا فحسب

                                                             

 . 658 ص الصدوق، حممد بن عل، األمايل: (6)

 .81: مّر الكالم فيه يف صفحة (5)
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وىل أسناد الروايات اخلمس األُ و لقد ذكرنا يف الطائفة الثالثة ثامن روايات النتيجة:

يع هذه الروايات الثامنية عىل كام أّن داللة مج ،يمكن االعتامد عليها، وخالية من العّلة

والروايات الثالث  ،ة، فاالستدالل هبا صحيحتامّ  ^ثواب البكاء عىل املعصومني

 األخرية خري مؤّيد للمطلب.

 روايتانـ   تأييد إقامة جملس العزاء: الطائفة الرابعة

 ^الطائفة الرابعة من الروايات تدّل عىل تأييد إقامة جملس العزاء عىل أهل البيت

 سنكتفي بذكر روايتني: و

 سن بن فّضالاحلمعتربة : وىلالرواية اأُل

ُد بُن َبكَراِن النَّقَّاشِ  ،(1) َحّدَثنَا َأمَحُد بُن احَلَسِن الَقطَّانِ »  َوَُمَمَّ
ُد بُن إِبَراِهيِم بِن  ،(2) َوَُمَمَّ

ِد بِن َسِعيد اهَلمَدا َقالُوا: َحّدَثنَا ،(1)إِسَحاِق  َنا َعيِلُّ بُن احَلَسِن بِن   يِنّ َأمَحُد بُن َُمَمَّ َقاَل: أخَبَ

                                                             

 لوجود  أمحد بن احلسن القطان: رغم أّنه مل يذكر يف كتب الرجال إاّل أّن ذلك الخيل بسند الرواية؛ (6)

  :منها ،القرائن عىل وثاقته

هو شيخ كبري ألصحاب »وثانيًا: قال الصدوق يف وصفه:  .أوالً: إّنه من مشايخ الصدوق

إذن اليبعد أن نستفيد  .17، ص6ج: ومتام النعمة الدين كاملحممد بن عل،  الصدوق، .«احلديث

لو افرتضنا عدم ثبوت وثاقته ففي سند  ىوحتّ  ،وثاقة أمحد بن احلسن من شهادة الشيخ الصدوق

ويمكن أن نصّحح سند  ،)حممد بن بكران وحممد بن إبراهيم( الرواية راويان آخران يف نفس الطبقة

 إثبات وثاقتهام. الرواية عن طريق

 : منها ،قرائن عىل وثاقتههناك حممد بن بكران النقاش:  (5)

رواية يف الوسائل عن العيون واألمايل وفضائل شهر  (65)عليه، له  ّنه من مشايخ الصدوق، ترّّض أ

 .499صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: . اُنظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، رمضان وغريها

 . 5، هامش: 616: ن عىل وثاقته يف صفحةت القرائمرّ  (4)
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اٍل َعن َأبِيهِ  َضا (1) َعيِلِّ بِن َفضَّ َر ُمَصاَبنَا َفَبَكى َوَأبَكى مَل َتبِك َعينُُه ×َقاَل: َقاَل الرِّ : َمن َتَذكَّ

 .(5)« وَم مَتُوُت الُقُلوُب فِيِه َأمُرَنا مَل َيُمت َقلبُُه يَ  ى  َوَمن َجَلَس جَملِسا  حُيي ،َيوَم َتبكِي الُعيُونُ 

 وىلالرواية اأُل دراسة سند

ذكر الذي مل يُ  ،سند هذه الرواية يواجه مشاكل بسبب بعض الرواة، كأمحد بن حسن

د بن إبراهيم بن حممّ ، وق يف الرجالد بن بكران الذي مل يوثّ حممّ ، واسمه يف كتب الرجال

ام قلنا يف سند الرواية هناك قرائن ولكن ك ،ذكر يف كتب الرجالهو أيضًا مل يُ و إسحاق

 فيصح االستدالل هبا. ؛مشكلة فيه بالتايل سند الرواية معتَب وال؛ وتدّل عىل وثاقتهم

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

إقامة العزاء والبكاء عىل مصائبهم وذكر ثواهبام  ×يف صدر هذا احلديث أّيد اإلمام

يى فيها أمرهم. عن املجالس التي حُي  ×م اإلمامخروي. ويف ذيل احلديث تكلّ األُ 

 :يأ، فصدر احلديث يشّكل قرينة تدّل عىل أّن ذيل احلديث يشمل جمالس العزاء أيضاً 

أمروا  ^. فيثبت أّن أهل البيت^يى فيها أمر أهل البيتهّنا من املجالس التي حُي إ

 وهذا يدّل عىل استحباهبا. ،بإقامة جمالس العزاء هلم

 رواية مالك اجلهين: الرواية الثانية

ِد بِن ُموَسى اهَلمَدايِنِّ  ،َحّدثنَي َحكيُم بُن َداُوِد بِن َحكيِم َوَغرُيهُ » ِد بِن  ،َعن َُمَمَّ َعن َُمَمَّ

ٍد  ،َعن َسيِف بِن ُعَمرَية َوَصالِِح بِن ُعقبٍَة مَجِيعا   ،َخالٍِد الطَّيَاليِِسِّ  َعن َعلَقَمِة بِن َُمَمَّ

)َمالِك بِن   َعن َمالٍِك اجُلَهنِيّ  ،َعن َصالِِح بِن ُعقبَةٍ ، )بِن َبِزيٍع( ِد بِن إِساَمِعيلاحَلََّضِميِّ َوَُمَمَّ 

َيوَم َعاُشوَراء... َقاَل:  ×َقاَل: َمن َزاَر احُلَسنيَ  ×َعن َأِِب َجعَفٍر البَاقِر ،أعنِي اجُلَهنِي(

                                                             

 .6، هامش: 89: ت القرائن عىل وثاقته يف صفحةمرّ  (6)

 . 593، ص6ج×: أخبار الرضا  عيونالصدوق، حممد بن عل،  (5)
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َوَأَقاِصيَها َومَل ُيمكِنُه املَِصري )املَِسري( إِلَيِه ِِف  ُقلُت: ُجِعلُت فَِداَك َفاَم ملَِن َكاَن ِِف ُبعِد الباَِلدِ 

حَراِء... ُثمَّ ليَنُدِب احُلَسنيَ  َذلَِك الَيوم وَيبكِيِه  ×؟ َقاَل: إَِذا َكاَن َذلَِك الَيوم َبَرَز إَِل الصَّ

ظَهاِر اجَلَزِع َعَليِه َوَيتاََلَقوَن بِالُبَكاِء إَوُيِقيُم ِِف َداِرِه ُمِصيبَتَُه بِ   َوَيأُمُر َمن ِِف َداِرِه بِالُبَكاِء َعَليه

م إَِذا  ×وليُِعّز َبعُضُهم َبعضا  بُِمَصاِب احُلَسني ،َبعُضُهم َبعضا  ِِف الُبُيوِت  َفأََنا َضاِمٌن هَلُ

 .(6)...« مَجِيَع َهَذا الثََّواِب  َفَعُلوا َذلَِك َعَل اهللِ 

َُمَّمُد بُن إساَمِعيِل  ىَروَ : »ّجد بإسناد آخروأخرجها الشيخ الطوي يف مصباح املته 

 ÷َقاَل: َمن َزاَر احُلَسنُي بُن َعيٍل  ×َعن أِِب َجعَفرٍ  ،َعن أبِيهِ  ،َعن َصالِِح بِن ُعقبَةٍ  ،بِن َبِزيعٍ 

  .(2)«ِِف َيوِم َعاُشوَراء...

 دراسة سند الرواية الثانية

 ،لسند األّول يف كامل الزياراتخرجت هذه الرواية يف كتابني وبسندين خمتلفني. اأُ 

 والثاين يف مصباح املتهّجد. 

وهو من مشايخ ابن قولويه بال  ،أّما السند األّول ففيه حكيم بن داود بن حكيم

بوثاقة رواة كتابه. وفيه أيضًا  هوبالتايل تثبت وثاقته عن طريق شهادة ابن قولوي ؛واسطة

 مي بالغلورُ ، مل يوّثق يف الرجال إىل أّنه مضافاً  وهو ،اهلمداين ىبن عيس ىحمّمد بن موس

مل يرد فيه توثيق. وبالتايل ، وصالح وهو أب، وا السند الثاين ففيه عقبة بن قيسأمّ  .(4)أيضاً 

 تصلح هذه الرواية لتكون بسندهيا مؤّيدة لسائر الروايات.

 دراسة داللة الرواية الثانية

فهذه الرواية تدّل عىل  ،يته يوم عاشوراءالراوي بإقامة العزاء يف ب ×أمر اإلمام الباقر

                                                             

 .672صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (6)

 .775صاملتهجد:  مصباح الطوي، حممد بن احلسن،  (5)

 .448صلنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: اُانظر:  (4)



 666  ...................................................... القسم الثاين: حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي

 نورٌ  ^ةوبام أّن مجيع األئمّ  ،بل واستحباهبا أيضاً  ،×جواز إقامة العزاء عىل اإلمام احلسني

يف حكم إقامة العزاء هلم، فتدّل  ^ةوسائر األئمّ  ×فرق بني اإلمام احلسني ال، وواحد

 . ^زاء عىل أهل البيتإقامة جمالس الع ـ بل استحبابـ هذه الرواية عىل جواز 

وىل فال مشكلة سندية ذكرنا روايتني من الطائفة الرابعة. أّما الرواية األُ  النتيجة:

 وأّما الرواية الثانية فهي خري مؤّيد للطائفة الرابعة من الروايات. ،فيها

 مخس رواياتـ    ×األمر بإنشاد الشعر يف مصائب اإلمام احلسني: الطائفة اخلامسة

 ×روايات تدّل عىل استحباب إنشاد الشعر يف مصيبة اإلمام احلسني عّدةهناك 

 بخمس روايات:  ونستدّل 

 رواية صاحل بن عقبة: وىلالرواية اأُل

 ،َعن أبِيه ،َعن احَلَسِن بِن َعيِلّ بِن َمهِزَيارٍ  ،َحّدَثنِي َُمَّمُد بُن أمَحِد بن احُلَسنِي الَعسَكِريّ »

ِد بِن إِساَمِعيلٍ  َعن ،َعن َُمَّمِد بِن َسنَانٍ  َقاَل:  ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،َعن َصالِِح بِن ُعقبَةٍ  ،َُمَمَّ

ُم اجَلنَّةُ  × َمن َأنَشَد ِِف احُلَسنيِ  َوَمن َأنَشَد ِِف  ،َبيَت ِشعٍر َفَبَكى َوَأبَكى َعَِّشة  َفَلُه َوهَلُ

ُم اجَل  ×احُلَسنيِ  َفَلم َيَزل َحتَّى َقاَل: َمن َأنَشَد ِِف  ،نَّةُ َبيتا  َفَبَكى َوَأبَكى تِسَعة  َفَلُه َوهَلُ

 .(6)«َبيتا  َفَبَكى َوَأُظنُُّه َقاَل: َأو َتبَاَكى َفَلُه اجَلنَّة ×احُلَسنيِ 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

 مل يرد فيه توثيق يف كتب الرجال.، وسن بن عل بن مهزياراحل ةيهذه الروا يف سند

                                                             

 . 611 ص ابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الزيارات: (6)
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 اهلل بن غالب رواية عبد: الرواية الثانية

ُد بُن َجعَفرٍ » ِد بِن احُلَسنيِ  ،َحّدَثنِي َُمَمَّ  بِن اهللِ َعن َعبدِ  ،َعِن ابِن َأِِب ُعَمريٍ  ،َعن َُمَمَّ

ان  ×اهلل اهللِ بِن َغالٍِب َقاَل: َدَخلُت َعَل َأِِب َعبدِ  َعن َعبدِ  ،( َأِِب ُشعبَة )ابنِ   َعن ،َحسَّ

 :  َفَلامَّ انَتَهيُت إَِل َهَذا املَوِضع ×َفأَنَشدُتُه َمرثِيََة احُلَسنيِ 

اِب    َلبَلِيٌَّة َتسُقوا ُحَسينا   َ   بِِمسَقاةِ الثََّرى َغرِي الرتُّ

رِت َيا َأَبتَاه  .(6)«َفَصاَحت َباكَِيٌة ِمن َوَراِء السَّ

 دراسة سند الرواية الثانية

 الرجال. ق يف كتبهو مل يوثّ ، واناهلل بن حّس  عبد ةيهذه الروا يف سند

 رواية أبي عمارة: الرواية الثالثة

ِد بِن احُلَسنيِ  ،َحّدَثنِي أُبو الَعبّاسِ »  َعن  ،َعِن احَلَسِن بِن َعيِلِّ بِن َأِِب ُعثاَمن   ،َعن َُمَمَّ

ِل: َيا َأَبا َقاَل: َقاَل  ×اهلل َعن َأِِب َعبدِ  ،َعن َأِِب عاَمَرِة املُنِشدِ  ،أِِب املَُغرَيةِ   َحَسِن بِن َعيِلِّ بن

ُثمَّ َأنَشدُتُه َفَبَكى...  ،ُثمَّ َأنَشدُتُه َفبََكى ،َقاَل: َفأَنَشدُتُه َفبََكى .×ِِف احُلَسنيِ   َأنِشديِن  ،عاَمَرةِ 

َوَمن َأنَشَد  ،ِشعرا  َفأَبَكى َواِحدا  َفَلُه اجَلنَّةُ  × َفَقاَل: ِل َيا َأَبا عاَمَرة... َوَمن َأنَشَد ِِف احُلَسني

 .(5)«ِشعرا  َفتَبَاَكى َفَلُه اجَلنَّةُ  × َوَمن َأنَشَد ِِف احُلَسني ،ِشعرا  َفبََكى َفَلُه اجَلنَّةُ  ×  احُلَسنيِِف 

 الرواية الثالثة سنددراسة  

قال النجايش يف حّقه:  يعثامن الذ يف سند هذه الرواية احلسن بن عل بن أيب

فسه، فلم يرد فيه توثيق يف كتب الرجال وكذلك أبوعامرة املنشد ن .(4)«ضعفه أصحابنا»

 وبني الرجاليني. 

                                                             

 .612صاملصدر السابق:  (6)

 . 613صابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الزيارات:  (5)

 .16صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة:  (4)
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 الرواية الرابعة: رواية أبي هارون

ِد بِن احُلَسنيِ  ،َحّدَثنَا أُبو الَعبّاس الُقَرِش »  ِد بِن  ،بِن أِِب اخَلطّاِب   َعن َُمَمَّ َعن َُمَمَّ

َقاَل: َقاَل ِل  ،بِن ُعَمرٍي( ىُموَس )  ِف َعن َأِِب َهاُروِن املَكُفو ،ُعقبَةٍ   َعن َصالِِح بن ،إِساَمِعيلٍ 

... َقاَل ِل: َيا أَبا ىبَكَ فَ   َقاَل: َفأَنَشدُته ×َأنِشديِن ِِف احُلَسنيِ  ،: َيا َأَبا َهاُرون ×اهلل َأُبو َعبدِ 

اَم اجَلنَّةُ  ىَوَأبكَ  ىِشعرا  َفبَكَ  ×َهاُرون... َوَمن َأنَشَد ِِف احُلَسني  .(6)«َواِحدا  ُكتِبَت هَلُ

 دراسة سند الرواية الرابعة 

ابن  حّقه رواة من أمثال صالح بن عقبة الذي قال يف ةيهذه الروا يف سند

. وأبوهارون (5)«لتفت إليهكذاب ال يُ  لٍ صالح بن عقبة بن قيس... غا»الغضائري: 

 .(4)هقد نقل الكيش رواية يف ذمّ الذي  املكفوف )موسى بن عمري(

 زيد الشّحامرواية : الرواية اخلامسة 

ِد بِن ِعيَس » َثنِي َأمَحُد بُن َُمَمَّ بَّاِح، َقاَل: َحدَّ َثنِي َنَُص بُن الصَّ بِن ِعمَراَن،  ىحَييَ ، َعن ىَحدَّ

اِم، َقاَل: ُكنَّا ِعنَد َأِِب َعبدِ  حَّ ُد بُن ِسنَاٍن، َعن َزيٍد الشَّ َثنَا َُمَمَّ َوَنحُن مَجَاَعٌة  ×اهللِ َقاَل: َحدَّ

اَن َعَل ِمَن الُكوفِ  َبُه َوَأدَناُه، ُثمَّ َقاَل: َيا َجعَفرُ  ×اهللِ َأِِب َعبدِ  يِّنَي، َفَدَخَل َجعَفُر بُن َعفَّ  ،َفَقرَّ

عَر ِِف احُلَسنيِ  .فَِداكَ  َقاَل: لَبَّيَك! َجَعَلنَِي اهللُ َوُُتِيُد! َفَقاَل لَُه:  ×َقاَل: َبَلَغنِي َأنََّك َتُقوُل الشِّ

ُموُع َعَل  ىَحتّ  َفأَنَشَدُه َوَمن َحولَهُ  .َفَقاَل: ُقل .فَِداكَ  اهللُ َنَعم َجَعَلنَِي  َوجِهِه  َصاَرت لَُه الدُّ

لَُه  بِِه إاِلَّ َأوَجَب اهللُ ىَوَأبكَ  ىبَكَ ِشعرا  فَ  ×َوحِليَتِِه... ُثمَّ َقاَل: َما ِمن َأَحٍد َقاَل ِِف احُلَسنيِ 

 .(3)«اجَلنََّة َوَغَفَر لَهُ 

                                                             

 .613صالزيارات:  كامل يه، جعفر بن حممد، ابن قولو (6)

 .19صالرجال:ابن الغضائري، أمحد بن احلسني،  (5)

 . 555ص: (الكيش  رجالالطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) ُانظر: (4)

 .589صاملصدر السابق:  (3)
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 الرواية اخلامسةدراسة سند 

 .(5)والكيش ،(6)بشهادة النجايش هو غالٍ و احبّ ّص اليف سند الرواية نرص بن 

 التجابر والتعاضدـ  االستدالل مبجموع الروايات اخلمس

ولكن  ،واحدة من هذه الروايات مستقالً  نستطيع االستدالل بكّل  صحيح أّننا ال

 ت عن طريقني: أن نستدّل بمجموع الروايا (4)كام مّر سابقاً  يمكن

 التجابر: الطريق األول

عىل جواز إقامة العزاء عىل اإلمام  فتاواهملقد درجت سرية الفقهاء العملية و

وهذه السرية تساعد الروايات الضعيفة وجتَب ضعف  ،بإنشاد الشعر ×احلسني

بمجموعها عىل جواز إقامة العزاء  أسنادها. فإذا ُضّمت السرية إىل الروايات تدّل 

 بإنشاد الشعر. ^َيوز إقامة العزاء عىل املعصومني ؛إذن ،د الشعربإنشا

 التعاضد: الطريق الثاني

 طمئّن عىل أقل تقديروهكذا ن ،أكثر من مخس روايات سنداً  يبلغ عدد الروايات الضعيفة

هذه الروايات  حيث إّن كّل  ؛×من صدور مضمون إحدى الروايات عن اإلمام الصادق

وإذا اعتمدنا عىل قانون االحتامالت يمكن  ،وهلا طرق خمتلفة ×دقة عن اإلمام الصامرويّ 

 ،د عىل الكذبنياألسا هأن نقول: من البعيد جّدًا أن يتواطأ مجيع الرجال الواقعني يف هذ

ـ يصّح التمّسك بمجموع هذه الروايات إلثبات جواز  ؛ًا. إذنواحتامل كذهبم ضعيف جدّ 

 بإنشاد الشعر. ×مام احلسنيإقامة العزاء عىل اإل ـ وحتّى استحباب

                                                             

 .358صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة:  ُانظر: (6)

 .68ص: (الكيش  رجالالطوي، حممد احلسن، اختيار معرفة الرجال ) ُانظر: (5)

 . 74: يف صفحةاالستدالل مر  (4)
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 دراسة داللة الروايات اخلمس

 ،×تدّل هذه الروايات بوضوح عىل جواز إنشاد الشعر يف مصيبة اإلمام احلسني

 هذا الثواب يكشف عن استحباب هذا العمل.، وبل تدّل عىل أّن هلا ثواباً 

ختلو من  لكن أسانيدها ضعيفة ال، وذكرنا مخس روايات للطائفة اخلامسة النتيجة:

 إاّل أّنه يمكن التمّسك هبا إلثبات املدعى عن طريق التجابر والتعاضد. ،القدح

 رواية واحدة ومؤّيد واحدـ   ^على الصرخة ألهل البيت ×ترّحم اإلمام: الطائفة السادسة

^( بذكر نكتفي للطائفة السادسة )استحباب الرصخة يف العزاء عىل املعصومني

 .رواية واحدة صحيحة السند

 صحيحة معاوية بن وهب

اهلل َوَعيِلُّ بُن احُلَسنِي َوَُمَّمُد بُن  َوَُمَّمُد بُن َعبدِ & َحّدَثنِي أِِب  :)أي َوِِبََذا اإلسنَادِ »

ي( َعن َعبدِ  ،احَلَسِن َرمِحَُهُم اهلل مَجِيعا   بِن ُموَسى ) بِن ُعَمرُموَسى َعن  ،اهللِ بِن َجعَفِر احِلمرَيِ

اِن الَبَِصي ،بِن ذِبيَان( ُعَمِر بِن َيِزيدِ  اُن الَبَِصي( َعن َحسَّ َعن ُمَعاِوَية بِن  ،)الّصِحيُح َغسَّ

َفَدَخلُت، َفَوَجدُتُه ِِف ُمَصاّله ِِف  .دُخلاُ َفِقيَل ِل:  ×اهللِ ستَأَذنُت َعَل َأِِب َعبدِ ا:  َقال ،َوهٍب 

ُه َوُهَو َيُقوُل: ... َوارَحم تِلَك األَعنُيَ يُ   َفَسِمعتُهُ  ،َبيتِِه، َفَجَلسُت َحتَّى َقىَض َصاَلَتهُ  نَاِجي َربَّ

َقت لَنَا ،الَّتِي َجَرت ُدُموُعَها َرمَحة  لَنَا َوارَحم  ،َوارَحم تِلَك الُقُلوَب الَّتِي َجِزَعت َواحرَتَ

َخَة الَّتِي َكاَنت َلنَا  .(6)«تِلَك الَصَّ

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

وحّسان غلط بل الصحيح غّسان. فيضّعف  ،ان البرصيحّس  ةيد هذه الروايف سن

ذكر اسمه يف املجاميع الرجالية. إذ أّنه مل يُ  ؛سند الرواية بسبب وجود غّسان البرصي

                                                             

 .661صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن حممد،  (6)
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وذلك لوجود  ؛خيلو من عّلة ولكنّه أيضًا ال ،(6)آخر ولقد أخرجها ابن قولويه بإسنادٍ 

ليس  ضعيف غالٍ »: يف حقه ايشقال النج ، الذياهلل بن عبد الرمحان األصّم فيه عبد

ذكرا مها مل يُ ، واهلل بن مّحاد البرصي وعبد ،. وكذلك فيه عل بن حممد بن سامل(5)«ء بيش

 يف كتب الرجال.

)مع اختالف يسري( ولكنّهام ضعيفان  ولقد أخرج الكليني نفس الرواية بإسنادين

 ،له اسم يف كتب الرجالذكر ففيه غّسان البرصي الذي مل يُ  ،أيضًا. أّما السند األّول

 .(4)ف سند الروايةوهذا يضعّ  .«َبعُض أصَحابِنَا»ا السند الثاين ففيه عبارة وأمّ 

الشيخ الصدوق أخرج هذه  األسانيد املذكورة ضعيفة إاّل أنّ  وعىل الرغم من أنّ 

باملدعى. ورواية  إاّل أّنه ال يّّض  ،الرواية بسند آخر، مع اختالف يسري يف لفظ الرواية

 .(3)ّن مجيع رواهتا إماميون ثقاتأإذ  ؛لصدوق صحيحةا

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

 ×ألّن اإلمام الصادق ؛^هذه الرواية ترّصح بجواز الرصخة ألهل البيت 

عىل استحباب هذا العمل،  يدّل  ×اإلمام مُ ترحُّ ، ون يرصخ يف مصيبتهمترّحم عىل مَ 

 ائز ومباح.ج لم عىل أحد لقيامه بعمفال معنى للرتّح 

                                                             

ي» (6) َثنِي حُمَّمُد بُن َعبِداهللِ بِن َجعَفٍر احِلمرَيِ َعن  ،َساملِ  َعن َعِلِ بِن حُمَّمِد بنِ  ،َعن أبِيهِ  ،َوَحد 

اِد البَرِصي محَِن األَصمّ  ،َعبِداهللِ بِن مَح  َقاَل:  ،َعن ُمَعاِوَيِة بِن َوَهٍب  ،َعن َعبِداهللِ بِن َعبِد الر 

 .667صابن قولويه، جعفر بن حممد، كامل الزيارات:  .«َوَذَكَر ِمثَلهُ × أيِب َعبِداهللِ إستَأَذنُت َعىَل 

 .567صرست أسامء مصنِّفي الشيعة: النجايش، أمحد بن عل، فه (5)

ُد بُن حَييَ » (4) ِد بِن احلَُسنِي مَجِيعاً  ،َوَغرُيهُ  ىحُمَم  َد َوحُمَم  ِد بِن َأمحَ  ،بِن ُعَمرَ  ىَعن ُموَس  ،َعن حُمَم 

اِن البَرِصيِّ  َعن َبعِض  ،َعن َأبِيهِ  ،َعن ُمَعاِوَية بِن َوهٍب َوَعِلّ بُن إِبَراِهيمَ  ،َعن َغس 

أَيِب  َقاَل: استَأَذنُت َعىَل  ،َعن ُمَعاِوَيَة بِن َوهٍب  ،َعن إِبَراِهيَم بِن ُعقبَةٍ  ،َحابناَأص

 .284، ص3جالكايف: . الكليني، حممد بن يعقوب، ×...«َعبِداهلل

َثنِي َسعُد بُن َعبِداهللِ &، َعِلُ بُن احلَُسنِي بِن َبابَِويهٍ  أيِب » (3) َعن  ،َيِزيدٍ  َعن َيعُقوِب بنِ  ،َقاَل: َحد 

. الصدوق، ×...«أيِب َعبِداهللِ َقاَل: َدَخلُت َعىَل  ،َعن ُمَعاِوَية بِن َوَهٍب  ،حَمَّمِد بِن أيِب ُعَمريٍ 

 .92صاألعامل:  ثواب حممد بن عل، 
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 دعاء الندبة : املؤّيد

ِد بِن احُلَسنِي بِن ُسفيَاِن البَُزوَفِريِّ » ة: َنَقلُت ِمن كِتَاِب َأِِب َجعَفٍر َُمَمَّ ُد بُن َأِِب ُقرَّ َقاَل َُمَمَّ

َعاَء... َفَعَل  اَم  ِب ِمن أهِل َبيِت َُمَّمٍد َوَعيِلّ َصّل ئاألَها َهَذا الدُّ  َفلَيبِك اهلل َعَليِهاَم َوآهِلِ

َوملِِثلِِهم َفلتُذَرِف )َفلُتِدر( الّدمُوَع َوليََُصِخ الّصاِرخُوَن  ،َوإّياُهم َفليَنُدِب النّادِبُونَ  ،البَاُكونَ 

 .(6)«َوَيِضّج الّضاّجُوَن...

 يف ثالث مراحل: دراسة سندية لدعاء الندبة

ه روى هذا الدعاء أنّ  ة،د بن أيب قرّ ذكر ابن املشهدي يف املزار الكبري نقاًل عن حممّ 

َعاُء »سني بن سفيان البزوفري، ثّم قال: احلد بن عن كتاب أيب جعفر حممّ  َذَكَر فِيِه َأنَُّه الدُّ

َماِن َصَلَواُت اهللِ  َل َفَرَجُه َوَفَرَجنَا بِهِ  لَِصاِحِب الزَّ . ولكن قال العاّلمة (5)«َعَليِْه َوَعجَّ

يُِّد »: يف البحار املجليس ُد ْبُن َعيِلِّ  :َذَكَر َبْعُض َأْصَحابِنَا َقاَل  :َرِِضَ اهللُ َعنْهُ  َقاَل السَّ َقاَل َُمَمَّ

ةَ  ِد ْبِن احُل  َنَقْلُت  :ْبِن َأِِب ُقرَّ  ْبِن ُسْفيَاَن الْبََزْوَفِريِّ َرِِضَ اهللُ َعنُْه ُدَعاَء ِمْن كِتَاِب َُمَمَّ
َسنْيِ

ن بعض األصحاب، هو ابن املشهدي. ويؤّيده ولعّل مراد السيد الريض م .(3)«(1)النُّْدَبة

 . (2)«أظّن أّن السّيد أخذه منه»كالم العاّلمة املجليس حيث قال: 

 علينا دراسة سند دعاء الندبة يف ثالث مراحل:  ؛إذن

 ترمجة ابن املشهدي واعتبار كتابه: وىلاملرحلة اأُل

د بن املشهدي مل َممّ  إنّ مل يظهر اعتبار هذا الكتاب ِف نفسه، ف»قال السيّد اخلوئي: 

                                                             

  .278صاملزار: املشهدي، حممد بن جعفر ،  (6)

 .274ص: املصدر السابق (5)

 .331صمصباح الزائر: ابن طاووس، عل،  (4)

 .613، ص99جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  (3)

 . 661، ص99جاملصدر السابق:  (2)
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د بن جعفر بن عيل وإن أَّص املحّدث النوري: عل أّنه َممّ  ،م شخصهعلَ يظهر حاله، بل مل يُ 

 .(6)«بن جعفر املشهدي احلائري، فإّن ما ذكره ِف وجه ذلك ال يورث إاّل الظنّ 

 عاظم بوثاقة ابن املشهدي واستدّل كام يل: ولكن يف املقابل، قال بعض األ

ثالثة  هلق علإّن هذا العنوان قد أُ »قال بعض املحّققني يف الرجال:  :أّوال  

 أشخاص...

 فقيه َمّدث ثقة...  ،سامعيل املشهديإاألّول: ... السيد أبو البكات َممد بن 

 ... ثا  صدوقا  كان فاضال  َمدِّ  ،الثاين: ... الشيخ َممد بن جعفر املشهدي

ملا ورد من  ؛ائري فاضل جليل... فكّلهم ثقاتالثالث: ... الشيخ َممد بن جعفر احل

 . (2)«ألفاظ املدح والوثاقة ِف حّقهم

ثا  كان فاضال  َمدِّ  ،الشيخ َممد بن جعفر املشهدي» قال صاحب الوسائل:ثانيا : 

 . (4)«صدوقا  له كتب...

 رغم أّن ابن املشهدي كان مشهورًا وأّلف جمموعة من الكتب إاّل أّنه مل يقدح ثالثا :

 . (َلبَانَ لَو كاَن ) ولو ورد يف مثله قدح لوصلنا قطعًا فهو من باب ،فيه أحد

اعتَب صاحب الوسائل أّن كتاب ابن املشهدي من الكتب املعتمدة التي روى  :رابعا  

 .(3)عنها بال واسطة

 ترمجة ابن أبي قّرة: املرحلة الثانية

َفإيِنِّ َقْد »م، حيث قال: ن روى عنهشهد ابن املشهدي يف مقّدمة كتابه بوثاقة مَ 

                                                             

 .26، ص6جاحلديث:  رجال   معجماخلوئي، أبو القاسم،   (6)

 .514صصول علم الرجال: أُ الداوري، مسلم،  (5)

 .524، ص5 جأمل اآلمل:  احلّر العامل، حممد بن احلسن، (4)

 .611، ص41 جحممد بن احلسن، وسائل الشيعة:  احلّر العامل، (3)
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َياَراِت لِْلَمَشاِهِد املُ مَجَْعُت ِِف كِتَاِِب َهَذا ِمْن ُفنُوِن ا َّا اتََّصَلْت بِِه ِمْن ثَِقاِت لزِّ َفاِت... َِم َِّشَّ

اَداِت  َواِة إَِل السَّ إّن  :. لكن السّيد اخلوئي استشكل عىل شهادة ابن املشهدي وقال(6)«الرُّ

ألهّنا  ؛قد سبق أّن توثيقات املتأّخرين ليست معتَبة، ومن املتأّخرين حممد بن املشهدي

 تعتمد عىل احلدس والرأي. 

ولكن يمكن إثبات وثاقة ابن  ،تفيدنا هنا نعم، صحيح أّن شهادة ابن املشهدي ال

)ابن أيب قّرة( ثقة؛ ألّن  أيب قّرة عن طريق آخر. فإّن حممد بن عل بن يعقوب القنائي

وكان يورق ألصحابنا ومعنا  ،وسمع كثريا  وكتب كثريا   ،كان ثقة»ل يف حّقه: النجايش قا

كتاب معجم  ،كتاب عمل الشهور ،[ عمل يوم اجلمعة ِف املجالس. له كتب منها: ]كتاب

. وهذا املقدار يكفي (5)«كتاب التهّجد. أخبين وأجازين مجيع كتبه ،لرجال أِب املفّض 

 إلثبات وثاقته.

 سني بن علي بن سفيان البزوفرياحلترمجة حممد بن : ةاملرحلة الثالث

 بل ثقة أيضًا، فهناك قرائن تدّل عىل وثاقته:  ،نٌ َس والظاهر أّنه َح  ،جعفركنيته أبو

وكان املفيد يثق بأيب . (4)كان من مشايخ املفيدق اخلوئي: قال املحقّ  ول:القرينة األُ 

 . (3)وقد روى عنه ،جعفر وكتابه

من الرواة مل يسلموا من  كثرياً  رواية ابن الغضائري عنه، رغم أنّ  ة:القرينة الثاني

 تضعيفه وجرحه. 

نعم، صحيح أن  .(2)توثيق ابن املشهدي جلميع رواة كتاب املزار القرينة الثالثة:

                                                             

  .58صاملزار: املشهدي، حممد بن جعفر ،  (6)

 .498صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة:  (5)

 .9، ص61جاحلديث:  رجال  معجم ُانظر: اخلوئي، أبو القاسم،  (4)

 .448، ص63جة: احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعُانظر:  (3)

 .57صاملزار: ُانظر: املشهدي، حممد بن جعفر،  (2)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  651

رين وتوثيقاته تقوم عىل احلدس ه من املتأّخ ألنّ ؛ ةتوثيقات ابن املشهدي ليست حجّ 

 يف تقوية سائر القرائن.  ولكن تكمن فائدهتا ،والظنّ 

ه أفتى باستحباب هذا نّ إحيث  ؛كتابهقد اعتمد عىل ابن املشهدي  أنّ  القرينة الرابعة:

 الدعاء.

 أو النواب األربعة ×استبعاد رواية البزوفري عن اإلمام العسكري: تنبيه

يتضح من رواية البزوفري عن املفيد أّنه كان معارصًا له. فمن البعيد أن يكون قد 

 مئتني وستنيسنة  ×شهد اإلمام العسكري. فقد استُ ×روى عن اإلمام العسكري

بأّن البزوفري  :بّد من القول وتويّف املفيد بعدها بمئة وثالث ومخسني سنة. فال ،هجري

 .^قد أرسل دعاء الندبة عن أحد األئمة

صغرى ألّن الغيبة ال ؛أما احتامل روايته عن أحد النواب األربعة فهو ممكن زماناً 

ألّن النواب األربعة مل يرووا إاّل عن اإلمام  ؛سنة. ولكنّه مرفوض أيضاً  (19) امتّدت

ألّنه  ؛#ن يكون دعاء الندبة مرويًا عن اإلمام احلّجةأل معنى الكذلك و ،#احلّجة

أيَن استََقّرت بِك  يلَيَت ِشعرِ »نه. كعبارة: عيشتمل عىل عبارات يمتنع صدورها 

 .«؟!ىالنّوَ 

ألّنه ؛ استعمل هذه العبارة #بأّن اإلمام :مكن اجلواب عن هذا اإلشكالولكن ي

لكميل. رغم  ×املؤمننينظري دعاء كميل الذي عّلمه أمري، كان يف مقام التعليم لشيعته

 . ولكن هذا ال×تنسجم مع عصمة اإلمام أّنه يشتمل عىل عبارات االستغفار التي ال

 يف مقام تعليم كيفية الدعاء واالستغفار.  ×فقد كان اإلمام ،خيّل بصّحة الدعاء

أّن ما يضّمه دعاء الندبة من مضامني عالية حول إقامة العزاء، يمكن أن  :نتيجة البحث

 وىل.تكون مؤّيدة للرواية األُ 

 دراسة داللة دعاء الندبة

لقد وردت يف هذا الدعاء عبارات تدّل بوضوح عىل استحباب إقامة العزاء )البكاء 
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 غريمها(.والرصخة و

، وذكرنا دعاء سندًا وداللةً  صحيحةواحدة لطائفة السادسة رواية لذكرنا  النتيجة:

ألّنه يشتمل عىل مضامني عالية تتعّلق بإقامة العزاء عىل  ؛الندبة كمؤّيد هلا

 . ^املعصومني

 ت استحباب البكاء على املؤمناقطالإ: الطائفة السابعة

ــات أُ  ــاك رواي ــات اســتحباب البكــاء عــىل  خــرى يمكــن التمّســك هبــاهن إلثب

ختــتّص  ولكنّهــا ال ،. هــذه الروايــات تــدّل عــىل اســتحباب البكــاء^املعصــومني

أيضًا. وسـنذكر  ^وبالتايل تعّم املعصومني ؛بل تعّم مجيع األموات ^،باملعصومني

 هذه الروايات يف املباحث القادمة ونقوم بدراستها. 

 نتيجة البحث يف النظرية الثانية

ولقد  ،^بآيتني رشيفتني إلثبات استحباب إقامة العزاء عىل املعصومنيدّل استُ 

ة. كام ذكرنا سبع طوائف من الروايات تدّل عىل ثواب إقامة العزاء كانت داللتهام تامّ 

بالبكاء وإقامة املجالس وإنشاد الشعر والرصخة. وبام أّن الثواب  ×عىل املعصوم

 .×عزاء عىل املعصوميالزم االستحباب فيثبت استحباب إقامة ال

 مؤّكد إقامة العزاء مستحبٌّ: النظرية الثالثة 

ام يظهر من بعض فقرات الزيارة الواردة ربّ »قال السيّد جعفر الطباطبائي احلائري: 

عن الناحية املقّدسة... ما يدّل عل اجلواز بل الرجحان املفرط من نحو اجلزع والندبة 
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. (6)«وألندبنّك صباحا  ومساء   ×منها قوله ... فإنّ ×والصياح والنياح ىف مصابه

بل هو  ،ليس جائزًا فحسب ×ستفاد من عباراته أّن إقامة العزاء عىل اإلمام احلسنيويُ 

 مؤّكد. مستحّب 

شكال وال خالف إال »وقال الشيخ حممد تقي اآلمل يف مبحث البكاء عىل املؤمن: 

فخارج عن مورد  |أبيها عل  ةفاهم ءّما بكاأِف جواز البكاء عل امليت... و

. وهذا (5)«ام من أفضل العباداتفإاّه  ؛×عل أبيه ×كبكاء موالنا السّجاد ،البحث

حيث إّنه قال: إهّنام من  ؛مستحب مؤّكد ^تالبكاء عىل أهل البي عىل أنّ  الكالم يدّل 

 أفضل العبادات. 

 دليل واحد: الدليل على النظرية الثالثة

  واحدًا.سنذكر للنظرية الثالثة دليالً 

 زيارة الناحية املقدسة

َّا َخَرَج ِمَن النَّاِحيَةِ »  .(4)«... َفََلَنُدَبنََّك َصبَاحا  َوَمَساء  # َوَِم

 دراسة سند زيارة الناحية

ابن املشهدي يف كتاب املزار. إذن يمكن االعتامد عليها كمؤّيد  ى هذه الروايةرو

 إلثبات االستحباب املؤّكد إلقامة العزاء.

 سة داللة زيارة الناحيةدرا

 ^ونظرًا إىل أّن كالم األئمة .«َفََلَنُدَبنََّك َصبَاحا  َوَمَساء  »: # قال اإلمام احلّجة

                                                             

 .28صرشاد العباد: احلائري، جعفر، إ (6)

 .395، ص1 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  (5)

 .391صاملزار: املشهدي، حممد بن جعفر،  (4)



 654  ...................................................... حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي القسم الثاين:

يدّل عىل تأكيد استحباب إقامة العزاء  ×خيلو من الغلو، فنستنتج أّن ما فعله اإلمام

 .×عىل اإلمام احلسني

 نتيجة البحث يف النظرية الثالثة 

ليل واحد إلثبات االستحباب املؤّكد إلقامة العزاء عىل لقد متّسكنا بد

وهو زيارة الناحية املقدسة. إذن يمكن هلذه الزيارة أن تكون مؤّيدة  ^،املعصومني

 حلكم االستحباب املؤّكد. 

 إقامة العزاء واجب كفائي: النظرية الرابعة

هاء قالوا بعض الفق  أنّ ث معظم العلامء عن وجوب إقامة العزاء، إاّل مل يتحدّ 

أّن إقامة  :بل ذكرنا ِف جواب بعض األسئلة»ق الطباطبائي: بوجوبه الكفائي. قال املحقّ 

 . (6)«العزاء ِف اجلملة واجبة كفائية

 تعظيم الشعائر واجب كفائي ـ دليل واحد : الدليل على النظرية الرابعة

 وجوب العزاء ولكن يمكن االستدالل عىل ،مل يذكر العلامء مستندًا للنظرية الرابعة

 بّد من بحث هذه القاعدة. وقبل ذلك ال ،بقاعدة تعظيم الشعائر

 توضيح قاعدة تعظيم الشعائر: مقّدمة

وهنا  ،ى بقاعدة تعظيم الشعائرسمّ سة قاعدة تُ توجد يف رشيعتنا اإلسالمية املقدّ  

 سنقوم بتسليط الضوء عىل أبعاد هذه القاعدة بإَياز.

 معنى الشعائر

هو العالمات، و لقسم األّول )مفاهيم العزاء( فإّن للشعائر معنًى حقيقياً كام مّر يف ا

                                                             

 .762ص، 6 ج: يف رشح منتخب املسائل الدالئلُانظر: الطباطبائي القّمي، تقي،  (6)
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ولكن بام أّن الشعائر يف بحثنا ختتّص بالشعائر الدينية  ،فالواقع أّن كّل عالمة شعرية

 د بتلك العالمات التي جعلت لطاعة اهلل أو العالمات التي أمر اهلل هبا. فإهّنا تقيّ 

 معنى التعظيم

 إّن التعظيم قسامن: »ملراغي يف العناوين الفقهية: قال السّيد ا

 أو وعادة   عرفا   ومرتبته شأنه مقتىض عل معه والسلوك ء أحدمها: مراعاة مرتبة اليش

 وهي َمّرمة.  ،ى إهانةسمّ وترك هذا يُ ِشعا ، 

 مطلوب، فإّنه لو جاء عامل فالقيام له وجعل وثانيهام: مراعاته زائدا  عل ذلك، فإّنه أمرٌ 

وأّما تقبيل يده والقعود عنده ِف غاية التأّدب... وإحضار بعض  ،ملرتبته له حفظٌ  الئٍق  مكانٍ 

سمى إهانة، فهذا القسم من التعظيم ال يمكن القول رك ال يُ التعارفات له زيادة تعظيم لو تُ 

يل عل عد تركه إهانة، إاّل أن يقوم دلملا قد عرفت أّنه ال يُ  ؛بوجوبه باستلزام تركه اإلهانة

 .(6)«وجوب التعظيم

ضح من كالم السيّد املراغي أن املقصود بالتعظيم يف بحثنا هو القسم األّول ويتّ 

 عتَب إساءة.يُ  خالفًا للقسم الثاين، فإّن تركه ال، عتَب تركه إساءةالذي يُ 

 ثالث آياتـ  القرآن الكريم : الدليل على هذه القاعدة

 إلثبات قاعدة تعظيم الشعائر:  استدّل الباحثون بثالث آيات قرآنية

 شعائر الالنهي عن إحالل : وىلاآلية اأُل

 .(5)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) 

                                                             

 .228، ص6 جاملراغي، مري عبد الفتاح، العناوين الفقهية:  (6)

 . 5آية املائدة: (5)
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 ،وإذا كان احلكم إَيابيًا فإّن متعّلقه التعظيم ،موضوع هذه اآلية الرشيفة هو الشعائر

 أّما إذا كان احلكم حتريميًا فيكون متعّلقه التهاون.

 شعائرلاالصفا واملروة من : اآلية الثانية

 .(6)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) 

 هذه اآلية الرشيفة تبنّي مصاديق شعائر اهلل.

 شعائر من تقوى القلوبالتعظيم : اآلية الثالثة

 .(5)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 رينآراء الفقهاء واملفسِّ: معنى الشعائر يف آيات القرآن

 آراء الفقهاء واملفَّّسين يف معنى الشعائر. نبحث

 نظريتان: ى الشعائررأي الفقهاء يف معن
 لفقهاء اإلمامية نظريتان يف معنى الشعائر: 

 خصوص مناسك احلج: وىلالنظرية اأُل

املراد من الشعائر يف آيات القرآن، خصوص  ذهب النراقي يف العوائد إىل أنّ 

 ومل يوافقه غريه من فقهاء اإلمامية عىل هذا الرأي. ،(4)مناسك احلج

 الدين عموم عالمات: النظرية الثانية

ل عالمة عِ يشء ُج  الشعائر حقيقة لغوية تنطبق عىل كّل  الفقهاء إىل أنّ  ذهب أكثر

                                                             

 .628آيةالبقرة:  (6)

 . 45آيةاحلج:  (5)

 .54صالنراقي، أمحد، عوائد األيام:  (4)
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وشعائر اهلل  اهلل املراد من حرمات»للدين. قال السّيد البجنوردي يف القواعد الفقهية: 

مشاعره من باب تطبيق الكيّل ووتطبيقها عل مناسك احلّج  ،مطلق ما هو َمرتم ِف الدين

  .(6)«يقهعل بعض مصاد

 رأي املفّسرين يف معنى الشعائر

 : رأيان أساسيان ن يف معنى الشعائريلمفَّّس ل

 الشيخ الطوسي: رأي املفسِّر اإلمامي

: معامل اهلل التي جعلها الشعائر: املعامل لَلعامل، فشعائر اهلل»قال الشيخ الطوي: 

 . (5)« أعالم متعبّداتهمواهن للعبادة... فشعائر اهلل

 الرازيالفخر: فّسر السّنيرأي امل 

ل علام  من أعالم عِ ء ُج  ش فهي أعالم هاعته وكّل  اهللِ وأما َشعائِر»قال الفخر الرازي: 

وهو العالمة التي يتبنّي ِبا إحدى  ،... ومنه الشعائر ِف احلربفهو من شعائر اهلل هللهاعة ا

 .(4)«خرىالفئتني من األُ 

 : مصاديق الشعائر

مورًا كثرية ت الفقهاء يف الكتب الفقهية املختلفة، يتبنّي أهّنم عّدوا أُ إذا نظرنا إىل كلام

 شري إىل عّدة منها: من مصاديق الشعائر. وفيام يل نُ 

 والعلماء ^بناء القبور للمعصومني: لاملصداق األّو

 قبورإّن  :إّنه قيلثّم  ،االندراس... ـ غريبعيد بعدـ  فالكراهة»قال املحّقق األردبيل: 

                                                             

 .597، ص5جالقواعد الفقهية: البجنوردي، حممد حسن،  (6)

 .35، ص5جالتبيان: الطوي، حممد بن احلسن،  (5)

 .642، ص3 ج: التفسري الكبريالفخر الرازي، حممد بن عمر،  (4)
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 . (6)«من ذلك، لتعظيم شعائر اهلل مستثنى   ^املعصومني

ستثنى من ذلك قبور وكيف كان فيُ »وقال السّيد العامل يف مبحث كراهة بناء القبور: 

استضعافا  خلب املنع  ؛... ال يبعد استثناء قبور العلامء والصلحاء أيضا  ^األنبياء واألئمة

 . (5)«اإلسالم والتفاتا  إل أّن ِف ذلك تعظيام  لشعائر

مستثناة عن  ^وقبور األنبياء واألئمة»وقال الفيض الكاشاين يف نفس املبحث: 

استضعافا  خلب املنع وتعظيام  لشعائر  ؛ام يلحق ِبا قبور العلامء والصلحاءذلك... وربّ 

 .(4)«اإلسالم

 احرتام املكتوبات الدينية: املصداق الثاني

 الرتبة إكرام وجوب... به  ما حيرم االستنجاء»قال املحّدث البحراين يف احلدائق: 

ء من علوم الدين فلدخوله ِف الشعائر املأمور  تب عليه شفة وحرمة إهانتها... وما كُ املِّّش 

 . (2)«(4) (ٹ ڤ ڤ ڤ) :بتعظيمها ِف قوله تعال

 حرمة تنجيس املقدسات: املصداق الثالث

... ^ةتعال اسم األنبياء واألئمّ ويلحق باسمه »قال السّيد الطباطبائي يف الرياض: 

 .(1)«ملا دّل عل استحباب تعظيم شعائر اهلل تعال

                                                             

 .216، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  (6)

 . 621 ، ص5جمدارك األحكام: العامل، حممد بن عل،  (5)

 . 675، ص5جالفيض الكاشاين، حممد حمسن، مفاتيح الرشائع:  (4)

 .45آيةاحلج:  (3)

 . 31، ص5 جبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ال (2)

 .663، ص6ج رياض املسائل: الطباطبائي، عل،  (1)
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بأّن حرمة اهلتك  :وقال صاحب اجلواهر يف مبحث حتريم تنجيس املصحف

الشهيدان واملحّقق  َق حْل وأَ »ووجوب التعظيم يشمالن مجيع حرمات الدين، حيث قال: 

فيجب إزالة النجاسة عنه،  ؛مة واملصحف املعظّ سالثاين وغريهم باملساجد الَّضائح املقّد 

لم من الِّشيعة وجوب وهو جيّد فيهام وِف كّل ما عُ  ،كام حيرم تلويثه أو مطلق املباِشة

 .(6)«تعظيمه وحرمة إهانته وحتقريه

 تنظيف املساجد وعدم هتك املشاهد: املصداق الرابع

 بضمِّ ـ مجع كناستها بمعنى  كنس املساجد قطعا   ستحّب ويُ »قال صاحب اجلواهر: 

 . (5)«ملا فيه من تعظيم الشعائر ؛وإخراجهاـ الكاف 

إّن املستفاد من جمموع ذلك كون املشاهد املِّشفة ال تقّل مكانة »وقال الشهيد الصدر: 

وااّل فال  ،عن املسجد االعتيادي عل أقّل تقدير... هذا فيام إذا مل يلزم اهلتك واحرتاما  

ألّن صيانة املشهد الِّشيف من اهلتك واإلهانة داخلة ِف املراتب  إشكال ِف ثبوت احلكم؛

 .(4)«املتيقن وجوِبا من مراتب تعظيم شعائر اهلل تعال

 الشهادة الثالثة يف األذان: املصداق اخلامس

يامن بل ذلك ِف هذه األعصار معدود من شعائر اإل»قال السيّد احلكيم يف املستمسك: 

بل قد يكون واجبا ، لكن ال بعنوان  ،ن هذه اجلهة راجحا  ِشعا  فيكون م ؛ورمز إل التشيّع

 .(3)«اجلزئية من األذان

                                                             

 .98، ص1ججواهر الكالم: النجفي، حممد حسن،  (6)

 . 87، ص63 ج: املصدر السابق (5)

 .462، ص3 جبحوث يف رشح العروة: الصدر، حممد باقر،  (4)

 .232، ص2 جمستمسك العروة: احلكيم، حمسن،  (3)
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 املصداق السادس: صالة العيدين وصالة اجلماعة

ألاّها من شعائر  صالة العيدين واجبة عل األعيان...» يف التذكرة: قال العاّلمة احلّل 

إاّها  :محد بن حنبلأوقال  .اجلمعةفتكون واجبة عل األعيان ك ؛الدين الظاهرة وأعالمه

 . (6)«األعيان الكفاية ال عل عل ةواجب

اجلامعة مِّشوعة ِف الصلوات املفروضة اليومية »كام قال يف مبحث صالة اجلامعة: 

 .(5)«وهي من مجلة شعائر اإلسالم وعالماته ،بغري خالف بني العلامء كاّفة

 املصداق السابع: احرتام املؤمن

جيوز تعظيم املؤمن بام جرت به )عادة الزمان(... »األّول يف القواعد: قال الشهيد 

 (1)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) لداللة العمومات عليه، قال اهلل تعال:

 . (5)«(4)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) وقال تعال:

 املصداق الثامن: األذان 

  أّن املراد بالنداء رون علـفق املفّس اتّ : وقال ِف كنز العرفان»قال العاّلمة املجليس: 

ففيه دليل عل أّن األذان والنداء إل  .(7) األذان [(6)(ٱ ٻ ٻ ٻ)]ِف اآلية: 

 .(8)«الصالة مِّشوع بل مرغوب فيه من شعائر اإلسالم

                                                             

 .669، ص3 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 .557، ص3 جاملصدر السابق:  (5)

 .45آيةاحلج:  (4)

 .41آية: احلج (3)

 . 629، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، القواعد والفوائد:  (2)

 .28آيةاملائدة:  (1)

 .665، ص6 جفان: كنز العرالسيوري، املقداد بن عبد اهلل،  (7)

 .614، ص86 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  (8)
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ضح أّن الشعائر عنوان عام يمكن إطالقه عىل إذا تأّملنا يف كلامت الفقهاء يتّ ة: جيالنت

بل تشمل كّل  ،فإّن الشعائر ليست توقيفية :آخر كّل ما هو عالمة للدين. وبتعبريٍ 

. ويدّل عىل ذلك ظهور إطالقات األمر توجد فيها مالك الشعاريةمور التي األُ 

  بالشعائر يف مطلق الشعائر.

أنفسهم الذين  ^ومن األُمور التى توجد فيها مالك الشعارية نفس املعصومون

نصوص الرشعية من إطالق صفات ذلك ما ورد يف ال دّل عىلوي هم من شعائر اهلل،

أركان )و ،(حجج اهلل)و ،ى(منار اهلد)و ،(6)ى(أعالم اهلد)نظري:  ^ةعىل األئمّ 

فهم شعائر اهلل تعاىل وتنطبق عليهم أحكام  ،وهذه التعابري ترادف الشعائر ،(5)(اإليامن

 شعرية وعالمة للتشيّع. ^وبالتايل فإّن إقامة العزاء عىل املعصومني ،الشعائر

 دليالن: ثبات وجوب تعظيم الشعائرإ

 وعىل ضوء هذه املقّدمة يمكن التمّسك بدليلني إلثبات وجوب إقامة العزاء: 

 ثالث آياتـ آيات القرآن الكريم : الدليل األّول

 الدليل األّول يشتمل عىل ثالث آيات رشيفة من القرآن الكريم: 

 تعظيم الشعائر من تقوى القلوب: وىلاآلية اأُل

 .(1) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ )

                                                             

 . 664، ص1جاألحكام:  هتذيب الطوي، حممد بن احلسن،  (6)

  .  15صبصائر الدرجات: الصفار، حممد بن احلسن،  (5)

 .45آيةاحلج:  (4)
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 : وىلتقريب االستدالل باآلية اأُل

ّن اآلية عل فرض ثبوت العموم ِف الشعائر ال يثبت الوجوب، إ»قال السيّد املراغي: 

وأين ذلك من الوجوب؟ واجلواب عنه: بأّن  ،بل ظاهرها أّن تعظيمها من تقوى القلوب

 أمرين: ذلك إذا علم أّنه من التقوى فيمكن إثبات الوجوب بأحد

 خُياف يئا  لم من ذلك أّن هناك شأحدمها: أّن التقوى إّنام هو احلذر عن أمر خموف، فعُ 

إذ ال خوف ِف  ؛هو كذلك فهو واجب ما كّل و الشعائر بتعظيم عنه احلذر منه، فينبغي

 ذر عنه، فكونه من التقوى واحلذر أمارة العقاب عل تركه.خمالفة املستحب حتّى حُي 

ثبت وجوب التقوى بقول مطلق باآليات هذه اآلية نجعلها صغرى ونُ وثانيهام: أّن 

مث ىث يث حج )وقوله تعال:  .(6) (ک ک)الكثرية اآلمرة بالتقوى، كقوله تعال: 

.ىص. وبام دّل عل الذّم بمخالفة التقوى والعتاب واللوم ا ال حُي وغري ذلك َمّ  .(5)(مج

تعظيم الشعائر من التقوى لآلية وكّل . فنقول: (1)عل غري املتقني ِف اآليات والروايات

 .(3)«تقوى واجب لإلهالق ِف األوامر، فتعظيم الشعائر واجب وهو املطلوب

ونظرًا إىل أّن إقامة العزاء من مصاديق الشعائر فنستنتج من كالم السيّد املراغي أّن 

 تعظيم العزاء واجب.

 ىلوإشكال على االستدالل باآلية اأُل

العقاب، كام رّصح خوف ي االبتعاد عن كّل ما يرتّتب عليه صحيح أّن التقوى يعن

بل تقوى  ،تتكّلم عن مطلق التقوى ، لكن اآلية الرشيفة ال(2)املفردات الراغب ىفبه 

                                                             

 .36آية :البقرة (6)

 .27آية املائدة: (5)

، 65جو ،268، ص66جو ،415، ص6جبن احلسن، وسائل الشيعة:  احلّر العامل، حممدُانظر:  (4)

 و... ،55ص

 .211، ص6 جاملراغي، مري عبد الفتاح، العناوين الفقهية:  (3)

 .886صالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، مفردات ألفاظ القرآن: ُانظر:  (2)
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 يعاقب االبتعاد عام   :ضيفت التقوى إىل القلب فال تفيد هذا املعنى )أيولو أُ  ،القلوب

 يات القبيحة.واألفكار والنِّ  تطهري القلب من الرذائل يبل تعن ،اهلل عليه(

أضاف التقوى إل »ولقد ذكر الطَبي هذا االحتامل يف جممع البيان، حيث قال: 

رض هذا االحتامل فكيف يمكن . وإذا فُ (6)«ألّن حقيقة التقوى تقوى القلوب ؛القلوب

 أن نستفيد وجوب التقوى من هذه اآلية الرشيفة؟

 اجلواب عن اإلشكال

حيث إهّنا تبنّي أّن املقصود بتقوى ى، عدّ املتتضّمن قرينة تدعم  إّن اآلية السابقة

وهو ذنب قلبي َيب اتقاؤه. وهذا يقّوي احتامل وجوب  ،القلب هو اّتقاء الرشك

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻپ پٱ ٻ ٻ )تعظيم الشعائر: 

 .(2)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 : إشكال على اجلواب

األمر أّن اآلية املذكورة قرينة سياقية  يصّح اجلواب عن اإلشكال السابق، فغاية ال

فيبقى اإلشكال السابق عىل  ،والقرينة السياقية ليست حّجة إاّل إذا بلغت حّد الظهور

يمكن  وبالتايل ال ؛يصّح االستدالل هبذه اآلية عىل وجوب تعظيم الشعائر وال ،قّوته

 التمّسك هبا إلثبات وجوب إقامة العزاء.

 رمات اهللتعظيم ح: يةناآلية الثا

 .(1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

 تقريب االستدالل باآلية الثانية

لذلك فهي من  ؛من الشعائر ^كام مّر سابقًا فإّن إقامة العزاء عىل املعصومني

                                                             

 .644، ص7 ججممع البيان: الطَبي، الفضل بن احلسن،  (6)

 .46آيةاحلج:  (5)

 .41 آية: احلج (4)
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وبالتايل تكون مصداقًا هلذه اآلية وَيب تعظيمها  ،رتمبّد أن حُت  حرمات اهلل التي ال

 بموجب هذه اآلية الرشيفة.

 تدالل باآلية الثانيةإشكال على االس

بل ظهورها يف  ،تدّل عىل الوجوب يف هذه اآلية وهي ال (َخريٌ )وردت كلمة  

تدّل عىل وجوب تعظيم حرمات اهلل والتي تشمل مصاديق  االستحباب. فهذه اآلية ال

 .^منها إقامة العزاء عىل املعصومني ،متعّددة

 عدم حتليل الشعائر: اآلية الثالثة

 .(1) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

 تقريب االستدالل باآلية الثالثة

 ،شعائر وحتليلهاالهذه اآلية تدّل بوضوح عىل عدم جواز التهاون والتساهل جتاه 

ولكنّها ال تدّل عىل حتريم  ،شعائر وحتريم تركهالفهذه اآلية تدّل عىل وجوب تعظيم 

ح بذلك كام رّص  ،تكاهلبل حيرم الرتك فيام إذا أّدى إىل  ،ترك التعظيم بشكل مطلق

 .(5)الشهيد الثاين يف املسالك

إذا دّققنا يف معنى اإلحالل فيمكن أن نستنتج منه الظهور يف معنى  :آخر وبتعبريٍ  

ون وكثريٌ  ،التعظيم عىل أّن اإلحالل يعني اإلباحة  (4)من أهل اللغة فقد اّتفق املفَّسِّ

                                                             

 .5آيةاملائدة:  (6)

 .585، ص5جاألفهام:  ُانظر: الشهيد الثاين، زين الدين بن عل، مسالك (5)

لُّوا َشَعائَر اهلل» (4) ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب:  .«الََتستَِحلُّوا َترَك َذلِك :أي ،الَ حُتِ

 .363 ، ص3ج
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 وحدودًا. حرمةً  والتحليل. واملقصود أّن لكّل أمرٍ 

وَيب عىل كّل شخص أن  ،وللعامِل حرمته اخلاّصة أيضاً  ،ه اخلاّصةفللمسجد حرمت

واملقصود بعدم إباحة هذه احلرمات هو االلتزام هبا وعدم التهاون  ،يلتزم هبذه احلرمات

ين:   هبا. وهذا ما أشار إليه مجع من املفَّسِّ

ال تتهاونوا  ،(6)(ہ ہ ہ ھ )»فقد قال الفيض الكاشاين يف تفسري الصايف: 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ)» وقال املشهدي يف كنز الدقائق:. (2)«مات اهللبحر

تتهاونوا بحدودها الّتي حّدها للعباد وجعلها شعائر الّدين  ال :أي ،(4)(ہ ھ 

وإحالل هذه األشياء أن »: بذلك يف قوله الزخمرشي يف الكشاف رّصح. و(3)«وعالمته

 .(2)«تهاون بحرمة الشعائريُ 

يعني هتك هذه  ين نتوّصل إىل أّن إحالل شعائر اهلل الوإذا تأّملنا يف كالم املفَّسِّ 

الشعائر فقط؛ ألّن اآلية ليست يف مقام تبيني حرمة هتك الشعائر فحسب، بل تشري إىل 

وأوسع من اهلتك وهو التهاون.  فمعنى اإلحالل أعمّ  ،لزوم تعظيم الشعائر أيضاً 

بل تنهى عن  ،اليقينيتنهى عن هتك الشعائر فحسب الذي هو مصداقها  فاآلية ال

الذي يتمثّل يف االهتامم بالشعائر وعدم َيب تعظيم الشعائر  ؛التهاون هبا أيضًا. إذن

 التهاون هبا.

                                                             

 .5آيةاملائدة:  (6)

 .1، ص5 جض الكاشاين، حممد حمسن، التفسري الصايف: الفي (5)

 .5آيةاملائدة:  (4)

 .52، ص3 جتفسري كنز الدقائق: املشهدي، حممد بن حممد رضا،  (3)

 .116، ص6 جالكشاف: الزخمرشي، حممود بن عمر،  (2)
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 ثالث رواياتـ  الروايات : الدليل الثاني

 ستدّل هبا إلثبات وجوب إقامة العزاء: هناك ثالث روايات يُ 

 معتربة الكايف: وىلالرواية اأُل

ُد بُن إِساَمِعيل ،َعن َأبِيهِ  ،اِهيمَعيِلُّ بُن إِبرَ » َعِن الَفضِل بِن  ،َعن ابِن َأِِب ُعَمرٍي َوَُمَمَّ

ٍر َقاَل: َقاَل َأُبو َعبدِ  ،ىحَييَ َعن ابِن َأِِب ُعَمرٍي َوَصفَوان بِن  ،َشاَذان : ×اهللِ َعن ُمَعاِوَية بِن َعامَّ

 .»(6)َعائَِر اهللِ إَِذا َرَميَت اجَلمَرَة َفاشرَت َهدَيك... َوَعظِّم َش 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

بأّنه إمامي ثقة عىل  :إبراهيم بن هاشم وقد سبق القول ةيذه الرواه يف سند

 وبالتايل الرواية معتَبة. ؛. أّما بقية رواة السند فهم كذلك إماميون ثقات(5)التحقيق

 رواية الدعائم: الرواية الثانية

َخطََب  |أّن َرُسوَل اهللِ  ^:َعن آَبائِهِ  ،×َعن أبِيهِ  ،÷ّمدٍ وينَا َعن َجعَفِر بِن َُمَ رُ »

 .(1)«َمن َكاَن ِعنَدُه ِسَعٌة َفليَُعظّم َشَعائَر اهلل ،هّيَا النّاُس َيوَم النّحِر َفَقاَل: أُ 

 دراسة سند الرواية الثانية

 هذه الرواية أخرجها القايض النعامن املغريب يف دعائم اإلسالم بسند مرسل.

 رواية بصائر الدرجات: رواية الثالثةال

بِيِع الَوّراِق  ،َحّدَثنَا َعيِلُّ بُن إِبَراِهيم بِن َهاِشم» ِد بِن  ،َقاَل: َحّدَثنَا الَقاِسُم بُن الرَّ َعن َُمَمَّ

ُه َكتََب إَِل َأِِب َعبدِ  ،َعن َصبَاِح املََدائِنِيِّ  ،َسنَانٍ  ِل َأنَّ َهَذا اجَلَواُب ِمن َفَجاَءُه  ،×اهلل َعِن املَُفضَّ

ا َبعُد  :×اهلل َأِِب َعبدِ   ،... َوَتعظِيِم ُحُرَماِت اهللِ َوَشَعائِِرهِ  َفإيِنِّ ُأوِصيَك َوَنفيِس بِتَقَوى اهلل ،َأمَّ

                                                             

 .396، ص3جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

 .5، هامش: 611 :ت القرائن عىل وثاقته يف صفحةمرّ  (5)

 .686، ص5جاإلسالم:  دعائم القايض املغريب، النعامن بن حممد، ال (4)
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هِر احَلَرام  .(6) « َوَتعظِيِم البَيِت احَلَراِم َواملَسِجِد احَلَراِم َوالشَّ

 دراسة سند الرواية الثالثة

ومل تثبت وثاقته، كام أّن ابن الغضائري مل  ،القاسم بن الربيع ةيلرواذه اه يف سند

وهذا  ،والصحيح ميّاح املدائني ،. وفيه أيضًا صباح املدائني وهو غلط(5)يوثِّقه يف رجاله

 .(3)وابن الغضائري (4)الراوي مل يرد فيه توثيق ومل يوثقه النجايش

 إشكال على داللة الروايات الثالث

ولكن هناك ثالث قرائن تدّل عىل  ،ذه الروايات تأمر بتعظيم الشعائرصحيح أّن ه 

 وهذه القرائن كام يل:  (،اهلَدي)أّن املقصود بالشعائر هو 

 الترصيح برشائه يف صحيحة معاوية بن عاّمر.  ول:القرينة األُ 

 يف يوم النحر.  |رواية دعائم اإلسالم تتعّلق بخطبة رسول اهلل القرينة الثانية:

رواية البصائر تتطّرق بعد ذكر الشعائر إىل تعظيم البيت احلرام  لقرينة الثالثة:ا

 واملسجد احلرام. 

تدّل  وبالتايل ال ؛ختلو من مشاكل سندية فإّن هذه الراويات ال ،وفضاًل عن ذلك

 هذه الروايات عىل وجوب تعظيم الشعائر.

 نتيجة البحث يف النظرية الرابعة 

تي ذكرناها فال يوجد دليل عىل وجوب تعظيم الشعائر بشكل نظرًا إىل األدّلة ال

إاّل إذا أّدى ترك تعظيم الشعائر إىل هتكها  (2)يوهذا ما رّصح به السّيد اخلوئ ،مطلق

                                                             

 .251صبصائر الدرجات: الصفار، حممد بن احلسن،  (6)

 .81صالرجال: ُانظر: الغضائري، أمحد بن احلسني،  (5)

 . 353صالنجايش:  رجال ُانظر: النجايش، أمحد بن عل،  (4)

 .89صالرجال : د بن احلسني،ُانظر: الغضائري، أمح (3)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (2)

 .591، ص4 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )
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 وإهانتها، فعندئذ َيب تعظيم الشعائر كام مّر.

نب للدراهم والعمالت التي وهذا ما ذكره صاحب اجلواهر يف مسألة ملس اجلُ 

وقال:  ،اسم اهلل، حيث خالف رأي الذين جوزوا ذلك وقالوا بكراهته فقط قش عليهانُ 

وكذا يمكن  ،ريد به زيادة التعظيموأّما ما ذكره من عدم وجوب التعظيم فهو مسّلم إن أُ »

فال  وأّما التعظيم الذي يكون تركه حتقريا   ،تسليمه ِف التعظيم الذي ال يكون تركه حتقريا  

 .(6)«، بل لعّله من َضوريات املذهب بل الدينينبغي اإلشكال ِف وجوبه

يقولون بوجوب تعظيم الشعائر  وهو من الفقهاء الذين ال ـ وكذا قال النراقي

قد ثبت بالعقل والنقل حرمة االستخفاف »يف العوائد: ـ بشكل مطلق، إاّل أّنه قال 

ل يوجب ِف األكثر وانعقد عليها اإلمجاع، بل الَّضورة، ب واإلهانة بأعالم دين اهلل مطلقا  

قد يكون بام يكون إهانة واستخفافا  وقد ال يكون كذلك... فام كان  ،الكفر وترك التعظيم

 . (5)«من األّول يكون حراما  إلجيابه اإلهانة، دون ما كان من الثاين

من شعائر اهلل وحيرم التهاون هبا حسب اآلية  ^إقامة العزاء عىل املعصومني ؛إذن

 كام مّر يف الدليل الثاين. ،(1) (ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ ہ)الرشيفة 

نوع من  وُعدّ  ^بإقامة العزاء عىل املعصومني يومًا ما التهاونلو حصل 

االستخفاف بمصائبهم يمكن أن نقول عىل ضوء اآلية الرشيفة: إّن إقامة العزاء واجب 

 التهاون عنها. يوينتف ة،ياكفبه ال نكفائي حتّى يقوم به مَ 

                                                             

 . 37، ص4 ج النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (6)

 .46صام: النراقي، أمحد، عوائد األيّ  (5)

 .5آيةائدة: امل (4)
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 للفصل األّول كليةالنتيجة ال

 ×حكم إقامة العزاء على املعصوم
سياّم اإلمام  وال ^نظرًا إىل األدّلة التي ذكرناها فإّن إقامة العزاء عىل املعصومني

 ؛كفائي يف بعض الظروفالب ووجيرقى إىل الّنه إجائز بل راجح. حتّى  ×احلسني

 ور الرشعي.ليس حمّرمًا من املنظ ^وهذا يعني أّن إقامة العزاء عىل أهل البيت

 

   



 649  ...................................................... القسم الثاين: حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي

 

 الفصل الثاني

 ×غري املعصوم ىحكم إقامة العزاء عل
 :عدينفسنسّلط الضوء عليه من بُ  ×أّما حكم إقامة العزاء عىل غري املعصوم

  .آراء الفقهاء ونظرياهتم فيه :األّول

 وتفصيل. أدّلتهم. وندرس كالً منهام بدّقةٍ  :والثاين

بل  ،عام ( بشكلٍ ×عزاء عىل امليت )غري املعصوممل يفرد العلامء بحثًا حلكم إقامة ال

سنذكر أقوال العلامء يف  ؛اكتفوا بذكر مصاديق ذلك ودراسة حكم هذه املصاديق. إذن

 مصاديق العزاء وندرس أدّلتهم. 

 ثالث نظرياتـ البكاء : املصداق األّول

ف البعض وأضا ،ذهب مجيع علامء اإلمامية إىل جواز إقامة العزاء عىل امليت بالبكاء

يمكن أن نقول: إّن لفقهاء الشيعة  ؛أّنه غري مكروه، بل وقال بعضهم باستحبابه. إذن

اجلواز، عدم الكراهة ): ×ثالث نظريات يف حكم البكاء عىل غري املعصوم

 .(واالستحباب

  جواز البكاء: وىلالنظرية اأُل

لنعامن املغريب يف كبري من العلامء بجواز البكاء عىل امليت. منهم القايض ا قال عددٌ 
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ابن إدريس احلّل و، (4)الشيخ الطوي يف املبسوطو، (5)ودعائم االسالم (6)تأويل الّدعائم

 (7)والدروس (1)ل يف البيانالشهيد األوّ و، (2)املحّقق احلّل يف املعتَبو، (3)يف الَّسائر

، (66) الذخريةالسبزواري يفو، (61)واملجمع (9)ق األردبيل يف الزبدةاملحقِّ و ،(8)والذكرى

النراقي يف و، (63)يوسف البحراين يف احلدائقو، (64)والوسائل (65)احلّر العامل يف اهلدايةو

واملحّقق  ،(67)ي يف الغنائماملريزا القمّ و، (61)حسني البحراين يف السدادو، (62)املعتمد

 .(68)اخلوئي يف املوسوعة

يشتمل عىل  برشط أن ال ولكن ،وال خيفى أّن بعض العلامء جّوزوا البكاء عىل امليت

                                                             

 .33، ص5 جتأويل الّدعائم: ُانظر: القايض، املغريب، النعامن بن حممد،  (6)

 .552، ص6 جدعائم اإلسالم: ُانظر: القايض، املغريب، النعامن بن حممد،  (5)

 .689، ص6 جاملبسوط: ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (4)

 .674، ص6 ج ائر:ُانظر: ابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّس (3)

 .434، ص6 جاملعتَب: ُانظر: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  (2)

 .81صالبيان: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (1)

 .661، ص6 جالدروس: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (7)

 .37، ص5 جالذكري: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (8)

 .316صزبدة البيان:  األردبيل، أمحد بن حممد، ظر:ُان (9)

 .218، ص5 ج األردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:ُانظر:  (61)

 .432، ص5 جذخرية املعاد: ُانظر: السبزواري، حممد باقر،  (66)

 . 445، ص6جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة )منتخب املسائل(: ُانظر:  (65)

 . 536، ص4 جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ُانظر:  (64)

 . 615، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ُانظر:  (63)

 .352صمعتمد الشيعة: ُانظر: النراقي، مهدي،  (62)

 .38صآل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد: ُانظر:  (61)

 .228، ص4 جام: غنائم األيّ القاسم،  ُانظر: املريزا القّمي، أبو (67)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (68)

 .436، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )
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 ،(5)وصاحب اجلواهر يف نجاة العباد ،(6)ابن األشعث يف األشعثيات :منهم ،مور حمّرمةأُ 

  .(4)واآلمل يف مصباح اهلدي

 أربعة أدّلة: وىلالدليل على النظرية اأُل

 ذكر العلامء أربعة أدّلة عىل جواز البكاء عىل امليّت: 

 األصل العملي :الدليل األول

ن نرجع إىل األدّلة االجتهادية لبيان حكم املسألة، رأينا من املناسب أن نبحث قبل أ

صول العملية. فال مانع من التمّسك بأصل الَباءة إلثبات حكم املسألة اعتامدًا عىل األُ 

صولية. كام رّصح بذلك صاحب اجلواهر حّلية هذا العمل؛ ألّنه مستند إىل القواعد األُ 

 . (3)«لَلصل ؛ريب ِف جواز البكاء عل امليت نّصا  وفتوى ثّم إّنه ال»حيث قال: 

حيث  ،ويبدو أّن مقصوده باألصل هو ما ذكره السيّد اخلوئي يف بحث األموات

فإّن كّل ما مل يقم  ؛األّول: األصل :موروالوجه ِف ذلك أُ  ،امليت جيوز البكاء عل»قال: 

حرمة البكاء  ومل يدلّنا دليل عل ،ّليةدليل عل حرمته ِف الِّشيعة املقّدسة فهو َمكوم باحل

صل األ: ». وكذلك قال السيّد رشف الدين يف كتاب املجالس الفاخرة(2)«...عل امليِّت

 . (1)«خالف هذا األصل ... وال دليل علىمطلق املوت العميل يقتِض إباحة البكاء عل

                                                             

 .518ص: (األشعثيات)اجلعفريات ُانظر: األشعث، حممد بن حممد،  (6)

 .35صنجاة العباد: مد حسن، ُانظر: النجفي، حم (5)

 .54، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (4)

 .413، ص3 ج ُانظر: النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (3)

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (2)

  .436ص، 9ج : (موسوعة اإلمام اخلوئي)

  .54صاملجالس الفاخرة: رشف الدين، عبد احلسني،  (1)
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امليت فهي عبارة عن  دّل هبا عىل جواز البكاء عىلأما األدّلة االجتهادية التي استُ 

ونبحث عن ذلك حتت عنوان الدليل  والروايات. ،واإلمجاع ،أي: السرية ،ثالثة أدّلة

 الثاين والثالث والرابع.

  السرية: الدليل الثاني

الثاين: السرية »استدّل السيّد اخلوئي بالسرية إلثبات جواز البكاء عىل امليت، حيث قال:  

ومل يردعوا عنها بوجه، فلو كان البكاء عل امليِّت َمّرما   ^صومنياملستمّرة املتصلة بزمان املع

. وقال (6)«لكثرة االبتالء باألموات والبكاء عليهم ؛النتِّشت حرمته ووصلت إلينا متواترة

 .(5)«ة اللفظية حاكامن بمقتضاهبل السرية القطعية واألدلّ »السيّد رشف الدين: 

 أّنه ال مشكلة يف التمّسك هبا، فقد درجت إذا تأّملنا يف هذه السرية نتوّصل إىل

شّك يف أّن هذه السرية كانت  وال يف زماننا، السرية والعادة عىل البكاء يف مصيبة املوتى

والدليل عىل  ،، فهي ليست سرية جديدة مستحدثةموجودة يف العصور املاضية أيضاً 

العصور يفقدون  وكان الناس عىل مرّ  ،ذلك أّن فقدان األحبّة مصيبة تصيب اجلميع

أّن هذه السرية كانت مستمّرة إىل عرص يف شّك  وال ،فقدهملأحبّتهم ويبكون 

ولو أرادوا الردع عنها فعاًل، لوجب أن يكون الردع  ،ومل يردعوا عنها ^املعصومني

 ،بطرق خمتلفة وتعابري متعّددة حتّى يرتدع الناس عن هذه السرية املهّمة والسائدة بينهم

فيتبنّي أّن  ؛ولكن مل يبلغنا مثل هذا اخلَب ،مر كذلك لبلغنا خَبهولو كان األ

 ^وهذا يكشف عن موافقة املعصومني ،مل يردعوا عن هذه السرية ^املعصومني

 وتقريرهم هلذه السرية. 

                                                             

)تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  التنقيح يف رشح العروة الوثقىالغروي، املريزا عل،  (6)

  .436، ص9 ج :(موسوعة اإلمام اخلوئي)

  .54ص املجالس الفاخرة:رشف الدين، عبد احلسني، (5)
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 األدّلة الناهية عن البكاء تردع عن هذه السرية: إشكال على الدليل الثاني

بحث هذه األدّلة يف القسم الثالث، أي: حكم . )سن(6)هناك أدّلة تنهى عن البكاء

وهذه األدّلة تستطيع أن تردع عن هذه السرية.  ،(5) إقامة العزاء من منظور أهل السنّة(

وبالتايل صحيح أّن هناك سرية مستمّرة للبكاء عىل املوتى إاّل أهّنا ليست حّجة لوجود 

 الردع عنها. 

 ة للردع عدم صالحية هذه األدّل: اجلواب عن اإلشكال

إاّل أّن هذه األدّلة ـ كام  ،لسريةبأهّنا رادعة عن ا قد ُيتوّهمرغم أّن هنالك أدّلة 

 . (4)هتافتبقى السرية عىل حّجيتها وقوّ  ية؛دعاتصلح للر ثبت يف املباحث القادمة ـ السنُ 

 اإلمجاع وعدم اخلالف: الدليل الثالث

منهم الشهيد يف  ،ء عىل امليتمن العلامء اإلمجاع عىل جواز البكا عى فريٌق ادّ 

أمحد النراقي يف مستند  واملوىل ،(2)املوىل مهدي النراقي يف معتمد الشيعةو، (3)الذكرى

بعدم  (8)والسبزواري يف الذخرية ،(7). كام قال املحّدث البحراين يف احلدائق(1)الشيعة

 اخلالف يف ذلك. 

                                                             

 َأهلِِه َعَليهِ ی اهلل عليه وسلّ صلّ  َل اهللأن  َرُسو»... (6)
ِ
ُب بِبَُكاء النيسـابوري، مسـلم  .«م َقاَل: إن  املَيَِّت ُيَعذ 

 .394، ص3جصحيح مسلم: بن احلجاج، 

 .517: يف صفحة األدلة أيتتس (5)

 .571: يف صفحةالبحث سيأيت  (4)

 . 37ص، 5جالشيعة:  ىذكرُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (3)

 .352صمعتمد الشيعة: ُانظر: النراقي، مهدي،  (2)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة: ُانظر:  (1)

 . 615، ص3جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ُانظر:  (7)

 . 432، ص5 جذخرية املعاد: ُانظر: السبزواري، حممد باقر،  (8)
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 ثالثة إشكاالت: إشكال على الدليل الثالث

 عاء اإلمجاع وعدم اخلالف: إشكاالت عىل ادّ  وردت ثالثة

 عدم حّجية اإلمجاع املدركي وحمتمل املدركية: اإلشكال األول

صول يف مبحث اإلمجاع أّن اإلمجاع املدركي وحمتمل املدركية ليسا لقد ذكر علامء األُ 

واإلمجاع املوجود يف موضوعنا مدركي أو حمتمل املدركية عىل األقل؛ ألّنه  ،حّجة

تمل أن يكون مدرك املُجمعني ودليلهم هو نفس األدّلة والروايات التي سيأيت حُي 

 الكالم عنها يف املباحث القادمة. 

 حّجية اإلمجاع املدركي وحمتمل املدركية: اجلواب عن اإلشكال األّول

، ×هذا اإلشكال غري وارد؛ ألّن أهم األدّلة عىل حّجية اإلمجاع هو تقرير املعصوم

إلمجاع فهو حّجة ولو كان مدركيًا، أي: وجد الدليل من الكتاب والسنّة مع فإذا حتّقق ا

مجاع. وهذا ما ذهب إليه املحّقق الزنجاين يف كتاب النكاح، حيث قال بعد نقل هذا اإل

بأّن اإلمجاع يصلح لالستدالل إذا ثبت اتصاله بزمان  :بّد من القول ال»اإلشكال: 

ملدركي وغري املدركي. فيصّح االستناد إل اإلمجاع وسواء ِف ذلك اإلمجاع ا ،×املعصوم

ذاته؛ ألّن  وحتّى إذا مل يمتلك املدرك املذكور صالحية االستدالل بحّد  ،ولو كان مدركيا  

بني الناس وكان  فإذا انتِّش أمرٌ  ،×عمدة األدلّة عل حّجية اإلمجاع هي تقرير املعصوم

عنه  ×ومل يردع املعصوم ×عصومموضع ابتالئهم ِف خمتلف العصور ومنها عَص امل

ِف كّل  وال يمكن محله عل التقية؛ ألّن التقية ِف مسألة واحدة مل تكن ،فيكون ذلك حّجة

 .(6)«األزمنة

                                                             

 .5ص، 6 جكاح: نّ الكتاب الزنجاين، موسى،  (6)
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 عدم حّجية اإلمجاع املنقول: اإلشكال الثاني

حتّى لو فرضنا أّن هذه اإلمجاعات ليست مدركية أو حمتملة املدرك فهي ال تستطيع 

وهذا  ،صول أّن اإلمجاعات املنقولة ليست حّجةقد ثبت يف علم األُ أن تكون حّجة، ف

 صوليني. ما اختاره املحّققون من األُ 

 عدم حجية ادعاء عدم اخلالف: اإلشكال الثالث

عاء عاء عدم اخلالف ليس حّجة رشعًا، بل وكذلك ادّ صول أّن ادّ ثبت يف علم األُ 

عاء عدم اخلالف، فبطريق أقوى من ادّ اإلمجاع )اإلمجاع املنقول( ليس حّجة رغم أّنه 

 عاء عدم اخلالف حّجة. ىل ال يكون ادّ أوْ 

 أربع رواياتـ الروايات : الدليل الرابع

الروايات الداّلة عىل جواز البكاء كثرية إىل درجة أّن املوىل مهدي النراقي يف معتمد 

الروايات مستفيضة. بل  بأّن هذه :قاال (5)واملوىل أمحد النراقي يف مستند الشيعة (6)الشيعة

لَلصل  ؛ثّم إّنه ال ريب ِف جواز البكاء عل امليّت نّصا  وفتوى»وقال صاحب اجلواهر: 

 . وهنا سنشري إىل بعض هذه الروايات: (4)«واألخبار التي ال تقَص عن التواتر معنى  

                                                             

 .352صمعتمد الشيعة: ُانظر: النراقي، مهدي،  (6)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة: ُانظر:  (5)

 .413، ص3 ج النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (4)
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 بكاء املالئكة على املؤمنـ  معتربة علي بن رئاب : وىلالرواية اأُل

ٌة »)  ــدَّ ــَحابِنَاِع ــن َأص ــادٍ  ،(1)ِم ــُن ِزَي ــهُل ب َثنَا( َس ــدَّ ــن (2)َح ــَراِهيم َع ــُن إِب ــيِلُّ ب  َوَع

                                                             

: قال الشيخ الصدوق حممد بن الفائدة الثالثة»مة احلّل يف اخلالصة: ة من أصحابنا: قال العاّل عدّ  (6)

وكلام ذكرته يف  :عدة من أصحابنا... قال .ي يف كتابه الكايف يف أخبار كثريةيعقوب الكلين

 ،عل بن حممد بن عالن :فُهم ،عن سهل بن زياد (ة من أصحابناعدّ )كتايب املشار إليه 

العاّلمة احلّل، احلسن . «وحممد بن عقيل الكليني ،وحممد بن احلسن ،وحممد بن أيب عبد اهلل

 .576ص :والبن يوسف، خالصة األق

هؤالء إماميون ثقات إاّل حممد بن عقيل الكليني؛ فقد قال النجايش عن عل بن حممد بن عالن:  وكّل 

ى أبا احلسن ثقة كنّ عل بن حممد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني املعروف بعالن يُ »

  .511ص. النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: «عني

حممد بن جعفر بن حممد بن عون »)حممد بن جعفر األسدي(:  مد بن أيب عبداهللوقال عن حم

. النجايش، أمحد بن عل، « حممد بن أيب عبد اهلل كان ثقة صحيح احلديث :قال لهاألسدي... يُ 

  .474ص فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة:

النجايش، ُانظر: ليل القدر. إمامي ثقة وج بأّنه كام أّن حممد بن حسن الصفار ثقة بشهادة النجايش

وعىل هذا فال مشكلة يف سند الرواية من  .423صأمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 

 هذه الناحية. 

ا القرائن عىل ه ثقة عىل التحقيق. أمّ سهل بن زياد: اختلف علامء الرجال يف وثاقة سهل بن زياد؛ ولكنّ  (5)

لكونه من  ؛سهل بن زياد وعندي ال يّض ضعفه»زة: ل يف الوجيوعبارة عن قفهي وثاقته 

  .96صالوجيزة يف الرجال: املجليس، حممد باقر، . «مشايخ اإلجازه

 وكونه شيخ اإلجازه... ،ورواية األجاّلء عنه ،لكثرة رواياته ؛وثاقته ىلـ إكالوحيد ـ  ذهب بعٌض و

ة: املوسوعة الرجالية امليَّّس كَب، الرتايب الشهرضائي، أموردًا يف الكتب األربعة.  (5413)وقع يف 

  .557ص

سياّم إذا كان من  ،وكيف َيوز طرح اخلَب الذي هو فيه»د تقي املجليس يف الروضة: وقال املال حممّ 

مشايخ اإلجازة للكتب املشهورة، مع أّن املشايخ العظام نقلوا عنه كثقة اإلسالم حممد بن يعقوب 

املجليس، حممد . «ويه وشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويثني حممد بن بابورئيس املحدّ  ،الكليني

واستدّل البعض عىل وثاقته بأّن الكليني أكثر الرواية عنه.  .515، ص63 جروضة املتقني: تقي، 

كام وّثقه الشيخ الطوي يف  .357، ص4جاملازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقال: ُانظر: 

  .487ص: الطوي( ن احلسن، )رجال ُانظر: الطوي، حممد برجاله. 

:  فهرستُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، ال .أّن الشيخ ضّعفه يف الفهرست صحيٌح  ،نعم
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َل  احَلَسنِ  َأَبا َسِمعُت : َقاَل  ِرَئاٍب  بنِ  َعيِلِّ  َعن ََمُبوٍب، ابنِ  َعن مَجِيعا ،  (1) َأبِيهِ  َيُقوُل:  ×األَوَّ

ـاَمِء  األَرِض الَّتِي َكاَن َيعُبُد اهللَ إَِذا َماَت املُؤِمُن َبَكت َعَليِه املاََلئَِكُة َوبَِقاعُ  َعَليَها َوَأبَواُب السَّ

 .(5)«الَّتِي َكاَن ُيصَعُد َأعاَمُلُه فِيَها...

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

ولكن فيه سهل  ،سن بن حمبوب وعل بن رئاب ومها ثقتاناحل ةيذه الرواه يف سند

املحّدث البحراين  ترّددالرجال فيهام و وقد اختلف علامء ،بن زياد وإبراهيم بن هاشم

 ،ولكن هناك قرائن عىل وثاقة هذين الراويني ،(4)هذا احلديث بأّنه صحيح أو حسن يف

 هامش سند الرواية. ت يفكام مرّ 

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

وداللتها عىل الدعوى واضحة؛ ألهّنا  (3)استدّل املحّدث البحراين هبذه الرواية 

نستفيد  ؛كاء املالئكة والبقاع و... عىل موت املؤمن وهو نوع من العزاء. إذنترّصح بب

ولو مل يكن ذلك جائزًا ملا كان  ،)العزاء( يف وفاة املؤمن جائزٌ  من هذه الرواية أّن البكاء

                                                                                                                                               

  

حيث إّنه قال يف  ،ف الرجال بعد الفهرستولكن يبدو من بعض كلامت الشيخ أّنه ألّ . 558ص

 ،363ص: احلسن الطوي، حممد بن. «ذكرناه يف الفهرست»مواضع عديدة من كتاب الرجال: 

  .348و

ولعّله تساهل وأخطأ يف املبادئ احلسيّة  ،فإّن قوله يف الرجال مقّدم عىل قوله يف الفهرست اوعىل هذ

خرى فقد أكثر األجاّلء الرواية أُ   تغيري رأيه. ومن جهةٍ ىلوهذا أّدى إ ،بالنسبة إىل وثاقة سهل بن زياد

الصفار، الصدوق والشيخ الطوي. وهذه  بن عالن، وهم من أمثال الكليني، حممد ،عن سهل

 القرائن توجب االطمئنان بوثاقة سهل. 

 .5، هامش: 611: مّرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (6)

 .523، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (5)

 .614، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ُانظر:  (4)

 املصدر السابق.ُانظر:  (3)
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 . «َبَكت َعَليِه املاََلئَِكُة َوبَِقاُع األَرضِ »: ×هناك معنى لقوله

 على شهداء كربالء ×بكاء اإلمام السّجادـ  معتربة محران: الرواية الثانية

وال مشكلة  ،إهّنا رواية معتَبة :ودرسنا سندها وقلنا (6)لقد ذكرنا هذه الرواية سابقاً 

 .(5)يف سندها

 دراسة داللة الرواية الثانية

واستدالله صحيح، ففي هذه الرواية يرّصح  (4)استدّل السّيد اخلوئي هبذه الرواية

وبالتايل يدّل فعل  ؛أّن استشهاد شهداء كربالء هو السبب يف بكائهب ×اإلمام السّجاد

 جواز إقامة العزاء عىل املوتى. عىل ×اإلمام

 اختصاص البكاء بالشهداء: ل على داللة الرواية الثانيةاإلشكال األّو

وبالتايل خيتّص اجلواز بالبكاء عىل  ؛هذه الرواية ختتّص بالبكاء عىل شهداء كربالء

                                                             

َمرَقنِديَح » (6) ِر بِن الَعَلِوي الس  ُر بُن َجعَفِر بِن املَُظف  َثنَا املَُظف  ِد  ،د  َثنَا َجعَفُر بُن حُمَم  َحد 

يَاليِِس  ،بِن َمسُعوِد الَعي ايِش  ِد بِن َخالِِد الط  َثنَا َعبُد اهللِ بُن حُمَم  َقاَل:  ،َعن أبِيِه َقاَل: َحد 

َثنِي أيِب  َعن  ،َعن أبِيِه مَحَران بِن أعنَي  ،َعن مَحَزة بِن مَحَرانٍ  ،ِد بِن ِزَياِد األزِديَعن حُمَم   ،َحد 

ُيَصّل يِف اليَوِم والّليَلِة  ÷َقاَل: َكاَن َعِل بُن احلَُسنيِ  ،÷أيِب َجعَفٍر حُمَّمِد بِن َعِلٍ البَاقِرِ 

وَما ُوِضَع َبنَي َيَديِه َطَعاٌم  ،رِشيَن َسنَةٍ عِ × أبِيِه احلَُسني َعىَل   ى  ألَف َركَعٍة... وَلَقد َكاَن َبكَ 

حِلُزنَِك أن َينَقِِض؟ َفَقاَل َلُه:  نَ أأَما  ،َلُه: َيا بن َرُسوِل اهللِ َقاَل َلُه َموىًل  ىَحتّ  ى  إالّ َبكَ 

ت َفَغيَّب اهللُ َعنُه َواِحدًا ِمن َكاَن َلُه إثنَا َعرَشَ ابناً × إن  َيعُقوَب الن بِِي  ،َوحَيَك  ُهم َفابيَض 

وَكاَن ابنُه  ،واحَدوَدَب َظهُرُه ِمَن الَغمِّ  ،وَشاب  َرأُسُه ِمَن احلُزنِ  ،َعينَاُه ِمن َكثَرِة ُبَكائِِه َعَليهِ 

نيَا  ،وَسبَعة َعرَشَ ِمن أهِل َبيتِي َمقتُولنَِي َحويِل  ،أيِب وأِخي وَعّمي وأَنا َنَظرُت إىَل  ،َحيّاً يِف الدُّ

 .267، ص5جاخلصال: . الصدوق، حممد بن عل، «! ُحزيِن؟َفَكيَف ينَقِِض 

 .84: يف صفحةت الرواية مرّ  (5)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (4)

 .436، ص9ج: (موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )
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 دوا.ستشهَ سائر املوتى الذين مل يُ  يشمل البكاء عىل وال ،الشهداء

 عدم االختصاص: اجلواب عن اإلشكال األّول

ولكن  ،عىل الشهداء ×صحيح أّن هذه الرواية حتكي عن بكاء اإلمام السّجاد

 ،حيتمل أن يكون للشهادة دخل يف جواز البكاء فال ،يمكن إلغاء خصوصيتها بالشهداء

  البكاء هو فقدان هؤالء الشهداء وفراقهم.عىل ×والذي بعث اإلمام

عىل  ×إىل قّصة بكاء سيّدنا يعقوب ×والدليل عىل ذلك إشارة اإلمام السّجاد

بل بكى لفقدانه  ،×عىل وفاة سيّدنا يوسف حيث إّنه مل يبِك  ؛×سيّدنا يوسف

للبكاء عليهم بل سبب  سبباً  ءشهادة شهداء كربال خصوص فليس ،عده عنهوغيابه وبُ 

 عد.بكاء هو الفراق والبُ ال

 اختصاص البكاء بأولياء اهلل: اإلشكال الثاني على داللة الرواية الثانية

كي عن بكاء حي ورد األولفامل ،تعّلقان بالبكاء عىل فقدان أولياء اهللين ديروكال امل

 ×كي عن بكاء سيّدنا يعقوبحيالثاين املورد و ،عىل شهداء كربالء ×اإلمام السّجاد

وبالتايل ال عالقة هلام  ، الذي هو بكاء عىل فقد ويلي من أولياء اهلل؛×دنا يوسفعىل سيّ 

ثبت عى؛ ألّن الدليل يُ فإذن الدليل أخّص من املدّ  ؛عادي بالبكاء عىل فقدان شخصٍ 

عى هو أّن البكاء عىل املوتى جائز مطلقًا وإن مل ولكن املدّ  ،البكاء عىل أولياء اهلل خاّصة

ملنزلتهم  ؛ام هناك خصوصية لشهداء كربالءربّ  :خرىأُ  اهلل. وبعبارةٍ  يكونوا من أولياء

 يمكن تعميم حكم البكاء عىل سائر املوتى.  ولذلك ال ؛الرفيعة

 عدم االختصاص: اجلواب عن اإلشكال الثاني

خرى ولكن هناك روايات أُ  ،صحيح أّن هذه الرواية ختتّص بالبكاء عىل أولياء اهلل

ء عىل الناس العاديني وبقرينة هذه الروايات يتضح أّنه ال تدّل عىل جواز البكا

 وَيوز لإلنسان أن يبكي حزنًا عىل فراق أحبّته.  ،خصوصية ألولياء اهلل
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 على إبراهيم |بكاء رسول اهللـ  معتربة ابن القّدا  : الرواية الثالثة

ٌة ِمن َأصَحابِنَا» دٍ َعن َجعَفِر  ،(2)َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،(1)ِعدَّ بِن َُمَمَّ
اِح  ،(1)  ،(4)َعِن ابِن الَقدَّ

َلت َعنُي َرُسوِل اهللِ |اهلل.. َفَلامَّ َماَت إِبَراِهيُم بُن َرُسوِل .َقاَل:  ×اهللِ  َعن َأِِب َعبدِ   |مَهَ

ُموعِ  بَّ  ،: َتدَمُع الَعنُي َوحَيَزُن الَقلُب |ُثمَّ َقاَل النَّبِيُّ  ،بِالدُّ َوإِنَّا بَِك  ،َوال َنُقوُل َما ُيسِخُط الرَّ

 .(2)«َيا إِبَراِهيُم ملََحُزوُنوَن...

 دراسة سند الرواية الثالثة

وجعفر  ،منهم سهل بن زياد ،رواة اختلف الفقهاء يف وثاقتهم ةيذه الرواه يف سند

وفيه أيضًا جعفر بن حممد بن عبيد اهلل األشعري الذي مل يرد فيه توثيق  ،بن حممد

فيمكن أن  ،سند الروايةهامش يف  ت وثاقتهم كام مرّ ولكن هناك قرائن عىل ،خاّص 

 نعّد هذا السند معتَبًا. 

 دراسة داللة الرواية الثالثة

 ،(8)وصاحب اجلواهر ،(7)واملحّدث البحراين ،(1)األّول استدّل هبذه الرواية الشهيد

فهذه الرواية تدّل بوضوح عىل جواز إقامة  ،واستدالهلم صحيح ،(9)والسيّد اخلوئي

 نفسه أقام العزاء عىل ابنه بالبكاء.  ’لعزاء عىل امليّت بالبكاء واحلزن، بدليل أّن النبيا

                                                             

 لنا إّنه الخيل بسند الرواية. وق ،6، هامش: 631 : بحثناه يف صفحة (6)

 .5، هامش: 631: مرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (5)

 .4، هامش: 85: مرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (4)

 .3، هامش:85: ذكرنا القرائن عىل وثاقته يف صفحة (3)

 . 515، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (2)

 .37، ص5جالشيعة:  ىذكربن مّكي،  ُانظر: الشهيد األّول، حممد (1)

 .615، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ُانظر:  (7)

 .413، ص3 ج النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: ُانظر:  (8)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (9)

 .436، ص9 ج: (ام اخلوئيموسوعة اإلماخلوئي( )



 626  ...................................................... لعزاء من املنظور الشيعيالقسم الثاين: حكم إقامة ا

 على رقّية ‘بكاء السّيدة فاطمةـ بصري  معتربة أبي: الرواية الرابعة

ِد بِن َساَمَعة ،(1)مُحَيُد بُن ِزَيادٍ » َعِن احَلَسِن بِن َُمَمَّ
َعن  ،(4)َعن َأَبان ،(1)َعن َغرِي َواِحدٍ  ،(2)

ا ،(5)َأِِب َبِصريٍ  : |َقاَل َرُسوُل اهللِ |َقاَل: مَلَّا َماَتت ُرَقيَُّة ابنَُة َرُسوِل اهللِ ÷َعن َأَحِدمِهَ

                                                             

النجايش،  «.فيهم وجهاً  ،واقفاً  محيد بن زياد بن محاد... كان ثقةً »محيد بن زياد: قال النجايش:  (6)

  .645ص: أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنفي الشيعة

:  فهرستالطوي، حممد بن احلسن، ال. « محيد بن زياد... ثقة كثري التصانيف»وقال الشيخ: 

املوسوعة الرجالية امليَّسة: ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، مورداً.  (378)يف وقع .622ص

  .677ص

احلسن بن حممد بن سامعة... من شيوخ الواقفة »احلسن بن حممد بن سامعة: قال عنه النجايش:  (5)

النجايش، أمحد بن عل، فهرست  «. كثري احلديث فقيه ثقة وكان يعاند يف الوقف ويتعّصب

احلسن بن حممد بن سامعة الكويف واقفي »وقال عنه الشيخ:  .31صمصنِّفي الشيعة:  أسامء

  .644صفهرست: الطوي، حممد بن احلسن، ال. «إاّل أّنه جيّد التصانيف نقي الفقه ،املذهب

وال نعلم من هم وهل هم ثقات أم ال؟ « غري واحد»غري واحد: ال نعلم ما هو املقصود بقوله:  (4)

ويبعد أن يكونوا  ،ّدة من األعالم إىل الوثوق بأّن واحدًا من غري واحد ثقة عىل األقلولكن ذهب ع

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد مجيعًا غري ثقات. 

صيل تفاللنكراين، حممد فاضل،  .454، ص3ج: (اخلوئيمام موسوعة اإلأيب القاسم اخلوئي( )

 .61صالرشيعة: 

أبان بن عثامن األمحر البجل... »: قال النجايش: أّنهالقرائن عىل وثاقته ثقٌة وأبان بن عثامن األمحر:  (3)  

 .64ص. النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: «له كتاب حسن كبري

  رجالاختيار معرفة الرجال )ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  .وعّده الكيش من أصحاب اإلمجاع

 .472ص: (الكيش

العاّلمة احلّل، احلسن بن . «فاألقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد املذهب»قال العاّلمة: 

 . 56ص:  األقوال خالصةيوسف، 

  الرجالية  املوسوعةُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، يف الكتب االربعة.  ةرواي( 711) وقع يف أسناد

  .51 صَّسة: املي

. «وجيه بن القاسم أبو بصري األسدي... ثقةٌ  ىحيي»بن القاسم(: قال النجايش:  ى)حيي أبو بصري (2)

  .336صالنجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 

ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ل. وّ مجاع األوعّده الكيش من أصحاب اإل
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الِِح ُعثاَمِن بِن َمظُعوٍن َوَأصَحابِِه َقاَل: َوَفاهَِمةُ  َشِفرِي الَقِب َتنَحِدُر  َعَل  ‘احَلِقي بَِسَلِفنَا الصَّ

 .(1)...«ُدُموُعَها ِِف الَقبِ 

 دراسة سند الرواية الرابعة

ويمكن تصحيح السند بمعونة  ،وثاقة بعض رواة السند موضع نقاش بني الفقهاء

 ونعّدها معتَبة. ىف هامش سند الرواية، القرائن التي تقّدمت

 دراسة داللة الرواية الرابعة

 ،(3)وئيواملحّقق اخل ،(4)وصاحب اجلواهر ،(5)استدّل هبذه الرواية صاحب احلدائق

 :وصحيح. فهذه الرواية تدل عىل جواز البكاء عىل امليت؛ ألهّنا تقول واستدالهلم تام  

 ختها بالبكاء.أقامت العزاء عىل أُ  ‘إّن السيّدة فاطمة

 وىلنتيجة البحث يف النظرية اأُل

وىل )جواز البكاء( بأّن النظرية األُ  :اعتامدًا عىل األدّلة املذكورة يمكن القول 

                                                                                                                                               

  

  .214صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، (. 548ص: (كيشال  رجال)

 ،ويوسف بن احلارث ،سديوعبد اهلل بن حممد األ ،وليث البخرتي ،بن القاسم ىأبو بصري: كنية حيي

 من ترديده بني قّل أ ّول والاأل ىلإلكن عند االطالق منرصف  ،سيد اهلرويأومحاد بن عبد اهلل بن 

 ،بو بصريأبل مل يوجد مورد أطلق فيه  ،وغريمها ليس بمعروف هبذه الكنيه ،األّولني وكالمها ثقه

  .261صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب، ريد به غري هذين. وأُ 

 .536، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

 .615، ص3 جالنارضة:  البحراين، يوسف، احلدائقُانظر:  (5)

 .413، ص3 ج ُانظر: النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (4)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (3)

 .436، ص9 ج :(اخلوئيمام موسوعة اإلاخلوئي( )
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وذلك أوالً: لقيام السرية  ؛. وهذا يعني أّن إقامة العزاء عىل امليت بالبكاء جائزصحيحة

يصلح للردع.  وما زعمه البعض ردع هذه السرية ال ،ردع عنهاالقطعية عليه ومل يُ 

 .سندًا وداللةً  ةٌ وهي تامّ  ،وثانيًا: تدّل روايات كثرية عىل ذلك

 عدم كراهة البكاء: النظرية الثانية

ل والشهيد األوّ  ،(3)والنهاية (4)واملنتهى (5)والتذكرة (6)مة احلّل يف التحريراّل رّصح الع

 . (5)«أيضا   بل هو غري مكروهٍ  ،البكاء عل امليت جائزٌ »يف الذكرى بأّن: 

 وىل والثانيةالفرق بني النظريتني اأُل: تنبيه

 للجواز معنيني يف اصطالح الفقهاء:  إنّ 

 وهو ما يقابل عدم اجلواز، أي: احلرمة.  ،عمّ اجلواز باملعنى األ األّول:

وهو يعني اإلباحة وتساوي الطرفني. رّصح بعض  ،اجلواز باملعنى األخّص  الثاين:

وبذلك أخرجوه من دائرة الكراهة. بينام  ،باملعنى الثاين إقامة العزاء جائزٌ  الفقهاء بأنّ 

 وىل.رية األُ خرى باجلواز مقابل احلرمة، كام مّر يف النظقالت مجاعة أُ 

 دليالن: الدليل على النظرية الثانية
 ذكر العلامء دليلني عىل عدم كراهة البكاء عىل امليت: 

                                                             

 .641، ص6 جحترير األحكام: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (5)

 .351، ص7 جمنتهى املطلب: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (4)

 .589، ص5 جهناية األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (3)

 .38، ص5 جالشيعة:  ىذكربن مّكي، الشهيد األّول، حممد  (2)
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 اإلمجاع: الدليل األول

. (1)«إمجاعا   غري مكروه البكاء عل امليّت جائزٌ »قال العاّلمة احلّل يف منتهى املطلب: 

 ع العمل )السرية(.وليس اإلمجا ،القويل ويبدو أّنه قصد بقوله اإلمجاع

أّما . (2)«البكاء جائز إمجاعا  وليس بمكروه»يف هناية األحكام:  &كام قال العاّلمة

يمكن التأّكد من أّنه يشمل عدم الكراهة أيضًا؛ ألّنه  ادعاء اإلمجاع يف هذه العبارة فال

 «. ليس بمكروه» :ذكر كلمة اإلمجاع قبل قوله

 إشكال على الدليل األول

 فال يصح االستدالل به. ،(4)اع املنقول حّجة كام مرّ ليس اإلمج

 أربع رواياتـ الروايات : الدليل الثاني

 وهي كالتايل:  ،الدليل الثاين عىل عدم كراهة البكاء عىل امليّت عبارة عن أربع روايات

 على إبراهيم |بكاء رسول اهللـ  معتربة ابن القّدا  : وىلالرواية اأُل

إهّنا رواية معتَبة وال  :وقلنا ،سابقًا وبحثنا سندها (3)ن القّداحلقد ذكرنا معتَبة اب

 .(2)مشكلة يف سندها

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 .589، ص5 جهناية األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (5)

 .632: مر يف صفحة (4)

ٌة ِمن َأصَحابنا» (3) دٍ  ،َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،ِعد  اِح عَ  ،َعن َجعَفِر بِن حُمَم  َعن َأيب  ،ن ابن الَقد 

َلت َعنُي َرُسوِل اهلل ’َقاَل: ... َفَلام  َماَت إِبَراِهيُم بُن َرُسوِل اهلل ،×َعبِداهلل  ’مَهَ

ُموِع ُثم  َقاَل الن بِيُّ  ا بَِك   : َتدَمُع الَعنُي وحَيَزُن الَقلُب والَ َنُقوُل ’بِالدُّ ب  وإِن  َما ُيسِخُط الر 

 .515، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، . «ملََحُزوُنوَن... َيا إِبَراِهيمُ 

 .621: مّر يف صفحة (2)
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 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

بني طريقة االستدالل ولكنّه مل يُ  ،(6)ذكر العاّلمة احلّل هذا الدليل يف حترير األحكام

 |: بكاء رسول اهللهبذه الرواية. والظاهر أّن تقريب االستدالل هبذه الرواية كام يل

 ؛يقوم بعمل مكروه. إذن ال |عدم كراهة هذا العمل؛ ألّن رسول اهلل يدّل عىل

 استدالل العاّلمة هبذه الرواية صحيح.

 على جعفر وزيد ’بكاء رسول اهللـ وىل للصدوق املرسلة اأُل: الرواية الثانية

ادُِق »  َوَزيِد بِن َحاِرَثة  ×اُة َجعَفِر بِن َأِِب َهالٍِب ِحنَي َجاَءتُه َوفَ  |: إنَّ النَّبِيَّ ×َوَقاَل الصَّ

َثايِن َوُيَؤانَِسايِن   .(2)«َفَذَهبَا مَجِيعا   ،َكاَن إَِذا َدَخَل َبيتَُه َكُثَر ُبَكاُؤُه َعَليِهاَم ِجّدا  َوَيُقوُل: َكاَنا حُيَدِّ

 دراسة سند الرواية الثانية 

 .(4)مرسل أخرج الصدوق هذه الرواية بسندٍ 

                                                             

 .641، ص6 جحترير األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 . 677، ص6جالفقيه:  الحيّضه  ن مَ الصدوق، حممد بن عل،  (5)

 صدوق عىل  قسمني: إّن مرسالت ال»قال بعض العلامء كاإلمام اخلميني:  (4)

 كذا.× بنحو اجلزم، كقوله: قال أمري املؤمنني× أحدمها: ما أرسله ونسبه إىل املعصوم

 «.مثاًل. والقسم األّول من املراسيل هي املعتمدة املقبولة× ما قال: روي عنه :وثانيهام

  .158، ص5 جكتاب البيع: اخلميني، روح اهلل، 

وال يفيد  ،ما يفيده اختالف تعابري الصدوق هو الظنّ  هذا الرأي ليس صحيحًا؛ فأكثر ولكنّ 

فلعّل السبب يف اختالف تعابريه عىل قسمني هو التنويع يف التعبري وليس  :خرىأُ  وبعبارةٍ  ،االطمئنان

للغاية التي ذكرها هؤالء العلامء األجاّلء. والشاهد عىل ذلك أّنه عندما يروي الصدوق عن زرارة 

 ويقول تارةً  .33، ص6جالفقيه:  الحيّضه   نمَ الصدوق، حممد بن عل،  .«اَرةُ َقاَل ُزرَ » :يقول تارة

 فال بدّ  .468، ص6جالفقيه:  الحيّضه   نمَ الصدوق، حممد بن عل،  .«ُرِوي َعن ُزَراَرة» :خرىأُ 

وهذا  ،بذلك ومل يقل أحدٌ  ،أن نجري التفصيل الذي ذكره هؤالء العلامء عىل روايات زرارة أيضاً 

وإّنام الغاية من تعابري الشيخ الصدوق هي التفنّن يف  ،ىل أّن ذلك التفصيل ليس صحيحاً يدّل ع

 سنداً. وبالتايل فإّن مرسالت الشيخ الصدوق ضعيفةٌ  ،التعبري
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 اسة داللة الرواية الثانيةدر

وداللتها عىل  ،(5)والتذكرة (6) هبذه الرواية يف منتهى املطلباستدّل العاّلمة احلّل 

من أّن قيام  :وهي كام مّر يف تقريب االستدالل بالرواية السابقة ،عى واضحةدّ املُ 

 بفعل يدّل عىل عدم كراهته.  ’النبي

 بالبكاء على محزة |أمر النيب ـ ق الرواية الثالثة: املرسلة الثانية للصدو

ادُِق » َف َرُسوُل اهللِ×َوَقاَل الصَّ املَِدينَِة َسِمَع ِمن  ِمن َوقَعِة ُأُحٍد إَِل  |: ... َومَلَّا انََصَ

ِه َفَقاَل  ،ُكلِّ َداٍر ُقتَِل ِمن َأهلَِها َقتِيٌل َنوحا  َوُبَكاء   َزَة : َلكِنَّ مَح |ومَل َيسَمع ِمن َداِر مَحَزة َعمِّ

َيبَدُءوا بَِحمَزة  ىَحتّ  َميٍِّت َوالَ َيبُكوهُ  َأهُل املَِدينَِة أن الَ َينُوُحوا َعَل  َفآَل  .ال َبَواكَِي لَهُ 

 .(1)«َذلَِك  الَيوِم َعَل  َفُهم إَِل  ،َفَينُوُحوا َعَليِه َوَيبُكوهُ 

 دراسة سند الرواية الثالثة

 أخرج الصدوق هذه الرواية بسند مرسل.

 داللة الرواية الثالثة دراسة

. وإّن (3)استدّل هبا العاّلمة احلّل يف كتاب منتهى املطلب بعد ذكر الدليل السابق

أّن  .«لَكِنَّ مَحَزَة ال َبَواكَِي لَهُ »: ’داللتها عىل مطلوبنا واضحة؛ ألّنه يظهر من قوله

بل إّنه  يّت جائزٌ وهذا يعني أّن البكاء عىل امل ؛محزة كان حيّب البكاء عىل |رسول اهلل

 مكروه. ال يأمر بفعلٍ  ’ليس مكروهًا أيضًا؛ ألّن النبي

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى املطلب: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 .668، ص5 جالفقهاء: تذكرة ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (5)

 . 684، ص6ج الفقيه: الحيّضه   منالصدوق، حممد بن عل،  (4)

 .351، ص7ج منتهى املطلب: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (3)
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 إشكال على داللة الرواية الثالثة

بل كان شهيدًا  ،من أّن سيّدنا محزة مل يكن شخصًا عادياً  (6)يرد عليه اإلشكال السابق

اهلل جائز وليس وأكثر ما يثبته هذا الدليل هو أّن البكاء عىل فقدان أولياء  ،ذا منزلة رفيعة

حكم البكاء عىل مطلق عن يشمل كّل املوتى، رغم أّننا نبحث اآلن  ولكنّه ال ،مكروهاً 

 امليّت وإن مل يكن من أولياء اهلل.

 لاجلواب عن اإلشكال األّو

تل من َأهلها قتيل سمع من كّل دار قُ  |إّن رسول اهلل :أّوالً: بداية احلديث تقول

ويظهر من هذا  .«َلكِنَّ مَحَزَة ال َبَواكَِي لَهُ »فقال:  ،دار محَزةومل يسمع من  َنوحًا وبكاءً 

 مل يكره عملهم. |الكالم أّن رسول اهلل

إّن  :فنقول ،ثانيًا: لو فرض أّن بداية احلديث ال تظهر يف املعنى املذكور بل ُتشعر به

إلمام هناية احلديث تدّل بوضوح عىل جواز البكاء عىل األشخاص العاديني حيث قال ا

عىل أّن فعلهم  وهذا يدّل  .«َذلَِك  اليَوِم َعَل  َفُهم إَِل فآل أهل املدينة... »: ×الصادق

 أّنه يؤّيد فعلهم. ×ليس مكروهًا بل هو جائز؛ ألّن ظاهر كالمه

 بالبكاء ×أمر اإلمام الصادقـ  املرسلة الثالثة للصدوق : الرواية الرابعة

ادِق( َقال ُه  ؛َنفِسِه ِمن َوجٍد بُِمِصيبٍَة َفلُيِفض ِمن ُدُموِعهِ  َل َمن َخاَف عَ »: × )الص  َفإِنَّ

 .(2)«يسكُن َعنهُ 

 دراسة سند الرواية الرابعة

 ن الحيّضه الفقيه.مرسل يف كتاب مَ  أخرج الشيخ الصدوق هذه الرواية بسندٍ 

                                                             

 .639: يف صفحة اإلشكال مرّ  (6)

 . 687، ص6جالفقيه:  الحيّضه  ن مَ الصدوق، حممد بن عل،  (5)
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 دراسة داللة الرواية الرابعة

. مل (6)اّلمة احلّل يف منتهى املطلبهذا الدليل أيضًا من مجلة األدّلة التي ذكرها الع

ه كام يل: هذه الرواية تدّل ولكن يبدو أنّ  ،يذكر العاّلمة تقريب االستدالل هبذه الرواية

عىل أّن البكاء عىل امليت ليس مكروهًا؛ ألّنه لو كان كذلك ملا أمره به اإلمام 

 .×املعصوم

 اإلشكال األول على داللة الرواية الرابعة

وهذا فيه  ،أمر بالبكاء فيام إذا خاف الشخص عىل نفسه ×إّن اإلمام :يةتقول الروا

ولوال هذه اخلصوصية والّضورة لدّل احلديث  ،ّوز األمر باملكروهخصوصية ورضورة جُت 

أمر  ×نالحظ أّن اإلمام لكنّ ال يأمر بمكروه،  ×عىل عدم كراهة البكاء؛ ألّن اإلمام

بعمل  ×وهنا ال إشكال يف أمر اإلمام ،نفسه وهي خوف املصاب عىل بالبكاء خلصوصيةٍ 

ولو كان املكروه يدفع خطرًا  ،من العمل املكروه أهمّ  مكروه؛ ألّن اخلوف عىل النفس أمرٌ 

باملكروه. بل يمكن القول بأّن  ×وهذا هو الذي َيّوز أمر اإلمام ،عن النفس جلاز فعله

جب بالعنوان الثانوي عند اخلوف عىل ولكنّه وا ،يلالبكاء عىل امليّت مكروه بالعنوان األو  

 تدّل هذه الرواية عىل عدم كراهة البكاء عىل امليّت. ال ؛النفس. وبالتايل

 اإلشكال الثاني على داللة الرواية الرابعة

 ،يرد عىل داللة الرواية ثانٍ  لو غضضنا الطرف عن اإلشكال األّول فهناك إشكاٌل 

وهذا أخّص  ،ة البكاء حني اخلوف عىل النفسوهو أّن هذه الرواية تدّل عىل عدم كراه

ال خصوص البكاء  ،حكم البكاء عىل امليّت بشكل مطلقعن من املدعى؛ ألّننا نبحث 

 عند اخلوف عىل النفس.

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى املطلب: ّل، احلسن بن يوسف، ُانظر: العاّلمة احل (6)
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 نتيجة البحث يف النظرية الثانية

وبيّنا أّن هذه  ،فيام يتعّلق بعدم كراهة البكاء عىل امليّت فقد ُادعي اإلمجاع عىل ذلك

ات ليست حّجة. ولكنّنا يف هذا البحث استدللنا بمعتَبة ابن القّداح )بكاء رسول اإلمجاع

مشكلة يف سندها وتدّل عىل عدم كراهة البكاء  وهي رواية معتَبة ال ،عىل إبراهيم( ’اهلل

يدّل عىل  | ؤهوبكا ،بكى عىل امليّت ’عىل امليّت. فهذه الرواية ترّصح بأّن رسول اهلل

أبدًا. وكذلك ذكرنا روايات  |كان هذا العمل مكروهًا ملا قام به النبيلو إذ  ؛عدم كراهته

ولكن يمكن التمّسك هبا كمؤّيد ملعتَبة ابن القّداح.  ،خرى ولكنّها ضعيفة من ناحية السندأُ 

 وهكذا نستنتج أّن إقامة العزاء عىل امليّت بالبكاء ليس مكروهًا. 

 فريقانـ  استحباب البكاء : النظرية الثالثة

 وهم فريقان: ـ فضالً عن جوازه  ـ قالت مجاعة من العلامء باستحباب البكاء عىل امليّت

  .فقد ذهب إىل أّنه مستحّب مطلقاً  :أّما الفريق األّول

فقد قال باستحباب البكاء فيام إذا كان احلزن شديدًا وكان البكاء  :وأّما الفريق الثاين

 .النظريتني مستقالً  من دراسة كال بدّ  ال ؛له. إذن نًا للشخص ومهّدئاً مسكّ 

 استحباب البكاء مطلقًا: الفريق األول

إىل أّن البكاء ـ  (5)والعاّلمة املجليس ،(6)كاحلّر العاملـ ذهب فريق من العلامء 

 ولو مل يكن هناك حزن شديد. ،مستحّب مطلقاً 

                                                             

احلّر العامل،  .457، ص6ج: (منتخب املسائل) ُانظر: احلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة (6)

 .584، ص4 جحممد بن احلسن، وسائل الشيعة: 

 .95، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ُانظر:  (5)
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 دليالن: دليل الفريق األول

 بات مدعاهم: ذكر القائلون باالستحباب مطلقًا دليلني إلث

 ×دعاء سّيدنا إبراهيم ـ  معتربة الواسطي : الدليل األول

دٍ » ِد بِن احَلَسِن  ،َعن َأَباِن بِن ُعثاَمنَ  ،َعن َعيِلِّ بِن احَلَكمِ  ،َأمَحُد بُن َُمَمَّ َعن َُمَمَّ

الَواِسطِيِّ 
مَحنِ  ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،(1) ُه أن َيرُزَقُه ابنَة  َس  ×َقاَل: إنَّ إِبَراِهيَم َخلِيَل الرَّ َأَل َربَّ

 .(2)«َتبكِيِه َبعَد َموتِهِ 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

)حمّمد بن احلسن  الرواية كّلهم إماميون ثقات، إاّل حمّمد الواسطيهذه رجال سند 

ولكن يمكن توثيقه اعتامدًا  ،يف كتب الرجال خاّص  حيث مل يرد فيه توثيٌق  ؛الواسطي(

                                                             

 قرائن عىل وثاقته: ثقٌة وهناك عّدة الواسطي: حممد بن احلسن  (6)

ثني عل بن حممد القتيبي قال الفضل بن شاذان: حممد بن حدّ »وىل: روى الكيش: القرينة األُ 

أنفذ نفقته يف مرضه وأكفنه وأقام × وأّن أبا احلسن× احلسن كان كرياًم عىل أيب جعفر

 .228ص: (الكيش رجال رفة الرجال )الطوي، حممد بن احلسن، اختيار مع. «مأمته عند موته

املجليس، . ×«كان كرياًم علی أيب جعفر»القرينة الثانية: أشاد به صاحب الوجيزة حيث قال:  

  .621صالوجيزة يف الرجال: حممد باقر، 

 :القرينة الثالثة: روى عنه اثنان من الرواة األجاّلء العظام

وهو من  .434، ص4جالكايف: ي، حممد بن يعقوب، . ُانظر: الكلينأبان بن عثامن األمحر :أحدمها 

رجال . ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال )أصحاب اإلمجاع بشهادة الكيش

  .472ص: (الكيش 

ومن  .452، ص6جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، حممد بن عيسى بن عبيد :والثاين

وبضميمة القرائن بعضها مع بعض حيصل اطمئنان  .ضعيف عن راوٍ البعيد عرفًا أن يروي األعاظم 

 . مامي  إو بأّن هذا الراوي ثقةٌ 

املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: . 312، ص6جاألحكام:   هتذيبالطوي، حممد بن احلسن،  (5)

 .2، ص1جالكايف: ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب،  .95، ص79ج
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 سند الرواية. هامش ي ذكرناها يف عىل القرائن الت

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

فلو مل يكن البكاء  ،متاماً  داللة هذه الرواية عىل استحباب البكاء عىل امليّت واضحةٌ 

بأن  ×راهيمبملا كان هناك معنى لدعاء النبي إـ بل كان مباحًا ـ عىل امليّت مستحبًّا 

يدّل عىل  ×فطلب هذا األمر يف دعاء سيّدنا إبراهيميرزقه اهلل بنتًا لتقوم بعمل مباح. 

 أّن البكاء عىل امليّت مستحّب. 

ولكن يمكن إلغاء  ،نعم، صحيح أّن هذه الرواية ختتّص بالبكاء عىل األب

أّن ذكر املوتى بعد الوفاة أمر مرغوب عىل حيث إّن ظاهر الرواية يدّل  ؛خصوصيتها

بعد ذكر  شمل اجلميع، كام قال العاّلمة املجليسخيتّص باألب بل ي وهذا األمر ال ،فيه

وعل  ،يدّل عل رجحان البكاء ِف املصائب ال سّيام عل األببيان: »: هذه الرواية

 . (6)«وعل رجحان هلب ما يوجب بقاء الذكر بعد املوت ،استحباب إقامة املأتم

 نسخ الشرائع السابقة: وىلإشكال على داللة الرواية اأُل

خيص الرشيعة اإلبراهيمية وال عالقة له بالرشيعة × لنبي إبراهيمما فعله ا

 ،×يف رشيعة النبي إبراهيم ت مستحباً ربام كان البكاء عىل امليّ  :آخر املحمدية. وبتعبريٍ 

يمكن االستناد إىل فعل النبي  وبالتايل ال ؛’ولكنّه ليس مستحبًّا يف رشيعة النبي حمّمد

 ة اإلسالمية. إلثبات حكم يف الرشيع ×إبراهيم

 ×لفعل النيب إبراهيم ×تأييد اإلمام: اجلواب عن اإلشكال

أحكام الرشائع السابقة نافذة يف الرشيعة اإلسالمية بحكم االستصحاب إاّل  أّوال :

                                                             

 .95، ص79 جبحار األنوار: املجليس، حممد باقر،  (6)
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 م بنسخه. لِ ما عُ 

تستمّر يف الرشيعة اإلسالمية  رض أّن أحكام الرشائع السابقة الحتّى لو فُ  ثانيا :

وبالتايل  ؛×أّيد ما قام به النبي إبراهيم ×عىل أّن اإلمام الصادق فظاهر الرواية يدّل 

تدّل هذه الرواية عىل استحباب البكاء عىل امليّت يف الرشيعة النبوية واملذهب 

 اجلعفري.

 بكاء املالئكة على املؤمنـ معتربة علي بن رئاب : الدليل الثاني

دراسة سندها وذكرنا القرائن عىل وقمنا ب ،(6)بن رئاب سابقاً  لقد ذكرنا معتَبة عل

 .(5)إهّنا رواية معتَبة حسب هذه القرائن :وثاقة رواهتا وقلنا

 دراسة داللة الراوية الثانية

، كام قال (4)استدّل احلّر العامل هبذه الرواية إلثبات استحباب البكاء عىل امليّت

ئكة وببقاع األرض وأبواب وال خيفى أّن التأِّس باملال»الشيخ اآلمل بعد االستدالل هبا: 

 . (4)«والبكاء عل املؤمن مثل بكائهم مندوب ،السامء مرغوب فيه

َبَكت »: ×فقد قال اإلمام ؛وال مشكلة يف استفادة االستحباب من هذه الرواية

يمكن أن يكون البكاء مبغوضًا عند اهلل. بل  ال ؛وعىل هذا .«َعَليِه املاََلئَِكُة َوبَِقاُع األَرضِ 

                                                             

َثنَا( َسهُل بُن ِزَياٍد وَعِلُّ بُن إِبَراِهيم») (6) ٌة ِمن َأصَحابنا َحد  َعن  ،َعِن ابن حَمُبوٍب  ،َعن َأبِيِه مَجِيعاً  ،ِعد 

َل  ،َعِلِّ بِن ِرَئاٍب  يِه املاََلِئَكُة َوبَِقاُع َيُقوُل: إَِذا َماَت املُؤِمُن َبَكت َعلَ × َقاَل: َسِمعُت َأَبا احلََسِن األَو 

تِي َكاَن َيعُبدُ   ال تِي َكاَن ُيصَعُد َأعاَمُلُه فِيَها... ،اهلل َعَليَها األَرِض ال 
ِ
اَمء الكليني، حممد  .«َوَأبَواُب الس 

 .523، ص4جالكايف: بن يعقوب، 

 . 631: يف صفحةت مرّ  (5)

 .457، ص6جّمة )منتخب املسائل(: احلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُ ُانظر:  (4)

 .394، ص1جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  (3)
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 :يدل عىل أّن ما فعلته املالئكة والبقاع أمر مرغوب فيه. أّما القول ×كالم اإلمامإّن 

، وال يشمل البكاء بأّن هذه الرواية تدل عىل جواز البكاء للمالئكة والبقاع خاصة

 فهو بعيد عن الصواب.عىل املؤمن  اإلنسان

 الدليل أخصّ من املدعى: إشكال على داللة الراوية الثانية

ولكن هذه  ،ث يف استحباب البكاء عىل مطلق امليّت وإن مل يكن مؤمناً إّن البح

الرواية تثبت استحباب البكاء يف خصوص امليّت املؤمن. إذن الدليل أخّص من 

فإّن ظاهر هذه الرواية أّن البكاء عىل امليّت املؤمن أمر مرغوب  :املدعى. وبتعبري آخر

 وليس ألّنه شخٌص  ،ود شخص مؤمنرمت من وجوألّن األرض ُح  ،فيه؛ ألّنه مؤمن

 فإّن الدليل أخّص من املّدعى.  ؛. وعىل هذاعادّي 

 استحباب البكاء عند اشتداد احلزن: الفريق الثاني

 ـ: والسيّد اليزدي ،(5)والشيخ حممد حسن النجفي ،(6)كالنراقيـ قال بعض العلامء  

حزن شديد وساعد البكاء عىل بأّن البكاء عىل امليّت مستحّب فيام إذا أّدت املصيبة إىل 

 . (4)هتدئة الشخص والتخفيف من حزنه

 دليالن: دليل الفريق الثاني

 عاهم: ذكر القائلون باستحباب البكاء عند اشتداد احلزن دليلني إلثبات مدّ  

                                                             

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة: ُانظر:  (6)

 .35صنجاة العباد: ُانظر: النجفي، حممد حسن،  (5)

 .337، ص6 ج: ىالعروة الوثقُانظر: اليزدي، حممد كاظم،  (4)
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 األمر بالبكاء عند اشتداد احلزنـ رواية منصور الصيقل : الدليل األول

ِد بِن َعبِد اجَلبَّارِ عَ  ،َعيِلٍّ األَشَعِريُّ  ُبو أَ » ٍد اهُلَذِلِّ  ،ن َُمَمَّ َعن إِبَراِهيَم بِن  ،َعن َأِِب َُمَمَّ

يَقلِ  ،َخالِد الَقطَّانِ  ِد بِن َمنُصور الصَّ  ×اهللِ  َأِِب َعبدِ  َعن َأبِيِه َقاَل: َشَكوُت إَِل  ،َعن َُمَمَّ

َفَقاَل: إَِذا َأَصاَبَك ِمن َهَذا َشٌء  ،قيِل عَ  ِخفُت َعَل  ىَحتّ  ،ابٍن ِل َهَلَك  َوجدا  َوَجدُتُه َعَل 

 (1).«َفإِنَُّه َيسُكُن َعنَك  ؛َفأَفِض ِمن ُدُموِعَك 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

وحممد  ،عل األشعري مل يوثق رواة هذا السند يف كتب الرجال إاّل اثنني منهم )أبو

 ة ضعيف.بن عبداجلبّار( ومها إماميان ثقتان. وبالتايل سند الرواي

 وىلدراسة داللة الرواية اأُل

وأفتوا عىل أساسها باستحباب البكاء عند  ،ذكر بعض العلامء هذه الرواية يف كتبهم

 .(4)ووسائل الشيعة (5)ةمّ اشتداد احلزن. منهم احلّر العامل يف هداية األُ 

يف والسّيد اليزدي  ،(3)كالنراقي يف مستند الشيعةـ آخر من العلامء  ورّصح فريٌق 

 ،دون أن يذكروا دليلهم عىل ذلك البكاء يف هذا احلال مستحب   بأنّ ـ  (2)العروة الوثقى

 ما ذهبوا إليه. م استندوا إىل هذه الرواية يفويبدو أهّن 

أّما بيان داللة هذه الرواية عىل استحباب البكاء عند احلزن الشديد، فإّنه يستند إىل 

                                                             

 .521، ص4جالكايف: ب، الكليني، حممد بن يعقو (6)

 .457، ص6جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة )منتخب املسائل(: ُانظر:  (5)

 .579، ص4 جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ُانظر:  (4)

 .468، ص4 جالنراقي، أمحد، مستند الشيعة: ُانظر:  (3)

 .337، ص6 جالوثقى:  العروةُانظر: اليزدي، حممد كاظم،  (2)
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ولو كان البكاء  ،البكاء يدّل عىل استحبابهحيث إّن األمر ب ؛بالبكاء ×أمر اإلمام

 .×حرامًا أو مكروهًا ملا أمر به اإلمام املعصوم

 األمر بالبكاء عند اشتداد احلزنـ مرسلة الصدوق : الدليل الثاني

ادُِق ]َوَقاَل » َفإِنَُّه  ؛َنفِسِه ِمن َوجٍد بُِمِصيبٍَة َفليُِفض ِمن ُدُموِعهِ  : َمن َخاَف َعَل ×[الصَّ

 .(1)«َعنهُ  يسكنُ 

 دراسة سند الرواية الثانية

 سندها ضعيف.فوبالتايل  ،خيلو من مشكلة؛ ألهّنا رواية مرسلة الرواية الهذه سند 

 دراسة داللة الرواية الثانية

 ،(4)ووسائل الشيعة (5)ةمّ الشيخ احلّر العامل يف هداية األُ  ذه الروايةاستدّل هب

 وبنفس الطريقة التي بينّاها هناك. ،قةطلوب كالرواية الساباملوداللتها عىل 

 وليس مولويًا األمر إرشاديٌّ: إشكال على داللة الدليل األّول والدليل الثاني

 إرشادي   تنيالرواي اتنييدّل عىل استحبابه؛ ألّن األمر يف ه جمّرد األمر بالبكاء ال

ألمر إرشاديًا هو ستفاد منه االستحباب. واملقصود بكون ايُ  وبالتايل ال ،وليس مولوياً 

 البكاء خالص من حزنك الشديد.أن يف أّنه يرشدك إىل 

                                                             

 . 687، ص6جالفقيه:   الحيّضه َمن الصدوق، حممد بن عل،  (6)

 .457، ص6جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة )منتخب املسائل(: ُانظر:  (5)

 .579، ص4 جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ُانظر:  (4)
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 نتيجة البحث يف النظرية الثالثة 

أّما نظرية الفريق الثاين  ،)االستحباب مطلقًا( صحيحة نظرية الفريق األّول

)االستحباب عند احلزن الشديد( فليست صحيحة؛ ألّن الروايتني اللتني استدّل هبام 

 ة. ية الثانية ضعيفتان كام أّن داللتهام ليست تامّ أصحاب النظر

، كام أّن داللة معتَبتانوىل فهام أّما الروايتان اللتان استدّل هبام أصحاب النظرية األُ 

القول  وهو نظرية الفريق األّول فإنّ  ؛ة. وعىل هذا األساسوىل تامّ الرواية األُ 

 إقامة العزاء عىل املوتى بالبكاء.ستحّب وبالتايل يُ  ة؛باستحباب البكاء مطلقًا صحيح

 البكاء ـ النتيجة النهائية للمصداق األّول من مصاديق العزاء

يتبنّي أّنه ال ـ والتأّمل يف األقوال واألدّلة التي ساقوها ـ بعد استقصاء آراء العلامء  

 ل بجوازهائق مجيعهمو ،خالف بني علامء اإلمامية يف إقامة العزاء عىل امليّت بالبكاء

ل: لقد أمجع علامء ُيقاإذن يمكن أن  ؛باملعنى األعم )عدم احلرمة( ومل يقل أحد بتحريمه

ن قال هم مَ بل بعضاإلمامية عىل أّن إقامة العزاء عىل امليّت بالبكاء جائز وليس حمّرمًا. 

 آخر إىل أّنه مستحّب. وذهب بعٌض  ًا،مكروهليس بعد جتويزه بأّنه 

 قسمانـ  اآلخرين التمّيز عن : املصداق الثاني

أحد مصاديق العزاء هو أن يميّز صاحب العزاء نفسه عن اآلخرين )بأن ال يلبس 

وهذا  ،و...( أو يميش حافياً  ،عليها أو يضع مئزراً  ،من عاممته أو يرسل طرفاً  ،الرداء

صاحب العزاء يعَّب به عن  ألنّ  ؛التميز عن اآلخرين نوع من إقامة العزاء عىل امليت

 نه.مصابه وحز
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 املقصود بالتمّيز: تنبيه

وامليش حافيًا  ،لقد ذكر العلامء مصاديق التميّز ضمن أدّلتهم )كعدم لبس الرداء 

ذكروا مصاديق  وإّنام ،مورذه األُ هبينحرص  ويظهر من كالمهم أّن التميّز ال ،و...(

بس كل ،خرىأن نعّمم هذا احلكم عىل مصاديق أُ  يمكن ؛للتميّز دون حرصه عليها. إذن

خرى مور أُ فإّن ما درجت عليه العادة يف بعض املناطق من التميّز بأُ  ؛وبالتايل .السواد

  ...يدخل يف هذا البحث، كوضع فوطة بيضاء عىل عنق صاحب العزاء و

واملراد بوضعه عدم نزعه إن كان »وصاحب اجلواهر:  ،(6)قال املحّدث البحراين

قتِض التعليل املذكور استحباب تغيري هيئة وعدم لبسه إن كان منزوعا ، بل ي ،ملبوسا  

  .(2)«اللباس سّيام ِف البالد التي ال يعتاد فيها لبس الرداء

: هل َيوز أن يتميّز أصحاب العزاء التايلسؤال الطرح يُ  ؛وعىل ضوء هذه النقطة

 ،ن يتعّلق بامليّت عن اآلخرين أم ال؟ للعلامء أقوال خمتلفة يف الرّد عىل هذا السؤالومَ 

 وسنذكر هذه األقول ضمن قسمني متيّز غري صاحب العزاء ومتيّز صاحب العزاء: 

 ثالث نظرياتـ متّيز غري صاحب العزاء : القسم األول

هل َيوز لغري صاحب العزاء أن يتميّز عن اآلخرين أم ال؟ للعلامء ثالث نظريات: 

 .(واالستحباب ،والكراهة ،احلرمة)

                                                             

 .81، ص3 جدائق النارضة: البحراين، يوسف، احلُانظر:  (6)

 .576، ص3 ج النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (5)
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  صاحب العزاءحرمة متّيز غري: وىلالنظرية اأُل

عن ابن محزة أّنه كان ـ  (5)واملحّقق السبزواري ،(6)كالشهيد األّولـ نقل بعض العلامء 

يقول بحرمة امليش دون الرداء لغري صاحب العزاء. ويظهر من كالم الشهيد 

باب  ،والسبزواري أهّنام استندا يف هذا النقل إىل ما قاله ابن محزة يف كتاب الوسيلة

 ،وجز الشعر ،واخلدش ،واملحظور ثامنية أشياء: اللطم»، حيث قال: أحكام األموات

ويكره الَّضب... وميش غري صاحب املصيبة »كام قال كاشف الغطاء:  ،(4)«والنياحة...

 .(4)«يبعد حتريمه وال ،بغري رداء

 دليالن: وىلالدليل على النظرية اأُل

يذكر ابن محزة دلياًل عىل ومل  ،سبت هذه النظرية إىل ابن محزة يف كتاب الوسيلةنُ 

 عاه. ولكن يمكن أن نذكر دليلني عىل ما ذهب إليه: مدّ 

 التمّيز جرمـ  معتربة السكوني : الدليل األول

وهي رواية استدّل هبا  ،(2)يمكن االستدالل إلثبات احلرمة بمعتَبة السكوين

                                                             

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (6)

 .447، ص5 جذخرية املعاد: ُانظر: السبزواري، حممد باقر،  (5)

 .19صالوسيلة: ابن محزة الطوي، حممد بن عل،  (4)

 .579، ص5 جكشف الغطاء: جعفر،  كاشف الغطاء، (3)

ُد بُن َأمحَد بِن حَييَ » (2) ُكويِنِّ َعن َأيِب َعبِداهلل  ىحُمَم  بَراِهيَم بِن َهاِشٍم َعِن الن وَفِلِّ َعِن الس 
َعن إِ

ُم أَعَظُم ُجرمًا؟ ’َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ^َعن آَبائهِ × َعن َأبِيِه ×  : َثاَلَثٌة َما َأدِري َأهيُّ

ِذي َيُقوُل استَغِفُروا َلُه َغَفَر اهلل ِذي َيُقوُل قُِفوا َأِو ال  ِو ال   أَ
ٍ
ِذي َيميِش َمَع اجلَنَاَزِة بَِغرِي ِرَداء  ال 

 .315، ص6جاألحكام:  هتذيب . الطوي، حممد بن احلسن، «َلُكم
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وغاية داللتها هي  ،)وسيأيت بيان ذلك يف أدّلة النظرية الثانية( القائلون بكراهة التميّز

 ،حرمة التميّز. ولعّل معتَبة السكوين هي التي استند إليها ابن محزة إلثبات احلرمة

 وسنثبت أّن هذه الرواية تدّل عىل الكراهة دون احلرمة.

 من متّيز ملعونـ مرسلة الصدوق  : الدليل الثاني

 (1).« ُمِصيبَِة َغرِيهِ : َملُعوٌن َملُعوٌن َمن َوَضَع ِرَداَءُه ِِف ×]الصادق[ َوَقاَل »

 دراسة سند الرواية الثانية

 ضعيف؛ ألهّنا رواية مرسلة. ةيذه الرواسند ه

 دراسة داللة الرواية الثانية

هذه الرواية هي التي استند إليها ابن  لعلو ،(5)ىذكر العالمة هذه الرواية يف املنته

 واللعن يدّل عىل حرمة الفعل. ،ن متيّز يف مصيبة غريهحيث إهّنا تدّل عىل لعن مَ  ؛محزة

 عدم داللة اللعن على احلرمة: إشكال على داللة الرواية الثانية

هناك مشكلة يف داللة هذه الرواية؛ ألّن اللعن يف هذه الرواية ليس ظاهرًا يف 

بأهّنا تدّل  :ولكن مل يقل أحد ،«َملُعونٌ »فهناك روايات كثرية وردت فيها كلمة:  ،احلرمة

ن أّخر صالة العشاء إىل أن تشتبك كالروايات التي تتضّمن اللعن عىل مَ  عىل احلرمة.

مع ذلك مل يقل و،  (4) «َملُعوٌن َملُعونٌ »: عليهطلق أُ فقد ن مل ينصح أخاه مَ  وكذا ،النجوم

                                                             

 .673، ص6جالفقيه:   الحيّضه  َمنالصدوق، حممد بن عل،  (6)

 .348، ص7 جمنتهى املطلب: مة احلّل، احلسن بن يوسف، العاّل  ُانظر:  (5)

َر الِعَشاَء إىَل » (4)  وسائل  احلّر العامل، حممد بن احلسن،. «َأن َتشتَبَِك النُُّجوم َملُعوٌن َملُعوٌن َمن َأخ 

ن، احلّر العامل، حممد بن احلس. « َملُعوٌن َملُعوٌن َمن مَل َينَصح أََخاه» .516، ص3ج :الشيعة 

 .546، ص65جوسائل الشيعة: 
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يف هذه الرواية ال تدّل  «َملُعوٌن َملُعونٌ » :أحد من الفقهاء بتحريمهام. وبالتايل فإّن عبارة

 ميّز لغري صاحب العزاء. عىل حرمة الت

 وىلنتيجة البحث يف النظرية اأُل 

يصلحان لالستدالل عىل احلرمة. أّما  ولكنّهام ال ،ن هلذه النظريةدليال ركلقد ذُ 

فرغم أّنه حديث معتَب إاّل أّن داللته ليست تاّمة، يعني الدليل األّول  ،الدليل األّول

ذلك. كام أّن هناك مجاعة من  يف الكالموسيأيت  ،)معتَبة السكوين( ظاهر يف الكراهة

ضعيف فهو  ،الفقهاء والعلامء استفادوا الكراهة من هذه الرواية. أّما الدليل الثاين

 فال ؛تصلح لالستدالل. وعىل هذا ولذلك ال ،ةعىل احلرمة تامّ  هوليست داللت ،السند

 .لغري صاحب العزاء يوجد دليل لنظرية حتريم التميّز

 كراهة التميز لغري صاحب العزاء: يةالنظرية الثان 

بأّن التميّز مكروه لغري صاحب العزاء. وقد نقل ابن محزة  :قالت مجاعة من العلامء

 (5)أّما الشهيد ،(6)«ُرِوي»هذا الرأي كنظرية مطروحة يف هذا املجال بقوله: 

فقد رّصحا بكراهته. وقد نسب العاّلمة املجليس هذا الرأي إىل  (4)والسبزواري

 . (3)ملشهورا

حيث إّنه أفرد لذلك بابًا يف كتابه بعنوان:  ؛ومن القائلني بكراهة التميّز ابن األشعث

                                                             

 .19صابن محزة الطوي، حممد بن عل، الوسيلة:  ُانظر: (6)

 .81صالبيان: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (5)

 .447، ص5جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (4)

 . 519، ص78 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (3)
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يَاِح َحْوَل النَّْعِش َوامليَْْشِ بَِغرْيِ ِرَداءٍ » وفيه عطف امليش بغري الرداء  ،(6)«َباُب َكَراِهيَِة الصِّ

 ن: عىل الصياح حول النعش وقال بكراهتهام، فكالمه حيتمل أمري

 كراهته لصاحب العزاء فقط: االحتمال األّول

حيث إّنه ذكر الصياح  ؛صاحب العزاء فقط، تمل أن يكون املقصود بالكراهةحُي 

وهذه قرينة تدعم هذا االحتامل؛ ألّن صاحب العزاء هو الذي  ،حول النعش قبل امليش

 الصياح هو فإّن املراد بامليش بغري الرداء الذي عطفه عىل ؛وبالتايل ،يصيح عادةً 

 خصوص صاحب العزاء.

 حكم الكراهة يشمل غري صاحب العزاء أيضًا: االحتمال الثاني

وهذا يعني أن  ،عالقة بينهام تمل أن يكون هذان املكروهان موضوعني خمتلفني الحُي 

يكون عطفه  وأن ال ،من صاحب العزاء وغريه يكون املقصود بكراهة نزع الرداء أعمّ 

بأّن  : اختصاص احلكم بصاحب العزاء. بل يمكن أن نقولعىل الصياح قرينة عىل

أيضًا؛ ألّنه حيدث أحيانًا أن يصيح غري صاحب العزاء  املقصود بكراهة الصياح أعمُّ 

خيّص صاحب العزاء حتى يكون قرينة عىل اختصاص  حزنًا عىل امليّت. فالصياح ال

 بغري الرداء بصاحب العزاء.  كراهة امليش

ينحرص عىل  وال ،ّن مقصود ابن األشعث أعمّ أو ،امل الثاينوالصحيح هو االحت

 صاحب العزاء. والدليل عىل ذلك: 

وهذا احلديث  ،أّوالً: إطالق كالمه. ثانيًا: أّنه روى حديثًا واحدًا يف هذا الباب

وهذه قرينة عىل  ،بل يشمل غري صاحب العزاء أيضاً  ،خيتّص بصاحب العزاء مطلق ال

فإّن كالم ابن األشعث يدّل عىل كراهة  ؛الباب مطلق. وعىل هذا أّن مقصوده يف عنوان

 التميّز لغري صاحب العزاء.

                                                             

 .517ص (:األشعثيات)اجلعفريات ألشعث، حممد بن حممد، ا (6)
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 التمّيز جرمـ معتربة السكوني : الدليل على النظرية الثانية

ــِن » ــد ب ــُن َأمَح ــُد ب ــَُمَمَّ ــمٍ  ،ىحَيَي ــِن َهاِش ــَراِهيَم ب ــن إِب ــوَفيِلِّ  ،(1)َع ــِن النَّ َع
ــنِ  ،(2)  َع

ُكويِنِّ   السَّ
: َثاَلَثٌة |َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ^َعن آَبائهِ  ،×َعن َأبِيهِ  ،×اهللِ ن َأِِب َعبدِ عَ  ،(1)

ُم َأعظَُم ُجرما ؟ الَِّذي َيميِش َمَع اجَلنَاَزةِ بَِغرِي ِرَداءٍ  قُِفوا َأِو الَِّذي  :َأِو الَِّذي َيُقوُل  ،َما َأدِري َأهيُّ

 .(4)«ُكمَيُقوُل: اسَتغِفُروا َلُه َغَفَر اهللُ لَ 

 دراسة سند الرواية 

 ي  وهو إمام ،اختلف العلامء يف مجيع رجال هذا السند إاّل حمّمد بن أمحد بن حييى

                                                             

 .5، هامش: 611: مّرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (6)

وما  ،واهلل أعلم ،يني: إّنه غال يف آخر عمرهمن القمّ  قال قومٌ »احلسني بن يزيد النوفل: قال النجايش:  (5)

 .48فهرست أسامء مصنفي الشيعة: صالنجايش، أمحد بن عل،  .«تدّل عىل هذا رأينا له روايةً 

ويف تفسري  .98صالزيارات:   كاملابن قولويه، جعفر بن حممد،  ُانظر: .روي عنه يف كامل الزيارات  

روي عنه بعنوان النوفل يف . 639، ص6جي: تفسري القمّ القّمي، عل بن إبرهيم،  ُانظر: .يالقمّ 

 صحاب اعتمدوا عىلوحيث إّن األ ،ينويف عمدهتا يروي عن السكو ،رواية (811)كثر من أ

ويمكن أيضًا توثيقه من ناحيه أّنه من  ،يضاً أروايات السكوين استكشف كثري من ذلك اعتبار النوفل 

 . 617صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الرتايب الشهرضائي، أكَب،  ُانظر: .ومل يرد فيه قدح ،املعاريف

ابن داُود، احلسن بن  ُانظر: .ان من أهل السنّة بشهادة ابن داودإسامعيل بن أيب زياد السكوين: وإن ك (4)

عملت الطائفة بام »ولكنّه ثقة؛ فقد قال عنه الشيخ يف العّدة:  .351صرجال ابن داود: عل، 

، فيام مل ينكروه ومل يكن عندهم ^تناة عن أئمّ رواه... والسكوين وغريهم من العامّ 

  .639، ص6جُعّده: الالطوي، حممد بن احلسن،  .«خالفه

ق احلّل، جعفر بن احلسن،  ُانظر:كام وّثقه املحّقق احلّل يف املعتَب.  وذكر  .525، ص6 جاملعتَب: املحقِّ

قال : »ولكنّه من الرواة الثقات، ثّم قال ،يالسكوين عامّ  آخر له وهو الرسائل التسع أنّ  يف كتاٍب 

ة جممعة عىل العمل بام يرويه السكوين يف مواضع من كتبه: إّن اإلماميّ  &شيخنا أبو جعفر

ق  «.وعاّمر ومن ماثلهام من الثقات ومل يقدح باملذهب يف الرواية مع اشتهار الصدق املحقِّ

  13صالرسائل التسع: احلّل، جعفر بن احلسن، 

تكاثرت رواياته وعاّمتها متلّقاة بالقبول، بل ربام ترّجح »وكذا قال احلائري يف منتهى املقال: 

 .33، ص5 ج. املازندراين، حممد بن إسامعيل، منتهى املقال: « رواية العدولعىل

 .315، ص6جاألحكام:  هتذيب الطوي، حممد بن احلسن،  (3)
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 ؛سند الرواية هامش ثقة. ولكن يمكن توثيقهم اعتامدًا عىل القرائن التي ذكرناها يف

 وبالتايل يكون سند الرواية معتَبًا.

 دراسة داللة الرواية

واستنبطا منها  ،(5)والسبزواري يف الذخرية ،(6)األّول يف الذكرى استدّل هبا الشهيد

ولكنّهام مل يذكرا الدليل عىل ذلك. ولقد استدّل ابن األشعث يف األشعثيات  ،الكراهة

 . (4)برواية قريبة من هذا املضمون

 ،هو أّن هذه الرواية أطلقت اجلرم عىل ثالثة أعامل عاظملعّل ما فّكر فيه هؤالء األ

اعتامدًا عىل القرينة  ـ شّك يف عدم حتريم العملني الثاين والثالث، فيمكن أن نقول وال

بحث )متيّز الوضوع امل: إّن العمل األّول )امليش مع اجلنازة بغري رداء( وهو ـ السياقية

بل هو مكروه فقط. ولو كان حمّرمًا للزم أن  ،غري صاحب العزاء( ليس حمّرمًا أيضاً 

 يف أكثر من معنى. ستعمل لفظ اجلرميُ 

)طلب الرتك( والكراهة  تدّل عىل احلرمة «أعظَُم ُجرما  »أّن عبارة  يوهذا يعن

وقد ذهب بعض  ،وهذا هو استعامل اللفظ يف أكثر من معنى معًا.)رجحان الرتك( 

بأّن هذا النوع من االستعامل  :أّما الذين قالوا بجوازه فقد قالوا ،َيوز الفقهاء إىل أّنه ال

 ؛استعامل اللفظ يف أكثر من معنى وامل َيّوز هؤالء األعاظم ع يف الرشع. ولعّل مل يق

 ،وبالتايل إن مل يكن العمل الثاين والثالث حمّرمني فإّن العمل األّول ليس حمّرمًا أيضاً 

 إلطالق اجلرم عليه. ؛وإن مل يكن حمّرمًا فهو مكروه

                                                             

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (6)

 . 447، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر، ُانظر:  (5)

  َباُب » (4)
ٍ
يَاِح َحوَل الن عِش واملَيِش بَِغرِي ِرَداء َقاَل:  ،×..َعن َعِل بِن أيِب َطالٍِب . كَراِهيَِة الصِّ

ُم أعَظُم ُجرماً ’َقاَل َرُسوُل اهلل  أو اّلذي : َما أدِري أهيُّ
ٍ
؟ اّلِذي َيميِش َمَع اجِلنَاَزِة بَِغرِي ِرَداء

اجلعفريات األشعث، حممد بن حممد،  .«ُروا َلُه َغَفَر اهللُ َلُكمستَغفِ ارَفُعوا أو اّلِذي َيُقوُل اَيُقوُل 

 .517ص (:األشعثيات)
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 اإلطالق وعدم االختصاص: إشكال على داللة الرواية

استدّل الشهيد والسبزواري هبذه الرواية إلثبات كراهة التميّز لغري صاحب  

ورغم أّن هذه الرواية مطلقة وال ختتّص بغري صاحب العزاء لكنّهام قيّدا احلكم  ،العزاء

ويبدو أّنه كان من األفضل هلام أن  ،ضح لنا دليلهام عىل ذلكومل يتّ  ،بغري صاحب العزاء

 ّن التميّز مكروه لصاحب العزاء وغريه، كام فعل ابن األشعث.بأ :صدرا حكاًم مطلقاً يُ 

 نتيجة البحث يف النظرية الثانية 

وداللة.  مشكلة فيها سنداً  وهو معتَبة السكوين التي ال ،كر هلذه النظرية دليل واحدذُ 

 نتج أّن إقامة العزاء عىل امليت بالتميّز عن اآلخرين مكروه لغري صاحب العزاء. واستُ 

 استحباب التمّيز لغري صاحب العزاء : ية الثالثةالنظر

ذهب مجع من العلامء إىل أّن التميّز مستحّب لغري صاحب العزاء يف بعض 

ستفاد قد يُ »وهذا ما قاله صاحب اجلواهر:  ،كأن يكون ألولياء اهلل والعلامء :احلاالت

حباب نزعه است ازة سعد بن معاذ...جن ِف رداءه ’اهلل رسول وضع الفقيه مرسل  من

 .(1)«لغريه ِف جنازة األعاظم من األولياء والعلامء

 دليالن: الدليل على النظرية الثالثة

فقد استدّلوا  ،أّما الذين قالوا باستحباب التميّز خلصوص األعالم وأولياء اهلل

 بدليلني: 

                                                             

 .576، ص3 ج النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (6)
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 يف جنازة سعد |متّيز النيبـ مرسلة الصدوق : الدليل األول

َفَقاَل: إيِنِّ  .َفُسئَِل َعن َذلَِك  &، ِرَداَءُه ِِف ِجنَاَزِة َسعِد بِن َمَعاذٍ  |اهللَِوَقد َوَضَع َرُسوُل »

 .(1)«َفَوَضعُت ِرَدائِي ؛َرَأيُت املاََلئَِكَة َقد َوَضَعت َأردَِيتََها

 وسنذكرها كدليل ثانٍ  ،الَبقي يف املحاسن باختالف يسري ى هذه الروايةولقد رو 

 عىل هذه النظرية.

 يف جنازة سعد |متّيز النيبـ معتربة إسحاق : يل الثانيالدل

َعن  ،(4)َعن أَبان ،(1)َعن َُمِسِن بِن أمَحد ،(2)َعن أبِيهِ  ،( )أمَحِد بِن أِِب َعبِد اهللِ الَبقِيّ  َعنهُ »

ر إسَحاق بِن َعامَّ
بَِغرِي  ِِف ِجنَاَزة َسعدٍ  ىَمَش  |: أنَّ َرُسوَل اهلل×اهلل َقاَل: َقاَل أُبو َعبدِ  (5)

                                                             

 . 672، ص6جالفقيه:   الحيّضه َمن الصدوق، حممد بن عل،  (6)

 .6، هامش: 82: مّرت القرائن عىل وثاقته يف صفحة (5)

 ؛ ولكن هناك قرائن عىل وثاقته وهي عبارة عن: خاّص  ييس: مل يرد فيه توثيٌق حمسن بن أمحد الق (4)

ُانظر: الرتايب كثرها يف الكايف. أموردًا يف الكتب األربعة  (37)محد يف أوقع بعنوان حمسن بن إّنه 

 .478صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الشهرضائي، أكَب، 

احلّر العامل، حممد بن . ُانظر: بن أشكيب املروزي  احلسني :ممنه ،كام أّن األجاّلء أكثروا الرواية عنه 

. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، يوأمحد بن محزة بن اليسع القمّ . 313، ص5جاحلسن، وسائل الشيعة: 

. ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، وأمحد بن حممد بن خالد الَبقي .51، ص9ج: االحكام هتذيب

 .419، ص3جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، األشعري ىيسوع .654، ص5جالكايف: 

وكّلهم  .653، ص51جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: . ُانظر: وعل بن إبراهيم بن هاشم

 ء عن الضعفاء.وكام قلنا سابقا فإّنه من البعيد أن يروي األجاّل  ،من األجاّلء الذين رووا عنه

 .3، هامش: 626: قرائن عىل وثاقته يف صفحةمّرت ال (3)

إسحاق بن عامر بن حيان موىل بني »إسحاق بن عامر الصرييف: شهد النجايش بوثاقته قائالً:  (2)

النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء . «تغلب أبو يعقوب الصرييف شيخ من أصحابنا ثقة

 .76ص: مصنفي الشيعة

 . وكان فطحياً إسحاق بن عامر الساباطي له أصٌل »هرست: كام قال عنه الشيخ الطوي يف الف 

 .49صفهرست: الطوي، حممد بن احلسن، ال. «عليه عتمدٌ ه ثقة وأصله مُ  أنّ إاّل 
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مَتيِش بَِغرِي ِرَداٍء؟ َفَقاَل: إينِّ َرأيُت املاَلئَِكَة مَتيِش بَِغرِي أردَِية  ،َفِقيَل لَُه: َيا َرُسوَل اهلل .ِرَداءٍ 

 .(6) «أَتأِسِّ ِِبِمَفأحَببُت أن 

 وىل والثانيةدراسة سندية للروايتني اأُل

من ناحية املضمون، أّما  ومها متقاربتان ،ُأخرجت الروايتان يف كتابني خمتلفني

 ،وعىل هذا فهو ضعيف. وأّما الثانية ؛مرسل فقد رويت يف كتاب الفقيه بسندٍ  ،وىلاألُ 

ت وقد ذكر ،معتَب، فهناك قرائن تثبت وثاقة رواهتا فقد رويت يف حماسن الَبقي بسندٍ 

 سند الرواية.هامش يف  هذه القرائن

 وىل والثانيةدراسة داللة الروايتني اأُل

 ،دون أن يذكر طريقة االستدالل هبا (5)وىلدّل صاحب اجلواهر بالرواية األُ است

 وربام اعتمد هذه الطريقة يف استدالله: 

وهو من سادة  ،جنازة سعد بن معاذتشييع نزع رداءه يف  ’ّن النبيأمن جهة ف

أّن وهذا يعني  ،وعّلل ذلك بأّنه تأّسى باملالئكة ،عن اآلخرين ’ومتيّز النبي ،املسلمني

 .’وهلذا تأّسى هبم النبي ؛فيه وراجح فعل املالئكة مرغوٌب 

فنستنتج أّن التميّز يف  ؛مل يكن صاحب العزاء |فإّن النبي ،خرىأُ  ومن جهةٍ 

 مصيبة األعالم وأولياء اهلل مستحّب لغري صاحب العزاء. 

 صاحب اجلواهر أن يستدّل بالرواية الثانية؛ ألهّنا معتَبة منلكان من األفضل و

 ناحية السند.

                                                             

 . 416، ص5جاملحاسن: الَبقي، أمحد بن حممد،  (6)

 .576، ص3 ج ُانظر: النجفي حممد حسن، جواهر الكالم: (5)
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 نتيجة البحث يف النظرية الثالثة 

ولكن  ،ن عىل هذه النظرية. أّما الدليل األول ففي سنده ضعٌف كر دلياللقد ذُ  

 عىل بعض املباين. «ن بلغمَ »استنادًا ألخبار:  ؛يمكن القول باستحباب التميّز

بأن  :القوليمكن  ؛الداللة. وعىل هذا فهو صحيح السند وتامّ  ،أّما الدليل الثاين

 التميّز يف مصيبة األعالم وأولياء اهلل مستحّب لغري صاحب العزاء. 

 نظريات ستُّـ  متّيز صاحب العزاء : القسم الثاني

، الكراهة (6)احلرمة مطلقاً نظريات يف متيّز صاحب العزاء عن اآلخرين:  ستُّ 

أخيه خاّصة، اجلواز مطلقًا، اجلواز مطلقًا، االستحباب مطلقًا، اجلواز يف مصيبة أبيه و

 .يف مصيبة أبيه وجده ألبيه خاّصة

 حرمة التمّيز على صاحب العزاء مطلقًا: وىلالنظرية اأُل

حرام مطلقًا. نقل عن اآلخرين بأن متيّز صاحب العزاء واملصيبة  :قال بعض العلامء

رسال ابن إدريس يف الَّسائر رأي الشيخ بأّنه َيوز لصاحب امليّت أن يتميّز عن غريه، بإ

 &،مل يذهب إل هذا سواه»طرف العاممة، أو أخذ مئزر فوقها عىل األب واألخ، ثّم قال: 

صول مذهبنا أّنه ال جيوز اعتقاد ذلك وفعله، سواء كان عل األب، أو والذي يقتضيه أُ 

  .(2)«األخ، أو غريمها

                                                             

والنظريات الالحقة هو املعنى الذي يقابل القيود والتفصيالت  املقصود باملطلق يف هذه النظرية (6)

 التالية.

 .674، ص6 جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر:  (5)
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 عدم الدليل على اجلواز: وىلالدليل على النظرية اأُل

صول مذهبنا أّنه ال جيوز اعتقاد ذلك والذي يقتضيه أُ »اه قائاًل: ععّلل ابن إدريس ملدّ 

 وفعله، سواء كان عل األب، أو األخ، أو غريمها؛ ألّن ذلك حكم ِشعي، حيتاج إل دليلٍ 

 . (1)« يكون الفاعل له مبدعا ؛ ألّنه اعتقاد جهللئاّل  ؛هراحهإوال دليل عل ذلك، فيجب  يّ ِشع

أصالة )خرى: أو بعبارة أُ  (أصالة املنع)ل مذهبنا( هو: صوومقصوده من القواعد )أُ 

 :خرىولقد كان يعتقد بإجراء هذا األصل يف الشبهات التحريمية. وبعبارة أُ  (،االحتياط

وأّما اإلباحة فتحتاج  ،فقد كان إبن إدريس يعتقد بأّن األصل يف األشياء هو احلظر واملنع

 باحلرمة. فيه عىل اجلواز فهو حمكومٌ وادعى أّنه ال دليل فيام نحن  ،إىل الدليل

 من احملّقق احلّلي: اإلشكال األول على الدليل

وما ذكره املتأّخر غلط؛ ألّن »استشكل املحّقق احلّل عىل كالم ابن إدريس قائالً: 

ام مل يوجبه العقل والِّشع ومل حيّرمه، فإّنه وكلّ  ،عى جوازهبل ادّ  ،استحبابه عِ الشيخ مل يّد 

 .(2)«اّل ذلك...إوز أن يعتقد فال جي ،جائز

فقد استشكل املحّقق عىل ابن إدريس بأّن إشكاله عىل الشيخ غري  :آخر وبتعبريٍ 

ب بالدليل، بل قال باجلواز. ولو قال الشيخ طالَ وارد؛ ألّنه مل يقل باالستحباب حتّى يُ 

ىل حيث إّن االستحباب حيتاج إ ؛شكل عليه بعدم الدليل عىل ذلكباالستحباب الستُ 

والقول باجلواز يعتمد عىل القواعد واملعايري، فإذا مل يوجد  ،الدليل. ولكنّه قال باجلواز

 َب فاعله مبدعًا. عتَ واليُ  ،م بجوازهكَ دليل عىل حرمة اليشء حُي 

 اجلواب عن اإلشكال األّول

لو فرضنا أّن مستند الشيخ يف اجلواز هو عدم الدليل عىل احلرمة فلامذا خّص اجلواز 

                                                             

 املصدر السابق. (6)

 . 435، ص6 جاملعتَب: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  (5)
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ب واألخ؟ فلو كان مستند احلكم عدم الدليل يلزم أن َيري هذا احلكم عىل غري باأل

ضح من ختصيص اجلواز باألب واألخ أّن مستند الشيخ يف هذا األب واألخ أيضًا. فيتّ 

آخر. ويبدو أّنه نفس األدّلة التي  احلكم ليس عدم الدليل عىل احلكم، بل هناك دليٌل 

 ز التميّز عىل األب واألخ.سنذكرها الحقًا التي ختتّص بجوا

 من احملّقق البحراني: اإلشكال الثاني على الدليل

حيث ذكر  ،ظاهر ابن اجلنيد القول بام قاله الشيخ ،نعم»قال املحّدث البحراين يف احلدائق:  

وال  ،عل األب واألخ ـ أو أخذ مئزر من فوقها ـ التميّز بطرح بعض زّيه بإرسال هرف العاممة

 . (1)«هل هذا سواه ـ ليس ِف َملّ إإّنه مل يذهب : مها، فقول ابن إدريس ـ جيوز عل غري

ولكن يمكن أن  ،كرا ذُ ولقد بحثنا فيام بلغنا من كتب ابن اجلنيد ومل نعثر عىل يشء ممّ 

  مل يبلغنا من كتب ابن اجلنيد.يكون املحّدث البحراين قد نقل هذا الكالم عاّم 

 احملّقق احلّلي من: اإلشكال الثالث على الدليل

يل هو جواز األفعال وليس عدمه، يعني صول أّن األصل األوّ لقد ثبت يف علم األُ 

وليس األصل حرمته، كام  ،إذا شككنا يف حكم فعل فإّن األصل جواز ذلك الفعل

 .(5)رّصح بذلك املحّقق احلّل 

 وىلنتيجة البحث يف النظرية اأُل 

واحد عليها وهو  ست صحيحة، فهناك دليٌل شّك يف أّن نظرية حتريم التميّز لي ال

وعىل هذا فإّن متيّز  ؛وقد ثبت أّن هذا الدليل ليس صحيحاً  ،عدم الدليل عىل اجلواز

 صاحب العزاء ليس حرامًا مطلقًا. 

                                                             

 .81، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  (6)

 . 435، ص6 جاملعتَب: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  ُانظر: (5)
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 كراهة متّيز صاحب العزاء مطلقًا: النظرية الثانية

ىل أّن التميّز شعث إاألفقد ذهب ابن  ،يف مبحث متيّز غري صاحب العزاء تقّدمكام 

يَاِح َحْوَل النَّْعِش َوامليَْْشِ بَِغرْيِ ِرَداءٍ  َباب»مكروه؛ ألّنه جعل بابًا بعنوان   (6)«َكَراِهيَِة الصِّ

بأّن  :فإّنه يقول ؛إّن ظاهر كالمه مطلق ويشمل صاحب العزاء وغريه. وعىل هذا :وقلنا

 متيّز صاحب العزاء مكروه أيضًا.

 دليالن: دليل النظرية الثانية

 ذكر العلامء دليلني عىل كراهة التميّز لصاحب العزاء: 

 التمّيز جرٌمـ رواية إمساعيل : الدليل األول

َنا َعبُد » َنا َُمَّمُد بُن َُمَّمدٍ  ،اهللِ بُن َُمَّمدٍ  أخَبَ بُن  ىُموَس َقاَل: َحّدَثنِي  ،َقاَل: أخَبَ

َعن َجّدِه  ،×َعن أبِيهِ  ،÷ن َجّدِه َجعَفِر بِن َُمَّمدٍ عَ  ،َعن أبِيهِ  ،َقاَل: َحّدَثنَا أِِب  ،إساَمِعيلٍ 

: َما |َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ×َعن َعيِلِ بِن أِِب َهالٍِب  ،×َعن أبِيهِ  ،÷بِن احُلَسنيِ  َعيِل 

ُم أعظَُم ُجرما   ا أِو اّلِذي رَفُعوا؟ اّلِذي َيميِش َمَع اجِلنَاَزِة بَِغرِي ِرَداٍء أِو الِّذي َيُقوُل: أدِري أهيُّ

 .(5) «ستَغِفُروا لَُه َغَفَر اهللُ لَُكماَيُقوُل: 

 وىلدراسة سند الرواية اأُل

 ومل يرد فيهام توثيق يف كتب الرجال.  ،موسى بن إسامعيل وأبوه ةيذه الرواه يف سند

                                                             

 .517ص: (األشعثيات)اجلعفريات األشعث، حممد بن حممد،  (6)

 املصدر السابق. (5)
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 التمّيز جرمـ معتربة السكوني : الدليل الثاني

 . (5)ّن سندها معتَبإ :وقلنا ،سابقاً  (6)لقد ذكرنا معتَبة السكوين

 وىل والثانيةدراسة داللة الروايتني اأُل

 البحث وهو دليل مطلق يشمل موضوع ،(4)نقل الدليل األّول عن األشعثيات

تقريب  ولكن يمكن القول بأنّ  ،أيضًا، غري أّنه مل يذكر طريقة االستدالل هبذه الرواية

. وكان من األفضل أن يستدّل (3)االستدالل هبا كام مّر يف االستدالل بمعتَبة السكوين

 سندًا. معتَبةٌ  عاه بمعتَبة السكوين؛ ألهّنا روايةٌ إلثبات مدّ 

 نتيجة البحث يف النظرية الثانية 

سندًا. ولكن الدليل  ل ضعيٌف إّن الدليل األوّ  :وقلنا ،ن هلذه النظريةكر دليالذُ  

نستنتج أّن التميّز مكروه  ؛وكالمها يداّلن عىل كراهة التميّز. وبالتايل ،الثاين معتَبٌ 

 كام أّنه مكروه لغري صاحب العزاء مطلقًا أيضًا.  ،لصاحب العزاء مطلقاً 

  ز لصاحب العزاء مطلقًاجواز التمّي: النظرية الثالثة

مة يف منهم العاّل ، ز جائز لصاحب العزاء مطلقاً التميّ  من العلامء إىل أنّ  عذهب مج

                                                             

ُد بُن أَمحَد بِن حَييَ » (6) ُكويِنِّ  ،َعِن الن وَفِلِّ  ،َعن إِبَراِهيَم بِن َهاِشمٍ  ى،حُمَم  َعن َأيِب  ،َعِن الس 

ُم َأعَظُم ’َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ^َعن آَبائِهِ  ،×َعن َأبِيهِ  ،×َعبِداهلل : َثاَلَثٌة َما أَدِري َأهيُّ

ِذي َيُقوُل:  ِو ال  ِذي َيُقوُل: قُِفوا أَ  َأِو ال 
ٍ
ِذي َيميِش َمَع اجلَنَاَزِة بَِغرِي ِرَداء ستَغِفُروا اُجرماً؟ ال 

  .315، ص6جاألحكام:   هتذيبسن، الطوي، حممد بن احل. «َلُه َغَفَر اهلل َلُكم

 .675: يف صفحةت مرّ  (5)

 . 517ص: (األشعثيات)اجلعفريات ُانظر: األشعث، حممد بن حممد،  (4)

 .674: يف صفحةاالستدالل  مرّ  (3)
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والسبزواري يف  ،(3)والبيان (4)ل يف الذكرىاألوّ والشهيد ، (5)والنهاية (6)التلخيص

  .(7) البحراين يف السدادنيوحس ،(1)وسف البحراين يف احلدائقيو ،(2)الذخرية

 ةأربعة أدّل: الدليل على النظرية الثالثة

 : مطلقًا بأربعة أدّلةز لصاحب العزاء عىل جواز التميّ  اسُتدّل 

 عرفُي لكيز لتمّيا ـمعتربة ابن أبي عمري : لالدليل األّو

 ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،َعن َبعِض َأصَحابِهِ  ،َعِن ابِن َأِِب ُعَمريٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعيِلُّ بُن إِبَراِهيم»

 .(8) «َيعَلَم النَّاُس َأنَُّه َصاِحُب املُِصيبَةِ  ىَحتّ  ؛نَبِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن َيَضَع ِرَداَءهُ يَقاَل: 

 اأُلوىل ةسند الرواي دراسة

 (61)األردبيلأطلق ، و(9)هذه الرواية صحيحة أو حسنة  د صاحب احلدائق يف أنّ تردّ 

 .(65)اعتَبها صاحب اجلواهر مرسلةعىل هذه الرواية بأهّنا حسنة، و (66)والسبزواري

                                                             

 .66صتلخيص املرام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (6)

 .596، ص5 جاية األحكام: هنالعاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (5)

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (4)

 .81صالبيان: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (3)

 .447، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (2)

 .81، ص 3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (1)

 .38 ص آل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد: ُانظر: (7)

 . 513، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (8)

 .81، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (9)

 .218، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  ُانظر: (61)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: ، السبزواري، حممد باقر ُانظر: (66)

 .576، ص3 ججواهر الكالم: النجفي حممد حسن،  ُانظر: (65)
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 إبراهيم بن رواهتا إماميون ثقات إاّل  ألنّ  توجد مشكلة يف سند هذه الرواية؛ ولكن ال

ثقة ي  ه إمامأنّ  قد ثبت سابقاً ، وفيه العلامء هاشم الذي اختلف
بن اويف سندها يروي  .(6)

يروي  عمري الأيب بن ا ألنّ ؛ بسند الرواية خيّل  هذا ال، و«َبعِض أصَحابِنَا» عمري عن أيب 

 بالتايل فهذه الرواية معتَبة السند. ؛ و(5)ة عن الثقرسل إاّل يُ  وال

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة

هؤالء األعاظم استدالل ، و(2)واحلدائق (3)والذكرى (4)يف النهايةذا الدليل متّسك هب

 .لصاحب املصيبة مطلقاً  ز جائزٌ التميّ  عىل أنّ  الرصاحةب الرواية تدّل هذه  ؛ ألنّ صحيح

 عرفُي لكيز التمّي ـوىل ألبي بصري املعتربة اأُل: الدليل الثاني

دٍ »  َعن  ،َعن َأِِب َبِصريٍ  ،(6)َعن َسعَداَن بِن ُمسلِمٍ  ،إِسَحاق َعن َأمَحَد بنِ  ،احُلَسنُي بُن َُمَمَّ

                                                             

 .5، هامش: 611: يف صفحةت القرائن عىل وثاقته مرّ  (6)

 .16، ص6جمعجم رجال احلديث: اخلوئي، أبو القاسم،  ُانظر: (5)

 .596، ص5 ج هناية األحكام:العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (4)

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (3)

 .81، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (2)

سعدان بن مسلم: مل يوّثق هذا الراوي يف كتب الرجال إاّل أّن هناك قرائن عىل وثاقته: قال الطوي:  (1)

  .551صفهرست: بن احلسن، ال الطوي، حممد«. خَبنا به مجاعةأ صٌل أله »

ة: املوسوعة الرجالية امليَّّس ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب،  .ربعةوردًا يف الكتب األ( م11)وقع يف 

  .566ص

ويف  .669صكامل الزيارات: ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن حممد،  .وي عنه يف كامل الزياراترُ 

  .59، ص6جتفسري القمي: يم، ُانظر: القّمي، عل بن إبراه .تفسري القمي

. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، احلسن بن عل بن بقاح :منهم ،كام أكثر األجاّلء الرواية عنه

احلّر العامل، حممد بن احلسن، . ُانظر: واحلسن بن عل بن يقطني .499، ص7ج: هتذيب األحكام

نظر: الطوي، حممد بن احلسن، . اُ واحلسني بن سعيد األهوازي . 672، ص61جوسائل الشيعة: 

. ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، محد بن حممد بن خالد الَبقيأو .664، ص7ج: هتذيب األحكام
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ى َحتّ  َوأن َيُكوَن ِِف َقِميصٍ  ،َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن الَ َيلَبَس ِرَداء   ×اهللِ َأِِب َعبدِ 

 .(6)«ُيعَرَف 

 سند الرواية الثانية دراسة

، وبمالحظة ء اختلفوا يف وثاقة سعدانالعلام غري أنّ  ،ال مشكلة يف سند هذه الرواية

 رواية معتَبة.الهذه يمكن القول: إّنه ثقة، وسند الرواية القرائن التي ُذكرت يف هامش 

 داللة الرواية الثانية دراسة

ا صاحب مّ أ»: الشهيدحيث قال  ؛من كتاب الذكرىالثاين تمل أن يكون الدليل حُي 

وخب  ×وخلب ابن أِب عمري املرسل عن الصادق ،ملا مرّ  ؛ز عن غريهاجلنازة، فيخلعه ليتميّ 

املقصود بخَب أيب بصري  الرواية، رغم أنّ  ه مل يذكر نّص ولكنّ  .(5)...«×أِب بصري عنه

يمكن أن  ال ؛ثالث. إذن د بني هذه الرواية والرواية التالية التي سنذكرها كدليلٍ مرتدّ 

 ستدالل بخَب أيب بصري. ما هي الرواية التي قصدها الشهيد عند اال نقول جزماً 

أبا بصري قد رواها  بمعنى أنّ  ،حيتمل أن تكون كلتا الروايتني رواية واحدة وقد

                                                                                                                                               

  

، 5جالكايف: . اُنظر: الكليني، حممد بن يعقوب، وعل بن احلكم األنباري . 618، ص5جالكايف: 

 و... ،65، ص5جالكايف: يعقوب، ُانظر: الكليني، حممد بن  .سامعيل بن بزيعإوحممد بن  .516ص

. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن بن عل بن فّضال :منهم ،كام روى عنه بعض أصحاب اإلمجاع

. ُانظر: الكليني، حممد بن واحلسن بن حمبوب بن الَّساد .664، ص1ج :احلسن، هتذيب األحكام

، 4جالكايف: د بن يعقوب، . اُنظر: الكليني، حمموبيّ أوفضالة بن  .216، ص4جالكايف: يعقوب، 

ستبعد ويُ  .678، ص6جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، يب عمريأوحممد بن . 528ص

 كّذاب. ضعيٍف  أن يروي هؤالء األجاّلء واألعالم عن راوٍ 

 .513، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

 .494ص ،6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (5)
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ز التميّ  وىل عىل أنّ كالرواية األُ  هذه الرواية تدّل  فإنّ  ،بلفظني. ولكن يف هناية املطاف

 .لصاحب العزاء مطلقاً  جائزٌ 

 ُيعرف لكيز تمّيالـ املعتربة الثانية ألبي بصري : الدليل الثالث

 َعن أِِب َعبدِ  ري،َعن أِِب َبص ،َعن ُسعَدانَ  ،َعن أبِيهِ  ،( )أمَحِد بِن أِِب َعبِد اهللِ الَبقِيّ  َعنهُ »

رَيانِِه أن ُيطِعُموا  ،ُيعَرَف  َحتّى َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب اجِلنَاَزِة أن ُيلِقي ِرَداَءهُ  ×اهللِ َوَينبَِغي جِلِ

 .(6)«امٍ َعنُه َثالَثَة أيّ 

 سند الرواية الثالثة دراسة

قد ، ويف سندها سعدان كالرواية السابقة ،. نعمأيضاً  مشكلة يف سند هذه الرواية ال

 بالتايل فهذه رواية معتَبة.؛ والكالم هناك عن وثاقته مرّ 

 داللة الرواية الثالثة دراسة

كون من كتاب يمكن أن ي فهذا الدليل أيضاً  سابق،كام سبق البيان يف الدليل ال

بوضوح عىل جواز  هذه الرواية كالروايتني السابقتني تدّل ، و(5) لالذكرى للشهيد األوّ 

 .ز لصاحب العزاء مطلقاً التميّ 

 يف جنازة إمساعيل ×ز اإلمام الصادقمتّي ـمعتربة القاسم : الدليل الرابع
دٍ  َعنِ  ،َعِن ابِن َأِِب ُعَمريٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعيِلُّ بُن إِبَراِهيم» الَقاِسِم بِن َُمَمَّ

َعِن احُلَسنِي بِن  ،(1)

                                                             

 . 369، ص5ج املحاسن: (6)

 .494، ص6ج الشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة: ُانظر:  (5)

. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، )رجال القاسم بن حممد: رغم أّنه واقفي بشهادة الشيخ الطوي  (4)

ُانظر: الكتب األربعة.  موردًا يف (76)إاّل أّن هناك قرائن عىل وثاقته: وقع يف . 435الطوي(: ص

 .418صالرتايب الشهرضائي، أكَب، املوسوعة الرجالية امليَّسة: 
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يَر باِلَ  ×اهللِ َخَرَج َأُبو َعبدِ  ×اهللِ  ُعثاَمن َقاَل: مَلَّا َماَت إِساَمِعيُل بُن َأِِب َعبدِ  ِ َم الِسَّ َفتََقدَّ

  .(6)«ِحَذاٍء َوالَ ِرَداءٍ 

 سند الرواية الرابعة دراسة
د  القاسم بن حممّ رواهتا إماميون ثقات، إاّل ّل ألّن ك ال مشكلة يف سند هذه الرواية؛

سند  هامش يف تلكن هناك قرائن عىل وثاقته كام مرّ ، والذي اختلف العلامء يف وثاقته

 هذه الرواية معتَبة. و هذا الراوي ثقة إذا اعتمدنا عليها فيمكن أن نقول: إنّ ، والرواية

 داللة الرواية الرابعة دراسة
وداللتها عىل ذلك واضحة. فهي  ز مطلقاً عىل جواز التميّ  (5)حلّل مة اهبا العاّل  استدّل 

 ز عن غريه بخلع الرداء، كام أنّ متيّ  ×صاحب العزاء وهو اإلمام الصادق عىل أنّ  تدّل 

 ؛بيه. وبالتايلأله وليس أباه أو أخاه أو جدّ  ×ت يف هذه الرواية هو ابن اإلمامامليّ 

اجلواز  خيتّص  وال، لصاحب العزاء مطلقاً  ئزٌ ز جاالتميّ  نستفيد من هذه الرواية أنّ 

                                                                                                                                               

  

ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  .احلسني بن سعيد األهوازي :منهم ،وأكثر األجاّلء الرواية عنه

احلّر العامل، حممد بن ُانظر:  .وأمحد بن حممد بن خالد الَبقي .311، ص6ج: األحكام هتذيب

ُانظر: الطوي،  .األشعري ىوأمحد بن حممد بن عيس .411، ص66جحلسن، وسائل الشيعة: ا

الكليني، حممد ُانظر:  .وعبداهلل بن حممد احلجال .665، ص6ج: األحكام هتذيبحممد بن احلسن، 

احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل ُانظر:  .وعل بن مهزيار .571، ص6جبن يعقوب، الكايف: 

 هتذيب. ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، بن القاسم البجل ىوموس .359، ص5ج: الشيعة

 و... 16، ص2ج :األحكام

الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ُانظر:  .كابن أيب عمري ،وروى عنه بعض أصحاب اإلمجاع أيضاً 

 .527، ص4ج: األحكام هتذيبُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  .وصفوان .321، ص6ج

ومّحاد بن  .87، ص8ج: األحكام هتذيبُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  .فضالة بن أّيوبو

كام روي عنه يف  .529، ص2ج: األحكام هتذيبُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  .اجلهني ىعيس

 . 43صكامل الزيارات: ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن حممد،  .كامل الزيارات أيضاً 

 . 513، ص4جبن يعقوب، الكايف: الكليني، حممد  (6)

 . 581، ص7جمنتهی املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (5)
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 حيتمل وجود خصوصية ملصيبة االبن. ه البيه، كام أنّ أله بمصيبة أبيه أو أخيه أو جدّ 

 النظرية الثالثة يفنتيجة البحث  

الروايات  نّ إحيث  ؛نظرية صحيحة متاماً  ز لصاحب العزاء مطلقاً نظرية جواز التميّ 

 وبالتايل فهذه النظرية صحيحة.  ،ةٌ تَبة وداللتها تامّ إلثباهتا مع املذكورةاألربع 

 ز لصاحب العزاء مطلقًااستحباب التمّي: النظرية الرابعة

بل هو  ،فحسب ز صاحب العزاء ليس جائزاً متيّ  من العلامء بأنّ  ذهب فريٌق 

 ، املجليس يف(5)مة احلّل يف التذكرة، العاّل (6)منهم ابن محزة يف الوسيلة أيضاً  مستحب  

 النجفي يف اجلواهرالشيخ حممد حسن و ،(2)وزاد املعاد (3)ومرآة العقول (4)بحار األنوار

ظاهر كالمه ُيوحي  نّ غري أح باستحباب ذلك مل يرّص وإن العلامء  كام أن بعض. (1)

ينبغي هذا العمل »حيث قاال:  ،ةريوالسبزواري يف الذخ ،األردبيل يف املجمعك بذلك

 الفعل واستحبابه. مطلوبيةهو  (ينبغي)اهر من لفظ والظ ،(7)«لصاحب امليت

 ةثالثة أدّل: الدليل على النظرية الرابعة

 ز لصاحب العزاء: ة عىل استحباب التميّ ذكر ثالثة أدلّ 

                                                             

 .17صابن محزة الطوي، حممد بن عل، الوسيلة:  ُانظر: (6)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (5)

 . 519، ص78 جاألنوار:  املجليس، حممد باقر، بحار ُانظر: (4)

 .654، ص3جمرآة العقول:  املجليس، حممد باقر، ُانظر: (3)

 .421صزاد املعاد:  املجليس، حممد باقر، ُانظر: (2)

 .576، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم:  ُانظر: (1)

ري، حممد باقر، السبزوا .218، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان: ُانظر:  (7)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: 
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 ه سبب ملعرفة صاحب العزاء ز بأّنلت التمّيالروايات اليت عّل: لالدليل األّو

 ن: عبارة ع زة التميّ كرت فيها علّ الروايات التي ذُ 

 ،(4)هبا يف التذكرة وقد استدّل  ،(5)الكالم عنها التي مرّ  (6)معتَبة ابن أيب عمري أّوال :

 .(1)واجلواهر ،(2)ةريوالذخ ،(3)واملجمع

هبا يف  استدّل ، و(8)قد سبق الكالم عنها أيضاً ، و(7)وىل أليب بصرياملعتَبة األُ  :ثانيا  

 .(66)واجلواهر ،(61)ةريوالذخ ،(9)املجمع

هبا  هي الرواية التي استدّل ، و(64)التي سبق بياهنا (65)املعتَبة الثانية أليب بصري :ثالثا  

                                                             

 ،×َعن َأيِب َعبِداهلل ،َعن َبعِض أَصَحابِهِ  ،َعن ابن أَيِب ُعَمريٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعِلُّ بُن إِبَراِهيم» (6)

ُه َصاِحُب املُِصيبَ  ىَقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن َيَضَع ِرَداَءُه َحت    .«ةِ َيعَلَم الن اُس َأن 

 .513، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، 

 .685: مّر يف صفحة (5)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (4)

 .218، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  ُانظر: (3)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (2)

 .576، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم:  ُانظر: (1)

دٍ » (7) َد بِن إِسَحاق ،احلَُسنُي بُن حُمَم  َعن أَيِب  ،َعن َأيِب َبِصريٍ  ،َعن َسعَداَن بِن ُمسلِمٍ  ،َعن أَمحَ

 ىَن يِف َقِميٍص َحت  وأن َيُكو ،َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن الَ َيلبََس ِرَداءً  ،×َعبِداهلل

 .513، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«ُيعَرَف 

 .684:مّر يف صفحة (8)

 .218، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان: ُانظر:  (9)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (61)

 .576، ص3 جالكالم:  النجفي حممد حسن، جواهر ُانظر: (66)

َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب  ،×َعن أَيِب َعبِداهلل ،َعن أَيِب َبِصريٍ  ،َعن َسعَدانَ  ،َعنُه َعن َأبِيهِ » (65)

امٍ  ،ُيعَرَف  ىاجِلنَاَزِة أن ُيلِقي ِرَداَءُه َحت   ِه أن ُيطِعُموا َعنُه َثالَثَة أي 
رَيانِ الَبقي، .«وَينبَِغي جِلِ

 .369، ص5جملحاسن: أمحد بن حممد، ا

 .682: مّر يف صفحة (64)
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 .(5)مجيع هذه الروايات معتَبة نّ أ تقدمو ،(6)صاحب احلدائق

 داللة هذه الروايات دراسة

 ، صاحب اجلواهرنوا تقريب االستدالل هبا، إاّل وا هبذه الروايات مل يبيّ الذين استدلّ  إنّ 

 عىل وجود أمرين فيها:  تفادة االستحباب من هذه الروايات اعتامداً يمكن اس ولكن

 ومرغوب فيه. هذا العمل مستحّب  حيث يظهر من هذه الكلمة أنّ  :(ينبغي). كلمة 1

بل يقتِض التعليل »عىل االستحباب، كام قال صاحب اجلواهر:  يدّل : . التعليل2

  .(4)«املذكور استحباب تغيري هيئة اللباس

 يف جنازة سعد |ز النيبمتّي ـمعتربة إسحاق : لثانيالدليل ا

 ا رواية وقمنا بدراسة سندها وتوصلنا إىل أهّن  ،سابقاً  (3)لقد ذكرنا هذه الرواية

  .(2)معتَبة السند

 داللة الرواية الثانية دراسة

واألردبيل يف  ،(1)مة احلّل يف التذكرةالعاّل ك :العلامء هبذه الرواية أعاظم استدّل 

 |وبيان االستدالل هبا كام يل: لقد مشى النبي .(8)والسبزواري يف الذخرية ،(7)معاملج

                                                             

 .87، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (6)

 .682ـ  685: صفحة من تمرّ  (5)

 .576، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم:  (4)

ر ،َعن أَبان ،َعن حُمِسِن بِن أمحَد ،َعنُه َعن أبِيهِ » (3) َقاَل أُبو  َقاَل: ،َعن إسَحاق بِن َعام 

  ىَمَش  ’ن  َرُسوَل اهللإ×: َعبِداهلل
ٍ
َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اهلل! مَتيِش  ،يِف ِجنَاَزِة َسعٍد بَِغرِي ِرَداء

؟ َفَقاَل: إينِّ َرأيُت املَالئَِكَة مَتيِش بَِغرِي أرِدَية َفأحبَبُت أن 
ٍ
. الَبقي، أمحد « هِبمأَتأّي بَِغرِي ِرَداء

 .416، ص5جسن: املحابن حممد، 

 .672: يف صفحة تمرّ  (2)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: االعاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (1)

 .218، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  ُانظر: (7)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (8)
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ه ليس نّ إ :وسعد )أي |توجد صلة قرابة بني النبي وال ،يف جنازة سعد بغري رداء

هذا ، وى باملالئكةه تأّس موقفه بأنّ  |عّلل رسول اهلل ثمّ  .بيه(أله أو جدّ  ،أو أباه ،أخاه

ز التميّ  أنّ  ةنستفيد من هذه الرواي ؛فيه. إذن مرغوٌب  أمرٌ  |يما فعله النب يعني أنّ 

؛ إذ ال ىلأوْ  لغري صاحب العزاء، فيثبت استحبابه لصاحب العزاء بطريٍق  مستحب  

ه ألنّ معنى الستحباب التميّز لغري صاحب العزاء، وعدم استحبابه لصاحب العزاء؛ 

 ز للجميع. عىل استحباب التميّ  فهذه الرواية تدّل ، املفجوع وصاحب املصيبة احلقيقي

 عىمن املّد الدليل أخّص: إشكال على داللة الرواية الثانية

سعد بن معاذ مل  وذلك ألنّ  ؛عىمن املدّ  هذه الرواية أخّص  إنّ ف (6)سابقاً  كام تقدم

يف  اً ز مستحبّ التميّ  يمكن أن يكونولذلك  عاظم؛بل كان من األ ،عادياً  يكن شخصاً 

ز التميّ  أنّ  وعليه الرواية ه فغاية ما تدّل  ،الناس وليس كّل  م،اظخصوص مصائب األع

واحلال أّن البحث ليس يف خصوص وأولياء اهلل.  األعاظميف مصيبة  مستحب  

يمكن االستدالل باألولوية لتعميم احلكم عىل  ال ؛إذناألعاظم، بل يف مطلق الناس، 

 .اظمت من األع إذا كان امليّ صاحب العزاء إاّل 

 يف جنازة إمساعيل ×ز اإلمام الصادقمتّيـ معتربة القاسم : الثالث الدليل

ا رواية معتَبة  أهّن وتبنّي  ،وقمنا بدراسة سندها سابقاً  (5)هذه الرواية نالقد ذكر

 .(4)السند

                                                             

 .639: حة يف صف اإلشكال مرّ  (6)

دٍ  ،َعن ابن أَيِب ُعَمريٍ  ،َعن َأبِيهِ  ، َعِلُّ بُن إِبَراِهيم» (5) َعِن احلَُسنِي بِن ُعثاَمن  ،َعِن الَقاِسِم بِن حُمَم 

ُبو َعبِداهلل ،×َقاَل: ملَ ا َماَت إِساَمِعيُل بُن أَيِب َعبِداهلل  × َخَرَج أَ
ٍ
يَر بِالَ ِحَذاء ِ َم الَّس   ،َفتََقد 

 َوالَ رِ 
ٍ
 .513، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«َداء

  .682: يف صفحة تمرّ  (4)



 696  ...................................................... القسم الثاين: حكم إقامة العزاء من املنظور الشيعي

 داللة الرواية الثالثة دراسة

ا عىل وداللته ،(4)ة املعادريوذخ (5)وجممع الفائدة (6)جاء هذا الدليل يف تذكرة الفقهاء

عىل استحباب  صاحب العزاء وفعله يدّل  ×فاإلمام الصادق ،طلوب واضحةٌ امل

أو  همل يكن والدو ×ابن اإلمام إسامعيل خرى فإنّ أُ  من جهةٍ ، هذا من جهة، وزالتميّ 

 ز مستحّب بل التميّ  ،حكم االستحباب بمصيبة األب أو األخ خيتّص  وبالتايل ال ؛أخاه

يمكن أن  ؛. إذنفيهاخلصوصية  ؛ إذ ال حيتملن قطعاً بوال توجد خصوصية لال ،مطلقاً 

ولو يف مصيبة  ،لصاحب العزاء مطلقاً  ز مستحّب التميّ  عىل أنّ  نقول: هذه الرواية تدّل 

 خ.األب واألأشخاص غري 

 النظرية الرابعة يفنتيجة البحث  

 ها)مخس روايات( كلّ  ةكر إلثباهتا ثالثة أدلّ فقد ذُ ، هذه النظرية صحيحة متاماً 

نستنتج  ؛لوجود مشكلة يف داللته. وعىل هذا ؛ الدليل الثاينإاّل  ،ة الداللةوتامّ  ،معتَبة

 ز لصاحب العزاء بشكل مطلق.فثبت استحباب التميّ  ،هذه النظرية صحيحة أنّ 

 خاّصةز يف مصيبة األب واألخ جواز التمّيـ ل  التفصيل األّو: النظرية اخلامسة

لني ذهب معظم  (2)مة احلّل يف املنتهىوالعاّل  ،(3)الطوي يف املبسوطكالشيخ ـ  املفصِّ

 ا غريمها فالأمّ  ،خاألب واألز لصاحب العزاء يف مصيبة إىل جواز التميّ ـ  (1)والتحرير

  ز يف مصيبتهم.َيوز التميّ 

                                                             

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (6)

 .218، ص5 ج األردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان: ُانظر: (5)

 .433، ص5 جعاد: ذخرية املالسبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (4)

 .689، ص6جاملبسوط: الطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (3)

 .347، ص7 جمنتهى املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (2)

 .56، ص6 جحترير األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (1)
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 زروايات التمّي: الدليل على النظرية اخلامسة

 األب واألخ وغريمها، ثمّ  قول الشيخ بالتفصيل بني يف املنتهى نقل العالمة احلّل  

؛ واألقرب عندي ما قاله الشيخ»، فقال: ز مطلقاً نقل قول ابن إدريس عىل حتريم التميّ 

 ،فوقها وكذا بإرسال هرف العاممة، أو أخذ مئزرٍ  ،ألّنه قد ورد استحباب التميّز بنزع الرداء

 .(6)«×ويؤّيده تعليل الصادق

 (5)معتَبة ابن أيب عمري :ذكرها، أي التي مرّ د، تلك الروايات مة باملؤيّ العاّل  مرادو

 أسانيد هذه الروايات وتبنّي  راسةأليب بصري. ولقد قمنا بد (3)والثانية (4)وىلواملعتَبة األُ 

 .(2)ا روايات معتَبة السندأهّن 

 إشكاالن على الدليل

يذكر  ه مللكنّ ، وبمصيبة األب واألخ اجلواز خيتّص  بأنّ  :مةقال العاّل : لاإلشكال األوّ 

بمصيبة  ختتّص  وال ،ز مطلقةهبا عىل التميّ  الروايات التي استدّل  ألنّ ؛ عاهعىل مدّ  دليالً 

 األب أو األخ.

                                                             

 .347، ص7 جمنتهى املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، (6)

 ،×َعن َأيِب َعبِداهلل ،َعن َبعِض أَصَحابِهِ  ،َعن ابن أَيِب ُعَمريٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعِلُّ بُن إِبَراِهيم» (5)

ُه َصاِحُب املُِصيبَةِ  ىَقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن َيَضَع ِرَداَءُه َحت   . «َيعَلَم الن اُس َأن 

 .513، ص4جكايف: الالكليني، حممد بن يعقوب، 

دٍ » (4) َد بِن إِسَحاق ،احلَُسنُي بُن حُمَم  َعن أَيِب  ،َعن َأيِب َبِصريٍ  ،َعن َسعَداَن بِن ُمسلِمٍ  ،َعن أَمحَ

 ىَوأن َيُكوَن يِف َقِميٍص َحت   ،َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب املُِصيبَِة أن الَ َيلبََس ِرَداءً  ،×اهلل َعبدِ 

 .513، ص4جالكايف: بن يعقوب،  . الكليني، حممد«ُيعَرَف 

َقاَل: َينبَِغي لَِصاِحِب  ،×اهلل َعن أيِب َعبدِ  ،َعن أَيِب َبِصريٍ  ،َعن َسعَدانَ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعنهُ » (3)

امٍ  ،ُيعَرَف  ىاجِلنَاَزِة أن ُيلِقي ِرَداَءُه َحت   ه ِأن ُيطِعُموا َعنُه َثالَثَة أي 
رَيانِ . الَبقي، «َوَينبَِغي جِلِ

 .369، ص5جاملحاسن: د بن حممد، أمح

 .682ـ  685 : صفحة من تمرّ  (2)
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؛ د تفصيل الشيختؤيّ  مة الدة التي أشار إليها العاّل الروايات املؤيّ الثاين: اإلشكال 

طالن القول عىل ب بالتايل فهي دليٌل ؛ ومطلق دون أي تفصيل ز بشكلٍ ا جتّوز التميّ ألهّن 

د نظرية اختصاص اجلواز تؤيّ  ال، ووالذي ذهب إليه ابن إدريس ،بالتحريم املطلق

 بمصيبة األب واألخ.

 النظرية اخلامسة يفنتيجة البحث  

عىل التفصيل الذي قالوا به  ال تدّل  تكرة التي ذُ فاألدلّ ، ةليست هذه النظرية تامّ 

  التفصيل األّول بدون دليل. فإذن؛قة. )اختصاص اجلواز بمصيبة األب واألخ( بل هي مطل

 بأب األب واألز يف مصيبة جواز التمّيـ التفصيل الثاني : النظرية السادسة

زراره ِف جنازة أ للرجل أن حيفي وحيّل  ويستحّب »قال أبوالصالح احللبي يف الكايف: 

  .(6)«ن عداهمدون مَ  ،ه ألبيهأبيه وجّد 

 له لدلي ال: الدليل على النظرية السادسة

 عىل ما ذهب إليه. مل يذكر دليالً ، و(5)د احللبي هبذا النوع من التفصيلتفرّ 

 النظرية السادسة يفنتيجة البحث  

بعد البحث ، وبدليل فكالم احللبي ليس مصحوباً ، ذكر هلذه النظرية دليلمل يُ 

 يعتمد عىل دليل. هذا النوع من التفصيل ال  أنّ ل يف الروايات تبنّي والتأمّ 

                                                             

 .548صالكايف يف الفقه: احللبي، أبو الصالح،  (6)

 املصدر السابق. (5)
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 ز عن اآلخرينالتمّي: جة النهائية للمصداق الثاني من مصاديق إقامة العزاءالنتي
 لغري صاحب العزاء بالنسبة

ة يف لل مرفوض ملشكدليلها األوّ  ألنّ  ؛نظرية التحريم ليست تامة يف أنّ  شّك  ال

 ،لكن نظرية الكراهة صحيحة، وداللته ودليلها الثاين مرفوض ملشكلة يف سنده

 الداللة.  ةُ وتامّ  مد عليها هذه النظرية صحيحةٌ فالرواية التي تعت

ا تستند إىل ألهّن ؛ ز خلصوص أولياء اهلل صحيحة أيضاً نظرية استحباب التميّ  كام أنّ 

 ة الكراهة فتختّص ص أدلّ هذه الرواية ختّص  ؛. إذنداللةً  ةٍ تامّ سندًا و رواية صحيحة

 . بة أولياء اهلل مستحّب ز يف مصيالتميّ  ألنّ  ز لغري أولياء اهلل؛الكراهة بالتميّ 

 لصاحب العزاء بالنسبة

ة. ولكن النظريات الثانية والثالثة ( ليست تامّ وىل )التحريم مطلقاً النظرية األُ 

ا تستند ألهّن ؛ ( صحيحةواالستحباب مطلقاً  ،، اجلواز مطلقاً والرابعة )الكراهة مطلقاً 

ل والسادسة )التفصيل األوّ  ا النظريتان اخلامسةتامة الداللة. أمّ  معتَبةٍ إىل روايات 

 والثاين( فال دليل عليهام. 

ة نظريتي أدلّ  ة الكراهة واالستحباب بأن نقول: صحيح أنّ ويمكن اجلمع بني أدلّ 

ة عىل الكراهة مطلقة وتشمل غري ولكن الروايات الدالّ  ،ةالكراهة واالستحباب تامّ 

؛ بصاحب العزاء ّص ة عىل االستحباب ختتوالروايات الدالّ  ،صاحب العزاء أيضاً 

بغري صاحب  ة عىل الكراهة ال تريد اإلطالق بل ختتّص الروايات الدالّ  فنستنتج أنّ 

مل روايات وحُت  ،حُتمل روايات الكراهة عىل غري صاحب العزاء :أي العزاء

 دون معارض.من االستحباب عىل صاحب العزاء 

 مصيبة أولياء اهلل ز يفق بغري صاحب العزاء، فالتميّ آخر يتعلّ  هناك تفصيٌل  ،نعم

وروايات الكراهة هذه  ،ة الناسيف مصيبة عامّ  ه مكروهٌ لكنّ ، ومستحب   عاظمواأل
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ة عىل استحباب تتعارض مع الروايات الدالّ  فهي ال ؛ة الناس. وبالتايلق بعامّ تتعلّ 

 ز لغري صاحب العزاء يف خصوص مصائب أولياء اهلل. التميّ 

يف  بل هو مستحب   ،ماً ء يف املصيبة ليس حمرّ ز غري صاحب العزامتيّ  ونستنتج أنّ 

يف مصيبة  ه مكروهٌ لكنّ ، و(عاظميف مصائب أولياء اهلل واأل: )أي بعض احلاالت

)سواء أكان يف  مطلقاً  بل هو مستحب   ،ماً ز صاحب العزاء ليس حمرّ متيّ  غريهم. كام أنّ 

  أو غريهم(. ،مصيبة األب واجلد واألخ

 ثالث نظريات ـ النو  : املصداق الثالث

، (6)التحريم مطلقاً : هي، وذكر العلامء ثالث نظريات يف حكم إقامة العزاء بالنوح

  .أو بالباطل والتفصيل بني النوح باحلّق  ،الكراهة مطلقاً 

 حتريم النو  مطلقًا: وىلالنظرية اأُل

ظاهر كالمهام ، وبتحريم النوح (4)وابن محزة يف الوسيلة (5)قال الشيخ يف املبسوط

النوح حرام  هذا يعني أنّ ، ودا حكم التحريم بالنوح الباطلام مل يقيّ هّن إحيث  ؛اإلطالق

 . ولو كان باحلّق 

 دليالن: وىلالدليل على النظرية اأُل

 حلرمة النوح مطلقًا مُتّسك بدليلني. 

                                                             

 ولو كان باحلّق. حرامٌ  هذا اإلطالق يقابل القول بالتفصيل الذي سيأيت، واملقصود به أّن النوَح  (6)

 .689، ص6 جبسوط: املالطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (5)

 .19صابن محزة الطوي، حممد بن عل، الوسيلة:  ُانظر: (4)
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 اإلمجاع: الدليل األول

 . أيضاً  احلّق كالمه مطلق يشمل النوح ب، و(6)عى الشيخ اإلمجاع عىل حتريم النوحادّ 

 لإشكال على الدليل األّو

  .(5)يرد عليه نفس اإلشكال السابق عىل اإلمجاعات املنقولة

 إطالق الروايات الناهية: الدليل الثاني

واحلّق جواز »أشار النراقي إىل الدليل الثاين كنظرية يف هذا املجال )قيل( حيث قال: 

ملستفيضة املجّوزة الواردة ِف موارد خمتلفة النوح عليه باحلّق ال بالباهل... واجلمع بني ا

عل احلّق والثانية عل الباهل. وقيل بتحريمه مطلقا   ولواألخبار الناهية عنه، بحمل األُ 

  .(4)«وضعفه ظاهر ،(1)أخذا  بإهالق الثانية

 على الدليل الثاني إشكاٌل

ود إىل وجود ا السبب يف ضعفه فيعأمّ  ،فهضعّ  ثمّ  دليلأشار النراقي إىل هذا ال

قني من يمن اجلمع بني هذين الفر زة مقابل اإلطالقات الناهية، فال بدّ إطالقات جموّ 

 الروايات.

                                                             

 .689، ص6ج املبسوط: الطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (6)

 .632: يف صفحةاإلشكال مّر  (5)

ِعنَد تِلَك  َعَليِه بِنِعَمٍة َفَجاءَ اهلل َقاَل: َمن َأنَعَم  ،×اهلل َعن َأيِب َعبدِ »الروايات الناهية مثل:  (4)

لَك املُِصيبَِة بِنَائَِحٍة َفَقد  ،النِّعَمِة بِِمزَماٍر َفَقد َكَفَرَها
َوَمن ُأِصيَب بُِمِصيبٍَة َفَجاَء ِعنَد تِ

دٍ »و ، «َكَفَرَها َ  :يِف َحِديِث املَنَاِهي ’َعِن الن بِيِّ  ^،َعن آَبائِهِ  ،÷َعن َجعَفِر بِن حُمَم   ىهَن

ِة ِعنَد ا ن  َ  ،ملُِصيبَةِ َعِن الر  دٍ »و ،«َعِن النِّيَاَحة ىوهَن َعن  ^،َعن آَبائِهِ  ،÷َعن َجعَفِر بِن حُمَم 

تِي إىَل ’اهللَقاَل: َقاَل َرُسوُل  ،×َعِلي  َيوِم الِقيَاَمِة... َوالنِّيَاَحُة َوإِن   : أَرَبَعٌة اَل َتَزاُل يِف ُأم 

ا تَ  الن ائَِحَة إَِذا مَل َتتُب الِقيَاَمِة َوَعَليَها ِِسَباٌل ِمن َقطَِراٍن َوِدرٌع ِمن  ُقوُم َيومَ َقبَل َموهِتَ

 . 658، ص67جالشيعة: وسائل. احلّر العامل، حممد بن احلسن، «َحَرب

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  (3)
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 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  

 وذلك لضعف دليليها.  ؛ةوىل ليست تامّ النظرية األُ  أنّ يف  شّك  ال

 كراهة النو  مطلقًا: النظرية الثانية

 ، والقول بالكراهية مطلقا  غري بعيد»ل يف مفتاح الكرامة: العام سّيد حممد جوادقال ال

ملكان املوّثقة املذكورة، موّثقة سامعة من قوله: سألته  ؛(2)وغريه (1)التهذيب ِف عليه نّص  كام

 .(1)«فكرهه ،عن كسب املغنّية والنائحة

 ية كراهة كسب املغّن ـمعتربة مساعة : الدليل على النظرية الثانية

 [×َأَبا َعْبِد اهللِ] َعن ساَمَعَة َقاَل: َسأَلتُهُ  ،َعن ُعثاَمَن بِن َسِعيدٍ ، َسنُي بُن َسِعيدٍ احُل  ىَروَ »

  .(3)«َعن َكسِب املَُغنِّيَِة والنَّائَِحِة َفَكِرَههُ 

 سند الرواية دراسة

وذكر يف سندها اسم عثامن بن سعيد. ولكن  ،يف التهذيب ةيهذه الرواالشيخ  أخرج

ه يف احلقيقة عثامن بن عيسى. كام نكتشف أنّ  (الراوي واملروي َعنه)عىل قرينة  إذا اعتمدنا

الشيخ نفسه ذكر يف سندها اسم عثامن بن عيسى، عندما نقل الرواية يف  أنّ 

ه قال بالوقف بعد فقد شهد النجايش والشيخ بأنّ  ،ق بوثاقتهأما فيام يتعلّ  ،(2)االستبصار

                                                             

 .429، ص1جهتذيب األحكام: الطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (6)

 .11، ص4جاالستبصار: بن احلسن،  الطوي، حممد ُانظر: (5)

 .684، ص65جمفتاح الكرامة: العامل، حممد جواد،  (4)

 . 429، ص1جاألحكام:   هتذيبالطوي، حممد بن احلسن،  (3)

لتُهُ  ،َعن ساَمَعةَ ى،َعن ُعثاَمَن بِن ِعيَس ، َسِعيدٍ احلَُسنُي بنُ » (2) املَُغنِّيَِة  َكسِب  َعن ]×[َقاَل: َسأَ

 .11، ص4جستبصار: االالطوي، حممد بن احلسن،  .«ئَِحِة َفَكِرَههُ َوالن ا
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ولكن حسب رواية الكيش  ،من رؤساء الواقفة وكان ،(6)×استشهاد اإلمام الكاظم

 .(4) ه من أصحاب اإلمجاعثقة. كام ذهبت مجاعة إىل أنّ وأّنه  ،(5)ه قد تاب عن الوقففإنّ 

  .(3)مفتاح الكرامة موثقةيف ها كام عدّ  ،هذه الرواية معتَبة السند ؛إذن

 داللة الرواية دراسة

والقول »راهة النوح بالباطل وقال: العامل إلثبات ك السيّد حممد جوادهبا  استدّل 

  .(5)«املذكورة املوّثقة ملكان...  بالكراهية مطلقا  غري بعيد

 على داللة الرواية إشكاٌل

ن متتهن النوح وتكسب املال عن طريق النوح عىل موتى هذه الرواية بمَ  ختتّص 

 يصّح  ال ؛هذا ال عالقة له بصاحب العزاء الذي ينوح عىل فقيده. إذن، واآلخرين

 هبذه الرواية. ه استدالل

 النظرية الثانية يفنتيجة البحث  

عىل ؛ وة الداللةالرواية املذكورة معتَبة السند وتامّ  ألنّ ؛ النظرية الثانية صحيحة

 .ى لو كان باحلّق حتّ  ،ت مكروه مطلقاً النوح عىل امليّ  هذا فإنّ 

 التفصيل بني النو  باحلق والنو  بالباطل: النظرية الثالثة

وحّرموا النوح الباطل.  فجّوزوا النوح باحلّق  ،من العلامء بالتفصيل قال كثريٌ 

                                                             

الطوي، حممد بن احلسن،  . 411ص: النجايش، أمحد بن عل، فهرست أسامء مصنفي الشيعة ُانظر: (6)

 .431صفهرست: ال

 .297ص: (الكيش رجال الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) ُانظر: (5)

 .221ص: ابقاملصدر الس (4)

 .684، ص65جمفتاح الكرامة: العامل، حممد جواد،  ُانظر: (3)

 املصدر السابق. (2)
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مة احلّل يف والعاّل  ،(6)ق احلّل يف املخترصكاملحقّ  ،من هؤالء ح هبذا التفصيل فريٌق ورّص 

والشهيد الثاين يف  ،(2)ل يف البيانوالشهيد األوّ  ،(3)واملنتهى (4)ةيوالنها (5)التذكرة

والنراقي  ،(9)وزاد املعاد (8)واملجليس يف البحار ،(7)ةريلسبزواري يف الذخوا ،(1)الروضة

  .(65)النجفي يف النجاةالشيخ حممد حسن و ،(66)والبحراين يف السداد ،(61)يف املعتمد

لكن مفهوم كالمهم ُيوحي ، وحوا بالتفصيلمل يرّص  املفّصلني وهناك فريق آخر من

، الشهيد األّول (63)، العاّلمة احلّل يف التحرير(64)، من قبيل: ابن إدريس يف الَّسائربذلك

، الفيض الكاشاين يف (61)، املحّقق األردبيل يف جممع الفائدة والَبهان(62)يف الذكرى

  .(69)املحّقق القمي يف غنائم األّيامو، (68)والنخبة (67)مفاتيح الرشائع

                                                             

 .661، ص6 جاملخترص النافع: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  ُانظر: (6)

 .651، ص5 جتذكرة الفقهاء: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (5)

 .589، ص5 جهناية األحكام: سن بن يوسف، العاّلمة احلّل، احل ُانظر: (4)

 .354، ص7 جمنتهى املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (3)

 .81صالبيان: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (2)

 .564، ص4 جالروضة البهية: الشهيد الثاين، زين الدين بن عل،  ُانظر: (1)

 .432، ص5 جذخرية املعاد: باقر، السبزواري، حممد  ُانظر: (7)

 .612، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (8)

 .421صزاد املعاد: املجليس، حممد باقر،  ُانظر: (9)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  ُانظر: (61)

 .38صآل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد:  ُانظر: (66)

 .35صنجاة العباد: حممد حسن، النجفي،  ُانظر: (65)

 .674، ص6جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر:  ُانظر: (64)

 .56، ص6جحترير األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (63)

 .27، ص5جذكرى الشيعة: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (62)

 .72، ص8ججممع الفائدة والَبهان:  األردبيل، أمحد بن حممد، ُانظر:  (61)

 .672، ص5جالفيض الكاشاين، حممد حمسن، مفاتيح الرشائع:  ُانظر: (67)

 .584صالنخبة:  الفيض الكاشاين، حممد حمسن، ُانظر: (68)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ املريزا القّمي، أبو القاسم،  ُانظر: (69)
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 ة ثالثة أدّل: الدليل على النظرية الثالثة

 عىل دليلني:  شتملوالنوح بالباطل، ت لنوح باحلّق نظرية التفصيل بني ا

 اإلمجاع وعدم اخلالف: الدليل األول

مة يف منتهي كام قال العاّل ، اعتَب بعض العلامء أن نظرية التفصيل تستند إىل اإلمجاع

بل نقل  ،بينام البعض اآلخر مل يّدع اإلمجاع عىل ذلك .(5) واملجليس يف البحار ،(6)املطلب

. ونقل ابن إدريس يف الَّسائر (4) منهم النراقي يف معتمد الشيعة ،اآلخرين اإلمجاع عن

ويثبت من مفهوم  .(3)حتريم النوح بالباطل فقط( :اإلمجاع عىل أحد طريف التفصيل )أي

عى عدم اخلالف عىل السبزواري ادّ  ، كام أنّ كالمه اإلمجاع عىل الطرف األخر أيضاً 

  .(2)القول بالتفصيل

 لدليل األّوإشكال على ال

فالعلامء طعنوا  ؛عاء عدم اخلالفوكذلك ادّ  ،ة كام مرّ اإلمجاع املنقول ليس حجّ  إنّ 

يف  يبقى شك   فال ؛عاء عدم اخلالفه أفضل من ادّ رغم أنّ  ،ية اإلمجاع املنقوليف حجّ 

عاء ادّ  صول أنّ عن ذلك فقد ثبت يف علم األُ  وفضالً  ،(1)عاء عدم اخلالفية ادّ عدم حجّ 

 يمكن االعتامد عليه. الًا، ورشع ةً الف ليس حجّ عدم اخل

                                                             

 .354، ص7 جمنتهى املطلب:  العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، ُانظر: (6)

 .612، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (5)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  ُانظر: (4)

 .674، ص6 جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر:  ُانظر: (3)

 .432، ص5 جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  ُانظر: (2)

 .632: ّر يف صفحةم (1)
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 ثالث رواياتـ  الروايات : الدليل الثاني

 ثالث روايات:  عىل القول بالتفصيل ن الدليل الثاينيتضمّ 

 |م سلمة بني يدي رسول اهللنو  ُأـ صحيحة أبي محزة : وىلالرواية اأُل

دٍ » َعن َأِِب  ،َعن َأِِب مَحَزة ،ن َمالِِك بِن َعطِيَّةعَ  ،َعن َعيِلِّ بِن احَلَكمِ  ،َأمَحُد بُن َُمَمَّ

ّن آَل املُغرَيِة َقد َأَقاُموا إ: |َقاَل: َماَت الَولِيُد بُن املَُغرَيِة َفَقالَت ُأمُّ َسَلَمة لِلنَّبِيِّ  ×َجعَفرٍ 

ا يَّأَت...  ،َمنَاَحة  َفأَذَهُب إِلَيِهم؟ َفَأذَِن هَلَ َها َبنَي َيَدي َرُسوِل َفنَ َفَلبَِست ثِيَاَِبَا َوَُتَ َدَبِت ابَن َعمِّ

  .(1)«َواَل َقاَل َشيئا   |: َفاَم َعاَب َذلَِك َعَليَها النَّبِيُّ ×... َقاَل |ِاهلل

 وىلسند الرواية اأُل دراسة

ه أسند الرواية مجيع رواهتا إماميون ثقات. ورغم أنّ  ألنّ  صحيح؛ ةيهذه الروا سند

ةٍ »إىل    .(5)بيانه كام مرّ  ،بصحة السند خيّل  ه الإال أنّ « ِمن أصَحابِنَا ِعدَّ

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة

ق إىل تقريب مل يتطرّ  املريزا القميولكن  ،(4)امهذا الدليل يف كتاب غنائم األيّ  ذكر

وندبت بني  ،سلمة أرادت الذهاب إىل جملس النوح مّ أُ  تقريبه بأنّ  لعّل ، واالستدالل

تنوح بكلامت  سلمة ال مّ أُ  يف أنّ  شّك  ال عن ذلك. ثمّ  هَ فلم ين ،|يدي رسول اهلل

عندما تكون بني يدي  ةً خاّص  ،سلمة بعيد مّ صدور هذا الفعل عن أُ  ألنّ  ؛قبيحة وباطلة

 النوح باحلّق  نستنتج أنّ  ؛. إذن’يؤّيده النبيو فعلها جائزٌ  ضح أنّ فيتّ  ؛|رسول اهلل

 .والنوح بالباطل حرامٌ  ،جائزٌ 

                                                             

 .667، ص2جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

 .6، هامش: 631: يف صفحة  الكالم عنها مرّ  (5)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ املريزا القّمي، أبو القاسم،  ُانظر: (4)
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 عىمن املّد الدليل أخّص: وىلة الرواية اأُلإشكال على دالل

هذه الرواية سكتت عن النوح  لذلك فإنّ ؛ وسلمة ناحت باحلّق  مّ أُ  يف أنّ  ال شّك 

غاية ما تثبته هذه  فإنّ  :آخر عى. وبتعبريٍ من املدّ  الدليل أخّص  فإنّ  ؛عىل هذا، وبالباطل

 حرمة النوح بالباطل.عىل  تدّل  ها الولكنّ  ،جائزٌ  النوح باحلّق  الرواية هي أنّ 

ـ رواية علي بن أمح: الرواية الثانية  | على رسول اهلل ‘دة فاطمةنو  السّيد 

َعن  ^،َعن آَبائِهِ  ،÷بِن َجعَفرٍ ُموَسى بِإِسنَادِِه َعن  ،َوَعن َعيِلِّ بِن َأمَحد الَعاِصِميِّ »

َ َرُسوُل اهللِ أّن َفاهَِمةَ  :×َعيِلٍّ  ِه َما َأدَناهُ  !ُل: َوا َأَبتَاهكاَنت َتُقو |مَلَّا ُتُوِفِّ  !َوا َأَبتَاه !ِمن َربِّ

ُه إَِذا َأَتاهُ  !َوا َأَبتَاه !َجنَاُن اخُللِد َمثَواهُ  ُسُل ُتَسلُِّم َعَليِه ِحنَي  !َيا َأَبتَاه !ُيكِرُمُه َربُّ بُّ والرُّ الرَّ

  .(6)«!َتلَقاهُ 

 سند الرواية الثانية دراسة

 ذكر اسمه يف كتب الرجال.أمحد العاصمي الذي مل يُ  عل بن ةيهذه الروا يف سند

 داللة الرواية الثانية دراسة

لكن داللتها عىل  ،(4)ي يف الغنائمواملريزا القمّ  ،(5)ل يف الذكرىهبا الشهيد األوّ  استدّل 

 .بجواز النوح باحلّق  وختتّص ؛ عى كالدليل السابقمن املدّ  فهي أخّص ، ةعى ليست تامّ املدّ 

                                                             

 .564، ص34جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  (6)

 .27، ص5 جّكي، ذكرى الشيعة: الشهيد األّول، حممد بن م ُانظر: (5)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ املريزا القّمي، أبو القاسم،  ُانظر: (4) 
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 للنو  ×تأييد اإلمام الصادقـ مرسلة الصدوق : ثالثةالرواية ال

  .(5)ا رواية مرسلةإهّن  :سندها وقلنا بحثناو (6)ةيت هذه الرواسبق

 داللة الرواية الثالثة دراسة

ولكن يرد عليه نفس اإلشكال ، أيضاً  (3) والغنائم (4) الذكرى استدّل به يفهذا الدليل 

 عى. من املدّ  ه أخّص نّ أ :يأ، الذي ورد عىل داللة الدليل السابق

 اجلمع بني الروايات: الدليل الثالث

 ،جائزٌ  باحلّق  النوَح  أنّ  عىل يدّل  الناهيةالروايات زة والروايات املجوّ  اجلمع بني

 ،ل عىل النوح باحلّق الروايات املجوزة حُتمَ  فإنّ  :خرىأُ  . وبعبارةٍ والنوح بالباطل حرامٌ 

 نوح بالباطل. ل عىل المَ والروايات الناهية حُت 

 الدليل الثالث دراسة

ه يبدو أنّ ، و(1) وأشار إليه غنائم األيام أيضاً  ،(2) كر هذا الدليل يف معتمد الشيعةذُ  

 ته: لوجود الشاهد عىل صحّ  ؛صحيحدليل ٌ 

                                                             

َف َرُسوُل » (6) َسِمَع ِمن ُكلِّ َداٍر ُقتَِل ِمن أَهلَِها  ،ِمن َوقَعِة ُأُحٍد إىَل املَِدينَةِ  ’اهللَوملَ ا انرَصَ

هِ ، َومَل َيسَمع ِمن دَ َقتِيٌل َنوحًا َوُبَكاءً  ن  مَحَزَة ال َبَواكَِي َلُه، فَ ’َفَقاَل  ،اِر مَحَزَة َعمِّ
 ىَل آ: َلكِ

َيبَدُءوا بَِحمَزَة َفيَنُوُحوا َعَليِه َوَيبُكوُه،  ىَميٍِّت َوالَ َيبُكوُه َحت   َأهُل املَِدينَِة أن الَ َينُوُحوا َعىَل 

 .684، ص6جالفقيه:   حيّضهال َمن الصدوق، حممد بن عل،  .«اليَوِم َعَل َذلَِك  َفُهم إىل

  .621: يف صفحة تمرّ  (5)

 .27، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة:  ُانظر: (4)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ املريزا القّمي، أبو القاسم،  ُانظر: (3)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  ُانظر: (2)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ لقاسم، املريزا القّمي، أبو ا ُانظر: (1)
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 شاهد اجلمع: نياحة اجلاهلية

ام استظهر من كالم املبسوط وابن محزة إرادُت (1)بل الشهيد ِف الذكرى»قال اآلمل: 

  .(2)«نياحة اجلاهلية كانت كذلك غالبا   نّ أب مستشهدا   ،ماها حرّ َمّ  ؛النوح بالباهل

لذلك ورد ؛ ومع أقوال باطلة غالباً  يف اجلاهلية ترتافقملا كانت النياحة  أنّ  بمعنى

لكن َيب ، وأصل النوح جائزٌ   أنّ هكذا يتبنّي ، و^النهي عنها يف روايات أهل البيت

 باطلة. قوالٍ يرتافق مع أ أن ال

 النظرية الثالثة يفنتيجة البحث  

 :أو بالباطل( ة للنظرية الثالثة )التفصيل بني النوح باحلّق ذكرنا ثالثة أدلّ 

 وهو غري معتَب يف ما نحن فيه. : ل )اإلمجاع(الدليل األوّ  

أو الداللة أو  السندلوجود مشاكل يف  ؛ضعيٌف  : والدليل الثاين )الروايات( 

 كليهام. 

 مشكلة فيه. فال  :ا الدليل الثالث )اجلمع بني الروايات(أمّ 

 النو : النتيجة النهائية للمصداق الثالث من مصاديق العزاء

ا تستند إىل اإلمجاع وعدم ألهّن كام تقّدم؛  نظرية التحريم املطلق ليست صحيحة

ت االستدالل بخصوص إطالقات الروايا يصّح  ه الكام أنّ  ،ية هلامال حجّ ، واخلالف

 الناهية إلثبات احلرمة. 

ة ا تستند إىل رواية صحيحة السند وتامّ ألهّن  فهي صحيحة؛ ا نظرية الكراهة مطلقاً أمّ 

 :قلناو ةوقد ذكرنا هلا ثالثة أدلّ ، والباطل تبقى نظرية التفصيل بني النوح باحلّق ، الداللة

                                                             

 .29، ص5ج الشيعة: ىذكرالشهيد األّول، حممد بن مّكي،  ُانظر: (6)

 .51، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  (5)
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ولكن يبقى له  ،عىملدّ من ا ام أخّص أو ألهّن  ،يةلعدم احلجّ  ؛لني ضعيفانالدليلني األوّ  إنّ 

 هو مدعومٌ ، وهو اجلمع بني الروايات الناهية والروايات املجوزة، وآخر صحيح دليٌل 

 كام سبق. مجعٍ  بشاهد

 فليس وإاّل  ،باطلة إذا مل يشتمل عىل أقوالٍ  إقامة العزاء بالنوح جائزٌ  نستنتج أنّ  ؛إذن

النوح من دون  بأنّ  :القول عىل الدليل املذكور يف نظرية الكراهة يمكن بجائز. وبناءً 

 . ه يف نفس الوقت مكروهٌ لكنّ ، وأقوال باطلة جائزٌ 

 ثالث نظرياتـ الصراخ : املصداق الرابع

، (6)الكراهة مطلقاً  هي:، وللفقهاء ثالث نظريات حول حكم الرصاخ يف مصيبة امليت

 .االعتدال والتفصيل بني الرصاخ املعتدل واخلارج عن حدّ  ،التحريم مطلقاً 

 كراهة الصراخ مطلقًا: وىللنظرية اأُلا

 وإن كان بصوٍت  ،ت مكروهالرصاخ يف مصيبة امليّ  بأنّ  :من العلامء فريٌق قال 

واحلّر  ،(4)والشيخ البهائي يف احلبل املتني، (5)ل يف الذكرىاألوّ  الشهيد :منهم، معتدل

ث النوري واملحدِّ  ،(1)وزاد املعاد (2)مة املجليس يف البحاروالعاّل ، (3)العامل يف الوسائل

  .(7)يف املستدرك

                                                             

 .هذا اإلطالق يقابل القول بالتقصيل الذي سيأتی (6)

 .27، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة:  ُانظر: (5)

 .19صاحلبل املتني: البهائي، حممد بن احلسني،  ُانظر: (4)

 .576، ص4 جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة:  ُانظر: (3)

 .89، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (2)

 .427صزاد املعاد: املجليس، حممد باقر،  ُانظر: (1)

 . 339، ص5 جمستدرك الوسائل: حسني،  املحّدث النوري، املريزا ُانظر: (7)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  511

 ةأربعة أدّل: وىلالدليل على النظرية اأُل

 ت: ة إلثبات كراهة الرصاخ يف مصيبة امليّ ذكر العلامء أربعة أدلّ  

 باطٌلعملٌ الصراخ ـ صحيحة زرارة : لالدليل األّو

َقاَل: َحََّضَ  ،َعن ُزَراَرةَ  ،بِن ِرَئاٍب  َعن َعيِلِّ  ،َعن ابِن ََمُبوٍب  ،َعن َأبِيهِ  ،َعيِلُّ بُن إِبَراِهيم»

َخت َصاِرَخةٌ  ،اَن فِيَها َعطَاءٌ كَ وَ  ،ِمن ُقَريٍش َوَأَنا َمَعهُ  َجنَاَزَة َرُجلٍ  ×َأُبو َجعَفرٍ  َفَقاَل  ،َفََصَ

 × َجعَفرٍ َقاَل: َفُقلُت: أِلَِِب  ،َفَرَجَع َعطَاءٌ  .َقاَل: َفَلم َتسُكت .َعطَاٌء: لَتَسُكتِنَّ َأو لَنَرِجَعنَّ 

ا: لَتَسُكتِنَّ َأو َلنَرِجَعنَّ  .أّن َعطَاء  َقد َرَجعَ  اِرَخُة َفَقاَل هَلَ َخت َهِذِه الصَّ  .َقاَل: َومِلَ؟ ُقلُت: ََصَ

َفَلو َأنَّا إَِذا َرَأينَا َشيئا  ِمَن البَاهِِل َمَع احَلقِّ َتَركنَا لَُه  ؛بِنَا َفَقاَل: امضِ  ،َفَرَجعَ  ،َفَلم َتسُكت

؟ مَل َنقِض َحقَّ ُمسلِمٍ احَل   .(1)«قَّ

 وىلسند الرواية اأُل دراسة

 مجيع رواهتا إماميون ثقات. ألنّ  ؛صحيٌح  ةيهذه الروا سند

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة

قد استفاد من كلمة ، وخ البهائييللش (5) كر هذا الدليل يف كتاب احلبل املتنيذُ 

ذلك: قرينة عىل ة والصحيحه االستفادة هذ، وتد كراهة الرصاخ عىل امليّ تأكُّ  «باهل»

إذ يصح إطالقها عىل  ه واجب؛ال يعني بالّضورة أنّ  عىل أمرٍ  «ّق احل»إطالق كلمة  أنّ 

 ختتّص  كلمة الباطل كذلك ال إنّ ـ : عىل قرينة املقابلة  اعتامداً ـ   ونقول ،أمر صحيح كّل 

يمكن استفادة التحريم من هذه  ال ؛. إذنطلق عىل املكروه أيضاً بل تُ  ،مةمور املحرّ باألُ 

 عىل الكراهة. ا تدّل الصواب أهّن ، والعبارة

                                                             

 .676، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

 .19صاحلبل املتني: البهائي، حممد بن احلسني،  ُانظر: (5)
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حيث  ؛تاملراد منه حضور جنازة هذا امليّ  فإنّ  .«مَل َنقِض َحقَّ ُمسلِمٍ »: ×ا قولهأمّ 

تدعو إليه األخالق اإلسالمية.  بل مستحب   ،ليس واجباً  احلضور يف أنّ  شّك  الإنه 

يف هذه  «باهل»كلمة   باالعتامد عىل قرينة السياق أنّ يتبنّي يمكن أن نقول:  ؛وعىل هذا

ة االستدالل ضح صحّ هكذا تتّ ، وعىل كراهته بل تدّل  ،عىل حرمة الفعل تدّل  الرواية ال

 هبذه الرواية عىل كراهة الرصاخ.

 ينبغي الصيا  الـ مرأة احلسن الصيقل ارواية : الدليل الثاني

ٌة ِمن َأصَحابِنَا» َعِن امَرَأةِ  ،َعن َعيِلِّ بِن ُعقبَة ،َعِن احَلَسِن بِن َعيِلٍّ  ،هِل بِن ِزَيادٍ َعن َس  ،ِعدَّ

يَقلِ  يَاُح َينَبِغي  َقاَل: الَ  ×اهللِ َعبدِ  َعن َأِِب  ،احَلَسِن الصَّ   .(6)«َشقُّ الثِّيَاِب  َوالَ  ،املَيِِّت  َعل الصِّ

 سند الرواية الثانية دراسة

ذكر يف كتب ا مل تُ إهّن حيث  ،مرأة احلسن الصيقلالوجود  ؛ضعيف ةيهذه الروا سند

من االستدالل  بدّ  ال ؛إذن .(5)اخلوئي بضعف هذه الرواية السّيدح لقد رّص ، والرجال

وسيأيت الكالم عنها  ،مضموهنا قريب من هذه الرواية ألنّ ؛ اح املدائنيبمعتَبة جرّ 

 كدليل ثالث عىل هذه النظرية.

 لثانيةداللة الرواية ا دراسة

 يبدو أنّ ، واره أسندها إىل احلسن الصفّ ولكنّ  ،(4)الشهيد يف الذكرى ةيذكر هذه الروا

املجليس  عاّلمةال ورغم أنّ ، (3)مرأة احلسن الصيقلاا مروية عن ألهّن  منه؛ قلم هذا سهو

                                                             

 .552، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (6)

اث السيّد أيب القاسم الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبح ُانظر: (5)

 .438، ص9 ج (:موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )

 . 27، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة:  ُانظر: (4)

 .618، ص79جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (3)
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وقد  ،مرأة احلسن الصيقلاا رواية الصحيح أهّن   أنّ إاّل  ار أيضاً رواها عن احلسن الصفّ 

وِف  ،املعروف ِف كتب الفروع عن احلسن الصيقل أنّ »ليه صاحب اجلواهر بقوله: أشار إ

 .(1)«واألمر سهل ،ار بدل الصيقلالذكرى الصفّ 

والتي حتمل  ،اح املدائنيالشهيد بمعتَبة جرّ  كان من األفضل أن يستدّل  وقد

عى  املدّ داللة هذه الرواية عىل فإنّ  ،وال مشكلة يف سندها. ورغم ذلك مماثالً  مضموناً 

 «ينبغي ال»عبارة  كام سيأيت يف املباحث القادمة فقد اعتَب بعض العلامء أنّ ، وواضحة

 كام استظهره الشهيد. ،ا ظاهرة يف الكراهةلكن احلقيقة أهّن ، وظاهرة يف التحريم

 ينبغي الصيا  الـ  ا  املدائينمعتربة جّر: الدليل الثالث

ُد بُن » ِد بِن ِعيَس َعن َأمَحَد ب ،ىحَييَ َُمَمَّ َعِن النََِّّض بِن  ،َعِن احُلَسنِي بِن َسِعيدٍ  ،ىِن َُمَمَّ

اِح املََدائِنِيِّ  ،(2)َعِن الَقاِسِم بِن ُسَلياَمن ،ُسَويدٍ  َعن َجرَّ
َيصُلُح  َقاَل: الَ  ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،(1)

يَاُح َعَل  ُب َخريٌ  ،ِرُفوَنهُ َوَلكِنَّ النَّاَس الَ َيع ،املَيِِّت َوالَ َينبَِغي الصِّ  .(4)«َوالصَّ

                                                             

 .419، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم:  (6)

. ُانظر: ابن قولويه، جعفر بن عنه يف كامل الزيارات ى: روأّنهائن عىل وثاقته القاسم بن سليامن: القر (5)

، 6 جي: تفسري القمّ . ُانظر: القّمي، عل بن إبراهيم، يوتفسري القمّ .  456صكامل الزيارات: حممد، 

  .43ص

 ُانظر: الرتايبموردًا.  (669)صحيح يف مشيخة الفقيه، ورواياته تبلغ  وللصدوق إليه طريٌق 

 .411صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: الشهرضائي، أكَب، 

الكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، كاحلسني بن سعيد األهوازي ،ولقد روى عنه رواة كبار 

كام روى  .341، ص6جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، ونّض بن سويد .145، ص5ج

، 7جالكايف: . ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، د الرمحنكيونس بن عب ،عنه بعض أصحاب اإلمجاع

 . 497، ص7جالكايف: ى. ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، ومحّاد بن عيس. 664ص

ُانظر: ابن عنه يف كامل الزيارات.  ىورو ،: للصدوق إليه طريقأّنهجّراح املدائني: القرائن عىل وثاقته  (4)

موردًا  (12)رواياته بعنوان جّراح املدائني تبلغ  .456صيارات: كامل الزقولويه، جعفر بن حممد، 

  .615صاملوسوعة الرجالية امليَّسة: ُانظر: الرتايب الشهرضائي، أكَب،  .ربعةيف الكتب األ

 .551، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (3)
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 سند الرواية الثالثة دراسة

كام ، واح املدائنيولكن فيه القاسم بن سليامن وجرّ  ،مشكلة يف سند هذه الرواية ال

هذه الرواية  ؛سند الرواية يمكن توثيقهام عَب جمموعة من القرائن. إذنهامش يف  مرّ 

 ة يف سندها.معتَبة وال علّ 

 اية الثالثةداللة الرو دراسة

 وظاهرمها كراهة الصياح. «ينبغي ال»و «يصلح ال»وردت يف هذه الرواية عبارتا 

 الصراخ جزع ـمعتربة جابر : الدليل الرابع

 .(5)ا رواية معتَبة السندإهّن  :قلناو ،سندها بحثناو ،(6)تقدمت هذه الرواية

 داللة الرواية الرابعة دراسة

هلا داللة واضحة عىل ، و(4)يف بحار األنوار الرواية ذهاملجليس ه عاّلمةنقل ال

 بل هي يف مقام تبيني أمر أخالقي. ،ح بالنهيال ترّص  ؛ ألهّناالكراهة

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  

ة وصحيحة من ناحية السند ة تام  هذه األدلّ  كّل و ،ةذكرنا هلذه النظرية أربعة أدلّ 

 وىل.فال توجد مشكلة يف النظرية األُ  ؛ هذاعىل  الدليل الثاين. وبناءً والداللة، إاّل 

 حتريم الصيا  مطلقًا: النظرية الثانية
ثامل :منهم، تمن العلامء إىل حتريم الصياح يف مصيبة امليّ  عذهب مج البحراين يف  حدِّ

                                                             

ٌة ِمن َأصَحابنا» (6) ِد بِن أَيِب َنرٍص َواحلََسِن بِن َعِلي  َعن أَمحََد بنِ  ،َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،ِعد  حُمَم 

َقاَل: ُقلُت َلُه: َما اجلََزُع؟ َقاَل: َأَشدُّ × َعن أَيِب َجعَفرٍ  ،َعن َجابِرٍ  ،َعن أَيِب مَجِيَلة ،مَجِيعاً 

اُخ بِالَويِل َوالَعِويلِ  َ درِ  ،اجلََزِع الرصُّ عِر ِمَن الن   ،َوَلطُم الَوجِه َوالص  َوايِص، َوَمن َوَجزُّ الش 

ََب َوأََخَذ يِف َغرِي َطِريِقِه، َوَمن َصََبَ َواسرَتَجَع َومَحَِد اهلل َفَقد  َأَقاَم النَُّواَحَة َفَقد َتَرَك الص 

، َوَمن مَل َيفَعل َذلَِك َجَرى َعَليِه الَقَضاُء َوُهَو َذِميٌم اهللَوَوَقَع أَجُرُه َعىَل  اهللَريِضَ بِاَم َصنََع 

 .555، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«َتَعاىَل أَجَرهُ اهلل حبََط َوأَ 

  .88: مّر يف صفحة (5)

 .89، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (4)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  561

  .(4)واخلوئي يف املوسوعة ،(5)واآلمل يف مصباح اهلدى ،(6)احلدائق

 ندليال: الدليل على النظرية الثانية

 عاهم: دليلني إلثبات مدّ  الصياح ذكر القائلون بتحريم

 اإلمجاع: الدليل األول

 ؛العلامء قد أمجعوا عىل حتريم الصياح اآلمل أنّ  الشيخ حممد تقي يظهر من كالم

 .(3)ه نسب حكم التحريم إىل األصحابإنّ حيث 

 لإشكال على الدليل األّو

ه ليس عاء اإلمجاع فإنّ اآلمل تفيد ادّ  الشيخ حممد تقيعبارة  ى لو افرتضنا أنّ حتّ 

صلح ألن يبالتايل ال ؛ و(2)إذ يرد عليه نفس اإلشكال السابق عىل اإلمجاعات ؛تاماً  دليالً 

 للتحريم. كون مستنداً ي

 ينبغي الصيا  الـ مرأة احلسن الصيقل ارواية : الدليل الثاني

 ؛سندها ضعيٌف  إنّ  :قلنا، وسندهايف  بحثناو ،سابقاً  (1)لقد ذكرنا هذه الرواية

  .(7)ذكر يف كتب الرجالا مل تُ هّن إحيث  ،مرأة احلسن الصيقلالوجود 

                                                             

 .624، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (6)

 .41، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  ُانظر: (5)

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  ُانظر: (4)

 .431، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )

 .41، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  ُانظر: (3)

 .632: يف صفحةاإلشكال مّر  (2)

ٌة ِمن َأصَحابنا» (1) َعِن امَرَأةِ  ،َعن َعِلِّ بِن ُعقبَة ،َعِن احلََسِن بِن َعِلي  ،ِل بِن ِزَيادٍ َعن َسه ،ِعد 

يَقلِ  يَاُح َقاَل: الََينبَِغي  ،×َعبِداهللَعن َأيِب  ،احلََسِن الص   .«َوالََشقُّ الثِّيَاِب  املَيِِّت  َعىَل  الصِّ

 552، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، 

 .517: مّر يف صفحة (7)
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 ثالثة طرق لالستدالل: داللة الرواية دراسة

 : بثالثة تقريباتفيمكن  ،ا االستدالل هبذه الروايةأمّ 

 آلمليلمحقق ال: األول التقريب

هنا بقرينة العطف عل اه يمكن استفادة احلرمة منه»اآلمل:  الشيخ حممد تقي قال

عليه ، وخبارعل حرمته من األ لظاهر ما دّل  ؛ه حرامنّ أت الذي عرفت الَصاخ عل امليّ 

 .(1)«فتوى األصحاب

 ق اخلوئيمحقِّلل: الثاني تقريبال

 احلسن خب ِف)  (ال ينبغي)كلمة  نّ أاالستدالل به  ورد علأُ »اخلوئي:  سّيدقال ال

الثياب( ظاهرة ِف  ه قال: ال ينبغي الصياح عل امليِّت وال شّق أنّ  ×الصيقل عن أِب عبد اهلل

الكلمة ظاهرة ِف  ال ِف احلرمة. ولكن قّدمنا نحن أنّ  ،الكراهة أو ِف استحباب الرتك

  .(2)«ال يتيِّس وال يتمّكن (ال ينبغي)معنى  ألنّ ؛ احلرمة

 ق البحرانيمحقِّلل: الثالث تقريبال

ِف رواية احلسن  ×الظاهر من قوله أقول: ال خيفى أنّ »البحراين:  ثحدِّ قال امل

 .ام هو التحريمنّ إ (1)الصيقل: ال ينبغي بمعونة ما نقلناه عن التهذيب

                                                             

 .41، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى:  (6)

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (5)

 .431، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

يِّ يِف َنَواِدِرهِ » (4) ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن ِعيَس  ىَقاَل: َروَ  ،َوَذَكَر أمَحَُد بُن حُمَم  َعن َأِخيِه َجعَفِر بِن  ى،حُمَم 

 َعن َرُجٍل َشق  َثوَبُه َعىَل × َقاَل: َسَألُت َأَبا َعبِداهلل ،َعن َخالِِد بِن ُسِديٍر أَِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ  ى،ِعيَس 

هِ  َأو َعىَل  ،َأبِيهِ  ستِغَفاِر اال ىَء يِف َلطِم اخلُُدوِد، ِسوَ  الَ يَش  ...  ال: َفقَ  ،َقِريٍب َلهُ  َأو َعىَل  ،َأِخيهِ  َأو َعىَل  ،ُأمِّ

 .452، ص8جاألحكام:   هتذيبالطوي، حممد بن احلسن،  .«َوالت وَبةِ 
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استعامل هذا اللفظ ِف التحريم شائع ِف األخبار كام عرفت ِف غري  نّ فَل ؛ال  ا أوّ مّ أ

 موضع من هذا الكتاب.

ام اجلائز نّ إو ،مالَصاخ َمرّ  نّ أم األصحاب الظاهر من األخبار وكال نّ فَل ؛ا ثانيا  مّ أو

 لزم استعامل اللفظ وااّل  ،، فكذا جيب القول ِف الشّق النوح بالصوت املعتدل والقول بحّق 

  .(1)«هم ال يقولون به، واملشرتك ِف معنييه أو حقيقته وجمازه

 داللتها أكثر من هذا. دراسةفال جدوى يف  سند هذه الرواية ضعيٌف  وبام أنّ 

 النظرية الثانية يفنتيجة البحث  

يوجد دليل  بالتايل ال؛ وواحد منهام وبيّنا ضعف كّل  ،ذكرنا دليلني للنظرية الثانية

 صحيح يدعم النظرية الثانية.

 االعتدال التفصيل بني الصيا  املعتدل واخلارج عن حّد: النظرية الثالثة

يف نجاة  ب اجلواهرصاح :منهم، قال بعض العلامء بالتفصيل بني نوعي الرصاخ

ال جيوز... الَّصاخ اخلارج عن حّد »: واقال؛ إذ د اليزدي يف العروةوالسيّ  ،(5)العباد

 .(1)«االعتدال

 ليس هلا دليل: الدليل على النظرية الثالثة

إذ  ؛ام يقوالن هبذا التفصيلأهّن  (2)د اليزديوالسيّ  (3)صاحب اجلواهريظهر من كالم 

                                                             

 .624، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  (6)

 .35صنجاة العباد: النجفي، حممد حسن،  ُانظر: (5)

  .338، ص6 جقى: العروة الوثاليزدي، حممد كاظم،  (4)

 .35صنجاة العباد: النجفي، حممد حسن،  ُانظر: (3)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: اليزدي، حممد كاظم،  ُانظر: (2)
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الصياح  ومفهوم كالمهام أنّ  ،وج الصياح عن حد االعتدالد كل منهام احلرمة بخرقيّ 

 عى. عىل هذا املدّ  هام مل يذكرا دليالً . ولكنّ حالٌل  معتدلٍ  بصوٍت 

 النظرية الثالثة يفنتيجة البحث  

يف  واضٍح  فنحن مل نعثر عىل دليلٍ  ،عاهمعىل مدّ  مل يذكر أصحاب النظرية دليالً 

يعني  (َصخ)لفظ  فإنّ  :ن هذا الكتاب )املفاهيم(ل موكام قلنا يف القسم األوّ ، كالمهم

 .، وال يكمن فيه اخلروج عن حّد االعتدالالصياح والصوت املرتفع

 الصيا : مصداق الرابع من مصاديق العزاءللالنتيجة النهائية 

 ا تعتمد عىل دليلني ضعيفنيألهّن ؛ نظرية التحريم ليست صحيحة أنّ يف  شّك  ال

ا نظرية التفصيل فهي كذلك ليست أة احلسن الصيقل. أمّ مرامها اإلمجاع ورواية و

ه يعتمد عىل ألنّ  ا القول بالكراهة فهو صحيح؛تستند إىل دليل. أمّ  ا الألهّن  صحيحة؛

ت ليس الصياح يف مصيبة امليّ  فإنّ  ؛ة الداللة. وعىل هذاوتامّ  ،روايات معتَبة السند

 أو اخلارج عن االعتدال. فرق بني الصياح املعتدل الو ه مكروهولكنّ  ،ماً حمرّ 

 نظريتانـ وجّز الشعر  ،وخدش اجللد ،لطم اجلسد: املصداق اخلامس

 )لطم اجلسد، وخدش اجللد، وجّز الشعر( مور الثالثةالفقهاء هذه األُ  بحثي عادةً 

مور حتت عنوان هذه األُ  ولذلك سنقوم بدراسة كّل  ؛واحدٍ  يي فقه ضمن بحٍث 

 ،اجلواز)الشعر:  وجزّ  ،واخلدش ،تان حول اللطمللعلامء نظري، واملصداق اخلامس

 .(واحلرمة

 الشعر جواز اللطم واخلدش وجّز: وىلالنظرية اأُل

واألقوى جواز »املرعيش:  سيّدقال ال ،مورجواز هذه األُ إىل رين بعض املتأّخ  ذهب
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لطم اجلسد، خدش  :مور الثالثة )أيكل هذه األُ  بأنّ  اخلوئي سيّدكام قال ال .(6)«اللطم

 .(5) مةالشعر( ليست حمرّ  وجزّ  ،اجللد

 دليالن: وىلالدليل على النظرية اأُل

 عاهم: ذكر القائلون باجلواز دليلني عىل مدّ 

 عدم الدليل على احلرمة: لالدليل األّو

األخبار لضعف  اخلوئي: وإن ورد النهي عنه يف بعض األخبار... إاّل أنّ  سّيدقال ال

  .(4)اأسنادها ال يمكن االعتامد عليه

 اّل ... إ(4)خالد يةِف روا الشعر( )جزّ  ورد النهي عن ذلك»الشعر:  وقال عن حكم جزّ 

 .(5)«مكن احلكم بحرمة اجلزّ يومعه ال  قه...يلعدم توث ؛ٌف يهذا ضع خالدا   نّ أ

 إشكال على الدليل األول 

رواية خالد. ضعف  يرىه ألنّ  ؛ناهق اخلوئي صحيح حسب مباستدالل املحقّ  إنّ 

                                                             

 .651، ص6 جمنهاج املؤمنني: املرعيش، شهاب الدين،  (6)

يب القاسم ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أ (5)

 . 431، ص9 ج (:موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )

 املصدر السابق.ُانظر:  (4)

يِّ يِف َنَواِدِرهِ » (3) ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن حُمَم  ُد بُن ِعيَس  ىَقاَل: َروَ  ،َوَذَكَر َأمحَ َعن َأِخيِه  ى،حُمَم 

×... َقاَل: َسأَلُت َأَبا َعبِداهلل ،اِن بِن ُسِديرٍ َعن َخالِِد بِن ُسِديٍر َأِخي َحنَ  ى،َجعَفِر بِن ِعيَس 

ت َشعَرَها ،َوإَِذا َخَدَشِت املَرَأُة َوجَهَها عِر ِعتُق َرَقبَةٍ  ،أَو َنتََفتهُ  ،َأو َجز  َأو  ،َفِفي َجزِّ الش 

اَرُة َويِف اخلَدِش إَِذا َدمِ  ،َأو إِطَعاُم ِستِّنَي ِمسكِيناً  ،ِصيَاُم َشهَريِن ُمتَتَابَِعنيِ  يَت َويِف الن تِف َكف 

الطوي، حممد بن  .«ااِلستِغَفاِر َوالت وَبة ىاخلُُدوِد ِسوَ  َء يِف الل طِم َعىَل  َوال يَش  ،ِحنِث َيِمنيٍ 

 .452، ص8جاألحكام:  هتذيب احلسن، 

م اخلوئي( الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاس (2)

 . 431، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)
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بالتايل فهذه الرواية ؛ ورواية خالدأنه سيتّم تصحيح سند  ــ كام سيأيت بيانه  واحلّق 

 منها. هذه املوارد يمكن استفادة حرمة  ؛. إذنمعتَبةٌ 

 معتربة جابر وصحيحة معاوية: الدليل الثاني

وذكرنا كذلك صحيحة معاوية  .(5)ا معتَبة السندإهّن  :قلنا، و(6)معتَبة جابر تقّدمت

شكل عىل سندها بسبب ه استُ إال أنّ ، (3)ا رواية صحيحةثبت أهّن كذلك و ،(4)بن وهب

الكيش  حيث نقل ،اد األنصاري(اهلل بن إبراهيم بن محّ  وجود أيب حممد األنصاري )عبد

ولكن قّدمنا ثالثة أجوبة عن هذا ، (2)هذا الرواي جمهول عن نرص بن صباح أنّ 

 .(1)اإلشكال

 معاويةداللة رواية جابر ورواية  دراسة

، الشعر من مصاديق اجلزع لطم الوجه وجزّ  يف رواية جابر أنّ  ×ذكر اإلمام الباقر

الشعر  ه َيوز لطم الوجه وجزّ إذا ضممنا هذه الرواية إىل صحيحة معاوية نستنتج أنّ و

                                                             

ٌة ِمن َأصَحابنا» (6) ِد بِن َأيِب َنرٍص َواحلََسِن بِن َعِلي  ،َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،ِعد  َد بِن حُمَم   ،َعن أَمحَ

؟ َقاَل: َأَشدُّ َقاَل: ُقلُت َلُه: َما اجلََزعُ  ،×َعن أَيِب َجعَفرٍ  ،َعن َجابِرٍ  ،مَجِيعاً َعن أَيِب مَجِيَلة

اُخ بِالَويِل َوالَعِويلِ  َ درِ  ،اجلََزِع الرصُّ عِر ِمن الن َوايِص... ،َوَلطُم الَوجِه َوالص  . «َوَجزُّ الش 

 .555، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، 

 .88: يف صفحة تمرّ  (5)

َمالِيه (4) ٍد الطُّوِيُّ يِف أَ َعن  ،َعن َأبِيهِ  ،َعِن ابن ُقوَلَويهِ  ،َعِن املُِفيدِ  ،َعن َأبِيهِ » :احلََسُن بُن حُمَم 

ٍد َعِن احلََسِن بِن حَمبُوٍب  ،َسعدٍ  َد بِن حُمَم  ٍد األَنَصاِريِّ  ،َعن أَمحَ َعن ُمَعاِوَيَة بِن  ،َعن أَيِب حُمَم 

 َمكُروٌه ِس × َعن أَيِب َعبِداهلل ،َوهٍب 
ِ
  ىوَ يِف َحِديٍث َقاَل: ُكلُّ اجلََزِع َوالبَُكاء

ِ
اجلََزِع َوالبَُكاء

احلّر العامل، حممد بن احلسن،  .616صاألمايل: . الطوي، حممد بن احلسن، ×«احلَُسنيِ  َعىَل 

 ..586، ص4جوسائل الشيعة: 

 .91: يف صفحة تمرّ  (3)

 .165ص: (الكيّش   رجالُانظر: الطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) (2)

 .5، هامش: 91: فحةيف ص تقّدم بيانه (1)
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 .× يف مصيبة اإلمام احلسنيهام مكروهان إاّل ولكنّ  ،يف مصائب مجيع الناس

 الكراهة تعين النهي مطلقًا: إشكال على داللة صحيحة معاوية

ها يف لكنّ ، والكراهة يف اصطالح الفقهاء أحد األحكام اخلمسة املعروفة رغم أنّ 

هذه  أنّ  أن نقول: صحيٌح  بدّ  . إذا علمنا هذه النقطة فالالروايات تعني النهي مطلقاً 

بن يف صحيحة معاوية  (مكروه)كلمة   أنّ الرواية يف مقام بيان املصاديق فحسب، إاّل 

من الكراهة واحلرمة.  بل هي أعمّ  ءتعني الكراهة املوجودة يف اصطالح الفقها وهب ال

، والنهي يتالءم مع الكراهة يف لسان الروايات تعني النهي مطلقاً  فإنّ : آخر وبتعبريٍ 

 احلرمة ومع الكراهة.

 عىمن املّد الدليل أخّص: داللة معتربة جابر ىإشكال عل

 عىل جواز لطم الوجه وجزّ  ه وإن كان يدّل ألنّ  ؛عىمن املدّ  هذا الدليل أخّص 

عى من املدّ  هذا الدليل أخّص  فإنّ  ؛وبالتايل ،خدش اجللد عىل يدّل  ه ال أنّ إاّل  ،الشعر

 من هذه الناحية.

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  

  :ذكرنا هلذه النظرية دليلني

ـ كام سيتضح  الناهية ضعيفة السندالروايات  ، فرغم أنّ اً ل فليس تامّ ا الدليل األوّ أمّ 

بالتايل َيَب ضعف ؛ ورواية خالد مدعومة بعمل املشهور  أنّ إاّل يف املباحث الالحقة ـ 

 تثبت حرمة هذه األفعال.  ؛عىل هذا فتكون رواية معتَبة. وبناءً  ،سندها

يشتمل عىل جواز خدش  ه ال أنّ ه كان صحيح السند إاّل ا الدليل الثاين فرغم أنّ أمّ 

 اجلهة.هذه  منعى من املدّ  ه أخّص وبالتايل فإنّ  ؛جللدا

تدّل  بل، عىل الكراهة املصطلحة تدّل  يف صحيحة معاوية ال (مكروه)كلمة  كام أنّ 
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ليس ، ومل لفظ املكروه عىل احلرمةوبقرينة معتَبة خالد بن سدير حُي  ،النهي عىل مطلق

 فعال. يوجد دليل عىل جواز هذه األ ال ؛الكراهة املصطلحة. إذن

 الشعر حرمة اللطم واخلدش وجّز: النظرية الثانية

 وجزّ  ،وخدش اجللد ،ذهبت األغلبية العظمى من العلامء إىل حتريم لطم اجلسد

، (4)الَّسائر يف إدريس ابن، و(5)ابن محزة يف الوسيلة، و(6)الشيخ يف املبسوط :منهم ،الشعر

 الكاشاين والفيض، (1)والذكرى (2)يف البيانل الشهيد األوّ ، و(3)التحرير مة احلّل يفالعاّل و

والبحراين ، (61)والنراقي يف املعتمد ،(9)مة املجليس يف البحاروالعاّل ، (8)والنخبة (7)املفاتيح يف

والنجفي  ،(64)ي يف الغنائمواملريزا القمّ ، (65)وكاشف الغطاء يف كشف الغطاء ،(66)يف السداد

د اليزدي يف والسيّ  ،(6) غاية اآلمالواملامقاين يف ،(62)والنجاة (63)والنجفي يف اجلواهر

                                                             

 . 689، ص6 جاملبسوط: الطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (6)

 .19صابن محزة الطوي، حممد بن عل، الوسيلة: ُانظر:  (5)

 .674، ص6 جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر: ُانظر:  (4)

 .641، ص6 جحترير األحكام: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (3)

 .81صالبيان: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (2)

 .21، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة: ُانظر:  (1)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاين، حممد حمسن، مفاتيح الرشائع: ُانظر:  (7)

 .584صالنخبة:  الفيض الكاشاين، حممد حمسن،ُانظر:  (8)

 .612، ص79 ج، حممد باقر، بحار األنوار: املجليسُانظر:  (9)

 .351صمعتمد الشيعة: ُانظر: النراقي، مهدي،  (61)

 .38صآل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد: ُانظر:  (66)

 .579، ص5 جكشف الغطاء: ُانظر: كاشف الغطاء، جعفر،  (65)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ ُانظر: املريزا القّمي، أبو القاسم،  (64)

 .417، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم: ُانظر:  (63)

 .35صنجاة العباد:  النجفي حممد حسن،ُانظر: ( 62)
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  .(3)واآلمل يف مصباح اهلدى ،(4)م يف املستمسكياحلكالسيّد و ،(5)العروة

 ةثالثة أدّل: الدليل على النظرية الثانية

 مور: ة عىل حرمة هذه األُ ذكر القائلون بالتحريم ثالثة أدلّ 

 اإلمجاع: الدليل األول

قت هذه الكتب إىل فقد تطرّ  ،(7)واملفاتيح ،(1)والَّسائر ،(2)كر هذا الدليل يف املبسوطذُ 

 اإلمجاع عليه. يعوادُّ  ،الشعر حتريم اللطم واخلدش وجزّ 

 لإشكال على الدليل األّو

  .(8)ةاإلمجاع املنقول ليس حجّ  من أنّ  ؛يرد عليه نفس اإلشكال السابق عىل ادعاء اإلمجاع

 قضاء اهلل ل السخط: الدليل الثاني

وغنائم ، (66)ومعتمد الشيعة ،(61)ومفاتيح الرشائع، (9)لدليل يف ذكرى الشيعةكر هذا اذُ 

                                                                                                                                               

  

 .657، ص6 جغاية اآلمال: ُانظر: املامقاين، حممد حسن، ( 6)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: ُانظر: اليزدي، حممد كاظم، ( 5)

 .517ص ،3 جمستمسك العروة: ُانظر: احلكيم، حمسن، ( 4)

 .57، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر: ( 3)

 .689، ص6 جاملبسوط: ُانظر: الطوي، حممد بن احلسن،  (2)

 .674، ص6 جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر: ُانظر:  (1)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاين، حممد حمسن، مفاتيح الرشائع: ُانظر:  (7)

 .632: يف صفحة لاإلشكا مرّ  (8)

 .21، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة: ُانظر:  (9)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاين، حممد حمسن، مفاتيح الرشائع: ُانظر:  (61)

 .351صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي، : ُانظر (66)
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 ملا فيها من السخط حيث قالوا بحرمة هذه األفعال؛؛ (5)وجواهر الكالم ،(6)اماأليّ 

 قضاء اهلل. ل

 إشكال على الدليل الثاني

السبب يف  ألنّ ؛ اً هذا الدليل ليس تامّ  فإنّ  ت؛الثوب عىل امليّ  كام سيأيت يف مبحث شّق 

كأن يبكي اإلنسان ، قضاء اهلللوليس السخط  ،فقدان األقاربلهذه األفعال هو احلزن 

 ليس بسبب السخط لقضاء اهلل.، وفهذا البكاء بسبب الفراق، عىل فراق أصدقائه

 مخس رواياتـ    الروايات: الدليل الثالث

 وهي كام يل:  ،الدليل الثالث عبارة عن مخس روايات

 هذه األفعال من مصاديق اجلزعـ  معتربة جابر : وىلالرواية اأُل

 .(3)ا رواية معتَبةوثبت أهّن  ،سندها بحثناو ،سابقاً  (4)ذكرنا معتَبة جابر

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة

 .(2)اآلمل يف مصباح اهلدى إلثبات حرمة هذه األفعال الشيخ حممد تقيهبا  استدّل 

 وىلإشكال على داللة الرواية اأُل

ا يف مقام بيان مصاديق اجلزع دون ألهّن ؛ يمكن استفادة احلرمة من هذه الرواية ال

                                                             

 .227، ص4 جغنائم األيام: املريزا القّمي، أبو القاسم، ُانظر:  (6)

 .417، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم: ُانظر:  (5)

ٌة ِمن َأصَحابنا» (4) ِد بِن أَيِب َنرٍص َواحلََسِن بِن َعِلي  ،َعن َسهِل بِن ِزَيادٍ  ،ِعد  َد بِن حُمَم  َعن أَمحَ

َزُع؟ َقاَل: َأَشدُّ َقاَل: ُقلُت َلُه: َما اجلَ  ،×َعن أَيِب َجعَفرٍ  ،َعن َجابِرٍ  ،َعن أَيِب مَجِيَلة ،مَجِيعاً 

اُخ بِالَويِل َوالَعِويلِ  َ درِ  ،اجلََزِع الرصُّ عِر ِمَن الن َوايِص  ،َوَلطُم الَوجِه َوالص  َوَمن  ،َوَجزُّ الش 

ََب... َعِلُّ بُن إِبَراِهيمَ  َعن َأيِب  ،َعن َعمِرو بِن ُعثاَمنَ  ،َعن َأبِيهِ  ،َأَقاَم النَُّواَحَة َفَقد َتَرَك الص 

 .555، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«ِمثُلهُ × َعن أَيِب َجعَفرٍ  ،َعن َجابِرٍ  ،يَلةمَجِ 

  .88: مّر يف صفحة (3)

 . 57، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (2)
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هي صحيحة ، وخرىأُ  كر حكم هذه املصاديق يف روايةٍ لقد ذُ  ،إصدار حكم عليها. نعم

اجلزع مكروه.  عىل أنّ  ا رواية صحيحة تدّل هّن أ ، وبيّنات سابقاً التي مرّ  (6) معاوية بن وهب

 .(5) من احلرمة والكراهة النهي أعمّ عنه، و ه يف هذه الرواية يعني املنهياملكرو إنّ  :لناوق

يمكن استفادة احلرمة  )منهي عنها( فال املصاديق املذكورة مكروهة فإنّ  ؛عىل هذا وبناءً 

 من الكراهة واحلرمة. وهو أعمّ  ،ستفاد منها النهي مطلقاً بل يُ  ،من هذه الرواية

 ن قام بهذه األفعالوجوب الكفارة على َمـ بن سدير معتربة خالد : الرواية الثانية

يِّ ِِف َنَوادِِرهِ » ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن ِعيَس  ىَقاَل: َروَ  ،َوَذَكَر َأمَحُد بُن َُمَمَّ َعن َأِخيِه  ،ىَُمَمَّ

... ×اهللِ ا َعبدِ َقاَل: َسأَلُت َأبَ  ،َعن َخالِِد بِن ُسِديٍر َأِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ  ،ىَجعَفِر بِن ِعيَس 

ت َشعَرَها َأو وإَذا َخَدَشِت املَرَأُة َوجَهَها َأو عِر ِعتُق َرَقبَةٍ  ،َنتََفتهُ  َجزَّ َأو ِصيَاُم  ،َفِفي َجزِّ الشَّ

اَرُة ِحنِث  .َأو إِهَعاُم ِستِّنَي ِمسكِينا   ،َشهَريِن ُمتَتَابَِعنيِ  َوِِف اخَلدِش إَِذا َدِميَت وِِف النَّتِف َكفَّ

 .(1)«ااِلستِغَفاِر َوالتَّوَبةِ  ىاخُلُدودِ ِسوَ  َشَء ِِف اللَّطِم َعَل  َواَل  .ِمنيٍ يَ 

 سند الرواية الثانية دراسة

، ضعيف خالداً  إنّ  :قلنا، وقمنا بدراسة سندها، ومعتَبة خالد بن سدير تقدمت

  .(3)لكن عمل املشهور هبذه الرواية َيَب ضعف سندهاو

                                                             

ٍد الطُّوِيُّ يِف َأَمالِيه (6)  ،َعِن املُِفيدِ  ،َعِل الطُّوِي( )حُمَّمِد بِن احلََسِن بنِ  َعن َأبِيهِ  احلََسُن بُن حُمَم 

دٍ  ،)َسعِد بِن َعبِداهللِ الُقّمي( َعن َسعدٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َعِن ابن ُقوَلَويهِ  َد بِن حُمَم  َعِن  ،َعن َأمحَ

ٍد األَنَصاِريِّ  ،احلََسِن بِن حَمبُوٍب   َعن ،)َعبِداهللِ بِن إبَراِهيِم بِن مَحّاِد األنَصاِري( َعن أَيِب حُمَم 

 َمكُروٌه ِسوَ »يِف َحِديٍث َقاَل: × َعن أَيِب َعبِداهلل ،ُمَعاِوَيَة بِن َوهٍب 
ِ
 ىُكلُّ اجلََزِع َوالبَُكاء

 َعىَل 
ِ
ُانظر: احلّر  .616صاألمايل: . الطوي، حممد بن احلسن، ×«احلَُسنيِ  اجلََزِع َوالبَُكاء

 .364، ص4العامل، حممد بن احلسن، الفصول املهمة يف أُصول األئّمة: ج

  .91: مّر يف صفحة (5)

 .452، ص8جاألحكام:   هتذيبالطوي، حممد بن احلسن،  (4)

 .96: يف صفحة تمرّ  (3)
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 انيةداللة الرواية الث دراسة

فهذه هذه املوارد،  إلثبات حرمة (4)واجلواهر ،(5)والغنائم ،(6)هبا يف الذكرى دّل استُ  

واحد منها  ا وضعت لكّل ألهّن  الشعر؛ بوضوح عىل حرمة اللطم واخلدش وجزّ  الرواية تدّل 

عىل  عمل يدّل  وضع الكفارة ألّي  ؛جائز. إذن يمكن وضع الكفارة لفعلٍ  ال؛ وكفارة

 حرمته.

 ‘دة فاطمةللسّي |نصيحة النيبـ الثالثة: مرسلة الصدوق  الرواية

ِحنَي ُقتَِل َجعَفُر بُن َأِِب َهالٍِب الَ َتدِعي بُِذلٍّ َوالَ ُثكٍل َوالَ ‘ : لَِفاهَِمةَ |َوَقاَل »

 .(4)«َوَما ُقلِت فِيِه َفَقد َصَدقِت  ،َحَرٍب 

 سند الرواية الثالثة دراسة

 ية مرسلة.ا رواألهّن  ضعيف؛ ةيهذه الروا سند

 الثالثة داللة الرواية دراسة

 .(2)الشعر ة عىل حتريم اللطم واخلدش وجزّ هبا الشهيد بعد ذكر جمموعة من األدلّ  استدّل 

 إشكال على داللة الرواية الثالثة

 ا تنهى عن النوح فقط.ألهّن  مور املذكورة؛عالقة هلذه الرواية باألُ  ال

 ن ضرب اخلدودا َمليس مّنـ ن الفؤاد الرواية الرابعة: مرسلة مسكِّ

ِن الُفَؤادِ، َعِن ابِن َمسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ» ِهيُد الثَّايِن ِِف ُمَسكِّ : لَيَس ِمنَّا َمن |الشَّ

َب اخُلُدوَد وَشقَّ اجُلُيوَب   .(1)«ََضَ

                                                             

 .21، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة: ُانظر:  (6)

 .227، ص4 جام: غنائم األيّ ُانظر: املريزا القّمي، أبو القاسم،  (5)

 .417، ص3 جحسن، جواهر الكالم: النجفي حممد ُانظر:  (4)

 .671، ص6جالفقيه:   الحيّضه َمن الصدوق، حممد بن عل،  (3)

 . 21، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة: ُانظر:  (2)

 . 325، ص5جالوسائل:  مستدرك املحّدث النوري، املريزا حسني،  (1)
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 سند الرواية الرابعة دراسة

 .الشهيد الثاين رواها مرسالً  ألنّ  ؛ضعيٌف  ةيهذه الروا سند

 داللة الرواية الرابعة دراسة

 .(6)اآلمل يف مصباح اهلدى الشيخ حممد تقي ذه الروايةهب استدّل 

 إشكال على داللة الرواية الرابعة

 ،ن يقوم هبذه األعامل ليس منامَ  إنّ  :ا تقولألهّن ؛ عىهناك مشكلة يف داللتها عىل املدّ 

داللة هذه الرواية عىل  ؛. إذنأيضاً بل يتناسب مع الكراهة  ،يف التحريم وهذا ليس ظاهراً 

 لضعف سندها وداللتها. ااالستدالل هب يصّح  وال ،ةليست تامّ البحث  موضوع

 فقد عصى اهلل ن لطم اخلّدَمـ  وب الرواية اخلامسة: رواية أبي أّي

ٌة ِمن َأصَحابِنَا» دٍ  ،ِعدَّ ازِ َعن َأِِب َأيُّ  ،ىَعن ُعثاَمَن بِن ِعيَس  ،َعن َأمَحَد بِن َُمَمَّ َعن  ،وِب اخَلزَّ

َقاَل: املَعُروُف  ،(2)( ڤ ڤ ڤ ڦ): ِِف َقوِل اهللِ  ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  ،َرُجلٍ 

  .(4)«َوالَ َيلطِمَن َخّدا   ،أن الَ َيشُققَن َجيبا  

 سند الرواية اخلامسة دراسة

يف سند  «َعن َرُجلٍ »وذلك لوجود عبارة  ،ا مرسلةألهّن  ضعيف؛ ةيهذه الروا سند

 لرواية.ا

 داللة الرواية اخلامسة دراسة

 .(3)هبذه الرواية يف كتاب مصباح اهلدى متّسك

                                                             

 . 57، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (6)

 .65آيةاملمتحنة:  (5)

 . 251، ص2جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  (4)

 .57، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (3)
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 إشكال على داللة الرواية اخلامسة

 حكم اللطم واخلدش وجزّ  البحث يف املقام عن ألنّ  عى مشكلة؛يف داللتها عىل املدّ 

كام و ،باملرأة هذه الرواية ختتّص   أنّ إاّل ، مطلق سواء عند الرجل أو املرأة الشعر بشكلٍ 

 ،الشعر وجزّ  ،مور )اخلدشعن حكم بقية األُ  ةكتاوس ، حرمة اللطم فقطتبنّي أهنا 

 (.سدولطم اجل

 الشعر حرمة اللطم واخلدش وجّز ـالنظرية الثانية  يفنتيجة البحث 

الدليالن ووالروايات(.  ،ة )اإلمجاع، السخط لقضاء اهللذكرنا هلذه النظرية ثالثة أدلّ 

 إاّل  ،ا الدليل الثالث )الروايات( ففيها مشاكل سندية ودالليةاين ضعيفان. أمّ ل والثاألوّ 

ة الداللة. وهذه الرواية تستطيع أن تكون وتامّ  سنداً  الرواية الثانية التي هي صحيحة

بالتايل حيرم القيام هبذه األعامل عند إقامة العزاء ؛ وة هذه النظريةعىل صحّ  قوياً  دليالً 

 عىل املوتى.

 الشعر وجّز ،واخلدش ،يجة النهائية للمصداق اخلامس من مصاديق العزاء: اللطمالنت

واحد صحيح السند والداللة )معتَبة  نظرية التحريم تعتمد عىل دليلٍ  إنّ  :قلنا

ه خرى هناك دليل صحيح السند عىل اجلواز ولكنّ . ومن جهة أُ هذا من جهة خالد(

 يف إاّل الشعر حرام  اللطم واخلدش وجزّ إقامة العزاء ب ضعيف الداللة. فنستنتج أنّ 

 .^مصائب املعصومني

 مثان نظريات ـالثوب  املصداق السادس: شّق

 ت: الثوب عىل امليّ  للعلامء ثامن نظريات يف حكم شّق 
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 (6)الثوب مطلقًا وىل: حرمة شّقالنظرية اأُل

قال حيث  ؛ابن إدريس :منهم، تالثوب عىل امليّ  ريم شّق إىل حتبعض العلامء  ذهب

ّما أثوبه ِف موت أحد من األهل والقرابات... ف ن يشّق أوال جيوز للّرجل »يف الَّسائر: 

ق الطباطبائي وقال املحقّ . (5)«ثوِبا عل موت أحد من النّاس ن تشّق أاملرأة، فال جيوز هلا 

ثّم مقتىض األصل املستفاد من األدلّة القاهعة حرمة شّق : »والرشح الصغري (4)يف الرياض

  .(3)«ولو عل األب واألخ ،وب مطلقا  الث

 ،(1)د اليزدي يف العروةوالسيّ  ،(2)يف نجاة العباد كالنجفيكام أن عّدة من العلامء ـ 

ـ وإن مل يفتوا باحلرمة بنحو مطلق ولكن يف نفس الوقت  د احلكيم يف املستمسكوالسيّ 

ط تركه فيهام واألحو ،الثوب عل غري األب واألخ ال جيوز شّق »وقالوا:  احتاطوا

 .(7)«   أيضا

 ةوىل: ثالثة أدّلالدليل على النظرية اأُل 

 ة إلثبات ما ذهبوا إليه: القائلون باحلرمة بثالثة أدلّ  استدّل 

                                                             

 املقصود هبذا اإلطالق هو ما يقابل التفاصيل التي سنذكرها. (6)

 .675، ص6 جو ،78، ص4 ج( ابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر: 5)

 .336، ص65 جرياض املسائل: ُانظر: الطباطبائي، عل، ( 4)

 .371، ص5 جالرشح الصغري: الطباطبائي، عل،  (3)

 .35صنجاة العباد: ُانظر: النجفي، حممد حسن،  (2)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: ُانظر: اليزدي، حممد كاظم،  (1)

 .517، ص3 جمستمسك العروة: احلكيم ، حمسن،  (7)
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 ل: وجوب حفظ املالالدليل األّو

واألصل حفاظ »: ـ الثوب إلثبات حرمة شّق ـ حيث قال  ؛به ابن إدريس استدّل 

 .(6)«املال

  لّوإشكال على الدليل األ

فهذا ، حفظ املال واجب نّ إ :ه إذا قصد بقولهألنّ  ؛ليس دليل ابن إدريس صحيحاً 

لكن إذا كان قصُده حرمة ، ويوجد دليل عىل وجوب حفظ املال إذ ال ؛الدليل ليس تاماً 

تضييع املال وتبذيره فهذا هو الدليل الثاين الذي سنقوم بدراسته. وال يستبعد أن يكون 

واألصل » مراده بالعطف حيث قال: ه فَّس  ألنّ  االحتامل الثاين؛مراد ابن إدريس هذا 

ل والثاين مها يف احلقيقة دليل الدليلني األوّ  أنّ  فإذن؛ ظاهره .«عه سفهييحفاظ املال وتض

 واحد.

 الدليل الثاني: حرمة تضييع املال

واألصل حفاظ املال وتضييعه »الثوب:  قال ابن إدريس يف مقام التعليل حلرمة شّق 

كام قال صاحب الرياض عند التعليل  .(5)«ح ذلكوالعقل يقبّ  ،ألّنه إدخال َضر؛ سفه

 .(4)«ا  ملا فيه من إضاعة املال املحرتم املحّرمة جّد »حلكم التحريم: 

 إشكال على الدليل الثاني

حيث  ،اخلوئي سّيدوالسبب هو ما قاله ال ؛اً دليل الَّسائر والرياض ليس تامّ إّن 

من  عّد ثوبه مل يُ  ه إذا كان له غرض عقالئي ِف شّق وفيه: أنّ »: قائالً الحظ عىل الدليل 

                                                             

 . 78، ص4 جن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر: اب (6)

 .78، ص4 جابن إدريس احلّل، حممد بن منصور، الَّسائر:  (5)

 .336، ص65 ج رياض املسائل:الطباطبائي، عل،  (4)
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وإظهار ذلك  ،ره ِف موت أقربائه أو صديقهاإلنسان قد يريد إظهار تأثّ  فإنّ ؛ مالتبذير املحرّ 

 .(6)«اجليب، فال َمذور فيه من هذه اجلهة وُأخرى بشّق  ،قد يكون بَّضب اليد عل اليد

 أربع رواياتـ  وايات الضعيفة وجتابرها الدليل الثالث: تعاضد الر

 ،بفتوى األصحاب املتعاضدة واملنجَبةضعيفة الروايات الاهلمداين ب حّققك املمتّس 

 وهذه الروايات الضعيفة كام يل: ، (5)الثوب مطلقاً  وأفتى عىل أساس ذلك بحرمة شّق 

 ×وصية اإلمام الصادقـ وىل: مرسلة دعائم اإلسالم الرواية اأُل

دٍ َدعَ » ِعنَدَما احتََّض َفَقاَل: ال ُيلطََمنَّ  َأنَُّه َأوَص  ÷ائُِم اإِلساَلِم، َعن َجعَفِر بِن َُمَمَّ

ا ِِف َجَهنََّم َصدٌع ُكلَّاَم َفاَم ِمن امَرَأٍة َتُشقُّ َجيَبَها إاِلَّ  ،َوال ُيَشقَّنَّ َعيَلَّ َجيٌب  ،َعيَلَّ َخد    ُصِدَع هَلَ

  .(4)«َزاَدت ِزيَدت

 ’لعن رسول اهللـ ة الثانية: مرسلة أبي أمامة الرواي

َة َجيبََها... |أنَّ َرُسوَل اهللِ  :َوَعن َأِِب ُأَماَمةَ » اقَّ  .(3)«َلَعَن اخَلاِمَشَة َوجَهَها َوالشَّ

 هثوبه فقد عصى الّل ن شّقَمـ  الرواية الثالثة: مرسلة احملاسن

يِخ الطَِّبِِسِّ ِِف ِمشَكاِة األَنوَ » ِِف  ×اهللِ َعن َأِِب َعبدِ  :ِمن كِتَاِب املََحاِسنِ  اِر، َنقال  ِسبُط الشَّ

 .(1)«َقاَل: املَعُروُف أن الَ َيشُققَن َجيبا ... (2)(ڤ ڤ ڤ ڦ) :َقوِل اهللِ

                                                             

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (6)

 .437، ص9 ج: (ة اإلمام اخلوئيموسوع)

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: اهلمداين، آقا رضا،  ُانظر: (5)

 . 321، ص5جالوسائل:  مستدرك املحّدث النوري، املريزا حسني،  (4)

  .618 ص الفؤاد:  مسكنالشهيد الثاين، زين الدين بن عل،  (3)

 .65آيةاملمتحنة:  (2)

مشكاة ُانظر: الطَبي، عل،  .485، ص5جني، مستدرك الوسائل: ث النوري، املريزا حساملحدّ  (1)

 .514ص األنوار:
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 اجليوب ن شّقليس منا َم ـن الفؤاد الرواية الرابعة: مرسلة مسكِّ

 ألنّ  ا رواية ضعيفة؛إهّن  :وقلنا ،سندها بحثناو ،(6)ن الفؤادمرسلة مسكِّ  تقدمت

 .(5)الشهيد الثاين رواها بسند مرسل

 أسانيد الروايات دراسة

 ضعيفة؛ ألهّنا مرسلة.هذه الروايات  كّل 

بعد ـ وال يبعد كفاية هذه الروايات »اهلمداين بعد نقل هذه الروايات:  حّقققال امل

 .(4)«ةإلثبات احلرمـ التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى األصحاب وغريها 

 ،(3)َب ضعف السند بعمل األصحاب أم ال؟ اختلف فيه العلامء كام مرّ ولكن هل َُي 

مرجع  فإنّ  ؛وبالتايل ،عمل الفقهاء َيَب ضعف السند صوليني إىل أنّ وذهب مشهور األُ 

 فمن اعتَب عمل املشهور جابراً  ، فيكون الدليل مبنائيًا،الفقهاء مبنىهذا الدليل إىل 

عمل مشهور  ألنّ  القائلني بجَب السند؛ مع عنده. واحلّق  تاماً  لدليلللسند يكون هذا ا

 ي إىل تراكم الظنون ويفيد االطمئنان.الفقهاء يؤدّ 

 داللة الروايات دراسة

بعض هذه  ؛ ألنّ اجليوب مطلقاً  بوضوح عىل حرمة شّق  هذه الروايات تدّل 

 ها الفعل بأنّ يف بعض آخر وصف هذ، والنارب اجلي ن شّق مَ جعلت جزاء الروايات 

                                                             

، َعِن ابن َمسُعودٍ َقاَل: َقاَل َرُسوُل » (6) ِن الُفَؤادِ ِهيُد الث ايِن يِف ُمَسكِّ َب ’اهلل الش  : َليَس ِمن ا َمن رَضَ

  .325، ص5جدرك الوسائل: ث النوري، املريزا حسني، مست. املحدّ «اخلُُدوَد َوَشق  اجلُيُوَب 

 .556: مّر يف صفحة (5)

 .338، ص2 جمصباح الفقيه: اهلمداين، آقا رضا،  (4)

 .96: مّر يف صفحة (3)
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ولكن  ،بالنساء وىل والثانية والثالثة ختتّص األُ  ايةالرو أنّ  صحيٌح  ،عصيان اهلل. نعم

ام إنّ  نّ عليهِ  ^وتركيز روايات املعصومني ،توجد خصوصية للنساء ه الاحلقيقة أنّ 

 ؛عىل ذلك إطالق الرواية الرابعة، إذنشاهد ال، وبسبب انتشار هذا الفعل لدى النساء

 .بل يشمل الرجال أيضاً  ،احلكم بالنساء ّص تخي ال

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  
مباين  تا الدليل الثالث فقد اختلفأمّ  ،ضعيفان هلذه النظرية ل والثاينالدليل األوّ 

املشهور )جَب ضعف السند بعمل  مبنىوعىل  ،العلامء يف جَب سنده بعمل املشهور

 .اً مطلق اً الثوب حرام ن شّق واملشهور( يك

 خاألب واألالرجل على  شّق الثوب إاّل النظرية الثانية: حرمة شّق
. وهذا ما (6)«وحيرم شّق الرجل الثوب عل غري األب واألخ»: يف كشف اللثامقال 

 .(1)والبحار ،(2)وجامع املقاصد ،(3)واملنتهى ،(4)والنهاية ،(5)املقنعة رّصح به يف

 ةالدليل على النظرية الثانية: سبعة أدّل 
 شّق الرجل الثوب عىل غري األب واألخ:  الثبات حرمة ةسبعة أدلّ مُتّسك ب

 دليالن ـ خاألب وعلى األالثوب للرجل  جواز شّقـ الدليل على املستثنى 

 أقام القائلون هبذه النظرية دليلني عىل املستثنى: 

                                                             

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن،  (6)

 .274صاملقنعة: املفيد، حممد بن حممد،  ُانظر: (5)

 .274ص: يف جمرد الفقه والفتاوى نهايةالالطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (4)

 .353، ص7 جمنتهى املطلب: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  ُانظر: (3)

 .323، ص6 ججامع املقاصد: املحّقق الكركي، عل بن احلسني،  ُانظر: (2)

 .612، ص79 جاملجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  ُانظر: (1)
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 روايتانـ ^أبيهكري على واإلمام العس أخيه،موسى على شّق على  ل: الروايات اليت تدّلالدليل األّو

، وأّن ×هارون  أخيهقد شّق ثوبه عىل ×هناك روايتان تدالن عىل أّن موسى

، وهاتان الروايتان مها الدليل ×شّق ثوبه عىل أبيه اإلمام اهلادي ×اإلمام العسكري

 األّول عىل املستثنى.

 ةوىل: صحيحة كشف الغّمالرواية اأُل

ةِ ِِف كِتَاِب كَ  ىَعيِلُّ بُن ِعيَس » اَلئِِل لَِعبدِ  َنقال   ،شِف الُغمَّ اهللِ بِن َجعَفٍر  ِمن كِتَاِب الدَّ

يِّ  دٍ  ،َعن َأِِب َهاِشٍم اجَلعَفِريِّ  ،احِلمرَيِ  ×ِِف َجنَاَزِة َأِِب احَلَسنِ  ×َقاَل: َخَرَج َأُبو َُمَمَّ

ِة َشقَّ َقِميَصُه ِِف ِمثِل َفَكتََب إِلَيِه ابُن َعوٍن َمن َرَأيَت َأو َبَلَغَك  ،َوَقِميُصُه َمشُقوٌق  ِمَن األَئِمَّ

دٍ   َعَل  ×ىَقد َشقَّ ُموَس  ؟!َيا َأمَحُق! َوَما ُيدِريَك َما َهَذا :×َهَذا؟ َفَكتََب إِلَيِه َأُبو َُمَمَّ

  .(6)«×َهاُرونَ 

 وىلسند الرواية اأُل دراسة

عل  ام أنّ مها إماميان ثقتان. كو ففيه احلمريي واجلعفري ،صحيح ةيهذه الروا سند

  .(5)ثيهمة من علامء الشيعة وحمدّ صاحب كتاب كشف الغمّ  :أي ،ربّل بن عيسى اإل

 رواية إبراهيم بن اخلصيب: الرواية الثانية

دٍ  ،( )َأمَحَد بِن َعيِلِّ بِن ُكلثُوم َوَعنهُ »  َعن إِبَراِهيَم بِن اخَلِضيِب َقاَل:  ،َعن إِسَحاَق بِن َُمَمَّ

دٍ  ألَبَرُش َقَراَبُة َنَجاِح بِن َسَلَمَة إَِل َكتََب َأُبو َعون ا َأنَّ النَّاَس َقِد استَوَهنُوا ِمن  :×َأِِب َُمَمَّ

 َعَل  ×ىَقد َشقَّ ُموَس  !َفَقاَل: َيا َأمَحُق! َما لََك َوَذاَك؟ .×َأِِب احَلَسنِ  َشقَِّك َعَل 

  .(4)«×َهاُرونَ 

                                                             

 .573، ص4جحلسن، وسائل الشيعة: احلّر العامل، حممد بن ا (6)

 . 692، ص5 جأمل اآلمل: احلّر العامل، حممد بن احلسن،  ُانظر: (5)

 .573، ص4جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة:  (4)
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 سند الرواية الثانية دراسة

ق يف كتب هو مل يوث  ، وإسحاق بن حممد بن أمحد النخعي ةيهذه الروا يف سند

ه ابن اخلصيب وليس الصحيح أنّ ـ و وفيه إبراهيم بن اخلضيب األنباري .(6)الرجال

 ق يف كتب الرجال.هو كذلك مل يوثّ ـ و اخلضيب

 داللة الروايتني دراسة

 عىل موضوعوداللتهام  ،(5)الفاضل اهلندي يف كشف اللثام اتني الروايتنيهب استدّل 

 ألنّ  ذلكو ؛الثوب عىل األب واألخ عىل جواز شّق  ا تدّل ألهّن ؛ واضحة متاماً  البحث

  .×الثوب عىل أخيه شّق  ×والنبي موسى ،×الثوب عىل أبيه شّق  ×اإلمام

 إشكال على داللة الروايتني

 )شّق  ×يف مصيبة أخيه ×ىيف هاتني الروايتني بفعل موس ×اإلمام استدّل 

توجد عالقة  ه الرغم أنّ  ،الثوب عىل األب( ( إلثبات جواز فعله )شّق الثوب عىل األخ

 ه استدّل لكنّ  ،الثوب عىل األب هو جواز شّق  ×مدعى اإلمام إنّ حيث  األمرين؛ بني

 ×مقصود اإلمام بأنّ  :من القول بدّ  ال ؛الثوب عىل األخ. إذن عىل جواز شّق  بام يدّل 

ولو كان عىل غري  ،الثوب مطلقاً  ّق عىل جواز ش يدّل  ×ىدنا موسهو أن فعل سيّ 

عىل  يمكن أن يكون دليالً ، والثوب عىل األب استدالله يشمل شّق  فإنّ  ،األخ. وهكذا

ه يشمل غري األب فإنّ  هذا الدليل عىل اجلواز مطلقاً  . وإذا دّل ×جواز فعل اإلمام

 ما نحن عىل يصلح ألن يكون دليالً  وهكذا ال ،و...( ،مّ واألُ  ،واخلال ،)كالعم أيضاً 

ثبت ولكن هذا الدليل يُ  ،الثوب عىل األب واألخ فقط جواز شّق عن  بحثنا نألنّ  فيه؛

 جواز ذلك يف نطاق أعم منهام. 

                                                             

النجايش، أمحد بن عل، . «إسحاق بن حممد بن أمحد... وهو معدن التخليط»قال عنه النجايش:  (6)

إسحاق بن حممد بن أمحد... ال ». وقال ابن الغضائري: 74صفي الشيعة: فهرست أسامء مصنِّ 

. وعىل هذا فإّن النجايش وابن 36صالرجال: الغضائري، أمحد بن احلسني،  .«يلتفت إىل ما رواه

 الغضائري يشهدان بعدم وثاقته.

 . 368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (5)
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 اجلواب عن اإلشكال

ىل. أوْ  عىل األب بطريٍق  الثوب عىل األخ فيثبت جواز الشّق  إذا ثبت جواز شّق 

بعزاء  × أخيهعىل ×عن عالقة عزاء موسى ×الراوي مل يسأل اإلمام ولعّل 

 وقد يرجع ذلك إىل ثبوت هذه األولوية القطعية عند الراوي. ،×عىل أبيه ×اإلمام

 جيبه ×اإلمام العسكريشّق ـ رواية احلسن بن احلسن : الدليل الثاني

ِد بِن »  َعن مَجَاَعٍة ِمن َبنِي َهاِشٍم ِمنُهمُ  ،اهللِ  َعن َسعِد بِن َعبدِ  ،َوَغرِيهِ  ىحَييَ َوَعن َُمَمَّ

ٍد َباَب َأِِب  :احَلَسُن بُن احَلَسِن األَفَطسِ  ُد بُن َعيِلِّ بِن َُمَمَّ َ َُمَمَّ وا َيوَم ُتُوِفِّ ُم َحََّضُ َأاهَّ

وَنُه... إِذ َنظََر إَِل  ×احَلَسنِ   .(6)«َقد َجاَء َمشُقوَق اجَليِب  ÷احَلَسِن بِن َعيِلٍّ  ُيَعزُّ

 سند الرواية الثانية دراسة

 ذكر يف كتب الرجال.هو مل يُ ، واحلسن بن احلسن األفطس اينالدليل الث يف سند

 داللة الرواية الثانية دراسة

الثوب  عىل جواز شّق  فهذه الرواية تدّل  ،(5)البحراين يف احلدائق حّدثهبا امل استدّل 

 د. د حممّ ثوبه عىل وفاة أخيه السيّ  شّق  ×اإلمام العسكري ألنّ  عىل األخ؛

 الثانيةإشكال على داللة الرواية 

الثوب عىل األب  عى هو جواز شّق فاملدّ ، عىمن املدّ  ا أخّص أهّن يرد عىل داللتها 

ال عالقة هلا بجواز ، والثوب عىل األخ فقط واألخ بينام تثبت هذه الرواية جواز شّق 

 عى.من املدّ  هذا الدليل يثبت جزءاً  فإنّ  ؛عىل األب. وبالتايل الشّق 

                                                             

 .451، ص6جالكايف: ، حممد بن يعقوب، الكليني (6)

 .625، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  ُانظر: (5)
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 اجلواب عن اإلشكال

الثوب عىل األخ  ، فإذا ثبت جواز شّق اإلشكال كام أجبنا سابقاً نجيب عن هذا 

 .(6)ىلأوْ  الثوب عىل األب بطريٍق  يثبت جواز شّق 

اإلمام  ألنّ ؛ اجليب يف مصيبة األب واألخ ه َيوز للرجل أن يشّق نستنتج أنّ  ؛وعىل هذا 

  .×اجليب عىل أخيه شّق  ×موسى النبيو ،×اجليب عىل أبيه شّق  ×العسكري

 ةثالثة أدّل ـالثوب على اجلميع  حتريم شّق ـل على املستثنى منه الدلي

 ة عىل املستثنى منه: أقام أصحاب هذه النظرية ثالثة أدلّ 

 حرمة تضييع املال: الدليل األول

 .(5)ذا الدليل يف كشف اللثامهبفاضل اهلندي ال متّسك

 قضاء اهلللالسخط : الدليل الثاني

 .(4)ضل اهلندي يف كشف اللثامك به الفاوهذا دليل آخر متّس 

 داللة الدليلني دراسة

حيث نقلناه عن ابن إدريس ، ة التحريم مطلقاً ل ضمن أدلّ الدليل األوّ  بحثنالقد 

ة ضمن أدلّ  فقد ذكرناه أيضاً  ،ا الدليل الثاينأمّ  .(3)داللته موضع إشكال إنّ  :وقلنا

  .(2)مةعى ليست تاّ املدّ داللته عىل  إنّ  :وقلنا ،وقمنا بدراسته ،املصداق اخلامس

                                                             

  .546: يف صفحةاجلواب مّر  (6)

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (5)

 املصدر السابق. ُانظر: (4)

 .552: يف صفحةالدليل األول مّر  (3)

 .568: يف صفحة ليل الثاينالد مرّ  (2)
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 ق األردبيليلمحّقل: ل على داللة الدليلنياإلشكال األّو
ه قد السخط، فإنّ  وكذا ،َمنوع مة هناوحصول اإلضاعة املحرّ »ق األردبيل: قال املحقّ 

  .(6)«حيرم عليهام أيضا  اّل ، وإلذلك د احلزن، اليفعل بمجرّ 

ه يشري إىل . ولعلّ (5)«وفيه تأّمل»قال:  ثمّ  وقد نقل السبزواري هذين الدليلني يف الذخرية،

 .(4)«ألّنه قد يكون ال لذلك؛ وهو أيضا  مطلقا  َمنوع»كام قال يف الغنائم: ، نفس هذا اإلشكال

 ق اهلمدانيلمحّقل: داللة الدليلني ىاإلشكال الثاني عل 

 ،جمال والسخط عل قضاء اهلل( ،ع املاليي)تض وللنظر فيهام»اهلمداين:  املحّقققال 

 ،عتمد عليهيُ  مور من مؤّيدات الدليل، كام صنعه بعض، ال دليال  ل جعل مثل هذه األُ واألوْ 

ن أمور من دون بعد وضوح إقدام العقالء ِف مقاصدهم العقالئيّة عل ارتكاب مثل هذه األُ 

 اهللبقضاء  وإمكان حتّققه عل وجه ال يكون ساخطا   ،كي يكون َمّرما   ؛ورسفا   عّد تبذيرا  يُ 

  .(3)«جّل جالله

 ق اخلوئيمحّقلل: اإلشكال الثالث على داللة الدليلني

والسخط  بني الشّق  وفيه: أنّ »ق اخلوئي عىل الدليل الثاين بقوله: استشكل املحقّ 

إاّل  ،ثوبه عل امليِّت لكونه ثمينا  وَمبوبا  لديه ه قد ال يشّق فإنّ  ؛عموما  وخصوصا  من وجه

 ،وقد جيتمعان ،ثوبه مع الرضا بقضاء اهلل سبحانه وقد يشّق  ،ا  ه ساخط لقضائه جّد أنّ 

  .(2)«ِف نفسه وكالمنا ِف حرمة الشّق 

                                                             

 .211، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  (6)

 .433، ص5جذخرية املعاد: السبزواري، حممد باقر،  (5)

 .221، ص4جام: غنائم األيّ املريزا القّمي، أبو القاسم،  (4)

 . 337، ص2 جمصباح الفقيه: اهلمداين، آقا رضا،  (3)

املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي( الغروي،  (2)

 .437، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)
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 ه إذا كان له غرض عقالئي ِف شّق وفيه: أنّ »: ل قائالً كام استشكل عىل الدليل األوّ 

 ،أو صديقهره ِف موت أقربائه اإلنسان قد يريد إظهار تأثّ  فإنّ  ؛ممن التبذير املحرّ  عّد ثوبه مل يُ 

فال َمذور فيه من هذه  ؛اجليب وُأخرى بشّق  ،وإظهار ذلك قد يكون بَّضب اليد عل اليد

 .(6)«اجلهة

ل ك هبذين الدليلني )الدليل األوّ يمكن التمّس  إذ ال ؛ءمع هؤالء األجاّل  واحلّق 

الثوب هو من  شّق  حيث قالوا: إنّ  ،والسبب يف ذلك هو ما جاء يف كالمهم ؛والثاين(

قضاء اهلل. وهذا نظري البكاء يف لليس من أجل السخط ، وة واألقاربقدان األحبّ أجل ف

 قضاء اهلل.لليس السخط ، وة هو السبب يف البكاءفراق األحبّ  نّ إحيث  ؛ةفراق األحبّ 

 ثالث رواياتـ الروايات : الدليل الثالث

 يشتمل هذا الدليل عىل ثالث روايات: 

 اجليوب ن شّقليس منا َمـ  ؤاد ن الفمرسلة مسّك: وىلالرواية اأُل

ا ألهّن  سندها ضعيف؛ إنّ  :قلنا، وسندها دراسةوقمنا ب ،(5)هذه املرسلة  تقّدمتقد 

 .(4)رواية مرسلة

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة

فقد جاء يف ، ولكن االستدالل هبا غري صحيح ،(3)كشف اللثاميف هبا  دّل استُ 

                                                             

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (6)

 .437، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

ِن الُفَؤاِد، َعن ابن َمسُعودٍ ا» (5) ِهيُد الث ايِن يِف ُمَسكِّ َب ’اهللَقاَل: َقاَل َرُسوُل  ،لش  : َليَس ِمن ا َمن رَضَ

 .325، ص5جث النوري، املريزا حسني، مستدرك الوسائل: املحدّ . «اخلُُدوَد َوَشق  اجلُيُوَب 

 .556: يف صفحة تمرّ  (4)

 .368، ص5 جكشف اللثام: ، الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن (3)
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َب »الرواية:  ُيوَب  لَْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ ُدوَد وَشقَّ اجْلُ هذه العبارة  فإنّ  ،سابقاً  مرّ وكام  .«اخْلُ

  .(6)بل تنسجم مع الكراهة أيضاً  ،ليست ظاهرة يف التحريم

 اجليب فقد عصى اهلل ن شّقَمـ   وبرواية أبي أّي: الرواية الثانية

وجود ل ؛ا رواية ضعيفةإهّن  :قلنا، ووقمنا بدراسة سندها، (5)وبرواية أيب أيّ  تقدمت

  .(4)يف سندها .«َعن َرُجلٍ » :عبارة

 داللة الرواية الثانية دراسة

فهي  ،لكن داللتها موضع إشكال، و(3)شف اللثام هبذه الرواية أيضاً اك استدّل 

 ،الثوب مطلقاً  حكم شّق  بحثبينام نحن ن، الختصاصها بالنساء ؛عىمن املدّ  أخّص 

م يف خصوص تكلّ  ×اإلمام الصادق إنّ  : إذا قيلإاّل ، بالنسبة للرجل واملرأة :أي

الثوب لدى  ز عىل شّق ركّ  ×اإلمام نّ أ :. أّي النساء من باب غلبة هذا الفعل لدهينّ 

 .  فاحلكم يشمل الرجال أيضاً وإاّل  ،بالرجال هبذا الفعل مقارنةً  لكثرة قيامهنّ  ؛النساء

 ×وصية اإلمام الصادق ـ مرسلة الدعائم: الرواية الثالثة

قال  .(1)مرسالً  ه رويألنّ  ه ضعيف؛إنّ  :وقلنا ،ودراسة سنده (2) الدليلسبق بيان هذا 

                                                             

 .555: مّر يف صفحة (6)

ٌة ِمن َأصَحابنا»( 5) دٍ  ،ِعد  ازِ  ى،َعن ُعثاَمَن بِن ِعيَس  ،َعن َأمَحَد بِن حُمَم  َعـن  ،َعن َرُجـلٍ  ،َعن َأيِب َأيُّوب اخلَز 

َوالَ  ،اً َقاَل: املَعُروُف أن الَ َيشُققَن َجيبـ .(ڤ ڤ ڤ ڦ) :اهلليِف َقوِل × َأيِب َعبِداهلل

 .251، ص2جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«َيلطِمَن َخّدًا...

 .555: يف صفحة تمرّ  (4)

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن،  (3)

دٍ » (2) ُم اإِلساَلِم، َعن َجعَفِر بِن حُمَم 
ُه َأوىَص  ÷َدَعائِ ن  لَطَمن  َعَل  َفَقاَل: الَ يُ  ،ِعنَد َما احتُِّضَ  أَ

ن  َعَل  َجيٌب  ،َخد   اَم  ،َفاَم ِمِن امَرَأٍة َتُشقُّ َجيبََها إِالّ ُصِدَع هَلَا يِف َجَهن َم َصدعٌ  ،َوالَ ُيَشق  ُكل 

 .321، ص5جالوسائل:  مستدرك املحّدث النوري، املريزا حسني،  .«َزاَدت ِزيَدت

 .551: يف صفحة تمرّ  (1)
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هذه الروايات املجوزة واملانعة ضعيفة ... »: اتهذه الروايبعض اخلوئي بعد نقل سيّد ال

 .(6)«وال يمكن االعتامد عليها ،السند

 داللة الرواية الثالثة دراسة

عى تواجه نفس اللتها عىل املدّ لكن د، و(5)اً شف اللثام هذه الرواية أيضاذكر ك

كنا بالوجه املذكور  إذا متّس إاّل  ،عىمن املدّ  ا أخّص هّن إ :أي، مشكلة الرواية السابقة

ذكر النساء  ×اإلمام نّ إو ،يبعد القول بعدم خصوصية املرأة يف هذه املسألة فال، هناك

  . فاحلكم يشمل الرجال أيضاً وإاّل  ،من باب غلبة هذا الفعل لدهين  

 النظرية الثانية يفتيجة البحث ن

ة التي ساقها أصحاب النظرية إلثبات املستثنى منه ضعيفة مجيع األدلّ  أنّ  لقد بيّنا فيام مرّ 

ذكرنا دليلني  يمكن االعتامد عليها. ثمّ  وبالتايل ال ؛بعضها ضعيفة الداللة أيضاً  السند، كام أنّ 

أحد الدليلني  إنّ  :ه وأخيه( وقلناالثوب للرجل يف مصيبة أبي عىل املستثنى )جواز شّق 

 ه َيوز للرجل أن يشّق هذا يعني أنّ ، وة(الداللة )صحيحة كشف الغمّ  صحيح السند وتامّ 

 الثوب لآلخرين. تثبت جواز شّق  ة الولكن هذه األدلّ  ،ثوبه عىل أخيه وأبيه

 ءقربااألعلى  اهثوب ملرأةا شّق زاجو، وخاألب واألعلى  هثوبلرجل ا ز شّقاجو: النظرية الثالثة

 وحيّل  ،الثوب عل غري األب واألخ للرجال وحيرم شّق »البحراين: آل العصفور قال 

  .(4)«للنساء عل سائر أرحامها وقرابتها

                                                             

زا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي( الغروي، املري (6)

 .439، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

 .368، ص5 جكشف اللثام: ُانظر: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن،  (5)

 .39صآل عصفور البحراين، حسني، سداد العباد:  (4)
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 ليس هلا دليل: الدليل على النظرية الثالثة

 عليها. ه مل يذكر دليالً لكنّ ، و(6) البحراين هذه النظرية يف كتاب السداد العصفور آلاختار 

 نتيجة البحث يف النظرية الثالثة

دليل هذه النظرية غري واضٍح لنا، وبمراجعة األدّلة يتضح لنا أّنه ال ُيستفاد هكذا 

 نظرية من األدّلة.

  (2)مطلقًاثوبها ملرأة ا شّقز اجو، وخاألب واأللرجل ثوبه على شّق از اجو: النظرية الرابعة

الثوب عل موت األب  جيوز شّق »ل: حيث قا ؛مة احلّل وهذا ما ذهب إليه العاّل 

  .(4)«ا املرأة فيجوز مطلقا  أمّ ، ه عل غريمهاواألخ... وال جيوز للرجل شقّ 

 دليالن: الدليل على النظرية الرابعة

 تعتمد النظرية الرابعة عىل دليلني: 

 ×على أبيه ×اإلمام العسكري شّقـ  مرسلة الصدوق : لالدليل األّو

ٍد الَعسَكِريُّ َومَلَّا ُقبَِض َعيِلُّ » اِر  ÷ُرئَِي احَلَسُن بُن َعيِلّ  ÷ بُن َُمَمَّ َقد َخَرَج ِمَن الدَّ

امٍ    .(4)«َوَقد ُشقَّ َقِميُصُه ِمن َخلٍف َوُقدَّ

 وىلسند الرواية اأُل دراسة

 ن الحيّضه الفقيه.مرسل يف كتاب مَ  الصدوق بسندٍ  شيخأخرجها ال

                                                             

 .ُانظر: املصدر السابق (6)

 أم غريها. ،ذا اإلطالق يعني أّنه َيوز للمرأة أن تشّق ثوهبا سواء كان علی األب واألخه (5)

 .589، ص5 جهناية األحكام: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (4)

 .673، ص6جالفقيه:  الحيّضه   نمَ الصدوق، حممد بن عل،  (3)
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  وىلداللة الرواية اأُل دراسة

هبذه الرواية عىل  حيث استدّل  ؛ يف هناية األحكاممة احلّل لعاّل االدليل ذكر هذا 

ه مل ولكنّ ، (6) الثوب للرجل يف مصيبة أبيه وأخيه( عاه )جواز شّق ل من مدّ اجلزء األوّ 

دليله عىل اجلزء  ولعّل  ،(عاه )جوازه للمرأة مطلقاً عىل اجلزء الثاين من مدّ  يذكر دليالً 

  ذلك يف الدليل الثاين.سنبنّي ، وما أشار إليه الشهيد الثاين من مدعاه هو نفس

 وىلإشكال على داللة الرواية اأُل

 بشّق  ختتّص ، وعىمن املدّ  فهذه الرواية أخّص  ،عى موضع إشكالداللتها عىل املدّ  

 الثوب عىل األخ. تشمل حكم شّق  ال، والثوب عىل األب

 ×ميات على اإلمام احلسنيالفاط شقُّـ  معتربة خالد بن سدير : الدليل الثاني

يِّ ِِف َنَوادِِرهِ » ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن ِعيَسى ،َوَذَكَر َأمَحُد بُن َُمَمَّ َعن َأِخيِه  ،َقاَل: َرَوى َُمَمَّ

َعن  ×اهللِ َقاَل: َسأَلُت َأَبا َعبدِ  ،َعن َخالِِد بِن ُسِديٍر َأِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ  ،َجعَفِر بِن ِعيَسى

هِ  ،ٍل َشقَّ َثوَبُه َعَل َأبِيهِ َرُج  َفَقاَل: ال َبأَس بَِشقِّ  ؟َأو َعَل َقِريٍب َلهُ  ،َأو َعَل َأِخيهِ  ،َأو َعَل ُأمِّ

، ال َيُشقَّ الَوالُِد َعَل َوَلِدهِ ، و×َعَل َأِخيِه َهاُرونَ  ÷َقد َشقَّ ُموَسى بُن ِعمَرانَ ؛ اجُلُيوِب 

إَِذا َشقَّ َزوٌج َعَل امَرَأتِِه َأو َوالٌِد َعَل َوَلِدِه ، وُشقُّ املَرَأُة َعَل َزوِجَهاتَ ، وَوال َزوٌج َعَل امَرَأتِهِ 

اَرُتُه ِحنُث َيِمنيٍ  َرا َوَيُتوَبا ِمن َذلَِك ، وَفَكفَّ اَم َحتَّى ُيَكفِّ إَِذا َخَدَشِت املَرَأُة َوجَهَها ، وال َصاَلَة هَلُ

ت َشعَرَها َأو َنتََفتهُ  عرِ  ،َأو َجزَّ َأو إِهَعاُم  ،َأو ِصيَاُم َشهَريِن ُمتَتَابَِعنيِ  ،ِعتُق َرَقبَةٍ  :َفِفي َجزِّ الشَّ

اَرُة ِحنِث َيِمنيٍ ، وِستِّنَي ِمسكِينا   َء ِِف اللَّطِم َعَل  ال َش ، وِِف اخَلدِش إَِذا َدِميَت َوِِف النَّتِف َكفَّ

َشَققَن اجُلُيوَب َولَطَمَن اخُلُدوَد الَفاهِِميَّاُت َعَل  َقد، وِسَوى ااِلستِغَفاِر َوالتَّوَبةِ  ،اخُلُدودِ 

 .(2)«َعَل ِمثلِِه ُتلطَُم اخُلُدوُد َوُتَشقُّ اجُلُيوُب ، و÷احُلَسنِي بِن َعيِلٍّ 

                                                             

 .589، ص5 جم: هناية األحكاُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (6)

 . 452، ص8جاألحكام:   هتذيبالطوي، حممد بن احلسن،  (5)
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 سند الرواية الثانية دراسة

يف كتب  إذ مل يرد له توثيٌق  ؛ خالد بن سديرمشكلة يف سند هذه الرواية إاّل  ال

  .(6)عمل األصحاب هبذه الرواية َيَب ضعف سندها كام مرّ الرجال. ولكن 

 داللة الرواية الثانية دراسة

قال:  مة يف النهاية ثمّ حيث نقل كالم العاّل  ؛الشهيد هبذه الرواية يف الذكرى استدّل 

الفاهميات عل  أراد باخلب ما يأِت من شّق »وكام قال البحراين: . (5) «ليهإ وِف اخلب إيامءٌ »

 .(4) «×احلسني

 إشكال على داللة الرواية الثانية

. وَيوز ذلك للمرأة مطلقاً  ،خاألب واألثوبه عىل  َيوز للرجل أن يشّق  :عىدّ امل

، مه وأخيه وأقربائهثوبه عىل أبيه وأُ  صدر هذه الرواية َيّوز للرجل أن يشّق  واحلال أنّ 

الثوب للمرأة يف  شّق  عىل جواز الرواية تدّل  اجلواز باألب واألخ. كام أنّ  ّص تالخيو

 عى ناقصة.داللة الرواية عىل املدّ  فإنّ  ؛عىل هذاال مطلقًا، و خاّصةً وفاة زوجها 

قرينة عىل وجود  .«َعَل ِمثلِهِ » :عبارة ألنّ ؛ يمكن االستدالل بفعل الفاطميات وال

 الو ×هذا الفعل َيوز عىل مثل اإلمام احلسني خصوصية يف املوضوع، بمعنى أنّ 

  يمكن تعميم احلكم عىل اآلخرين. ال ؛شخص. إذن أّي  َيوز عىل

 النظرية الرابعة يفنتيجة البحث  
لضعف سنده  ؛فهو مرفوض ،لا الدليل األوّ لقد ذكرنا دليلني عىل هذه النظرية. أمّ 

 عى ناقصة. داللته عىل املدّ   أنّ إاّل  تام  سندًا،ه فرغم أنّ  ،ا الدليل الثاينأمّ . ووداللته

                                                             

 .96: يف الصفحة مرّ  (6)

 .27، ص5 جالشهيد األّول، حممد بن مّكي، ذكرى الشيعة:  (5)

 .626، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة:  (4)
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 (6)الثوب على خصوص األب واألخ مطلقًا جواز شّق: امسةالنظرية اخل

 مطلقاً  الثوب عىل خصوص األب واألخ جائزٌ  شّق  ذهب العديد من العلامء إىل أنّ 

ق احلّل يف واملحقّ  ،(4)وابن محزة يف الوسيلة ،(5)الشيخ يف املبسوط :منهم ،)للرجل واملرأة(

والشهيد  ،(8)والتلخيص (7)والتذكرة (1)التحريرو (2)مة احلّل يف اإلرشادوالعاّل  ،(3)الرشائع

احلّل يف ابن فهد و ،(66)قداد يف التنقيحاملوالفاضل ، (61)وغاية املراد (9)ل يف البياناألوّ 

الفائدة  ق األردبيل يف جممعواملحقّ  ،(63)واملسالك (64)والشهيد الثاين يف احلاشية ،(65)املهذب

والفيض  ،(67)والسبزواري يف الذخرية ،(61)ركالعامل يف املداالسيّد و ،(62)والَبهان

 ،(51)واملازندراين يف رشح فروع الكايف ،(69)العامل يف اهلداية واحلرّ  ،(68)الكاشاين يف النخبة

                                                             

 هذا اإلطالق يعني أّنه َيوز للرجل واملرأة. (6)

 .689، ص6 جاملبسوط: ي، حممد بن احلسن، ُانظر: الطو (5)

 .19صابن محزة الطوي، حممد بن عل، الوسيلة: ُانظر:  (4)

 .42، ص6 جرشائع اإلسالم: ُانظر: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  (3)

 .513، ص6 جرشاد األذهان: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، إ (2)

 .51، ص6 جحترير األحكام: ، احلسن بن يوسف، ُانظر: العاّلمة احلّل  (1)

 .656، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (7)

 .66صتلخيص املرام: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (8)

 .86صالبيان: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مكي،  (9)

 .684، ص6 جغاية املراد: بن مكي، ُانظر: الشهيد األّول، حممد  (61)

 .499، ص4 جالتنقيح الرائع: ُانظر: السيوري، مقداد بن عبد اهلل،  (66)

 .211، ص4 جب البارع: املهذّ ُانظر: ابن فهد احلّل، أمحد بن حممد،  (65)

 .684، ص6 جحاشية اإلرشاد: ُانظر: الشهيد الثاين، زين الدين بن عل،  (64)

 .613، ص6 جمسالك األفهام: ثاين، زين الدين بن عل، ُانظر: الشهيد ال (63)

 .211، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان: ُانظر:  (62)

 .622، ص5 جمدارك األحكام: ُانظر: العامل، حممد بن عل،  (61)

 .433، ص5 جذخرية املعاد: ُانظر: السبزواري، حممد باقر،  (67)

 .584صكاشاين، حممد حمسن،النخبة: الفيض الُانظر:  (68)

 .445، ص6جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، هداية األُّمة )منتخب املسائل(: ُانظر:  (69)

 .413، ص5 جرشح فروع الكايف: ُانظر: املازندراين، حممد صالح،  (51)
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 ،(4)واملريزا القمي يف الغنائم ،(5)وكاشف الغطاء يف كشف الغطاء ،(6)والنراقي يف املعتمد

اهلمداين يف املحّقق و ،(2)كتاب الصالةوالشيخ األنصاري يف  ،(3)يف اجلواهرالنجفي و

السيّد عبد األعىل و ،(7)واخلوانساري يف رسالة أحكام األموات ،(1)مصباح الفقيه

  .(9)اآلمل يف مصباح اهلدىالشيخ حممد تقي و ،(8)بالسبزواري يف املهذّ 

 ةأدّل ثالثة: الدليل على النظرية اخلامسة

، ب عىل خصوص األب واألخ مطلقاً الثو قال أصحاب هذه النظرية بجواز شّق 

 ة: ة أدلّ ثالثوا باستدلّ و

 اإلمجاع وعدم اخلالف: الدليل األول

، (61) ام إىل احتامل وجود اإلمجاع عىل هذا القولأشار املريزا القمي يف غنائم األيّ 

  .(66)عى املازندراين عدم اخلالف عليه يف رشح فروع الكايفوادّ 

 لإشكال على الدليل األّو

وإذا مل يكن  ،(65)وال يصلح لالستدالل ،ةهذا النوع من اإلمجاع ليس حجّ  أنّ  رّ لقد م

                                                             
 .351صمعتمد الشيعة: ُانظر: النراقي، مهدي،  (6)

 .579، ص5 جالغطاء:  كشفُانظر: كاشف الغطاء، جعفر،  (5)

 .221، ص4 جغنائم األّيام: ُانظر: املريزا القّمي، أبو القاسم،  (4)

 .417، ص3 جالنجفي حممد حسن، جواهر الكالم: ُانظر:  (3)

 .512، ص5 جكتاب الصالة: ُانظر: األنصاري، مرتىض،  (2)

 .331، ص2 جمصباح الفقيه: ُانظر: اهلمداين، آقا رضا،  (1)

 .358صرسالة يف الدماء الثالثة وأحكام األموات: اخلوانساري، حممد تقي، ُانظر:  (7)

 .537، ص3 جمهّذب األحكام: ُانظر: السبزواري، عبد األعىل،  (8)

 .58، ص7 جاآلمل، حممد تقي، مصباح اهلدى: ُانظر:  (9)

 .221، ص4 جغنائم األيام: ُانظر: املريزا القّمي، أبو القاسم،  (61)

 .413، ص5 جرشح فروع الكايف: ملازندراين، حممد صالح، ُانظر: ا (66)

 .632: يف صفحة اإلشكال مرّ  (65)
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 فإنّ  ؛بالتايل، و(6)عاء عدم اخلالف الذي هو أخس منهة فام بالك بادّ اإلمجاع املنقول حجّ 

 .يصلح لالستدالل أيضاً  عاء عدم اخلالف الادّ 

 النهي عن اإلسراف: الدليل الثاني

من الذي هو  ة النهي عن اإلِسافب بإطالقات أدلّ ذّ السبزواري يف امله استدّل 

الثوب  جلواز شّق  اً خاّص  هناك دليالً  ق السبزواري قصد أنّ املحقّ  ويبدو أنّ  .(5)الكبائر

 يلالدل وهذا يعني أنّ  ،ة النهي عن اإلِسافتشمله أدلّ  لذلك فال؛ وعىل األب واألخ

غري ا يف ة اإلِساف. أمّ لّ حاكم عىل أد )جواز شق الثوب عىل األب واألخ( اخلاّص 

ة بالتايل تشملها إطالقات أدلّ ؛ وعىل اجلواز خاص   يوجد دليٌل  فال األب واألخ

 .ةكم عليها باحلرموحُي  ،اإلِساف

 إشكال على الدليل الثاني

 سيّدعن ال سبب ذلك نقالً  (4)لقد بيّنا، واً السبزواري ليس تامّ  سّيدبه ال ما استدّل  إنّ 

 فإنّ  ؛ممن التبذير املحرّ  عّد ثوبه مل يُ  إذا كان له غرض عقالئي ِف شّق »حيث قال:  ،اخلوئي

وإظهار ذلك قد يكون بَّضب  ،ره ِف موت أقربائه أو صديقهاإلنسان قد يريد إظهار تأثّ 

 .(3)«اجليب، فال َمذور فيه من هذه اجلهة وُأخرى بشّق  ،اليد عل اليد

عتمد ال دليل يُ »الثوب:  حتريم شّق  ةاهلمداين عند رفضه لبعض أدلّ  املحّققكام قال 

من  ،موربعد وضوح إقدام العقالء ِف مقاصدهم العقالئيّة عل ارتكاب مثل هذه األُ  ،عليه

 .(2)«ي يكون َمّرما  ك ؛ورسفا   عّد تبذيرا  دون أن يُ 

                                                             

 .632: يف صفحة اإلشكال مرّ  (6)

 .537، ص3 جمهّذب األحكام: ُانظر: السبزواري، عبد األعىل،  (5)

 .543: مّر يف صفحة (4)

ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي( الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا  (3)

 .437، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: اهلمداين، آقا رضا،  (2)
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 مخس رواياتـ   الروايات : الدليل الثالث

 يشتمل الدليل الثالث عىل مخس روايات: 

 ×على أبيه ×اإلمام العسكري شّقـ  مرسلة الصدوق : وىلالرواية اأُل
ا رويت إهّن  :وقلنا ،حيث قمنا بدراسة سندها ،(6)سبق الكالم عن رواية الصدوق

 .(5)مرسل بسندٍ 

 وىلداللة الرواية اأُل دراسة
من  ه أخّص بأنّ  :ظ عليهالَح ويُ . (3) وجممع الفائدة ،(4)هبذه الرواية يف تذكرة الفقهاء اسُتدل

 عىل األخ.  يشمل حكم الشّق  ال، والثوب عىل األب ثبت جواز شّق ه يُ ألنّ ؛ عىدّ امل

 الروايات املستفيضة: ق اهلمدانيكالم احملّق
نقل )األب واألخ( فلم يُ  وأّما الشّق عليهام» ق اهلمداين يف مصباح الفقيه:قال املحقّ 

 ا روي مستفيضا  مل ؛هو ضعيف، وعدا ما سمعته من احليّل  ،اخلالف ِف جوازه من أحد

 .(2)«×قميصه عند موت أبيه ×متعّددة من شّق العسكري بطرٍق 

 ةصحيحة كشف الغّم: احلديث األول
ا رواية صحيحة  أهّن نّي وتب ،وقمنا بدراسة سندها ،(1)ةصحيحة كشف الغمّ  تقّدمت

                                                             

ٍد الَعسَكِريُّ » (6)   َض َعِلُّ بُن حُمَم 
َي احلََسُن بُن َعِلي  ،÷َوملَ ا ُقبِ

اِر َوَقد  ،÷ُرئِ َقد َخَرَج ِمَن الد 

امٍ  ُشق  َقِميُصُه ِمن  .673، ص6جالفقيه:  ال حيّضه  ن مَ الصدوق، حممد بن عل،  .«َخلٍف وُقد 

 .547: يف صفحة تمرّ  (5)

 .656، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (4)

 . 211، ص5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان: ُانظر:  (3)

 .339، ص2 جمصباح الفقيه: ا، اهلمداين، آقا رض (2)

اَلئِِل لَِعبدِ  ىَعِلُّ بُن ِعيس» (1) ِة َنقاًل ِمن كِتَاِب الد  يِّ  اهلل يِف كِتَاِب َكشِف الُغم   ،بِن َجعَفٍر احِلمرَيِ

دٍ  ،َعن َأيِب َهاِشٍم اجلَعَفِريِّ  َوَقِميُصُه × يِف َجنَاَزِة أَيِب احلََسنِ × َقاَل: َخَرَج َأُبو حُمَم 

ِة َشق  َقِميَصُه يِف ِمثِل َهَذا؟  ،شُقوٌق مَ  م 
َفَكتََب إَِليِه ابن َعوٍن َمن َرأَيَت َأو َبَلَغَك ِمَن األَئِ

دٍ  ُبو حُمَم   .×«َهاُرونَ  َعىَل × َيا َأمحَُق! َوَما ُيدِريَك َما َهَذا َقد َشق  ُموَسی :×َفَكتََب إَِليِه أَ

ُانظر: اإلربل، عل بن أيب الفتح،  .573، ص4جالشيعة: احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل 

 .368، ص5جالغّمة:   كشف
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 .(6)مجيع رواهتا إماميون ثقات ألنّ  السند؛

 ند بن احلسن بن مشوحديث حمّم: احلديث الثاني

خيِس، َقاَل: َحّدَثنِي أُبو َيعُقوب إسَحاُق بُن َُمَّمٍد » َ أمَحُد بُن َعيِل بِن ُكلُثوِم الِسَّ

ِِف  ×الَبَِصي، َقاَل: َحّدَثنِي َُمَّمُد بُن احَلَسِن بِن َشُموِن وَغرُيُه، َقاَل: َخَرَج أُبو َُمَّمدٍ 

 :إلَيِه أُبو َعوِن األبَرِش َقَراَبَة َنَجاِح بِن َسلَمةِ  َوَقِميُصُه َمشُقوٌق، َفَكتََب  ×ِجنَاَزةِ أِِب احَلَسنِ 

َيا أمَحُق! َوَما  ×َفَكتََب إلَيِه أُبو َُمَّمدٍ  !َمن َرأيَت أو َبَلَغَك ِمَن األئَمِة َشقَّ َثوَبُه ِِف ِمثِل َهَذا؟

  .(5)«×َهاُرون َعَل  ×ىَقد َشقَّ ُموَس  ؟!ُيدِريَك َما َهَذا

 إبراهيم بن اخلصيب األنباري حديث: احلديث الثالث

فيه إسحاق  إنّ  :وقلنا ،وقمنا بدراسة سندها ،(4)الكالم عن رواية إبراهيم لقد مرّ 

  .(3)ومل يرد فيهام توثيق ،وإبراهيم

 حديث الفضل بن احلارث: احلديث الرابع

َثنِي إسَحاُق بُن َُمَّمٍد البََِصي، » َقاَل: َحّدَثنِي الَفضُل أمَحُد بُن َعيِل بِن ُكلثُوم، َقاَل: َحدَّ

َفَرأينَا أَبا  ×َوقَت ُخُروِج َسيِّدي أِِب احَلَسنِ  ىبُن احَلاِرِث، َقاَل: ُكنُت بُِِسِّ َمن َرأا

 .(2)«َقد ُشقَّ ثِيَاُبهُ  َماِشيا   ×َُمَّمدٍ 

                                                             

 .559: يف صفحة تمرّ  (6) 

 .275ص: (الكيش  رجالالطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) (5)

ُد بُن َعٍل َقاَل: َحّدَثنِي إسَحاق َقاَل: َحّدَثنِي إبَراِهيُم بُن اخلَِضيِب ا» (4) ألنبَاِري َقاَل: َكتََب أمحَ

أّن النّاَس َقد استَوَحُشوا ِمن  :×أُبو َعوِن األبَرِش َقَراَبَة َنَجاِح بِن َسلَمِة إىَل أيِب حُمَّمدٍ 

 َعىَل  ×َقد َشق  ُموَسی !َفَقاَل: َيا أمحَُق! َما أنَت َوَذاكَ  ،×أيِب احلََسنِ  َشّقَك َثوَبك َعىَل 

 .275ص: (الكيش  رجالسن، اختيار معرفة الرجال )الطوي، حممد بن احل .×«َهاُرون 

 .559: يف صفحة تمرّ  (3)

 .275ص: (الكيش  رجالالطوي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) (2)
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 .(6)وهذه هي هناية كالم املحّقق اهلمداين يف املسألة

 ص اجلواز بأولياء اهللاختصا: اإلشكال األول على كالم اهلمداني

ه إنّ حيث  ؛واضح عىل رأيه دون أن يدفعه بجواٍب  اهلمداين إشكاالً  حّققأورد امل

اكتفى يف الرد  ثمّ  ....«^واحتامل اختصاص اجلواز بكونه عل األنبياء واألئّمة»قال: 

  .(5)«لتفت إليهال يُ »عليه بقوله: 

 تكليفقاعدة االشرتاك يف ال: لاجلواب عن اإلشكال األّو

احتامل اختصاص ذلك بالنبّي و»هذا اإلشكال:  ناخلوانساري ع سيّدال وقد أجاب

هذا احلكم باألنبياء  خيتّص  ال :أي، (4)«والوِص، مدفوع بقاعدة االشرتاك ِف التكليف

التكاليف مشرتكة بني أولياء اهلل وغريهم بموجب قاعدة  بل إنّ  ،^واألئمة

ا دفعه إىل أن ممّ  ؛ق اهلمدايناملحقّ  كان يف خميلةجلواب هذا ا االشرتاك يف التكليف. ولعّل 

 .«لتفت إليهيُ  ال»يقول: 

 عىمن املّد الدليل أخّص: اإلشكال الثاني على كالم اهلمداني

الثوب عىل األب  عى هو جواز شّق املدّ  ألنّ ؛ عىمن املدّ  دليل اهلمداين أخّص 

( بجواز ×مام العسكريثوب اإل هذه الروايات )روايات شّق  بينام ختتّص  ،واألخ

  الثوب عىل األخ. تشمل شّق  عىل األب وال الشّق 

  عىالدليل يساوي املّد: اجلواب عن اإلشكال الثاني

دنا بفعل سيّ  ه استدّل ولكنّ  ،×ثوبه عىل أبيه شّق  ×اإلمام العسكري أنّ  صحيٌح 

 .خ أيضاً هذا الدليل يشمل األ فإنّ  ؛بالتايل، و×ثوبه عىل أخيه هارون إذ شّق  ؛×موسى

                                                             

 .339، ص2جمصباح الفقيه: ُانظر: اهلمداين، آقا رضا،  (6)

 .321، ص2جاملصدر السابق:  (5)

 .346صلدماء الثالثة وأحكام األموات: رسالة يف ااخلوانساري، حممد تقي،  (4)
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، وىل الرواية األُ إاّل  ،ها ضعيفة السندكلّ و اهلمداين أربع روايات حّققنقل امل النتيجة:

لعدم  ؛فهي ضعيفة أيضاً  ،ا الرواية الثانيةأمّ  .(6)نا سبب ضعف الرواية الثالثةلقد بيّ و

د البرصي وحممد بن احلسن بن شمون يف كتب إسحاق بن حممّ يعقوب توثيق أيب 

لوجود إسحاق ؛ فهي ضعيفة أيضاً  ،ك األمر بالنسبة إىل الرواية الرابعةكذل، والرجال

ثالث روايات من جمموع األربع ضعيفة  لكن رغم أنّ ، وبن حممد البرصي يف سندها

 باستفاضة الروايات.  يّّض  ه ال أنّ إاّل 

 فعل الفاطميات ـمعتربة خالد بن سدير : الرواية الثانية

 خالداً  إنّ  :قلنا، وودراسة سندها (5)لد بن سديرالكالم عن معتَبة خا لقد مرّ 

  .(4)لكن عمل املشهور هبذه الرواية َيَب ضعف سندها، وضعيف

 داللة الرواية الثانية دراسة

 ثمّ  ،(3)ق األردبيل بمعتَبة خالد بن سدير يف كتابه جممع الفائدةاملحقّ  استدّل 

 رد عىل دليله ثالثة إشكاالت: ولكن ي .(1)«ظاهر ِف الكراهة ،(5)(و)ال ينبغي»أضاف: 

                                                             

 .559: مّر يف صفحة (6)

يِّ يِف َنَواِدِره» (5) ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن ِعيَس  ىَقاَل: َروَ  ،َوَذَكَرأمَحَُد بُن حُمَم  َعن أَِخيِه َجعَفِر بِن  ى،حُمَم 

 َعن َرُجٍل َشق  َثوَبُه َعىل ،×َسَألُت َأَبا َعبِداهلل َقاَل: ،أَِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ  َعن َخالِِد بِن ُسِديرٍ  ى،ِعيَس 

هِ  َأو َعىل ،َأبِيهِ   ىَء يف َلطِم اخلُُدوِد، ِسوَ  ال يَش  ...  ×: َقِريٍب َلُه؟ َفَقال َأِخيِه َأو َعىَل  ،َأو َعىَل  ،ُأمِّ

. «÷احلَُسنِي بِن َعِلي  ِمي اُت َعىَل اإلستِغَفاِر َوالت وَبِة، َوَقد َشَققَن اجلُيُوَب َوَلَطمَن اخلُُدوَد الَفاطِ 

 .452، ص8جاألحكام:  هتذيب الطوي، حممد بن احلسن، 

 .96: يف صفحة تمرّ  (4)

 .217، ص 5 جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  ُانظر:  (3)

ٌة ِمن أَصَحابنا»الواردة يف رواية الصيقل، وهي:  (2) َعِن احلََسِن بِن  ،َيادٍ َعن َسهِل بِن زِ  ،ِعد 

يَقلِ  ،َعن َعِلِّ بِن ُعقبَة ،َعِلي  َقاَل: الَ َينبَِغي × َعن َأيِب َعبِداهلل ،َعِن امَرَأِة احلََسِن الص 

يَاُح َعىَل   .552، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب،  .«املَيِِّت َوالَ َشقُّ الثِّيَاِب  الصِّ

 .218، ص5 جبن حممد، جممع الفائدة والَبهان: األردبيل، أمحد ُانظر:  (1)
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 عىمن املّد الدليل أخّص: ل على داللة الرواية الثانيةاإلشكال األّو

بينام  ،بالنساء وال يشمل الرجال ه خيتّص ألنّ  عى؛من املدّ  هذا الدليل أخّص 

 .الثوب بالنسبة إىل اجلميع نساًء ورجاالً  حكم شّق يف  موضوع البحث

 رتاك األحكاماش: لاجلواب عن اإلشكال األّو

حكم اجلواز يشمل الرجال  نّ إ بأن ُيقال:يمكن االعتامد عىل إلغاء اخلصوصية 

بالتايل ، ويوجد هنا احتامل اخلصوصية ال: آخر ال يقترص عىل النساء. وبتعبريٍ ، وأيضاً 

 .فاحلكم يشمل الرجال أيضاً 

 عىمن املّد الدليل أخّص: اإلشكال الثاني على داللة الرواية الثانية

االستدالل بفعل  أنّ  فقد مرّ ، خرى أيضاً عى من ناحية أُ من املدّ  هذا الدليل أخّص 

 َوَعل» :عبارة ألنّ  ؛الثوب عىل اجلميع ليس صحيحاً  الفاطيامت إلثبات جواز شّق 

هذا الفعل َيوز يف  قرينة عىل وجود اخلصوصية ملوضوع هذه الرواية. بمعنى أنّ  .«ِمثلِهِ 

 تصوخي ،عىمن املدّ  الدليل أخّص  ؛ن كان مثله. إذنومَ  ×مصيبة اإلمام احلسني

 بعض األفراد فقط. ب

 عىمن املّد الدليل أعّم: اإلشكال الثالث على داللة الرواية الثانية

دات فقد كانت بني الفاطيامت سيّ ، آخر عدٍ عى من بُ من املدّ  هذا الدليل أعمّ إن 

 كالعمومة مثالً  ـ  ةخوّ األُ واألبوة غري صلة  ×خرى باإلمام احلسنيصالت أُ  تربطهنّ 

 (.)كالعمّ  بل يشمل غريمها أيضاً  ،باألب واألخ خيتّص  هذا الدليل ال فإنّ  ؛بالتايلـ و

 



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  538

 الثوب جيوز شّق ـمعتربة خالد بن سدير : الرواية الثالثة
توثيق يف  فيهيف سندها خالد بن سدير الذي مل يرد  إنّ  :قلنا، و(6)معتَبة خالد تقّدمت

  .(5)لكن عمل األصحاب هبذه الرواية َيَب ضعف سندها كام مرّ و ،كتب الرجال

 داللة الرواية الثالثة دراسة
 ألنّ ؛ لكن داللتها موضع إشكال، و(4)جاء االستدالل هبا يف كتاب التنقيح الرائع

عى املدّ  مع أنّ ، وسائر األقرباء أيضاً  م  بل يشمل األُ  ،باألب واألخ خيتّص  هذا الدليل ال

 الثوب عىل األب واألخ فقط. شّق هو جواز 

 ÷موسى ثوبه على هارون شّق ان علىالروايتان اللتان تدّل: الرواية الرابعة
رواية  إنّ ـ: هناك ـ وقلنا  ،سندهيام ، وبحثنا(3)لقد ذكرنا هاتني الروايتني فيام سبق

 قوا يفا رواية إبراهيم بن اخلصيب ففي سندها رواة مل ُيوثّ ة صحيحة. أمّ كشف الغمّ 

  .(2)كتب الرجال

                                                             

يِّ يِف َنَواِدِره َقاَل: َروَ » (6) ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن ِعيَس  ىَوَذَكَرَأمَحُد بُن حُمَم   ى،َعن َأِخيِه َجعَفِر بِن ِعيَس  ى،حُمَم 

َأو  ،َأبِيهِ  َعن َرُجٍل َشق  َثوَبُه َعىَل × اهلل بدِ َقاَل: َسَألُت َأَبا عَ  ،َعن َخالِِد بِن ُسِديٍر َأِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ 

هِ  َعىَل  الطـوي، حممـد بـن  ..« َقِريٍب َلُه؟ َفَقـاَل: ال َبـأَس بَِشـقِّ اجلُُيـوِب.. َأو َعىَل  ،َأِخيهِ  َأو َعىَل  ،ُأمِّ

 .452، ص8جاألحكام:  هتذيب احلسن، 

 .548: مّر يف صفحة (5)

 . 499، ص4 جالتنقيح الرائع: بد اهلل، ُانظر: السيوري، مقداد بن ع (4)

ةِ » (3) يِّ  ،َعِلُّ بُن ِعيَسى يِف كِتَاِب َكشِف الُغم  ِل لَِعبِداهلل بِن َجعَفٍر احِلمرَيِ
اَلئِ  ،َنقاًل ِمن كِتَاِب الد 

دٍ  ،َعن َأيِب َهاِشٍم اجلَعَفِريِّ  ِميُصُه َوقَ × يِف َجنَاَزِة أَيِب احلََسنِ × َقاَل: َخَرَج َأُبو حُمَم 

ِة َشق  َقِميَصُه يِف ِمثِل َهَذا؟  ،َمشُقوٌق  م 
َفَكتََب إَِليِه ابن َعوٍن َمن َرأَيَت َأو َبَلَغَك ِمَن األَئِ

دٍ   َعىَل × َيا أَمحَُق! وَما ُيدِريَك َما َهَذا؟ َقد َشق  ُموَسی :×َفَكتََب إَِليِه َأُبو حُمَم 

َوَعنُه َعن إِسَحاَق » .573، ص4ج :الشيعة وسائل سن، احلّر العامل، حممد بن احل. ×«َهاُرونَ 

دٍ ا َقاَل: َكتََب َأُبو َعوٍن األَبَرُش َقَراَبُة َنَجاِح بِن َسَلَمَة  ،َعن إِبَراِهيَم بِن اخلَِضيِب  ،بِن حُمَم 

دٍ  َك َعىَل × إىَل أَيِب حُمَم  اَل: َيا َأمحَُق! َما َفقَ  ،×أَيِب احلََسنِ  أّن الن اَس َقِد استَوَهنُوا ِمن َشقِّ

احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: . ×«َهاُرونَ  َعىَل × َلَك وَذاَك؟ َقد َشق  ُموَسی

 .573، ص4ج

 .559: مّر يف صفحة (2)
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 داللة الرواية الرابعة دراسة

الحظ عىل داللة لكن يُ ، و(5) وجممع الفائدة ،(6)هبذه الرواية يف التنقيح الرائع اسُتدّل 

دنا وسيّ  ×الثوب بواسطة الرجال )اإلمام العسكري عىل شّق  ا تدّل بأهّن  :هذه الرواية

الثوب عىل األب واألخ  شّق  نّ عى أتشمل النساء. ولكن املدّ  ا الهّن إ :أي .(×موسى

 للرجال والنساء(.  :)أي جائز مطلقاً 

نا  أنّ إاّل  ،الثوب بواسطة الرجال م عن شّق الرواية تتكلّ  أنّ  قال: صحيٌح يقد  ،نعم

ه ألنّ ؛ فيام نحن فيه هذا ليس بعيداً ، ونلغي اخلصوصية عن الرجل لتشمل النساء أيضاً 

 تمل وجود خصوصية للرجل.حُي  ال

 جواز ختريق الثوبـ  رواية املبسوط : اخلامسة الرواية

 .(1)«َغرِيِهم َوالَ جَيُوُز َعَل  ،األِب َواألخِ  َجَواُز َُتِريِق الثَّوِب َعَل  َوَقد ُرِوي»

 سند الرواية اخلامسة دراسة

. «ُرِوي...» سندها، حيث قال:الشيخ الطوي من دون أن يُ  ةيهذه الروا أخرج

 سند.ال ةضعيف يفه ؛بالتايلو

 داللة الرواية اخلامسة دراسة

الثوب عىل  شّق  عى هو أنّ املدّ  فإنّ  ؛عىال مشكلة يف داللة هذه الرواية عىل املدّ 

الثوب عىل خصوص  شّق  إنّ  :هذه الرواية تقول، وللرجل واملرأة األب واألخ جائزٌ 

 .هذه الرواية تشمل النساء أيضاً  فإنّ  ؛بالتايل، ومطلقاً  األب واألخ جائزٌ 

بروايات أوثقها ِف النفس ما  دّل أيضا  واستُ »اهلمداين يف مصباح الفقيه:  حّققال املق

كي عن املبسوط من نسبته إل الرواية النجبار مثل هذه الرواية املرسلة بفتوى ُح 

                                                             

 .499، ص4 جالتنقيح الرائع: ُانظر: السيوري، مقداد بن عبد اهلل،  (6)

 .217، ص5 ج فائدة والَبهان:األردبيل، أمحد بن حممد، جممع الُانظر:  (5)

 .689، ص6 جاملبسوط: الطوي، حممد بن احلسن،  (4)
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التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور عل رواية مقبولة  إذ من املستبعد عادة  ؛ األصحاب

مة الدالّة الشيخ أراد بذلك غري األخبار املتقّد  نّ أعلم مل يُ »ق اخلوئي: حقّ وقال امل .(6)«لدهيم

تمل أن يكون مراد الشيخ نفس الروايات الناهية حُي  :أي .(5)«عل النهي عن شق الثياب

 ات غريها.رواي ال ،تالتي مرّ 

 النظرية اخلامسة يفنتيجة البحث  
بيّنا الدليل الثالث  ثمّ ، ل والثاينف األوّ بيّنا ضعو ة عىل هذه النظريةذكرنا ثالثة أدلّ 

ا أمّ ، ووىل فهي ضعيفة السند والداللةا الرواية األُ فأمّ ، ة رواياتالذي يشتمل عىل عدّ 

ة والرواية اخلامسة تامّ  ،داللتهام موضع إشكال  أنّ ة السند إاّل الثانية والثالثة فرغم صحّ 

بعة التي تشتمل عىل روايتني وإحدامها ها ضعيفة السند. تبقى الرواية الرالكنّ و الداللة

يمكن للرواية  ؛هي رواية صحيحة السند والداللة. وعىل هذا، وةصحيحة كشف الغمّ 

 هلذه النظرية.  الرابعة أن تكون مستنداً 

 الثوب على األقرباء دون غريهم جواز شّق: النظرية السادسة
ال » اجلامع، حيث قال:  يفمنهم ابن سعيد احلّل ، اختار بعض العلامء هذه النظرية

ل يف كام روى الشهيد األوّ  .(4)«اإلنسان ثوبه ملوت أخيه ووالديه وقريبه بأس بشّق 

  .(3)شري إىل هذا األمرالدروس رواية تُ 

 الثوب على األقرباء جواز شّقـ  معتربة خالد بن سدير : الدليل على النظرية السادسة

ق خالد بن سدير مل يوثّ  إنّ  :وقلنا ،سندها بحثنافيام سبق و (2)ذكرنا معتَبة خالد بن سدير

                                                             

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: اهلمداين، آقا رضا،  (6)

الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  (5)

 .438، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

 .369صاجلامع للرشائع: ابن سعيد احلّل، حييى،  (4)

 .678، ص5 جالدروس: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (3)

يِّ يِف َنَواِدِرِه َقاَل: َروَ » (2) ِد بِن َداُوِد الُقمِّ ُد بُن حُمَم  ُد بُن ِعيَس  ىَوَذَكَرأَمحَ َعن أَِخيِه َجعَفِر  ى،حُمَم 
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 .(6)عملهم َيَب ضعف السند؛ ولكن األصحاب عملوا هبذه الرواية، ويف كتب الرجال

 داللة الرواية  دراسة

ه ذكر هذه الرواية يف ألنّ  ه مال إىل هذه النظرية؛يبدو من كالم الشهيد يف الدروس أنّ 

ا مروية ألهّن  هذا سهو منه؛، وة إىل حنان بن سديره أسند الروايلكنّ ، و(5)كتاب الدروس

 وليست عن أخيه حنان. ،عن خالد بن سدير

 ×إطالق كالم اإلمام: ل على داللة الروايةاإلشكال األّو

يف كالم السائل  (القريب)فقد جاءت كلمة ؛ ةعى ليست تامّ داللة الرواية عىل املدّ 

بل  ،×ص كالم اإلمامخيصِّ  ل الكالم السائو .×ليس يف كالم اإلمامو ،)الرواي(

فال  ؛وإن مل يكونوا من األقرباء. وعىل هذا ،مطلق ويشمل اجلميع ×كالم اإلمام إنّ 

يستند إىل  ختصيص احلكم بالقريب ال: خرىعى. وبعبارة أُ تناسب بني الدليل واملدّ 

  .ويشمل غري األقرباء أيضاً  ،الثوب مطلق عن جواز شّق  ×كالم اإلمام ألنّ  دليل؛

 عىمن املّد الدليل أخّص: اإلشكال الثاني على داللة الرواية

عىل  تدّل  هذه الرواية ال  أنّ إاّل  ،عى هو جواز شق الثوب عىل القريب مطلقاً املدّ 

االبن قريب  العرف يعتَب أنّ  مطلق. فرغم أنّ  الثوب عىل القريب بشكلٍ  جواز شّق 

عىل  زوجه والنباب عىل األ جواز شّق  ح بعدما ترّص  أهّن إاّل  ،واملرأة قريبة زوجها ،األب

                                                                                                                                               

  

َعن  ،×اهلل َقاَل: َسأَلُت َأَبا َعبدِ  ،َأِخي َحنَاِن بِن ُسِديرٍ  بِن ُسِديرٍ  َعن َخالِدِ  ى،بِن ِعيَس 

هِ  َأبِيِه َأو َعىَل  َرُجٍل َشق  َثوَبُه َعىَل  َقِريٍب َلُه؟ َفَقاَل: ال َبأَس بَِشقِّ  َأو َعىَل  ،أَِخيهِ  أَو َعىَل  ،ُأمِّ

وال َيُشق  الَوالُِد َعىَل َوَلِدِه،  ،×َهاُرونَ  َعىَل أَِخيهِ  ÷اجلُيُوب، َقد َشق  ُموَسى بُن ِعمَرانَ 

هتذيب الطوي، حممد بن احلسن، . «َوال َزوٌج َعىَل امَرَأتِِه وَتُشقُّ املَرَأُة َعىَل َزوِجَها...

 . 452، ص8جاألحكام:  

 .548: مّر يف صفحة (6)

 .678، ص5 جالدروس: ُانظر: الشهيد األّول، حممد بن مّكي،  (5)
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 عى. من املدّ  هذا الدليل أخّص  ؛. إذنامرأته

  النظرية السادسة يفنتيجة البحث 

لكن ، سند هذا الدليل معتَب لعمل األصحاب به، وكر هلذه النظرية دليل واحدذُ  

 ظرية.نهلذه ال يمكن أن يكون مستنداً  ال ؛عى موضع إشكال. إذنداللته عىل املدّ 

 الثوب على خصوص األب  استحباب شّق: النظرية السابعة
 حممد تقي املجليس يف روضة املتقني إىل ما هو أعىل من اجلواز، حيث ذهب املاّل 

 .(6)«عل استحبابه عل األب يدّل  ×الثوب من اإلمام وشّق »قال: 

 ×ثوبه على أبيه شّق ×اإلمام العسكري على أّن الروايات اليت تدّل: الدليل على النظرية السابعة 

ورواية  ،(4)ومرسلة الصدوق ،(5)ةهذه الروايات عبارة عن صحيحة كشف الغمّ 

وثبت  تقدمت هذه الرواياتولقد  .(2)ورواية احلسن بن احلسن ،(3)إبراهيم بن اخلصيب

                                                             

 . 315، ص6 جروضة املتقني: ليس، حممد تقي، املج (6)

ةِ  ىَعِلُّ بُن ِعيَس » (5) يِّ  ،يِف كِتَاِب َكشِف الُغم  ِل لَِعبِداهلل بِن َجعَفٍر احِلمرَيِ
اَلئِ َنقاًل ِمن كِتَاِب الد 

دٍ  ،َعن َأيِب َهاِشٍم اجلَعَفِريِّ  ُبو حُمَم  وَقِميُصُه × يِف َجنَاَزِة أَيِب احلََسنِ × َقاَل: َخَرَج أَ

ِة َشق  َقِميَصُه يِف ِمثِل َهَذا؟  م 
َمشُقوٌق َفَكتََب إَِليِه ابن َعوٍن َمن َرأَيَت َأو َبَلَغَك ِمَن األَئِ

دٍ   .×«َعَلی َهاُرونَ × َقدَشق  ُموَسی !َياأَمحَُق! وَما ُيدِريَك َما َهَذا :×َفَكتََب إَِليِه َأُبوحُمَم 

 . 573، ص4ج، وسائل الشيعة: احلّر العامل، حممد بن احلسن

ٍد الَعسَكِريُّ » (4) َض َعِلُّ بُن حُمَم 
َي احلََسُن بُن َعِلي  ÷َوملَ ا ُقبِ

اِر َوَقد  ÷ُرئِ َقد َخَرَج ِمَن الد 

امٍ   . 673، ص6جالفقيه:   الحيّضه  َمنالصدوق، حممد بن عل،  .«ُشق  َقِميُصُه ِمن َخلٍف وُقد 

دٍ َعن إِ  ،َوَعنهُ » (3) َقاَل: َكتََب َأُبو َعوٍن األَبَرُش  ،َعن إِبَراِهيَم بِن اخلَِضيِب  ،سَحاَق بِن حُمَم 

دٍ  َك َعىَل × َقَراَبُة َنَجاِح بِن َسَلَمَة إىَل َأيِب حُمَم  َأيِب  أّن الن اَس َقِد استَوَهنُوا ِمن َشقِّ

احلّر  .×«َعَلی َهاُرونَ × ُموَسی َفَقاَل: َيا أَمحَُق! َما َلَك َوَذاَك؟ َقد َشق  ، ×احلََسنِ 

 . 573، ص4جالعامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: 

ِد بِن حَييَ » (2) اَعٍة ِمن َبنِي َهاِشمٍ  اهلل،َعن َسعِد بِن َعبدِ  ،وَغرِيهِ  ىَوَعن حُمَم  ِمنُهُم احلََسُن  ،َعن مَجَ
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  .(6) ة صحيحة كشف الغمّ مجيع هذه الروايات ضعيفة إاّل  أنّ 

 داللة الروايات دراسة

عمل  واعتَب أنّ  ،مد تقي املجليس هبذه الروايات يف روضة املتقني حماملاّل  استدّل 

 الثوب عىل األب. عىل استحباب شّق  يدّل  ×اإلمام

 النظرية السابعة يفالبحث  نتيجة 
 صحيحة كشف إاّل  ،مجيع الروايات التي تعتمد عليها هذه النظرية ضعيفة السند

 ل عىل االستحباب. لكن هذه الرواية الواحدة تكفي لالستدال، وةالغمّ 

 (5)  الثوب مطلقا جواز شّق: النظرية الثامنة

 حرمة شّق اجليب ِف موت أحدٍ ال دليل عل »ق القمي: واملحقّ  ،(4)اخلوئي سّيدقال ال

  .(3)«ومقتىض القاعدة األّولية هو اجلواز ،من األموات

 عدم الدليل على التحريم: الدليل على النظرية الثامنة

ال مانع ِشعا  من اإلتيان  ؛ا أفعال مل تثبت حرمتها مطلقا . إذناّه إ»وئي: ق اخلقال املحقّ 

                                                                                                                                               

  

وا  ،بُن احلََسِن األَفَطسِ  ُم َحَّضُ َ ـ َأهن  دٍ َيوَم ُتُويفِّ ُد بُن َعِلِّ بِن حُمَم  َباَب أَيِب  ـ÷  حُمَم 

وَنُه... إِذ َنَظَر إىَل × احلََسنِ  الكليني،  .«َقد َجاَء َمشُقوَق اجلَيِب  ÷احلََسِن بِن َعِلي  ُيَعزُّ

 . 451، ص6جالكايف: حممد بن يعقوب، 

 .547و 546و 559ات: صفحاليف  ت الرواياتمرّ  (6)

 قابل كّل التفاصيل التي سبق ذكرها.يقصد باملطلق ما ي (5)

ُانظر: الغروي، املريزا عل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم  (4)

 .439، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئياخلوئي( )

  .762، ص6 جالدالئل: الطباطبائي القّمي، تقي،  (3)
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العامل يف املدارك  سيّد حمّمد. ونقل ال(6) «ةوغري األئمّ  ^ة الطاهرينِبا ِف مصائب األئمّ 

مقتىض األصل »قال:  ثمّ  ،عىل الكراهة .«ينبغي ال» :ومحل عبارة، رواية الصيقل

يوجد يف األخبار دليل عىل  ه الاحلدائق من كالم العامل أنّ  واستفاد صاحب. (5)«اجلواز

  .(4)الثوب حرمة شّق 

 النظرية الثامنة يفنتيجة البحث  

يوجد دليل  ه النّ أل ؛بعض الفقهاء ملباين دليل النظرية الثامنة صحيح وفقاً  إنّ 

د صالح النظرية الثامنة تعتمد عىل دليل واح ألنّ ؛ الداللة عىل التحريم صحيح وتامّ 

ق املحقّ  مع أنّ ، هو تعاضد الروايات الضعيفة وانجبارها بعمل األصحاب، وللنقاش

، ويف املقابل ذهب الكثري يقول بانجبار ضعف الروايات بعمل األصحاب اخلوئي ال

ي ه يؤدّ ألنّ  القول باجلَب أقوى؛ أنّ  قد مرّ من األعاظم إىل جَب السند بعمل املشهور، و

 .(3)إىل تراكم الظنون

 الثوب شّق: النتيجة النهائية للمصداق السادس من مصاديق العزاء

وىل )احلرمة ا النظرية األُ وىل واخلامسة والسابعة. أمّ  األُ النظريات باطلة إاّل  كّل 

النظرية ، والثوب عىل حرمة شّق  إطالق الروايات يدّل  ألنّ  ( فهي صحيحة؛مطلقاً 

للرجل  :أي، مطلقاً  خواأل بألعىل خصوص ا )جواز الشّق  اخلامسة صحيحة أيضاً 

                                                             

رشح العروة الوثقى )تقريرًا ألبحاث السيّد أيب القاسم اخلوئي(  الغروي، املريزا عل، التنقيح يف (6)

 .439، ص9 ج: (موسوعة اإلمام اخلوئي)

 .622، ص5 جمدارك األحكام: العامل، حممد بن عل،  (5)

 .626، ص3 جالبحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ُانظر:  (4)

 .96: ( مّر يف صفحة3)
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الثوب عىل األب واألخ  عىل جواز شّق  ة تدّل ة خاّص ا تعتمد عىل أدلّ ألهّن  واملرأة(؛

ة النظريتني عن طريق التخصيص. فالروايات التي من اجلمع بني أدلّ  بدّ  ال ؛فقط. إذن

ص إطالق الروايات الثوب عىل خصوص األب واألخ ختصِّ  عىل جواز شّق  تدّل 

 ة املذكورة يف النظرية السابعة )استحباب شّق . وبناء عىل األدلّ ة عىل احلرمة مطلقاً الدالّ 

. وعىل هذا، َيوز للرجل الثوب عىل األب مستحّب  شّق   أنّ يتبنّي  ؛الثوب عىل األب(

 عىل غريمها. كام أنّ  َيوز الشّق  وال، الثوب واملرأة أن يقيام العزاء عىل األب واألخ بشّق 

 .أيضاً  األب مستحّب الثوب عىل  شّق 
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 ة للفصل الثانيكليالنتيجة ال

 ×حكم إقامة العزاء على غري املعصوم 
ثبت جواز ، وتة من مصاديق العزاء عىل امليّ طنا الضوء يف هذا الفصل عىل ستّ سلّ 

ه )وهو عبارة عن تحرم  املصداق اخلامس الذي ثبتتإاّل  ،القيام بجميع هذه املصاديق

ز ويتميّ  ،ه َيوز لإلنسان أن يبكي يف العزاءعر(. وهذا يعني أنّ الش اللطم واخلدش وجزّ 

 موت الثوب عىل كام َيوز له أن يشّق ، تميّ  ويصيح عىل كّل  ،وينوح ،عن اآلخرين

من وجهة نظر الشيعة بصورة  إقامة العزاء جائزٌ  خ فقط. وبالتايل نستنتج أنّ األب واأل

 ية.كَبى كلّ 
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 منظور أهل السنّة من حكم إقامة العزاء: القسم الثالث

 

 الفصل األول

 ةآراء أهل السّن
 كّل  بشكلٍ  يبحثوا مل ة )عىل غرار علامء الشيعة(من علامء السنّ  ىالغالبية العظم إنّ 

 ؛أحكامها. لذا اسةدربل اكتفوا بذكر املصاديق وعىل امليّت،  كم إقامة العزاءعن ح

  سنقوم بتسليط الضوء عىل آرائهم يف مصاديق العزاء.

 نظريات مخسـ  ل: البكاء املصداق األّو

ح بذلك اجلزيري. فذهبت كام رّص  يت،ة يف حكم البكاء عىل املاختلف علامء السنّ  

بالتفصيل.  ن قالمنهم مَ  .(6)بينام جّوزته الشافعية واحلنبلية، املالكية واحلنفية إىل حتريمه

 : يتة مخس نظريات يف البكاء عىل امللعلامء السنّ  يمكن أن نقول: إنّ  ؛إذن

 (.والتفصيل ،، االستحباب، اجلواز مطلقا  الكراهة مطلقا  ، (2)التحريم مطلقا  )

 وىل: حتريم البكاء مطلقًاالنظرية اأُل

لترصيح بحرمة ورد ا كام. ت حرام مطلقاً البكاء عىل امليّ  ة أنّ اعتَب بعض أهل السنّ 

 .(4)يت يف موسوعة الفقه اإلسالمالبكاء عىل امليّ 

                                                             

، 6جاملذاهب األربعة:  الفقه عىلوالغروي، حممد، وياِس، مازح، ُانظر: اجلزيري، عبد الرمحن،  (6)

 .383ص

 ( هذا اإلطالق يقابل التفاصيل التي ستأيت يف النظريات التالية.5)

 . 746، ص5جموسوعة الفقه اإلسالمي: ُانظر: التوَيري، حممد بن إبراهيم،  (4)
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 النظرية الثانية: كراهة البكاء مطلقًا

 ،يكره بعد ذلك، وباح إىل أن خترج الروحت يُ البكاء عىل امليّ  بأنّ  ي:قال الشافع

. ونقل (5)عن الشافعي نقالً  يوذكره الرشبين ،(6)ح به ابن قدامة يف املغنيوهذا ما رّص 

 .(3)مة يف التذكرة هذه الفتوى عن الشافعيوالعاّل  (4)ق يف املعتَبحقّ امل

 ظرية الثالثة: جواز البكاء مطلقًانال

عبد الرمحن  كام رّصح بذلك. ت جائز مطلقاً البكاء عىل امليّ  بأنّ  :قال أمحد بن حنبل

. (7)  املحّرروابن تيمية يف ،(1)املغنيعبد اهلل بن قدامة يف و ،(2)بن قدامة يف الرشح الكبري

الشافعية يقولون  وذكر اجلزيري أنّ  ،(8)مة نسب إليه هذا القول يف التذكرةالعاّل  كام أنّ 

  .(66)ت جائزالبكاء عىل امليّ  بأنّ  :وكوكب عبيد (61)ح القرايفرّص ، كام (9)بجواز البكاء

 النظرية الرابعة: استحباب البكاء

يف بعض األحيان. فقد  ت مستحّب يّ البكاء عىل امل ة إىل أنّ ذهب بعض علامء السنّ 

)البكاء(  َقاَل َبْعُضُهْم: َوإِْن َكانَ »: ـ ةعن بعض علامء السنّ  نقالً ـ يف املغني  يقال الرشبين

 .(12)«َفيَْظَهُر اْستِْحبَاُبهُ  ،ملَِا ُفِقَد ِمْن ِعْلِمِه َوَصاَلِحِه َوَبَرَكتِِه َوَشَجاَعتِهِ 

                                                             

 .311، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (6)

 .34، ص5جمغني املحتاج: ُانظر: الرشبيني، حممد بن أمحد،  (5)

 . 434، ص6 جاملعتَب: ُانظر: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  (4)

 .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (3)

 .359، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: (2)

 .311، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (1)

 .517، ص6جاملحّرر يف الفقه: ُانظر: ابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهلل،  (7)

 . 668، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  (8)

 .185، ص6جاملذاهب األربعة:  الفقه عىلح، ياِس،  ُانظر: اجلزيري ، عبد الرمحن، والغروي، حممد، وماز (9)

 .331، ص5جالذخرية:  ،أمحد بن إدريس، القرايفُانظر:  (61)

 .528، ص6جفقه العبادات: ُانظر: كوكب عبيد،  (66)

 .34، ص5جمغني املحتاج: الرشبيني، حممد بن أمحد،  (65)
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 ء مع الندب والنياحة مكروٌه، وبدون ذلك مبا البكاـ النظرية اخلامسة: التفصيل 

 .(6)البكاء غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة بأنّ  رّصح عبد اهلل بن قدامة

 أربع نظرياتـ  : الندب ياملصداق الثان

 .(5)ح به ابن قدامة يف املغنيوهذا ما رّص  ،تيعني تعداد حماسن امليّ  (الندب) سبق أنّ 

 ة أربع نظريات يف إقامة العزاء بالندب.ولعلامء أهل السنّ 

  .«التفصيل األّول، التفصيل الثاين، ، التحريم مطلقا  (1)الكراهة مطلقا  »

 وىل: كراهة الندب مطلقًاالنظرية اأُل

 ،(2)الرشح الكبريعبد الرمحن بن قدامة يف و ،(3)بن قدامة يف املغنينسب عبد اهلل 

 .بعض أهل السنّة ( إىليتتعداد حماسن امل) القول بكراهة الندب

 النظرية الثانية: حتريم الندب مطلقًا

د فضائله... ومجاعة من ال بأس بالنوح والندب بتعّد »مة يف التذكرة: قال العاّل 

حَيُْرُم النَِّحيُب ». وقال منصور بن يونس: (1) «أصحاب احلديث من اجلمهور حّرموه

َزعِ  َأْي: َتْعَداُد املََْحاِسنِ  ،َوالتَّْعَدادُ  كام قال ابن قدامة يف الرشح ، (7)«َواملََْزاَيا َوإِْظَهاُر اجْلَ

  .(8)«تهو تعداد َماسن امليّ  :وال جيوز الندب... الندب»الكبري: 

                                                             

  .311، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، ( ُانظر: 6)

 .317، ص5جاملصدر السابق: ُانظر:  (5)

 ( هذا اإلطالق يقابل القيود املذكورة يف النظريات التالية.4)

 . 317، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (3)

 .541، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: (2)

 .651، ص5جتذكرة الفقهاء:  العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،( 1)

 .614، ص5جكشاف القناع: البهويت، منصور بن يونس، ( 7)

 .541، ص5ج ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: (8)
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 جالتفصيل بني الندب املهّيج للحزن وغري املهّيـ   لالنظرية الثالثة: التفصيل األّو

عىل سعد بن خولة:  |لنبييف كتاب إرشاد الساري باب رثاء االين قال القسط

ة بعد اهلجرة لكونه مات بمكّ  ؛نه عل سعدعه عليه الصالة والسالم وحتزّ واملراد هنا: توّج »

ل مباح، ت وذكر َماسنه، الباعث عل ُتييج احلزن وُتديد اللوعة، إذ األوّ منها، ال مدح امليّ 

ت مع البكاء َماسن امليّ  نه منهي عنه. وقد أهلق اجلوهري الرثاء عل عّد فإّ  ؛بخالف الثاين

وعل نظم الشعر فيه. واألوجه محل النهي عل ما فيه ُتييج احلزن... دون ما عدا ذلك، فام 

 .(1)«زال كثري من الصحابة وغريهم من العلامء يفعلونه...

 الباطلبوالندب  احلّقب الندب بني التفصيلـ   يالنظرية الرابعة: التفصيل الثان

ويكون بتعداد  ،واز الندب برشط أن ال يكون بالباطلقال أمحد بن حنبل بج

 ،(5)بن قدامة يف الرشح الكبريعبد الرمحن الفضائل وقول الصدق. وهذا ما أشار إليه 

  .(3)مة هذا القول عن أمحدالعاّل  نقلكام  .(4)املغنيعبد اهلل بن قدامة يف و

حيتمل إباحة  عن أمحد كالماً  ،عن حرب ،الرشح الكبري كذلك نقل ابن قدامة يف

والظاهرأّن مراده هو التفصيل واجلواز مرشوط بأن ال يكون مع  .(2)النوح والندب

يتعارض مع سائر كلامت أمحد بن حنبل. فقد نقل ابن قدامة نفسه عن  ى ال، حتّ الباطل

َعاِء، اَل َوَقاَل َأمْحَُد: إَذا َذَكَرْت املَْْرَأُة ِمثَْل َما ُحكَِي َعْن َفاهَِمةَ »ه قال: أمحد أنّ  ، ِِف ِمثِْل الدُّ

 .(6)«َيُكوُن ِمثَْل النَّْوِح. َيْعنِي اَل َبأَْس بِهِ 

                                                             

 .311، ص5جرشاد الساري: القسطالين، أمحد بن حممد، إ( 6)

 .359، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري:( 5)

 .317، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، ( 4)

 .651، ص5جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، ( 3)

 .341، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري:( 2)

 ( املصدر السابق. 1)
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إذا ذكرت النائحة  :أمحد أراد القول بالتفصيل املذكور. أي يظهر من هذه العبارة أنّ  

ولكن إذا ترافق نوحها مع  ،بأس به )وهو ليس بباطل( فال ‘مثل كالم فاطمة كالماً 

 َيوز.كلامت باطلة فال 

 نظريتانـ   الشعر وجّز ،واللطم ومخش الوجه ،اجليوب املصداق الثالث: شّق
ا علامء بحثهحكمها مشرتك  ة عناوين. ولكن بام أنّ عدّ  عىلاملصداق الثالث  يشتمل

 ة يف بحث واحد فنقوم بدراسته حتت عنوان مصداق واحد.السنّ 

 وىل: الكراهةأُلاالنظرية 

َعاُء »ن قدامة يف املغني: بقال ا ُدوِد والدُّ ُب اخْلُ يُوِب وََضْ ََخُْش اْلُوُجوِه وَشقُّ اجْلُ

  .(1)«بِاْلَوْيِل َوالثُّبُوِر، َفَقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا: ُهَو َمْكُروهٌ 

 النظرية الثانية: التحريم 

الثوب واللطم واخلدش  ة يعتقدون بتحريم شّق األغلبية الساحقة من علامء السنّ  يبدو أنّ 

وقال  .(5)لشعر ونرشه عىل امليت. ولقد جاء الترصيح هبذا احلكم يف املوسوعة الفقهيةا وجزّ 

حت به موسوعة كام رّص  ،(4)منصور بن يونس البهويت يف كشاف القناع بتحريم هذه األفعال

حيرم عل أهل »وجاء كذلك:  .(3)«الثوب ولطم اخلد حيرم شّق »الفقه اإلسالمي حيث جاء فيها: 

وجاء يف كتاب الفقه عىل  .(2)«اجليوب وشّق  ،ه وغريهم ما ييل: ... لطم اخلدودامليت وأقارب

  .(6)«اجليوب وشّق  ،ال جيوز... لطم اخلدود»املذاهب األربعة: 

                                                             

 .317ص، 5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (6)

 .675، ص8ج: (تصدرها وزارة األوقاف الكويتية) املوسوعة الفقهية مجاعة من العلامء ، ُانظر: ( 5)

 . 614، ص5جكشاف القناع: ُانظر: البهويت، منصور بن يونس، ( 4)

 . 781، ص5جموسوعة الفقه اإلسالمي: التوَيري، حممد بن إبراهيم،  (3)

 .745، ص5ج( املصدر السابق: 2)

 .383، ص6جاملذاهب األربعة:  الفقه عىلزيري ، عبد الرمحن، والغروي، حممد، ومازح، ياِس،  اجل (1)
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 كالم ابن تيمية

ن قتل من ومن محاقتهم: إقامة املأتم والنياحة عل مَ »ة: قال ابن تيمية يف منهاج السنّ 

املقتول وغريه من املوتى إذا فعل مثل ذلك ِبم عقب موُتم  ومن املعلوم أنّ  ،سنني عديدة

ودعوى  ،اجليوب وشّق  ،مه اهلل ورسوله... وهؤالء يأتون من لطم اخلدودكان ذلك َما حرّ 

وغري ذلك من املنكرات بعد موت امليت بسنني كثرية، ما لو فعلوه عقب موته  ،اجلاهلية

! ؟ة الطويلةورسوله، فكيف بعد هذه املّد  مها اهلللكان ذلك من أعظم املنكرات التي حرّ 

ن هو أفضل من مَ  نا  وعدو ام  وغري األنبياء ظل ه قد ُقتل من األنبياءومن املعلوم أنّ 

  .(6)«احلسني...

 وشّق  ،لطم الوجوه :)أي ه حيّرم إقامة العزاء واملأتمستفاد من كالم ابن تيمية أنّ ويُ 

َيوز ألحد أن يقيم املأتم عىل  ه. والأو لغري ×اجليوب(، سواء أكان لإلمام احلسني

 مات الرشعية.ه من املنكرات واملحرّ ألنّ  ى عقب وفاته؛امليت حتّ 

 نقد كالم ابن تيمية

 يرد عىل كالمه إشكاالن: 

ذلك لوا واستدلّ  ،ة إىل جواز إقامة العزاءلقد ذهب كبار علامء السنّ اإلشكال األول: 

 ،يت يف تكملة هذا البحث )الفصل الثاين(وكام سيأ .|بروايات كثرية عن رسول اهلل

ا ختالف كام أهّن  ،ةفتوى ابن تيمية ختالف روايات معتَبة ومقبولة لدى أهل السنّ  فإنّ 

 ة.مشهور علامء أهل السنّ 

 ،يف هذه املسألة ^هناك روايات صحيحة عن أهل البيت الً أوّ اإلشكال الثاين: 

 ×د الشهداءىل جواز إقامة املأتم عىل سيّ ع ها تدّل وكلّ  ،التواتر املعنوي وقد بلغت حدّ 

                                                             

 .25، ص6جمنهاج السنة: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، ( 6)
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تباع أهل ايشرتطون العصمة يف  العامة ال فإنّ  ،خرىأُ  بل واستحباهبا. ومن جهةٍ 

ون عن األئمة يقلّ  م الهّن إحيث  ؛ة يف اإلفتاءم أئمّ ويكفي أن يعتقدوا بأهّن  ^،البيت

فلامذا  ،^لبيتإقامة املأتم أمر قطعي يف مدرسة أهل ا األربعة بيشء. فإذا ثبت أنّ 

 بن تيمية؟!اة كينكره بعض العامّ 
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 ة للفصل األولكليالنتيجة ال 

 ةهل السّنأآراء 
هناك ، وم اختلفوا يف جواز إقامة العزاءة أهّن ة يف آراء أهل السنّ  بعد الدقّ تبنّي 

بينام  ،نظريات خمتلفة حول مصاديق العزاء. فقد ذهب البعض إىل حرمة إقامة العزاء

 يعتقد بجوازه أو كراهته. البعض اآلخر
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 الفصل الثاني

 ةة أهل السّنأدّل
 : مستقالً  واحد من مصاديق العزاء كّل  يفة ة أهل السنّ أدلّ  نبحث

 ل: البكاءة املصداق األّوأدّل
سنقوم بدراسة هذه النظريات ، وة نظريات حول حكم البكاء عىل امليتهناك عدّ 

 تها.وأدلّ 

 ةأربعة أدّلـ  (6)حتريم البكاء مطلقًاوىل: النظرية اأُلالدليل على 

ة. وا بمجموعة من األدلّ واستدلّ  ،تة بتحريم البكاء عىل امليّ قال بعض أهل السنّ 

 ة ودراستها.وفيام يل سنقوم ببيان هذه األدلّ 

 روايات سبع ـب ببكاء أهله عليه عّذت ُياملّي على أّن ل: الروايات اليت تدّلالدليل األّو

ت هي تلك األخبار التي تروي ة لتحريم البكاء عىل امليّ ة أهل السنّ دلّ العمدة يف أ إنّ 

َكِرَه َقْوٌم  َوَقْد »ت. قال الرتمذي يف السنن: اب وابنه عن البكاء عىل امليّ هني عمر بن اخلطّ 

ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه عَ  وَذَهُبوا إَِل َهَذا  ،َليْهِ ِمْن َأْهِل الِعْلِم البَُكاَء َعَل املَْيِِّت، َقالُوا: املَْيُِّت ُيَعذَّ

 .(2)«احَلِديِث 

وليس الكراهة املصطلحة التي  ،مقصود الرتمذي بالكراهة هو التحريم ويبدو أنّ 

                                                             

 ( هذا اإلطالق يقابل التفصيل الذي سيأيت يف النظريات التالية.6)

  .467، ص5جسنن الرتمذي: الرتمذي، حممد بن عيسى، ( 5)
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 دان هذا األمر: هي من األحكام اخلمسة. وهناك قرينتان تؤيّ 

 ففيه ترصيح بأنّ  ،احلديث الذي رواه الرتمذي ظاهر يف التحريم إنّ  ول:القرينة األُ 

احلديث الذي فعىل حرمة الفعل.  التعذيب يدّل ، وي إىل تعذيبهت يؤدّ كاء عىل امليّ الب

 عىل الكراهة. يدّل  به الرتمذي ال استدّل 

 ة استفاد منه احلرمةهبذا احلديث من علامء أهل السنّ  ن استدّل مَ  كّل  القرينة الثانية:

قرينتان ال هاتان ؛وسيأيت تفصيل هذا البحث يف املباحث القادمة. إذن ،الكراهة ال

وليس الكراهة التي  ،املراد من الكراهة يف عبارة الرتمذي هو التحريم ن عىل أنّ تداّل 

 تقابل االستحباب. 

 ابوىل: عن عمر بن اخلّطالرواية اأُل

يِن َأِِب، َعن ُشعبََة، َعن َقتَاَدَة، َعن َسِعيِد بِن املَُسيِِّب، عَ » َثنَا َعبَداُن، َقاَل: َأخَبَ ِن ابِن َحدَّ

ُب ِِف َقِبِه باَِم  مه وسلّ ي اهلل علصّل  َعِن النَّبِيِّ ، امرِض اهلل عنه ُعَمَر، َعن َأبِيهِ  َقاَل: املَيُِّت ُيَعذَّ

 .(1)«نِيَح َعَليهِ 

ة يعني البكاء كام جاء يف موسوعة الفقه إن النوح يف مصطلح أهل السنّ تنبيه: 

 .(5)ياإلسالم

 اب اخلّط الرواية الثانية: عن عمر بن

ُد بُن َعبدِ » َثنَا َأُبو َبكِر بُن َأِِب َشيبََة وَُمَمَّ َعِن ابِن بٍِِّش، َقاَل َأُبو  اهللِ بِن ُنَمرٍي، مَجِيعا   َحدَّ

َثنَا َنافٌِع، َعن َعبدِ  ، َعن ُعبَيِد اهللِ بِن ُعَمَر، َقاَل: َحدَّ ُد بُن بٍِِّش الَعبِديُّ َثنَا َُمَمَّ نَّ اهللِ، أَ  َبكٍر: َحدَّ

 مه وسلّ ي اهلل علصّل  َيا ُبنَيَُّة! َأمَل َتعَلِمي َأنَّ َرُسوَل اهللِ ُعَمَر، َفَقاَل: َمهال   َحفَصَة َبَكت َعَل 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .81، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 6)

  .149، ص5جصحيح مسلم: 

 .746، ص5جموسوعة الفقه اإلسالمي: ُانظر: التوَيري، حممد بن إبراهيم، ( 5)
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ُب بِبَُكاِء َأهلِِه َعَليهِ   .(1)«؟!َقاَل: إِنَّ املَيَِّت ُيَعذَّ

 ابالرواية الثالثة: عن عمر بن اخلّط

ع» َثنِي َعيِلُّ بُن ُحجٍر السَّ َثنَا َعيِلُّ بُن ُمسِهٍر، َعِن األَعَمِش، َعن َأِِب َصالٍِح، َحدَّ ، َحدَّ ِديُّ

ُعَمُر ُأغِمَي َعَليِه، َفِصيَح َعَليِه، َفَلامَّ َأَفاَق، َقاَل: َأَما َعلِمتُم َأنَّ  (2)َعِن ابِن ُعَمَر، َقاَل: مَلَّا ُهِعنَ 

ُب بِبَُكاِء احَليِّ َقاَل: إِنَّ املَ  ،مه وسلّ ي اهلل علصّل  َرُسوَل اهللِ   .(1)«؟!يَِّت لَيَُعذَّ

 ابالرواية الرابعة: عن عمر بن اخلّط

َثنَا َعبُد » َثنَا َأِِب،  َحدَّ َثنَا َيعُقوُب بُن إِبَراِهيَم بِن َسعٍد، َقاَل: َحدَّ اهللِ بُن َأِِب ِزَيادٍ، َقاَل: َحدَّ

، َعن َسامِلِ  هِريِّ اهللِ، َعن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل ُعَمُر بُن  بِن َعبدِ َعن َصالِِح بِن َكيَساَن، َعِن الزُّ

ُب بِبَُكاِء َأهلِِه َعَليِه... يصل اهلل عل اخَلطَّاِب: َقاَل َرُسوُل اهللِ    .(4)«ه وسلم: املَيُِّت ُيَعذَّ

 اهلل بن عمر الرواية اخلامسة: عن عبد

ُد بُن َرافٍِع وَعبُد بُن مُحَيٍد، َقا» َثنَا َُمَمَّ َنا ابُن َحدَّ اِق، َأخَبَ زَّ َثنَا َعبُد الرَّ َل ابُن َرافٍِع: َحدَّ

يِن َعبُد  َة، َقاَل: َفِجئنَا  ُجَريٍج، َأخَبَ اَن بَِمكَّ يَِت ابنٌَة لُِعثاَمَن بِن َعفَّ اهللِ بُن َأِِب ُمَليَكَة، َقاَل: ُتُوفِّ

َها ابُن ُعَمَر وابُن َعبَّاٍس...  اهللِ بُن ُعَمَر لَِعمِرو بِن ُعثاَمَن:  َفَقاَل َعبُد لِنَشَهَدَها، َقاَل: َفَحََّضَ

م َقاَل: إِنَّ املَيَِّت ه وسلّ ي اهلل علصّل  َعِن البَُكاِء، َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ  ىَوُهَو ُمَواِجُهُه، َأاَل َتنهَ 

ُب بِبَُكاِء َأهلِِه َعَليهِ    .(5)«َليَُعذَّ

 

                                                             

 . 148، ص5ج صحيح مسلم:النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  (6)

  .511، ص64جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب:  .«ّرَماِح : الَقتُل بِال الط عنُ »( 5)

  .149، ص5: جصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج،  (4)

 .467، ص5جسنن الرتمذي: الرتمذي، حممد بن عيسى،  (3)

. النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  79، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل،  (2)

 .136، ص5جصحيح مسلم: 
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 اهلل بن عمر الرواية السادسة: عن عبد

َثنَا َأُبو ُأَساَمةَ  ،َثنَا َأُبو ُكَريٍب َحدَّ » َعن َأبِيِه َقاَل: ُذكَِر ِعنَد َعائَِشَة َأنَّ  ،َعن ِهَشامٍ  ،َحدَّ

ُب ِِف َقِبِه بُِبَكاِء َأهلِِه َعَليهِ أ مه وسلّ ي اهلل علصّل  النَّبِيِّ  ابَن ُعَمَر َيرَفُع إَِل   .نَّ املَيَِّت ُيَعذَّ

ُب بَِخطِيئَتِِه َأو بَِذنبِهِ ه وسلّ ي اهلل علصّل  اهلل َقاَل َرُسوُل َفَقالَت: َوِهَل! إِنَّاَم  ُه َليَُعذَّ  ،م: إِنَّ

  .(6)«َوإِنَّ َأهَلُه لَيَبُكوَن َعَليِه اآلنَ 

 اهلل بن عمر الرواية السابعة: عن عبد

، عَ » َثنَا َعبَّاُد بُن َعبَّاٍد املَُهلَّبِيُّ َثنَا ُقتَيبَُة، َقاَل: َحدَّ ِد بِن َعمٍرو، َعن َحدَّ بِن َعبِد  حَييَىن َُمَمَّ

مَحِن، َعِن ابِن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ  ُب بُِبَكاِء َأهلِِه َعَليِه. ه وسلّ يصل اهلل عل الرَّ م َقاَل: املَيُِّت ُيَعذَّ

اَم َقاَل َرُسوُل  م ه وسلّ ي اهلل علصّل  اهللِ َفَقالَت َعائَِشُة: َيرمَحُُه اهللُ، مَل َيكِذب َولَكِنَُّه َوِهَم، إِنَّ

ُب وإِنَّ َأهَلُه لَيَبُكوَن َعَليهِ لَِرُجٍل َماَت هَيُودِّيا    .(2)«: إِنَّ املَيَِّت لَيَُعذَّ

 دراسة داللة الرويات
ب ه يتسبّ ألنّ  ت؛عىل حرمة البكاء عىل امليّ  هذه الروايات تدّل  يعتقد علامء العامة بأنّ 

 ت.يف تعذيب امليّ 

 مخسة إشكاالتل: ليل األّوإشكال على الد

 جممع البحرين تعليقاً يف لقد حاول البعض توجيه هذه الروايات، فقد قال الطرحيي 

ُب بِبَُكاءِ »عىل هذه الروايات:  : املَْيِِّت ُيَعذِّ َبَ
املراد بامليت املِّشف  :يلَأْهلِِه َعَليِْه... قِ  ِِف اخْلَ

 عىل اإلشكاالت التي ستطرح أنّ  لكن يبدو بناءً و .(4)«حاله بالبكاء ه يشتّد فإنّ  ؛عل املوت

 . هذه الرواية ليست صحيحة أصالً 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .77، ص2جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 6)

  .3، ص2جصحيح مسلم: 

 .468، ص5: جسنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى،  (5)

 .661، ص5 ج( الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: 4)
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 ةل: إنكار عائشة هلذه الرواياإلشكال األّو

هذه الروايات من »قال النووي )شارح صحيح املسلم( بعد نقل هذه الروايات: 

تها إل النسيان سبونَ  ،أنكرت عائشة، واب وابنه عبد اهلل رِض اهلل عنهامرواية عمر بن اخلطّ 

ت بقوله واحتّج  ،م قال ذلك اهلل عليه وسلّ وأنكرت أن يكون النبي صّل  ،واالشتباه عليهام

 :م ِف هيودية اهلل عليه وسلّ ام قال النبي صّل وإنّ  :قالت   . (ېئ ىئ ىئ ىئ ی): تعال

ال بسبب  ،ب بكفرها ِف حال بكاء أهلهاتعّذ ي: يعن، ب وهم يبكون عليهاا تعّذ اّه إ

  .(6)«اءالبك

َفَلامَّ ُأِصيَب ُعَمُر  :بن عباساقال »وقد أخرج البخاري الرواية املذكورة يف صحيحه: 

 اهللَوَقد َقاَل َرُسوُل  َأَتبكِي َعيَلّ  ،: َيا ُصَهيُب رِض اهلل عنه َدَخَل ُصَهيٌب َيبكِي... َفَقاَل ُعَمرُ 

ُب بِبَعِض  :مه وسلّ ي اهلل علصّل  رِض اهلل  َقاَل ابُن َعبَّاسٍ  ؟!ُبَكاِء َأهلِِه َعَليهِ إِنَّ املَيَِّت ُيَعذَّ

َما  ،واهللِ  ،َفَقالَت: َرِحَم اهللُ ُعَمرَ  .َذَكرُت َذلَِك لَِعائَِشةَ  رِض اهلل عنه : َفَلامَّ َماَت ُعَمرُ عنه

َث َرُسوُل اهللِ ُب املُؤِمَن بِبَُكاِء َأهه وسلّ ي اهلل علصّل  َحدَّ لِِه َعَليِه. َوَلكِنَّ َرُسوَل م إِنَّ اهللَ لَيَُعذِّ

َوَقالَت: َحسبُُكُم  .بِبَُكاِء َأهلِِه َعَليهِ  َليَِزيُد الَكافَِر َعَذابا   م َقاَل: إِنَّ اهللَه وسلّ ي اهلل علصّل  اهللِ

  .(5)«(ېئ ىئ ىئ ىئ ی)الُقرآُن 

 كام أخرج مسلم مثل هذه الرواية يف صحيحه: 

َثنَا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم وأَ » ، مَجِيعا  َحدَّ ْهَرايِنُّ بِيِع الزَّ َثنَا  ،ُبو الرَّ َعْن مَحَّادٍ، َقاَل َخَلٌف: َحدَّ

 مَحَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: ُذكَِر ِعنَْد َعائَِشَة َقْوُل اْبِن ُعَمَر: املَْيُِّت 

ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَليِْه، َفَقالَ  مْحَِن، َسِمَع َشيْئا  ُيَعذَّ َفَلْم حَيَْفظُْه، إِنَّاَم  ْت: َرِحَم اهللُ َأَبا َعْبِد الرَّ

ْت َعَل َرُسوِل اهللِ َصلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم َجنَاَزُة هَيُودِيٍّ وُهْم َيبُْكوَن َعَليِْه، َفَقاَل  َأْنتُْم : َمرَّ

                                                             

 .558، ص1جسلم: صحيح م رشح النووي عىلالنووي، حييى بن رشف، ( 6)

 .629، ص2جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 5)
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ُب  ُه لَُيَعذَّ  .(6)«َتبُْكوَن وإِنَّ

 اهلل بن عمر:  عن عبد داود يف سننه نقالً  بووأخرجها أ

، َعْن َعْبَدَة وَأِِب ُمَعاِوَيَة املَْْعنَى، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، » يِّ ِ َثنَا َهنَّاُد ْبُن الِسَّ َحدَّ

ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَليْهِ : إِنَّ املَْيَِّت لَ ّل اهلل عليه وسّلمَعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ص  .يَُعذَّ

اَم َمرَّ النَّبِيُّ ص ـ َتْعنِي اْبَن ُعَمرَ ـ َفُذكَِر َذلَِك لَِعائَِشَة َفَقالَْت: َوِهَل  َعَل  ّل اهلل عليه وسّلمإِنَّ

ُب َوَأْهُلُه َيبُْكوَن َعَليْهِ  ، َفَقاَل: إِنَّ َصاِحَب َهَذا لَيَُعذَّ  .(5)«َقْبٍ

وهذا  ،أنكرت هذه الرواية |هذه الروايات أن عائشة زوجة رسول اهللنالحظ يف 

حيث قال ما  ؛مة املجليس يف البحارة الرواية. ودليل ذلك ما بيّنه العاّل يقدح يف صحّ 

ة من العلل املخرجة للحديث عن ِشط وهو علّ  ،وِف هذا نسبة الراوي إل اخلطاء»ه: نّص 

  .(1)«ةالصّح 

 َوَما َرَوْت َعائَِشُة َعْن َرُسوِل اهللِ : »افعي يف اختالف احلديثوكام سيأيت فقد قال الش

نَّةِ ّل اهلل عليه وسّلم صَعنُْه  َأْشبَُه َأْن َيُكوَن ََمُْفوظا    .(4)«بَِداَللَِة الْكِتَاِب ُثمَّ السُّ

 اإلشكال الثاني: احنصار الراوي

ى يف عهد رسول وحتّ عىل مدى العصور  شائعاً  أمراً  يتلقد كان البكاء عىل امل 

أن  بدّ  هنى عن البكاء فالو ،فعالً  |. وإذا كانت هذه الرواية صدرت عن النبي|اهلل

 د عمر وابنه بمثل هذه الرواية والعقل أن يتفرّ يطلع عليه مجع كبري من الناس، فكيف يُ 

ا ألهّن  ؛هناك دواعي كثرية إىل تناقل مثل هذه الرواية :آخر آخر؟ وبتعبريٍ  يروهيا شخٌص 

                                                             

 .135، ص5جصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن احلجاج، ( 6)

 .693، ص4جسنن أيب داود: السجستاين، سليامن بن األشعث، ( 5)

 .618، ص79ج( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 4)

 . 138، ص8جاختالف احلديث: الشافعي، حممد بن إدريس، ( 3)
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 ي إىل كثرة الرواية وطرقها. فالوهذا الشيوع يؤدّ  ،تنهى عن عادة شائعة بني الناس

  د هبا شخصان فقط.يعقل أن يتفرّ 

 اإلشكال الثالث: تعارض احلديث مع اآليات القرآنية

هو خمالفة احلديث ، وملعرفة األحاديث الضعيفة معياراً  |رسول اهلل بنّي لقد 

هذا احلديث  يؤخذ به. ومن الواضح أنّ  للقرآن فال خمالفاً لكتاب اهلل. فإن كان احلديث 

 .(6) ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی)يعارض كتاب اهلل حيث قال: 

ه حينئذ يزر وزر شخص آخر. وهذا هو ألنّ ؛ كاء غريهببت ب امليّ عذّ فال يعقل أن يُ 

هذا احلديث وتركه  من ردّ  بدّ  ال ؛التعارض املوجود بني هذا احلديث والقرآن. وبالتايل

ت هبذه اآلية عائشة نفسها استدلّ  . كام أنّ |مه رسول اهللعىل املعيار الذي قدّ  امداً اعت

 هذا احلديث. لردّ 

، فقد قال الشافعي يف اختالف خرى أيضاً هذا احلديث يعارض آيات أُ  إنّ  ثمّ 

: َوَما َرَوْت َعائَِشُة َعْن َرُسوِل اهللِ»احلديث:  افِِعيُّ َعنُْه َصلَّ  وَن ََمُْفوظا  َأْشَبُه َأْن َيكُ  َقاَل الشَّ

نَِّة، َفإِْن قِيَل: َفأَْيَن َداَللَُة الْكِتَاِب؟ قِيَل  ؛اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ   :ِِف َقْولِهِ  :بَِداَللَِة الْكِتَاِب ُثمَّ السُّ

ک ک )  .(4) (مئ ىئ يئ جب حب خب) .(2) ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 .(1)«(2) (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) .(3) (ک ک گ گ

هذه  نّ أل ؛هذا احلديث خيالف أربع آيات قرآنية أن نقول: إنّ يمكن  ؛وعىل هذا

                                                             

 . 7آيةوالزمر: .68آيةفاطر:  .62آيةاإلِساء:  .613آيةنعام: ( األ6)

 . 7آيةوالزمر: .68آيةفاطر:  .62آيةاإلِساء:  .613آيةنعام: األ (5)

 .49آية( النجم: 4)

 .8آية( الزلزلة: 3)

 .62آية( طه: 2)

 .138، ص8جاختالف احلديث: الشافعي، حممد بن إدريس،  (1)
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 اآلخرين. ال بأفعالفعله بب اإلنسان يعذّ  عىل أنّ  اآليات تدّل 

 خرىاإلشكال الرابع: تعارض هذا احلديث مع روايات ُأ

 . ويبدو أنّ (6)خرى كام قال صاحب اجلواهريتعارض هذا احلديث مع روايات أُ 

وسنذكرها يف  ،ة أنفسهملروايات التي رواها أهل السنّ صاحب اجلواهر قصد تلك ا

 أنّ عىل كذلك  بل تدّل  ،عىل جواز البكاء النظرية الثانية بالتفصيل. وهي روايات تدّل 

 نفسه بكى عىل املوتى.  |رسول اهلل

 اإلشكال اخلامس: مل يعمل عمر بهذا احلديث

ه حديث صحيح صدر عن بناد به عمر وهذا احلديث الذي تفرّ  ى لو افرتضنا أنّ حتّ 

، فهناك سؤال يطرح نفسه: ملاذا مل يعمل عمر هبذا احلديث يف مواقف |رسول اهلل

 خمتلفة؟ وهنا نشري إىل ثالثة مواقف منها: 

 املوقف األول: بكاء عمر على أخيه

َكعٍب؛  وَكاَن َصِحبَُه َرُجٌل ِمن َبنِي َعِدي بنِ  ،شهَد زيُد بُن اخَلطّاِب بِالَياَمَمةِ ملَّا استُ »

 .(2)«وأَتيَتنِي؟! ا  َثاِوي املَِدينَِة، َفَلامَّ َرآُه ُعَمُر َدَمَعت َعينَاُه وَقاَل: وَخّلفَت َزيدا   َفَرَجَع إَل 

 املوقف الثاني: بكاء عمر على النعمان بن مقرن

َثنَا َأُبو» َثنَا ُشعبَُة، َعن َعيِلِّ بِن َزيٍد، َعن َأِِب ُعثاَم  َحدَّ بِنَعِي  َن، َقاَل: َأَتيُت ُعَمرَ ُأَساَمَة، َحدَّ

 .(1)«َرأِسِه وَجَعَل َيبكِي ٍن َقاَل: َفَجَعَل َيَدُه َعَل النُّعاَمِن بِن ُمَقرِ 

                                                             

 .412، ص3ججواهر الكالم: ُانظر: النجفي، حممد حسن، ( 6)

 .696، ص4جالعقد الفريد: ابن عبد رّبه، أمحد بن حممد، ( 5)

، حممد بن عبد اهللاحلاكم النيسابوري،  .32، ص4جصنّف: ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد، امل( 4)

         .445، ص4جاملستدرك: 
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 املوقف الثالث: جتويز عمر للبكاء 

اَم ُعَمِر بِن اخَلطّاب» النَساُء ِمَن  نَعَ متـ ا َوَكاَن َبينَُهاَم َهجَرةـ  َومَلَّا ُتُوِّفَ َخالُِد بُن الَولِيِد أيَّ

 نَّ نَِساِء َبنِي املغرَية أن َيِرقَن ِمن َدمِعهِ  ُعَمَر، َقاَل: وَما َعَل  َذلَِك إَل  ىالبَُكاِء َعَليِه، َفَلامَّ انتَهَ 

 .(1)«(2)َوالَ لَقَلَقةٌ  (1)أِِب ُسَلياَمن َما مَل َيُكن َنقعٌ  َعَل 

وجّوز البكاء عليهم، وتى عمر بكى عىل امل بوضوح عىل أنّ  هذه الروايات تدّل 

 ال يوافق قوله.عمر  فعل هذا يعني أنّ و

 برمي الرتاب على وجوه النساء الباكيات |الدليل الثاني: أمر رسول اهلل

َثنَا َعبُد » مَحِن بِن الَقاِسِم، َعن َأبِيِه،  َحدَّ ُد بُن إِسَحاَق، َعن َعبِد الرَّ اهللِ بُن ُنَمرٍي، َثنَا َُمَمَّ

م احُلزَن، ه وسلّ ي اهلل علصّل  َة، َقالَت: مَلَّا َأَتت َوَفاُة َجعَفٍر َعَرفنَا ِِف َوجِه َرُسوِل اهللَِعن َعائَِش 

، َفإِن  .إِنَّ النَِّساَء َيبكنِيَ  ،َفَدَخَل َعَليِه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ  َقاَل: َفارِجع إَِليِهنَّ َفأَسكِتُهنَّ

اَب َأَبنَي َفاحُث ِِف ُوُجوهِ  َ  .(4)«ِهنَّ الرتُّ

 داللة الدليل الثاني دراسة

ل هني رسول ت، األوّ ن عىل حتريم البكاء عىل امليّ هناك أمران يف هذه الرواية يداّل 

الرتاب عىل وجوه  يوالثاين أمره برم ،ه أمر بالسكوتنّ إحيث  ؛عن البكاء |اهلل

 النساء اللوايت يبكني عىل امليت.

 : إشكاالناإلشكال على الدليل الثاني

 ل يف إشكالني: ه إىل هذا الدليل يتمثّ النقد الذي يوج   

                                                             

وِت: إَذا»( 6)  .676، ص6جكتاب العني: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، . «ارَتَفعَ  َنقُع الص 

وِت »( 5) ُة الص  قَلَقُة: ِشد   .544، ص2جالطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين:  .«الل 

 . 695، ص4جالعقد الفريد: ابن عبد رّبه، أمحد بن حممد، ( 4)

 .15، ص4جاملصنّف: ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد، ( 3)
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 ل: ضعف السنداإلشكال األّو

ة فه املحدثون وعلامء الرجال من أهل السنّ قد ضعّ ، ويف سنده حممد بن إسحاق

 .(6)ما رواه حممد بن إسحاق ضعيف وموضوع واعتَب هؤالء أنّ  ،كاملزي

 شهوراإلشكال الثاني: تعارض الشاذ مع امل

يتعارض هذا احلديث مع عرشات األحاديث املشهورة التي رويت عن رسول 

 وال ،(5)عىل بعض املسلمني |والتي تشري إىل بكاء رسول اهلل ،يف هذا املوضوع |اهلل

وهذه األحاديث تعارض احلديث املذكور.  .(4)ام جعفر بن أيب طالب بعد استشهادهسيّ 

احلديث  من ردّ  بدّ  فال ؛التي تعارضه مشهورة هذا احلديث شاذ واألحاديث وبام أنّ 

 ة واجلامعة.أهل السنّ ين هذا من مبا، والشاذ

 الدليل الثالث: النياحة من اجلاهلية

َثنِي إِسَحاُق بُن » َثنَا َأَباُن بُن َيِزيَد وَحدَّ اُن، َحدَّ َثنَا َعفَّ َثنَا َأُبو َبكِر بُن َأِِب َشيبََة، َحدَّ َحدَّ

َثنَا َأخَبَ  ،َمنُصورٍ  َثنَا َأَباُن، َحدَّ َثُه َأنَّ َأَبا َسال، َأنَّ َزيدا  ىحَييَ َنا َحبَّاُن بُن ِهاَلٍل، َحدَّ ٍم، ، َحدَّ

َثهُ  ، َحدَّ َثُه َأنَّ َأَبا َمالٍِك األَشَعِريَّ تِي ِمن  مه وسلّ ي اهلل علصّل  َأنَّ النَّبِيَّ  ،َحدَّ َقاَل: َأرَبٌع ِِف ُأمَّ

                                                             

 .369و ،361، ص53جهتذيب الكامل: ُانظر: املزي، يوسف، ( 6)

َثنَا مَح اُد بُن َزيدٍ »( 5) َثنَا أمَحَُد بُن َواِقٍد َحد  ريض اهلل عنه َأن   َعن َأَنسٍ  ،َعن مُحَيِد بِن ِهالَلٍ  ،َعن َأيُّوَب  ،َحد 

ُهم، َفَقاَل: َأَخَذ َزيًدا َوَجعَفًرا َوابن َرَواَح  ىَنعَ  می اهلل عليه وسلّ الن بِي صلّ  َة لِلن اِس َقبَل َأن َيأتِيَُهم َخََبُ

اَيَة َزيٌد َفأُِصيَب، ُثم  أََخَذ َجعَفٌر َفُأِصيَب، ُثم  أََخَذ ابن َرَواَحَة َفُأِصيَب  . «َوَعينَاُه َتذِرَفاِن... .الر 

 . 34، ص64جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، 

َثنِي حُمَّمُد بُن ُمسلٍِم، َعن حَييَ َوَقاَل الَواقِ »( 4) : َحد  ، َسِمعُت َعبِداهللِ بِن َجعَفٍر بِن َيعىَل  ىِديُّ

ي، َفنَعَ  م َعىلی اهلل عليه وسلّ َيُقوُل: أَنا أحَفُظ ِحنَي َدَخَل َرُسوُل اهلل صلّ  هَلَا أيِب، َفأنُظُر  ىأمِّ

ُموِع...َوعَ  ،َرأِي َوَرأِس أِخي إَليِه َوُهَو َيمَسُح َعىل . الذهبي، حممد بن أمحد، «ينَاُه هُتَرَقاِن الدُّ

 . 89، ص5جتاريخ اإلسالم: 
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: الَفخُر ِِف األَحَساِب  َأمِر اجَلاِهلِيَِّة، واالستِسَقاُء  ،والطَّعُن ِِف األَنَساِب  ،الَ َيرُتُكواَهُنَّ

  .(1)«والنِّيَاَحةُ  ،بِالنُُّجومِ 

 .(5)صحيح ه حديٌث إنّ  :قال، وآخر املوصل بسندٍ  يعىل وأخرجه أبو

 داللة الدليل الثالث دراسة

وفيها داللة عىل النهي  ،(4)يمجاء االستدالل هبذه الرواية يف موسوعة الفقه اإلسال

 ه من عادات اجلاهلية.ألنّ  عن البكاء؛

 اإلشكال على الدليل الثالث: تعارض الشاذ مع املشهور

من  بدّ  ورغم ذلك فال ،ةأهل السنّ  اينوفق مب اً سند هذا احلديث صحيحوإن كان 

بعضها عىل  بل وتدّل  ،عىل جواز البكاء ه خيالف روايات مشهورة كثرية تدّل ألنّ ؛ هردّ 

هذا احلديث الشاذ  َيب ردّ  ؛نفسه وموافقته عىل بكاء اآلخرين. إذن |بكاء النبي

  عىل الروايات املشهورة. اعتامداً 

 د بعدم النو الدليل الرابع: التعّه

َثنَا َعبُد » َثنَا أَ  اهللِ َحدَّ َثنَا مَحَّاُد بُن َزيٍد، َحدَّ اِب، َحدَّ ٍد، َعن ُأمِّ َعطِيََّة يُّوُب، َعن َُمَ  بُن َعبِد الَوهَّ مَّ

 .(4)«ِعنَد البَيَعِة َأن الَ َننُوَح م ه وسلّ ي اهلل علصّل  َرِِضَ اهللُ َعنَها، َقالَت: َأَخَذ َعَلينَا النَّبِيُّ 

                                                             

ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد،  .133، ص5جصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن احلجاج، ( 6)

 .11، ص4جصنّف: امل

َثنِي حَييَ »( 5) َباُن بُن َيِزيَد، َحد  َثنَا أَ َثنَا ُهدَبُة، َحد  َثُه أَن  َأَبا َساَلٍم َحد  ى بُن َأيِب َكثِرٍي، أَن  َزيًدا، َحد 

َثُه، َأن  َرُسوَل اهلل َثُه، َأن  َأَبا َمالٍِك األَشَعِري  َحد  إسنَاُدُه  َقاَل: ...  صىّل اهلل عليه وسّلمَحد 

 . 638، ص4جمسند أيب يعل: أبو يعىل، أمحد بن عل،  .«َصحيٌِح 

 .746، ص5جموسوعة الفقه اإلسالمي: َيري، حممد بن إبراهيم، ُانظر: التو( 4)

 . النيسابوري، مسلم بن احلجاج،83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 3)

 .132، ص5جصحيح مسلم: 
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 داللة الدليل الرابع دراسة

؛ (6)متسك التوَيري هبذه الرواية إلثبات حرمة البكاء يف موسوعة الفقه اإلسالمي

 عنه. |لنهي النبي

 الرابع: تعارض الشاذ مع املشهور اإلشكال على الدليل

ولكن يرد عليها  ،ةحسب معايري أهل السنّ  أيضاً  اً صحيحوإن كان سند هذه الرواية 

عىل  هذه الرواية تعارض الروايات الكثرية التي تدّل  من أنّ  ،نفس اإلشكال السابق

 جواز البكاء.

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث 

 :)حتريم البكاء( وىل ة عىل النظرية األُ أربعة أدلّ  كرذُ 

 نّ إحيث  ؛ل )تعذيب امليت( فرتد عليه مخسة إشكاالت أساسيةا الدليل األوّ أمّ  

، ه يتعارض مع آيات القرآن وسائر الرواياتبنه، كام أنّ اد به عمر ووتفرّ  ،عائشة أنكرته

 مل يعمل به عمر نفسه. و

عن  فضالً  ،ه ضعيف السندفإنّ  ،الباكيات( هب عىل وجوالرتا يا الدليل الثاين )رمأمّ 

 تعارضه مع الروايات املشهورة. 

عىل جواز  ام يتعارضان مع روايات كثرية تدّل هّن إإذ  ؛وكذلك الدليالن الثالث والرابع

 ي. ملعايري الفقه السنّ  عىل حتريم البكاء عىل امليت وفقاً  تام   يوجد دليٌل  ال ؛البكاء. وبالتايل

 )روايتان( دليالن ـ (5)ليل على النظرية الثانية: كراهة البكاء مطلقًاالد

 بروايتني:  البكاء القائلون بكراهة استدّل 

                                                             

 .746، ص5جموسوعة الفقه اإلسالمي: ُانظر: التوَيري، حممد بن إبراهيم، ( 6)

 يل الذي سيأيت يف النظريات التالية. ( هذا اإلطالق يقابل التفص5)
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 عن البكاء |النيب نهي ـوىل: حديث جابر الرواية اأُل

َنا ُعتبَُة بُن َعبدِ » بِن  اهللِ َعبدِ  اهللِ بنِ  َمالٍِك، َعن َعبدِ  بِن ُعتبََة، َقاَل: َقَرأُت َعَل  اهللِ َأخَبَ

ُه، َأنَّ َجابَِر  اهللِ بِن َعبدِ  اهللِ  َجابِِر بِن َعتِيٍك، َأنَّ َعتِيَك بَن احَلاِرِث وُهَو َجدُّ َعبدِ  ِه َأخَبَ َأُبو ُأمِّ

ُه، َأنَّ النَّبِيَّ  َقد َفَوَجَدُه  ،بَن َثابٍِت  اهللِ  م َجاَء َيُعوُد َعبَد ه وسلّ ي اهلل علصّل  بَن َعتِيٍك َأخَبَ

م َوَقاَل: َقد ه وسلّ ي اهلل علصّل  َفاسرَتَجَع َرُسوُل اهللِ  شء، ُغلَِب َعَليِه، َفَصاَح بِِه، َفَلم جُيِبه

بِيعِ  ُغلِبنَا َعَليَك َأَبا الرَّ
، َفَقاَل َرُسوُل َبَكنيَ َفِصحَن النَِّساُء وَ  .(1) تُُهنَّ ، َفَجَعَل ابُن َعتِيٍك ُيَسكِّ

َقالُوا: َوَما الُوُجوُب َيا َرُسوَل  .م: َدعُهنَّ َفإَِذا َوَجَب َفاَل َتبكنَِيَّ َباكِيَةٌ سلّ ه وي اهلل علصّل  اهللِ

 .(2)«؟ َقاَل: املَوُت اهلل

 عن البكاء |النيب نهي  ـ الرواية الثانية: حديث ربيع

ُد بُن َعبدِ » َثنَا ُعبَيُد بُن َغنَّاِم بِن َحفِص بِن ِغيَاٍث َوَُمَمَّ َقااَل: َثنَا َأُبو  ،حَلََّضِميُّ اهللِ ا َحدَّ

، َثنَا ُعثاَمُن بُن َأِِب َشيبََة، َقااَل: َثنَا  ،َبكِر بُن َأِِب َشيبَةَ  يُّ َثنَا احُلَسنُي بُن إِسَحاَق التُّسرَتِ وَحدَّ

، َأنَّ َرُسوَل اهللِ م ه وسلّ ي اهلل علصّل  َجِريٌر، َعن َعبِد املَلِِك بِن ُعَمرٍي، َعن َربِيِع األَنَصاِريِّ

م َجٌب: اَل ُتؤُذوا َرُسوَل اهللِ ، َفَجَعَل َأهُلُه َيبُكوَن َعَليِه، َفَقاَل هَلُ  َعاَد ابَن َأِخي َجَب األَنَصاِريَّ

، َفإَِذا م: َدعُهنَّ َفليَبكنَِي َما َداَم َحيّا  ه وسلّ ي اهلل علصّل  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  .مه وسلّ ي اهلل علصّل 

  .(1)«تنَ َوَجَب َفليَسكُ 

                                                             

َتْقِديره َتَعاىَل َغالب  :أَي ،َقْوله قد غلبنا َعَليْك»( قال الِسندي يف حاشيته عىل سنن النسائي: 6)

حاشية السندي السندي، نور الدين بن عبد اهلادي، . «اّل فحياتك حمبوبة لديناإو ،علينا يِف موتك

  .64، ص3جسنن النسائي:  عىل

سنن أيب السجستاين، سليامن بن األشعث،  .64، ص3جسنن النسائي: النسائي، أمحد بن شعيب، ( 5)

، 6جالصحيحني:  املستدرك عىلاحلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل،  .688، ص4جداود: 

 . 214ص

 . 18، ص2جاملعجم الكبري: الطَباين، سليامن بن أمحد، ( 4)
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قال: مجيع رواهتا  ثمّ  ،عن الطَباين وائد هذه الرواية نقالً فال الزوائد ومنبع ذكر جممع

 .(6)ثقات

 واية اأُلوىل والثانيةداللة الر دراسة

 وذلك ألنّ  ؛هاتان الروايتان عىل كراهة البكاء عىل امليت بعد خروج الروح تدّل 

 قد هنى عنه. |النبي

 اأُلوىل والثانية ايةإشكال على داللة الرو

 وذلك بالنظر إىل األحاديث النبوية الكثرية التي تدّل  ؛تانام روايتان شاذّ إهّن  :ال  أوّ 

هاتني  من ردّ  بدّ  ال ؛عىل جواز البكاء بعد املوت والتي مل يرد فيها النهي عنه. إذن

 احلديث. ة يف أهل السنّ ين الشاذ باملشهور من مبا ردّ  خيفى أنّ  وال ،الروايتني الشاذتني

فتطرح إشكالية  ،منا بعدم شذوذمها وقبلنا داللتهام عىل كراهة البكاءسلّ  ى لوحتّ  :ثانيا  

دة. وإن نفسه بكى عىل وفاة أصحابه وأقربائه يف مواقف متعدّ  |النبي أنّ  :وهي ،خرىأُ 

 يكشف لنا |فعُل النبي ًا؛. إذ|عقل أن يقوم به النبييُ  فال ،اً حقّ  كان هذا الفعل مكروهاً 

أليس هذا  !يقوم به؟ عقل أن ينهى النبي عن البكاء ثمّ كيف يُ  :آخر عن عدم كراهته. وبتعبريٍ 

 !؟|الذي يستحيل عىل النبيبني الفعل والقول  تناقضاً 

 النظرية الثانية يفنتيجة البحث  

لقد ذكرنا دليلني )روايتني( عىل النظرية الثانية )كراهة البكاء( وأوردنا عليهام 

  :إشكالني

 . تانام روايتان شاذّ هو أهّن  :لاإلشكال األوّ 

                                                             

 .61، ص4جالفوائد:  الزوائد ومنبع جممعكر، ُانظر: اهليثمي، عل بن أيب ب( 6)
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 العملية والقولية.  |ام خمالفتان لسرية النبيأهّن هو  :اإلشكال الثاينو

ة ملذهب أهل السنّ  عىل كراهة البكاء عىل امليت وفقاً  تام   يوجد دليٌل  فال ؛وعىل هذا

 نيهم.ومبا

 ليالندـ  (6)الدليل على النظرية الثالثة: جواز البكاء مطلقًا

 وقد متسك بجواز البكاء بنحو مطلق بدليلني:

 ×دنا يعقوبسّي بكاءـ  الدليل األول: آية قرآنية

 .(2) (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى)

 تقريب االستدالل بهذه اآلية

ف والبكاء عند باآلية عل جواز التأّس  دّل استُ »قال اآللوي يف تفسري روح املعاين: 

دنا فراق سيّ  عىلحزن وبكى  ×دنا يعقوبسيّ   أنّ عىل فهذه اآلية تدّل  .(4)«النوائب

اء فراق األعزّ  عىلالبكاء  ضح أنّ يتّ  ؛ه فقد برصه. وبالتايلإىل درجة أنّ  ×يوسف

 اء جائز.واألحبّ 

ْت َعْينَاُه ِمَن الْبَُكاءِ »وقال القرطبي يف تفسريه:  ْزُن،  ،َوإِنَّاَم اْبيَضَّ ولَكِنَّ َسبََب الُْبَكاِء احْلُ

كان منذ خرج »: راملنثو . وروى السيوطي يف الدرّ (3)«﴾ېې ﴿ا َقاَل: َفلَِهَذ 

ودموعه عل  ،إل يوم رجع ثامنون سنة مل يفارق احلزن قلبه ×من عند يعقوب ×يوسف

ت ما جفّ  :يلقِ »وقال الزخمرشي يف الكشاف:  .(2)«ى ذهب بَصهحتّ  ي يزل يبكملو ،يهخّد 

                                                             

 ( هذا اإلطالق يقابل التفصيل الذي سيأيت يف النظريات التالية.6)

 . 83آية( يوسف: 5)

 . 49، ص7جروح املعاين: اآللوي، حممود بن عبد اهلل، ( 4)

 . 538، ص9ج: (تفسري القرطبيالقرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن )( 3)

 .41، ص3جاملنثور:  الدرّ السيوطي، جالل الدين، ( 2)
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  .(1)«ائه ثامنني عاما  عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إل حني لق

ْت َعيْناُه ِمَن احُل وَ »وقال اآللوي:  ، هو ِف احلقيقة سبب للبكاء، وبسببه :أي  ،ْزنِ اْبيَضَّ

العبة إذا كثرت َمقت سواد العني وقلبته إل بياض  فإنّ  ؛البكاء سبب البيضاض عينهو

الذي حدث  احلزن كان سبب البكاء»حيث قال:  ؛ح بذلك الزخمرشيكام رّص . (5)«كدر

 .(1)«منه البياض

 يف هذا الشأن:  |عن رسول اهلل وروى الزخمرشي حديثاً  

د يعقوب ْج : ما بلغ من و×ه سأل جبيلم أنّ  اهلل عليه وسلّ صّل  وعن رسول اهلل»

 ،د سبعني ثكل. قال: فام كان له من األجر؟ قال: أجر مائة شهيدعل يوسف؟ قال: وْج 

  .(3) «ه باهلل ساعة قطوما ساء ظنّ 

اهلل أن يبلغ  يّ فإن قلت: كيف جاز لنب»حيث قال:  أورد الزخمرشي إشكاالً  إشكال:

  .(5)«به اجلزع ذلك املبلغ؟

  اجلواب: 

قلت: اإلنسان »لقد أجاب الزخمرشي عن هذا اإلشكال بعد إيراده فقال:  :ال  أوّ 

وأن يضبط نفسه  ،د صبهولذلك مُحِ  ؛جمبول عل أن ال يملك نفسه عند الشدائد من احلزن

ده لَ م عل وَ  اهلل عليه وسلّ  صّل ولقد بكى رسول اهلل ،ى ال خيرج إل ما ال حيسنحتّ 

  (6)«.براهيمإ

                                                             

 . 397، ص5جالكشاف: الزخمرشي، حممود بن عمر، ( 6)

 .49، ص7جروح املعاين: اآللوي، حممود بن عبد اهلل،  (5)

  .397، ص5جالكشاف: الزخمرشي، حممود بن عمر، ( 4)

 ( املصدر السابق.3)

 .398، ص5ج( املصدر السابق: 2)

 بق.( املصدر السا1)
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، عزيز عند اهلل ه بكى عىل مفقودٍ ألنّ  كبري؛ أجرٌ  ×لقد كان لبكاء يعقوب :ثانيا  

 ف واحلَّسة.هذا التأّس  فقدان مثله يستحّق و

ه إذا ألنّ  ؛عىل جواز احلزن والبكاء عىل فراق األحباب هذه اآلية الرشيفة تدّل النتيجة: 

 ك يف جوازه لغريهم. شكّ عقل أن يُ فال يُ  ×يدنا يعقوبكّس  ^جاز البكاء ألنبياء اهلل

 وتقريره وفعل اخللفاء |فعل النيب ،ثالث طوائفـ الدليل الثاني: الروايات 

، تقرير |ييشتمل الدليل الثاين عىل ثالث طوائف من الروايات: فعل النب

  وفعل اخللفاء. ،|النبي

 مواردتسعة ـ  |وىل: فعل النيبالطائفة اأُل

وسنعتمد يف ذلك عىل  ،عىل املوتى |رسول اهلل بكاءمن موارد إىل تسعة  سنشري

 ة: مصادر أهل السنّ 

 روايتانـ  ×على استشهاد اإلمام احلسني |ل: بكاء رسول اهللاألّو املورد

عىل اإلمام  |عىل بكاء رسول اهلل ة تدّل أهل السنّ  هناك روايات كثرية يف كتب

 وسنكتفي هنا بذكر اثنتني منها:  .(6)×احلسني

  ×عندما أخربه جربيل باستشهاد اإلمام احلسني |وىل: بكاء رسول اهللالرواية اأُل

ايِن:  َثنَا َعمُرو بُن َخالِِد  ،َحّدَثنَا أمَحُد بُن ُرشدين املَِِصي»َقاَل الّطََبَ َحّدَثنَا  ،احَلّرايِن َحدَّ

يَعةا َعن َعائَشَة َرِِض اهلل َعنَها َقالَت: َدَخَل  ،َعن ُعرَوِة بِن الّزَبريِ  ،َعن أِِب األسَودِ  ،بُن هُلَ

إلَيِه... َفَقاَل  ىم وُهَو ُيوَح ه وسلّ ي اهلل علصّل  َرُسوِل اهلل احُلَسنُي بُن َعيِل رِض اهلل عنهام َعل

                                                             

املعجم .الطَباين، سليامن بن أمحد، 637، ص6جالكشاف: ُانظر: الزخمرشي، حممود بن عمر، ( 6)

 و... ،692، ص63جتاريخ دمشق: ابن عساكر، عل بن احلسن،  .618، ص4جالكبري: 
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َوَما ِل الَ أِحّب  ،م: أحُتِبُّه َيا َُمَّمُد؟ َقاَل: َيا َجِبيله وسلّ ي اهلل علصّل  َجِبيُل لَِرُسوِل اهلل

َفَقاَل: ِِف  ،َيَدُه، َفأَتاُه برُِتَبٍة َبيَضاء ×ّمتََك َستَقتُُلُه ِمن َبعِدك. َفَمّد َجِبيلبنِي؟! َقاَل: َفإّن أُ ا

ِمن ِعنِد َرُسوِل  ×اسُمَها الطُّف، َفَلاّم َذَهَب َجِبيُل بنَُك َهذا َيا َُمَّمُد! وَ اَهِذه األرِض ُيقتَُل 

 .(1)...« بكِيـ يَوالرّتَبُة ِِف َيِدهِ ـ م ه وسلّ ي اهلل علصّل  م َخَرَج َرُسوُل اهلله وسلّ ي اهلل علصّل  اهلل

 ×ر باستشهاد اإلمام احلسنياخباإلعند  |الرواية الثانية: بكاء رسول اهلل

ي: .» م... ه وسلّ ي اهلل علصّل  َفَجاَء النّبِيّ  ،.. َفَلاّم َكاَن َبعَد َحوٍل ُولَِد احُلَسنيُ َقاَل الطَّبِ

ي ،مه وسلّ ي اهلل علصّل  بََكىفَ  ،وَجَعَلُه ِِف ِحجِرهِ  : ُبَكاؤَك؟ َفَقاَل  ِممَّ  !ُقلُت: فَِداَك أِِب وأمِّ

ُم اهلل َشَفاَعتِي ،ّمتِيِمن أُ  الِفئَُة البَاِغيَةُ  َتقتُُلهُ بنِي َهذا َيا أساَمُء! إّنُه ا ي  ،الَ أَناهَلُ َيا أساَمُء! الَ ُُتِبِ

 .(2)«َفإاّهَا َقريِبَُة َعهد بِِوالََدة ؛َفاهَِمةَ 

 روايتانـ دنا محزة على سّي |الثاني: بكاء رسول اهلل وردامل

نكتفي هنا ، ودنا محزةعىل استشهاد سيّ  |عىل بكاء رسول اهلل هناك روايات تدّل 

 كر روايتني: بذ

 الرب ن عبدابوىل: رواية الرواية اأُل

َعن َجابِِر بِن  ،اهلل بِن َُمَّمد َعِقيلٍ  َعن َعبدِ  ،َعن أِِب مَحّاِد احَلنَِفي ،اهلل بِن ُنَمريٍ  َعبُد  ىَوَروَ » 

  .(1)«ا ُمثَِّل بِِه َشِهَق مَ  ىَفَلاّم َرأ ،ىَبكَ م مَحَزَة َقتياِل  ه وسلّ ي اهلل علصّل  النّبِيّ  ىملَّا َرأاهلل:  َعبدِ 

 الرواية الثانية: رواية ابن أبي احلديد

صّل  َقاَل الَواقِِدي: وُرِوي أّن َصِفيَّة ملَّا َجاَءت، َحالَِت األنَصاُر َبينََها وَبنَي َرُسوِل اهلل»

صّل اهلل  وُل اهللَرُس  يَفَجَلَست ِعنَدُه، َفَجَعَلت إَذا َبَكت َيبكِ  .َفَقاَل: َدُعوَها اهلل عليه وسّلم

                                                             

 . 617، ص4جاملعجم الكبري: الطَباين، سليامن بن أمحد، ( 6)

 .669، ص6جبي: ذخائر العقالطَبي، أمحد بن عبد اهلل، ( 5)

 .661، ص6جاالستيعاب: ابن عبد الَّب، يوسف بن عبد اهلل، ( 4)
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، يَتبكِ  َوَجَعَلت َفاهَِمة ،صّل اهلل عليه وسّلم َينَشُج َرُسوُل اهلل (1)وإَذا َنِشَجت ،عليه وسّلم

 .(2)...«صّل اهلل عليه وسّلم َرُسوُل اهلل ىَبكَ َفَلاّم َبَكت، 

 روايات ثالثـ  بن رواحة اعلى زيد وجعفر و |الثالث: بكاء رسول اهلل املورد

 بكى لشهادة زيد وجعفر وابن رواحة؛ نكتفي بذكر ثالث روايات: |النبىإن 

 الرواية اأُلوىل: رواية البخاري

َثنَا َأمَحُد بُن َواقِدٍ » َثنَا مَحَّاُد بُن َزيدٍ  ،َحدَّ  َعن َأَنسٍ  ،َعن مُحَيِد بِن ِهالَلٍ  ،َعن َأيُّوَب  ،َحدَّ

َوابَن َرَواَحَة لِلنَّاِس َقبَل َأن  َوَجعَفرا   َزيدا  ى َنعَ  مصّل اهلل عليه وسلّ  َأنَّ النَّبِي :رِض اهلل عنه

اَيَة َزيٌد َفأُِصيَب، ُثمَّ َأَخَذ َجعَفٌر َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذ ابُن َرَواَحةَ  ُهم، َفَقاَل: َأَخَذ الرَّ  َيأتِيَُهم َخَبُ

  .(1)....«ـ َوَعينَاُه َتذِرَفاِن ـ َفُأِصيَب 

، |وليس إىل النبي ،بن رواحةايرجع إىل  .«َعينَاهُ » عبارة الضمري يف إنّ إشكال: 

هذه الرواية عىل بكاء  تدّل  ال ؛شهد وعيناه تذرفان. وبالتايلبن رواحة استُ ا بمعنى أنّ 

 .|رسول اهلل

حتكي عن حال رسول  .«َوَعينَاُه َتذِرَفانِ » :عبارة سياق الرواية عىل أنّ  يدّل اجلواب: 

ومل يذكر  ،هبذه الرواية حيث استدّل  ؛قدامة يف املغني نابقله د ذلك ما ن. ويؤيّ |اهلل

فهو مرجع الضمري يف  ؛بالتايل، وهو الذي بكى |رسول اهلل ح بأنّ بل رّص  ،الضمري

  .(3)الرواية املذكورة

                                                             

، 1جالعني: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  .«إِذا َغص  البُكاَء يف َحلِقه عند الَفزعة الباكي   َنَشَج »( 6)

 .47ص

 .67، ص62جرشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، عبد احلميد، ( 5)

 .34، ص64جصحيح البخاري: بن إسامعيل،  البخاري، حممد( 4)

اَيَة َزيٌد َفُأِصيَب، ُثم  أََخَذَها : »صىّل اهلل عليه وسّلمَوَقاَل َأَنٌس: َقاَل َرُسوُل اهلل »( 3) أََخَذ الر 

هلل عليه اهلل صىّل اَوإِن  َعينَي َرُسوِل  ،بُن َرَواَحَة َفُأِصيَب  اهلل َجعَفٌر َفُأِصيَب، ُثم  أََخَذَها َعبدُ 

 . 311، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، . «َلتَذرَفانِ  وسّلم
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 الرّب بن عبداالرواية الثانية: رواية 

«ى  َبكَ  ةأِِب َهالٍِب وِزيِد بِن َحاِرثَ  َجعَفِر بنِ  يُ َنع صّل اهلل عليه وسّلم َرُسول اهلل ىملَّا أتَ »
(6). 

 الرواية الثالثة: رواية الذهيب

اهلل بَن َجعَفر  ، َسِمعُت َعبَد بِن َيعَل  ىحَييَ َحّدَثنِي َُمَّمُد بُن ُمسلِم، َعن  ،َعِن الَواقِِدي»

ا أِِب، َفأنظُُر  ىي، َفنَعَ مّ أُ  َعَل  صّل اهلل عليه وسّلم َيُقوُل: أَنا أحَفُظ ِحنَي َدَخَل َرُسوُل اهلل هَلَ

 .(2)«وَعينَاُه ُُترَقاِن الّدُموع ،َرأِِس وَرأِس أِخي إَليِه َوُهَو َيمَسُح َعَل 

 على عثمان بن مظعون  |املورد الرابع: بكاء النيب

اصم ن عَ يان، عَ فْ ن ُس كيع، عَ نا وَ ثَ دَّ اال: َح ّمد، قَ بن َُم  يلّ عَ ة وَ بَ يْ أِب َش  بنِ  كرِ نا أبو بَ ثَ دَّ َح »

 ملَّ يه وَس لَ  اهلل عَ لَّ اهلل َص  وُل ُس ل رَ بَّ الت: قَ ة، قَ ن عائَش ّمد، عَ َُم  م بنِ ن القاِس بيد اهلل، عَ بن عُ ا

 .(1)«يهدَّ ل َخ عَ  ُل سيِ تَ  هِ وعِ مُ ر إل دُ نظُ كأيّن أَ فَ ، يٌّت مَ  هوَ ون وَ عُ ظْ مَ  بنِ  ثامنَ عُ 

قبّل  |رسول اهلل ألنّ ؛ بكاءقوله بجواز ال  يف التذكرة عن أمحدمة احلّل نقل العاّل 

بن قدامة اوقال  .(3) رفع رأسه والدموع تسيل من عينيه ثمّ  ،تمظعون وهو ميّ  بنعثامن 

 .(2) «صحيح هذا حديٌث »: ـ بعد نقل هذه الرواية يف الرشح الكبريـ 

 على سعد بن عبادة ’اخلامس: بكاء رسول اهلل وردامل

َثنَا َأصَبُغ، َعِن ابِن َوهٍب،»  ،  َحدَّ يِن َعمرو، َعن َسِعيِد بِن احَلاِرِث األَنَصاِريِّ َقاَل: َأخَبَ

                                                             

 .615، ص6جاالستيعاب: ابن عبد الَّب، يوسف بن عبد اهلل، ( 6)

 .389، ص5جتاريخ اإلسالم: الذهبي، حممد بن امحد، ( 5)

حممد بن عبد اهلل،  . احلاكم النيسابوري،318، ص6جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، حممد بن يزيد، ( 4)

 .263، ص6جاملستدرك عىل الصحيحني: 

ابن تيمية، عبد السالم بن  .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: ُانظر: العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف، ( 3)

 .361، ص5جاملغني: . ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، 517، ص6جاملحّرر يف الفقه: عبد اهلل، 

 .359، ص5ج بن حممد، الرشح الكبري: ابن قدامة، عبد الرمحن (2)
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صّل  لَُه، َفأََتاُه النَّبِيُّ  ىَسعُد بُن ُعبَاَدَة َشكوَ  ى، َقاَل: اشتَكَ رِض اهلل عنه اهللِ بِن ُعَمرَ  َعن َعبدِ 

مَحِن بِن َعوٍف  اهلل عليه وسّلم بِن  اهللِ  وَعبدِ  ، َوقَّاصٍ وَسعِد بِن َأِِب  ،َيُعوُدُه َمَع َعبِد الرَّ

 .َقالُوا: الَ َيا َرُسوَل اهللِ ؟َفَلامَّ َدَخَل َعَليِه َفَوَجَدُه ِِف َغاِشيَِة َأهلِِه، َفَقاَل: َقد َقىَض  ،َمسُعود

ا، َبَكو صّل اهلل عليه وسّلم الَقوُم ُبَكاَء النَّبِيِّ  ىَفَلامَّ َرأَ  صّل اهلل عليه وسّلم النَّبِيُّ  ىَبكَ فَ 

ُب بَِدمِع الَعنيِ  الَ  إِنَّ اهللَ  ؟َفَقاَل: َأالَ َتسَمُعونَ  ُب ِِبََذا  ،والَ بُِحزِن الَقلِب  ،ُيَعذِّ ـ ولَكِن ُيَعذِّ

  .(1)«َأو َيرَحمُ ـ لَِسانِِه  َوَأَشاَر إَِل 

  .(4)والقرايف يف الذخرية ،(5)بن قدامة يف املغنياهبذه الرواية  واستدّل 

 على بنته |اء رسول اهللالسادس: بك وردامل

، َعن َأَنسٍ » َثنَا ِهالَُل بُن َعيِلٍّ َثنَا ُفَليُح بُن ُسَلياَمَن، َحدَّ ُد بُن سنَاٍن، َحدَّ َثنَا َُمَمَّ رِض  َحدَّ

 صّل اهلل عليه وسّلم وَرُسوُل اهللِ صّل اهلل عليه وسّلم َقاَل: َشِهدَنا بِنَت َرُسوِل اهللِ اهلل عنه

 .(4)«لَقِب، َفَرَأيُت َعينَيِه َتدَمَعاِن...ا َجالٌِس َعَل 

عبد الرمحن بن قدامة ـ يف  قال، و(2)ن قدامة هبذه الرواية يف املغنيعبد اهلل ب استدّل 

 .(1)صحيح هذا حديٌث : الرشح الكبري بعد نقل الرواية ـ

 روايات ثالث ـبنيه إبراهيم وطاهر اعلى  |السابع: بكاء رسول اهلل وردامل

بثالث  دّل فقد استُ  ،بنيه إبراهيم وطاهراعىل  |ق ببكاء رسول اهلل يتعلّ ا فيامأمّ 

 روايات: 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل،  (6)

 .141، ص5جصحيح مسلم: 

 .317، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، ( 5)

 .331، ص5جالذخرية:  ،أمحد بن إدريس، القرايفُانظر: ( 4)

 .96، ص5جصحيح البخاري: اري، حممد بن إسامعيل، البخ (3)

 . 311، ص5جاملغني: ُانظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، ( 2)

 . 359، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري:( 1)
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 وىل: رواية البخاري عن وفاة إبراهيمالرواية اأُل

َثنَا احَلَسُن بُن َعبِد الَعِزيزِ » َثنَا  ،َحدَّ انَ  ىيَ حَي َحدَّ َثنَا ُقَريٌش  ،بُن َحسَّ  ـ ُهَو ابُن َحيَّانَ ـ َحدَّ

َعينَا  َفَجَعَلْت  ،َقاَل: ... إِبَراِهيُم جَيُوُد بِنَفِسهِ  رِض اهلل عنه ن َأَنِس بِن َمالٍِك عَ  ،َعن َثابٍِت 

مَحِن بُن َعوٍف  ،َتذرَفانِ  صّل اهلل عليه وسّلم َرُسوِل اهللِ : َوَأنَت رِض اهلل عنه َفَقاَل لَُه َعبُد الرَّ

َا رَ  ،؟! َفَقاَل: َيا بَن َعوٍف َيا َرُسوَل اهللِ صّل اهلل عليه  َفَقاَل  ،(1)ىُثمَّ َأتبََعَها بِأُخرَ  .مَحةٌ إاِهَّ

َيا ـ َوإِنَّا بِِفَراقَِك  ،َرّبنَا رِضَواَل َنُقوُل إاِلَّ َما يُ  ،َوالَقلَب حَيَزنُ  ،إِنَّ الَعنَي َتدَمعُ  :وسّلم

 .(2)«ملََحُزوُنونَ  ـ إِبَراِهيمُ 

كام أخرج مسلم  .(4)«ُمتََّفٌق َعَليِْها: »قال بن قدامة هذه الرواية ثمّ عبد اهلل وقد أخرج 

  .(3)من هذا املضمون قريبةً  روايةً 

  :إشكاٌل

كان  ال أّنه ،عىل املوتمرشفًا و حيّاً إبراهيم كان  أنّ  .«جُيوُد بِنَفِسهِ »بـ:  ظاهر التعبري

 . جائز البكاء عىل امليت أنّ عىل  ال تدّل  هذه الرواية ؛إذنفوفاته.  بعد

 اجلواب: 

يف هذه الرواية كان حينام أرشف إبراهيم عىل  |بكاء رسول اهلل أنّ  صحيٌح  :ال  أوّ 

عىل  اً بكى ترمّح  |النبي فيه هو أنّ  شّك  األمر الذي ال ولكنّ  ،املوت وليس بعد مماته

                                                             

ْمَعَة اأْلُوىَل َأَراَد بِِه أَ  :َقْوله: )ثم  أتبعَها بُِأْخَرى(... قِيَل »( قال ابن حجرالعسقالين: 6) ْتبََع الد  ُه أَ ن 

ْتبَِع اْلَكلَِمَة اأْلُوىَل املُْْجَمَلةَ  :َوقِيَل  ،بَِدْمَعٍة ُأْخَرى َا َرمْحَةٌ  :َوِهَي َقْوُلهُ ـ  أَ بَِكلَِمٍة ُأْخَرى  ـ إِهن 

َلةٍ  ، 4جفتح الباري:  ابن حجر العسقالين، أمحد بن عل،. «إِن  اْلَعنْيَ َتْدَمع :َوِهَي َقْوُلهُ  ،ُمَفص 

 واالحتامل الثاين خالف الظاهر. ،ويظهر من هذه العبارة أّن االحتامل األّول هو الصحيح. 673ص

 .84، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 5)

  .317، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (4)

 .6817، ص3جلم: صحيح مسُانظر: النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  (3)
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بذلك يف هناية الرواية. وهذا املقدار  |ح النبيعىل فراقه. كام رّص  إبراهيم وحزناً 

 .م( موجود بعد وفاة إبراهيم أيضاً البكاء )الفراق والرتّح سبب  ألنّ  ؛يكفي لالستدالل

بكى ’ رسول اهلل ويف روايته ترصيح بأنّ  ،ةبن ماجة هذه القّص القد روى  :ثانيا  

 كفن. عىل إبراهيم بعد وفاته وقبل أن يُ 

ُد بُن إِساَمِعيَل بِن َسُمَرةَ » َثنَا َُمَمَّ ُد بُن احَلَس  ،َحدَّ َثنَا َُمَمَّ َثنَا َأُبو  ،نِ َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ

ُم النَّبِيُّ  صّل اهلل عليه وسّلم َشيبََة، َعن َأَنِس بِن َمالٍِك، َقاَل: مَلَّا ُقبَِض إِبَراِهيُم بُن النَّبِيِّ   َقاَل هَلُ

  .(1)«ىَبكَ ِه وَفأََتاُه، َفانَكبَّ َعَلي .َأنظَُر إِلَيهِ  ىَحتّ  : اَل ُتدِرُجوُه ِِف َأكَفانِهِ صّل اهلل عليه وسّلم

 وفاة إبراهيم عنالرواية الثانية: رواية الرتمذي 

َفَقاَل لَُه َعبُد ، ىَبكَ َفَوَضَعُه ِِف ِحجِرهِ، فَ َأَخَذ ابنَُه،  صّل اهلل عليه وسّلم َجابٌِر: َأنَّ النَّبِيَّ  ىَروَ »

مَحِن بُن َعوٍف: َأَتبكِي؟ ولَكِن اَهَيت َعن َصوَتنِي  ،َل: الَ َأو مَل َتُكن اَهَيت َعن البَُكاِء؟ َقا !الرَّ

  .(2)«وَرنَِّة َشيطَانٍ  ،وَشقِّ ُجُيوٍب  ،وََخِش ُوُجوهٍ  ،َأمَحَقنِي َفاِجَريِن؛ َصوٍت ِعنَد ُمِصيَبةٍ 

ْ َينَْه َعْن »قال:  ثمّ  ،بن قدامة هبذه الروايةعبد اهلل  لقد استدّل  ُه مَل َوَهَذا َيُدلُّ َعَل َأنَّ

اَم اَهَى َعنُْه َمْوُصوفا   ،ُمطَْلِق الْبَُكاءِ  َفاِت  وإِنَّ ِذِه الصِّ  .(1)«ِِبَ

 الرواية الثالثة: رواية الطرباني عن وفاة طاهر

، َثنَا » ُد بُن إِسَحاَق املَُسيَّبِيُّ ائُِغ، َثنَا َُمَمَّ ُد بُن َنٍَص الصَّ َثنَا َُمَمَّ بُن َيِزيَد بِن َعبِد  ىحَييَ َحدَّ

ائِِب بِن َيِزيَد، َأنَّ النَّبِيَّ املَلِِك، َعن َأبِيِه، عَ  صّل اهلل  ن َيِزيَد بِن ُخَصيَفَة، َعن َأبِيِه، َعِن السَّ

 ،َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ صّل اهلل عليه وسّلم مَلَّا َهَلَك ابنُُه َهاِهٌر َذَرَفت َعنُي النَّبِيِّ  عليه وسّلم

                                                             

 .374، ص6جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، حممد بن يزيد، ( 6)

احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل،  .469، ص5جسنن الرتمذي: الرتمذي، حممد بن عيسى، ( 5)

 مع اختالف. ،34، ص3جالصحيحني:  املستدرك عىل

 .317، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (4)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  591

مَع َيغلُِب  ،: إِنَّ الَعنَي َتذِرُف صّل اهلل عليه وسّلم َفَقاَل النَّبِيُّ  !َت َبَكي وإِنَّ الَقلَب  ،وإِنَّ الدَّ

  .(1)«عزَّ وجلَّ  ال َنعِِص اهللَو ،حَيَزنُ 

ذلك لوجود حييى بن ؛ وبشهادة جممع الزوائد سند هذه الرواية ضعيٌف  خيفى أنّ  ال 

  .(5)وهو ضعيف ،يزيد

 وايتانرـ بن إحدى بناته اعلى  |الثامن: بكاء رسول اهلل وردامل

فيام يل ، وابن إحدى بناته عىل |لقد ذكرت كتب احلديث روايات عن بكاء النبي

 ثنتني منها: انشري إىل 

 وىل: رواية البخاريالرواية اأُل

ٌد » َثنَا َعبَداُن َوَُمَمَّ َنا َعبُد  ،َحدَّ َنا َعاِصُم بُن ُسَلياَمنَ  ،اهللِ  َقاالَ: َأخَبَ َعن َأِِب ُعثاَمَن  ،َأخَبَ

َثنِي ُأَساَمُة بُن َزيدٍ َقا ِل  نَّ ابنا  أإَِليِه  صّل اهلل عليه وسّلم َقاَل: َأرَسَلت ابنَُة النَّبِي ،َل: َحدَّ

الََم َوَيُقوُل: إِنَّ هللِِ .ُقبَِض َفائتِنَا َوُكل  ِعنَدُه بِأََجٍل  ى َما َأَخَذ َولَُه َما َأعطَ َفأَرَسَل ُيقِرُئ السَّ

بِي... َفَفاَضت  صّل اهلل عليه وسّلماهلل َرُسوِل  َفُرفَِع إَِل َولتَحَتِسب... ، َفلتَصِب ى  ُمَسمّ  الصَّ

وإِنَّاَم  ،َفَقاَل: َهِذِه َرمَحٌة َجَعَلَها اهللُ ِِف ُقُلوِب ِعبَادِهِ  !َما َهَذا ،. َفَقاَل َسعٌد: َيا َرُسوَل اهللِ َعينَاهُ 

مَحَاءَ   .(1)«َيرَحُم اهللُ ِمن ِعبَادِِه الرُّ

 الرواية الثانية: رواية اهليثمي

َتدُعوُه،  صّل اهلل عليه وسّلم النَّبِيِّ  ٌن لَِفاهَِمَة، َفأَرَسَلت إَِل َوَعن َأِِب ُهَريَرَة َقاَل: َثُقَل اب»

 وَكل  أِلََجلٍ  ،ىُه َما َأَخَذ َولَُه َما َأبقَ َفإِنَّ لَ  ؛رِجعا: صّل اهلل عليه وسّلم َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 

                                                             

 . 624، ص7جاملعجم الكبري: اين، سليامن بن أمحد، الطَب( 6)

 .68، ص4ججممع الزوائد: ُانظر: اهليثمي، عل بن أيب بكر،  (5)

النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .79، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 4)

  .142، ص5جصحيح مسلم: 
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ڤ ڦ ڦ ) َفَلامَّ َجَلَس َجَعَل َيقَرُأ: .َوَقاَل َلنَا: ُقوُموا ،بِِمقَداٍر. َفَلامَّ احُتَِّضَ َبَعثَت إِلَيهِ 

صّل اهلل عليه  اهللِ ُقبَِض، َفَدَمَعت َعينَا َرُسولِ  َحتّى (1) (ڄ ڄ ڄ* ڦ 

اَم ِهَي َرمَحةٌ َعِن البُ  ىَأَتبكِي َوَتنهَ  ،اهللِ َفَقاَل َسعٌد: َيا َرُسوَل  وسّلم اَم َيرَحُم  ،َكاِء؟! َقاَل: إِنَّ وإِنَّ

مَحَاءَ    .(5)«اهللَُ ِمن ِعبَادِِه الرُّ

ارُ » :ق اهليثمي قائالً علّ  ثمّ  يُّ  (1)َرَواُه الْبَزَّ   .(4)«وَقْد ُوثَِّق  ،وفِيِه َكاَلمٌ  ،َوفِيِه إِْساَمِعيُل ْبُن ُموَسى املَْكِّ

ذكر يف سند هذه الرواية، بل سامعيل بن موسى مل يُ إ ألنّ  هذا سهو منه؛ ويبدو أنّ 

ذكر ؛ ألّنه : روى عنه األعمش والثوريرقد قال عنه البزا، وهو إسامعيل بن مسلم

  أنّ وهبذه القرينة يتبنّي  ،عن إسامعيل بن مسلم ىن رواملزي يف هتذيب الكامل أسامء مَ 

ا إسامعيل أمّ  .(2)ام نقل املزيق حسبوثّ وهو مل يُ  ،راوي هذه الرواية هو إسامعيل بن مسلم

سند هذه الرواية  فإنّ  ؛هذا احلديث. وعىل هذا ه مل يروِ ولكنّ  ،(1)بن موسى فقد ُوّثق

 لوجود إسامعيل بن مسلم. ؛ضعيٌف 

 مه آمنةعند قرب ُأ |التاسع: بكاء رسول اهلل املورد

َثنَا» َثنَاَحرٍب، َقااَل  بنُ  بُن َأِِب َشيبََة وُزَهريُ  َبكرِ  َأُبو َحدَّ ُد  : َحدَّ بُن ُعَبيٍد، َعن َيِزيَد بِن  َُمَمَّ

ِه، فَ  صّل اهلل عليه وسّلم َزاَر النَّبِيُّ َكيَساَن، َعن َأِِب َحاِزٍم، َعن َأِِب ُهَريَرَة، َقاَل:   ى  بَكَ َقَب ُأمِّ

 .(7)«َمن َحولَهُ  ى  َوَأبكَ 

                                                             

 .83آيةو ،84آية( الواقعة: 6)

 .68، ص4ججممع الزوائد: ن أيب بكر، اهليثمي، عل ب( 5)

 .679، ص67جمسند البزار: ُانظر: البزار، أمحد بن عمرو،  (4)

 .68، ص4ججممع الزوائد: اهليثمي، عل بن أيب بكر،  (3)

 .698، ص4جهتذيب الكامل: ُانظر:  املزي، يوسف،  (2)

 .561، ص4جاملصدر السابق: ُانظر:  (1)

. السجستاين، سليامن بن األشعث، 176، ص5جصحيح مسلم: اج، النيسابوري، مسلم بن احلج( 7)

النسائي، أمحد  .37، ص2جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، حممد بن يزيد،  .34، ص9جسنن أيب داود: 

 .628، ص7جسنن النسائي: بن شعيب، 
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 داللة الروايات دراسة

ى بكى عىل وفاة أصحابه وأبنائه، حتّ  |بيالن بوضوح عىل أنّ  هذه الروايات تدّل 

 .مه أيضاً ه بكى عند قَب أُ أنّ 

 موارد أربع ـوتقريره  |الطائفة الثانية: قول النيب

 : للبكاء وموافقته عىل جوازه |عىل تقرير النبي تدّل  موارد ةإىل أربعُنشري 

 يف البكاء عند املصيبة |: ترخيص النيبورد األولامل

وفِيِه َقَرَظُة بُن َكعٍب وَأُبو َمسُعودٍ  (1)َقاَل: َدَخلُت َعِريشا   ،َسعدٍ َوَعن َعاِمِر بِن »

، َقاَل: َفَذَكَر َحِديثا   ُه  األَنَصاِريُّ اَم َقااَل فِيِه: إِنَّ َص َلنَا ِِف البَُكاِء ِعنَد املُِصيبَةِ هَلُ   .(2)«ُرخِّ

اَم  َذَكَر َحِديثا  » :ويظهر من قوله وهذه الرواية  ،|عن النبي ه روى حديثاً أنّ  .«هَلُ

 .(4)بشهادة اهليثمي صحيحةٌ 

 على البكاء ملصيبة جعفر  |الثاني: موافقة رسول اهلل وردامل

أساَمء بِنَت ُعِميس، َفعّزاَها ِِف مَرأَتُه ا ىَنعُي َجعَفر أتَ  صّل اهلل عليه وسّلم النّبِي ىوملَّا أتَ »

صّل اهلل عليه  بكِي َوَتقُوُل: َواَعاّمُه! َفَقاَل َرُسوُل اهللَزوِجَها َجعَفر َوَدَخَلت َفاهَِمُة َوِهي تَ 

 .(3)«ِمثِل َجعَفٍر َفلَتبِك البََواكِي : َعَل وسّلم

 اء على محزةبكبال |الثالث: أمر رسول اهلل وردامل 

َثنَا َزيُد بُن احُلبَاِب » َثنِي ُأَساَمُة بُن َزيدٍ  ،َحدَّ َثنِي َنافٌِع َعِن اب ،َحدَّ َأنَّ َرُسوَل  :ِن ُعَمرَ َحدَّ

َمن ُقتَِل ِمن  مَلَّا َرَجَع ِمن ُأُحٍد َفَجَعَلت نَِساُء األَنَصاِر َيبكنَِي َعَل  صّل اهلل عليه وسّلم اهللِ

                                                             

 . 462، ص1ج ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: «: َخيمٌة ِمن َخَشٍب  الَعِريُش »( 6)

 .69، ص4ججممع الزوائد: اهليثمي، عل بن أيب بكر، ( 5)

 املصدر السابق.ُانظر:  (4)

 .75، ص6جستيعاب: االابن عبد الَّب، يوسف بن عبد اهلل، ( 3)
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 َقاَل: ُثمَّ َنامَ  .: َوَلكِن مَحَزَة الَ َبَواكَِي لَهُ صّل اهلل عليه وسّلم َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ،َأزَواِجِهنَّ 

  .(1)«َفاستَنبََه َوُهنَّ َيبكنَِي، َقاَل: َفُهنَّ اليَوَم إِذا َيبكنَِي َينُدبَن بَِحمَزةَ 

 روايتانـ   لعمر عن ضرب الباكيات |الرابع: نهي النيب وردامل

ونذكر هنا  ،ةعمر عن رضب الباكيات يف مواقف عدّ  |لقد هنى رسول اهلل

 موقفني منها: 

 عن ضرب الباكيات بالسوط |وىل: نهي النيبالرواية اأُل

َمِد َوَحَسُن بُن ُموَس » َثنَا َعبُد الصَّ َثنَا مَحَّادٌ  ،ىَحدَّ َقاَل َأِِب:  ،َعن َعيِلِّ بِن َزيدٍ  ،َقااَل: َحدَّ

انُ  َثنَا َعفَّ َثنَا ابُن َسَلَمةَ  ،َحدَّ َنا َعيلُّ  ،َحدَّ ٍس َعِن ابِن َعبَّا ،َعن ُيوُسَف بِن ِمهَرانَ  ، بُن َزيدٍ َأخَبَ

 صّل اهلل عليه وسّلم َماَتت ُرَقيَُّة ابنَُة َرُسوِل اهللِ  ىَحتّ  َقاَل: مَلَّا َماَت ُعثاَمُن بُن َمظُعوٍن...

َفَقاَل: احَلِقي بَِسَلِفنَا اخَلرِي ُعثاَمَن بِن َمظُعوٍن. َقاَل: َوَبَكت النَِّساُء َفَجَعَل ُعَمُر َيَِّضُِبُنَّ 

 .(2)«لُِعَمر: َدعُهنَّ َيبكنِيَ  صّل اهلل عليه وسّلم َفَقاَل النَّبِيُّ  ،بَِسوهِهِ 

 عن منع الباكيات وطردهن |الرواية الثانية: نهي النيب

َثنَا إِساَم » َنا َعيِلُّ بُن ُحجٍر، َقاَل: َحدَّ ِد بِن َعمِرو بِن َأخَبَ ِعيُل ُهَو ابُن َجعَفٍر، َعن َُمَمَّ

ِد بِن َعمِرو بِن عَ  طَاٍء، َأنَّ َسَلَمَة بَن األَزَرِق َقاَل: َسِمعُت َأَبا ُهَريَرَة َقاَل: َحلَحَلَة، َعن َُمَمَّ

َفاجتََمَع النَِّساُء َيبكنَِي َعَليِه، َفَقاَم ُعَمُر  ،صّل اهلل عليه وسّلم َماَت َميٌِّت ِمن آِل َرُسوِل اهللِ 

، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َفإِنَّ الَعنَي َداِمَعٌة  ؛: َدعُهنَّ َيا ُعَمرُ مصّل اهلل عليه وسلّ  َينَهاُهنَّ َوَيطُرُدُهنَّ

 .(1)«والَقلَب ُمَصاٌب والَعهَد َقِريٌب 

                                                             

 .578، ص61جمسند أمحد: ابن حنبل، أمحد، ( 6)

 .561، ص2ج: املصدر السابق (5)

نظر: احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اُ و .69، ص3جسنن النسائي: النسائي، أمحد بن شعيب، ( 4)

 .247، ص6جالصحيحني:  املستدرك عىلاهلل، 
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 داللة الروايات دراسة

بكاء  أّيد |هألنّ ؛ تيامل للبكاء عىل |ح عىل تقرير النبيووضب تدّل هذه الروايات 

 هنى الذين يمنعون عن البكاء عىل املوتى. ذلككأمر به، و بل اآلخرين،

 موردينـ  ئفة الثالثة: فعل اخللفاءالطا

شري م بكوا عىل املوتى وأقاموا العزاء عليهم. وفيام يل نُ لقد ورد يف سرية اخللفاء أهّن 

 ن عىل ذلك: داّل ي موردينإىل 

 |األول: بكاء أبي بكر على رسول اهلل وردامل

َنا َعبُد » ٍد، َأخَبَ َثنَا بُِِّش بُن َُمَمَّ ، َقاَل: ، َقاَل: َأخَبَ اهللِ  َحدَّ هِريِّ يِن َمعَمٌر َوُيوُنُس، َعِن الزُّ

يِن َأُبوسلمَة َأنَّ َعائَِشَة، َزوَج النَّبِيِّ  تُه، َقالَت: َأقبََل َأُبو َبكرٍ  صّل اهلل عليه وسّلم َأخَبَ  َأخَبَ

َرِِض اهللُ َعنَها،  َعائَِشةَ  َدَخَل َعَل  ىَحتّ  ... َفَدَخَل املَسِجَد، َفَلم ُيَكلِِّم النَّاَس رِض اهلل عنه

مَ  َفَتيَمَّ
... َفَكَشَف َعن َوجِهِه، ُثمَّ َأَكبَّ َعَليِه، َفَقبََّلُه، ُثمَّ صّل اهلل عليه وسّلم النَّبِيَّ  (1)

 .(2)...«ىَبكَ 

ها أحاديث كلّ » قال: ثمّ  ،ن قدامة هذه الرواية ونظائرها يف املغنيعبد اهلل ب لقد نقل

 .(4) «صحيح هذا حديٌث » يف الرشح الكبري: ن بن قدامةعبد الرمح وقال .(1)«صحيحة

                                                             

 .7447، ص66جاحلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  .«م اليشء: أي قصدهتيمّ »( 6)

سنن النسائي، أمحد بن شعيب،  .76، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 5)

 .66، ص3جالنسائي: 

 .317، ص5جاملغني: قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  ابن (4)

  .359، ص5ج ُانظر: ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري:( 3)
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 بن معاذ بكر وعمر على سعد الثاني: بكاء أبي وردامل

، ِِف املََغاِزي، َعن َعائَِشةَ  ىَوَروَ » َبكٍر  َأنَّ َسعَد بَن ُمَعاٍذ مَلَّا َماَت، َجَعَل َأُبو :األَُمِويُّ

 .(2)« َأصَواُُتُاَم اختََلطَت َعيَلَّ  ىَحتّ  ،(1)َوُعَمُر َينتَِحبَانِ 

 داللة الروايتني دراسة

 ت.بكر وعمر عىل امليّ  ن عىل بكاء أيبفهام تداّل  ،داللة الروايتني واضحة إنّ 

 النظرية الثالثة يفنتيجة البحث  

ل يف آية فيتمثّ  ،لا الدليل األوّ )جواز البكاء(. أمّ  لقد ذكرنا دليلني عىل النظرية الثالثة

ذكرها. وكال الدليلني  ل يف الروايات التي مرّ فهو يتمثّ  ،ا الدليل الثاينوأمّ  .قرآنية رشيفة

عىل  |ام يكشفان عن بكاء رسول اهللألهّن ؛ ن بوضوح عىل جواز البكاء عىل امليتيداّل 

 املوتى وموافقته عىل بكاء اآلخرين.

 دليل عليها الـ  (4)الدليل على النظرية الرابعة: استحباب البكاء مطلقًا

بل ، عاهعىل مدّ  ه مل يذكر دليالً لكنّ ، والبعض إىل استحباب البكاء عىل امليتذهب 

عىل  يف االستحباب قائامً  ستبعد أن يكون استداللهيُ  وال ،ببيان بعض املصاديق ىاكتف

رفوا عىل بعض أصحابه الذين عُ  |ت عىل بكاء رسول اهللالروايات السابقة التي دلّ 

 بالشجاعة والفضيلة.

                                                             

   َنَحَب: الن حُب »( 6)
ِ
وِت بالبَُكاء ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: . «َوالن ِحيُب: َرفُع الص 

 .739، ص6ج

 .317، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  (5)

 ( هذا اإلطالق يقابل التفصيل الذي سيأيت يف النظريات التالية.4)
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 النظرية الرابعة يفحث نتيجة الب 

فتبقى هذه النظرية من  ،عىل ما ذهبوا إليه القائلني باالستحباب مل يقيموا دليالً  بام أنّ 

 دون دليل.

ل مكروه والثاني الدليل على النظرية اخلامسة: التفصيل بني البكاء مع الندب وغريه، فاألّو
 عليها ال دليلـ  جائز 

 عىل رأهيم. مل يذكر أصحاب هذه النظرية دليالً 

 النظرية اخلامسة يفنتيجة البحث 

 حكم عليها بالبطالن.فيُ  ،)التفصيل( ليست مصحوبة بدليل النظرية اخلامسة بام أنّ 

 ل: البكاءالنتيجة النهائية للمصداق األّو

 ية نظريتالكالم عن ضعف أدلّ  ومرّ  ،لذكرنا مخس نظريات يف حكم املصداق األوّ 

 ستحباب والتفصيل فال دليل عليهام. ا االالتحريم والكراهة. أمّ 

فهي النظرية  ؛وبالتايل ،نيهي مستندة إىل دليلني تامّ و تبقى نظرية اجلواز ؛إذن

ملا يصح من  ت وفقاً ل. وعىل هذا َيوز البكاء عىل امليّ املقبولة يف حكم املصداق األوّ 

 ة.ة أهل السنّ أدلّ 

 : الندبالثانية املصداق أدّل
 ة كّل وسنقوم بدراسة أدلّ  الندب عىل امليت،س نظريات يف حكم ة مخلعلامء السنّ  إنّ 

 .مستقالً نظرية 
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 عليها ال دليلـ وىل: كراهة الندب الدليل على النظرية اأُل

ة الناهية عن الندب األدلّ  قد يقول قائل: إنّ  ،ذكر دليل عىل هذه النظرية. نعممل يُ 

كام  ،عىل التحريم بل تدّل  ،لكراهةعىل ا تدّل  ة النهي العىل الكراهة. ولكن أدلّ  تدّل 

 .سيأيت تفصيل ذلك الحقاً 

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  

 دليل عليها. ا جمرد دعوى الضح أهّن فيتّ  ،عىل مذهبهم مل يذكر القائلون هبذه النظرية دليالً 

 دليالن ـالدليل على النظرية الثانية: حتريم الندب 

 .ثبات حرمة الندب عىل امليتأقام القائلون بالتحريم دليلني إل

 |د بعدم النو  عند مبايعة النيبل: التعّهالدليل األّو

َثنَا َعبُد » ٍد، َعن ُأمِّ  اهللِ  َحدَّ َثنَا َأيُّوُب، َعن َُمَمَّ َثنَا مَحَّاُد بُن َزيٍد، َحدَّ اِب، َحدَّ بُن َعبِد الَوهَّ

 .(1)«ِعنَد البَيَعِة َأن الَ َننُوَح   عليه وسّلمصّل اهلل َعطِيََّة، َقالَت: َأَخَذ َعَلينَا النَّبِيُّ 

  .(5)من أصحاب احلديث قد نسبه إىل كثريٍ ، وجاء هذا الدليل يف كتاب املعتَب

 لل على الدليل األّواإلشكال األّو

وقد  ،ق بالنوحبل هو يتعلّ  ،)تعداد حماسن امليت( عالقة له بالندب هذا احلديث ال

وليس بمعنى تعداد حماسن امليت.  ،ة يعني البكاءأهل السنّ النوح يف اصطالح  أنّ  مرّ 

 عالقة هلذا احلديث بموضوعنا.  ال ؛وبالتايل

                                                             

 .83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 6)

 .433، ص6جاملعتَب: ُانظر: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن، ( 5)
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 لاإلشكال الثاني على الدليل األّو

ى يف هذه احلالة ولكن حتّ  ،ق بالندبهذه الرواية تتعلّ  وإن ُفرض أن يقول قائل: بأنّ 

أو  ،ذي يرتافق مع اجلزع والسخطهذه الرواية تشري إىل النوح ال بأنّ  :يمكن أن نقول

يمكن أن نعتمد عىل قرينة  :آخررٍي وبتعب. (6)القول الباطل. كام أشار املعتَب إىل ذلك

 فنحمل هذه الرواية عىل الندب الذي يكون مع القول الباطل. ،زةالروايات املجوّ 

 قضاء اهلللالدليل الثاني: السخط 

ل حتريم الندب حيث علّ  ؛يونس بن ورجاء هذا الدليل يف كتاب كشاف القناع ملنص

أِلَنَّ لَُه  َتَعاَل؛ ُهَو َعْدٌل ِمْن اهللِ ، وَذلَِك ُيْشبُِه التَّظَلَُّم ِمْن الظَّامِلِ »وتعداد حماسن امليت بقوله: 

ُْم ِمْلُكهُ  َف ِِف َخْلِقِه باَِم َشاَء أِلاَهَّ لوم من م املظشبه تظلّ الندب يُ  بمعنى أنّ  .(5)«َأْن َيتَََصَّ

ه طعن يف تقدير اهلل وسخط عليه. ولقد نسب املعتَب هذا الدليل إىل كأنّ ، والظامل

  .(4)أصحاب احلديث أيضاً 

 إشكال على الدليل الثاني

 .يشبه التسخط واالستعابة :وأما قوهلم»لقد أجاب املعتَب عن هذا الدليل كام يل: 

ن ذكر خصائصه يح منه ما يتضمّ ام نبنّ إالنوح كذلك و م ذلك، لكن ليس كّل فنحن نحرّ 

  .(3)«ن ما ذكروهوهذا ال يتضمّ  ، بفقدهوفضائله وفواضله وحكاية التأملّ 

 تقدير اهلل فهو حرام. ولكن ليس كّل بإذا اشتمل الندب عىل الغضب  :آخر وبتعبريٍ 

                                                             

 املصدر السابق.ُانظر:  (6)

  .614، ص5جناع: كشاف القالبهويت، منصور بن يونس،  (5)

 .433، ص6جاملعتَب: ُانظر: املحّقق احلّل، جعفر بن احلسن،  (4)

 ( املصدر السابق.3)
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 ال، وففي كثري من األحيان يشتمل الندب عىل ذكر حماسن امليت وفضائله ،ندب هكذا

 قة بالغضب عىل تقدير اهلل.يكون له عال

 النظرية الثانية يفنتيجة البحث  

الدليل عىل حتريم  ؛هام ضعيفان. وبالتايلذكرنا دليلني عىل النظرية الثانية ولكنّ 

 .الندب مطلقاً 

 ـج للحزن وغريه املهّي الندب بني التفصيل ـل الدليل على النظرية الثالثة: التفصيل األّو
 ةهياة الندّلاأل

عىل هذه  ين. حيث استدّل الذا التفصيل يف كتاب إرشاد الساري للقسطجاء ه

ة الناهية التي يقصدها بالتحديد. ولكن ه مل يقل ما هي األدلّ لكنّ  ،ة الناهيةالنظرية باألدلّ 

 ت يف نظرية التحريم.ة التي مرّ ه قصد نفس األدلّ يبدو أنّ 

 إشكال على الدليل

ة الناهية توجد قرينة عىل محل األدلّ  إذ ال ؛اً مّ ه ليس تابأنّ  :هذا الدليل ظ عىليالَح 

 عىل هذا التفصيل.

 النظرية الثالثة يفنتيجة البحث  

قد ، وعاهمعىل مدّ  واحداً  ل( دليالً )التفصيل األوّ  لقد أقام أصحاب هذه النظرية

 .اً ه ليس تامأنّ  مرّ 
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 والندب بالباطل حلّقبا الندب بني التفصيلـ الدليل على النظرية الرابعة: التفصيل الثاني 
 ةأدّل ثالثة ـ 

. ولقد ساقوا ثالثة ذهب البعض إىل التفصيل بني الندب بالباطل والندب باحلّق 

 ة عىل مدعاهم: أدلّ 

 ‘دة الزهراءالدليل األول: ندب السّي

َنا إِسَح » َثنَا مَ اَأخَبَ اِق، َقاَل: َحدَّ زَّ عَمٌر، َعن َثابٍِت، َعن ُق بُن إِبَراِهيَم، َقاَل: َأنبَأََنا َعبُد الرَّ

ِحنَي َماَت َفَقالَت: َيا َأَبتَاُه! ِمن  صّل اهلل عليه وسّلم َرُسوِل اهللِ َبَكت َعَل  ةَأَنٍس، َأنَّ َفاهِمَ 

ِه َما َأدَناُه، َيا َأَبتَاُه! إَِل   .(1)«ِجِبيَل َننَعاه، َيا َأَبتَاُه! َجنَُّة الِفرَدوِس َمأَواهُ  َربِّ

دة بفعل السيّ  أمحد بن حنبل استدّل  أنّ  (4)واملغني (5)ح الكبريوجاء يف الرش

عن فاهمة ِف مثل الدعاء ال يكون مثل  يكإذا ذكرت املرأة مثل ما ُح »: قائالً  ‘الزهراء

ـ  ه قال بالتفصيل بني الندب باحلّق ويظهر من هذه العبارة أنّ  .(3)«النوح، يعني ال بأس به

الذي يشتمل عىل أقوال باطلة، فقال بجواز والندب ـ ‘ كندب السيدة الزهراء

 .وحرمة الثاينل األوّ 

 ‘دة الزهراءالدليل الثاني: ندب السّي

 صّل اهلل عليه وسّلم َوُرِوَي َعن َعيِلّ َعن َفاهَِمَة أاّهَا أَخَذت َقبَضة  ِمن ُتَراِب َقِب النّبِي»

                                                             

سنن ابن ماجة: ابن ماجة، حممد بن يزيد،  .64، ص3جسنن النسائي: النسائي، أمحد بن شعيب، ( 6)

 .6141و ،255، ص6ج

 .359، ص5ج ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: ُانظر: (5)

 .317، ص5جاملغني: ابن قدامة، عبد اهلل بن حممد،  ُانظر: (4)

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: (3)
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 َعينَِها ُثّم َقالَت: ...  َفَوَضَعتَها َعَل 

 .(1)«األّياِم ُعدَن لَيَالِيَا ُصبَّت َعَل      َمَصائُب لَو أاّهَاُصبَّت َعيَلّ 

بن اهبا  ورغم ذلك فقد استدّل  ،يةمل نعثر عىل هذه الرواية يف مصادر احلديث السنّ 

 .«ُرِوي» :بل نقلها بقوله ،ه لذلك مل يسندهاقدامة إلثبات ما ذهب إليه. ولعلّ 

 ن عمرابالدليل الثالث: ندب 

 .(2)«إَِباَحِة ِمثلِِه ِمَن املََراثِي... ... َوَهَذا َيُدلُّ َعَل ابُن ُعَمَر َأَخاُه َعاِصام   ىقد َرثَ »

 الدليل أخّص من املّدعى ـ داللة الروايات الثالث ىإشكال عل

ه كيف . ولكنّ هكذا مراثية عىل صحّ  يٌل دل بن عمراو‘ دة الزهراءفعل السيّ  نّ إ

 إذا اشتمال عىل أقوال باطلة؟ عىل حرمة الرثاء والندب  يدّل 

 الندب جائزاً مطلق قد يكون إذ  ؛عىمن املدّ  هذا الدليل أخّص  فإنّ : آخر وبتعبريٍ 

 .ندبوا باحلّق خاّصة هملكنّ حتى الندب بالباطل، و

 النظرية الرابعة يفنتيجة البحث 

 ضعيفة؛لكن داللتها ، و)التفصيل الثاين( ة عىل النظرية الرابعةلقد ذكرنا ثالثة أدلّ 

 عىل النظرية الرابعة. تام   يوجد دليٌل  ال ؛وبالتايل ،عىمن املدّ  ا أخّص ألهّن 

 النتيجة النهائية للمصداق الثاني: الندب

د نظرية الكراهة جمرّ  أنّ  )الندب( ولقد مرّ  ذكرنا أربع نظريات حلكم املصداق الثاين

ا التفصيل بيّنا ضعفهام. أمّ دليل عليها. كام ذكرنا دليلني عىل نظرية التحريم و دعوى ال

                                                             

 .املصدر السابق (6)

 . 337، ص5جالذخرية:  ،أمحد بن إدريس، القرايف (5)
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 قنا إىل النظرية الرابعةتطرّ  . ثمّ أيضاً  اً ه ليس تامّ إنّ  :وقلنا واحداً  ل فذكرنا له دليالً األوّ 

هو جواز ، وعىمن املدّ  ثبت جزءاً ة تُ هذه األدلّ  إنّ  :وقلنا ،ةوأقمنا عليها ثالثة أدلّ 

الندب عىل  إنّ  :نقول ؛هذا تبثت حرمة الندب بالباطل. وعىل ها اللكنّ ، والندب باحلّق 

 ة واجلامعة.ة أهل السنّ ألدلّ  وفقاً  مطلقًا؛ املوتى جائزٌ 

 و... ،الشعر وجّز ،واخلدش ،واللطم ،الثوب ة املصداق الثالث: شّقأدّل
 مستقالً.واحدة منهام  كّل  بحثسن، وة نظريتان يف حكم املصداق الثالثلعلامء السنّ 

 عليها ال دليلـ  هذه األفعالة وىل: كراهالدليل على النظرية اأُل

هم اعتمدوا عىل ولعلّ  ،عىل مذهبهم مل يذكر القائلون بكراهة هذه األفعال دليالً 

 ة.م استفادوا الكراهة من هذه األدلّ ة التي ستأيت يف النظرية التالية. بمعنى أهّن األدلّ 

 وىلالنظرية اأُل يفنتيجة البحث  

 دليل عليها. د دعوى الفنعتَبها جمرّ  ،يلهذه النظرية ليست مصحوبة بدل بام أنّ 

 ةأدّل مخسة ـ هذه األفعال ريمحتالدليل على النظرية الثانية: 

 ة إلثبات احلرمة: وا بخمسة أدلّ القائلني بتحريم هذه األفعال استدلّ  إنّ 

 األفعال ن قام بهذها َمالدليل األول: ليس مّن

َثنَا ُسفيَانُ » َثنَا َأُبو ُنَعيٍم، َحدَّ ، َعن إِبَراِهيَم، َعن َمُِسوٍق، َعن َحدَّ َثنَا ُزَبيٌد اليَاِميُّ ، َحدَّ

وَشقَّ  ،: لَيَس ِمنَّا َمن لَطََم اخُلُدودَ صّل اهلل عليه وسّلم َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ  رِض اهلل عنه اهللِ  َعبدِ 

  .(1)«اجَلاِهلِيَّةِ  ىوَدَعا بَِدعوَ  ،اجُلُيوَب 

                                                             

لنيسابوري، مسلم بن ا ُانظر:و .86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 6)

 .99، ص6جصحيح مسلم: احلجاج، 
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كام جاء  .(6)عليها فٌق متّ  يةٌ واا رإهّن  :قال، ولرشح الكبريبن قدامة يف ااهبا  واستدّل 

  .(4)وموسوعة الفقه اإلسالمي ،(5)الترصيح بذلك يف كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة

 مورن قام بهذه اأُلممَّ |الدليل الثاني: براءة رسول اهلل

َثنَا ىَوَقاَل احَلَكُم بُن ُموَس » مَحِن بِن َجابٍِر: َأنَّ الَقاِسَم بَن بُن مَحَزَة، َعن  ىحَييَ : َحدَّ َعبِد الرَّ

َثنِي َأُبو ُبرَدَة بُن َأِِب  َثُه، َقاَل: َحدَّ  ىُموَس َقاَل: َوِجَع َأُبو  ،رِض اهلل عنهُموَسى خُمَيِمَرَة َحدَّ

صّل اهلل عليه  نُه َرُسوُل اهللِ ، َفُغيِشَ َعَليِه... َفَلامَّ َأَفاَق، َقاَل: َأَنا َبِريٌء َِمَّن َبِرَئ مِ َشِديدا   َوَجعا  

ةِ  صّل اهلل عليه وسّلم إِنَّ َرُسوَل اهللِ  ،وسّلم اقَّ الَِقِة َواحَلالَِقِة َوالشَّ  .(4)«َبِرَئ ِمَن الصَّ

: ـ هذه الروايةذيل عىل  يف حتقيقه للبخاري تعليقاً ـ قال مصطفى ديب البغا 

ة ة التي حتلق شعرها عند املصيبة... الشاقّ الصالقة التي ترفع صوُتا عند املصيبة... احلالق»

 .(2)«ثياِبا عند املصيبة التي تشّق 

 فعالالعهد بعدم القيام بهذه األ |الدليل الثالث: أخذ النيب

اُج » َثنَا احَلجَّ َثنَا مُحَيُد بُن األَسَودِ، َحدَّ ٌد، َحدَّ َثنَا ُمَسدَّ  َعاِمٌل لُِعَمَر بِن َعبِد الَعِزيِز َعَل  ـ َحدَّ

َبَذةِ  َثنِي َأِسيُد بُن َأِِب َأِسيٍد، َعِن امَرَأٍة ِمَن املُبَايَِعاِت، َقالَت: َكاَن فِياَم َأَخَذ َعَلينَا  ـ الرَّ َحدَّ

ِِف املَعُروِف الَِّذي َأَخَذ َعَلينَا َأن الَ َنعِصيَُه فِيِه: َأن الَ َنخُمَش  صّل اهلل عليه وسّلم َرُسوُل اهللِ 

                                                             

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: ُانظر: (6)

 .383، ص6جاملذاهب األربعة:   الفقه عىلاجلزيري، عبد الرمحن، والغروي، حممد، ومازح، ياِس،   ُانظر: (5)

 .745، ص5جالفقه اإلسالمي:  موسوعة ُانظر: التوَيري، حممد بن إبراهيم، (4)

النيسابوري، مسلم بن  ُانظر:و. 86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 3)

 .611، ص6جصحيح مسلم: احلجاج، 

ِديدُ  الّصلُق ». 86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل،  (2) وُت الش  ُيريُِد  ،: الص 

 .512، ص61ج. ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: «ِعنَد املَوِت َرفَعه ِعنَد املََصائِِب وَ 

عرِ »  .29، ص61جابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: . «احلَلُق: َحلُق الش 
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 .(1)«وَأن الَ َننُِّشَ َشعرا   ا ،والَ َنُشقَّ َجيب ،َو َويال  والَ َندعُ  ا ،َوجه

 .(5)هبذه الرواية يف موسوعة الفقه اإلسالمي ولقد استدّل 

 قضاء اهلللالدليل الرابع: السخط 

حيث قال يف مقام التعليل  ؛موربن قدامة عىل حتريم هذه األُ عبد الرمحن به  استدّل 

  .(1)«ط بقضاء اهللوالتسّخ  ،واالستغاثة ،مشبه التظلّ ذلك يُ  ألنّ »للحرمة: 

 على الدليل الرابع إشكاٌل

هبذه األعامل لشعوره باحلزن  فقد يقوم شخٌص  ،مورم وهذه األُ تالزم بني التظلّ  ال

 القيام هبذه األعامل ال ؛قضاء اهلل. إذنلوالسخط  دون أن يقصد هبا التظلمّ  ،واحلنني

 . ماً يكون فعله حمرّ  ىم حتّ الشخص يتظلّ  يعني بالّضورة أنّ 

 ة،السبب احلقيقي هلذه األعامل هو احلزن عىل فقد األقرباء واألحبّ  إنّ  :آخر وبتعبريٍ 

ه بسبب إنّ حيث  ؛قضاء اهلل. وهذا نظري البكاء عىل فراق األصحابلوليس السخط 

 قضاء اهلل.لاحلزن عىل فقدهم وليس الغضب 

 الدليل اخلامس: تضييع املال

 :حيث قال ؛الثوب ن قدامة إلثبات حتريم شّق عبد الرمحن ب ك بهّس آخر مت هذا دليٌل 

  .(3)لذلك غٍ اجليوب إفساد املال من دون مسوّ  شّق  إنّ 

                                                             

 .693، ص4جسنن أيب داود: السجستاين، سليامن بن األشعث، ( 6)

 .745، ص5ج موسوعة الفقه اإلسالمي: التوَيري، حممد بن إبراهيم، ُانظر: (5)

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد، الرشح الكبري: (4)

 .املصدر السابق ُانظر: (3)
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 إشكال على الدليل اخلامس

الثوب  ه إذا كان شّق من أنّ  :(6)ة الشيعةيف أدلّ  يرد عليه نفس اإلشكال الذي مرّ 

 لغرض عقالئي فليس من التبذير احلرام.

 النظرية الثانية يف حث نتيجة الب

الدليلني األخريين ضعيفان.  إنّ  :وقلنا ،)التحريم( ة للنظرية الثانيةذكرنا مخسة أدلّ 

 مور.عىل حرمة هذه األُ  وتدّل  ،ةأهل السنّ  ينة فهي صحيحة وفق مباا بقية األدلّ أمّ 

 الشعر الثوب واللطم واخلدش وجّز النتيجة النهائية للمصداق الثالث: شّق

د دعوى فهي جمرّ  ،ا نظرية الكراهةرنا نظريتني يف حكم املصداق الثالث. أمّ لقد ذك

قد بيّنا ، وة إلثباهتاة مخسة أدلّ فقد ساق علامء السنّ  ،ا نظرية التحريموأمّ  .دليل عليها ال

 إقامة العزاء بشّق  فإنّ  ؛عىل هذا ة صحيحة. وبناءً ضعف اثنني منها، فتبقى ثالثة أدلّ 

 ة.أهل السنّ  ينوفق مبا حرامٌ  ،الشعر وجزّ  ،دشواخل ،واللطم ،الثوب

                                                             

 .543: ( مّر يف صفحة6)
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 لفصل الثانيل كليةالنتيجة ال

 ةة أهل السّنأدّل 
 بحدّ  إقامة العزاء عىل امليت جائزٌ  ضح أنّ ة يتّ ة التي ساقها أهل السنّ عىل ضوء األدلّ 

زون بعض مصاديق َيوّ  م الأهّن  صحيٌح  ،إذا كان بطريقة البكاء والندب. نعم ،ذاته

بأصل جواز إقامة  لُّ خُي  ه الولكنّ ـ وما شاهبها  ،واخلدش ،واللطم ،الثوب كشّق  ـ العزاء

وفق عىل امليت يمكن أن نقول: َيوز إقامة العزاء  ؛عىل هذا، وكَبى كلية العزاء بصورةٍ 

 ة واجلامعة.وجهة نظر أهل السنّ 

، تستند إىل دليل نظرية الوهابية القائمة عىل حتريم العزاء عىل امليت ال فإنّ  ؛وبالتايل

 .ةة املعتَبة لدى أهل السنّ يمكن إثباهتا باألدلّ  الو
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 شبهات العزاء الرّد على: القسم الّرابع

 الفصل األول 

 على شبهات من داخل األوساط الشيعية الرّد
ويف هذا القسم  ،إىل التشيّع ين ينتمهناك شبهات حول العزاء يمكن أن يثريها مَ 

 ومن ثّم نرّد عليها:  ،أربع شبهاتكتفي بذكر سن

 آيتانـ وىل: إقامة العزاء خمالفة آليات الصرب يف القرآن الكريم الشبهة اأُل
الحظ عىل جواز إقامة العزاء بأّنه يتناىف مع الصَب الذي أمرت به الرشيعة قد يُ  

بينام يدّل العزاء  ،آليات القرآنية الرشيفة أمرتنا بالصَبفإّن ا املقّدسة؛اإلسالمية 

  بمختلف مصاديقه عىل اجلزع وعدم الصَب.

 وىل: بشارة الصابريناآلية اأُل

 .(1) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ *ڤ ڤ ) 

 ميلاجلصرب الاآلية الثانية: 

 .(2) (ۇئ ۇئ ۆئ) 

 وىل: ثالثة أجوبةالرّد على الشبهة اأُل

 يان(وجوابان حلّ  ،نقِّض  وىل )جواٌب لرّد عىل الشبهة األُ هناك ثالثة أجوبة ل

 نقضيالواب اجلاجلواب األّول: 

الصغرى: إذا كان هناك تعارض بني إقامة العزاء والصَب فيلزم من ذلك أن يكون 

                                                             

 .621آيةو ،622آية البقره: (6)

 .2آية ( املعارج:5)
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 ،×حيث إّنه بكى يف فراق سيّدنا يوسف ؛قد ارتكب فعاًل قبيحاً  ×سيّدنا يعقوب

فقد بكى عىل اإلمام  ،|رسول اهلليلزم قبح بكاء  بلكام جاء يف القرآن الكريم. 

 كثرية.  كام جاء يف رواياٍت  ×احلسني

انا ك |والنبي األكرم ×شّك يف أّن سيدنا يعقوب ال :الكَبى: الالزم باطل، أي

 ومل يكن فعلهام قبيحًا. ،من الصابرين

 .فامللزوم مثله يف البطالن، فال تعارض بني الصَب وإقامة العزاء النتيجة:

 اجلواب الثاني: اجلواب احلّلي األّول

واالعتقاد بأّن املصيبة  ،إّن الصَب يف هذه اآليات الرشيفة يعني التسليم لقضاء اهلل

 يتناىف مع إقامة العزاء والبكاء عىل امليّت.  وهذا ال، من قضاء اهلل وقدره

وحزنًا عىل  آخر: فإّن صاحب املصيبة يبكي ويقيم العزاء عىل أقربائه شفقةً  وبتعبريٍ 

وي عن بأمر اهلل ويسّلم لقضائه. ويؤّيده ما رُ  ولكنّه يف نفس الوقت يريض ،فراقهم

  واَل َنُقوُل  ،َتْدَمُع الَْعنْيُ َوحَيَْزُن الَْقْلُب »حيث قال يف مصيبة ابنه إبراهيم:  ،|رسول اهلل

بَّ   .(6)«وَن...ملََْحُزونُ ـ َيا إِْبَراِهيُم ـ وإِنَّا بَِك  ،َما ُيْسِخُط الرَّ

 اجلواب الثالث: اجلواب احلّلي الثاني

إّن أدّلة الصَب تقيّد  :افرتضنا أّن الصَب يتناىف مع إقامة العزاء، فيمكن أن نقول لو

وذلك ألّن هناك أدّلة  د؛من باب محل املطلق عىل املقيّ  ^،بغري مصائب أهل البيت

ق يف القسم الثاين من )كام سب ^قطعية عىل جواز إقامة العزاء عىل أهل البيت

األدّلة القطعية. وقد ثبت يف تلك قيّد بفإهّنا تُ  ؛وبالتايل ،وآيات الصَب مطلقة ،الكتاب(

 . (5)وال إشكال فيه صحيٌح القطعية صول أّن تقييد القرآن بالسنّة علم األُ 

                                                             

 . 515، ص4جالكايف: الكليني، حممد بن يعقب، ( 6)

 .542صية األُصول: كفااآلخوند اخلراساين، حممد كاظم،  ُانظر: (5)
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 بالنفس وإضراٌر ،للجسم الشبهة الثانية: إقامة العزاء إيذاٌء
ّجهة إىل إقامة العزاء أّن بعض أساليب العزاء تؤّدي إىل من مجلة اإلشكاالت املو

يل فإّن حتّى إذا كان العزاء جائزًا بالعنوان األو   ؛. ولذلكوهذا حرامٌ  ؛اإلرضار باجلسم

 بعض أساليبه حرام بالعنوان الثانوي.

 الرّد على الشبهة الثانية: ثالثة أجوبة

 ًا: يمكن أن نرّد عىل هذه الشبهة بثالثة أجوبة أيض

 شواهد أربعةـ  اجلواب األّول: عدم مشول أدّلة نفي الضرر 

مقّدمة: الّضر عرفًا هو أن يفقد اإلنسان شيئًا من دون أن حيصل عىل مقابل. كأن 

وهذا ما  ،مقابل فقدان تلك األموال حيصل عىل ربٍح  يقوم بتجارة ويفقد أمواله وال

نسان شيئًا وحصل يف املقابل عىل ينطبق عليه عنوان الّضر عرفًا. ولكن إذا فقد اإل

 
ٍ
فهي بالنظرة  ،احلجامة :ومثال ذلك ،سّمى ذلك رضرًا يف العرفيُ  أفضل فال يشء

يصدق عليها عنوان  ولكن ال ،وىل رضر؛ ألهّنا عبارة عن أخذ الدم من اجلسماألُ 

حيث إّنه قد يعّرض  ؛الّضر؛ ألهّنا تفيد صّحة اجلسم. وكذلك اجلهاد يف سبيل اهلل

خرى. ولكن بام أّن املجاهد حيصل يف املقابل عىل نسان للموت أو أرضار جسمية أُ اإل

يصدق عليه عنوان الّضر. وقد رّصح املحّقق النراقي هبذه  خروي فالأجر دنيوي وأُ 

والنفع والعوض أعم من أن يكون دينيا  أو دنيويا ، »حيث قال:  ؛النقطة يف عوائد األّيام

 .(1)«ِف اآلخرة أو الدنيا

 تؤّيد هذا املدعى: كثرية وهناك شواهد 

                                                             

 .39صام: ( النراقي، أمحد، عوائد األيّ 6)
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 الشاهد األّول: جواز التضّرر يف سبيل الدفاع عن النفس واملال

هناك أدّلة عىل جواز أو رجحان أو وجوب الدفاع عن املال والعرض والنفس. 

 َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو بَِمنِْزلَةِ »حيث قال:  |ومنها هذه الرواية عن النبي األكرم

ِهيد  . (6)«الشَّ

تمل قتل رغم أّنه حُي  ،ذا دفاعكمن الفقهاء يف جواز أو وجوب ه ومل يشّكك أحدٌ 

 .(5)خرىأو أرضار جسمية أُ  ،الشخص

أن ال خيضع َيوز لإلنسان أن يعّرض نفسه للخطر من أجل حفظ املال و ؛إذن 

النهي  عتَب ذلك نوعًا منيُ ، وخرىوإن تعّرض للموت أو ألرضار جسمية أُ  للظلم،

عن املنكر. فكيف إذا كان الشخص يف مقام حفظ شعائر الدين والدفاع عنها لبقاء 

 وال يمنع عنه ترّتب الّضر عليه. ،ىلأوْ  شّك يف أّنه َيوز بطريٍق  ال !الدين واملذهب؟

 وفقدان البصر ×الشاهد الثاني: بكاء النيّب يعقوب

 .(1) (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) 

حزن عىل فراق النبّي  ×هذه اآلية عىل أّن النبّي يعقوب تقريب االستدالل: تدّل 

أعضاء جسم اإلنسان.  إىل درجة أّنه فقد برصه وهو من أهمّ  ،وبكى كثرياً  ×يوسف

ولكنّه  ،كان يعلم أّن البكاء هبذه الطريقة يؤّدي إىل فقدان برصه ×ولعّل النبّي يعقوب

                                                             

 .25، ص2جالكايف: الكليني، حممد بن يعقوب، ( 6)

تذكرة العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف،  .579، ص7 جاملبسوط: الطوي، حممد بن احلسن،  ُانظر: (5)

املحّقق  .454، ص6جذكري الشيعة: . الشهيد األّول، حممد بن مكّي، 343، ص9 جالفقهاء: 

 الشهيد الثاين، زين الدين بن عل، مسالك .412، ص6ججامع املقاصد: الكركي، عل بن احلسني، 

 .415، ص64جاألردبيل، أمحد بن حممد، جممع الفائدة والَبهان:  .26، ص62جاألفهام: 

املسائل:  رياضالطباطبائي، عل،  .121، ص61جكشف اللثام: الفاضل اهلندي، حممد بن احلسن، 

 . 288، ص36ججواهر الكالم: . النجفي، حممد حسن، 158، ص64ج

 . 83آية( يوسف: 4)
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وقد حّذره  ،عّرض حياته للخطر إىل درجة أّنه ،مل يكفف عن البكاء واستمّر يف ذلك

ۆئ ۈئ    ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )كهذا:  أبناؤه من خطرٍ 

 .(1) (ۈئ ېئ

؛ ألّنه بكى عىل فقدان ×ينقص من منزلة النبّي يعقوب فالبكاء هبذه الطريقة ال

وفراق مثله يستحّق هذا احلزن، بل إّن اهلل  ،وهو ذو منزلة رفيعة عند اهلل ،×يوسف

ائ ەئ ەئ وئ وئ ) :لآلخرين ليكون عَبةً  ؛تهّص وذكر ق ×أثنى عىل يعقوب

 .(2) (ۇئ ۇئ

فإذن؛ هذه اآلية تدّل عىل جواز إقامة العزاء عىل أولياء اهلل، وإن أّدى إىل الّضر 

؛ بل يرتّتب الثواب عليه؛ ×)فقدان البرص(، وهذا الّضر ال يّّض بمقام نبوة يعقوب

 وجعًا مستحّقًا للعزاء.ألّن ما فات عنه ويقيم العزاء ألجله كان أمرًا عظياًم م

سياّم اإلمام  ال ،أيضاً  ^ةإقامة العزاء عىل األئمّ  يف َيرينفس هذا الكالم و

فإّن هذه اآلية  ؛أهّنم أفضل وأجّل منه منزلة وشأنًا. وعىل هذايف شّك  ؛ إذ ال×احلسني

  تدّل عىل جواز اإلرضار باجلسم يف مصائب األولياء.

 إشكال:

شّك يف أّن بعض  وال ،مم السابقةاألُ بّص تخي عىل حكمٍ  إّن اآلية املذكورة تدّل 

ـ حينئٍذ ـ يصّح  الفسخت بعد ظهور الرشيعة اإلسالمية. أحكام الرشائع السابقة نُ 

 الرشيعة اإلسالمية. إىلهذا احلكم  إِساء

 اجلواب: 

 ،صولينيل الفقهاء واألُ بَ رحت من قِ صولية طُ هذا البحث متوّقف عىل مسألة أُ 

                                                             

 .82آية ( يوسف:6)

 .666آية ( يوسف:5)
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أحكام الرشائع السابقة حّجة للرشيعة اإلسالمية أم ال؟ وقد اختلف هل  :وهي

صوليون يف هذه املسألة، فقد قال البعض بنسخ مجيع أحكام الرشائع السابقة بظهور األُ 

وبناًء بنسخ بعض من أحكام الرشائع السابقة.   آخر الرشيعة اإلسالمية، بينام قال فريٌق 

فهناك رأيان للعلامء،  هل ُنسخ أم ال؟ خاصي  حكمٍ  شككنا يفإذا  ؛النظرية الثانية عىل

آخر عىل  فقد ذهب البعض إىل إجراء استصحاب عدم النسخ، بينام استشكل بعٌض 

فيصّح  ؛االستصحاب وبناًء عىل إجراءورفضوا إجراءه هنا.  ،االستصحابهذا 

 االستدالل هبذه اآلية يف بحثنا.

 ضه لتلف النفسوتعّر ×الشاهد الثالث: بكاء اإلمام السّجاد

يف مصيبة أبيه املظلوم إىل درجة أّنه كاد ُيقبض من شّدة  ×بكى اإلمام السّجاد

 وهذا يعني أّنه تعّرض لتلف النفس. ولقد أشارت الروايات إىل هذا األمر: ؛البكاء

ِد بِن احَلَسنِ  :ِِف اخِلَصالِ » ارِ  ،َعن َُمَمَّ فَّ ِد بِن  ،الَعبَّاِس بِن َمعُروٍف   َعنِ  ،َعِن الصَّ َعن َُمَمَّ

اُءوَن ََخَسةٌ  ×اهللِ  َأِِب َعبدِ  َيرَفُعُه إَِل  ،َسهٍل البَحَرايِنِّ   ،َوَيعُقوُب  ،آَدمُ  :َقاَل: البَكَّ

دٍ  ،َوُيوُسُف  ا َعيِلُّ بُن احُلَسنيِ ^َوَعيِلُّ بُن احُلَسنيِ  ،|َوَفاهَِمُة بِنُت َُمَمَّ  ÷... َوَأمَّ

لَُه: ُجِعلُت فَِداَك! إيِنِّ َأَخاُف َعَليَك َأن  َقاَل لَُه َمول   ىَحتَّ   ...×احُلَسنيِ  ... َعَل ىبَكَ فَ 

إيِنِّ  ، ما ال َتعَلُمونَ َوَأعَلُم ِمَن اهللِ ،اهللِ َقاَل: إِنَّام َأشُكوا َبثِّي َوُحزيِن إَِل  .َتُكوَن ِمَن اهَلالِكنِيَ 

َخنََقتنِي لَِذ   . (6)«لَِك َعَبةٌ مَل َأذُكرَمََصَع َبنِي َفاهَِمَة إاِلَّ

 رغم أّنه فعٌل  ،×تشمل فعل اإلمام السّجاد نستنتج أّن أدّلة الّضر ال ؛وعىل هذا

 رضري.

                                                             

 .581، ص4ج( احلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: 6)
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 ×الشاهد الرابع: وفاة هّمام بعد مساع أوصاف املتقني من أمري املؤمنني

فقال  ،وفارق احلياة صعقةً  َق عندما سمع مّهام صفات املتقني من أمري املؤمنني صعِ 

يعلم أّن حياة  ×. لقد كان اإلمام(6)«َهَكَذا َتْصنَُع املََْواِعُظ اْلبَالَِغُة بَِأْهلَِها»: ×اإلمام

ولذلك فقد امتنع عن ذكر صفات املتقني يف  ؛مهام تتعّرض للخطر يف مثل هذا املوقف

ووصف  ×فأجابه اإلمام ،ومل َيب عن سؤاله. لكن مهامًا أرّص عىل ذلك األمر، بداية

 ى صعق مهام وفارق احلياة.حتّ  ؛له املتقني

ر اإلنسان يف سبيل تشمل ما إذا تّّض  تدّل هذه الشواهد عىل أّن أدّلة نفي الّضر ال

 مستحسنة يف الرشع. مورٍ حتقيق أُ 

: إّن احلزن الشديد والبكاء الطويل قد يؤّديان إىل ـ عىل ضوء هذه املقّدمةـ ونقول 

صفان بالرجحان ولكنّهام قد يتّ  ،وىلعّد رضرًا يف النظرة األُ فقدان البرص. وهذا يُ 

وكذلك األمر فيام يتعّلق بإقامة العزاء عىل سّيد  ،وخيرجان من عنوان الّضر

وقد ذكرنا  ،خرويحيث إّن هناك روايات كثرية تدّل عىل ثواهبا األُ  ؛×الشهداء

اء يتّّضر الذين يقيمون العز ال ؛بعضها يف مبحث إقامة العزاء عىل املعصوم. وعىل هذا

أّن إقامة العزاء تبدو يف بادئ األمر  صحيٌح  :آخر . وبتعبريٍ ×عىل اإلمام احلسني

 ويبلغ منزلةً  ،كبري ولكنّه يف املقابل حيصل عىل أجرٍ  ،وكأهّنا تشّكل رضرًا ملن يقيم العزاء

 يصدق عليه عنوان الّضر. فال ؛رفيعة. وعىل هذا

 حريمضرر على الت الة اجلواب الثاني: عدم داللة أدّل

 الّن عنوان الّضر يصدق عىل بعض مصاديق العزاء وتشملها أدّلة إ :حتّى إذا قلنا

 رضر عىل حتريمها. التدّل أدّلة  رضر أيضًا، فمع ذلك ال

 رضر:  الهناك أربع نظريات أساسية بني الفقهاء حول مفاد أدّلة  مقّدمة:

                                                             

 . 411صهنج البالغة: ،×خطب اإلمام أمري املؤمنني( 6)
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 نفي احلكمـ   وىل: للشيخ األنصاريالنظرية اأُل

ينفى  :رضر تفيد نفي احلكم الّضري. أي الخ األنصاري بأّن أدّلة يعتقد الشي

 .(6)الّضر ينشأ منهاحلكم الذي 

 املوضوع نفي بلسان احلكم نفيـ   النظرية الثانية: لآلخوند اخلراساني

رضر من قبيل نفي احلكم بلسان نفي املوضوع.  يرى اآلخوند أّن نفي أدّلة ال

 . (5)حكم للموضوع الّضري والقصد منه التأكيد عىل أّنه ال

 تحرمييال النهي يعين النفيـ  النظرية الثالثة: لشيخ الشريعة 

 .(4)رضر يعني النهي التحريمي يعتقد شيخ الرشيعة بأّن النفي يف أدّلة ال

 احلكومي النهي يعين النفيـ  : لإلمام اخلميين رابعةالنظرية ال

ولكنّه ليس بمعنى  ،النهي بمعنىرضر  اإلمام اخلميني بأّن النفي يف أدّلة ال ذهب

بل يعني النهي املولوي والسلطاين الذي  ـ كالنهي عن الغصب والكذب ـ النهي اإلهَلي

 .(3)حاكاًم وسلطاناً بصفته  |صدر عن رسول اهلل

 أّن ما يؤّدي إىل الّضر من أساليب إقامة العزاء، اليتضح  ؛املقّدمة عىل ضوء هذه

صول أّن وقد ثبت يف علم األُ  ،لثالثة )مذهب شيخ الرشيعة(حيرم إاّل حسب النظرية ا

                                                             

 .243، ص5جائد األُصول: فراألنصاري، مرتىض،  ُانظر: (6)

 .486صكفاية األُصول: اآلخوند اخلراساين، حممد كاظم،  ُانظر: (5)

 .68صرضر:  قاعدة الشيخ الرشيعة، فتح اهلل،  ُانظر: (4)

 .667، ص4ج: )تقريرًا ألبحاث السيد اخلميني( األُصول  هتذيبالسبحاين، جعفر،  ُانظر: (3)
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 . (6)مذهب شيخ الرشيعة ليس صحيحاً 

تدّل عىل التحريم فليس كّل رضر حمّرمًا.  ال رضربأّن أدّلة قال قائل: حتّى لو  :تنبيهٌ 

املقصود بالّضر هو  ؛وإاّل يلزم منه أن حيرم كثري من األطعمة؛ ألّنه يّّض باجلسم. إذن

ختّصص باألدّلة التي تثبت جواز  ال رضربه وليس كّل رضر. كام أّن أدّلة  ر املعتدّ الّض

نستنتج أّن اإلرضار  ؛اللطم وغريه من أساليب العزاء التي تّّض باجلسم. وبالتايل

ة بأس يف ذلك إن كان يف مصيبة أهل البيت واألئمّ  ولكن ال ،ذاته بحدّ  باجلسم حرامٌ 

 .^الطاهرين

 : تزاحم أدلة حرمة اإلضرار مع أدلة إقامة العزاء وأولوية الثانية اجلواب الثالث

ة حرمة اإلرضار عنوان الّضر يصدق عىل إقامة العزاء وأدلّ  ى لو فرضنا أنّ حتّ 

ة أدلّ  ة، فمع ذلك يمكن أن نقول: إنّ ة عىل احلرمة تامّ داللة هذه األدلّ  وأنّ  ،تشملها

قّدم ي وعندئذٍ  ؛ض اإلنسان للّضرعرِّ تي تُ مور الة األُ حرمة اإلرضار تتزاحم مع أدلّ 

 يمنع عنها رضرٌ  ال إقامة شعائر الدين أقوى إىل درجةٍ  مالك أنّ  شّك  وال ،األهمّ 

ولقد  ،شعائر الدينالقصوى لية مهّ األة وشواهد كثرية عىل مهام كان. فهناك أدلّ  شخّص 

ة حول إقامة العزاء عىل هناك أحاديث كثري . كام أنّ (5)الكالم عنها يف مبحث الشعائر مرّ 

حيمل البعض منها عنوان  ،خمتلفة وهلا مصاديٌق  ،ى األساليببشتّ  ×اإلمام احلسني

ي البعض منها إىل و... وقد يؤدّ  ،وقرح اجلفون ،والصياح الوجه، طممثل لالّضر 

 ورغم ذلك فقد وردت روايات كثرية يف جوازها. ،اإلرضار بالنفس

ى إىل الّضر بالنفس. وإن أدّ  ،جائزٌ  ^عىل املعصومنيإقامة العزاء  فإنّ  ؛وعىل هذا

 قني.من الفقهاء واملحقّ  كثريٌ كام رّصح بذلك 

                                                             

، 5ج: )تقريرًا ألبحاث السيد أبو القاسم اخلوئي( باح األُصولمصالبهسودي، حممد ِسور،  ُانظر: (6)

 .251ص

 .654مّر الكالم يف صفحة:  (5)
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 فتاوى بعض الفقهاء حول اإلضرار باجلسم عند إقامة العزاء
إشكال ِف جواز اللطم باأليدي  ال»عىل استفتاء أهل البرصة:  اً ق النائيني ردّ قال املحقّ 

 جواز الَّضب بالسالسل أيضا   ىبل يقو، رار واالسوداداالمح اخلدود والصدور حّد  عل

خروج  من اللطم والَّضب إل كّل  ىبل وإن أدّ ، املذكور احلّد  األكتاف والظهور إل عل

جواز ما  ىا إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فاألقوأمّ ى، واألقو دم يسري عل

 .(1)«عظمها... صدمة عل الناصية بال د إخراج الدم منوكان من جمرّ  ،كان َضره مأمونا  

فرق ِف اللطم املندوب  وال»: بقوله آل ياسني عىل نفس االستفتاء السابقأجاب  دوق

اخلدود أو الصدور أو سالسل احلديد  بني أن يكون باألكف عل وخصوصا   إليه عموما  

ة أو بعنف اللطم املندوب بني أن يكون ِبدوء وسكين ِف الظهور... وال فرق أيضا   عل

ء من بل وإن أوجب انبعاث ش ،االمحرار واالسوداد قطعا   بل جيوز وإن بلغ حّد  ،ةوشّد 

 .(2)«ل...تحمّ يُ  بنحوٍ  ح موقع الدم قليال  أو تقرّ  اإلغامء أحيانا   إل ىبل وإن أدّ  ،الدم أيضا  

ماء بل وإد ،السؤال مور املذكورة ِفينبغي الشبهة ِف جواز األُ  ال»وقال املامقاين: 

  .(1)«الرأس بالسيف...

ِف املواكب العزائية األعامل املعمولة  كء من تلش ليس ِف»ق األصفهاين: وقال املحقّ 

تلف النفس وشبهه...  إل الَّضب بالقامات ما مل يؤدِّ  ىحتّ  ،حرمته دليل قوي عل

 .(4)«بل رجحااها... ،جوازها مجيعا   ىفاألقو

                                                             

دة املؤيّ  والرسائل د حمسن األمنيرسالة التنزيه للسيّ ) رسائل الشعائر احلسينيةجمموعة من العلامء، ( 6)

 .464، ص5ج: (واملعارضة هلا

 ( املصدر السابق.5)

 .455، ص5ج( املصدر السابق: 4)

 . 444، ص5ج( املصدر السابق: 3)
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 املذهبوإذالل وتضعيف  إهانةي إىل الشبهة الثالثة: إقامة العزاء تؤّد 
ي إىل إهانة ا تؤدّ هة إىل بعض أساليب العزاء هي أهّن من مجلة االنتقادات املوّج 

بعض  فإنّ  :آخر وُتعّرضه الستهزاء اآلخرين. وبتعبريٍ  ،ذالل وتضعيف املذهب احلّق إو

ته. وعندما ع يف نظرة شعوب العامل وإهاني إىل تشويه التشيّ مصاديق إقامة العزاء تؤدّ 

ى بعض املسلمني مشاهد إقامة العزاء هبذه األساليب يشاهد غري املسلمني وحتّ 

الشعائر  فإنّ  ؛عنه. ونتيجة لذلك سلبياً  وحيملون انطباعاً  ،رون من املذهب احلّق يتنفّ 

، متنع عن ساهم يف ترويج الدين والدعوة إىل املذهب احلّق التي من املفرتض أن تُ 

 ؛. وعىل هذاإهانته وإذالله وتضعيفهي إىل هه وتؤدّ بل تشوّ  ،معارفهانتشار الدين ونرش 

 بأصل الدين. ه يّّض ألنّ  حيرم هذا النوع من العزاء بالعنوان الثانوي؛

 الرد على الشبهة الثالثة: جواب واحد

 فقط:  واحدٍ  عىل هذه الشبهة بجواٍب  سنردّ 

 أنواع االستهزاء: ثالثة أنواع

 يمكن القول بأنّ  ال :أي ،مع اهلتك والتوهني ورة مالزماً االستهزاء ليس بالّض إنّ 

املستهزئ إذا  فإنّ  ؛عىل وهنه ودليل املذهب لتضعيف يكون سبباً سخرية واستهزاء  كّل 

يبدأ االستهزاء به. وهذا  ثمّ  ،ه يكرهه أوال ويستهجنهأراد أن يسخر من يشء، فإنّ 

 مور التالية: ف قد يكون نتيجة ألحد األُ الترّص 

 وع األول: االستهزاء نتيجة خللو الشخص من مكارم األخالق الن

وا كاملرشكني الذين ظلّ  والثقافة، قد ينشأ االستهزاء من عدم األدب واألخالق

من الواضح ، وبسبب قيامهم بالفرائض الدينية ،يسخرون من املسلمني عىل مدى التأريخ

 وال ،يستلزم اهلتك والتوهني الو ،أو انحراف عىل وجود وهنٍ  يدّل  استهزاء هؤالء ال أنّ 
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أقوى  ر يف اإلنسان. بل َيب عىل اإلنسان أن يمِض يف طريقه بعزيمةٍ أن يؤثّ  ينبغي أبداً 

 ر باستهزاء اآلخرين. وال يتأثّ  ،وأن ال خيشى يف ذلك لومة الئم ،ية أكثروجدّ 

 النوع الثاني: االستهزاء نتيجة الختالف األعراف

فقد يكون العمل  ،ف األعراف ووجهات النظرقد ينشأ االستهزاء من اختال

 بينام يكون نفس العمل قبيحاً  ،يف وجهة نظر شخص ومستحسناً  الواحد مجيالً 

له أحد املجتمعات يتقبّ  آخر. وقد يكون هناك أمرٌ  من وجهة نظر شخصٍ  ومستهجناً 

 ؛عنه خاطئاً  ولكن بقية املجتمعات حتمل انطباعاً  ،كسلوك شائع وشعرية من شعائره

وبالتايل تسخر منه.  ،بسبب عدم معرفة العادات والتقاليد السائدة يف ذلك املجتمع

يستلزم هتك املذهب  هذا النوع من االستهزاء واالستهجان ال ومن الواضح أنّ 

 يمنع عن القيام بتلك الشعرية. وال ،وتوهينه

 النوع الثالث: االستهزاء نتيجة ألسباب حقيقة

ل هذا الفعل رغم قبحه إىل شعرية من ويتحوّ  ،وحقيقياً  قد يكون قبح الفعل ذاتياً 

خرين واستهزاؤهم إىل هتك ذلك ي استهجان اآليؤدّ  شعائر أحد املذاهب. فحينئذٍ 

 املذهب وتوهينه.

النوع الثالث من االستهزاء هو وحده  يمكن أن نقول: إنّ  ؛وعىل ضوء هذا التقسيم

ب عليهام توهني يرتتّ  فال ،ان اآلخرانا النوعي إىل توهني املذهب واستهجانه.أمّ يؤدّ 

ق بإقامة العزاء ا فيام يتعلّ ل والثاين. أمّ يكون االستهزاء من النوعني األوّ  وعادةً  ،املذهب

االستهزاء به ناجم عن السببني  فإنّ ؛ ^وسائر أهل البيت ×عىل اإلمام احلسني

 عن ينبغي التخّل  ال ؛حقيقة العزاء ليست قبيحة. وعىل هذا وذلك ألنّ  ؛ل والثايناألوّ 

عن عدم فهم هذه  هم ناتٌج ءاستهزا نّ إحيث  ؛إقامة العزاء بسبب استهزاء اآلخرين

ون عن يتخلّ  أتباع سائر الديانات واملذاهب ال صحيح. كام أنّ  الشعائر بشكلٍ 

 طقوسهم التي قد تبدو باطلة وتافهة يف نظرتنا.
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من توظيف الطرق  بدّ  فال هب احلّق إذا أردنا دعوة اآلخرين إىل املذ :لالتنبيه األوّ 

والوفاء بالعهد  ،الصحيحة التي تكون عىل قدر عقوهلم وجتتذهبم، كحسن اخللق

من الشعائر  كثرياً  ألنّ ؛  عن شعائرنايعني التخّل  والصدق و... ولكن هذا ال ،واألمانة

منها واهلدف ، وضعت ليامرسها املسلمون داخل البيئة اإلسالمية ويف أوساط املؤمنني

الذين يبتعدون عن  . ولذلك نرى أنّ اهلوية اإلهلية وامللكوتية للمؤمنني وحفظتعزيز 

يفقدون مشاعرهم  و... سحارأجواء املساجد وجمالس العزاء والنعي ومناجاة األ

 اإلسالم بحفظ شعائر أمر فقد ؛لذلك. تضعف صلتهم بالدين، وفشيئاً  اإليامنية شيئاً 

 .أيضاً  الشعائر بتعظيم هذه بل أمر ،بذلك ومل يكتِف  ،الدين وإقامتها

ي اخلوف من استهزاء اآلخرين وإساءهتم إىل القضاء عىل ينبغي أن يؤدّ  ال ؛وبالتايل

ه سيقِض عىل اهلوية اإليامنية لدى ألنّ ؛ غتفريُ  ال فهو ذنٌب ، شعائر الدين وطمسها

ة الشعائر خاّص  تعطيل بعض الشعائر فإنّ : آخر بمعتقداهتم. وبتعبريٍ  وخيّل  ،الناس

املذهب، هو يف  وإذالل وتضعيف إهانةة احلسينية يف إقامة العزاء وهتميشها بحجّ 

 احلقيقة هدم ألصل املذهب.

للرشائط وكان أعلم بمصالح  جامعٌ  فقيهٌ  كان هناك جمتهدٌ  إذا :التنبيه الثاين

من النوع بعض أساليب العزاء  واعتَب هذا الفقيه أنّ  ،وأشفق عليه من غريه ،اإلسالم

وحّرمه من باب  ،عملذهب التشيّ  إهانًة وتضعيفاً واعتَبه  ،الثالث الذي له قبح ذايت

  عن تلك األساليب.باعه والتخّل ن واملوالني اتِّ فيجب عىل املعزيّ  ؛احلكم الثانوي
 

 الشبهة الرابعة: كراهة لبس السواد يف العزاء
صاحب الوسائل  ىل درجة أنّ لقد وردت روايات كثرية يف النهي عن لبس السواد، إ

فكيف يمكن اجلمع بني هذه  .(6)وروى فيه قرابة عرش روايات ،له مستقالً  أفرد باباً 

                                                             

 .485، ص3جاحلّر العامل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة:  ُانظر: (6)
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 ؟^الروايات والقول بجواز لبس السواد يف عزاء أهل البيت

اللباس األسود لباس   ومضموهنا أنّ لباس املصّل  يفروايات  بعبارة ُأخرى: وردت

لبس السواد مكروه  بأنّ  :ولذلك فقد قال أكثر الفقهاء ؛ينياساألعداء وأهل النار والعبّ 

 لبس السواد أمرٌ إقامة العزاء ب هذه الروايات عىل أنّ  تدّل  ؛يف الصالة. وبالتايل ال سياّم

 ومرجوح. مكروهٌ 

 على الشبهة الرابعة: أربعة أجوبة الرّد

 عىل الشبهة الرابعة:  م أربعة أجوبة للردّ يمكن أن نقدّ 

 ^ل: السرية العملية ألهل البيتّواجلواب األ

عن  م لبسوا السواد تعبرياً نجد أهّن  وَمن يتعّلق هبم ^عنا سرية أهل البيتإذا تتبّ 

من إقامة  َب لبس السواد يف نظرهتم نوعاً فقد اعتُ ، وإلقامة العزاء عىل موتاهم ؛حزهنم

 ، مثل(6)حث السابقةت يف املباقد مرّ ، وعىل هذا األمر وهناك روايات كثرية تدّل  ،العزاء

  .(4)ن أيب احلديدابورواية  ،(5)عل بن موثقة عمر

 ت.لبس السواد عىل امليّ  يستحّب  ؛عىل هذه الروايات وبناءً 

                                                             

 .11و 13: يف صفحة ت الروايات( مرّ 6)

َعن ُعمَر بِن َعِلِّ بِن  ،َعِن احلَُسنِي بِن َزيدٍ  ،َعن َأبِيهِ  ،َوَعِن احلََسِن بِن َطِريِف بِن َناِصٍح »( 5)

َل احلَُسنُي بُن َعِلي  ،÷نيِ احلَُس 
َواَد َواملُُسوَح ÷ َقاَل: ملَ ا ُقتِ َساُء َبنِي َهاِشٍم الس 

 ،َلبَِس نِ

نَي ِمن َحري َواَل َبردٍ 
َعاَم لِلَمأَتمِ  ÷َوَكاَن َعِلُّ بُن احلَُسنيِ  ،َوُكن  اَل َيشتَكِ  .«َيعَمُل هَلُن  الط 

 . 351، ص5جاملحاسن: الَبقي، أمحد بن حممد، 

نِي: َوملَ ا ُتُويّفَ َعِلٌ : »قال ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة (4)
اهللِ بِن  َخَرَج َعبدُ × َقاَل املََدائِ

َفإن  ،ُتُويّفَ َوَقد َتَرَك َخَلفاً × َفَقاَل: إن  أِمرَي املُؤِمننِي  ،الن اسِ  الَعب اِس بِن َعبِد املَُطلِِّب إىل

 .الن اُس وَقالُوا: َبل خَيُرُج إَلينَا ىأَحٍد، َفبَكَ  وإن َكِرهتُم َفال أَحَد َعىَل  ،ُكمأحبَبتُم َخَرَج إَلي

يَاٌب ُسوٌد...× َفَخَرَج احلََسنُ 
ابن أيب احلديد، عبد  .«َفَخَطبَُهم... َوَكاَن َخَرَج إَليِهم َوَعَليِه ثِ

 .3347، ص6جرشح هنج البالغة: احلميد، 
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 اجلواب الثاني: عدم مشول أدلة الكراهة

يوجد يف سرية أهل  الأّنه و ،هناك روايات يف كراهة لبس السواد ى لو فرضنا أنّ حتّ 

 إنّ  :آخر ونقول م جواباً ، فمع ذلك يمكن أن نقدّ سوادس الد لبما يؤيّ  ^البيت

لكن إذا بعنوان اللبس، والكراهة التي تفيدها هذه الرويات تشمل ما إذا لبس السواد 

؛ تشمله روايات الكراهة وإلظهار شعائر العزاء فال ،لبس السواد للتعبري عن احلزن

د استثناء لبس السواد ِف مأتم ال يبع»قني: لذلك فقد قال كثري من العلامء املحقّ و

ملا استفاضت به األخبار من األمر بإظهار شعائر  ؛من هذه األخبار ×احلسني

التي يرتدهيا أصحاب اخلاصة  العمل وسرتات املهنية املالبس نظري .(6)«األحزان

ا شعار بل إهّن  ،عادياً  ليست لباساً  ه املالبسهذ، والرشطة زيومنها  ،الوظائف املختلفة

 نة.ز يشري إىل انتامء الشخص إىل وظيفة معيّ ورم

 اجلواب الثالث: النهي إرشادي

النهي عن لبس  لنا أنّ  يوّضحالروايات الواردة يف هذا الباب التتبّع والدّقة يف  إنّ 

 ،اسينيوالعبّ  ،وأهل النار ،ه بفرعونا هنت عن التشبّ هّن إحيث ؛ دياً تعبّ  السواد ليس هنياً 

ق النهي فقد تعلّ  ؛وعىل هذا .هلم( م اختذوا السواد لباساً أهنّ )وقد ورد يف الروايات 

 ه هبم فهو أمرٌ فإذا لبس السواد وقصد بذلك أن يتشبّ قصدّي،  ه أمرٌ التشبّ و هبالتشبّ 

فيصبح لبس ـ عن احلزن والعزاء  بل أراد التعبري ـ هلكن إذا مل يقصد التشبّ ، ومرجوح

 .السواد راجحاً 

 الكراهة مع اجلواز باملعنى األعم اجلواب الرابع: عدم تنايف

املّدعى؛ ب يّّض  ه الدي فإنّ النهي عنه تعبّ ، ولبس السواد مكروه ى لو فرضنا أنّ حتّ 

                                                             

 .668، ص7 جائق النارضة: ( البحراين، يوسف، احلد6)
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باجلواز.  خيّل  جواز إقامة العزاء بلبس السواد والقول بالكراهة اليف  البحث ألنّ 

لبس العزاء ب إقامة يعني أن فهذا ال ،ى إذا قلنا بكراهة لبس السوادحتّ  :آخر وبتعبريٍ 

 السواد حرام.
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  الفصل الثاني

 على شبهات من خارج األوساط الشيعية الرّد
 نردّ  ومن ثمّ  ،بل سائر املذاهبثار من قِ سنذكر يف هذا القسم بعض الشبهات التي تُ 

 عليها. وسنكتفي يف هذا الباب بأربع شبهات: 

 وىل: الروايات الناهية عن البكاءالشبهة اأُل

 صل يف البكاء عىل املوتى هو اإلباحة ومل يرد يف الرشيعة ما ينهى عنه.األ رغم أنّ  

البكاء عىل املوتى أمر  أنّ  ليثبت ؛ك ببعض الرواياتن يتمّس ولكن يوجد من الوهابية مَ 

قد  ،(6)ب ببكاء أهله عليهعذ  ت يُ امليّ  عىل أنّ  مرفوض يف الدين وهي الروايات التي تدّل 

 .(5)يف القسم الثالث من هذا الكتابها تقّدمت هذه الروايات حملّ 

 على الشبهة األوىل: جواب واحد الرّد

خالصة اجلواب ، و(4)لقد أجبنا عن هذه الشبهة يف القسم الثالث من هذا الكتاب

واملصادر التارخيية  ،ح بجواز البكاءهناك روايات كثرية ترّص  فمن جهةٍ كام يل: 

هذه يف  |وأفعال وتقريرات الرسول األكرم واحلديثية الشيعية والسنية تزخر بأقوال

                                                             

 َأهلِِه صىّل اهلل عليه وسّلمَقاَل ُعَمُر بُن اخلَط اِب: َقاَل َرُسوُل اهلل »( 6)
ِ
ُب بِبَُكاء : املَيُِّت ُيَعذ 

 .467، ص5جسنن الرتمذي: الرتمذي، حممد بن عيسى،  .«َعَليِه...

 .517: يف صفحة ت الروايات( مرّ 5)

 .571: يف صفحة اجلواب ( مرّ 4)
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منها الروايات التي حتكي بكاء ، وتامليّ  عىل جواز البكاء عىل ها تدّل كلّ ، واملسألة

 من جهةٍ وومحزة.  ،بن رواحةاو ،وزيد ،وجعفر ،×د الشهداءعىل سيّ  |رسول اهلل

من بعض ختلو  عىل حرمة البكاء ال ا تدّل م أهّن عِ الروايات التي زُ  فإنّ ؛ خرىأُ 

الروايات التي توهم  فإنّ  ؛قد بيّنا هذه اإلشكاالت بالتفصيل. وعىل هذا، واإلشكاالت

 تعارضتستطيع أن  ال، وا تنهى عن البكاء تواجه مشكالت عديدةالبعض أهّن 

 تركها.من  بدّ  ولذلك فال ؛زةالروايات املجوّ 

 وبدعة الشبهة الثانية: البكاء كفٌر
وقال:  ،×حيث تطرق إىل ثورة اإلمام احلسني ؛ايناحلرّ بن تيمية اعاه وهذا ما ادّ  

 ؛بل كفر ،لغو وعدوانا   ل مظلوما  تِ ه قُ احلسني بعقيدة أنّ  البكاء عل فليعلم املسلمون أنّ »

 .«..ويوجب اخلروج عن اإلسالم

 :دث للناس بدعتنيحُي   اهلل عنهوصار الشيطان بسبب قتل احلسني رِض»: وقال أيضاً 

وح يوم عاشوراء... بل إحداث اجلزع والنياحة للمصائب القديمة من والن ،بدعة احلزن

 .(6)«وكذلك بدعة الِسور والفرح ،مه اهلل ورسولهأعظم ما حرّ 

 كفراً  ×د الشهداءالبكاء وإقامة العزاء عىل سيّ  يف هذه العبارات ن تيميةاب فاعتَب

 وبدعة.

  على الشبهة الثانية: جواب واحد الرّد

عىل  بن تيمية نفسه مل يذكر دليالً ا . كام أنّ أو بدعةٌ  العزاء كفرٌ  أنّ  يوجد دليل عىل ال

ة نقلوا كبار علامء السنّ  مع أنّ  .وبدعةٌ  العزاء كفرٌ  بأنّ  :ما زعمه. وكيف يمكنه القول

                                                             

 .223، ص3جمنهاج السنة: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، ( 6)
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وأقاموا  ،هم بكوا عىل املوتىبكر وعمر كلّ  وأبا |رسول اهلل روايات كثرية مفادها أنّ 

 عىل مرشوعية البكاء وإقامة العزاء. رية النبوية القطعية تدّل الس العزاء عليهم. بل إنّ 

 ^الشبهة الثالثة: عدم األمر بإقامة العزاء على األنبياء

عىل عدم األمر بإقامة املأتم  عدم األمر بإقامة املأتم عىل األنبياء يدّل  إنّ قال احلنفية: 

سله، م رُ بياء اهلل رغم أهّن مل يرد أمر باحلداد عىل مصائب أن: آخر عىل غريهم. وبتعبريٍ 

 ؟!نا مأمورون بإقامة احلداد عىل غريهمفكيف يمكن القول بأنّ 

 واحد الرد على الشبهة الثالثة: جواٌب

وذلك  ؛مع الفارق قياٌس  ^بسائر األنبياء ^وأهل بيته |قياس رسول اهلل إنّ 

عل ُج و تهمّ وألُ ت له حلّ الغنائم أُ  بصفات دون غريهم. ومنها أنّ  |نانبيّ  اهلل خّص  ألنّ 

عىل زيارة قَبه.  واحلّث  ’عدم نسخ رشيعة رسولنا الكريمواخلمس له وألهل بيته. 

الرحال  وشدّ  ،بعد وفاته |الدين أمرنا بزيارة قَب رسول اهلل ة أنّ فقد ذكر علامء السنّ 

. وهذا يعني ^بينام مل يرد مثل هذا األمر بالنسبة إىل سائر األنبياء ،(6)إىل قَبه الرشيف

 ألنّ ، ومن أجل تكريمه ؛خرىأُ  مورٍ بزيارة قَبه وأُ  |داً رسوله حممّ  اهلل خّص  أنّ 

أن َيوز إقامة العزاء عىل رسول  من مانعال  ؛. إذن^فضائله أكثر من سائر األنبياء

 .|إجالالً وتبجيالً لرسول اهلل ^وأهل بيته |اهلل

                                                             

صىّل اهلل عليه ... َعن َأيِب ُهَريَرَة َأن  َرُسوَل اهلل صىّل اهلل عليه وسّلمَباُب ِزَياَرِة َقَِب الن بِيِّ »( 6)

ُم َعَل  إِال  َرد  اهللُ إِيِل  ُروِحي َح  وسّلم ُرد  و... َعن ُعَمَر ريض اهلل  ىت  َقاَل: َما ِمن أََحٍد ُيَسلِّ أَ

َيُقوُل: َمن َزاَر َقَِبي َأو َقاَل: َمن َزاَريِن،  صىّل اهلل عليه وسّلمعنه َقاَل: َسِمعُت َرُسوَل اهلل 

 .314و ،315، ص2ج: ىالكَب السننالبيهقي، أمحد بن احلسني،  ....«أوَشِهيداً  ُكنُت َلُه َشِفيًعا
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 الشبهة الرابعة: إثارة اخلالفات بني املسلمني

ي احلنفي يف كتاب نظم درر السمطني يف معرض حديثه عن مقتل قال الزرند 

تخذ ... وال يُ فادحا   خطبا   ِف اإلسالمِ  رِض اهلل عنه  احُلَسنْي قتل  كانَ »: ×اإلمام احلسني

 ... وليس فيها إاّل ةاجلهل كام يفعله بعُض  ،واحلزنِ  واملأتمِ  والسياحةِ  هذا اليوم للندِب 

هذا من تزيني ، ووالشبهة عل العوامّ  وإدخال الشّك  ،سالماإلثارة والشحناء بني أهل اإل

  .(1)«الشيطان وأعوانه

حيرم عل اْلَواِعظ َوَغريه »عن الغزايل:  بن حجر يف الصواعق املحرقة نقالً اكام قال 

َحاَبة من التشاجر والتخاصم ،وحكاياته احُلَسنْي ِرَواَية مقتل  َفإِنَُّه هييج  ؛َوَما جرى َبني الصَّ

َحاَبة والطعن فيهمعل َهاعن ِِف  ،وهم َأْعاَلم الّدين... فالطاعن فيهم مطعون ، بغض الصَّ

 .(2)«َنفسه َودينه

 على الشبهة الرابعة: جوابان الرّد

 عىل الشبهة الرابعة بجوابني:  سنردّ 

 |ل: فعل رسول اهللاجلواب األّو

إقامة  بأنّ  القول:قل يع عىل جواز إقامة العزاء فال الروايات التي تدّل  ضوء عىل 

 األمواتالذي بكى وأقام العزاء عىل  ’اهلل رسول ألنّ ؛ العزاء تثري الفرقة والشحناء

 .^وأهل البيت ×اإلمام احلسني وال سياّم ،والشهداء

                                                             

 .559صنظم درر السمطني: مد بن يوسف، الزرندي احلنفي، حم( 6)

 .131، ص5جالصواعق املحرقة: ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، ( 5)
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 اجلواب الثاني: اندثار احلقائق 

ا أهّن ة هبذه الشبهة ونسكت عىل هذه الوقائع التارخيية املؤملة بحجّ  نعتقدعقل أن هل يُ 

نا واحلال أنّ  !احلقائق التارخيية؟ إخفاءي ذلك إىل أال يؤدّ  !تثري اخلالف بني املسلمني؟

بواجبهم جتاه إقامة العزاء عىل اإلمام استمّروا  ^األئمة املعصومني نرى أنّ 

د أن بّ  فال ،إذا أردنا قبول هذه الشبهة. بل بام يتوافق مع ظروف عرصهم ×احلسني

من اخلالف  خوفاً  وأن نخذل احلّق  ،ري اخلالف بني املسلمنيقضية تث كّل  عننسكت 

 هذا غري مقبول.، ووالتنازع

 

 .( َربِّ الَعاملنَِيَ َوآِخُر َدعَواَنا أِن احَلمُد هللِِ )
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم. .6

 )أ(

نرش املرتىض،  ،(جرياهل القرن السادس)تأمحد بن عل الطَبي  ،االحتجاج .5

 ق.هـ.6314

مؤمتر ألفية الشيخ املفيد،  ،(هـ364تاملفيد ) حممد حممد بن ،أحكام النّساء .4

 ق.هـ.6364

جامعة ، (هـ311ت) حممد بن احلسن الطوي الكيش(، رجال اختيار معرفة الرجال ) .3

 ق.هـ.6438مشهد، 

جامعة  ،(هـ751ت) (مة احلّل العاّل املشهور بـ)  سن بن يوسفاحل ،إرشاد األذهان .2

 ق.هـ.6361ني، املدّرس

 ق.هـ.6454، ىاملطبعة الكَب ،(هـ954ت) القسطالين أمحد بن حممد ،إرشاد الّساري .1

املطبعة العلمية،  ،(هـ6456تالسيد جعفر احلائري الطباطبائي ) ،إرشاد العباد .7

 ق.هـ.6313

 دار الكتب اإلسالمية، ،(هـ311تحممد بن احلسن الطوي ) ،االستبصار .8

 ق.هـ.6491
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دار اجليل،  ،(هـ314ت) يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الَب ،االستيعاب .9

 ق.هـ.6365

 .هـ. ق6351، دار املحبني، ، مسلم الداوري )معارص(صول علم الرجالأُ  .61

 ق.هـ.6415ية، اإلسالم املكتبة  ،(هـ486ت الصدوق )عل حممد بن  ،األمايل .66

 ق.هـ.6363دار الّثقافة،  ،(هـ311تحممد بن احلسن الطوي ) ،األمايل .65

، مكتبة األندلس، (هـ6613تحممد بن احلسن احلّر العامل ) ،أمل اآلمل .64

 .هـ.ق6482

، املدرسني جامعة ،(هـ341ت) الرشيف املرتىض احلسني  بن  عل  ،االنتصار .63

 ق.هـ.6362

مؤّسسة كاشف ، (هـ6515تالغطاء )حسن بن جعفر كاشف  ،أنوار الفقاهة .62

 ق.هـ. 6355الغطاء، 

 ،(هـ776ت)( قنيفخر املحقِّ املشهور بـ) ،احلّل بن احلسن حممد  ،الفوائد إيضاح .61

 ق.هـ.6487إسامعيليان، 

 )ب(

سة الطبع والنرش، مؤّس  ،(هـ6661تحممد باقر املجليس ) ،بحار األنوار .67

 ق.هـ.6361

جممع الشهيد الصدر،  ،(هـ6311تحممد باقر الصدر ) ،بحوث يف رشح العروة .68

 ق.هـ.6318
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مركز النور لألبحاث الكمبيوترية  ،قراص الكمبيوترية ملؤّسسة النوربرامج األ .69

 للعلوم الإلسالمية. 

املكتبة النجفية،  ،(هـ591تحممد بن احلسن الصّفار ) ،بصائر الدرجات .51

 ق.هـ.6313

 ق.هـ.6365(، هـ781ت) (الشهيد األّولاملشهور بـ) العامل حممد بن مكي ،البيان .56

 ی،ئالرتايب الشهرضا ،، )معارص(علم رجال )حتقيق يف علم الرجال( پژوهيش در  .55

 .أكَب

 )ت(

دار الفكر للطباعة،  ،(هـ6512تالزبيدي ) حممد مرتىض ،تاج العروس .54

 ق. هـ.6363

دار الغرب اإلسالمي،  ،(هـ738تحممد بن أمحد الّذهبي ) ،تاريخ اإلسالم .53

 م.5114

دار الفكر  ،(هـ276ت) (عساكر بناملشهور بـ)ابن احلسن  عل ،تاريخ دمشق .52

 ق.هـ.6362للّطباعة، 

 .دار املعارف ،(هـ414تنعامن بن حممد املغريب )القايض ال ،تأويل الدعائم .51

 مؤّسسة ،(هـ751ت) (العاّلمة احلّل املشهور بـ)  سن بن يوسفاحل ،حترير األحكام .57

 ق.هـ.6351، ×الصادق اإلمام

مركز الكتاب،  ،(هـ6351تملصطفوي )ا حسن ،القرآنكلامت يف  التحقيق .58

 ق.هـ.6315
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 مؤّسسة ،(هـ751ت)  (العاّلمة احلّل املشهور بـ)سن بن يوسف احل ،الفقهاء ةتذكر .59

 ق. هـ.6363، ^يتالب آل

 6362الصدر،  ،(هـ6196تاملوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين ) ،تفسري الصايف .41

 ق. هـ.

دار الكتب املرصية،  ،(هـ176تحممد بن أمحد القرطبي ) ،تفسري القرطبي .46

 ق.هـ.6483

سة مؤّس  ،(الثالث اهلجري القرن )تالقّمي عل بن إبراهيم بن هاشم  ،يتفسري القمّ  .45

 ق. هـ.6313دار الكتاب، 

ة املركز الفقهي لألئمّ  ،(هـ6358تاللنكراين )الفاضل حممد  ،تفصيل الرّشيعة .44

 ق.هـ.6359، ^األطهار

سة آل مؤّس  ،(هـ6613)تحلسن احلّر العامل حممد بن ا ،الّشيعة وسائل تفصيل  .43

 ق.هـ.6319، ^البيت

مكتب  ،(هـ751ت) ( العاّلمة احلّل املشهور بـ)سن بن يوسف احل ،تلخيص املرام .42

 ق.هـ.6356اإلعالم اإلسالمي، 

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثاينالعامل املشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،متهيد القواعد .41

 ق.هـ. 6361مي، مكتب اإلعالم اإلسال

مكتبة املرعيش،  ،(هـ851تاحلّل )السيوري  مقداد بن عبداهلل ،التنقيح الرائع .47

 ق. هـ.6313

 ق.هـ.6498ني، املدّرس  جامعة ،(هـ486تالصدوق ) عل  حممد بن ،التوحيد .48
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دارالكتب اإلسالمية،  ،(هـ311ت)  حممد بن احلسن الطوي ،هتذيب األحكام .49

 ق.هـ. 6317

 ،(هـ6319ت)تقريرًا ألبحاث السيد اخلمينيجعفر السبحاين،  ،صولاألُ  هتذيب .31

 ق.هـ.6485إسامعيليان، 

سة الرسالة، مؤّس  ،(هـ735تيوسف بن عبد الرمحن املزي )  ،هتذيب الكامل .36

 ق.هـ.6311

 )ث(
 6413يف املرتىض، الرش ،(هـ486تالصدوق )  عل حممد بن  ،ثواب األعامل .35

 ق. هـ.

 )ج(
، ×مؤسسة سّيد الشهداء ،تقريبًا( هـ191)تبن سعيد احلّل  ىيحي ،اجلامع للرشائع .34

 ق.هـ. 6312

 هـ. ق.6312هـ(، اسامعيليان، 6312)ت، أمحد اخلوانساري ،جامع املدارك .33

  سة آلمؤّس  ،(هـ931ت) (املحّقق الثاين) عل بن احلسني الكركي ،جامع املقاصد .32

 ق.هـ.6363، ^البيت

مكتبة نينوى  ،(الرابع اهلجري القرنت )حممد بن حممد األشعث  ،اجلعفريات .31

 .احلديثة

جامعة الفردوس،  ،(هـ311تحممد بن احلسن الطوي ) ،اجلمل والعقود .37

 ق.هـ.6487
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سني، جامعة املدرّ ، (هـ386تالقايض ابن الَّباج ) ،اجلواهر يف الفقه() جواهر الفقه .38

 ق.هـ.6366

  .هـ. ق6313، الرتاث دار إحياء ،(هـ6511تحممد حسن النجفي ) ،جواهر الكالم .39

) ( 

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثاينالعامل املشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،حاشية اإلرشاد .21

 ق.هـ.6363مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 ،(هـ911ت)( الشهيد الثاينالعامل املشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،حاشيه الرشائع .26

 ق.هـ.6355مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

مكتبة بصرييت،  ،(هـ6146)تهباء الدين حممد بن احلسني العامل  ،ملتنياحلبل ا .25

 ق.هـ.6491

ني، املدرس جامعة  ،(هـ6681تيوسف بن أمحد البحراين ) ،احلدائق النارضة .24

 ق.هـ.6312

 )خ(

، ^سة آل البيتمؤّس  ،(هـ6451تاملريزا حسني النوري ) ،املستدرك ةخامت .23

 ق.هـ.6367

 ق. هـ.6314، سنياملدرّ  جامعة  ،(هـ486تصدوق ) العل حممد بن  ،اخلصال .22

 ، (هـ751ت)  (مة احلّل العاّل املشهور بـ) يوسف  سن بناحل ،األقوال ةخالص .21

 ق. هـ.6486يدرية، احل

 ق.هـ.6317سني، جامعة املدرّ  ،(هـ311تحممد بن احلسن الطوي ) ،اخلالف .27
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 )د(
 كر.دار الف ،(هـ966تجالل الدين السيوطي ) ،الدّر املنثور .28

 ،(هـ781ت) (الشهيد األّولاملشهور بـ) العامل حممد بن مكي ،الّدروس الرّشعية .29

 ق.هـ.6367امعة املدّرسني، ج 

 ق.هـ.6354يت، مكتبة املحاّل  ،ي )معارص(السيد تقي الطباطبائي القمّ  ،الدالئل .11

 )ذ(
 ق..هـ6421مكتبة القدي،  ،(هـ193تاهلل ) أمحد بن عبد ،ىذخائر العقب .16

 م.6993دار الغرب اإلسالمي،  ،(هـ183تأمحد بن إدريس القرايف ) ،الذخرية .15

، ^سة آل البيتمؤّس  ،(هـ6191تحممد باقر السبزواري ) املعاد، ذخرية  .14

 ق.هـ.6537

مركز إحياء اآلثار،  ،(هـ6431تحبيب اهلل الكاشاين ) ،ذريعة االستغناء .13

 ق.هـ.6367

 ،(هـ781ت) (الشهيد األّولاملشهور بـ) العامل يحممد بن مكّ  الشيعة،  ىذكر .12

 ق.هـ.6369، ^سة آل البيتمؤّس 

 )ر(

جامعة طهران،  ،(هـ717تعل بن داود احلّل ) بنسن احل ،رجال ابن داود .11

 ق..هـ6484

 ،(اهلجري القرن اخلامس ت)الغضائري أمحد بن احلسني  ،رجال ابن الغضائري .17

 ق.هـ.6413إسامعيليان، 
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جامعة طهران،  ،(هـ573تخالد الَبقي )حممد بن أمحد بن ، رجال الَبقي .18

 ق.هـ.6484

 ق.هـ.6486، احليدرية ،(هـ311تالطوي ) احلسن بن حممد  ،رجال الطوي .19

جامعة املدّرسني،  ،(هـ321تأمحد بن عل النجايش ) ،رجال النجايش .71

 ق.هـ.6317

مكتبة  ،(هـ171ت) (املحّقق احلّل املشهور بـ)سن احلجعفر بن  ،الرسائل التسع .76

 ق.هـ.6364رعيش، امل

دار القرآن،  ،(هـ341ت)  ني الرشيف املرتىضاحلس  بن عل  ،املرتىضالرشيف  رسائل .75

 ق.هـ.6312

سة الرافد، مؤّس  ،حممد احلسون قيق حت جمموعة من العلامء، ،رسائل الشعائر احلسينية .74

 ق.هـ.6345

 ق.هـ.6319 ،املرعيش مكتبة ،(ق 836)تاحلّل   مجال الدين أمحد ،الرسائل العرش .73

 دار الكتاب ،تقريبًا( هـ6676)تاخلواجوئي املازندراين  ،الرسائل الفقهية .72

 ق. 6361اإلسالمي، 

 (املحّقق الثايناملشهور بـ) عل بن احلسني الكركي ،رسائل املحّقق الكركي .71

 ق.هـ. 6319مكتبة املرعيش،  ،(هـ931ت)

در راه حق،  ،(ـه6476تحممد تقي اخلوانساري ) ،يف أحكام األموات ةرسال .77

 ق. هـ.6362
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دار الكتب العلمية،  ،(هـ6571تحممود بن عبداهلل اآللوي ) ،روح املعاين .78

 ق.هـ.6362

بن عل العامل املشهور ين الد زين  يف رشح اللمعة الدمشقية، الروضة البهية .79

 ق.هـ.6361مكتبة الداوري،  ،(هـ911ت) (الشهيد الثاينبـ)

 ق. هـ.6311كوشانبور،   سةمؤّس  ،(هـ6171تليس )حممد تقي املج ،روضة املتقني .81

، (هـ911ت) (الشهيد الثاينبن عل العامل املشهور بـ)ين الد زين  ،روض اجلنان .86

 ق.هـ.6315، ^سة آل البيتمؤّس 

، ^سة آل البيتمؤّس  ،(هـ6646تعل بن حممد الطباطبائي ) ،رياض املسائل .85

 ق.هـ.6368

 )ز(

 ق.هـ.6354األعلمي،  ،(هـ6661تالثاين )حممد باقر املجليس  ،زاد املعاد .84

 املكتبة ،(هـ994ت) (املقّدس األردبيلاملشهور بـ) حممد  بن أمحد  ،البيان ةزبد .83

 .اجلعفرية

 )س(

يت، مكتبة املحاّل  ،(هـ6561تحسني بن حممد آل عصفور البحراين ) ،سداد العباد .82

 ق.هـ.6356

 ق. هـ.6361ني، ساملدرّ   جامعة ،(هـ298تحممد بن إدريس احلّل ) ،الَّسائر .81

دار إحياء الكتب  ،(هـ574ت)املشهور بـ)ابن ماجة(  حممد بن يزيد ،بن ماجةاسنن  .87

 .العريب
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 .املكتبة العرصية ،(هـ572ت)السجستاين سليامن بن األشعث  ،سنن أيب داود .88

، ىمكتبة املصطف ،(هـ579ت) الرتمذي ىحممد بن عيس ،سنن الرتمذي .89

 ق.هـ.6492

دار الكتب العلمية،  ،(هـ328تمحد بن احلسني البيهقي )أ ،ىالسنن الكَب .91

 ق.هـ.6353

، املطبوعات مكتبة  ،(هـ414ت)النسائي أمحد بن شعيب  ،سنن النسائي .96

 ق.هـ.6311

 )ش(
، (هـ171ت) (املحّقق احلّل املشهور بـ)احلسن  جعفر بن ،ع اإلسالمئرشا .95

 ق.هـ.6318إسامعيليان، 

 ق.هـ.6319مكتبة املرعيش،  ،(هـ6546تئري )عل بن حممد احلا ،الرشح الصغري .94

دار  ،(هـ6651ت) حممد هادي بن حممد صالح املازندراين ،رشح فروع الكايف .93

 ق.هـ.6359احلديث، 

 .دار الكتب العريب ،(هـ185تعبد الرمحن بن قدامة املقدي ) ،الرشح الكبري .92

، (هـ121ت) (ديدأيب احلهبة اهلل املشهور بـ)ابن عبد احلميد بن  ،رشح هنج البالغة .91

 ق.هـ.6313مكتبة املرعيش، 

دار الفكر املعارص،  ،(هـ274)تنشوان بن سعيد احلمريي  ،شمس العلوم .97

 ق.هـ.6351
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 )ص(

دار العلم،  ،(هـ494ت) بن مّحاد اجلوهريإسامعيل  اّللغة،  الصحاح، تاج .98

 ق.هـ.6361

جاة، دار طوق الن ،(هـ521تحممد بن إسامعيل البخاري ) ،صحيح البخاري .99

 ق.هـ.6355

دار إحياء الرتاث  ،(هـ516ت)النيسابوري مسلم بن احلّجاج  ،صحيح مسلم .611

 .العريب

نرش املنتخب،  ،(هـ6364تأبو القاسم اخلوئي ) ،ىرصاط النجاة امُلحّش  .616

 ق.هـ.6361

سة الرسالة، مؤّس  ،(هـ973تأمحد بن حممد اهليتمي ) ،الصواعق املحرقة .615

 ق.هـ.6367

 )ع(
ة لألئمّ  املركز الفقهي ،(هـ6447تتعليق حممد الفاضل اللنكراين ) ،ىالوثق ةالعرو .614

 .^األطهار

دليل ما،  ،مهدي الصدري )معارص( ،ت )العزاء ِّس املودة(عزاداري رمز حمبّ  .613

 ش. هـ.6491

دار  ،(هـ458ت) (ابن عبد رّبهاملشهور بـ) األندليس أمحد بن حممد ،العقد الفريد .612

 ق. هـ.6313الكتب العلمية، 

 ق.هـ.6481، الداوري مكتبة ،(هـ486تالصدوق ) عل حممد بن  ،ل الرشائععل .611
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مكتب االنتشارات  ،(هـ6521تعبد الفّتاح بن عل املراغي ) ،العناوين الفقهيه .617

 ق.هـ.6367اإلسالمية، 

مكتب اإلعالم اإلسالمي،  ،(هـ6532تأمحد بن حممد النراقي) ،امعوائد األيّ  .618

 ق.هـ.6367

انتشارات جهان،  ،(هـ486ت الصدوق )عل حممد بن  ،×عيون أخبار الرضا .619

 ق.هـ.6478

 )غ(

مكتب  ،(هـ781ت) (الشهيد األّولالعامل املشهور بـ)ي حممد بن مكّ  ،املراد ةغاي .661

 ق.هـ.6363اإلعالم اإلسالمي، 

دار  ،(اهلجري ت هناية القرن التاسعاملفلح بن احلسن الراشد الصيمري ) ،املرام ةغاي .666

 ق.هـ.6351اهلادي، 

مكتب اإلعالم اإلسالمي،  ،(هـ6545تي )بو القاسم القمّ أاملريزا  ،امغنائم األيّ  .665

 ق.هـ.6367

 )ف(
دار الكتب  ،(هـ284تحممود بن عمر الزخمرشي ) يف غريب احلديث واألثر، الفائق .664

 ق.هـ.6367العلمية، 

 ق..هـ6367مكتبة الغرباء،  ،(هـ792تعبد الرمحن بن أمحد احلنبل ) ،فتح الباري .663

مكتب االنتشارات اإلسالمي،  ،(هـ6586ت) األنصاري مرتىض ،صولفرائد األُ  .662

 ق.هـ.6369
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دار أنوار  ،(هـ6474تحممد حسني بن عل كاشف الغطاء ) ،الفردوس األعىل .661

 ق.هـ.6351، ىاهلد

دار  ،(هـ6411تعبدالرمحن بن حممد اجلزيري ) ،ةاملذاهب األربع الفقه عىل .667

 ق.هـ.6353الكتب، 

مكتبة املرعيش،  ،(هـ274تقطب الدين سعيد بن عبداهلل الراوندي ) ،رآنفقه الق .668

 ق.هـ.6312

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثاينالعامل املشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،فوائد القواعد .669

 ق.هـ.6369مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 .املكتبة املرتضوية ،(هـ311تسن الطوي )احلحممد بن  ،الفهرست .651

 )ق(
 هـ. ق.6361هـ(، جامعة املدّرسني، 6449، )ت، فتح اهلل شيخ الرشيعةرضر القاعدة  .656

مكتب  ،(هـ751ت) (العاّلمة احلّل املشهور بـ) يوسف  احلسن بن ،قواعد األحكام .655

 .هـ.ق6356اإلعالم اإلسالمي، 

، (هـ781)ت، (الشهيد األّولالعامل املشهور بـ)ي حممد بن مكّ  ،القواعد والفوائد .654

 .يدمكتبة املف

 )ك(
 ق.هـ.6317ية، اإلسالم دار الكتب  ،(هـ459تيعقوب الكليني ) حممد بن  ،الكايف .653

، ×املؤمنني أمري مكتبة ،(هـ337تاحللبي )  أبو الصالح ،الكايف يف الفقه .652

 ق. هـ.6314
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 ،(هـ417ت) (ابن قولويهاملشهور بـ)ي القمّ عفر بن حممد ج ،كامل الزيارات .651

 ق.هـ.6421املرتضوية، 

سة نرش وتنظيم آثار مؤّس  ،(هـ6319تروح اهلل املوسوي اخلميني ) ،البيعكتاب  .657

 ق.هـ.6356اإلمام اخلميني، 

 .هـ.ق6362انتشارات اهلادي،  ،(هـ81تسليم بن قيس اهلاليل ) ،كتاب سليم .658

املؤمتر العاملي للشيخ األنصاري،  ،(هـ6586تاألنصاري ) مرتىض ة،كتاب الّصال .659

 ق.هـ.6362

سة نرش وتنظيم آثار مؤّس  ،(هـ6319توح اهلل املوسوي اخلميني )ر ،ةكتاب الطهار .641

 ق. هـ.6356اإلمام اخلميني، 

منشورات اهلجرة،  ،(هـ672)تليل بن أمحد الفراهيدي اخل ،كتاب العني .646

 ق.هـ.6361

 ق. هـ.6369رأي پرداز،  ،الشبريي الزنجاين )معارص( ىموس ،كتاب النّكاح .645

 ق.هـ.6317دار الكتب العريب،  ،(هـ284ت)حممود بن عمر الزخمرشي  ،الكّشاف .644

 .دار الكتب العلمية ،(هـ6126تمنصور بن يونس البهويت ) ،كشاف القناع .643

 ،(اهلجري القرن السابع تحسن بن أيب طالب الفاضل اآليب ) ،كشف الّرموز .642

 ق.هـ.6367سني، جامعة املدرّ 

م مكتب اإلعال ،(هـ6558ت: جعفر بن خّض كاشف الغطاء )الغطاء كشف  .641

 .اإلسالمي
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مكتبة بني  ،(هـ194تربل )اإل ىعل بن عيس ،^يف معرفة األئّمة ةكشف الغمّ  .647

 ق.هـ.6486هاشم، 

ني، ساملدرّ  جامعة ،(هـ6647ت)  الفاضل اهلندي  حممد بن احلسن ،كشف اّللثام .648

 ق.هـ.6361

بيدار،  ،(الرابع اهلجري القرنت ) القمي عل بن حممد اخلّزاز ،كفاية األثر .649

 ق. .هـ6316

مكتب االنتشارات،  ،(هـ6191ت) حممد باقر بن حممد السبزواري ،كفاية األحكام .631

 ق.هـ.6354

، ^سة آل البيتّس ؤم ،(هـ6459تحممد كاظم اخلراساين ) ،صولكفاية األُ  .636

 ق.هـ.6319

ية، اإلسالم الكتب دار ،(هـ486تالصدوق ) عل حممد بن  ،كامل الدين .635

 ق.هـ.6492

املكتبة املرتضوية،  ،(هـ851تاحلّل )السيوري عبداهلل مقداد بن  ،كنز العرفان .634

 ق.هـ.6352

 )ل(
دار  ،(هـ766ت) (ابن منظوراإلفريقي املشهور بـ)حممد بن مكرم  العرب، لسان  .633

 ق.هـ.6363الفكر للطباعة، 

 ،(هـ781ت) (الشهيد األّولالعامل املشهور بـ)حممد بن مكي  ،ةالّدمشقي ةاللمع .632

 .قهـ.6361دار الرتاث، 
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 )م(

 ق.هـ.6487املرتضوية،  ةاملكتب ،(هـ311تحممد بن احلسن الطوي ) ،املبسوط .631

دار بيدار،  ،(هـ288تشهر آشوب ) حممد بن عل بن ،وخمتلفهالقرآن متشابه  .637

 ق. هـ.6419

 ق.هـ.6311مدرسة اإلمام املهدي#،  ،(هـ132تنام احلّل )ابن  ،مثرياألحزان .638

 ق.هـ.6361املكتبة املرتضوية،  ،(هـ6187تحيي )فخرالدين الطر ،جممع البحرين .639

 ق.هـ.6475نارص خَّسو،  ،(هـ191تاحلسن الطَبي )بن فضل ال ،يانالب  جممع .621

، # الزمان  صاحب  سةمؤّس  ،(هـ6511تحممد حسن النجفي ) ،جممع الرسائل .626

 ق.هـ.6362

 .دار املأمون للرتاث ،(هـ817تعل بن أيب بكر اهليثمي ) ،جممع الزوائد .625

( جامعة هـ994ت) (املقّدس األردبيلاملشهور بـ) حممد  بن أمحد  الفائدة، جممع  .624

 ق.هـ.6314سني، املدرّ 

 .(هـ459تيه الصدوق )بابو بن عل  ،ابن بابويه ىفتاو ةجمموع .623

 ق.هـ.6476دار الكتب،  ،(هـ573تخالد الَبقي )حممد بن  أمحد بن ،املحاسن .622

 ،(هـ125ت) (بن تيميةاملشهور بـ)ا بداهلل احلرانىعبد السالم بن ع ،املحّرر يف الفقه .621

 ق.هـ.6313مكتبة املعارف، 

 ق. هـ.6363،  عامل الكتاب ،(هـ482تاد )عبّ   بن  صاحبال ،املحيط يف اّللغة .627

املطبوعات  ،(هـ171ت) (املحّقق احلّل املشهور بـ)سن احلجعفر بن  ،املخترصالنافع .628

 ق.هـ.6368الدينية، 
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 عةجام ،(هـ751ت)  (العاّلمة احلّل املشهور بـ)ن بن يوسف ساحل ،ةخمتلف الشيع .629

 ق. هـ.6364ني، ساملدرّ 

، ^آل البيت مؤسسة ،(هـ6119ت العامل )عل حممد بن ، مدارك األحكام .611

 ق. هـ. 6366

، اإلسالمية  دار الكتب ،(هـ6661تحممد باقر املجليس ) ،العقول ةمرآ .616

 ق.هـ.6313

منشورات احلرمني،  ،(هـ338تد العزيز الساّلر )محزة بن عب العلوية، املراسم  .615

 ق.هـ.6313

مكتب اإلعالم اإلسالمي،  ،(هـ161تحممد بن جعفر املشهدي ) ،املزار الكبري .614

 ق.هـ.6369

مؤمتر ألفية الشيخ املفيد،  ،(هـ364تاملفيد ) حممدحممد بن  ،املسائل الصاغانية .613

 ق.هـ.6364

، رابطة الثقافة ،(هـ341ت)  املرتىض فالرشيبن احلسني عل  ،النارصياتاملسائل .612

 ق. هـ.6367

 مؤّسسة ،(هـ911ت) (الشهيد الثايناملشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،مسالك األفهام .611

 ق.هـ.6364،   املعارف 

دار  ،(هـ312ت) النيسابوري حممد بن عبداهلل احلاكم ،الصحيحني املستدرك عىل .617

 ق.هـ.6366الكتب، 
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دار التفسري،  ،(هـ6491تاحلكيم ) ن الطباطبائيحمس ،مستمسك العروة .618

 ق.هـ.6361

، ^البيت سة آلمؤّس  ،(هـ6532تأمحد بن حممد النراقي ) ،مستند الشيعة .619

 ق.هـ.6362

 ةمكتب ،(هـ911ت) (الشهيد الثايناملشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،مسكن الفؤاد .671

 .رييتبص

 ق.هـ.6356سة الرسالة، ؤّس م ،(هـ536تأمحد بن حممد بن حنبل ) ،مسند أمحد .676

 م. 5119كم، مكتبة العلوم واحلِ  ،(هـ595تار )أمحد بن عمرو البزّ  ،مسند البّزار .675

مؤمتر النراقيني،  ،(هـ6597تحممد بن أمحد النراقي ) ،مشارق األحكام .674

 ق.هـ.6355

املكتبة  ،(اهلجري هناية القرن السادس تعل بن احلسن الطَبي ) ،األنوار ةمشكا .673

 ق.هـ.6482ة، احليدري

 مطلع القرن الثالث عرش تحممد باقر بن حممد الوحيد البهبهاين ) ،مصابيح الظالم .672

 ق.هـ.6353سة الوحيد، مؤّس  ،(اهلجري

، اجلعفرية املؤّسسة ،(هـ6455تاهلمداين ) حممد  رضا بن ،مصباح الفقيه .671

 ق.هـ.6361

 .ر الريضمنشورات دا ،(هـ771تأمحد بن حممد الفّيومي ) ،املصباح املنري .677

 ق.هـ.6481املؤّلف،  ،(هـ6496تاملريزا حممد تقي اآلمل ) ،ىمصباح اهلد .678

 .قهـ. 6361^، هـ(، مؤسسة آل البيت113)ت  ، عل ابن طاووسمصباح الزائر .679
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، حممد ِسور البهسودي، )تقريرًا ألبحاث السيد أبو القاسم مصباح األُصول .681

  هـ.ق.6367هـ(، مكتبة الداوري، 6364)ت اخلوئي(

مكتبة  ،(هـ542ت) (بن أيب شيبةبـ)ا عبد اهلل بن حممد الكويف املشهور ،فصنّ امل .686

 ق.هـ.6319الرشد، 

 ق.هـ.6311املؤّلف،  ،(هـ6364تاملريزا هاشم اآلمل ) ،املعامل املأثورة .685

د سة سيّ ّس ؤم ،(هـ171ت) (املحّقق احلّل املشهور بـ)جعفر بن احلسن  ،املعتَب .684

 ق. هـ.6317، ×الشهداء

 ق. هـ.6355مؤمتر النراقيني،  ،(هـ6519تحممد مهدي النراقي ) ،د الشيعةمعتم .683

مكتبة ابن تيمية،  ،(هـ411تسليامن بن أمحد الطَباين ) ،املعجم الكبري .682

 ق.هـ.6362

مكتب اإلعالم اإلسالمي،  ،(هـ492تأمحد بن فارس ) ،معجم مقاييس الّلغة .681

 ق.هـ.6313

 ق.هـ.6488مكتبة القاهرة،  ،(هـ151تعبداهلل بن قدامة املقدي ) ،املغني .687

دار الكتب العلمية،  ،(هـ977تحممد بن أمحد الرشبيني ) ،مغني املحتاج .688

 ق.هـ.6362

 .مكتبة املرعيش ،(هـ6196تاملوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين ) ،مفاتيح الرشايع .689

جامعة املدّرسني،  ،(هـ6551تحممد بن جواد العامل ) ،مفتاح الكرامة .691

 ق.هـ.6369
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ت ) (اإلصفهاين الراغباملشهور بـ)احلسني بن حممد  القرآن، غريب يف فردات امل .696

 ق.هـ.6365دار العلم،  ،(اهلجري مطلع القرن السادس

، ×ياهلاد اإلمام سة مؤّس  ،(هـ486ت الصدوق )عل حممد بن  ،املقنع .695

 ق.هـ.6362

 ق. هـ.6364، مؤمتر ألفية الشيخ املفيد ،(هـ364تاملفيد ) حممدحممد بن  ،املقنعه .694

 ق..هـ6311مكتبة املرعيش،  ،(هـ6661تحممد باقر املجليس ) ،مالذ األخيار .693

 جممع ،(هـ751ت)  (العاّلمة احلّل املشهور بـ) يوسف  بناحلسن  ،املطلبىمنته .692

 ق.هـ.6365، البحوث

، ^آل البيت ةسمؤّس  ،(هـ6561تحممد بن إسامعيل املازندراين ) ،املقال ىمنته .691

 ق.هـ.6361

جامعة املدّرسني،  ،(هـ486ت الصدوق )عل  حممد بن ،الفقيه حيّضهال  نمَ  .697

 ق. .هـ6364

جامعة  ،(هـ758ت) (ابن تيميةاملشهور بـ)أمحد بن عبداحلليم احلّراين  ،منهاج السنّة .698

 ق. هـ.6311اإلمام حممد سعود، 

، دار إحياء الرتاث ،(هـ171تحييى بن رشف النووي ) ،املنهاج رشح صحيح مسلم .699

 ق.هـ.6495

 ق.هـ.6311مكتبة املرعيش،  ،(هـ6366تشهاب الدين املرعيش ) ،منهاج املؤمنني .511

سة إحياء اآلثار، مؤّس  ،(هـ6364تأبو القاسم اخلوئي ) ،موسوعة اإلمام اخلوئي .516

 ق. هـ.6368
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سة اإلمام أكَب الرتايب الشهرضائي )معارص( مؤّس  ،ةاملوسوعة الرجالية امليَّّس  .515

 .قهـ.6353، ×الصادق

بيت األفكار، ، )معارص(حممد بن إبراهيم التوَيري ،سالميموسوعة الفقه اإل .514

 ق. هـ.6341

الّدرر الّسنية،  ،)معارص( فالسقاالعلوي بن عبد القادر  ،وعة الفقهيةاملوس .513

 ق.هـ.6344

امعة املدّرسني، ج ،(هـ386ت) القايض الطرابليس الَّباج  ابن ،املهّذب .512

 ق.هـ.6311

سة املنار، ّس ؤم ،(هـ6363تالسبزواري ) بد األعىلع ،مهّذب األحكام .511

 ق.هـ.6364

 ق.هـ.6317سني، عة املدرّ ماج ،(هـ836تأمحد بن حممد احلّل ) ،املهّذب البارع .517

 )ن(
 . هـ.ق6468 ،(هـ6511تحممد حسن النجفي ) ،نجاة العباد .518

منظمة اإلعالم  ،(هـ6196تاملوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين ) ،النخبة .519

 ق. هـ.6368ي، اإلسالم

 مؤّسسة ،(هـ751ت)  (العاّلمة احلّل املشهور بـ)سن بن يوسف احل ،هناية األحكام .561

 ق.هـ.6369، ^يتالب آل

 (ابن األثرياملشهور بـ) اجلزرياملبارك بن حممد  ، احلديث غريب النهاية يف  .566

 .إسامعيليان ،(هـ111ت)



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  425

، دار الكتاب ،(هـ311تاحلسن الطوي ) حممد بن الفقه، جمّرد  يف النهاية  .565

 ق.هـ.6311

جامعة املدّرسني،  ،(هـ6119ت العامل املوسوي )عل حممد بن  ،هناية املرام .564

 ق.هـ.6366

 )و( 

وزارة الثقافة اإليرانية،  ،(هـ6661تحممد باقر املجليس ) ،الوجيزة يف الرجال .563

 ق.هـ.6351

 ،(اهلجري السادسالقرن  ت) (ابن محزةالطوي املشهور بـ)حممد بن عل  ،الوسيلة .562

  ق.هـ.6318 ، مكتبة املرعيش

 )هـ(

جممع البحوث اإلسالمية،  ،(هـ6613تاحلسن احلّر العامل ) حممد بن ،ةمّ هداية األُ  .561

 ق.هـ.6365
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 82 ....................................... ×الشهداء سيّد عىل× الصادق اإلمام بكاء ـ هارون معتَبة: الرابعة الرواية

 81 ................................̂ الشهداء سيّد عىل والرضا الكاظم اإلمامني بكاء ـ إبراهيم رواية: اخلامسة الرواية

 87 ............................. ميّت أّي  عىل البكاء جواز أطلقت التي الروايات: الثالث القسم

 88 ............................................................................................ التباكي حول كالمٌ : تنبيه

 88 ................... روايتان ـ باللطم العزاء إقامة جواز عىل تدّل  التي الروايات: الثانية الطائفة

 88 ............................................................... معاوية بصحيحة مدعومة جابر معتَبة: األُوىل الرواية

 96 ................................................................................ سدير بن خالد معتَبة: الثانية الرواية

 94 ....................................................... العزاء إقامة اباستحب: الثانية النظرية
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 92 ...................................................... دليالن: الثانية النظرية عىل االستدالل

 92 .............................................................. القرآن من آيتان: األّول الدليل

 91 ..................................................................................... اهلل حرمات تعظيم: األُوىل اآلية

 97 ................................................................................... ^البيت أهل موّدة: الثانية اآلية

 97 ..................................................... طوائف بعس ـ  الروايات: الثاين الدليل

 98 .. واحدة رواية ـ×  احلسني اإلمام عىل إالّ  اجلزع كراهة عىل الداّلة الروايات: األُوىل الطائفة

 98 .......................................................................................... وهب بن معاوية صحيحة

 99 ............................ واحدة رواية ـ  العزاء يقيمون ملَن× اإلمام دعاء: الثانية الطائفة

 99 ........... ×حلسنيا اإلمام عىل للباكني× الصادق اإلمام دعاء ـ  خالد بن عقبة صحيحة

 611 ............................ روايات ثامن ـ البكاء ثواب عىل الدالة الروايات: الثالثة الطائفة

 611 ..................................................... شبيب بن رّيان معتَبة: األُوىل الرواية

 616 ..................................... فّضال بن عل بن حلسن األُوىل املعتَبة: الثانية الرواية

 615 ...................................... فّضال بن عل بن حلسن الثانية املعتَبة: الثالثة الرواية

 614 ............................................ مسلم بن ملحّمد األُوىل املعتَبة: الرابعة الرواية

 613 ........................................... مسلم بن ملحّمد الثانية املعتَبة: اخلامسة الرواية

 611 ........................................................ عبّاس ابن رواية: السادسة الرواية

 611 ........................................................... بصري أيب رواية: السابعة الرواية

 617 ............................................................. إبراهيم رواية: الثامنة الرواية

 618 ........................................ روايتان  ـ العزاء جملس إقامة تأييد: الرابعة الطائفة

 618 ................................................... فّضال بن احلسن معتَبة: األُوىل الرواية



 429  ................................................................................................ املحتويات

 619 ........................................................ اجلهني مالك رواية: الثانية الرواية

 666 ....... روايات مخس  ـ×  احلسني اإلمام مصائب يف الشعر بإنشاد األمر: اخلامسة الطائفة

 666 ...................................................... عقبة بن صالح رواية: األُوىل الرواية

 665 .................................................... غالب بن اهلل عبد رواية: الثانية الرواية

 665 ............................................................ عامرة أيب رواية :الثالثة الرواية

 664 .......................................................... هارون أيب رواية: الرابعة الرواية

 664 ....................................................... الشّحام زيد رواية: اخلامسة الرواية

  ومؤّيد واحدة رواية ـ^  البيت ألهل الرصخة عىل× اإلمام ترّحم: السادسة الطائفة

 662 .................................................................................... واحد

 662 ........................................................................................ وهب بن معاوية صحيحة

 667 ................................................................................................ الندبة دعاء: املؤّيد

 656 ....................................املؤمن عىل البكاء استحباب إطالقات: السابعة الطائفة

 656 ................................................ مؤّكد حب  مست العزاء إقامة: الثالثة النظرية

 655 .................................................... واحد دليل: الثالثة النظرية عىل الدليل

 655 ............................................................................................. املقدسة الناحية زيارة

 654 ................................................ كفائي واجب العزاء إقامة: الرابعة النظرية

 654 .................... كفائي واجب الشعائر تعظيم ـ  واحد دليل: الرابعة النظرية عىل الدليل

 654 ............................................................................. الشعائر تعظيم قاعدة توضيح: مقّدمة

 641 .................................................... دليالن: الشعائر تعظيم وجوب إثبات

 641 .......................................... آيات ثالث ـ الكريم القرآن آيات: األّول الدليل
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 641 .................................................................... القلوب تقوى من الشعائر تعظيم: األُوىل اآلية

 646 .............................................................................. األُوىل باآلية االستدالل عىل إشكال

 645 ................................................................................... اهلل حرمات تعظيم: الثانية اآلية

 644 ............................................................................... الثانية باآلية االستدالل عىل إشكال

 644 ................................................................................... شعائرال حتليل عدم: الثالثة اآلية

 642 .................................................. روايات ثالث ـ  الروايات: الثاين الدليل

 642 ...................................................................................... الكايف معتَبة: األُوىل الرواية

 642 ...................................................................................... الدعائم رواية: الثانية الرواية

 642 ............................................................................. الدرجات بصائر رواية: الثالثة الرواية

 641 ............................................................................... الثالث الروايات داللة عىل إشكال

 118 .......................×املعصوم عل العزاء إقامة حكم :األّول للفصل الكلية النتيجة

 119 ................................. ×املعصوم غري عل العزاء إقامة حكم :الثاين الفصل

 649 .................................................. نظريات ثالث ـ البكاء: األّول املصداق

 649 .............................................................. بكاءال جواز: األُوىل النظرية

 636 ..................................................... أدّلة أربعة: األُوىل النظرية عىل الدليل

 636 ............................................................. العمل األصل: األول الدليل

 635 ..................................................................... السرية: الثاين الدليل

 634 ............................................ السرية هذه عن تردع البكاء عن الناهية األدّلة: الثاين الدليل عىل إشكال

 634 ............................................................ للردع األدّلة هذه صالحية عدم: اإلشكال نع اجلواب

 634 .................................................... اخلالف وعدم اإلمجاع: الثالث الدليل



 416  ................................................................................................ املحتويات

 633 ....................................................................... إشكاالت ثالثة: الثالث الدليل عىل إشكال

 632 ................................................... روايات أربع ـ الروايات: الرابع الدليل

 631 ............................ املؤمن عىل املالئكة بكاء ـ  رئاب بن عل معتَبة: األُوىل الرواية

 638 .................. كربالء شهداء عىل× السّجاد اإلمام بكاء ـ محران معتَبة: الثانية الرواية

 621 ........................ إبراهيم عىل| اهلل رسول بكاء ـ  القّداح ابن معتَبة: الثالثة الرواية

 626 ........................ رقيّة عىل‘ فاطمة السيّدة بكاء ـ بصري أيب معتَبة: الرابعة الرواية

 624 ......................................................... البكاء كراهة عدم: الثانية النظرية

 624 ......................................................... دليالن: الثانية النظرية عىل الدليل

 623 .................................................................... اإلمجاع: األول الدليل

 623 .................................................... روايات أربع ـ الروايات: الثاين الدليل

 623 ....................... إبراهيم عىل| اهلل رسول بكاء ـ  القّداح ابن معتَبة: األُوىل الرواية

 622 .............. وزيد جعفر عىل’ اهلل رسول بكاء ـ قللصدو األُوىل املرسلة: الثانية الرواية

 621 .................... محزة عىل بالبكاء| النبي أمر ـ  للصدوق الثانية املرسلة: الثالثة الرواية

 627 .................. بالبكاء× الصادق اإلمام أمر ـ  للصدوق الثالثة املرسلة: الرابعة الرواية

 629 ................................................. فريقان ـ  البكاء استحباب: الثالثة النظرية

 629 .................................................... مطلقاً  لبكاءا استحباب: األول الفريق

 611 ....................................................................................... دليالن: األول الفريق دليل

 611 ................................. ×إبراهيم سيّدنا دعاء  ـ  الواسطي معتَبة: األول الدليل

 615 .............................. املؤمن عىل املالئكة بكاء ـ رئاب بن عل معتَبة: الثاين الدليل

 614 ......................................... احلزن اشتداد عند البكاء استحباب: الثاين الفريق
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 614 ................................................................ دليالن: الثاين الفريق دليل

 613 .................... احلزن اشتداد عند بالبكاء األمر ـ الصيقل منصور رواية: األول الدليل

 612 ........................... احلزن اشتداد عند بالبكاء األمر ـ الصدوق مرسلة: الثاين الدليل

 611 .............................................. قسامن ـ  اآلخرين عن التميّز: الثاين املصداق

 617 .................................... نظريات ثالث ـ العزاء صاحب غري متيّز: األول القسم

 618 ............................................. العزاء صاحب غري متيّز حرمة: األُوىل النظرية

 618 ........................................................ دليالن: األُوىل النظرية عىل الدليل

 618 .............................................. جرم التميّز ـ  السكوين معتَبة: األول الدليل

 619 .......................................... ملعون متيّز من ـ  الصدوق مرسلة: الثاين الدليل

 671 .......................................... العزاء صاحب لغري التميز كراهة: الثانية النظرية

 675 .................................. جرم التميّز ـ السكوين معتَبة: الثانية النظرية عىل الدليل

 673 ...................................... العزاء صاحب لغري التميّز استحباب: الثالثة النظرية

 673 ......................................................... دليالن: الثالثة النظرية عىل الدليل

 672 ............................. سعد جنازة يف| النبي متيّز ـ الصدوق ةمرسل: األول الدليل

 672 ............................... سعد جنازة يف |النبي متيّز ـ إسحاق معتَبة: الثاين الدليل

 677 ......................................... نظريات ستُّ  ـ  عزاءال صاحب متيّز: الثاين القسم

 677 .................................... مطلقاً  العزاء صاحب عىل التميّز حرمة: األُوىل النظرية

 678 ........................................ ازاجلو عىل الدليل عدم: األُوىل النظرية عىل الدليل

 681 ........................................... مطلقاً  العزاء صاحب متيّز كراهة: الثانية النظرية

 681 ............................................................... دليالن: الثانية النظرية دليل



 414  ................................................................................................ املحتويات

 681 ............................................... جرمٌ  التميّز ـ إسامعيل رواية: األول الدليل

 686 ............................................... جرم التميّز ـ السكوين معتَبة: الثاين الدليل

 686 ........................................ مطلقاً  العزاء لصاحب التميّز جواز: الثالثة يةالنظر

 685 ...................................................... أدّلة أربعة: الثالثة النظرية عىل الدليل

 685 .................................... ُيعرف لكي التميّز ـ عمري أيب ابن معتَبة: األّول الدليل

 684 ................................ ُيعرف لكي التميّز ـ بصري أليب األُوىل املعتَبة: الثاين الدليل

 682 ............................... ُيعرف لكي التميّز ـ صريب أليب الثانية املعتَبة: الثالث الدليل

 682 .................. إسامعيل جنازة يف× الصادق اإلمام متيّز ـ القاسم معتَبة: الرابع الدليل

 687 ................................... مطلقاً  العزاء لصاحب تميّزال استحباب: الرابعة النظرية

 687 ..................................................... أدّلة ثالثة: الرابعة النظرية عىل الدليل

 688 ................ العزاء صاحب عرفةمل سبب بأّنه التميّز عّللت التي الروايات: األّول الدليل

 689 ............................... سعد جنازة يف| النبي متيّز ـ إسحاق معتَبة: الثاين الدليل

 691 ................. إسامعيل جنازة يف× صادقال اإلمام متيّز ـ القاسم معتَبة: الثالث الدليل

 696 ............. خاّصة واألخ األب مصيبة يف التميّز جواز ـ  األّول التفصيل: اخلامسة النظرية

 695 ............................................... التميّز روايات: مسةاخلا النظرية عىل الدليل

 694 ................ األب وأب األب مصيبة يف التميّز جواز ـ الثاين التفصيل: السادسة النظرية

 694 ...................................................له دليل ال: السادسة النظرية عىل الدليل

 692 ................................................. نظريات ثالث ـ  النوح: الثالث املصداق

 692 ........................................................ مطلقاً  النوح حتريم: األُوىل النظرية

 692 ........................................................ دليالن: األُوىل النظرية عىل الدليل
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 691 ............................................................................................ اإلمجاع: األول الدليل

 691 ............................................................................. اهيةالن الروايات إطالق: الثاين الدليل

 697 ........................................................ مطلقاً  النوح كراهة: الثانية النظرية

 697 ...................................................... املغنّية كسب كراهة ـ سامعة معتَبة: الثانية النظرية عىل الدليل

 698 .................................. بالباطل والنوح باحلق النوح بني التفصيل: الثالثة النظرية

 511 ...................................................... أدّلة ثالثة: الثالثة النظرية عىل الدليل

 511 ............................................................................. اخلالف وعدم اإلمجاع: األول الدليل

 516 .......................................................................... روايات ثالث ـ  الروايات: الثاين الدليل

 516 ........................................... |اهلل رسول يدي بني سلمة ُأم نوح ـ محزة أيب حةصحي: األُوىل الرواية

 515 ...................................... | اهلل رسول عىل ‘فاطمة السيّدة نوح ـ أمحد بن عل رواية: الثانية الرواية

 514 ................................................... للنوح× الصادق اإلمام تأييد ـ الصدوق مرسلة: الثالثة روايةال

 514 ............................................................................... الروايات بني اجلمع: الثالث الدليل

 512 ................................................. نظريات ثالث ـ الرصاخ: الرابع املصداق

 512 ..................................................... مطلقاً  الرصاخ كراهة: األُوىل النظرية

 511 ..................................................... أدّلة أربعة: األُوىل النظرية عىل الدليل

 511 ............................................................... باطٌل  عمٌل  الرصاخ ـ زرارة صحيحة: األّول الدليل

 517 ....................................................... الصياح ينبغي ال ـ الصيقل احلسن امرأة رواية: الثاين الدليل

 518 ........................................................... الصياح ينبغي ال ـ املدائني جّراح معتَبة: الثالث الدليل

 519 ........................................................................ جزع الرصاخ ـ جابر معتَبة: الرابع الدليل

 519 ...................................................... مطلقاً  الصياح حتريم: الثانية النظرية



 412  ................................................................................................ املحتويات

 561 ......................................................... دليالن: الثانية النظرية عىل الدليل

 561 ............................................................................................ اإلمجاع: األول الدليل

 561 ....................................................... الصياح ينبغي ال ـ الصيقل احلسن امرأة رواية: الثاين الدليل

 565 ................... االعتدال حدّ  عن واخلارج املعتدل الصياح بني التفصيل: الثالثة النظرية

 565 .................................................. دليل هلا ليس: الثالثة النظرية عىل الدليل

 564 ..................... نظريتان ـ الشعر وجزّ  اجللد، وخدش اجلسد، لطم: اخلامس املصداق

 564 ......................................... الشعر وجزّ  واخلدش اللطم جواز: األُوىل النظرية

 563 ................................................................................. دليالن: األُوىل النظرية عىل الدليل

 563 ............................................................................. احلرمة عىل الدليل معد: األّول الدليل

 562 ...................................................................... معاوية وصحيحة جابر معتَبة: الثاين الدليل

 567 ......................................... الشعر وجزّ  واخلدش اللطم حرمة: الثانية النظرية

 568 ...................................................... أدّلة ثالثة: الثانية النظرية عىل الدليل

 568 ............................................................................................ اإلمجاع: األول الدليل

 568 .................................................................................. اهلل لقضاء السخط: الثاين ليلالد

 569 ......................................................................... روايات مخس  ـ  الروايات: الثالث الدليل

 569 ..................................................... اجلزع قمصادي من األفعال هذه ـ  جابر معتَبة: األُوىل الرواية

 551 ................................... األفعال هبذه قام َمن عىل الكفارة وجوب ـ سدير بن خالد معتَبة: الثانية الرواية

 556 .............................................. ‘فاطمة للسيّدة| النبي حةنصي ـ الصدوق مرسلة: الثالثة الرواية

ن مرسلة: الرابعة الرواية  556 ................................................. اخلدود رضب َمن منّا ليس ـ الفؤاد مسكِّ

 555 ..................................................... اهلل عىص فقد اخلدّ  لطم َمن ـ  أّيوب أيب رواية: اخلامسة الرواية



 العزاء يف مرآة االستدالل  ..................................................................................  411

 554 ............................................. نظريات ثامن ـ الثوب شّق : السادس املصداق

 553 .................................................. مطلقاً  الثوب شّق  حرمة: األُوىل النظرية

 553 ..................................................... أدّلة ثالثة: األُوىل النظرية عىل الدليل

 552 ................................................................................. املال حفظ وجوب: األّول الدليل

 552 ................................................................................... املال تضييع حرمة: الثاين الدليل

 551 ................................................ روايات أربع  ـ وجتابرها الضعيفة الروايات تعاضد: الثالث الدليل

 551 .................................................. ×الصادق اإلمام وصية ـ اإلسالم دعائم رسلةم: األُوىل الرواية

 551 ............................................................... ’اهلل رسول لعن ـ أمامة أيب مرسلة: الثانية الرواية

 551 ........................................................ اهللّ  عىص فقد ثوبه شّق  َمن ـ ناملحاس مرسلة: الثالثة الرواية

ن مرسلة: الرابعة الرواية  551 ................................................... اجليوب شّق  َمن منا ليس ـ الفؤاد مسكِّ

 558 ......................... واألخ األب عىل الرجل شّق  إالّ  لثوبا شّق  حرمة: الثانية النظرية

 558 ...................................................... أدّلة سبعة: الثانية النظرية عىل الدليل

 558 .......................................... دليالن ـ واألخ األب عىل للرجل الثوب شّق  جواز ـ املستثنى عىل الدليل

 559 ............. روايتان ـ^أبيه عىل العسكري واإلمام أخيه، عىل موسى شّق  عىل تدّل  التي الروايات: األّول الدليل

 559 ............................................................................. الغّمة كشف صحيحة: األُوىل الرواية
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