الشعائر احلسينية عند النيب| وأهل بيته^
التأسيس والتأصيل
(قراءة تارخيية)

د .الشيخ محمد احللفي*

مقدمة
ِّ

عىل الرغم من الطابع التارخيي الذي اتسمت به هذه الدراسة ،يصعب ختصيصها

بالزاوي�ة التارخيي�ة؛ ملا س�يتخللها من قضاي�ا حتليلية ،تأخذ بأيدين�ا إىل معطيات ثرية

بالفوائد ،فهذه املقالة _ وكام هو ظاهر من عنواهنا _ تتناول ظاهرة الشعائر احلسينية،
إلاّ أنّ البع�د األس�ايس م�ن أبعاده�ا ينص�ب على مس�توى إحي�اء النب�ي‘ وأهل
البي�ت^ هل�ذه الظاهرة ،وجتس�يدهم هلا ،بغ�ض النظر عن البحث وراء األس�باب
الداعية لتأصيل الش�عائر ،حت�ى صارت من أقوى الدعائم الت�ي يرتكز عليها الفكر
اإلسلامي الواقعي ال�ذي ّ
خطه الثقالن جمتمعني؛ فليس يل بع�د ذلك أن أبتعد كثري ًا
عن اجلنبة التارخيية يف املوضوع ،باعتبارها ّ
تشكل العمود الفقري ملا نحن فيه ،ال سيام

تعددت جوانبها ،واختلفت أبعادها ،وا ّتسعت آفاقها.
وأنّ القضية احلسينية قد ّ
ومن القضايا التي ال يمكن اإلنس�ان املس�لم واحلر ـ فض ً
ال عن الباحثّ ،أي ًا كان

الكم اهلائل من الروايات التي مألت كتب
دين�ه ومذهبه ـ أن يتغاف�ل عنها ،هو ذلك ّ
احلديث والتاريخ ،والتي أحاطت بالقضية احلس�ينية ،ورس�مت لنا الكثري من املعامل
قب�ل واقعة كربالء وبعدها ،ونظ�ر ًا إىل صعوبة حتصيل اليقني بتلك األحداث ،نتيجة
* دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآنُ ،أستاذ يف جامعة املصطفى العاملية ،من العراق.

لبعدها الزمني ،فإننا سننظر بعني التأمل والبحث العلمي إىل تلك النصوص الروائية

والتارخيية؛ ملا هلا من قيمة وأمهية كربى يف القيام بمهمة كشف احلقائق وبلوغها.

فمت�ى ما أردنا القيام بدراس�ة تارخيية لدور النب�ي‘ وأهل البيت^ فيام خيص
الش�عائر احلس�ينية ،فس�يلوح يف ُ
األف�ق مس�ألة زرع بذورها وجتس�يدها يف املجتمع،
ٍ
وحينئ�ذ ُيفترض بن�ا ّأول األمر أن نس� ّلط الضوء عىل معنى الش�عائر وم�ا تتضمنه؛
لتتجّل�ىّ لنا أبعادها ُ
وأطرها ،وما تصدق عليه ،فيتس� ّنى من خالل ذلك وضع النقاط
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عىل احلروف يف بيان ومعرفة مس�توى إحياء املعصومني^ للش�عائر احلس�ينية ،وما
راف�ق العملي�ة تلك ،إذ يم ّثل ذلك املنطلق لتحديد عن�ارص املعادلة اإلهلية يف القضية
احلسينية.

مفهوم الشعائر يف املصادر اللّغوية

ب�ادئ ذي ب�دء ينبغي أن نتص ّفح املعاجم اللغوية للوقوف عىل معنى هذه اللفظة،

لنجده�ا رغم االختلاف يف بيان معناها ترج�ع إىل معنى مس�تحصل واحد ،وهي:

العالمة .قال الفريوزآبادي« :أشعر القوم :نادوا بشعارهم ،أو جعلوا ألنفسهم شعار ًا،

وأش�عر البدن�ة :أعلمه�ا»((( .ويف الصح�اح« :الش�ـعائر :أعامل احل�جّ ،
وكل ما ُجعـل

َع َلمـ ًا لطاعـة اهلل تعاىل»(((.

وشعار القوم يف سفر القوافل واحلرب :عالمتهم التي يعرف فيها بعضهم بعض ًا،

فالع�رب كانوا ي ّتخذون ش�عار ًا لقوافلهم ُيعرفون به أثناء املسير ،ولذا يقال :أش�عر
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سموا هلم عالمة ينصبوهنا؛
القوم ،أي جعلوا ألنفس�هم شعار ًا ،وشعار العسكر :أن ُي ّ

ليعرف الرجل هبا رفقته(((.

((( الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط :ج ،2ص.59
((( اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،2ص.698
((( ُانظر :املصدر السابق .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج  ،3ص.413

ولك�ي ال أطيل ال�كالم يمكننا اخل�روج بمعنى عام يف معنى الش�عائر من وجهة
ٍ
وحينئذ مت ّثل شعائر اهلل املعامل
نظر لغوية ،وهي :أهنا األفعال التي تكتنه بعد ًا إعالمي ًا،
بد من إحاطتها
التي ندب اهلل إليها وأمر بالقيام هبا ،وملا كانت تتعلق
ّ
باحلق تعاىل ،فال ّ

بالنظ�رة الفقهية التي ترى أنّ ش�عائر اهلل هي أعلام طاعتهّ ،
وكل يشء ُجعل عل ًام من
عمم هذا املعن�ى جلميع التكاليف ،وتعني
أعلام طاعة اهلل فهو من ش�عائر اهلل ،وقد ُي ّ
حينه�ا لفظ�ة ش�عائر اهلل :دين اهلل ،فش�عائر اهلل مجيع م�ا أمر اهلل به أو هن�ى عنه ،وهذا

عرفت الش�عرية بأهنا« :ما ندب
املعن�ى هو ما ّأكدته القواميس الفقهية ،وذلك عندما ّ

هذه األقوال واآلراء مجيع ًا تنتهي إىل نتيجة جامعة ،وهي أن حقيقة الشعائر تكمن

يف كوهنا ممارس�ات ذات جنب�ة إعالمية ،وعندما تكون مرتبطة ب�اهلل تعاىل ،يتح ّتم أن
تع�ود إىل أمر الش�ارع وندبه ،وهبذا النحو س�تكون الش�عائر احلس�ينية حمتملة لنفس
ٍ
حينئذ ّ
تضم�ن ُبعد ًا إعالمي ًا للقضية
باحل�ق تعاىل ،وتعني
املعن�ى؛ الرتباطها ّ
كل فعل ّ
احلسينية ،ومل ُ
حث أو دعوة ساموية من الباري.
خيل من ّ
وبع�د ه�ذا البي�ان املوج�ز علين�ا أن نُط�ل باختصار عىل املامرس�ات الت�ي قام هبا

النبي‘ وأهل البيت^ جتاه احلسني×ّ ،مما يندرج حتت عنوان الشعائر احلسينية،
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الرشع إليه وأمر بالقيام به»(((.

باعتبارها مت ّثل اجلانب املقصود واملصداق املنشود.

املمارسات الشعائرية يف الرتاث الروائي ألهل البيت^

ل�و ألقينا نظرة أولية فاحصة عىل الروايات املتع ّلقة بالقضية احلس�ينيةُ ،يمكننا أن

عدة حلاظات:
نقسمها وفق ّ
ّ

1ـ حلاظ املوضوع ،فإنّ موضوع بعض الروايات هو شخص اإلمام احلسني×،

((( أب�و جي�ب ،س�عدي ،القام�وس الفقه�ي :ص .197فتح اهلل ،أمح�د ،معجم ألفاظ الفق�ه اجلعفري:
ص.245
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وموضوع بعضها اآلخر هو النهضة احلسينية ،وأهدافها ،وغاياهتا ،ودواعيها.

2ـ حل�اظ زمن الصدور ،فمن الروايات م�ا كان قبل واقعة كربالء ،ومنها ما كان

ّ
ولكل منها ميزاته اخلاصة.
بعد الواقعة،

وسنقرص بحثنا عىل اللحاظ الثاين؛ إذ إنه يتوفّر عىل الزاوية التارخيية يف املوضوع،

ّ
تش�كل مواقف الرس�ول‘ وأه�ل بيته^ ،وهم
وه�ذا ب�دوره يضعنا أمام صورة
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جيسدون الشعائر احلسينية.
ّ

الفرتة ا ُألوىل :جتسيد الشعائر احلسينية قبل الواقعة
يمكن أن مت ّثل هذه الفرتة املرحلة ُ
األوىل لتجس�يد الش�عائر احلسينية ،وهي تشمل
الروايات واألخبار الصادرة عن املعصومني^ ـ أصحاب الكساء^ ـ ّمما يكشف

عماّ قاموا به جتاه احلسني× ،وما بدر منهم من ممارسات موحية ومعبرّ ة قبل أن يكون
نس�جل بدايتها منذ
لتل�ك الفاجعة أثر على األرض ،ولعلنا ال نجانب الواقع عندما ّ
والدة احلسين× ،ومتتد حتى ش�هادته ،بعيد ًا عماّ نقلته بعض الروايات من مواقف

لألنبياء واملرس�لني^ ّممن س�بق النبي اخلاتم‘ جتاه مصيبة احلسين× ،من قبيل

بكائهم وحزهنم و ...ألنهّ ا ال تنضوي بشكل من األشكال حتت املقال.

اجملسدة للشعائر احلسينية
مواقف النيب| ِّ

لق�د كان�ت مواق�ف وأق�وال الرس�ول األك�رم‘ يف مقت�ل احلسين× كثرية،

ذائع�ة الصيت ،حتى روهتا الصحابيات من النس�اء ،فض ً
ال عن زوجاته‘ ،وبعض
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الصحاب�ة؛ ّ
تعد من
ليؤكد ذلك إخبار السماء بمقتله× ،وص�ارت تلك اإلخبارات ّ

أعالم النبوة من جهة اإلخبار بالغيبيات.

التأمل فيها نتبينّ جمموعة من العالمات والشعائر ،مثل :شعرية البكاء عىل
وعند ّ
حيز ًا واسع ًا من الروايات الصادرة عن الرسول األعظم‘،
احلسني× ،التي احت ّلت ّ
وحال�ة الغ�م واهلم التي تعرتي الرس�ول الكري�م‘ نتيجة إخباره م�ن ِق َبل الوحي

تصدى النب�ي‘ للخطابة فيها.
بمقت�ل رحيانت�ه× ،بل إقامة جمال�س العزاء ،حيث ّ
و ّمما يلفت النظر أنّ ردود األفعال (الش�عائر) هذه صدرت من النبي الكريم‘

تدرج رحيانته يف العمر ،فكان البكاء ـ والذي
بحسب الرتتيب التارخيي املتناسب مع ّ

أول م�ا صدر من
هيم�ن على أغلب مضامين تلك الرواي�ات ،إن مل نق�ل :مجيعها ـ ّ
ليتحول بكا ًء وغماّ ً،
النبي‘ ،وملّا يتجاوز عمر احلسين× الس�اعات ،واشتد األمر
ّ
حتول جديد يف جتسيد الشعائر ،حينام
وملّا بلغ احلسين من العمر س�نة أو أكثر ،حصل ّ
اختلط البكاء واهلم بإقامة املجلس عليه.

وسنقسم
جده املصطفى‘.
نتلمس فيها ضا ّلتنا يوم كان احلسني× يعيش يف كنف ّ
ّ
ّ
املتصدي لروايتها تنظي ًام للبحث.
الروايات التالية بحسب
ّ

أوالً :ما روته الصحابيات من جتسيد النيب| للشعائر

ّ
جيس�د فيه الرس�ول‘ الش�عائر احلس�ينية ،ويقيمها عىل أرض
لعل ّأول موقف ّ

الواقع خارج ًا ،هو ما صدر عنه‘ حني والدة رحيانته احلسني× ،فقد ورد عن اإلمام

لت جدتك فاطمة’
زين العابدين× قالّ :
«حدثتني أسماء بنت عمي�س ،قالتّ :قب ُ
باحلس�ن واحلسين÷ ...فلام كان بعد حول من مولد احلسن ُولِدَ احلسني× ،فجاءين

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

ولعلنا بحاجة هنا إىل بعض النامذج الروائية؛ لتعود بنا إىل عرص الرسالة ،عسى أن

ُ
اليمنى ،وأقام يف
فق�ال :يا أسماء ،ه�ايت ابني .فدفعته إليه يف خرق�ة بيضاء ،فأ ّذن يف أذن�ه ُ

مم بكاؤك؟
ُ
اليسرى ،ووضع�ه يف حج�ره وبكى ،قالت أسماء :قلت :فداك أيب وأم�ي! ّ
قال :من ابني هذا .قلت :إنّه ُولِد الس�اعة! قال :يا أسماء ،تقتله الفئة الباغية من بعدي،

ثم قال :يا أسامء ،ال ختربي فاطمة ،فإنهّ ا حديث عهد بوالدة»(((.
ال أناهلم اهلل شفاعتي! ّ

ث�م يلي ذلك ّأول ٍّ
ت�رق يف املس�ألة ،وهو ب�كاء النبي‘ ،وبيده تربة احلسين×
قب�ل مقتل�ه ،إذ ج�اء هذا يف خبر نقلت�ه ُأم الفضل بنت احل�ارث حول مقت�ل اإلمام
((( النوري ،حسني ،مستدرك الوسائل :ج ،15ص 144ـ .145
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احلسين× ،حيث قالت ...« :فدخلت يوم ًا إىل رسول اهلل‘ ،فوضعته [أي :اإلمام

احلسين×] يف حج�ره ،ثم حان�ت مني التفات�ة ،فإذا عين�ا رس�ول اهلل‘ هتريقان من
الدم�وع ،قال�ت :فقلت :يا نبي اهلل ،بأيب أن�ت ُ
وأمي! ما لك؟ قال :أت�اين جربئيل (عليه
أن ُأمتي س�تقتل ابني هذا .فقلت :ه�ذا؟ فقال :نعم ،وأتاين
الصالة والسلام) ،فأخربين ّ

برتبة من تربته محراء»(((.

ثانياً :ما روته نساء النيب| من جتسيده| للشعائر
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عن�د مالحظة الروايات التي نقلتها زوجات النبي األكرم‘ نجدها مجيع ًا حتكي

لنا حال الرس�ول الكريم‘ مع احلسين× بعدما أخذ احلسين× يدرج ويلعب،
أقل تقدير س�نته ُ
الترصفات التي توح�ي بأنّه× قد جتاوز عىل ّ
األوىل،
ونحوه�ا م�ن
ّ
ومن خالل النامذج التي س�ننقلها س�نالحظ مدى جتس�يد النبي‘ لتلكم الش�عائر،

ونظر ًا لكثرة هذه الروايات سنأيت عىل مقدار احلاجة منها:

1ـ عن زينب بنت جحش((( ،قالت« :بينا رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) يف بيتي

وحسين(ريض اهلل تبارك وتعاىل عنه) عندي حني درج ،فغفلت عنه ،فدخل عىل رسول

اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فجلس عىل بطنه ،فبال فانطلق((( آلخذه ،فاس�تيقظ رس�ول
اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،فقال :دعيه ...فقام فصلىّ  ،فلام قام احتضنه إليه ،فإذا ركع أو

جلس وضعه ،ثم جلس فش�كا ،ثم ّ
مد يده ،فقلت حني قىض الصالة :يا رس�ول اهلل ،إنيّ

أن ابني هذا
إن جربئيل أتاين فأخربين ّ
رأيتك اليوم صنعت ش�يئ ًا ما رأيتك تصنعه؟ قالّ :
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((( احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص .176و ُانظر :احليل،
ابن نام ،مثري األحزان :ص.7
ُ
ُ
ُ
عمة النبي‘ ،تزوجها النبي‘
((( زينب بنت جحش األسدية ،أم املؤمنني زوج النبي‘ ،أ ّمها أميمة ّ
سنة ( 3هـ  624/م) ،وقيل 5( :هـ 626/م) ،وتوفيت سنة ( 20هـ 641/م) ،وكانت ّأول نساء
النبي‘ حلوق ًا بهُ .انظر :ابن سعد ،حممد ،الطبقات الكربى :ج ،8ص.101
((( يف مصادر ُأخرى :فانطلقت.

تقتله ُأمتي .فقلت :أرين تربته ،فأراين تربة محراء»(((.

فش�عرية البكاء عىل احلسني× ظلت مستمرة مع النبي‘ حتى بعدما ناهز عمر

احلسني× السنة أو جتاوزها.
2ـ رواي�ة أيب ُأمام�ة« :قال رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) لنس�ائه :ال تُبكوا هذا
الصبي :يعني حس�ين ًا ،قال :فكان يوم ُأم س�لمة ،فنزل جربائيل ،فدخل رسول اهلل(صلىّ
اهلل عليه وس� ّلم) الداخل ،وقال ُألم س�لمة :ال تَدَ عي أحد ًا يدخل ع ّ
يل ،فجاء احلسين،
فلما نظ�ر إىل النبي(صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) يف البي�ت أراد أن يدخل ،فأخذته ُأم س�لمة،
يف حجر رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) ،فقال جربيل للنبي(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم):
إن ُأمتك ستقتل ابنك هذا .فقال النبي(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،يقتلونه وهم قوم مؤمنون
ّ

يب؟ ق�ال :نع�م يقتلون�ه .فتناول جربائيل ترب�ة ،فقال :بمكان كذا وكذا ،فخرج رس�ول
اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) قد احتضن حسين ًا ،كاسف البال مهموم ًا ،فظنت ُأم سلمة أنه
غضب من دخول الصبي عليه ،فقالت :يا نبي اهللُ ،جعلت لك الفداء! إنك قلت لنا :ال
تُبك�وا ه�ذا الصبي ،وأمرتني أن ال أدع أحد ًا يدخل علي�ك ،فجاء فخ ّليت عنه ،فلم ير ّد
إن ُأمتي يقتلون هذا .ويف القوم أبو بكر
عليها ،فخرج إىل أصحابه ،وهم جلوس ،فقالّ :
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فاحتضنته ،وجعلت تناغيه وتس�كته ،فلام اشتد يف البكاء خ ّلت عنه ،فدخل حتى جلس

وعم�ر ،وكانا أجرأ القوم عليه ،فقاال :يا نبي اهلل ،يقتلونه وهم مؤمنون؟ قال :نعم ،هذه

تربته .فأراهم إياها»(((.

واهلم عىل مصيبة احلسين× ،بل جتاوز
املرة البكاء
وقد ّ
ّ
تضمن هذا املوقف هذه ّ

س�يقتل عىل يد
األم�ر ذل�ك ّ
وحتول إىل إخبار للقوم وإعالمهم بأنّ ولده احلسين× ُ
هذه ُ
األ ّمة ،وأكثر من ذلك أنّه‘ يرهيم الرتبة التي ستكون شهادة احلسني× عليها.
((( املقريزي ،أمحد بن عيل ،إمتاع األسامع :ج ،14ص.143
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص 190ـ  .191الطرباين ،سليامن بن أمحد،
املعجم الكبري :ج ،8ص.285
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3ـ عن ُأ ّم سلمة أنهّ ا قالت« :كان احلسن واحلسنييلعبان بني يدي النبي(صلىّ
إن ُأ ّمتك تقت�ل ابنك هذا
اهلل علي�ه وس� ّلم) يف بيت�ي ،فنزل جربي�ل× ،فقال :يا حمم�دّ ،

وضمه إىل
من بعدك .فأومأ بيده إىل احلسين ،فبكى رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)،
ّ
ِ
فش�مها
ص�دره ،ثم قال رس�ول اهلل (صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) :وديعة عن�دك هذه الرتبةّ .
رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) ،وقال :ويح كرب وبالء .قالت :وقال رسول اهلل(صلىّ

ُ
أن ابني قد ُقتل.(((»...
حتولت هذه الرتبة دم ًا ،فاعلمي ّ
اهلل عليه وس ّلم) :يا أم سلمة ،إذا ّ
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تق�دم ،فهنا النبي| ،فض ً
يش�م تربة
ال عن بكائه،
ويف ه�ذا جتس�يد يضاف إىل ما ّ
ّ

احلسني×ّ ،مما يكشف عن قداسة خاصة لرتبته×.
4ـ وع�ن ُأ ّم س�لمة« :كان النبي(صّل�ىّ اهلل عليه وس� ّلم) نائ ًام يف بيتي ،فجاء حسين
ثم غفلت يف يشء،
ّ
يت�درج ،قالت فقعدت عىل الباب ،فس�بقته خمافة أن يدخ�ل فيوقظهّ ،
فدب فدخل فقعد عىل بطنه .قالت :فس�معت نحيب رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم)،
ّ
فجئت فقلت :يا رس�ول اهلل ،واهلل ،ما علمت به .فقال :إنّام جاءين جربيل× ،وهو عىل

إن ُأ ّمتك ستقتله.(((»...
أحتبه؟ فقلت :نعم .قالّ :
بطني قاعد ،فقال يلّ :
وهنا برزت حالة جديدة من جتسيد شعائر احلسني× من ِق َبل النبي الكريم|،
بشدة ،وهو ما يستفاد من عبارة ُأم سلمة :سمعت نحيب رسول اهلل|،
وهي البكاء ّ
بأي أذى.
فلم يكن بكا ًء عادي ًا ،هذا واحلسني× جالس عىل بطنه ،ومل ُيصب ُ
بعد ّ

ثالثاً :ما رواه الصحابة من جتسيد النيب| للشعائر
182
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خفية عن الصحابة ،فلقد روى
مل تكن مواقف النبي| جتاه س�بطه احلسين× ّ

وتفجعه وحزنه وأمله عليه ،وم�ن تلك األخبار :ما رواه
الكثير منهم ب�كاء النبي|
ّ

معاذ بن جبل ،قـال« :خرج علينا رسول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس ّلم) متغيرّ ال ّلون ،فقال:
((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص.108
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،14ص.194

أن�ا حمم�دُ ،أوتيت فواتح الكالم وخوامته ،فأطيعوين ما دمت بين أظهركم ...قال :يزيد
ثم قال :نعي إ ّيل حسين،
ثم ذرفت عيناه (صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)ّ ،
ال يب�ارك اهلل يف يزيدّ .
وأتي�ت برتبتهُ ،
ُ
وأخربت بقاتله ،والذي نفيس بيده ال ُيقتل بني ظهراين قوم ال يمنعوه إلاّ
ثم قال:
خال�ف اهلل بني صدورهم وقلوهبم ،وس� ّلط عليهم رشارهم ،وألبس�هم ش�يع ًاّ .

واه� ًا لفراخ آل حممد(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) من خليفة ُمس�تخلف ُمترف ،يقتل خلفي

وخلف اخللف»(((.

ثم نعيه× للصحابة.
حتى ذرف الدموعّ ،

ّ
واشتد يف بعض احلاالت ،فقد ارتقى إىل إقامة املجالس بنحو
ولعل املوقف تزايد
ّ

يش�ابه إىل درجة ما جمال�س العرص احلارض ،إذ يقوم اخلطيب بوع�ظ الناس ،وبعدها

يذك�ر مصيبة احلسين× ،وذلك بحس�ب ما رواه عبد اهلل بن حيي�ى يف النص التايل:

«فلما أت�ت عليه س�نتان ،خرج النبي| مع س�فر إىل س�فر ،فوقف يف بع�ض الطريق،

فس�ئل عن ذلك ،فقال :هذا جربائيل خيربين عن أرض بش�ط
واسترجع ودمعت عيناهُ ،

الفرات يقال هلا :كربالءُ .يقتل فيها ولدي احلسين .فقيل :و َمن يقتله؟ قال :رجل يقال
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وه�ذه الرواي�ة ال تعبرّ ع�ن حالة حزن طبيعي عاش�ه النبي| ،ب�ل كانت احلالة
أشد ،فقد اتخّ ذت طابع ًا تصاعدي ًا ،من تغيرّ ال ّلون ،وهذا يعني درجة عالية من احلزن،
ّ

ل�ه :يزي�د ،وكأنيّ أنظ�ر إىل مرصع�ه ومدفنه .فرجع عن س�فره حزين� ًا ،وصعد وخطب

ووع�ظ واحلس�ن واحلسين بني يدي�ه ،فلماّ ف�رغ وضع ي�ده اليمن�ى عىل رأس احلس�ن،
إن حمم�د ًا عبدك
واليسرى عىل رأس احلسين ،ورفع رأس�ه إىل السماء ،وق�ال :ال ّلهمّ ،
ذريتي وأرومتي ،و َمن أخلفهام يف ُأ ّمتي،
ورسولك ونبيك ،وهذان أطائب عرتيت ،وخيار ّ
أن ولدي هذا مقتول خمذول ،ال ّلهم فب�ارك له يف قتله ،واجعله من
وق�د أخربين جربئي�ل ّ
فضج الناس بالبكاء يف املس�جد،
س�ادات الش�هداء ،ال ّلهم وال تبارك يف قاتله ،وخاذله.
ّ

((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص ،120وج  ،20ص .38املتقي اهلندي ،عيل بن
عبد امللك ،كنز العامل :ج ،11ص.166
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حممر الوجه ،فخطب
فقال النبي| :أتبكون وال تنرصونه؟! ّ
ثم رجع وهو متغيرّ ال ّلونّ ،
خطبة ثانية موجزة ،وعيناه هتمالن دموع ًا»(((.

ويف رواية ُأخرى يروهيا سعيد بن جبري عن ابن عباس نالحظ فيها إقامة النبي|

املرة حرضه إضافة البن عباس وبعض الصحابة ،أصحاب
ملجلس عزاء ،ولكن هذه ّ
الكساء^ ،وفيه يعرض النبي| بعض أحداث كربالء بلوعة وأمل عىل ما سيجري

على س�بطه ورحيانت�ه احلسين× ،فتش�تد حالة الب�كاء ،لتص�ل إىل درج�ة النحيب

والضجي�ج من قبل احلارضين وأهل البيت^ ،قال ابن عباس« :كنت عند رس�ول
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ً
جالس�ا إذ أقبل احلس�ن ،فلماّ رآه بكى وقال :إ ّيل إ ّ
يل .فأجلس�ه عىل فخذه اليمنى،
اهلل|
ثم أقبل احلسين ،فلماّ رآه بكى ،وقال مثل ذلك ،فأجلس�ه عىل فخذه اليرسى ،ثم أقبلت

فاطم�ة فرآه�ا ،فبك�ى ،وقال مثل ذلك ،فأجلس�ها بني يدي�ه ،ثم أقبل عيل ف�رآه ،فبكى،

وق�ال مث�ل ذلك ،وأجلس�ه إىل جانب�ه األيمن ،فقال ل�ه أصحابه :يا رس�ول اهلل ،ما ترى
بالنبوة،
ُرس برؤيته؟ فقال :وال�ذي بعثني
ّ
واح�د ًا م�ن هؤالء إلاّ بكيت ،أو ما فيه�م من ت ّ

أحب إ ّ
يل منه�م ،وإنّام بكيت ملا
واصطف�اين على مجيع ّ
الربية ،ما عىل وجه األرض نس�مة ّ
ّ
حيل هبم من بعدي ،وذكرت ما يصنع هبذا ولدي احلسين ،كأنيّ به وقد اس�تجار بحرمي

وقبري فال جيار ،ويرحتل إىل أرض مقتل�ه ومرصعه ،أرض كرب وبالء ،تنرصه عصابة
من املس�لمنيُ ،أولئك س�ادة ش�هداء ُأمتي يوم القيامة ،فكأنيّ أنظر إليه وقد ُرمي بسهم،
فخر عن فرس�ه رصيع ًا ،ثم ُيذب�ح كام ُيذبح الكبش مظلوم ًا .ث�م انتحب وبكى ،وأبكى
ّ

َم�ن حول�ه ،وارتفعت أصواهتم بالضجيج ،ثم قام وهو يقول :ال ّلهم إنيّ أش�كو إليك ما
184
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يلقى أهل بيتي بعدي»(((.

ّ
حد ًا يف بيان جتس�يد النبي‘ لش�عائر احلسين×
ولع�ل الرواية األخرية بلغت ّ

بصورة تشبه ما دأب عليه أتباع أهل البيت^ يف جمالسهم.

((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص .9ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.14
((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص 12ـ .13

اجملسدة لشعائر احلسني×
مواقف أمري املؤمنني والزهراء واإلمام احلسن^ ِّ

حينما راجعنا الروايات يف هذا املقام ،مل نجدها بالكثرة التي الحظناها يف مواقف

الرسول| جتاه سبطه ورحيانته احلسني×.

إنّ م�ا ظفرن�ا ب�ه ـ إضاف�ة مل�ا ج�اء يف خرب س�عيد بن جبير ـ بخصوص جتس�يد

الزهراء’ ،لش�عرية البكاء عىل ّ
فلذة كبدها ،هو خرب طويل يلتقي فيه الرس�ول|

بالزه�راء’ ،وهي حتمل ولدها احلسين× ،فيق�ول النبي|« :لع�ن اهلل قاتليك،

ولعن اهلل س�البيك ،وأهلك اهلل املتوازرين عليك ،(((»...حتى تس�أله الزهراء’ عن
وخيربها النبي| بمن سيبكي عليه من الناس ويذكره وال ينساه(((.

متعددة ،ويف
خيص أمري املؤمنني× ،فلقد جاءت روايات عديدة وبطرق ّ
أما فيام ّ

أماكن خمتلفة ،خيرب فيها بمقتل اإلمام احلسين× ،وحييي يف بعضها ش�عائره ،فيبكيه

بعد ،ومن
تارةً ،وينعاه بأمل تار ًة ُأخرى ،وهو يذكر ما جيري عليه ،هذا واحلادثة مل تقع ُ
هذه الروايات:

1ـ ع�ن عبد اهلل بن نجي عن أبيه «أنه س�ار مع علي ،وكان صاحب مطهرته،

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

غاية وسبب ذلك ،فيجيبها النبي| بام سيجري عىل احلسني× ،فتسرتجع وتبكي،

فلّم�اّ حاذى نين�وى ،وهو منطلق إىل ص ِّفين ،فنادى عيل :اصرب أب�ا عبد اهلل ،اصرب

أب�ا عبد اهلل بش�ط الفرات .قلت :وم�اذا؟ قال :دخلت عىل النبي(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم)
ذات يـ�وم وعين�اه تفيضان .قل�ت :يا نبي اهلل ،أغضبك أحد؟ ما ش�أن عينيك تفيضان؟
أن احلسين ُيقتل بشط الفرات .قال :فقال:
قال :بل قام من عندي جربيل قبلّ ،
فحدثني ّ

فمد يده ،فقب�ض قبضة من تراب
ه�ل لك إىل أن ُأش�مك من تربت�ه؟ قال :قلت :نع�مّ .
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.144
((( ُانظر :املصدر السابق :ص144ـ .145
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عيني أن فاضتا»(((.
فأعطانيها ،فلم أملك ّ

جيسد اإلمام× شعرية البكاء عىل ولده احلسني× ،فقد روى ابن أعثم
2ـ وهنا ّ

الك�ويف عن ابن عب�اس ،يف ذكر خروج أمري املؤمنني× إىل ص ّفين ملحاربة معاوية،

وق�د أورده يف حدي�ث طوي�ل يق�ول فيه ...« :حتى ن�زل بكربالء ،ثم نظر إىل ش�اطئ

الفرات ،وأبرص هنالك نخي ً
ال ،فقال :يا بن عباس ،أتعرف هذا املوضع؟ فقال :ال يا أمري
املؤمنين م�ا أعرفه .قال :أما إنّك لو عرفته كمعرفتي مل تك�ن جتاوزه حتى تبكي لبكائي.
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عيلبكاء ش�ديد ًا ،حتى اخض ّلت حليته بدموعه ،وسالت دموعه عىل
ثم بكى
ً
قالّ :
ثم التفت إىل احلسين ،فقال:
ص�دره ،ثم جعل يقول :أواه مايل وآلل أيب س�فيانّ .

اصرب أبا عبد اهلل ،فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى بعدي.(((»...

وم�ن تلك املواقف بكاء رحيانة الرس�ول| احلس�ن املجتبى× حس�ب ما جاء

«أن احلسين بن عيل
ج�ده|ّ :
يف رواي�ة ع�ن اإلمام الصادق× ،ع�ن أبيه× ،عن ّ

ب�ن أيب طال�ب× دخل يوم ًا إىل احلس�ن× ،فلماّ نظ�ر إليه بكى ،فقال ل�ه :ما يبكيك يا
يدس
أبا عبد اهلل؟ قال :أبكي ملا ُيصنع بك .فقال له احلس�ن×ّ :
س�م ّ
إن الذي يؤتى إ ّيل ّ
إ ّيل ُفأقت�ل ب�ه ،ولك�ن ال ي�وم كيومك يا أب�ا عب�د اهلل ،يزدلف إليك ثالث�ون ألف رجل،

جدنا حمم�د‘ ،وينتحلون دين اإلسلام ،فيجتمعون عىل قتلك،
يدع�ون أنهّ�م من ُأ ّمة ّ
ّ

وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسبي ذراريك ونسائك ،وانتهاب ثقلك ،فعندها ّ
حتل
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ببن�ي ُأمية اللعنة ،ومتطر السماء رماد ًا ودم ًا ،ويبكي علي�ك ّ
كل يشء ،حتى الوحوش يف

الفلوات ،واحليتان يف البحار»(((.

((( ابن حنبل ،أمحد :املسند :ج ،1ص .85ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية :ج ،8ص.217
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،2ص.552-551
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص177ـ .178

استنتاجات

من األجدر هنا أن نلقي ـ بعد هذا العرض الروائي ـ نظرة ُأخرى؛ لنتبينّ جمموعة

دالالت تتضح من خالل قراءتنا هلا ،ويمكن إمجاهلا فيام ييل:

ّأوالً :إنّ مجيع تلك الروايات التي نُقلت عن رسول اهلل| مل تصدر يف عام واحد،

جس�د الرسول| الش�عائرية بأبلغ صورها يف فرتات مرتاوحة؛ ّمما يكشف عن
وقد ّ
عدة ُأمور منها:
يؤيد ما ذهبنا إليه ّ
عملية تأسيس وجتذير هلا يف نفوس املسلمني آنذاك ،و ّمما ّ
عدة أشخاص وبطرق خمتلفة.
أ ـ جميء الروايات عىل لسان ّ

األحاديث النبوية ،فمنها ما يشير إىل زمن والدة اإلمام احلسين بن عيل÷ ،ومنها
ما يشير إىل صدورها يف الس�نة ُ
األوىل من والدته ،وداللة بعض األلفاظ عىل مراحل
م�ن عمر اإلمام× ونش�أته ،ومن تل�ك األلفاظ« :يدرج» ،أو «ج�اء فاقتحم الدار»،
«إن احلسن واحلسني كانا يلعبان بني يدي رسول اهلل‘» ،وغريها مما ورد يف روايات
و ّ
ُأخرى تركناها لالختصار.

تدرج
ف�إنّ م�ن املالحظ م�ن تلك العب�ارات
التن�وع الزمني الذي يكش�ف ع�ن ّ
ّ

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

ب ـ االقرائ�ن الزمني�ة الت�ي تظه�ر م�ن خلال دالالت األلف�اظ ،خصوص� ًا يف

مراح�ل عمر اإلمام× وترعرعه ،والت�ي اقرتنت بنزول جربائيل واملالئكة ،وإخبار

النبي‘ بمقتل احلسني× ،وتقديم العزاء لرسول اهلل‘ ،مضاف ًا إىل تطور املوقف

وغ�م ،إىل إقامة جملس ووع�ظ وخطبة وذكر
وهم
ّ
من قبل الرس�ول‘ ،فم�ن بكاء ّ
ملصيبة احلسني×.

ثاني� ًا :أش�ارت بعض األلف�اظ إىل ما يرتبط باحلالة الوجدانية والنفس�ية لرس�ول

اهلل‘ والزهراء وأمري املؤمنني÷ ،وما كان ينتاهبم من احلزن واألسى ،وباإلمكان

أن نرص�د تلك احلالة من خالل العب�ارات الواردة يف تلك األخبار ،ونذكر منها عىل
سبيل املثال:

187

1ـ بكاء النبي| ونحيبه حني والدة اإلمام احلسني× ،حينام ُأخرب بمقتله ،وهو

ما أوضحته بعض الروايات.

مغتمـ ًا كاسف البال،
 2ـ ظهور عالئم احلزن عىل وجه رس�ول اهلل| ،وأنّه كان ّ

ً
فضلا ع�ن بعض األلفاظ ذات املداليل األكثر حزن ًا ،ومنه�ا :ما جاء يف رواية اإلمام

عيل× حيث يقول« :دخلت عىل رسول اهلل وعيناه تفيضان من الدموع» ،ومنها :بكاء
أمير املؤمنني× بكا ًء ش�ديد ًا ،حتى اخض ّل�ت حليته بدموعه ،وس�الت دموعه عىل
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صدره.

حددت بعض تلك الروايات قاتل اإلمام احلسين×ّ ،بينت موقف
ثالث ًا :بعدما ّ
النب�ي‘ من�ه ،إذ أخ�ذ النب�ي‘ يدعو علي�ه ويلعنه ،وبينّ ل ُ
ش�دة
أل ّمة اإلسلامية ّ
غض�ب اهلل علي�ه ،وهو ما ا ّتضح من بع�ض الروايات التي نقلناها س�ابق ًا ،ويف ذلك

جتسيد عميل ل ّلعن والدعاء عىل قتلة رحيانة الرسول‘.

ّ
ولعل أكثر الروايات أشارت إىل أنّ جربائيل×
املطهرة،
رابع ًا :التأكيد عىل الرتبة ّ

وقدموا له العزاء ،أروه تربة اإلمام احلسني×
واملالئكة الذين زاروا رسول اهلل‘ّ ،

ومحلوها إليه ،ووصفوا تربته بأنهّ ا محراء ،وأنهّ ا ذات رائحة زكية .والظاهر من االهتامم

خصها اهلل
هذا عظمتها وفضلها؛ إذ جعل اهلل الشفاء فيها واحدة من خصائصها التي ّ

تعاىل هبا(((.

يتداعى للخاطر بعدما وصلنا إىل هذا املقام ،أنّ هذه األخبار التي أخرب هبا رسول
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م�رة ،تعلن عن غاي�ة تتبع ذلك ،وه�ي أنهّ ا ،يف الوق�ت الذي تُعترب
اهلل‘ أكث�ر م�ن ّ
تؤسس لشعائرية مراس�م العزاء احلسيني
جتس�يد ًا من قبل النبي‘ لتلك الش�عائرّ ،
ّأو ً
الّ ،
ّ
املتكرر وتقديمهم العزاء لرسول اهلل‘
ولعل يف نزول املالئكة
وجتذرها ثاني ًا،
ّ

((( ُانظر :الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،4ص .588الصدوق ،حممد بن عيلَ ،من ال حيرضه
الفقيه :ج ،2ص599ـ .600الفتال النيسابوري ،حممد بن الفتال ،روضة الواعظني :ص411ـ.412
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،لسان امليزان :ج ،2ص.237

تأكيد ًا عىل إقامة تلك الشعائر.

خامس� ًا:لو ألقين�ا نظ�رة إمجالية على تلك املواق�ف ،وردود أفع�ال النبي‘ عىل

إخبارات جربائيل× ،نخرج بالنتائج التالية:
1ـ الدعوة لنرصة اإلمام احلسني×.

2ـ االقتص�ار عىل قي�ام النبي| والزهراء‘ وأمري املؤمنني× بتجس�يد بعض

تلك الشعائر ،وعدم اقرتاهنا بالدعوة للزيارة أو ما شابه ذلك من ُ
األمور التي نجدها

يف املرحلة الثانية.

وتبدلت بام ينس�جم
وبعبارة ُأخرى :نس�تطيع القول :إنّ أدبيات الرواية اختلفت ّ

املرجوة من
م�ع األوض�اع والظ�روف املحدقة هبا ،وبما ي�ؤ ّدي إىل حتقيق األه�داف
ّ
الثورة.

الفرتة الثانية :جتسيد الشعائر احلسين ّية بعد حدوث واقعة كربالء

ج�اءت مرحلة جتذير الش�عائر م�ن قبل األئمة^؛ اس�تمرار ًا ملرحلة التأس�يس

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

يف املرحلة التالية ،وهذا ما يميز روايات املرحلة ُ
األوىل التي سبقت الواقعة عام تالها
ّ

والتنصيص والتجس�يد الذي صدر عن رسول اهلل‘ واألئمة^ يف املرحلة ُ
األوىل

مرويات وممارسات.
التي سبقت شهادة اإلمام احلسني× عىل شكل ّ

وقد برزت الش�عائر كمامرس�ات عىل نطاق أوسع بعد ش�هادة اإلمام احلسني×

س�نة (61ه�ـ681/م) يف كربالء؛ إذ كان طريق احلفاظ على نتائج الثورة ومعطياهتا
يم�ر عبر اس�تمرار تل�ك الش�عائر ،واحليلول�ة دون القضاء عليه�ا ،وهذا م�ا يربزه
ّ
ويوضح�ه اإلم�ام زي�ن العابدين× ملّا س�أله إبراهيم ب�ن طلحة بن عبي�د اهلل حينام
ّ

اس�تقبله بقول�ه« :ي�ا علي ب�ن احلسينَ ،م�ن غل�ب؟ ...فقال ل�ه عيل بن احلسين×:
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عد اإلمام زين
ثم أقم»((( .فقد ّ
إذا أردت أن تعلم َمن غلب ،ودخل وقت الصالة ،فأ ّذن ّ
العابدين× استمرار شعائر اهلل علن ًا ،وعىل رؤوس األشهاد دلي ً
حسي ًا عىل انتصار
ال ّ
هنضة اإلمام احلسني×.

بد أن يسجّل التاريخ اإلسالمي دور اإلمام عيل بن احلسني× يف كشف
وهنا ال ّ
الزيف األُموي ،وبيان مظلومية اإلمام احلسني وأهل بيته^ ،سواء يف الكوفة أم يف
الشام ،فلقد استمر اإلمام× عىل هنجه يف ترسيخ الشعائر يف وجدان ُ
األمة ،وتعميق
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العاطف�ة يف نف�وس املس�لمني ،وتوجيهه�م من خالهل�ا ،وقد اغتنم اإلم�ام× مجيع
الف�رص للقيام بذلك ،حت�ى أصبحت تلك املواقف منطلق ًا جلمي�ع األحرار ،ولربام

كان م�ن أروع م�ا يم ّث�ل تلك احلالة خطبته× يف الش�ام ،إذ قال ...« :أن�ا ابن املر ّمل

اجلن يف الظلامء ،أنا ابن َمن ناحت عليه الطيور يف اهلواء.
بالدم�اء ،أنا ابن َمن بك�ى عليه ّ
ضج الناس بالبكاء والنحيب ،وخيش يزيد أن تكون
فلام بلغ كالمه× إىل هذا املوضعّ ،

فتنة ،فأمر املؤ ّذن أن يؤ ّذن للصالة.(((»...

فقد أراد اإلمام السجاد× إلفات نظر املسلمني إىل أهداف النهضة احلسينية عرب

التأثري يف الرأي العام ،وذلك من خالل أمرين:

أحدمها :تعريف الناس بنفسه وبأهل بيته^ ،وكيف اقتادهتم السلطة ُ
كأسارى،

وهم أهل بيت النبي|.

ثانيهام :تعريف الناس بمظلومية اإلمـام احلسين×ّ ،مما حرك يف النفوس ازدراء

بعدة أنح�اء كان أوضحها تفاعل
فع�ل احلاك�م ،واالحتجاج عليه ،األمر ال�ذي برز ّ
الناس وجداني ًا بالبكاء.
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جس�ده أه�ل البيت^ من
وس�نحاول تس�ليط الض�وء يف ه�ذه املرحل�ة عىل ما ّ

حتول حالة التجس�يد إىل صور ال تفارق
الش�عائر ،وما ّ
أسس�وا له بعد الواقعة ،وبيان ّ
املخيلة مهام تباعد الزمن ،وتعاقبت الدهور ،وقد مت ّثل ذلك يف الشعائر التالية:

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص .677املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.177
((( احلائري ،جعفر عباس ،بالغة اإلمام عيل بن احلسني× :ص.103

الشعرية ا ُ
ألوىل :البكاء على احلسني×

ليس�ت ش�عرية البكاء عىل أيب األحرار× أمر ًا حيتاج إىل بيان ،فهي مت ّثل الذروة

رس�خ اإلمام زين
الت�ي يصب�و إليها قارئ املقت�ل والذاكر ملصيبة احلسين× ،ولقد ّ

واس�تمر
العابدين× الش�عائر احلس�ينية برفعه ش�عار الب�كاء طيلة عمره الرشيف،
ّ
ذل�ك الفع�ل يف زم�ن مجيع األئمة^ م�ن بعده ،فلم ي�زل اإلمام باكي� ًا ليله وهناره،
حت�ى أرشف موىل لعيل بن احلسين÷ ،وهو يف س�قيفة له س�اجد يبك�ي ،فقال له:

ﯢ ﯣ)((( ،إنّه فقد ابن ًا واحد ًا ،وأنا رأيت أيب ومجاعة أهل بيتي ُيذبحون حويل»(((.
ولي�س أبلغ من وصف اإلم�ام الصادق× للحالة التي كان عليها اإلمام عيل بن

احلسني× حيث قال« :بكى عيل بن حسني÷ عىل أبيه احلسني عرشين سنة ،أو أربعني

سنة(((،وماوضعبنييديهطعام ًاإلاّ بكىعىلاحلسني×،حتىقاللهموىلله:جعلتفداكيا

ابن رس�ول اهلل ،إين أخاف عليك أن تكون من اهلالكني ،قال( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)((( ،إين مل أذكر مرصع بني فاطمة إلاّ خنقتني

العربة لذلك»(((.

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

«يا موالي ،يا عيل بن احلسني ،أما آنَ حلزنك أن ينقيض؟ فرفع رأسه إليه ،وقـال :ويلك
ربه يف أقل مما رأيت حتى قال( :ﯡ
– أو ثكلتك ُأمك – واهلل ،شكا يعقوب إىل ّ

ويذك�ر أنّ الكمي�ت أت�ى اإلمام الباق�ر× ،فأذن له ً
ليلا وأنش�ده ،فبكى اإلمام

الباق�ر× ،ث�م قـ�ال« :ي�ا كمي�ت ،ل�و كان عندنا م�ال ألعطين�اك ،ولكن ل�ك ما قال
((( يوسف :آية.84
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص .214الربوجردي ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة:
ج ،3ص.478
((( الرتديد من الرواي.
((( يوسف :آية.86
حممد بن ع ّ
يل ،اخلصال:
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص .213و ُانظر :الصدوقّ ،
ص.273
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مؤيد ًا بروح القدس ما ذببت
رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وسلّم) حلسان بن ثابت :ال زلت ّ

ع ّنا أهل البيت»(((.

وهكذا كانت حالة البكاء الش�ديد التي يعيشها أئمة أهل البيت^ ،وخصوص ًا

ّ
عندم�ا ّ
ولعل أوض�ح صورة هلا هي م�ا جاء يف رواي�ة عبد اهلل بن
حي�ل يوم الع�ارش،
يصور فيها احلالة املؤملة التي كان يعيشها اإلمام الصادق× حيث قال:
س�نان ،التي ّ

«دخلت عىل س�يـدي أيب عبد اهلل جعفر بن حممد÷ يف يوم عاش�وراء ،فألفيته كاسف
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ال ّل�ون ،ظاهر احلزن ،ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ املتس�اقط .فقلت :يا بن رس�ول

أن احلسين
أو يف غفلة أنت؟ أما علمت ّ
م�م ب�كاؤك؟ ال أبكى اهلل عينيك! فقال يلَ :
اهللّ ،
ابن عيل ُأصيب يف مثل هذا اليوم؟ فقلت :يا سيدي ،فام قولك يف صومه؟ فقال يل :صمه

ً
كملا ،وليكن إفطارك
م�ن غير تبييت ،وافط�ره من غري تش�ميت ،وال جتعله يوم صوم
بع�د صلاة العرص بس�اعة عىل رشبة من م�اء ،فإنّه يف مث�ل ذلك الوقت م�ن ذلك اليوم

جت ّلت اهليجاء عىل آل رس�ول اهلل ،وانكش�فت امللحمة عنهم ،ويف األرض منهم ثالثونَ
ٍ
حي ًا،
رصيع� ًا يف مواليه�مّ ،
يعز عىل رس�ول اهلل‘ مرصعهم ،ول�و كان يف الدني�ا يومئذ ّ
املعزى هبم .قال :وبكى أبو عب�د اهلل حتى اخض ّلت حليته
لكان(صل�وات اهلل عليه) ه�و ّ

بدموعه.(((»...

جده
ش�دة حزن�ه وبكائه عىل ّ
أم�ا اإلمام موس�ى بن جعفر÷ ،فخري َمن يصور ّ

اإلم�ام احلسين ب�ن عيل÷ ،وما ج�رى عليه يف يوم عاش�وراء ،هو م�ا رواه اإلمام
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الرضا× بقوله« :كان أيب إذا دخل ش�هر حمرم ،ال ُيرى ضاحك ًا ،وكانت الكآبة تغلب
عليه حتى يميض منه عرشة أيام ،فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه

وبكائه ،ويقول :هو اليوم الذي قتل فيه احلسني(صلوات اهلل عليه)»(((.
((( املسعودي ،عيل بن احلسني ،مروج الذهب :ج ،3ص.229
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد :ص.782
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.191

يمتد لعرشة
هذا النص يبينّ لنا أنّ حزن وحداد اإلمام موس�ى بن جعفر× كان ّ

أش�دها عليه يوم العارش من
حمرم حتى العارش منه ،وكان ّ
أيام ،ابتدا ًء من ّأول ش�هر ّ
التط�ور إىل مجوع الش�يعة؛ إذ ه�ي تقتدي بفعل
حم�رم ،فم�ن الطبيع�ي أن ينتقل هذا
ّ
ّ

وتتأسى به.
اإلمام×
ّ

ولق�د اس�تمرت هذه الع�ادة باختاذ العشرة ُ
األوىل من املحرم ّأي�ام حداد وحزن
ّ

الري�ان بن ش�بيب عن اإلم�ام الرض�ا× بقوله:
وب�كاء بع�د ذلك ،وه�ذا م�ا ّأكده ّ

إن كنت
ذريته ،وس�بوا نس�اءه ،وانتهبوا ثقله ،فال غفر اهلل هلم ذلك أبد ًا! يا بن ش�بيبّ ،
ّ
باكي ًا ليشء فابك للحسين بن عيل بن أيب طالب^ ،فإنّه ُذبح كام ُيذبح الكبش ،و ُقتل

مع�ه من أه�ل بيته ثامنية عرش رج ً
ال ،ما هلم يف األرض ش�بيهون ،ولقد بكت السماوات
خديك ،غفر
الس�بع واألرضون لقتله ...إن بكيت عىل احلسني حتى تصري دموعك عىل ّ
كل ذنب أذنبته ،صغري ًا كان أو كبري ًا ،قلي ً
اهلل لك ّ
رسك
ال كان أو كثري ًا .يا بن شبيب ،إن ّ

رسك أن تكون معنا
أن تلقى اهلل وال ذنب عليك ،فزر احلسني× ...يا بن شبيب ،إن ّ
أن
يف الدرج�ات العىل م�ن اجلنان ،فاحزن حلزننا ،وافرح لفرحن�ا ،وعليك بواليتنا ،فلو ّ

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

حيرمون فيه الظلم والقتال
« ...يا بن شبيبّ ،
املحرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية ّ
إن ّ
حلرمت�ه ،فما عرفت ه�ذه ُ
األمة حرمة ش�هرها ،وال حرمة نبيها ،لقد قتلوا يف هذا الش�هر

رج ً
أحب حجر ًا حلرشه اهلل معه يوم القيامة»(((.
ال ّ

جده اإلمام
وهك�ذا احلال عند صاحب العرص احلجة بن احلس�ن ،#فقد بكى ّ

ومساء ،وألبكني عليك بدل
احلسني× كام يشهد له قوله ...« :#فألندبنك صباح ًا
ً

وتأس�ف ًا عىل ما دهاك وت ّلهف ًا ،حت�ى أموت بلوعة املصاب،
الدم�وع دم ًا ،حرسة عليكّ ،

وغصة االكتياب.(((»...
ّ

حممد بن عيل ،عيون أخبار الرضا× :ج ،2ص 268ـ .269
((( الصدوقّ ،
((( املشهدي ،حممد بن جعفر ،املزار :ص .501املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،98ص.238
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الشعرية الثانية :ذكر مصيبة احلسني× ونشرها

تش�تمل هذه الش�عرية عىل ذكر أهل البيت^ ملظلومية اإلمام احلسين× ،وما

س�يام أتباعهم ـ عىل ذلك،
جرى عليه ،وبياهنا للقريب والبعيد،
ّ
وحث املس�لمني ـ ال ّ
مضاف� ًا إىل دعوهت�م للب�كاء عليه ،حيث روي ع�ن إمامنا الباق�ر×(« :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)((( [فقال اإلمام الباقر×]:
إن بكاءكم عليه ،وحديثكم بام جرى عليه ،وزيارتكم قربه،
احلسني بن عيل منهم ،وواهلل ّ

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

نرصة لكم يف الدنيا ،فأبرشوا فإنّكم معه يف جوار رس�ول اهلل|»((( .وإنّه أجر الرس�الة

لقوله تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(((.

جلي ًا من خالل توجي�ه اإلمام الباقر× ألحد أتباعه
ويظهر تأكيد هذه الش�عرية ّ
ّمم�ن مل ّ
يتمك�ن من إقام�ة العزاء عند قرب اإلمام احلسين× حينام أرش�ده بقوله« :ثم
لين�دب احلسين× ويبكي�ه ،ويأمر َم�ن يف داره بالبكاء علي�ه ،ويقيم فـ�ي داره مصيبته

بإظهار اجلزع ،ويتالقون بالبكاء»(((.

الشعرية الثالثة :رثاء احلسني× بالشعر

املتحرك ،وعنرص ًا من عنارص
يعد شعر الرثاء احلسيني وسيلة من وسائل اإلعالم
ّ
ّ

تصوير احلدث ،ونقل املأس�اة احلس�ينية من خالل متثيل تلك املعاين بالشعر الرثائي.
و ُيعتبر هذا الش�عر أح�د أركان املجالس احلس�ينية ،إن مل يكن هو األس�اس فيها؛ إذ
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يعم�ل على نقل املأس�اة وتصويره�ا بام يثري احل�زن يف النف�وس ،وهيي�ج العواطف،
ويس�تدر الدم�وع ،وهو يؤ ّدي م�ا أراده أئمة أهل البيت^ من رب�ط ُ
األمة وجداني ًا
((( غافر :آية .51
((( الثاميل ،أبو محزة ،تفسري أيب محزة الثاميل :ص.290
((( الشورى :آية.23
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.326

حد
حية يف النفوس ،هذا اإلحياء الذي يم ّثل يف ّ
بمأس�اة اإلمام احلسني× ،وجعلها ّ
ذات�ه عملي�ة جتديد الوالء مع أهل البي�ت^ ،والتعبري عن التعاط�ف الوجداين مع

حقوقهم املسلوبة.

ي�أل أهل البيت^ جهد ًا بغية ترس�يخ الش�عائر احلس�ينية يف وجدان ُ
ومل ُ
األمة،

م ّتخذي�ن ُس�ب ً
ال خمتلفة إلحياء تلك الش�عائر التي من ش�أهنا أن جتع�ل ذكرى اإلمام
كل حني ،وهذا من شأنه أن يرسخ لدى ُ
ومتجددة يف ّ
األمة
احلسني× ماثلة للعيان،
ّ
ّ
أهداف حركة اإلمام احلسين× ومبادئها اإلصالحية ،وما يستلزمه ذلك من سلب
ولعل ّأول ش�عر رثائي حس�يني هو ما قاله اإلمام عيل بن احلسين× بعد مقتل

موبخ ًا أهل
اإلمام احلسين× من مقاطع ش�عرية يرثي فيها أباه اإلمام احلسني×ّ ،
الكوفة عىل ما كان منهم من نكث للعهود ،واخلروج عىل اإلمام وقتله ،يقول×:
إن ُقتِ َ
ُ
وش�يخ ُه
احلسين
�ل
ال
ُ
غ�رو ْ
َ
فلا تفرح�وا ي�ا َ
أه�ل كوف� َة بالذي

ِّ
ٌ
بش�ط النه� ِر نفسي ف�داؤ ُه
قتي�ل

ٍ
حسين وأكرما
َق ْد كانَ خري ًا ِم ْن
صي�ب حسين كانَ ذلك أعظام
ُأ
َ
ن�ار جه َّنام
ُ
ج�زاء ال�ذي أردا ُه ُ

()1
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ملرشوعية األعداء.

يب�دي اإلمام زي�ن العابدين× من خالل هذه املقطوعة مش�اعر حزن�ه جتاه أبيه

جده أمري املؤمنني× الذي
اإلمام احلسين× الذي قتل بجنب شط الفرات ،وعىل ّ

كان أفض�ل من اإلمام احلسين× ،والذي ُقت�ل بالكوفة أيض� ًا ،ويؤاخذ اإلمام×

يؤس�س لرمزية عطش
أه�ل الكوف�ة بفعلتهم ،وباس�تعامله لرتكيب (ش�ط الفرات) ّ
اإلمام احلسني× ،األمر الذي يضيف بطبيعة احلال للرثاء لوعة وأمل ًا وحرقة.

كذل�ك رثت الس�يدة زينب’ أخاها اإلمام احلسين× ملّا رأت رأس�ه مرفوع ًا

عىل القنا ،فأومأت إليه بحرقة ،وهي تقول:

((( الطربيس ،أمحد بن عيل ،االحتجاج :ج ،2ص.32
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اس��ت��ت��م ك�ماال
ي��ا ه��ل�ا ًال مل��ا
َّ
همَّ�ت ي�ا ش�قيقَ ف�ؤادي
م�ا ت ََو ُ
فاط�م الصغير ُة ك ِّلمه�ا
ي�ا أخ�ي
ُ

غا َل� ُه َخ ْس ُ
�ف ُه فأب�دَ ى غروب�ا
��ق��در ًا مك ُتوبا
ك��انَ ه��ذا ُم َّ
()1
أن َي ُذوب�ا
ْ
قلبه�ا ْ
فق�د كا َد ُ

تصور بذلك حرسهتا
وهن�ا راحت ّ
تبث لرأس املوىل الش�كوى بعاطفة مش�بوبةّ ،
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وحرست بنات اإلمام× عىل فقدانه ،وما حلقهم من اليتم بمقتله.
و ّممن رثى اإلمام احلسني× من أهل البيت ُأم كلثوم بنت أمري املؤمنني× عندما
مطلعها:
عاد الركب احلسيني إىل مدينة رسول اهلل‘ ،فأنشدت قصيدة
ُ
ِ ِ ()2
ِ
فباحلرسات واألحزان جينا
م��دي��ن�� َة ج���دِّ ن���ا ال تقبلينا

جلدها
وه�ي قصي�دة طويلة تربوا عىل الثالثني بيت ًا مش�بعة بعاطفة احلزن والش�كوى ّ
وألمها الزهراء’ ،تش�كو خالهلا غدر ُ
رس�ول اهلل‘ ُ
األ ّمة وبط�ش الظاملني ،وما
القاه اإلمام احلسني× ،وما عانته السبايا من عنت وقسوة يف رحلة السبي.

ثم�ن أهل البي�ت^ مواقف الش�عراء ،ونرصهت�م احلقيقية لقضي�ة اإلمام
وق�د ّ

كرم اإلمام الباقر× َم�ن يفد عليه من
احلسين× ،ووالئه�م آلل بيت النبوة ،فق�د ّ

الش�عراء الذين يرثون اإلمام احلسين× بوعده ّإياهم بثواب اآلخرة ،والدعاء هلم،
ومنحه�م جزي�ل العط�اء ،و ُيذكر أنّ الكمي�ت أتى اإلم�ام الباقر× ،ف�أذن له لي ً
ال،
وأنشده قصديته امليمية التي يقول فيها:
ٍ
�م ُمس�تها ِم
�ن
لقل�ب ُم َّتي ٍ
َم ْ
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ج�ن ُ
َب ْ
وأب�دي
�ل
َ
ه�واي ال�ذي ُأ ُّ

ٍ
صب�وة وال أح�كا ِم
غير م�ا
َ

أج ِّ
�ل األن�امِ
لبن�ي
ٍ
هاش�م َ

()3

((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص .115القندوزي احلنفي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع
املودة لذوي القربى :ج ،3ص.87
((( ُانظر :القندوزي احلنفي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة لذوي القربى :ج  ،3ص .94املجليس ،حممد
باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.197
((( املرزباين اخلراساين ،حممد بن عمران ،خمترص أخبار شعراء الشيعة :ص.74

فلماّ بلغ قوله:

بالط�ف ُغ َ ِ
ِّ
ٍ
�م
وقتي�ل
�ودر م ُنه ْ

غ��وغ��اء ُأم ٍ
���ة َ
وطغا ِم
ب�ينَ
ِ َّ

ثم قـال« :يا كميت ،ل�و كان عندنا مال ألعطيناك ،ولكن
بك�ى اإلمام الباقـر×ّ ،

مؤي�د ًا بروح
ل�ك م�ا قال رس�ول اهلل(صلىّ اهلل عليه وس� ّلم) حلس�ان بن ثاب�ت :ال زلت ّ
الق�دس م�ا ذببت ع ّنا أهل البي�ت»((( .ويف رواية ُأخرى قال اإلم�ام الباقر×« :ال ّلهم
اغف�ر للكمي�ت! ال ّلهم اغفر للكميت ...فأعطاه اإلمام× ألف دينار وكس�وة ،فقال له
الكمي�ت :واهلل ،م�ا أحببتكم للدني�ا ،ولو أردت الدني�ا ألتيت َمن ه�ي يف يديه ،ولك ّني

أقبله ،فر ّده و َقبِل الثياب»(((.

وقد احتفى س�ائر أئمة أهل البيت^ بالش�عراء ،فكانوا يس�تقبلوهنم يف بيوهتم،

ولقد ارتبط رثاء أولئك الشعراء بمجالس عقدها األئمة^ من أجل البكاء فيها عىل

اإلمام احلسني× ،ونرى تلك الظاهرة تربز عىل أوجها يف زمن اإلمام الصادق×؛
لوفرة الش�عراء الذين كانوا يقولون الشعر يف احلسين× ،أو ظهور املنشدين الذين
ينشدون قصائد قد رثى هبا الشعراء اإلمام احلسني×.

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

أحببتكم لآلخرة ،فأ ّما الثياب التي أصابت أجسامكم ،فأنا أقبلها لربكاهتا ،وأ ّما املال فال

وهنال�ك مجلة من املجالس احلس�ينية التي عقدها أئمة أه�ل البيت^ بحضور

الش�عراء ،وقد أرشك أئمة أهل البيت^ النس�اء يف سماع تلك املجالس واحلضور

فيه�ا ،وكان حضورهن بمعزل عن الرجال ،يس�معن م�ن وراء حجاب ،ومنها تلك

الس�يد احلمريي ،فقد روى عيل بن إسماعيل
املجالس التي عقدت بحضور الش�اعر
ّ

للس�يد ،فأمره
ع�ن أبي�ه ق�ال« :كنت عن�د أيب عب�د اهلل جعفر بن حمم�د إذ اس�تأذن آذنه
ّ
((( املسعودي ،عيل بن احلسني ،مروج الذهب :ج ،3ص.229
((( أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،17ص.20
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بإيصاله ،وأقعد حرمه خلف سرت ،ودخل فس ّلم وجلس ،فاستنشده فأنشده قوله:
ألعظ ِم ِ
��د ِ
�ل ُ
ث احلس ِ
ُفق ْ
م��ر ْر عىل َج َ
ني
الز ِك َّي�ه
�ه َّ
ُا ُ
ٍ
ِ
يا ُ
س�اكبة رو َّي�ه
وطف�اء
ـــن
أعظمـــ ًا ال
َ
زلـــت ِم ْ
�ل بِ ِ
ِ
َ
فأط ْ
وق�ف َامل ِط َّيه
�ه
م����ر ْر َت بقبـــ ِر ِه
وإذا
َ
ِ
ـه ِ
ِ
ــه ِر
ــر
ـــــق َّيـه
ـرة ال َّن
للم َط َّ
وابك ا ُمل َّ
وا ُمل َط َّ
ُ
طه َ
ٍ
ِ
ِ
لواحده�ا َاملنِ َّي�ه
يوم� ًا
���ت
ك��ب��ك��اء ُم
��ع��ول��ة أ َت ْ
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خديه ،وارتفع الرصاخ والبكاء من داره،
ق�ال :فرأيت دموع جعفر بن حممد
تتحدر عىل ّ
ّ

حتى أمره باإلمساك فأمسك»(((.

وهنالك جمالس ُأخرى عقدت بحضور شـعراء آخرين ،منهم :الشاعر أبو هارون

املكفوف ،وسفيان بن مصعب العبدي ،وأبو الرميح اخلزاعي ،وأبو عامرة ،وغريهم.
ويف عهد اإلمام الرضا× واصل اإلمام× إقامة جمالس العزاء بحضور الشعراء،

فقد روي عن الشاعر دعبل بن عيل قوله« :دخلت عىل سيدي وموالي عيل بن موسى

الرضا× يف مثل هذه األيام ،فرأيته جالس ًا جلسة احلزين الكئيب ،وأصحابه من حوله،

فلام رآين مقب ً
وس�ع يل
ال قال يل :مرحب ًا بك يا دعبل! مرحب ًا بنارصنا بيده ولس�انه! ثم إنّه ّ
يل وقال يل :يا دعبلِ ،
يف جملس�ه ،وأجلس�ني إىل جانبه ...ثم التفت إ ّ
ارث احلسين ،فأنت

حي ًا فال تقرص عن نرصنا ما استطعت .قال دعبل :فاستعربت
نارصنا ومادحنا ،ما دمت ّ
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وسالت عربيت ،وأنشأت أقول:
أفاط�م ل�و ِخ ْل ِ
َ
احلسين مجُ دَّ ًال
�ت
ُ
ِ
َ
للطم�ت اخل�دَّ
عن�د ُه
فاط�م
إذ ًا
ُ

((( املصدر السابق :ج ،7ص.175
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.257

ِ
ِّ
ف�رات
بش�ط
م�ات عطش�ان ًا
َ
و َق�دْ
ِ
ِ
دمع الع ِ
الوجنات»(.)2
ني يف
وأجريت َ

فيك�م ،ق�ال :ه�ات [وبعث أبو عب�د اهلل إىل بعض أهله فقرب] فأنش�ده ،فكث�ر البكاء،

وحني أتى عىل هذا البيت:
ُي ُ ِ
الرامونَ عن ِ
قوس َغ ِ
ري ِه ْم
صيب به ّ

الغي ّأو ُل
فيا آخر ًا سدَّ ى لهُ َّ

أرس وما
قدم ّ
فرف�ع أب�و عبد اهلل× يدي�ه فقال :اللهم اغف�ر للكميت ما ّ
وأخ�ر ،وما ّ

أعلن ،وأعطه حتى يرىض»(((.
ما يالحظ يف هذا النص أنّ الكميت هو الذي بادر اإلمام الصادق× واس�تأذنه
يف اإلنشادّ ،
األيام هي أيام احلج التي ُيكره فيها قول الشعر،
فذكره اإلمام× أنّ تلك ّ
ِ
يكتف اإلمام الصادق× باالستامع إليها منفرد ًا،
وملا كانت القصيدة يف احلسني× مل
بحق اإلمام
ب�ل دعا بعض أهل�ه؛ ليكون هناك جتمع ومأتم يس�تمع إىل قصيدة رث�اء ّ
األيام ّأيام احلج.
احلسني× ،حتى لو كانت ّ

((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.208
((( ُانظر :املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،76ص.263
((( املصدر السابق :ج ،76ص.293
((( أبو الفرج اإلصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،17ص.20
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الشعرية الرابعة :إقامة جمالس العزاء والنوح بواسطة الشعراء
ّمما يثبت هذا األمر ،وهو اإلتيان بالش�عر عىل نم�ط النياحة وبطريقته اخلاصة ،ما
روي عن أيب عبد اهلل الصادق× ،ملّا أراد أبو هارون إنشاده ،إذ طلب منه اإلمام×
ش�جي ًا حزين ًا ،فقال×« :أنش�دين كام تنش�دون [يعني
أن ينش�ده أب�و هارون إنش�اد ًا
ّ
بالرقة ]»(((.
وبل�غ م�ن اهتامم اإلم�ام الص�ادق× بالن�وح أن أمر الش�اعر العب�دي أن ينظم
حث الش�يعة بقوله« :يا معرش الشيعة،
للنائحات ما ينحن به يف املآتم النس�ائية((( ،كام ّ
ع ّلموا أوالدكم ش�عر العبدي؛ فإنّه على دين اهلل»((( ،وبذلك ّ
يؤكد اإلمام الصادق×
كل ع�ام ،ويف ّ
متج�ددة حارضة ّ
كل
إحي�اء الش�عائر احلس�ينية ،وختليد ذك�رى مقتله
ّ
م�كان ،ومن هنا ُيذك�ر أنّ الكميت وفد أيام احلج عىل اإلمام الصادق× واس�تأذنه
باإلنش�اد ،قائال ًله« :جعلت فداك أال أنش�دك؟ قال :إهنا ّأيام عظام .قال الكميت :إهنا
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الشعرية اخلامسة :إقامة اجملالس لذكر واقعة كربالء وما جرى فيها
ق�د تُذك�ر لفظة املجالس ويراد هبا :تلك التجمعات التي تُعقد يف ّأيام عاش�وراء،
األي�ام ُ
األخرى لتخليد ذكرى احلسين× ،وإحياء واقعة عاش�وراء ،حيث صار
أو ّ
أتباع أهل البيت^ يعقدون املجالس عم ً
ال بسرية أئمتهم ،ويتداولون فيها أحداث
كربلاء ،وما جرى فيها من مصيبة عىل احلسين× وأهـل بيته^ ،حتى أصبحت
تل�ك املجال�س ن�واة ثقافيـ�ة يتعاط�ى فيها ش�يعة أهل البي�ت^ خمتل�ف علوم آل
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حممد‘ ،من خالل وكالء األئمة من الفقهاء والشعراء واخلطباء وغريهم.
ق�د بدأ أهل البي�ت^ بإقامة جمالس الع�زاء منذ الوهل�ة ُ
األوىل لفاجعة الطف،
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عدها املآت�م ُ
األوىل التي أعقب�ت املصيبة ،والتي تضفي رشعي�ة النعقادها؛
ويمك�ن ّ

ألنهّ ا كانت حتت إرشاف اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني×.
ّ
العلويات ،و َمن كان معهن من نساء
ولعل ّأول تلك املجالس هي جمالس النس�اء
ّ

األنصار ملّا وقفن عىل مصارع الشهداء« ،فلطمن النسوة ،وصحن حني مررن باحلسني،

وجعلت زينب بنت عيل تقول :يا حممداه ،صلىّ عليك مليك السامء ،هذا حسني بالعراء،

وذريتك مقتلة ،تس�في عليها
مر ّمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،يا حممداه ،وبناتك س�باياّ ،
الصبا .فأبكت ّ
كل عدو وويل»(((.

ّأما جملس العزاء الثاين ،فقد انعقد بالكوفة ،وذلك عند وصول سبايا آل حممد‘

يص�وره ابن طيفور عن لس�ان حذام األس�دي حيث ق�ال« :فقدمت
إليه�ا ،وه�و ما
ّ
الكوفة س�نة إحدى وس�تني ،وهي الس�نة التي ُقتل فيها احلسين× ،فرأيت نس�اء أهل
ٍ
يومئذ يلتدمن((( ...ورأيت عيل بن احلسني× ،وهو يقول ـ بصوت ضئيل ،وقد
الكوفة

نحل من املرض ـ :يا أهل الكوفة ،إنّكم تبكون علينا! فمن قتلنا غريكم؟!»(((.

((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص.411
((( يلتدمن :لدمت املرأة وجهها :رضبته ،وااللتدام :االضطراب ،والتدام النساء :رضهبن صدورهن يف
النياحةُ .انظر :اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،5ص.2028
((( ابن طيفور ،أمحد بن أيب طاهر ،بالغات النساء :ص.23

وق�د أقام س�بايا آل حمم�د‘ جمالس العزاء طيل�ة فرتة وجودهم يف بالد الش�ام،

حي�ث ُيذك�ر أنّ�ه ملا س�ار أهل البيت إىل الش�ام أمر يزي�د بإيوائهم يف خرب�ة ال تقيهم

م�دة إقامتهم ينوحون
حر وال برد ،فأقام�وا هبا حتى تقشرّ ت وجوههم ،وكانوا ّ
م�ن ّ
احلسني ويبكون عليه(((.

وتشير املص�ادر التارخيي�ة إىل أنّ نس�اء آل البي�ت^ أقم�ن املأت�م على اإلمام

هلن يزيد بذل�ك ،وهذا ما أش�ار اليه
احلسين× يف دمش�ق ّ
لع�دة ّأي�ام ،بع�د أن أذن ّ
البلاذري بقوله« :وصيح نس�اء من نس�اء يزيد ب�ن معاوية ،وولولن حني ُأدخل نس�اء
واملس�تفاد م�ن بعض النص�وص التارخيية ،أنّ مأتم احلسين× اس�تمر أكثر من

ذل�ك ،وهو ما أش�ار إليه ابن أعثم الكويف بقوله« :وأقام�وا أيام ًا يبكون وينوحون عىل

احلسني×»(((.

وق�د أش�ار الذهبي إىل أنّ مأت�م اإلمام احلسين× ُأقيم ثالثة أي�ام بقوله« :وأمر

[يزيد] نس�اء آل أيب س�فيان ،فأقمن املأتم عىل احلسين ثالثة أيام»((( ،وروي أنّ العزاء
اس�تمر س�بعة أيام ...« :ثم ُأخليت هلن ا ُ
حلجر والبيوت يف دمشق ،فلم تبقَ هاشمية وال
ّ
قرشية إلاّ ولبست السواد عىل احلسني× ،وندبوه ـ عىل ما نقل ـ سبعة أيام.(((»...
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هلن يف ذلك»(((.
احلسني
عليهن ،وأقمن عىل احلسني مأمت ًا ،ويقالّ :
إن يزيد أذن ّ
ّ

مدة إقامتهن يف
بينام ذكر ابن نام أنّ عزاء اهلاش�ميات عىل احلسين×
استمر طيلة ّ
ّ

مدة إقامتهن بدمشق ينحن عليه بشجو وأنّة ،ويندبن
بالد الشام بقوله« :وكانت النساء ّ
((( ُانظر :أبو حنيفة ،النعامن بن أمحد ،رشح األخبار :ج ،3ص268ـ  .269الصدوق ،حممد بن عيل،
األمايل :ص.231
((( البالذري ،أمحد بن حييى ،أنساب األرشاف :ج ،3ص.217
((( ابن أعثم ،أمحد ،الفتوح :ج ،5ص.133
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص 303ـ .304
((( الربوجردي ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة :ج ،16ص.699
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بعوي�ل ورنّ�ة»((( ،وما ّ
م�دة إقامتهم يف البلد
أكده كذل�ك ابن طاووس بقوله« :وكانوا ّ

املشار إليه ينوحون عىل احلسني×»(((.

كام أقام أهل البيت^ جمالس العزاء واملأتم عىل اإلمام احلسين× يف كربالء ملا

عاد ركب الس�بايا إىل مدينة رسول اهلل‘ ،وهو ما ذكـره السيد ابن طاووس بقوله:

«فوصل�وا إىل موض�ع املرصع ،فوجدوا جابر ب�ن عبد اهلل األنص�اري ،ومجاعـة من بني

هاش�م ،ورجا ًال من آل الرس�ول‘ ،قد وردوا لزيارة قرب احلسين× ،فوافوا يف وقت
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واح�د ،وتالقوا بالب�كاء واحلزن واللطم ،وأقاموا املآتم املقرح�ة لألكباد ،واجتمع إليهم

نس�اء ذلك الس�واد ،فأقاموا عىل ذلك ّأيام ًا»((( ،وهو ما ّأكده القنـدوزي احلنفي قائ ً
ال:
أيـام»(((.
«فأخـذوا بإقامـة املآتم إىل ثالثـة ّ

ث�م إنّ أهل بيت رس�ول اهلل‘ غ�ادروا كربالء قاصدين مدينة رس�ول اهلل‘،
بعدم�ا أقاموا مأتم العزاء فيها((( ،وش�اركهم فيها أهل تلك الديار؛ وبذلك ُأ ِّسس�ت

النواة ُ
اس�تمرت من ذلك اليوم
األوىل إلقامة املجالس احلس�ينية التي أصبحت س� ّنة
ّ
إىل وقتنا هذا ،وتواصلت إقامة املآتم وجمالس العزاء عىل اإلمام احلسني× يف املدينة

املنورة بعـد عودة أهل البيت^ مـن س�بي الشام ،فقد ذكر ابن نام« :فلام وصل زين
ّ
العابدين× إىل املدينة ،نزل ورضب فس�طاطه ،وأنزل نس�اءه ،وأرس�ل بشير بن حذمل

إلشعار أهل املدينة بإيابه مع أهله وأصحابه ،فدخل وقال:
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يا َ
يثرب ال ُمقا َم َل ُك ْم هبا
أهل َ
بكربالء ُمرضَّ ٌج
اجلسم من ُه
َ
ُ

ُق َ
در ُار
تل احلسنيُ فأدمعي ِم َ
ِ
دار
ُ
والرأس من ُه عىل القناة ُي ُ

((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص.81
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص.109
((( املصدر السابق :ص.114
((( القندوزي ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املودة :ج ،3ص.92
((( ُانظر :ابن طاووس ،عيل بن موسى ،اللهوف عىل قتىل الطفوف :ص .115األمني :حمسن ،أعيان
الشيعة :ج ،1ص.617

ث�م ق�ال :هذا عيل بن احلسين× قد نزل بس�احتكمّ ،
وحل بعقوتكم ،وأنا رس�وله

وه�ن بني باكية ونائحة
أعرفك�م مكان�ه .فلم يب�قَ يف املدينة ّ
حمجبة إال برزتّ ،
خمدرة وال ّ

أمر عىل أهل املدين�ة منه ،وخرج الناس إىل لقائه ،وأخذوا املواضع
والطم�ة ،فلم ُي َر يوم ّ
والطرق ،قال بشير :فعدت إىل باب الفس�طاط ،وإذا هو قد خرج ،وبيده خرقة يمس�ح

فعزاه
هب�ا دموع�ه ،وخ�ادم معه ك�ريس ،فوضع�ه وجلس ،وه�و مغلوب على لوعت�هّ ،
رب العاملني ،مالك
الناس ،فأومى إليهم أن اس�كتوا ،فس�كنت فورهتم ،فقال :احلمد هلل ّ

إن اهلل ـ وله احلمد ـ ابتالنا بمصيبة جليلة ،وثلمة يف اإلسالم عظيمةُ ،قتل أبو
هّأيا القومّ ،

وس�بي نس�اؤه وصبيته ،وداروا برأس�ه يف البلدان من فوق عايل السنان،
عبد اهلل وعرتتهُ ،

وتضن عن
أي عني حتبس دمعها
ّ
يرسون بعد قتله؟! أم ُّ
أيهّ�ا الن�اسُّ ،
فأي رجاالت منكم ّ
اهنامهلا؟! فلقد بكت السبع الشداد لقتله ،وبكت البحار والساموات واألرض واألشجار

املقربون وأهل الساموات أمجعون.(((»...
واحليتان واملالئكة ّ

لقد أعطى اإلمام زين العابدين× اخلطوط العامة إلقامة املجالس هبذه املضامني

خاصة والناس
وجه أهل املدينة ّ
تضمنها خطابه ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ّ
التي ّ
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ي�وم الدين ،بارئ اخلالئق أمجعني ،الذي َب ُعد فارتفع يف السماوات العىل ،وقرب فش�هد
النجوى ،نحمده عىل عظائم ُ
األمور ،وفجائع الدهور ،وجليل الرزء ،وعظيم املصائب.

عامة إىل عمق اجلراح واملصيبة والثلمة التي ُثلمت من اإلسلام ،وقبح اجلريمة التي
ّ
حث× عىل اتخّ اذ املواقف بش�أن ما فعل�ه ُ
مويون ،وذلك
ارتكبه�ا بن�و ُأمية ،وقد ّ
األ ّ

أي قلب ال ينصدع لقتله؟!
عندما أشار إىل ّ
تصدع القلب والسمع لقوله« :أهيا الناسُّ ،

أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ُثلمت يف اإلسالم»(((.
أي فؤا ّد ال ّ
حين إليه؟! أم ُّ
أم ُّ

أول عمل قاموا به هو زيارة قرب رس�ول
ومل�ا دخل رحل احلسين× املدين�ة كان ّ

اهلل| ،يش�كون إليه ما أصاهبم ،ويب ّثونه حزهنم وما رأوه من ظلم وس�فك للدماء،
((( احليل ،ابن نام ،مثري األحزان :ص 90ـ .91
((( املصدر السابق :ص.91
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ج�داه ،إين ناعي�ة إليك أخي
«وأ ّم�ا زين�ب فأخ�ذت بعضاديت باب املس�جد ،ون�ادت يا ّ

احلسني»(((.

وأقامت اهلاش�ميات جمالس العزاء والنياحة عىل اإلمام احلسين× ،وما برحت

حرائر آل حممد‘ يداومن عىل النياحة واحلزن عىل اإلمام احلسني× ،وكان عيل بن
دهن بالطعام ،فعن عمر بن عيل بن احلسني((( قال« :ملا ُقتل احلسني
يتعه ّ
احلسني÷ ّ
حر وال برد،
ابن عيل× لبسن نساء بني هاشم السواد واملسوح(((ّ ،
وكن ال يشتكني من ٍّ

هلن الطع�ام للمأتم»((( ،ويص�ف اإلمام الصادق×
وكان علي بن احلسين× يعمل ّ
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م�ا كان علي�ه حال نس�اء بني هاش�م من حزن ووج�د عىل مقتل احلسين× بقوله:

رجلت حت�ى أتانا رأس
« ...م�ا اختضب�ت م ّن�ا ام�رأة وال أدهن�ت ،وال اكتحل�ت وال ّ

جدي إذا ذكره بكى حتى متأل عيناه حليته،
عبيد اهلل بن زياد ،وما زلنا يف عربة بعده ،وكان ّ

وحتى يبكي لبكائه رمحة له َمن رآه»(((.
ُ
ُ
املنورة هو البكاء وحرارة
مي�ز جمالس العزاء األوىل التي أقيم�ت يف املدينة ّ
إنّ م�ا ُي ّ
العاطفة املش�حونة بأمل املصاب؛ ألنّ أغلب أفرادها قد عاينوا املأس�اة التي جرت عىل
وحتسسوها ،وبطبيعة احلال فقد نقلوا وقائع
أهل البيت^ ،وعاشوا ظروف السبي ّ

وصوروا ما جرى عىل أهل البيت^ يف كربالء ،وما القوه من معاناة السبي
املقتل،
ّ
وآالمه ،ولقد شهد أهل املدينة تلك املجالس.

وقد امتازت مآتم الرجال عن مآتم النساء ك ً
ال بصفته ،فمآتم الرجال كانت تبدأ

بعبارات العزاء ،وكانت تدور بعد ذلك األحاديث عن الواقعة ومالبس�اهتا ،وكانت
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((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.198
((( «عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي املدين صدوق فاضل» .ابن حجر العسقالين،
أمحد بن عيل ،تقريب التهذيب :ج ،1ص.724
((( املسوح :مجع مسح ،وهو كساء من الشعر األسودُ .انظر ،البغدادي ،عبد القادر ،خزانة األدب :ج،5
ص.19
((( الربقي ،أمحد بن حممد ،املحاسن :ج ،2ص.420
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص 167ـ .168

تعج بالنقم�ة عىل األُمويين وأش�ياعهم((( ،وقد حفظ لن�ا التاريخ
ه�ذه األحادي�ث ّ
(((
وأما مآتم
صورة عن أحد هذه املآتم الرجالية ،وهو مأتم عبد اهلل بن جعفر الطيار ّ ،

النس�اء ،فقد كانت أكثر حرارة وعاطفة بطبيعة احلال ،وصار بعضها ُيعقد يف املنازل،
وقد ُيعقد بعضها اآلخر يف البقيع ،وكان نساء أهل املدينة حيرضن هذه املآتم ،وبعض

الرجال كانوا حيرضون يف البقيع أيض ًا ،كام تشري إليه بعض الروايات التارخيية(((.

خي�ص جمالس النس�اء الطالبي�ات كانت تش�تمل عىل بي�ان الواقع�ة بعبارة
وفيما ّ

وربام رافق ذلك لطم عىل
عاطفية ،وبيان مناقب الش�هداء ،يتخ ّلل ذلك شعر النوحّ ،
األول
إنّ األئمة^ ،واس�تمرار ًا لعملية التأسيس التي كانت بداياهتا منذ العرص ّ

يتضمن دالالت
مرة من خالل التجسيد الذي
ّ
لإلسالم ،نجدهم حي ّثون عىل الشعائر ّ
يف منته�ى الوض�وح ،ومرة ُأخ�رى يلجأون إىل ُ
للح�ث عىل إقامة
األس�لوب املبارش ّ
ّ
س�يام املجالس احلس�ينية ،بعيد ًا عن داللة التنبيه أو اإلشارة ونحومها،
الش�عائر ،وال ّ
جده وأبيه،
فق�د ش�هد عهد اإلمام الباقر× الذي كان ح�ارض ًا يف فاجعة كربالء مع ّ
توجه ًا جديد ًا يف إقامة املأتم احلسيني ،حيث أخذ اإلمام
وعمره إذ ذاك أربع سنواتّ ،

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

الوجوه ،ولطم عىل الصدور(((.

يوجه أتباع آل البيت^ إىل رضورة إقامة املآتم احلسينية يف بيوهتم ،وكيفية
الباقر× ّ

إقامته�ا كما يف احلديث ال�ذي يرويه مالك اجلهن�ي« :ثم ليندب احلسين× ويبكيه،
ويأم�ر َم�ن يف داره بالبكاء علي�ه ،ويقي�م يف داره مصيبته بإظهار اجلزع علي�ه ،ويتالقون

عزي بعضهم بعض ًا؟ قال:
بالبكاء بعضهم بعض ًا بمصاب احلسني× ...قلت :فكيف ُي ّ
((( ُانظر :شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشيعي :ص.327
((( ُانظر :ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص .89اإلربيل ،عيل بن عيسى ،كشف
الغمة :ج ،2ص.280
((( ُانظر :أبو خمنف األزدي ،لوط بن حييى ،مقتل احلسني× :ص.181
((( ُانظر :شمس الدين ،حممد مهدي ،واقعة كربالء يف الوجدان الشيعي :ص.327
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وإياكم من املطالبني بثأره مع
يقولون :عظم اهلل ُأجورنا بمصابنا باحلسين× ،وجعلن�ا ّ

وليه اإلمام املهدي من آل حممد|.(((»...
ّ

وم�ا دع�وة اإلمام الباقر× أصحابه إلقامة هذه املآتم يف البيوت إلاّ كاش�ف عن

العامة التي كانت متنع وحتارب مثل هكذا جتمعات ،وتعتربها حتريض ًا
احلالة السياسية ّ
ضد الس�لطة احلاكم�ة ،كام تنقل املصادر توجيه ًا آخر من قب�ل اإلمام الباقر× أيض ًا

إلقامة املجالس من دون ختصيص تلك املجالس بزمان معينّ  ،وذلك بقوله×« :رحم
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فإن ثالثهام َم َلك يس�تغفر هلام ،وما اجتمع اثنان
اهلل عب�د ًا اجتم�ع مع آخر ،فتذاكرا أمرناّ ،

فإن يف اجتامعكم
على ذكرنا إلاّ باه�ى اهلل هبام املالئكة ،فإذا اجتمعتم فاش�تغلوا بالذكرّ ،

ومذاكرتكم إحياءنا ،وخري الناس من بعدنا َمن ذاكر بأمرنا ،ودعا إىل ذكرنا»(((.

ف�كان هذا التأكيد ناش�ئ ًا من مدى أمهية إقامة املجالس الت�ي تعترب املحور البنائي

لش�خصية اجلامعة الصاحل�ة املرتبطـة باخل�ط الوالئي ألهل البي�ت^ ،والتي تُبنى

وفق األفكار والتوجيهات الص�ادرة منهم× ،وصار االلتزام بإحيائهاُ ،يم ّثل نرصة

لإلمام احلسني×.

املخصصة
التجمع�ات
وهك�ذا احل�ال يف عهد اإلم�ام الص�ادق×؛ إذ أصبحت
ّ
ّ

لذكر أهل البيت^ ومصيبة اإلمام احلسين× أمر ًا مألوف ًا يف أوس�اط الشيعة ،فقد

وتتحدثون؟ فقال :نعم.
روي أنّ اإلمام الصادق× قال للفضيل بن يسار« :جتلسون
ّ

أحبها ،فأحيوا أمرنا ،فرحم اهلل َمن أحيى أمرنا»(((.
فقالّ :
إن تلك املجالس ّ
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تطورت املجالـس يف عهـد اإلمام الصادق× ،ومل تقترص عىل إلقاء الش�عر
وقد ّ

تطور األم�ر أكثر حينما اعتمدت
الرثائ�ي
ّ
بح�ق اإلمام احلسين× كما ذكرنا ،ب�ل ّ

تلك املجالس احلس�ينية نمط ًا آخر يف إلقاء الش�عر الرثائي والبكاء ،واس�تخدام الر ّقة
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.326
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص.224
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.501

بالص�وت الذي من ش�أنه أن يحُ ِدث التفاع�ل العاطفي مع مصيبة كربلاء ،وما ّ
حل
باإلمام احلسين×ّ ،مما أ ّدى إىل بروز طبقة ُعرفت باملنش�دين ،ومل يتو ّقف األمر عند
امتد ليش�مل النس�اء أيض ًا ،وإن مل تظهر لنا النصوص التارخيية أسامء بعينها
ذلك ،بل ّ
للنس�اء يف ذلك العرص ،ب�ل ّ
دل عليه اخلرب املنقول عن اإلم�ام الصادق× حينام أمر

العبدي بنظم ما تنوح بـه النساء يف املآتم(((.

وب�رز يف الوق�ت ذات�ه ـ أي :يف عه�د اإلم�ام الص�ادق× ـ (القُ ّص�اص) ،وهم
طبق�ة ُأخرى م�ن املتخصصني يف سيرة اإلمام احلسين× ومقتله ،وج�اءت رواية

الس�عة واالنتش�ار ،أو من حيث األساليب التي قام هبا الش�يعة طلب ًا للثواب واألجر
ُ
األخروي.
أن قوم ًا يأتونه [يعني مش�هد
وق�د أوضح ذلك اإلمام الصادق× بقوله« :بلغني ّ

احلسني×] من نواحي الكوفة ،وناس ًا من غريهم ،ونساء يندبنه ،وذلك يف النصف من

يقص ،ونادب يندب ،وقائل يقول املراثي .فقلت:
شعبان ،فمن بني قارئ يقرأ،
ٍّ
وقاص ّ
نع�م جعلت فداك ،قد ش�هدت بع�ض ما تصف .فقال :احلمد هلل ال�ذي جعل يف الناس

َم�ن يفد إلينا ،ويمدحنا ويرثي لنا ،وجع�ل عدونا َمن يطعن عليهم من قرابتنا وغريهم،

الشعائر احلسينية عند النبي| وأهل بيته^ ..التأسيس والتأصيل

تطور ،س�واء من حيث
اإلم�ام الصادق× لتكش�ف ما حلق املجالس احلس�ينية من ّ

ويقبحون ما يصنعون»(((.
هيدروهنم ّ

تطور ملحوظ
تطور املجالس احلس�ينية عند هذا ،بل طرأ عليها ّ
ومل تتوقف عجلة ّ

تصديه لش�ؤون اإلمامة ،حيث شهد مع أبيه
برعاية اإلمام موس�ى بن جعفر× بعد ّ

اإلمام الصادق× ذلك الزخم الكبري من إقامة جمالس العزاء بشتى أشكاهلا ،وعاش
معه إقامة تلك املآتم يف بيته ّ
كل عام ،لكن الشعائر احلسينية يف جتسيده أخذت تبدأ من

وملدة عرشة ّأيام ،وهذا ما د ّلت عليه الرواية املنقولة عن اإلمام
حمرم احلرام ّ
غرة شهر ّ
ّ
حممد ،معامل العلامء :ص.182
((( ُانظر :ابن شهر آشوبّ ،
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.539
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املحرم ال ُي�رى ضاحك ًا،
الرض�ا×...« :كان أيب (صل�وات اهلل علي�ه) إذا دخل ش�هر ّ

وكان�ت الكآب�ة تغلب عليه حتى يمضي منه عرشة ّأيام ،فإذا كان ي�وم العارش كان ذلك
الي�وم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،ويقول :هو اليوم الذي ُقتل فيه احلسين (صلوات اهلل

عليه)»(((.

واس�تمر مجيع أه�ل البيت^ عىل هذا املنوال؛ ليبنوا رصح الش�عائر احلس�ينية،
ّ

فيمتد وي ّتس�ع ،وال يقف عند حدود أتباع أهل البيت ^ ،بل يشمل غري الشيعة(((،
ّ
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وم�ا كان ليصبح كذلك ل�وال العناية اإلهلية ،بالرشيعة املحمدي�ة ،ورمز بقائها الذي

عبرّ عنه الرس�ول الكريم‘ بقوله« :حسين م ّني وأنا من حسني»((( ،فأخذت وصايا
أهل البيت^ ،وإحياؤهم للش�عائر بأنفسهم ،ترتك أثرها البالغ يف النفوس املؤمنة،
األم�ر الذي جعل الكثريين جيتهدون يف احلفاظ عىل الش�عائر احلس�ينية ،حتى غدت

اليوم وكأنهّ ا مؤسسة ثقافية عاملية ،حتوي مجيع االختصاصات االجتامعية وصنوفها،
وت ِ
كل ط�ا ٍغ وبا ٍغ أينام ّ
ُرع�ب ّ
حل ،ما دام الش�عار احلس�يني الذي تص�دح به احلناجر
احلرة« :هيهات منّا الذلة».
ّ
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حممد بن عيل ،األمايل :ص.191
((( الصدوقّ ،
((( ُانظر :الطويس ،حممد بن احلسن ،األمايل :ص.321
((( الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري :ج ،3ص.33

