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   جامعة ميسان/كلية الرتبية
  ملخص البحث

يتناول هذا البحث دراسة ظاهرة اجتماعية في المجتمع العربي اإلسالمي قبل أكثر من ألف عام، وهي ظاهرة                 
ة التي ماانفك العرب المسلمون يتعاملون معها يومياً الرتباطها بالموت الـذي             تلك الظاهر  العزاء على الموتى  

يتعرض له البشر في كل يوم وساعة ولحظة، وقد سلطنا الضوء في هذا البحث على الطـرق المتبعـة فـي                     
لنعي التعامل مع الجنائز من تجهيزها، ثم إقامة مراسيم العزاء في ذلك المجتمع بهذه المناسبة، التي تبـدأ بـا                  

بالنسبة لوفاة غالبية اإلشراف وأصحاب الشأن والسلطان، ثم دراسة المراسيم المتبعة في إقامة مجالس العزاء،               
وطرق استقبال الناس في تلك المجالس، مع األخذ بنظر االعتبار أن بعضهم من أهل المدينـة المقـام فيهـا                    

 إلى مجالس العزاء بل يكتفون بالكتابة إلى        مجلس العزاء، وبعضهم وافدون من مدن أخرى، ولكنهم ال يقدمون         
أهل المتوفى معزين لهم، ألسباب عديدة نوهنا إليها في متن البحث، فضالً عن إقامة المآتم في تلك المناسـبة                   

وقد تناولنا أيضاً صيغ البكاء المتبعة      . وهي المرادفة لمجالس العزاء لكنها تختلف عنها بكونها تقام عند النساء          
لعزاء من قبل أهل المتوفى ومن قبل عامة ناس المعزين، كما تطرقنا إلى صـيغ الرثـاء علـى                   في مجالس ا  

الموتى من قبل شرائح الناس المختلفة بما فيهم أهل المتوفى كظاهرة تعبر عن زيـادة فـي الحـزن واأللـم                     
 قبل المعـزين    وتناولنا أيضاً الحديث عن الصيغ المتبعة في دخول مجالس العزاء من          . واألسى على من توفى   

وتلك الحال كانت في مجالس عزاء الخاصة من خلفاء وأمراء ووالة وغيرهم من أصـحاب الـسلطان، إذ ال                   
يعقل أن يدخل إلى مجلس عزاء هذه الفئة كل من يريد الدخول إال وفق رسوم معينة كأخـذ اإلذن بالـدخول                     

وو المتوفى في مجـالس عـزائهم رجـاالً         مثالً، كما تناول البحث الحديث عن طبيعة المالبس التي يلبسها ذ          
ونساءاً، وكذلك تناولنا الحديث عن الطعام المقدم في تلك المجالس طيلة فترة العزاء المعزين، وسلطنا الضوء                
أيضاً على المكان الذي كان يقام فيه مجلس العزاء، وأشرنا أن ال مكان محدد لمجلس العزاء انما كان يختلف                   

 طبيعة الوضع االجتماعي والمعيشي ألهل المتوفى فمنهم من يقيمه في المـساجد  من حال إلى حال آخر حسب 
وفي نهاية البحث كان حديثنا عـن مـدة         . ومنهم من يقيمه في الدور، ومنهم من يقيمه تحت ظالل الفساطيط          
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ـ                ام كمـا   العزاء عند أسر المجتمع العربي اإلسالمي وهي المعروفة لغاية إعداد هذا البحث والمحددة بثالثة أي
  .ورد عن السنة النبوية الشريفة

   
  :البحث

عـادات وتقاليـد    للمجتمع العربي اإلسالمي    
ورسوم اتبعها في ممارسة حياته اليومية، وهي بواقع        
الحال تنم وتكشف لنا عن ما كان يدور ومـا كـان            
موجوداً فعال من مفردات حضارية في ذلك المجتمع،        

تماعيـة التـي    ولعل مفردة العزاء من المفردات االج     
عرفها العرب ومارسوها منذ فترة ما قبـل اإلسـالم          
وحتى ظهوره مع اختالف بسيط في طرق التطبيـق،     
والعزاء يرتبط بالموت ارتباطا وثيقا وهو بذلك مبني        
على أساس الموت الذي ال مفر منه، الن اإلنسان ال          
يستكمل حد اإلنـسانية إال بـالموت، أي أن المـوت         

حياة والبد ألي إنسان أن يمـر       مرحلة من مراحل ال   
بتلك المرحلة التي تعد آخر مرحلـة مـن مراحـل           

هللا الـسلطان  : " حياته، قال ابـن جـريج والثـوري       
والعظمة، عش يا ابن آدم ما عشت، ال بد من الموت           

وقد وردت في القرآن الكريم العديد من اآليات        . )١"(
ه القرآنية التي تؤكد وتشير إلى حتمية الموت منها قول        

كل : "، وقوله تعالى  )٢("كل نفس ذائقة الموت   : "تعالى
، وقولـه تعـالى مخاطبـا    )٣("شيء هالك إال وجهه     

  .)٤("إنك ميت وإنهم ميتون): "ص(الرسول الكريم 
 كان ال بد من العزاء في    ما كان األمر كذلك   ول

ذلك المجتمع الذي عرفـت فيـه األلفـة والمحبـة           
ن كـالم حـسن      لتقديم ما يمكن تقديمه م     ،والتواصل

 إلـى   وعظة شافية ومودة خالصة وحـزن بـاك       وم
 للغليل وتخفيف ما يمكن تخفيفه      شفاء ،صاحب العزاء 

 أو  .لم وعذاب كانا ينتابان أهل الميت حين وفاته       أمن  
ك الدواء الذي طالما كان      العزاء هو ذل   إن آخربمعنى  

 فـال يجـده إال      ،ه صاحب العزاء وآل بيته    يبحث عن 
 من يشاركهم المصيبة ويسليهم عـن       حينما يفد إليهم  

مصابهم ويقدم لهم المعونة المعنويـة وربمـا حتـى          
المادية في ذلك المجتمع الذي كـان مـن مقوماتـه           

والن  .ك الحـال  لحاجة إلى تلك المعونات في مثل تل      ا
فتـوح علـى مـر العـصور        الموضوع بطبيعته م  

 ، في هذا البحـث    اي ال نستطيع حصره   التاريخية الت 
 األول والثـاني     القـرنين  علـى نا عنه   سنقصر حديث 

 ، للمجتمع العربي اإلسالمي ككـل     الهجريين كانموذجٍ 
 مـن   كما سيكون الحديث عنه مشتركا ما بين العامة       

 ووالة وعمـال    وأمـراء  والخاصة من خلفاء     الناس
 الـشأن   أصحابوقادة وقضاة ووجهاء وغيرهم من      

 وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع       .والسلطان
 ال بد لنا من التطـرق       اإلسالميمجتمع العربي   في ال 

 طريقـة دفـن المـوتى       إلـى ولو بالشيء البـسيط     
والمراسيم المتبعة في ذلك كمدخل لهـذا الموضـوع         

    -:االجتماعي وعلى النحو التالي
  -:تجهيز الموتى

 ،وأولى مراحل التعامل مع الميت هو تجهيـزه            
فاتـه  والتجهيز يعني التعامل مع الميت من حـين و        

 في  اً ووضع ،اً وتكفين ، تغسيالً ،وحتى االنتهاء من دفنه   
 ودفن ابـدي فـي      ،صالة عليه ال ثم   ،موضع الجنائز 

 غـسله    )ص( فحينما توفي الرسول الكريم      .المقابر
هو نوع من أنـواع     والحنوط   -أهله بالماء والحنوط    

 فقـد   ،)٥(-ب جسم الميت    يالطيب الذي يستخدم لتطي   
 صـدره  إلـى  )ع( طالـب    أبي علي بن    اإلمام أسنده

والعباس بن عبد المطلب وولداه الفضل وقثم يقلبونـه    
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 )ص( بن زيد وشقران مولى الرسـول        سامةأ و ،معه
 أهـل  أن نالحـظ    إننـا  أي   .)٦(يصبان الماء عليه    

  أيـضا المتوفى كانوا يتولون عملية الغسل كما حصل  
 غـسلته زوجـه     إذ )رض( بكر الصديق    أبيللخليفة  
 كما تولى غسل الشاعر قيس      .)٧(س   بنت عمي  أسماء

والمعـروف بمجنـون ليلـى      بن الملوح العـامري     
 وبعـد الغـسل     .)٨( بيته   أهلحين وفاته    )هـ٦٨ت(

 القبر وتبلـى    إلى تذهب معه    بأثوابكان الميت يكفن    
 فقد ورد عن الـسيدة عائـشة        ،معه كما يبلى جسده   

ـ    )ص( رسول اهللا    أن " : القول )رض(  ة كفـن بثالث
ـ    أثواب  لـيس فيهـا قمـيص وال        ،حولية بـيض س
  وبلغ من زهد الخليفة أبي بكر الـصديق        .)٩("عمامة

 انه أشار قبل وفاته إلى أهله أن يكفن بثـوب           )رض(
  عتيق كان يموحينما طلب منـه أن يكفـن     ،ض فيه ر 

 الحي أحـق بالجديـد مـن        إن " :بالثوب الجديد قال  
 األمر الذي نجده يختلـف  .)١٠("لةهالميت إنما هو للم   

تماما مع حياة الطبقات العليا من المجتمـع العربـي          
  حيث التطـور الكبيـر  ،اإلسالمي أيام الدولة األموية   

 فحينمـا تـوفي     ، في حياة عموم المـسلمين     الحاصل
 ،)١١( جديدة بأثوابالخليفة هشام بن عبد الملك كفن       

مجتمع انفـتح علـى    ل  ظفي   عاش   اًأمويتالئم خليفة   
ا باالنفتـاح والتطـور      وقد واكبه  ،أخرى وأمم أقوام

 وبعد تلك المراسيم كان الميت ينقـل إلـى          .واألبهة
 )١٢("موضع الجنائز " موضع خاص بالجنائز يسمى     

 توضع فيه الجنائز لغـرض      توهو المكان الذي كان   
ـ        ،الصالة عليها  "  وأحيانا يسمى ذلـك الموضـع بـ

 وبعـد   . نسبة إلى الصالة على الميـت      )١٣("المصلى
 ، على الميت قبـل دفنـه      يصلى أنذلك كانت العادة    

 صلى عليـه المـسلمون      )ص(فحينما توفي الرسول    
 وصلى عمر بـن     ،)١٤(الرجال ثم النساء ثم الصبيان    

 بكـر الـصديق   أبـي  على جنـازة   )رض(الخطاب  
اهللا بن عمرو بن العـاص        وصلى عبد  ،)١٥)(رض(

 وصـلى الخليفـة     .)١٦(في الناس على جنازة أبيـه     
لعباس بن محمد بن خالد     هارون الرشيد على جنازة ا    

 وكذلك الحال حينما تـوفي الكـسائي        .)١٧(بن برمك 
ـ وجميعهم   األحنف الموصلي والعباس بن     وإبراهيم

  صـلى علـيهم  إذ ،في وقت واحـد من الخاصة ـ   
  .)١٨(المأمون في وجوه قواده وخاصته

 إلـى وبعد جميع تلك المراسيم كان الميت ينقل              
 لذي ما بعده شيء في هـذه       وهو القبر ا   األخيرمثواه  
 ، الميـت  هناك مكانان يدفن في احدهما    كان   و ،الحياة
 دار الميت وهذه الخاصية نجدها عند       ما هو  منه األول

 )ص(ى لسان الرسول    لجاء ع   وهذا ما  ،فقطاألنبياء  
 ،)١٩(" دفن حيث توفي     إالما قبض نبي     " :حينما قال 

 تحـت   )ص( حفر له حين وفاته      األساسوعلى هذا   
 الثـاني  و .)٢٠( )رض(شه في بيت السيدة عائشة      فرا
 مقـابر    - وهو الشيء المتعارف عليـه       – هناك   أن

 كموضع  ،يدفنون فيها موتاهم  خاصة بالمسلمين كانوا    
 ،)٢١()ع( علي اإلمام في الكوفة حيث دفن فيه       الغري

وموضع البقيع في المدينة حيث دفـن فيـه الخليفـة          
كـل مدينـة     أي أن ل   ،)٢٢( )رض(عثمان بن عفان    

 والخاصة من الناس    . بها لدفن الموتى   اً خاص اًموضع
 مثل البرامكة حيث كانت     ،همكانت لهم مقابر خاصة ب    

كل مـا   وبعد   .)٢٣(مقابر تسمى مقابر البرامكة     لهم  
   . يبدأ العزاء الذي سنتناوله كما في أدناهتقدم ذكره

  العزاء
والعزاء كما ذكرنا هو التصبر وذكر جميع مـا            

 بـذلك حزنـه     فـفُ  فيخِّ ،سلى به صاحب المصاب   ي
ـ  ويهوهــو لــيس مــن  ،)٢٤(ه بتَون عليــه مــصي

 أن األقـل  هو من المستحبات فعلى      إنماالمستوجبات  
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 وقد وردت العديـد مـن       ،)٢٥( يراه صاحب العزاء  
األحاديث النبوية الشريفة التي تحث الفـرد المـسلم         

تـورث  التعزية   " ):ص(قوله  مثالً  على التعزية منها    
من عزى مـصابا فلـه       " ):ص( وقوله   ،)٢٦("الجنة  
من عـزى حزينـا      " ):ص( وقوله   ،)٢٧( "أجرهمثل  

هـو   والعزاء   .)٢٨(" في الموقف حلة يجبر بها       يسكُ
 يكـره   إذ ، المـسلم  ألخيهعلى العموم تعزية المسلم     

 ىعـز  ي أن لكن من الجـائز      ،)٢٩( الذمة   أهلتعزية  
كتب بعض   ما ورد في     المسلم بقريبه الذمي على حد    

  .)٣٠(اإلسالميالفقه 
والعزاء يشتمل على مجموعة مفـردات يمكـن            

   ـ:تقسيمها على النحو التالي
  النعي -١
 عند  وخاصةًعند العرب المسلمين    كانت العادة         

 عامـة   إلى ينعى الميت    أن والوجهاء   األشرافوفاة  
 األمـصار  بقيـة    إلى وأحيانا بل   ،الناس وخواصهم 

الميت مـن  تبعاً لما يمثّله       وذلك   ،األخرى ميةاإلسال
 سياسـي فـي المجتمـع       أواجتماعي   أوديني  ثقل  

حدث شرخا كبيرا    فهو بوفاته قد أ    ،اإلسالميالعربي  
  الـديني  أو  االجتماعي أوفي لبنات التنظيم السياسي     

 أن فلذلك من الواجـب     ،اإلسالميةفي الدولة العربية    
 بحالة الوفـاة    ائفهمبلغ عموم المسلمين بمختلف طو    ي

 عامـة   مـن  األخرى بقية طبقات المجتمع     أما ،تلك
لعـدم   ، القاعدة تلك تنطبق عليهم    أن فال نعتقد    الناس

لموتهم   أو ديني   اجتماعي أو سياسي   تأثيروجود أي   
  . بصورة عامةاإلسالميفي المجتمع العربي 

ـ  فـي    )ص(فنظرا لمكانة الرسـول            عالمجتم
 ورئيسا لهذه   األمةه نبيا لهذه     بكون اإلسالميالعربي  

 كـان مـن     ،الدولة وقائدا عاما لعمـوم المـسلمين      
 جدا نعيه لعامة الناس حتى يصبحوا على        الضروري

 فأبنـه   بما حل بنبيهم وقائدهم من وفاة      علم وبصيرة 
 األمـة  باعتبـاره كبيـر      ،)رض( بكر الصديق    أبو

هـا   في خطبـة من )ص( بعد وفاة الرسول   اإلسالمية
 ،دا قـد مـات    ن محم من كان يعبد محمدا فإ     " :قوله

 .)٣١("ن اهللا حـي ال يمـوت        ومن كان يعبد اهللا فإ    
 كتـب  )رض( بكر الصديق    أبووحينما توفي الخليفة    

  الشام ينعى إلـيهم أهل إلى )رض(عمر بن الخطاب  
ن من الحادث الذي حدث     إف " :قولهب )رض( بكر   أبا

 اهللا   بكر الصديق خليفة رسول    أبا أن األمةعلى هذه   
 إليـه  وإنـا صلى اهللا عليه وسـلم تـوفي فانـا هللا           

 عمـر بـن الخطـاب       أن ويقينا   .)٣٢(.. ".راجعون
 أمـصار ربما   أو الحجاز قبل الشام     إلىنعاه   )رض(

      .ها على حد علمناإلي اإلشارة لم ترد أخرى
 إلـى    كما نجد الخليفة عبد اهللا بن الزبير ينعى            

 ،آنذاكلي العراق    مصعب وا  أخيه الحجاز وفاة    أهل
 السياسية  تالشخصيا من   عظيمةومصعب شخصية   
 اً مـصعب  نإ بل قـل     ،اإلسالميالتي عرفها التاريخ    

كان دالة الموازنة السياسية لخالفـة عبـد اهللا بـن           
 عبـد   ألخيه وفاته طامة كبرى     أحدثت لذلك   ،الزبير

خطبـة تاريخيـة     إبطخفية تحت   عنها  اهللا وقد عبر    
 خبر مقتل المصعب فسررنا به      ناأتانه  إ " :منها قوله 

 وحيز  ، السرور فلما قدر له الشهادة     فأما ، له واكتأبنا
 فلوعة يجدها الحميم عند     الكآبة وأما ،له من الثواب  
 إلـى  عبد اهللا نعاه     أن والبد   .)٣٣(.. ".فراق حميمه 

 عـدا   ككل والذي يقع تحت سلطانه     اإلسالمي العالم
واجتماعي  لما يمثله مصعب من ثقل سياسي        ،دمشق

  .الخليفة اأخباعتباره 
    وحينما توفي الخليفة عبد الملك بن مـروان        

 الشام في خطبة    أهل إلىنعاه ولده وولي عهده الوليد      
 فقد  ، وال مثلها نعمة    مثلها مصيبة  أرلم   " :منها قوله 
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 علـى عظـم     ، راجعـون  إليـه  وإنانا هللا   الخليفة فإ 
ليـه   كما نعـاه فـي العـراق وا        .)٣٤(...".المصيبة

 الذي قد يشير    األمر ،)٣٥(الحجاج بن يوسف الثقفي   
 جميـع الـوالة     إلىتكتب  كانت   دار الخالفة    أن إلى

   .والعمال للقيام بعملية النعي
 اً محمـد  هوأخا اًكما نعى الحجاج ولده محمد        

 فـي   ،وقد توفيا في يوم واحد وقيل بينهمـا جمعـة         
 الناس محمـدان فـي يـوم        أيها " :خطبة منها قوله  

  . وفاتهماإعالن إلى منه إشارة في .)٣٦(.. ".احدو
 سياسي للـسيطرة    كإعالموقد يستخدم النعي        
 وللحيلولـة دون خروجهـا      ،على دار الخالفة  التامة  

 وهذا ما نستشفه مـن      ،نفسها من العائلة    إلى آخرين 
 فنـودي   أمر   إذ لوالده الرشيد بعد وفاته      األميننعي  

ـ         واألعيـان اء  في الجيش والقـادة وسـائر الوجه
 المنبر ونعى لهـم وفـاة       األمين ثم صعد    ،فاجتمعوا

 إلـى  بذلك كسب هـؤالء      أراد ف ،)٣٧(والده الرشيد   
 فضال  ،المأمون أخيه مع   المتوقعة في الحرب    جانبه

  .عن عملية النعي
  إقامة مجلس العزاء -٢
    وبعد النعي يجلس صاحب العزاء في مجلس           

 وال  ،ناس المعـزين  خاص بعزاء الرجال الستقبال ال    
 علـى   أن العزاء كان يقـوم     إلى هنا   اإلشارةبد من   

  بعدها وهـو    والثاني ، قبل عملية الدفن   األول نينحو
لكن  ،)٣٨(ة الدفن ي بعمل  المتوفى أهل النشغال   الواجب

ا كم .ين الستقبال المعز   أهل المتوفى  بعد الدفن يتفرغ  
قام لهم أكثر مـن     يالحظ أن الوجهاء واألعيان كان ي     

جلس عزاء من قبل آل بيتهم أو أبناء عمومتهم وان          م
 لما يمثله هؤالء مـن ثقـل        ،كانوا في أمصار أخرى   

ر في وسط المجتمع العربي اإلسـالمي        كبي اجتماعي
 أقام )ع( الحسن بن علي     اإلمام فحينما توفي    ،يومذاك

مجلـسا   - الـشام  دوهو في بال -عبد اهللا بن عباس  
كان من ضمنهم يزيـد      و ،للعزاء استقبل فيه المعزين   

 لكن هذا ال يعني إطالقـا أن بنـي          .)٣٩(بن معاوية 
 إنما يقينـا    ،هاشم في المدينة لم يقيموا مجلسا للعزاء      

كان المجلس األساسي في المدينة ومـا جـرى مـن     
 .مجالس غيرها في أمصار أخرى هي مجالس ثانوية       

 -وهو فـي المدينـة       - عبد اهللا بن عباس      أقامكما  
 الحـسين بـن علـي       اإلمامباستشهاد  مجلسا للعزاء   

ن عبـد اهللا بـن      يوكان من ضمن المعـز     ،)٤٠()ع(
 أقـام  إذ ،نالهاشميي شأنه بذلك شأن بقية      ،)٤١(الزبير

عـزاء باستـشهاد    منهم عبد اهللا بن جعفر مجلـسا لل       
  .)٤٢(ه معه يبن ومقتل إ)ع(الحسين 

لوجهـاء  وفـاة ا       لكن السمة العامـة بالنـسبة ل      
 قام لهم مجلس  كان ي بأن  عامة الناس    وحتى   واألعيان

يقدم  أن ويحضر هذا المجلس جميع من يريد        ،واحد 
 أسـباب  أو سياسـية  ألسـباب  المتوفى  ألهلء  ازعال

 فحينما توفي معاويـة     .األحوالاجتماعية في غالب    
 ولده وولي عهده يزيـد مجلـسا        أقام سفيان   أبيبن  

ـ  .)٤٣(وأشرافهم وجوه الناس    هللعزاء استقبل في   ا كم
 هاة والـد  ف الوليد بن عبد الملك مجلسا للعزاء بو       أقام

 الحجاج  أقامكما   .)٤٤(عبد الملك واستقبل الناس فيه    
 محمد وجلـس  وأخيهمجلسا للعزاء بوفاة ولده محمد     

   .)٤٥(الستقبال المعزين
 عصر بني العباس نجد تلـك       إلىنما ننتقل        وحي

المجالس تقام على قدم وسـاق لكـل مـن يتـوفى            
ة وبما يليـق بمكانـة      صة من قبل العائلة المالك    وخا

 الخاصـة   أوبالذات الخلفاء منهم     ،الشخص المتوفى 
 جعفر المنصور مجلـسا للعـزاء       أبو أقام فقد   ،منهم

 أقام كما   .)٤٦( العباس السفاح  أبي الخليفة   أخيهبوفاة  
الخليفــة المهــدي مجلــسا للعــزاء بوفــاة ابنتــه 
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 الرشـيد يقـيم      ونجد الخليفة هـارون    .)٤٧(البانوقة
كـان  لذي   وا ،)٤٨( عبد اهللا بن المبارك    العزاء بوفاة 

من العلماء الزهاد المعروفين بالنبل والمعرفة والعلم       
ة وبغداد خاصـة    م عا اإلسالميوكانت له في العالم     

الخليفة الرشيد  دفعت   وهي التي    ،مكانة علمية كبيرة  
 لهذا العالم الجليـل   منه   يقيم له العزاء تقديرا      أنإلى  

 اهتمـام  إلـى  الذي يشير بواقع الحـال   األمر ،)٤٩(
تـشجيع الحركـة    الخليفة الرشيد بالعلم والعلمـاء و     

 كما نجد الخليفـة     .اإلسالميلم  اعالعلمية في واقع ال   
 الرضـا   اإلمـام المأمون يقيم مجلسا للعزاء بوفـاة       

 ، للعهد  قبل ذلك ولياً   )ع( وقد كان الرضا     ،)٥٠()ع(
  . الخليفةه على عاتقلذلك وقع عزاؤ

  استقبال المعزين -٣
وفي تلك المجالس كان أصحاب العزاء يستقبلون             

 وهذه في الواقـع     ، وجماعات ن فرادى معزيالناس ال 
 كظـاهرة   ،كانت عادة العرب منذ ما قبل اإلسـالم       

اجتماعية اعتادوا عليها لتقديم ما يمكن تقديمه مـن         
 أخفحينمـا تـوفي      ،تصبر وتسلية ألصحاب العزاء   

 كثر عليه الناس جماعات تلو      )٥١( ملوك اليمن  ألحد
 وبما يتناسب الحـال     ،)٥٢( لتقديم العزاء له     األخرى

مع ذلك الموضع كملك يتقاطر عليه الناس بمختلـف      
ونيـل  إليـه    لغرض التقرب    المناسبات ومنها الوفاة  

ونحـو  االجتماعيـة   المواصلة  أو    والوجاهة وةالحظ
ظهـور   وهذه الظاهرة استمرت حتـى بعـد         .ذلك

 فعندما تـوفي الرسـول      ،في غالب األحوال   اإلسالم
 كثر من حضر عزاءه من الناس الموالين لـه          )ص(

 لتقديم   وخواصهم   وغيرهم من عامة الناس المسلمين    
 حزنا مـنهم    ،)٥٣( هاشم بنو عليه   أقامهالعزاء الذي   

 الجهـل  أنقذهم مـن على وفاة نبيهم ومرشدهم الذي      
 وبلغت من مكانة    .ظيمز الع و النور والف  إلىوالظلمة  

نه حينما توفي كثر عدد النـاس        أ )ع (الحسن اإلمام
المعزين لعبد اهللا بن عباس في المجلس الذي أقامـه          

 .)٥٤( فاستقبلهم ابن عباس أفضل استقبال     ،في وفاته 
ـ  اللذين أقامهما كل من     وكذلك بالعزاءين    س اابن عب

 ،)ع(لحسين بن علي    وعبد اهللا بن جعفر باستشهاد ا     
هـذين  هما مـن النـاس فـي        وثر من اسـتقبل    ك إذ

 مـع الوضـع     الحال التي تتناسب   وب ،)٥٥(العزاءين
االجتماعي لهذه الطبقـة مـن المجتمـع العربـي          

 عن حضور كل من كـان مواليـا          فضالً ،اإلسالمي
لحال الخليفـة   نوعا ما    الذي كان مطابقا     األمر .لهم

 اجتماعيـة  بن عبد العزيز الذي كانت له منزلة   عمر  
 فضال عن كونه    ، العامة والخاصة  أوساط بين   حسنة

 يحضر عـزاءه الـذي      أن فطبيعي   ،خليفة للمسلمين 
 أعيان بوفاة ولده عبد الملك جمع غفير جدا من          أقامه

ووجهاء وعامة الناس وخواصـهم لتقـديم العـزاء         
ة بن الزبير الذي     وكذلك الحال بالنسبة لعرو    .)٥٦(له

ونه من   فضال عن ك   ،عيان قريش كان من وجهاء وأ   
في شـؤون   كبير  لها باع   كان   آل الزبير والتي     أسرة

المكانة االجتماعية المرموقة بـين     ان لها   و ،السياسة
 حضر العزاء   إذ ،اإلسالمي المجتمع العربي    أوساط
 واألنـصار وجوه قريش     على ولده محمد   أقامهالذي  

  .)٥٧( استقبالأحسنفاستقبلهم 
لى السادة      ولم يقتصر الحضور الكبير للمعزين ع     

 نجد تلك الظاهرة حتـى عنـد        إنما ،من قريش فقط  
 والـسلطان كـالوالة     الـشأن  أصـحاب غيرهم من   

ـ  الحال هنا    أنو ،والقضاة على سبيل المثال     ال  تكان
على اعتبار أن المعـزين كـانوا يهـدفون         ختلف  ت

بالدرجة األساس من وراء تعزيتهم إلى التقرب مـن         
جتماعيـة التـي     للمودة اال  أو ،هذه األسرة الحاكمة  

 بماذا نفـسر    وإال ،األخرىتربطهم يومذاك بالدرجة    
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 رباح  أبيكثرة المعزين الذين استقبلوا من قبل عائلة        
 فتـرة   أثناء العباسية   الدولة احد قادة    –ميسرة النبال   

 ؟ )٥٩( األخيـر حينما توفي    ،)٥٨( –الدعوة السرية   
إال بكون هذه األسرة ضمن التيار السياسي للدولـة         

 األمر الذي يشير أيـضا  ،باسية التي تعمل بالخفاء   الع
أن المعزين كانوا ضمن هذا التيار المعـارض        إلى  

 .خرموية والداعي إلسقاطها بـشكل أو بـآ  للدولة األ 
 عبـد اهللا    أقامه في العزاء الذي     أيضاكما هو الحال    

 الدولـة العباسـية     أيام قاضي البصرة    –بن الحسن   
ة والده الحسن بن    بوفا )٦٠( - هـ   ١٦٨وتوفي عام   

 ألسـباب  كثر من حضر العـزاء       إذ ،)٦١(الحصين  
 وللتقرب من عبد اهللا ثانيا      ،أوالاجتماعية للمواصلة   

 قاضيا لـه مكانتـه االجتماعيـة والنـاس ال           بكونه
 أيـضا  السياسية    مكانته وربما ،يستغنون عن خدماته  

  .في وسط المجتمع البصري
 عامـة   أو األخـرى  بقية طبقات المجتمع     أما      

 تتفاوت نسبة استقبال الناس بـين       أنالناس فطبيعي   
 مكانـة   إلـى  وان المتحكم في ذلك يعود       ،مد وجزر 
ـ تجفي الم  أو آل بيته     المتوفىالشخص    ومـدى   ،عم

 فخالد بـن صـفوان   ، المجتمع يومذك بأبناء تهمعالق
نظرا لمكانتـه االجتماعيـة عنـد       على سبيل المثال    

ر ومجالسا للخلفـاء     إذ كان راوية لألخبا    –الخاصة  
 كثر من جاء لعزائه فـي ولـده         ،)٦٢( –واألمراء  

  .)٦٣(ربعي واستقبلهم أحسن استقبال 
  استقبال الوفود -٤

هم القوم يجتمعون فيـردون     " الوفد في اللغة       
البالد واحدهم وافد والذين يقصدون األمراء لزيـارة      

أن الوافدين   أي   ،)٦٤( "واسترفاد وانتجاع وغير ذلك     
 المجموعة من الناس الذين يقصدون مـن        الءهم هؤ 

 القضايا سياسـية    أنواع للقيام بمختلف    ناًأ ش أعلىهم  
  .)٦٥( غير ذلك أم إدارية مأ اجتماعية أمكانت 

 معزين العديد من ال   أن في هذا الجانب    ونالحظ     
 صـاحب   إلى أخرى وأمصاركانوا يفدون من مدن     

العـزاء   كظاهرة اجتماعية تعبر عن تقـديم        ،العزاء
 أمـا  .عن الوالء واالنتماء السياسيتعبر من خالله  و

من قبل أشخاص من مدن أخرى       عزاء عامة الناس    
 الوفـد كمـا     ألن ،فهذا ال يدخل ضمن نطاق الوفود     

 إلـى  ن أخـرى   من مد  يأتون القوم الذين    هم أسلفنا
 نطلـق   أن الحال هنا فـيمكن      أما ، السلطان أصحاب

  وهـذه الحالـة  أخـرى ن من مدن    معزو بأنهمعليه  
 المعزين كانوا من    أن فيقينا   ، قليلة جدا يومذاك   كانت

 ال من عامة الناس وخواصهم       المتوفى أقرباءضمن  
 يكـون   أن أو ،)٦٦( األولىفدين كما في الحالة     االو

زي يرتبط بـصداقة قويـة بـصاحب        عالشخص الم 
 لتقديم العزاء وهذه    أخرىفيأتي له من بالد      ،العزاء
معاويـة   أبـي نادرة جدا كقدوم     كانت حاالت    أيضا

 الـشام   أهـل  وكان رجـال مـن زهـاد         – األسود
 الذي كان   – فضيل بن عياض     إلى ،)٦٧( –وعلمائهم

جـاء  إذ   )٦٨(  - من العلماء الزهاد في مكة       أيضا
 عالقة  أن وال بد    ،)٦٩( توفي له     يعزيه بوفاة ولد   إليه

 الدرجـة التـي   إلىهذين الشخصين كانت قوية جدا   
ان يقدم العـزاء    و الحجاز   إلى من الشام    تيهيأجعلته  

 أيـضا  علمية   ألغراض سبب القدوم    نكا وربما   ،له
تابة لـه    يكتفي بالك  أن األسود أبي كان بمقدور    وإال

  . )٧٠(نذك بالعزاء كما كان معروفا آ
 أصـحاب  إلـى أما بالنسبة للمعزين الوافدين         
 الوفود كانت تتقاطر على     أن فنجد   ، والسلطان الشأن
 في عاصمته الكوفة يعزونه بوفـاة       )ع( علي   اإلمام

 اإلمـام فقد تربى محمد في بيت       ، بكر أبيمحمد بن   
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 ومن تلـك الوفـود      ، وكان بمثابة االبن له    )ع(علي  
 كوفادة  ، قريبة مدنشخصيات كبيرة قدمت عليه من      

عبد اهللا بن عباس والي البـصرة يومـذك لتقـديم           
  .)٧١(التعازي له

 إبـراهيم رة العباسية تـوفي         وقبيل نجاح الثو  
 أبـو  اهأخو واستقر   ،األمويين مقتوال من قبل     اإلمام

 ، جعفر المنصور فـي الكوفـة      وأبوالعباس السفاح   
 م له مجلسا للعزاء حضره كبار القادة بما فـيه         فأقاما

 مسلم الخراسـاني  وأب وفيهم   ،أخرى أمصارقادة من   
ـ إلىالذي وفد من خراسان      أحـسن ل بِقْتُ الكوفة واس 
 وأبحينما توفي الخليفة    و .)٧٢(استقبال وقدم تعازيه    

 أحدثت وفاته جعفر المنصور كان مصابا كبيرا وقد       
 ممـا   ،في قلب الدولة العباسية الناشـئة     كبيرا  شرخا  
ن على ولـده وولـي    و كثر المعز  أن الحال   تاستدع

 وكان من ضمن المعزين وفود قدموا       ،عهده المهدي 
ن الحسن من الكوفـة    كوفادة عبيد ب   ،أخرىمن مدن   

ـ حد علماء الكوفة البارزين يو     وهو أ  –   )٧٣( –ذاكم
 ووفادة  .)٧٤( المهدي معزيا له بوفاة المنصور       لىع

 أيـضا  من المدينة على المهـدي       األنصارجمع من   
ث الذي كان    العيناء المحد  أبووفيهم  نفسها  بالمناسبة  

 وغيـرهم   ،)٧٥(كبير الوفد وقدموا للخليفة التعازي      
  .)٧٦( المهدي التي قدمت إلى األخرىفود من الو
   العزاء بالمكاتبة-٥

 لتقديم العزاء وهي    أخرىونجد هناك طريقة         
 ،)٧٧( العلمـاء  أجازها المكاتبة وقد  أساستقوم على   

 هذا النوع من العزاء فيه شيء من الغرابـة        أنومع  
 يقدم على   أن إلىدفع بالمعزي    ثمة مبررات ت   أن إال

 يكـون  أنوهي عديـدة منهـا مـثال     ،هذه الطريقة 
 وقـد   ،أخرصاحب العزاء في بلد والمعزي في بلد        

 وأ  عـامالً  أو اً والي أو اًأمير أويكون المعزي خليفة    

 إلى يذهب ذلك الحاكم     أن فال يعقل عندئذ     ،نحو ذلك 
 منهـا عـدم    ألسباب،العزاءصاحب البلد المقيم فيه    
غل  ومشا ،عزيم وال ،صاحب العزاء  ،تكافؤ الطرفين 

 لتقـديم   ال تعطـي مجـاالً    قد  الحكم والسلطان التي    
 وخطـورة الطريـق     ،العزاء عن طريـق الـسفر     

ومصاعب السفر التي ال تالئم الحاكم في مثل هـذا          
 ونحـو   ،الشخص من عامة الناس    فضال عن    ،الحال
 كتاب  بإرسال يكتفي   أن الحاكم عندئذ    فيضطر ،ذلك

تبار  بنظر االع  األخذ مع   ، صاحب العزاء  إلىتعزية  
 صاحب العزاء في مثل هذا الحال يكـون مـن           أن

 الشأن وأصحاب واألعيانخاصة الناس من الوجهاء     
 الحكـم والـسلطان     أربـاب  ما بال    وإال ،والسلطان

 ومـن تلـك     .؟في بلدان أخرى    بعزاء عامة الناس    
 معـاذ بـن جبـل       أن التاريخية ما يـروى      األمثلة

 توفي له  – )ص(حد صحابة الرسول     أ – األنصاري
 كتاب عـزاء بهـذه      )ص(ولد فكتب له رسول اهللا      

 الرواية ال تذكر فـي      أصل أن ومع   ،)٧٨(المناسبة  
 )ص( كان معاذ حتى يكتب لـه الرسـول          مكانأي  

 أثنـاء  ذلك حصل    أن من اليقين    أن إال ،كتاب عزاء 
 كيـف   وإال ،)٧٩(تولي معاذ بن جبل والية الـيمن        

ـ   إلى كتاب عزاء    )ص( اهللا   رسوليكتب   و  معاذ وه
الرسول عن  في الوقت الذي عرف فيه       ،في المدينة 

 والرحمة والتـودد    واإلنسانية التواضع   )ص(الكريم  
 وحينمـا  . عموم المسلمين فضال عن خواصـهم   إلى

  - وهو في المـدائن      – سلمان الفارسي    توفيت زوج 
ة المـسلمين   خليف )ع( يعقل أن يذهب اإلمام علي       ال

 وهو يومئذ في    في المدائن   إلى مجلس العزاء   يومذاك
 ، فربما يشكل ذلك خطورة علـى سـالمته         ،الكوفة

 فاكتفى بإرسال   ،فضال عن مشاغله كخليفة للمسلمين    
 كما ال يعقل أن يـذهب الخليفـة         .)٨٠(كتاب عزاء   
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الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفـي          
وهو في العراق بوفاة ولده وأخيه فـاكتفى بإرسـال          

ذلك لما ينطوي عليه مركـز       و ،)٨١(كتاب عزاء له    
تمنعـه مـن     الخليفة من أبهة وجاللة سلطان والتي     

االنشغال والتنازل إلى مثل تلك الـشؤون فيكتفـون         
وهذا كان شـأن الخلفـاء كافـة خـالل           .بالمكاتبة

 من ذلك حينما تـوفي      ،العصرين األموي والعباسي  
 مـروان  ةحد قادة ووالة الخليف أ–المسور بن عمرو    

كتب مروان إلى أبناء المسور     إذ   ،)٨٢( –بن محمد   
الفضل بـن    وحينما توفي    .)٨٣(يعزيهم بوفاة أبيهم    

 وهو فـي   -سهل في خراسان كتب الخليفة المأمون       
 .)٨٤( إلى أخيه الحسن بن سهل كتاب عزاء       -بغداد  

جـل  راسان من أ  إذ ال يعقل أن يسافر الخليفة إلى خ       
   .مجلس عزاء

 -ت نادرة جدا     وفي حاال  -    وبمقابل ذلك نجد    
يكتبون إلى الخلفاء   كانوا  أن بعض وجهاء األمصار     

 إلـى  يـدعو  وهو أمـر     ،حد أبنائهم أيعزونهم بوفاة   
ستغراب إذ ال بد أن يفد هؤالء إلى الخلفاء لتقديم          اال

 كـان    أن ثمة سـبباً     ولكن يبدو  ،التعازي كما أسلفنا  
 وحينما نـسلط الـضوء      ،كاتبةموراء ذلك العزاء بال   

الرواية التي تشير إلى هذا النـوع مـن         على أصل   
 إذ روي   ،العزاء ربما نصبح على بينة من الحقيقـة       

أن والة وعمال الخليفة عمر بن عبد العزيز لم يفدوا          
اكتفوا بالكتابـة لـه     بل   ،عليه بوفاة ابنه عبد الملك    

 فربما كـان تواضـع      ،)٨٥(يعزونه بذلك المصاب    
 يفدون  عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل هؤالء ال        

 أن يكون ذلك بعد أن كتب إلـيهم         من البديهي إليه و 
ن هذه الطبقة من المجتمع      أو أل  ،الخليفة بعدم الوفود  

ـ الـسفر    تـوفير نفقـات      عكانت ال تستطي    هوتكاليف
  .ومتطلباته فتكتفي بالمكاتبة

 فـي العـزاء بـين       أيضا نستشفه   الشأن وهذا       
ـ         ي الطبقات الوسطى والعامة مـن المجتمـع العرب

 ليس جميع المسلمين يستطيعون السفر      إذ ،اإلسالمي
 يقتصر ذلك   بل ، عزاء ألجل مجلس  خرآ إلىمن بلد   

نه إ كما ، والسلطان الشأن وأصحابعلى الميسورين   
 ذوي  ،طبيعة العالقة التي تربط الطرفين    يعتمد على   

 هذا نرى عامة النـاس      وألجل ،والمعزين ،المتوفى
 يكتفـون  أخـرى دان  العزاء من بل ألهلفي تعازيهم   

نس بن مالك فـي      أ أبناءفحينما قتل بعض     .بالمكاتبة
 وهو  – أرقم اكتفى زيد بن     ،واقعة الحرة في المدينة   

 بكتاب عزاء عزاه فيه بتلـك الفاجعـة         –في الكوفة   
 فزيد  ،أعاله قولنا في    إلى وهذا يشير بحد ذاته      ،)٨٦(

ـ ٦٥ت  ( أرقمبن    صحابي جليل وليس ما فـي       ) ه
 نإ  كمـا  ،)٨٧(ميسور الحال   كان  نه  يشير أ  ما   أيدينا

ن الك كانت ال تستدعي الوفادة له أل      نس بن م  مكانة أ 
 الحكام للتقرب ونيـل الـشرف       إلىالناس كانت تفد    
 الـذي ال    األمر وهو   ، حتى األموالوالوجاهة وربما   

 بـل   .نه من الوجهاء فحسب   ر عند أنس سوى أ    يتوف
الخلفـاء  إلى   نجد بعض الناس ال يفدون حتى        أحيانا

أن في   مع   ،حد أقربائهم في حال وفاة أ   العزاء  لتقديم  
 ، ونحو ذلك  واألموال والوجاهةشرف   لل وفادتهم نيالً 

 هؤالء كانوا ال يملكـون القـدرة        أنوهذا يدل على    
 ومن األمثلة على ذلك ما أشـار        ،المادية على السفر  

 الحـسن   اإلمام إلى قوما كتبوا    في أن  الطوسي   إليه
 ،)٨٨( له وهو في الكوفة       بوفاة ولد   كتاب عزاء  )ع(

 أمـصار مـن   ن  المعـزو  يكون هؤالء    أنوطبيعي  
 الكوفة لحـضروا مجلـس      أهل فلو كانوا من     أخرى
 وهو األمر الذي يشير إلى عدم قدرة هؤالء         ،العزاء

 وحينما توفي الحـسن  .على تكاليف السفر ومتطلباته  
 اجتمع أتباعه في الكوفة وكتبوا ألخيه الحـسين         )ع(
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 في المدينة بكتاب عزاء بوفاة الحـسن        )ع( علي   بن
 كان ذلك لعـدم قـدرتهم علـى          وقطعاً ،)٨٩( )ع(

   .متطلبات السفر
 سـببا   أحيانا نجد الخوف من السلطان      نناأ   بيد  

 إلـى  األعيان والقـادة  في عدم حضور البعض من      
 وذلـك  ،مجالس عزاء الخلفاء واالكتفـاء بالمكاتبـة   

طرفين وهذا مـا حـصل      حينما تتزعزع الثقة بين ال    
 مـسلم   بين أبـي  و جعفر المنصور    أبيبين الخليفة   
حول شؤون   - والي خراسان يومذاك     –الخراساني  

 عـدم   إلـى دى ذلـك     فأ ،والسلطانوالسياسة  الحكم  
أخيـه   مسلم مجلس عزاء الخليفة بوفاة       أبيحضور  

خوفـا   العباس السفاح واكتفى بالكتابة له بالعزاء      أبي
ون السجن أحيانـا عائقـا فـي         أو أن يك   .)٩٠(منه  

 إلى مجلس العزاء فيلجأ الشخص المعنـي      الوصول  
 بـن    السجن حضور المختار   ع فقد من  ،بالعزاء كتابةً 

 بوفاة سـليمان    أقيم العزاء الذي    إلى أبي عبيد الثقفي  
 – قائد ثورة التوابين يومـذاك     -بن صرد الخزاعي    

إذ كان المختار في سجن الكوفة سجن فيه من قبـل           
اهللا بن مطيع العدوي والي الكوفة للخليفة عبـد         عبد  

 المكاتبـة لذويـه     إلـى  فلجأ   ،)٩١( –اهللا بن الزبير    
 وفي جميع تلك المكاتبات كان يجـاب        .)٩٢(بالعزاء  

ـ بفي الغالب عليها بـرد جميـل يـضاهي            هكلمات
    .إليهم ما كتب به هوعبارات

   العزاء والتهنئة-٦
سـبات      وقد يجتمع العزاء مـع بعـض المنا       

السعيدة فيأتي المعـزون لتقـديم العـزاء والتهنئـة          
بالمناسبة السعيدة التي زامنت مناسبة الوفاة في نفس        

 عنـد   األولـى  وقد نجد تلك الحالة بالدرجة       ،الوقت
 بعد وفاة الخليفة يعتلي كرسـي الخالفـة         إذالخلفاء  
 فمـا علـى     ،أو ابنه  الخليفة المتوفى و  أخ خرآخليفة  

والتهنئـة  بالوفـاة   قديم العـزاء    المعزين هنا سوى ت   
 الشخص القـادم كـان   أن أي ،باستالم زمام الخالفة 

 فبعـد وفـاة الخليفـة       ، في وقت واحد   اً ومهنئاً معزي
 سفيان استخلف ولده يزيـد خالفـة        أبيمعاوية بن   

المسلمين في نفس الوقت الذي توفي فيـه الخليفـة          
 الخليفة الجديد يزيد معزين     إلى فجاء الناس    ،السابق

 وكـانوا   ،له بوفاة والده معاوية ومهنئين له بالخالفة      
 الـشام   أهـل  فيهم العامة والخاصة من      اً غفير اًجمع

 أبـي وفيهم عاصـم بـن       ،األخرى األمصاروبقية  
 وعبـد اهللا بـن   ،- الشام  أهل أشرافحد  أ –صيفي  

 أهـالي كان شاعرا فحال من     الذي   و –همام السلولي   
 واألشـراف   وغيرهم من الوجهـاء    ،)٩٣( –الكوفة  

وكذلك الحال كان بالنسبة للخليفة الوليـد بـن        ).٩٤(
  تقاطر عليـه    فلما توفي والده عبد الملك     ،عبد الملك 

كمـا   .)٩٥(حـد   واآنفي له الناس معزين ومهنئين  
عزى خالد بن صفوان الخليفة عمر بن عبد العزيـز    

الوقت بوفاة سليمان بن عبد الملك وهنأه بالخالفة في         
ما وفدت الوفود على الخليفة الهـادي       ك .)٩٦( هنفس

زية له بوفاة والـده المهـدي       ع له بالخالفة وم   مهنئة
 وقد يصادف العزاء للخلفاء والدة ابـن لهـم          .)٩٧(

 كما حـدث   ،هنفسفي الوقت    التعزية والتهنئة    فتحدث
 فقد عزي الرشـيد     ،شيدذلك عند الخليفة هارون الر    

ـ   بوفاة ولد له وهنئ بوالدة ولد آ       ي الوقـت   خر له ف
  .)٩٨(ذاته 
  المآتم -٧

  أو هي العزاء لكنه    ،ء من العزاء   جز     والمآتم
فمثلما كـان للرجـال      ،عند النساء بدال من الرجال    

 عزاء   هو مالمآت أن أي   ،اءسهناك مآتم للن  كان  عزاء  
 فمثلما كانـت هنـاك مجـالس        ،)٩٩(النساء بالميت   

 مجـالس    جانبهـا  إلى كانت   ،لاللعزاء خاصة بالرج  



        جمالس العزاء يف اتمع العربي اإلسالمي حىت نهاية القرن الثاني اهلجري                          رحيم حلو حممد. د.م.أ
--------------------------- -------------- ------------------------------------------------------- ---------------  

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٩٣

 تحضرها النساء للعـزاء   ة بالنساء تسمى المآتم   خاص
صاحبة العـزاء   ل مشاركة منهن    ،والبكاء على الميت  

 في المجتمـع    أنوتفيد العديد من الروايات      .بحزنها
 النـساء   من قبـل المآتم كانت تقام   اإلسالميالعربي  

ـ   ،على الموتى حزنا منهن عليهم      سـبيل   ى منها عل
 )ع(زهـراء    فاطمـة ال   أن الـسيدة  المثال ما روي    

 فـي   األنـصار خرجت في تعزيـة عنـد بعـض         
 إلـى  ذهبت أنهاإلى  الذي يشير   األمر ،)١٠٠(المدينة
 كان  وإذا ، الميت من النساء وليس الرجال     أهلعزاء  
مـأتم   يكون هناك    أن على هذا النحو فطبيعي      األمر

 وحينمـا   ).ع(فاطمة  السيدة  تحضره النساء ومنهن    
 ،)١٠١( للعزاء لس أقيم له مج   )ص(وفي رسول اهللا    ت

لنساء  با مأتم خاص  يكون هناك    أنلكن بالمقابل ال بد     
 مـن  )ع(طمـة   السيدة فا  لما رجعت    إذ ،)ص(عليه  

هـا بوفـاة     النساء يعزين  إليهامراسيم الدفن اجتمعت    
 ذلـك   أنويقينا   ،)١٠٢)(ص(والدها الرسول الكريم    

 ).ص(لنساء بوفـاة الرسـول    خاص با  مأتمكان في   
 أقامت )ع( الحسن بن علي     اإلمام وورد أن في وفاة   

 ،)١٠٣( لمدة شـهر   مأتماًعليه النساء من بني هاشم      
 كمـا   أيام لماذا العزاء يحدد بثالثة      ،وقد يسأل سائل  

 إلـى  قد تطول المآتم أن في حين    ،)١٠٤(سيرد ذكره 
 الروايـة  شهر مثال كما فـي  إلى من تلك المدة   أكثر
ـ    نإ عن ذلك نقـول      ولإلجابة ؟   أعاله زاء  مـدة الع

السنة النبوية الـشريفة    جرياً على    أياممحددة بثالثة   
 ربما تطـول    المآتم لكن مدة    ،كما سيرد ذكره الحقا   

 عاطفة من الرجـال فيبكـين مـدة         أكثر النساء   نأل
 ،المـآتم  إقامةاستمرارية   الذي يتطلب     األمر ،ةلطوي
 ذلك يعتمد على مكانة المتوفى لدى النـساء         نإكما  

 إقامـة  من يتوفى تطول مـدة        ليس كل   إذ ،الباكيات
  . عليهالمأتم

قام عليهم   بعض المتوفين كان ي    أن نجد   إننابل        
 مـن   أكثركما كان يقام عليهم      ،واحد مأتم من   أكثر
انة  منوط بطبيعة الحال بذوي المك     األمر وهذا   ،عزاء

 العربي اإلسالمي  المجتمع   قة في االجتماعية المرمو 
 )ع( الحسين بن علي     اإلمام فحينما استشهد    ،يومذاك

مأتم واحد وفي أمصار     من   أكثر عليه النساء    تأقام
العربي لمكانته الكبيرة في وسط المجتمع       وذلك   ،عدة

 يزيد بـن    آل عليه النساء من     أقامت فقد   ،اإلسالمي
 هـو يـرتبط     إذ ،)١٠٥(مأتما في بالد الشام   معاوية  

 واآلصـرة بالنسب مع يزيد لكـن الـسياسة شـيء     
علـى  المـأتم    أقامـت  كما   ،أخرء  االجتماعية شي 

 ،)١٠٦( الكلبية أنيف الرباب بنت     زوجه )ع(الحسين  
 علـى   مأتما )ع( علي   اإلمام البنين زوج    أم وأقامت

 مـآتم هنـاك  كانت  وربما  ،)١٠٧( أيضا )ع(الحسين  
      . لم نقف عليها)ع( عليه أقيمت أخرى

 إقامة تلك المـآتم إلـى جانـب         توقد استمر       
 تقام تلـك    أن بل كان فرضا واجابا      ،مجالس العزاء 

يـروى   إذ   ،ألنها العزاء بذاته لكن عند النساء      المآتم
 هاشم عبد اهللا بن محمد بن الحنفيـة حينمـا           أبا أن

 مأتم يقام عليه    أن محمد بن علي العباسي      أمر ،توفي
 مأتم كما أقيم  .)١٠٨( جانب مجلس عزاء الرجال    إلى

رته النـساء    نؤاس حض  أبيفي دار الشاعر العباسي     
  .)١٠٩(من مختلف الطبقات بعزاء حدث عنده

   رسوم الدخول واالستقبال-٨
بعض الروايات التاريخيـة أن ثمـة       وتفيد       

 كانت متبعة عند العرب في إقامـة مجـالس          اًرسوم
 ابتداءاً من عمليـة الـدخول والرسـوم       ،العزاء تلك 

 ثم طبيعـة مـا      ، وطرق االستقبال  ،المتبعة في ذلك  
 إلى صاحب العزاء من     المعزييمه من قبل    تقديمكن  
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تسلية وتصبر ونحوهما بكالم حسنٍ جميـل يـدخل         
  .األمل والسرور إلى صاحب العزاء

 بعـض   تفيـد  عملية الـدخول     إلىفبالنسبة      
خـذ   بعد أ  إالالروايات بأن تلك العملية كانت ال تقام        

 ولكن ليس عنـد عـزاء       ، من صاحب العزاء   اإلذن
 تشير  إنماو ، كافة اإلسالميبي  طبقات المجتمع العر  

 يقع فـي مجـالس      األمر ذلك   أنإلى  تلك الروايات   
 الشأن  أصحابالذات عند   بو ،عزاء الخاصة فحسب  ال

والسلطان كجزء من الرسوم المتبعة فـي حيـاتهم         
 وهذه الظاهرة كانت موجودة لـدى     ،اليوميةالرسمية  

 ،اإلسـالم هذه الطبقة من المجتمع العربي حتى قبيل        
 – ملـك الحيـرة      – النعمان بن المنـذر      أقاما  فحينم

 أذن ثـم  إليـه  عمرو اجتمع الناس أخيهعزاءاً بوفاة   
  .)١١٠(لهم بالدخول حسب قدر المنازل

خول لـدى   الـد  فـي    الطريقة تلك   أنوال بد      
 عزائهم استمر العمل بهـا فـي        سالخاصة في مجال  

الكـريم   استثنينا عصر الرسول     وإذا ،أيضا اإلسالم
 لبساطة المجتمـع    )رض ( الراشدين ءلفا والخ )ص(

 من واقـع المـسلمين       يومذاك والذي كان   اإلسالمي
 استمر العمل بهـا فـي عهـد         األقل فعلى   ،األوائل

 والعباسية حيث الـنظم والرسـوم       األمويةالدولتين  
 واألمـم المتطورة جدا بعـد االحتكـاك بالـشعوب         

 كانـت   وإذا ،اإلسـالمية ثر حركة الفتوح     إ األخرى
 ال تسعفنا عن ذلك الـشأن       أيدينار التي بين    المصاد

د شيئاً منها في العـصر  جنإننا  ف ،األمويفي العصر   
 األموي وجودها في العصر     إلى مما يشير    ،العباسي

 ما في تلك     حد إلىالذي كان شبيها بالعصر العباسي      
 في وفاة البانوقة ابنة     أن ومن تلك الروايات     ،الرسوم

 إليه فاجتمع الناس   ، عليها الخليفة المهدي اشتد جزعه   
 أن بعـد    إالن المهدي للناس بالدخول     ذفلم يأ للعزاء  

وكان من وجهاء أهل البصرة      –قام شبيب بن شيبة     
ــا ــاس  ،)١١١(– وأعيانه ــم أذن للن ــه ث  بمالطفت

 حصل فـي وفـاة ابـن        ما وكذلك   .)١١٢(بالدخول
الرشيد مجلسا للعـزاء  الخليفة  عليه أقامالمبارك وقد   

يا فضل ائـذن للنـاس       " : قال الرشيد  إذ ،رناكما ذك 
 وبمـا يليـق بـه       ،)١١٣("يعزونا في ابن المبارك     

كخليفة للمسلمين عاش في ظل عصر ازدهر بالنظم        
 فال يعقل أن يدخل كل مـن     ،والرسوم المتطورة جداً  

يريد الدخول إلى مجلس الخليفة العباسـي إال وفـق         
 أمـا عمليـة     .رسوم معينة منظمة معد لها مـسبقاً      
كانت بـسيطة   قد  الدخول إلى مجالس عزاء العامة ف     

   . معينجدا وال تحتاج إلى رسمٍ
 إلى يأتوا   أنوكانت من عادة بعض المعزين          

 من مـسافة بعيـدة    األقداممجالس العزاء مشيا على     
تعبيـر عـن مـدى      زيادة في ال  عن موقع المجلس ك   

 وداللـة علـى     ،ى على وفاة المتوف   واألسفالحزن  
 وهـذه   ، حينها اإلسالميمجتمع العربي    في ال  مكانته

 ، على حد سـواء    الخاصة والعامة عند  الحالة نجدها   
 فـي    عبد اهللا بن عباس مجلسا للعـزاء       أقامفحينما  

 حضر العـزاء يزيـد بـن        ،)ع( بوفاة الحسن    الشام
 مـن عـادة     أن مـع    ،)١١٤(معاوية ماشيا ال راكبا   

 يأتوا مجالس العزاء راكبـين ال ماشـين         أنالحكام  
مـة  ا عن الروايات التي تتعلق بالع     أما .األقدامى  عل

 بن   عمر أبو المدينة يدعى    أهل رجال من    أنفيروى  
 من رجال المدينة    واقد توفي وقد حضر عزاءه رجل     

 ١٩٠ت  (العلماء يدعى عبد اهللا بن جعفر المخرمي        
ـ ١٧٠وقيل    فحضر عبد اهللا العزاء ماشيا على       ،) ه
 ،راكبا علـى بغلتـه   العزاء إلىنه توجه  مع أ األقدام

 مجلس العزاء مشيا   إلىجه  وفنزل عنها من مسافة وت    
 ،)١١٥(وأسـفه  كتعبير عن مدى حزنه      األقدامعلى  
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ربما كانـت    و أيضامن العلماء   كان ابن واقد    وربما  
فحـضر  حميمـة    عالقـة     وأهله تربطه بابن جعفر  

  .تقديرا لهالعزاء ماشيا 
س وبالمقابل كان صاحب العزاء يستقبل النـا          

 وأسفهبهيئة معروفة متميزة كتعبير عن مدى حزنه        
 كأن يكـون مكـشوف      ، بيته آلحد من   عن فقدان أ  

 كما فعل الخليفـة المـأمون   ،اإلزارالرأس أو محلل  
     .)١١٦)(ع( الرضا اإلمامفي وفاة 

كان المعزون حينمـا يحـضرون مجـالس        و       
 حـسن   كـالمٍ أفضل ما لديهم من العزاء يستخدمون   

 ،أهل المتـوفى  ن مصاب    لطيفة للتخفيف م   راتوعبا
 حضر مجلساً للعزاء    إذا كان   )ص(فالرسول الكريم   

 أبـو والخليفة   .)١١٧("آجركم اهللا ورحمكم     " :يقول
 " : عزى رجـالً قـال     إذا كان   )رض(بكر الصديق   

 الموت  ،ليس مع العزاء مصيبة وال مع الجزع فائدة       
سول اهللا   اذكروا فقد ر   ،أهون من قبله وأشد مما بعده     

 .)١١٨( "أجـركم  وعظم اهللا    ، تصغر مصيبتكم  )ص(
علـيكم   " : في العزاء   فكان يقول  )ع( علي   اإلمام أما

 إليـه ن بـه يأخـذ الحـازم ويعـود           فـإ  ،بالصبر
  .)١١٩("لجازعا

 حـضروا   إذاونحو تلك العبارات كان الناس          
ـ    ، بنحوها أومجلسا للعزاء تفوهوا بها      ين  وال فرق ب

 هـو تخفيـف     األساسـي  فالهدف   هذا أو ذاك القول   
 منهـا علـى     ،الحزن والمصاب عن صاحب العزاء    

سبيل المثال حينما مات عقبة بن عياض بـن غـنم           
حد قادة الخليفة عمر بـن       وكان عياض أ   –الفهري  
 عيـاض   إلـى  جاء رجل    ،)١٢٠(– )رض(الخطاب  

 فقد قتـل شـهيداً      ،ال تجزع عليه   " :وقال له معزيا  
 دالشهيد له منزله كبيرة عن    ن  مذكرا والده بأ   ،)١٢١("

 ،اإلسالمي المجتمع العربي     فضال عن  ،اهللا عز وجل  

أعاله يستشف من القول     حسب ما ب إذنفعلى عياض   
وقـول   .عليـه أن يفتخر بموت ولده ال أن يحـزن         

 قيس الكندي وقد عـزاه   لألشعث بن)ع(اإلمام علي   
يا أشـعث إن     " : له بكالم لطيف منه قوله     بوفاة ولد 

ن  وإ ،جور عليك القـدر وأنـت مـأ       صبرت جرى 
 .)١٢٢("جزعت جرى عليك القدر وأنـت مـأزور         

وبهذا فنحن نرى أن الكلمات تكون أكثر وقعا ودقـة      
أسـي   وفيها الشيء الكبير من التـصبر والت       ،ولطافة

    بولده ألن الولـد     حينما يكون صاحب العزاء معزى 
       .)١٢٣(عز ما يملكه اإلنسانأ

   البكاء-٩
 ،عادة العرب أن يبكوا على موتاهم     وكان من      

وكيف ال وقد فقدوا شخصاً عزيزاً علـيهم فالرجـل       
 فكيـف   )١٢٤(منهم كان يبكي إذا ماتـت لـه شـاة         

 وال بأس بالبكاء كما ورد      .بالشخص القريب عليه ؟   
 لكن المبالغة فيه إلى حد اللطـم        ،)ص(عن الرسول   

والخدش وجز الشعر والنياحـة فجميعهـا محرمـة         
 لكن هناك من يرى جواز ذلك       ،)١٢٥(اعاًإجمباطلة  

  .)١٢٦(على األب واألخ وال يجوز على غيرهم
 فقد كان البكـاء صـفة       أمر    ومهما يكن من    

فردا من آل بيته أو     للفرد الذي يفقد    وطبيعية   أساسية
 فحينما توفي إبراهيم بن رسول      ،وأحبابهحد أقاربه   أ

ع  الدمو ان تذرف )ص( أخذت عينا الرسول     )ص(اهللا  
 ويحـزن   ،ن العـين تـدمع    إ " :ويصبر نفسه بالقول  

 وإنا بفراقك يـا   ، وال نقول إال ما يرضي ربنا      ،القلب
ربد بـن   أ وحينما توفي    .)١٢٧("إبراهيم لمحزونون   

ولبيـد   – )١٢٨(مه لبيد بن ربيعة   وه أل قيس بكاه أخ  
–سلم وترك الـشعر     وأ )ص(لرسول  ا  أدرك شاعر

قفي مع خالد بن     وفي وفاة نافع بن غيالن الث      .)١٢٩(
 كثيـراً   بكى عليه والده بكاء    ،الوليد في دومة الجندل   
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 فإنهـا   ،بكي ما أسعدتني عيني   دعوني أ  " :حتى قال 
 وبكى الوليد بن    .)١٣٠("ستنفد دموعها كما يلي نافع      

 .)١٣١( فـي وفاتـه     على أبيه بكاء كثيرا    عبد الملك 
أبـو  (وكذلك بكى الخليفة المأمون في وفـاة أخيـه          

 وفي وفاة وزيره الفضل بـن سـهل         ،)١٣٢)(عيسى
 فقـد كـان     ،)١٣٣(مشاركاً والدة الفضل ذلك البكاء    

  .الفضل من خيرة قواده
 وأقاربه  المتوفى أهل  ولم يقتصر البكاء على       
 يبكون أيضا على    عامة الناس المعزون من    كان   إنما

 )ص( ففي وفاة الرسـول      ، في أثناء العزاء   ىالمتوف
  كتعبير عـن   ،)١٣٤(ى نبيهم بكى جميع المسلمين عل   

ثر فقد نبيهم نبي    حالة الحزن واألسى التي عاشوها إ     
 وباعتباره رمزا لألمـة     ،الهدى والرحمة واإلنسانية  

 فالعظماء كانت تحزن علـيهم الخاصـة        .اإلسالمية
والعامة لثقلهم السياسي والعسكري واالجتماعي وهذا      

بن عبد المطلـب  ما حدث أيضا في استشهاد الحمزة   
  إذ بكاهم المسلمون بكـاء     ،حدصحابه في معركة أ   وأ

 وفيهم عبد اهللا بن     ،ثر فقدهم في تلك المعركة    شديداً إ 
وعلى هـذا    .)١٣٦( وحسان بن ثابت   ،)١٣٥(رواحة
 فـي   )رض( بكـر    أبا )ع( علي   اإلمام بكى   األساس

 وبكى عبد اهللا بن عمر السيدة عائـشة         .)١٣٧(وفاته
يـر مـن    وبكى جمـع غف    .)١٣٨( في وفاتها  )رض(

 وكـذلك  .)١٣٩)(ع( الحـسين   اإلمامالناس استشهاد   
 – عامر وجميع من كان يعرف المجنـون         بكى بنو 
 حـين   - هـ   ٦٨الكبير قيس بن الملوح ت      الشاعر  

   .)١٤٠(وفاته حزناً على فراق ليلى
 ير من األحيان يستقبل أهـل المتـوفى      وفي كث 

المعزين في حال بكائهم بالبكاء والصراخ انـسجاما        
 فيذكر أن الخليفة عمر بن      ،هم في مثل هذا الحال    مع

عبد العزيز ذهب في عزاء صديق عزيز عليه فبكى         
   .)١٤١(واستقبلوه بالصراخ والبكاء

وإذا كان هذا نصيب الرجال من البكاء علـى               
 ، للنساء النصيب األوفر من البكـاء      قد كان الموتى ف 
 ،ملين عريكة منه  وأ عاطفة من الرجال     أكثرفهن كن   

 أخـاً  أو أباًوكيف ال تبكي بحرارة وشوق من فقدت        
 عزيـزاً مقربـاً      شخصاً أو بنتاً أو  ولدا   أو زوجاً أو

 أخاهـا فقد بكت صفية بنت عبـد المطلـب          ،هاعلي
الحمزة بن عبد المطلب بعد استشهاده فـي معركـة          

ولما ماتت زينب بنت رسول      .)١٤٢(حد بكاء شديداً  أ
 وحـاول   ، كثيـراً  كاءب بكت النساء عليها     )ص(اهللا  

لـم  ألتخفيف  عمر بن الخطاب منع النساء من البكاء        
مهـال يـا    " : قائال له  )ص(فمنعه الرسول   المصاب  

 .)١٤٣(" ونعيق الشيطان    وإياكن ،عمر دعهن يبكين  
 بنت  أسماء بكت عليه    )ص(وحينما توفي رسول اهللا     

عميس صارخة من هول مـا سـمعت مـن خبـر            
 جميع النـساء    )ص(ليه   وكذلك بكت ع   ،)١٤٤(الوفاة

 ،)١٤٥)(رض(في داره بما فـيهن الـسيدة عائـشة     
 بكت  أنهاقيل   التي   )ع (وابنته السيدة فاطمة الزهراء   

وفي وفاة المغيرة    .)١٤٦(ن يوماً ي وسبع ةوالدها خمس 
 بكته النساء مـن آل بيتـه   أبي صفرةبن المهلب بن   

كما صرخت النساء باكية في دار       .)١٤٧( كثيراً بكاء 
يفة عبد الملك بـن مـروان فـي وفـاة ولـده             الخل

 وفي وفاة الفـضل بـن سـهل حـين           ،)١٤٨(بانأ
   .)١٤٩(قتل
 يقمن المناحة علـى     أن من عادة النساء     وكان        

 والمناحة هي اجتماع النـساء للبكـاء علـى      ،الميت
 هناك  أنتوحي   إشاراتوهناك   .)١٥٠(الميت وندبه 

مـن بنـدب     مستأجرة تتجمع حولها النساء ويق     نائحة
ليـست  "  من المثل القائل     هنستشفوهو ما    ،المتوفى
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 الرسول الكريم   أن ومع   .)١٥١( "كالمستأجرةالنائحة  
 " : قال )ع( الصادق   اإلمام أن إال حرم النياحة    )ص(

 ،)١٥٢( " قالـت صـدقاً    إذاال بأس بكسب النائحـة      
 نـيح  )ص( في وفاة الرسول الكـريم       أنإلى  مشيراً  
 نساء المدينة   أمر )ص(رسول   ال أن كما   ،)ص(عليه  

 أمـا نهـي     ،)١٥٣(بالبكاء والنوح على عمه الحمزة    
دخل ضمن إطار اإلفراط    الرسول عن النياحة فهو ي    

 وعلـى هـذا     .في البكاء كاللطم والخدش ونحو ذلك     
فـي   المناحـة    )رض( السيدة عائشة    أقامت األساس

 كمـا   .)١٥٤)(رض( بكـر الـصديق      أبي وفاة أبيها 
 وحـددن   )ع( الحـسن    اإلمام فاةفي و ناحت النساء   

 فـي   أيـضا  المناحة   وأقيمت .)١٥٥(عليه سنة كاملة  
وفـاة الخليفـة    في   و ،)١٥٦(وفاة مصعب بن الزبير   

 المـأمون  الخليفة أيام وفي  .)١٥٧(عبد اهللا بن الزبير   
حد قادة المـأمون     أ – المروزي   توفي علي بن هشام   

ت مـن جـاء  رت ث فك)١٥٨(–المقربين المنادمين له  
  .)١٥٩( عليهوناحتنساء من ال
  

       الرثاء-١٠
والرثاء هو عبارة عن حالة من التعبير عـن                

 وقد تمثل ذلك بـصور      ،الحزن واألسى على الموتى   
بـالكالم  في حاالت نادرة    شتى عن طريق الشعر أو      

كمـا   .وهو الذي يطلق عليه القطعة النثرية     المسجوع
ـ    ن من الناس كانوا   ي هناك صنف  أن  ،وتىيرثـون الم

 األزواج أو اآلبـاء أو  كاألبناء المتوفين   أقارب أولهما
 وال غرابة فـي أن نجـد    ،األخوة أو حتى العشاق    أو

هذه الفئة من الناس تتمـادى فـي البكـاء والعويـل      
 وهو أقصى ما قـد      ،والتعبير عن ذلك الحزن بالرثاء    

اب المقربين  عن فقده لألحب  للتعبير  يصل إليه الحزين    
 أحبابهم ذلك المذهب وهم يرون      بون وكيف ال يذه   ،له

فمن النساء   . الخريف كأوراق أعينهم أماميتساقطون  
 ذلك  ،من كانت ترثي والدها بعد البكاء والنحيب عليه       
 فمـا  ،الوالد الذي قدم لبنيه أقصى ما يستطيع أن يقدم       

منزلة كبيرة في   بالك باآلباء العظماء الذين كانت لهم       
وقد تركوا بـصمات     اإلسالميالعربي  وسط المجتمع   
 وفـي    خاصة والتاريخ عامة ؟    أبنائهمواضحة على   

 فحينما توفي   )ص(مقدمة تلك الشخصيات رسول اهللا      
 ما بكت من    )ع(فاطمة  السيدة   بكت عليه ابنته     )ص(

 بذلك البكـاء فراحـت       لكنها لم تكتف   ، والليالي األيام
 من الشعر عبرت فيها عن مـدى        أبياتترثيه بجملة   

  -: منها قولها)ص(ا عليه وأسفهحزنها 
  اــد وغربهه شرق البال         فليبك      

  ـه مضر وكل يمان                وليبكــ
  وهـه الطور المعظم ج               وليبكـ

   .)١٦٠(                والبيت ذو األستار واألركان
 والـذي  )رض( بكـر الـصديق      أبو الخليفةثم        

 اإلسـالمي  في المجتمع    أيضامة  كانت له منزلة عظي   
 بكتـه   )رض(ة   ابنته السيدة عائش   أن يروى   ،يومذاك

 ثم من شدة حبها لـه       ،كبدهاوناحت عليه حتى تقطع     
رثته بقطعة نثرية لطيفة جدا عبرت فيها عن مـدى          

  .)١٦١(حزنها وقدر منزلته حينما كان حيا
 حبا به وزيادة فـي      أخاهوهناك من كان يرثي            

إال  ناره   تنطفئ للغليل الذي قد ال      شفاءه و الحزن علي 
 م بن نويرة رثـى     متم أن ما يروى     من ذلك  ،بالرثاء

ة وقـد اخترنـا     القصائد الطويل ب في وفاته    اً مالك أخاه
  : قال فيهاً لطيفاًمنها بيت

فعينــي       هال تبكيان لمالك   
  .)١٦٢(ت الريح الكئيب الممرعاز هإذا
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 )ع( الحـسن    أخـاه بن الحنفية   كما رثى محمد          
 عن مـدى     بقطعة نثرية لطيفة عبر فيها     حينما توفي 

 مكانتـه   إلى فيها   وأشار ،أخيه على وفاة    وأسفهحزنه  
 كسليل للبيت النبـوي     اإلسالميفي المجتمع العربي    

   .)١٦٣(فيالشر
ن جهازورثاء الزوجات أل   في التاريخ    وقد كثر       

عمـود البيـت     يمثـل    إذ كان الـزوج    .محزنا عليه 
 بانتكاسة كبيرة كانـت     المرأة فبوفاته تصاب    ،العربي

 فقد رثت نائلـة     ،رثاء حزنا عليه  ال ب أحياناتعبر عنها   
بنت الفرافصة زوجها الخليفة عثمـان بـن عفـان          

  : استشهد بشعر منه قولهاما حين)رض(
  ! ؟بكي وتبكي قرابتيوما لي ال أ

  .)١٦٤( عمرأبيوقد غيبوا عني فضول 
  

 وفاة زوجها   )ع(ما رثت سكينة بنت الحسين       ك     
 مـا  فيه أظهرتمصعب بن الزبير ببيتين من الشعر       

 واألسـى  بالحزن  نفجاءا مبطني مدى مكانته وبطولته    
  :عليه بقولها

تَقْتُلُوا الماجِد الذيفإن تَقْتُلُوه   
  يرى الموتَ إالَ بالسيوف حراما
  وقَبلَك ما خَاض الحسين منيةً

  ).١٦٥(ى القومِ حتى أوردوه حماماإل
 ذلك الولد   ،كما نجد هناك من يرثي ولده حزنا عليه         

ا الفرد وبوفاته ينكـسر   جوهرة يملكهأغلىالذي يمثل  
 وهناك  ،عليه حزنا   األخرى وتنهال الدموع تلو     القلب

ل  فعقي ،واألسىزيادة في الحزن    من كان يرثي الولد     
 أيـام الدولـة     بن علفة ذلـك الـشاعر المعـروف       

 من الـشعر    بأبيات رثى ولدا توفى له      ،)١٦٦(األموية
  :منها قولهحزنا عليه 

  

   لقد جاءت قوافل خبرتلعمري
  يا علي ثقيِلــبأمر من الدن

   تبكي لمصرع هالـكأالوقالوا 
  .)١٦٧(! سبيل اهللا خير سبيِل أصاب

ر وفاة ولـده تمـيم بجملـة        كما رثى نصر بن سيا      
عبر فيها عن مدى حزنه العميـق        ، من الشعر  أبيات
  :لده منها قولهوعلى 

  عني العزاء وكنت جلداًنفى 
  ).١٦٨( الفوارس عن تميمغداة جلى

 بأبيـات  بن المهدي ولدا توفي له       إبراهيمورثى       
ر فيها عن مدى شوقه وفقدانه له ومكانتـه عنـده           عب

  :منها قوله
  وريحان صدري كان حين أشمه

  أغيبن ومؤنس قصري كان حي
  أصبحتوكانت يدي مألى به ثم 

  .)١٦٩(ي وهي منه سليبلهد إبحم
عـشيقة   ،خيليةي ليلى األ  ه من رثت عشيقها ف    أما   

 أيـام شاعر العـرب المعـروف      وهو  توبة العنبري   
ألنهـا   فعلى قدر شـوقها لـه        ،)١٧٠(األمويةالدولة  

بعـد   ولشدة حزنها عليه     ،لم تتزوج به  و حرمت منه 
  :ثته ليلى بقصيدة لطيفة منها قولها ر،وفاته مقتوال

 إنـمافال يبعدنك اهللا يا توب  
  لقاء المنايا دارعا مثل حاسرِ

  ايا بين درع حصينة المنأتته
١٧١( وجرداء ضامرِوأسمر خطي(.  

 ، من المعبرين عن حزنهم بالرثاء     األخرى الفئة   أما  
ما أن يكونوا شـعراء  وهؤالء إفهم الشعراء المعزون   

هم فـي   ضرون مجالس العزاء ويكون عزاؤ     يح ،حقاً
 وهو الـذي نعبـر عنـه        ،الغالب عن طريق الشعر   

 مـنهم    أو أن يكون قـسم     ، مثل هذا الحال   بالرثاء في 
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 الناس أو عوامهم لكن     إنما من خاصة  وليسوا شعراء   
 أنهـم  مـع    ،أيضام عن طريق الشعر     يكون عزاؤه 
 تكون  أنالعربي  الفرد   كانت طبيعة    إنماليسوا شعراء   

 وتلك حـاالت  ،)١٧٢(األحيانويته الشعر في غالب     ه
ـ  هؤالء أن المعتاد عليه    نإ إذنادرة   شعراء كـانوا    ال

 وهـو   هم عن طريق الشعر   شعراء حقا ويكون عزاؤ   
  .الرثاء

 )ص(     وتلك الظاهرة موجودة منذ أيام الرسـول        
 رثاه جماعة   )ص( فحينما توفي الرسول     ،في اإلسالم 

 بكر الصديق   ن رثاه أبو   وقيل أن أول م    ،أصحابهمن  
  : بقصيدة مؤثرة منها قوله)رض(

  لما رأيــت نبينا متجندال
  .)١٧٣(ضاقت علي بعرضهن الدور

 بكـر    الشاعر حسان بن ثابـت أبـا       ما رثى ك       
بأبيات من الشعر عبـر      ، حين وفاته  )رض (الصديق

العربـي  فيها عن مكانة الخليفة في وسط المجتمـع         
  يومـذاك  )ص(رسول الكـريم    اإلسالمي بعد وفاة ال   

  :منها قوله
  ر البرية أنقاها وأعدلهاـــيخ

  .)١٧٤(بعد النبي وأدناها بما حمال
  

 سـفيان دخـل     أبيوفي وفاة الخليفة معاوية بن           
 دمـشق   أهـل على ولده يزيد عدد من المعزين من        

 وفيهم الشعراء منهم عبد اهللا      األخرى األمصاروبقية  
– الكوفة المشهورين    شعراءحد   أ –بن همام السلولي    

 من الشعر عبـر فيهـا       بأبيات معاوية    ورثى ،)١٧٥(
  :ه للخليفة الجديد يزيد بن معاوية منها قولهعن عزائ

  وفي معاوية الباقي لنا خَلَـفٌ
  ).١٧٦(عيت وال نسمع بمنعاكا نُإذا

وحينما توفي محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفـي           
لعزاء وفيهم  بااس   الحجاج للن  أذن ،أيضا محمد   خوهوأ

 وقد عبروا عـن    ،وأخيهه بولده   ووعزأيضا الشعراء   
 ،را وفيهم الـشاعر الفـرزدق      شع ذلك العزاء بالرثاء  

كبر الشعراء المشهورين في     الفرزدق كان أ   أن ويبدو
 أمـا يـا فـرزدق      " : قال له الحجاج   إذذلك المجلس   

 أبيات فانشده الفرزدق جملة     ، "رثيت محمداً ومحمدا  
 بشعر منـه    وأخاهيرثي فيهما ولد الحجاج     من الشعر   

  :قوله
  ن جزع الحجاج ما من مصيبةلئ

  ).١٧٧(وأوجعاكون لمحزون أمض ت
 الحجاج قال لمن حـضر العـزاء وفـيهم    أنوقيل    

فأخذ الفرزدق  " من يقول شعراً يسليني به       " :الشعراء
 ،)١٧٨( والحجاج يطلب منـه المزيـد      األبياتينشده  
دوماً ن   الشعراء كانوا متواجدي   إلى أن  يشير   أمروهو  

 أو والـوالة بمناسـبة      واألمراءفي مناسبات الخلفاء    
األساسي هو   وكان الهدف    ،األشعارهم  نينشدو ،بدونها

 والجـوائز العينيـة     تمكافـآ سنى ال الحصول على أ  
قابل كان هنـاك ترحيـب مـن قبـل          موبال ،والنقدية
اجد هـذه الفئـة مـن        والسلطان بتو  الشأن أصحاب
 طالما كانوا   ، في مجالسهم الخاصة والعامة    ع  المجتم

ـ يدخلون البهجة والسرور والراحة       فـي   ةوالطمأنين
  .نفوس الحكام

وفي قول الخليفة عمر بن عبد العزيز في وفـاة               
 " :لمن حضر عزاءه من الناس وفيهم الشعراء          ولده  
  على ما يدل  ،)١٧٩(" شعراً يعزيني به     من منشد هل  
 غيرهم في   أو ما يقدمه الشعراء     عأرو الرثاء كان    أن

 اإلسـالمي المجتمـع العربـي     مجالس العزاء فـي     
  .ذاكموي
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 هشام الباهلي في وفاة الشاعر      أبووقال الشاعر        
  رثـى  أبيات جملة   ، الخليفة المهدي  أيامبشار بن برد    

 أسفه وحزنـه  بشار عبر فيها عن مدى      الشاعر  فيها  
  تـربط   كانت هناك عالقـة حميمـة     ربما  و ،لفقدانه

  :فمن باب الوفاء رثاه بشعر منه قوله ،الطرفين
  ت لم يبكه َأحديا بؤس مي

فتقدلـــَأجد ولم يمفتق ه  
  ه ولــمده بكَتال ُأم أوال

  ).١٨٠(ة ولَديبك عليه ِلفُرق
 الشاعر أشجع بن عمرو السلمي العبـاس        ورثى    

ر من يعـزي    بن الفضل بن الربيع حين وفاته وقد كث       
 أشـجع  فأحـسن  ،الفضل من الناس وفيهم الـشعراء     

ه للفضل حين رثى ولده العباس بشعر عبر فيه         عزاء
العربـي   فـي المجتمـع      وولـده مكانة الفضل   عن  

 بـشعر   يومذاك وعن مدى حزنه وعزائـه     اإلسالمي  
  :منه قوله

  كين بعينٍ غَيرِ جاِئـدةال تَب
ي كما يجِدبكنٍ يزي حكُلُّ ذو  

  ة ِلناِئب امرِىء كان عباسيأ
  .)١٨١(لولَدد االإذا تَقَنَّع دون الو

   مالبس الحزن-١١
 على لبس مالبس خاصة     نالعرب المسلمو اعتاد       

 ،أحبـابهم  أو   أقربـائهم حد مـن     عند فقد أ   بأحزانهم
 واألسـى ليعبروا بذلك عن مظهر من مظاهر الحزن       

ئيبة وال بـد     كمناسبة حزينة ك   ،والجزع على الموتى  
 يكون لها مراسيمها وعاداتها وتقاليدها الخاصـة        أن

 وتتميز تلـك    .اإلسالميبها في ظل المجتمع العربي      
 الدارج استعماله   األسودالثياب بلون معين وهو اللون      

 تكـون مالبـس     أن وعلى   ،في الحزن على الموتى   
 واأللـوان  األصـباغ الحزن السوداء تلك خالية من      

لوقت ذاته تكون مالبـس خـشنة        وهي في ا   ،الزاهية
  .وربما بعضها بالية حتى

 من الرجـال التزامـاً      أكثر وهن   –فالنساء مثال        
 كن يلبسن المالبـس الـسوداء فـي        –بتلك الظاهرة   

بنت عمـرو    فالخنساء   ،المناسبات الحزينة مثل الوفاة   
 هـا أخويلبست المالبس السوداء الخشنة فـي وفـاة         

ثيابها تلك بصدار من     وتمثلت   ،)١٨٢(صخر ومعاوية 
 لباس منسوج من الـصوف       والصدار .)١٨٣(الشعر
لتعبير عن حالـة الحـزن      فوق الدرع ل  النساء  تلبسه  

 الصدار هو ثـوب     أن كما ورد    .)١٨٤(على المتوفى 
رأسه كالمقنعة وأسفله يغـشي الـصدر والمنكبـين         

  .)١٨٥(المآتموتلبسه النساء في 
 تلتـزم   نأ علـى    )ص( الرسول الكريم    أكدوقد       
 بزي محدد عند وفـاة زوجهـا علـى وجـه            المرأة

 تؤمن باهللا واليوم    مرأةالال يحل    " :الخصوص بقوله 
 ال  فإنهـا  ، علـى زوج   إال تحد فوق ثالث     أن خراآل

 ثـوب عـصب     إالتكتحل وال تلبس ثوباً مـصبوغاً       
 نإحد برود اليمن الذي قيـل       والعصب هو أ   ،)١٨٦("

 بطريقة غير قابلـة    ألنه غزل  إليهالصبغ كان ال ينفذ     
   .)١٨٧(للصبغ

 ثيـاب   إلـى أن   )ع( الـصادق    اإلمام أشار    وقد   
وال بـأس    " : تكون سوداء حين قال    أنالحزن يجب   

 ثوبا مصبوغاً بسواد    – الحزينة   المرأة أي – تلبس   أن
السائد يومذاك  اللباس   لبس السواد هو     أن أي .)١٨٨("

 ذلـك    كما تؤكد على   ،في مجالس العزاء عند النساء    
 فحينمـا استـشهد     ،الروايات التاريخية بذات الـشأن    

ـ    )رض(مان بن عفان    الخليفة عث  ه  لبست عليه زوج
ـ       سـوداء باليـة حزنـا       اًنائلة بنت الفرافـصة ثياب

 الـسيدة   )رض( كما لبست السواد عليه      ،)١٨٩(عليه
 ).١٩٠( في وقت خروجها مطالبة بدمه     )رض(عائشة  
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 النساء مـن     لبست )ع( الحسين   اإلماموفي استشهاد   
 ولم يغيرن تلـك     ،بني هاشم المالبس السوداء الخشنة    

عليه   في الحزنةزياد برد وال فيالمالبس ال في حر 
   .)١٩١)(ع(
 مالبس الحزن   أنواع    وكان هناك التزام ببعض       

 لبـست الـدرع     )رض( فالسيدة عائشة    ،على الموتى 
 في وفاة الخليفة عمر بن الخطـاب        واإلزاروالخمار  

 الخـشونة   إلـى  وهذه المالبس تشير     ،)١٩٢)(رض(
 علـى فقـد     واألسى الحزن   أجواءب لمقابلل واإليحاء
  .المتوفى

ولم تقتصر مالبس الحزن على المـوتى علـى              
 كان الرجـال مـن المـسلمين        إنماو ،النساء فحسب 

يلبسون مالبس الحزن والتي تتمثـل بهيئـة خاصـة     
ـ       ،ة الوفاة بتناسب مناس  ول  كما حث على ذلـك الرس

 ال  أنينبغي لصاحب الجنـازة      " : بقوله )ص(الكريم  
 )١٩٣("ن يكون في قميص حتى يعرف       يلبس رداء وأ  

ن الرداء   أل ،)١٩٤(من قبل المعزين فيعزى بمصيبته    
ه الوجهاء  سجزء من الحلة التي تعتبر لباسا رسميا يلب       

شير إلى مظاهر الفرح    في المناسبات التي ت   واألعيان  
    .)١٩٥( ذلكونحووالبهجة والسرور 

ـ   أن زنكما كان من مظاهر الح          ل ا يمشي الرج
 فـضال عـن تغييـر       ، القدمين اةفي جنازة الميت حف   

 فمصعب بن الزبير مشى حافيا بغير رداء في         ،مزيه
 تفـشي   إلىر  ي مما يش  ).١٩٦( بن قيس  األحنفجنازة  

 من قبـل أهـل     تلك الظاهرة في مجالس العزاء حتى     
ال يظهرون في مناسبة     كما كان بعض الرج    .المتوفى

 علـى   واألسىالوفاة بمظاهر رثة تعبيرا عن الحزن       
 فيزيد بن معاوية خرج في عزاء       ،األهلما فقدوه من    
نـه   وال بـد أ ،)١٩٧(غبر الوجهأ أشعثوالده معاوية  

 مظـاهر   إلـى  التي تـشير     أو المالبس الرثة    ارتدى

 الخليفة المـأمون    وكذلك نرى  .الحزن على فقد والده   
جلسه مكشوف   جالسا في م   )ع(اإلمام الرضا   في وفاة   

 عالمات تشير إلـى مـدى       الرأس محلل اإلزار وذا   
       .)١٩٨)(ع(حزنه وفقده لإلمام 

  
           الطعام-١٢ 

 أهـل وفي مجالس العزاء تلك كـان يجتمـع               
 أخر وناس   ، وعامة الناس وخواصهم   وأقاربه المتوفى

لذات حينمـا    با أخرى أقاليم أوبعضهم قادم من مدن     
 مكانة عظيمة كبيـرة فـي وسـط          ذا يكون المتوفى 

واألمراء كالخلفاء  يومذاك   اإلسالميالمجتمع العربي   
وهذه الجموع من النـاس      ،لامثعلى سبيل ال   والوالة
فـي   مؤن وطعام وشراب يتناولونه      إلى بحاجة   كانت
 أهـل  األقـل على   ، وجودهم في تلك المجالس    أثناء

 األولـى ن بالدرجة    المتواجدي المتوفى الذين كانوا هم   
 ،في مختلف أوقات مجلس العـزاء     في تلك المجالس    

 بمصيبتهم واسـتقبال النـاس     كانوا مشغولين    وألنهم
 عمليـة   األقـارب  أويتكفل الجيران   كانت العادة أن    

 أو .)١٩٩(الذي يكفي ذات اليـوم    لهم و  الطعام   إعداد
ن  لما ورد ع   أياميكفي مدة العزاء المقررة وهي ثالثة       

 جعفـر   آللاصـنعوا    " : القول )ص(الرسول الكريم   
"  مـا يـشغلهم      أو أتاهم  ما يشغلهن    أتاهنطعاماً فقد   

 كـان مـن   إنمـا ولم يكن ذلك من الواجبات    .)٢٠٠(
 المـسلم فـي     أخيهن للمسلم حقا على     المستحبات أل 

 كمناسبة الوفاة مثال التي تتطلب الحال       ، الضيق أوقات
 أقـصى صاحب المصاب    إلى يقدم المسلمون    أنفيها  

 لـه   كمعونـة اجتماعيـة    يقـدموه    أن ونما يستطيع 
  ومن ضمن تلك المـساعدات     ،أخرى بأمورالنشغاله  

 الرسـول  أنمن ذلـك مـا روي       و ، الطعام له  إعداد
 أسـماء  تـأتي    أن )ع( ابنته فاطمة    أمر )ص(الكريم  
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 أبـي بنت عميس حينما استشهد زوجها جعفـر بـن       
ـ ٨طالب في معركة مؤتة سنة       ن تصنع لهـم     وأ ، ه

 فجرت بذلك العادة عند     .)٢٠١( أيام ةثالثلمدة  الطعام  
 ألهـل  يصنع   أن )ص(المسلمين كسنة عن الرسول     

  ).٢٠٢( بمصيبتهم مالنشغاله أيام ة الطعام ثالثالمتوفى
وهناك العديد من الروايات التي تشير بـصورة             

مباشرة أو غير مباشرة إلى إقامة موائد الطعام كجزء         
 يتـوفى   أنقبل   ف ، مجالس العزاء في أثناء إقامتها     من

حـد صـحابة الرسـول     أ-المغيرة بن عبد الرحمن   
 يـدفن   أنل بيته   آ بنيه و  إلى أوصى )٢٠٣( - )ص(

 الناس  إلطعام بألف دينار    أوصى كما   ،مع شهداء بدر  
 الذي  األمر ،)٢٠٤(ها  في وايسقأن  في مجلس عزائه و   

ـ    موائد وجود   إلىيشير   الس العـزاء    الطعام في مج
 اليـسع بـن     أن ذلك   يعزز ومما   ،طيلة فترة وجودها  

المغيرة بن عبد الرحمن كان ينحر فـي كـل يـوم            
   .)٢٠٥(جزوراً يطعم فيه الناس المعزين 

 وجود  إلى أكثرنا نطمئن   ليجع خرآ نص     وهناك  
 فـي مجـالس      المتوفى وأهلموائد الطعام للمعزين    

 وهـو   ، الناس  منها فيأكل وأنها كانت تنصب    العزاء  
 الناس  أيها " : العباس بن عبد المطلب بهذا الشأن      لقو
 ، بعـده وشـربنا    فأكلناقد مات    )ص( رسول اهللا    نإ

 البـد مـن     وألنه ، بعده وشربنا  فأكلنا بكر   أبوومات  
  .)٢٠٦(" فكلوا هذا الطعام األجل

 أهـل  يطعـم    أن معتاداً   أمراً بعد ذلك    أصبح     ثم  
فعمـران بـن     ،ائهم عـز  س الناس في مجال   المتوفى

 قـال  )٢٠٧(- )ص( أحد صحابة الرسول     –الحصين  
 أبوو .)٢٠٨("فانحروا واطعموا    " :آلل بيته قبل وفاته   

 أوصـى  – وهو يحتـضر     –نه  ذر الغفاري يروى أ   
ـ     أنه  زوج  .)٢٠٩(ه  تذبح شاة وتطعم الناس في عزائ

 هناك موائد للطعام كانـت      أن  إلى وجميع ذلك يشير  

  المتـوفى  أهل منها   ويأكلء  تنصب في مجالس العزا   
  .نووالناس المعز

 حول موائد الطعام    أعاله كانت النصوص    وإذا      
 ، غير مباشرة  في مجالس العزاء قد استقيناها بصورة     

 نصب تلك   إلى تشير مباشرة    فهناك من النصوص ما   
ولـده   كان   )ع( الحسين   اإلمام ففي استشهاد    ،الموائد
لـك الموائـد فـي     يقيم ت  )ع( علي بن الحسين     اإلمام

 عند النساء على حـد سـواء        ومأتمهعزائه للرجال   
 أهله أقام وفي وفاة مخلد بن يزيد بن المهلب         .)٢١٠(

  .)٢١١( المعزين إلطعامالموائد 
  

   مكان العزاء-١٣
أما عن مكان مجلس العـزاء فـي المجتمـع                

 متفقاً عليه في    بي اإلسالمي فلم يكن على ما يبدو      العر
إنما كان مكان مجلس العزاء يختلـف       و ،مكانٍ واحد 

 طبيعـة الحالـة     وذلـك بحـسب    ،من حال إلى حال   
 وأسـرته ومكانهمـا فـي ظـل         االجتماعية للمتوفى 

 فهناك مجالس كانـت تقـام فـي         ،المجتمع يومذاك 
 ر أهـل المتـوفى    المساجد وأخرى فـي داخـل دو      

والبعض منها كانت تقام خارج الدور تحـت ظـالل          
  داخـل   العـزاء فـي    إلىسبة   فبالن .)٢١٢(الفساطيط

 الغالبية العظمى    أن ياتاالمساجد تفيد العديد من الرو    
هم مـن   في المساجد    مجالس العزاء    أقاموامن الذين   

 ، يومذاك اإلسالميالطبقة الفقيرة من المجتمع العربي      
كافـة   تـوفير  من المجتمع تستطيع هذه الطبقة      ال إذ
 الفساطيط  ر كإيجا ،التي يتطلبها مجلس العزاء   نفقات  ال
 فـي   إقامتها عبءكما ال تستطيع تحمل      ،ها شرائ أو

تـوفير كافـة   ذلـك   يتطلب   إذ ،دورهم نتيجة لفقرهم  
 ن طعام وشراب وربما المنام أيضا     متطلبات العزاء م  

 ،لبعض األقارب المعزين القادمين من أماكن بعيـدة       
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فيتهربون من جميع ذلك بإقامة مجلس العـزاء فـي          
 يقـدم فـي      العزاء فيه شـيئاً    الذي ال يتطلب  المسجد  
 مجلـساً   أقـام  الهيثم بن التيهان     فأبو .األحوالغالب  

    لـيس   إذ ،)٢١٣( توفي له    للعزاء في المسجد في ولد 
 فليس في ترجمتـه مـا       ، هذا الطريق  إال الرجل   أمام

 ، المقتدرين مادياً  أونه كان من الميسورين      أ إلىيشير  
نـه  ن ثـم إ    الذين شهدوا العقبتي   األنصارفقد كان من    

ممن قضى حياته بالغزوات والحروب مع الرسـول        
اهللا بـن    وكذلك الحال بالنسبة لعبـد      .)٢١٤( )ص(

 -  ابن عباس  أقام )ع( الحسن   اإلمامة  اعباس ففي وف  
 إذ ،)٢١٥( مجلسا للعزاء في المسجد      - وهو في الشام  

 سوى قوتـه   من األموال  ليس بجعبة ابن عباس شيء    
 يأخـذون ليس مـن الـذين      نه   ثم إ  ،الذي يقتات منه  

 أو ، والسلطان الشأن أصحاب من   والمكافآت األموال
 وحتـى   . ابن عباس كان فقير الحـال      نإ خرآبمعنى  
  في المساجد  األحيان في بعض     أيضاً  كانت تقام  المآتم

فقراء ال يملكـون القـدرة        المتوفى حينما يكون ذوو  
 أسـماء قامـت    فقد أ  ،خرآ في مكان    المأتم على إقامة 

 في المسجد بوفاة ولدها محمد بـن        مأتمايس  بنت عم 
 حتى تقـيم    أسماء وماذا كانت تملك     ،)٢١٦( بكر   أبي

  حتى لـو كانـت زوج       ؟ خرآ بولدها في مكان     مأتماً
نـه كـان ال   أ فقد عرف عنه   )ع( علي   اإلمامالخليفة  
 عمـوم   أمـوال  ألنهـا  في محلها    إال األمواليعطي  

   . المسلمين
لناس يقيمون مجـالس     من ا  خراآلوكان البعض        

 بالذات حينما تكون تلـك      ،العزاء في دورهم الخاصة   
 كبيرة  اًأعداد تستوعب   أنهاالدار كبيرة وواسعة بحيث     

ة ن وهذه الحالة نجدها عند فئة معي      ،من الناس المعزين  
 ،يسورين ماديـا  م وال واألعيانمن الناس من الوجهاء     

فمن من الناس يملك مثل تلـك  ؟ وكيف ال يكون ذلك   

فرش في  ي خاصة وقد كان     ،ن منهم  المقتدرو إالالدور  
 .ا الفرش الفخمـة السـتقبال المعـزين       هوسط صحن 

صحابي وهو   – لعثمان بن مظعون     دولفحينما توفي   
لعزاء ل اً مجلس أقام )٢١٧( – األغنياءجليل القدر ومن    

في داره الذي اتخذ منه فيما بعد مصلى يتعبـد فيـه            
 بن محمـد العلـوي   محمد بن علي وفي وفاة  .)٢١٨(

 أن علمنـا     وإذا ، الحسن عزاءا في داره    أبو ولده   أقام
 أبـي  آلتلك الدار قد حضر فيها من المعزين مـن          

وقريش مائة وخمسون رجال     طالب وسائر بني هاشم   
سعة اتضح لنا كبر     )٢١٩(سوى مواليه وعامة الناس     

 األغنيـاء  إال يملكهـا  أن والتي ال يمكـن  ،تلك الدار 
   .واألثرياء

 بعـض النـاس     أنإلى   وتشير بعض الروايات         
 ، ما أقاموا على قبره الفساطيط     كان إذا توفي لهم أحد    

 للعـزاء إنمـا يمكـن أن        ن هذا ال يعني انه مكان     لك
نعتبره جزءاً من الرسوم المتبعة آنذاك في التعامـل         

 أو لتجنب حرارة الشمس      للمتوفى إكراما ،مع الجنائز 
يارة المـوتى أو فـي أثنـاء    وبرودة الجو في أثناء ز 

أنهـم كـانوا    إلى   تهاوتلك الحال تشير بطبيع    ،دفنهم
 .أيضاً يقيمون مجالس العزاء  تحت ظالل الفساطيط       

وهذه الحال نجدها عند الطبقة العليا مـن المجتمـع          
العربي اإلسالمي والتي كان لها القدرة على تحمـل         

 أبـي  فالحكم بن .نفقات شراء أو إيجار تلك الفساطيط 
 )٢٢٠( ص حينما توفي ضرب على قبره فسطاطٌ      العا

قامـت  وكـذلك أ   .تـوفى  التكريم للم  أنواعكنوع من   
 عبـد   أخيها فسطاطا على قبر     )رض(السيدة عائشة   

وكانـت   .)٢٢١( شخصاً يحرسه    الرحمن ووكلت به  
 من توفيت من نساء الرسـول       أولزينب بنت جحش    

 ،)رض( في خالفة الخليفة عمر بن الخطـاب         )ص(
 دفنهـا لـشدة     أثنـاء ها الخليفـة فـسطاطاً      ي عل امفأق
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 ومثل هذه الفئة من الناس من الوجهـاء         .)٢٢٢(الحر
 في الوقت الذي ضربوا فيه الفساطيط على        واألعيان

ـ  يقيمـوا م   أن طبيعياً   أمراًكان   ،قبور موتاهم  الس ج
 وثانيا كانـت    أوال هذا   ،العزاء تحت ظالل الفساطيط   

 ال يـتحملهم    زين مـن   من الناس والوفود المع    تأتيهم
 مجـالس   أقيمـت  فلهذا وذاك    ،مسجد وال تسعهم دار   

 وهناك من الروايـات     .عزائهم تحت ظالل الفساطيط   
 ففي وفاة الخليفة معاويـة      ،الصريحة التي تؤكد ذلك   

 ولده يزيد فـضربت لـه القبـاب         أمر سفيان   أبيبن  
والفساطيط ونصبت فيها الفرش الكثيـرة السـتقبال        

ي مقتل محمد بن عبـد اهللا بـن          وف .)٢٢٣(المعزين  
فـي المدينـة     )ع( زين العابدين    اإلمامجعفر ضرب   

  .)٢٢٤(الفساطيط مستقبال فيها الناس المعزين 
         

   مدة العزاء-١٤ 
 أن اإلسـالمي  في المجتمع العربـي      المعروف      
 ،أيام هي ثالثة     مجلس العزاء على المتوفى    إقامةمدة  

 وأكـدها  )ص(كريم   عن الرسول ال   أخذتوهي سنة   
وعمل فيها حتـى وقتنـا      ن من بعده    والعلماء المسلم 

 منـذ ذلـك     أجدادنا حضاري نقل عن     كإرث الحالي  
 ابنته السيدة فاطمة    أمر )ص(الكريم  فالرسول   ،الحين

 بنـت   ألسـماء  أيامثالثة  لمدة   تصنع طعاما    أن )ع(
 طالـب   أبيها في وفاة زوجها جعفر بن       عميس وبني 

 أن إلـى  الذي يشير بطبيعة الحال      األمر ،)٢٢٥( )ع(
 أبـي  وحينما قتل محمد بن .أياممدة العزاء هي ثالثة   

 أيـام أيـضا  ه ثالثة  مجلس عزائإقامةبكر كانت مدة   
ـ  على غرار ما حدث في وفاة جع    ،)٢٢٦( ر وربمـا  ف

  ).ص( الرسول أيامغيره من المسلمين 
 ثلة  أيام بثالثة مجالس العزاء    إقامة مدة   أكدوقد        
 ):ع( جعفر محمد الباقر     أبي اإلمام فعن   ،ن العلماء م

 .)٢٢٧("  من يوم مات     أياميصنع للميت مأتم ثالثة     " 
مجـالس العـزاء    إقامة   هي متوافقة مع     المآتم وإقامة
لس العـزاء   ا مج أنفرق بين االثنين سوى     من  وليس  

 ولطالما كانت النتيجة واحـدة      ، للنساء والمآتمللرجال  
 فـي   اإلشارة على حد    أيام ثالثة   مدة العزاء هي  ف إذن

 الصالح الحلبـي    أبو اإلمام ذلك   أكدكما   .هذا القول 
 –  أي المتـوفى   – أهلـه ومن السنة تعزية     " :بقوله

 أن والتعزية على العموم يجـوز       .)٢٢٨( " أيامثالثة  
 مـن ذلـك     أكثر ال   أيام ثالثة   أو ،تكون يومين حتى  

  .)٢٢٩( بعض العلماء إشارةحسب 
لك القاعدة قد ال يلتزم بها البعض لكثـرة         لكن ت       

 إطالة عندئذ صاحب العزاء     فيضطر ، المعزين أعداد
 حين انتهاء   إلى أيام من ثالثة    أكثر إلىمجلس العزاء   

 بالـذات الخلفـاء والوجهـاء       ،توافد المعزين عليـه   
 والسلطان الذين   الشأن أصحاب من   واألعيان ونحوهم 

 األصـقاع  كانت تتقاطر عليهم الناس مـن مختلـف       
نتيجة ثقلهـم الـسياسي     ليعزوهم بوفاة من توفي لهم      

واالجتماعي في وسط المجتمع العربـي اإلسـالمي        
 تقـاطرهم   ةواسـتمراري  األعداد فلكثرة تلك    ،يومذاك

 إلـى  مجلس العزاء    إقامةستمر  على صاحب العزاء ت   
 أم من ذلك كثرة تقاطر الناس على        ،أسبوع من   أكثر

ليوم الـسابع مـن      حتى ا  ونالمأمالفضل بنت الخليفة    
هـذا   و،)٢٣٠(ها بوفاته ن يعزو )ع( الرضا   اإلماموفاة  

 مجلـس   إقامة من استمرارية    اًكان جزء  ربماالمشهد  
 المعزين   يستقبل أيضا الذي كان    المأمونالعزاء لدى   

  ).ع(الرضا اإلمام بوفاة 
 الهوامش

  .٤٢ /٦ ، المصنف:الصنعاني -١
  .٣٥ اآلية :األنبياء -٢
 .٨٨ اآلية :القصص -٣
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 .٣٠ اآلية :الزمر -٤

 .٢٧٩ /٧ ، لسان العرب المحيط:ابن منظور -٥

 ؛١٠٧٦ /٤ ، الـسيرة النبويـة    :ابن هـشام   -٦
 ابن عبد   ؛٤٥١ /٢، تاريخ الرسل والملوك   :الطبري

 .٨٣ /٤ ، العقد الفريد:ربه

 :ابن خلكان  ؛٩٠ /٤ ، العقد الفريد  :ابن عبد ربه  -٧
 .٦٥ /٣ ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 .٢١٣ /٣ ، فوات الوفيات:لكتبيا-٨

 وينظـر   .٧٧ /٢ ، صحيح البخـاري   :لبخاريا-٩
 : ابن عبد ربـه    ؛٤٩ /٣ ، صحيح مسلم  :أيضا مسلم 
 فـي    الدرة الثمينة  : ابن النجار  ؛٨٣ /٤ ،العقد الفريد 

 .١٤١ ص،أخبار المدينة

 وينظر  .١٠٦ /٢ ، صحيح البخاري  :بخاري ال -١٠
 ؛٢٠١ /٣  ، الطبقـات الكبـرى    :أيضا ابن سـعد   

 الـدرة   : ابـن النجـار    ؛٦١٣ /٢ ، تاريخ :الطبري
 .١٤١ ص،الثمينة

  .٢١٥ /٤ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١١
 جمهـرة نـسب قـريش       : الزبير بـن بكـار     -١٢

  .٧٩٢ /٢ ،٣٢٣ /١ ،وأخبارها
  .٥٧ ص، والة مصر: الكندي-١٣
 ابـن   ؛٢٩٠ /٢ ، الطبقات الكبـرى   : ابن سعد  -١٤

  .٨٣ /٤ ، العقد الفريد:عبد ربه
ابـن    ؛ ٩٠ /٤ ، العقد الفريـد   :ابن عبد ربه   -١٥

  .٦٥ /٣ ، وفيات األعيان:خلكان
  .٥٧ ص، والة مصر: الكندي-١٦
  .١٦٣ /١٦ ، األغاني: أبو الفرج األصفهاني-١٧
  .٢٣٩ /٥ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٨
 الـسيرة   ؛٢٨٨ /٥ ، البداية والنهاية  : ابن كثير  -١٩

ـ    ؛٥٣٢ /٤ ،النبوية  ، الـدرة الثمينـة    :ار ابـن النج
  .١٣٧ص

 ابـن   ؛٨٣ /٤ ، العقـد الفريـد    : ابن عبد ربه   -٢٠
  .١٣٨ ص، الدرة الثمينة:النجار

  .١٤٥ /٤ ، الفتوح: ابن أعثم-٢١
 ؛١٠٥ /٤ ، العقد الفريـد   : ينظر ابن عبد ربه    -٢٢

  .٣٢٣ /١     ، جمهرة نسب قريش:الزبير بن بكار
  .١٦٣ /١٦ ، األغاني: أبو الفرج األصفهاني-٢٣
 ، المستظرف في كل فن مستطرف     : االبشيهي -٢٤
  .٥٦٦ص
 ، في شرح المختـصر     المعتبر : المحقق الحلي  -٢٥
٣٤١ /١.  

 ؛١٨٩ ص، ثـواب األعمـال  : الشيخ الصدوق  -٢٦
  .١٢٢ ص،الهداية

 وينظر  .٥٦ /١ ، تذكرة الفقهاء  :الحلي العالمة   -٢٧
ابن أبـي    ؛١٢ ص ،والمراثي التعازي   :أيضا المبرد 

  .١٩٤ /١٩ ، البالغة شرح نهج:الحديد
 وينظر أيضا   .٧١ ص ، المقنع :الشيخ الصدوق  -٢٨

 العالمـة   ؛١٧١ /١ ، الـسرائر  :ابن إدريس الحلي  
  .٥٦ /١ ، تذكرة الفقهاء:الحلي

  .١٣٦ /١ ، تحرير األحكام: العالمة الحلي-٢٩
 العالمـة   ؛٣٩ ص ، مختصر المزني  : المزني -٣٠

  .١٣٦ /١ ،تحرير األحكام: الحلي
 ؛٢٦٧ /٢ ،الطبقــات الكبــرى : ابــن ســعد-٣١

 الحـصري   ؛١٩٤ /٤ ، صحيح البخـاري   :البخاري
  .٥٩ ص، زهر اآلداب وثمر األلباب،القيرواني

    .١٥٧ /١ ، الفتوح:عثمأ ابن -٣٢
 .٢٠٦ ص ، الكامل في اللغـة واألدب     : المبرد -٣٣

 /٤، تـاريخ  :وينظر أيضا باختالف األلفاظ الطبري    
 ؛٢٧٢ /٣ ، العقـد الفريـد    : ابن عبـد ربـه     ؛١٤

 /٣ ، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر      :المسعودي
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 ، األغـاني  : أبو الفرج األصـفهاني    ؛١٢٢ – ١٢١
  .٣٥٥ /٨ ، البداية والنهاية: ابن كثير؛٩٢ /١٩
  .١٢٥ ص،والمراثي التعازي : المبرد-٣٤
  .٢٨١ /٣ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-٣٥
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة-٣٦
 – ٣٩٢ ص ،خبار الطوال  األ : ينظر الدينوري  -٣٧

 :    ابـن كثيـر       ؛٥٤٤ /٦ ، تاريخ : الطبري ؛٣٩٣
  .٢٤١ /١٠ ،البداية والنهاية

  .٦٦٣ /١ ، روضة الطالبين: النووي-٣٨
 ؛٤٠٤ /٦٥ ، تاريخ مدينة دمشق   : ابن عساكر  -٣٩

 – ٤٣ ص، أخبار الدولـة العباسـية   :مؤلف مجهول 
٤٤.  
  .١٦٦ ص، مقتل الحسين: مخنفو أب-٤٠
 – ٢٣٨ /١٤ ، تـاريخ دمـشق    :ر ابن عساك  -٤١

٢٣٩.  
  .٢٢٥ ص، مقتل الحسين: مخنفأبو -٤٢
  .٢٤٨ /٢ ، البيان والتبيين: الجاحظ-٤٣
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة-٤٤
  .٢٦٤ /٥٢ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٤٥
  .٤٨٨ ص، المحاسن والمساؤى: البيهقي-٤٦
  .١٤١ ص،والمراثي التعازي : المبرد-٤٧
 : الكتبي ؛٢٨٨ /٩ ، أعالم النبالء   سير : الذهبي -٤٨

  .٢٢٧ /٤ ،فوات الوفيات
 ينظر أخبار ابـن المبـارك عنـد الخطيـب           -٤٩

  . وما بعدها١٦٠ /١٠ ، تاريخ بغداد:البغدادي
عيـون   :حسين بـن عبـد الوهـاب      الشيخ    -٥٠

 مناقـب آل    :شوب ابن شهرا  ؛١٠٠ ص ،المعجزات
  .٤٦٠ /٣ ،أبي طالب

 لكن محقق كتاب    ، السم هذا الملك    لم يرد ذكر   -٥١
 أشـار التعازي للمدائني في الطبعة التي تحت أيدينا        

ملك اسمه النعمان وقـد انفـرد       كان ال إلى انه ربما    
المحقق في ذلك دون أن يثبت حقيقة ما أورده على          

 هـامش   ، التعازي : ينظر المدائني  .حد إشارته أيضا  
  .٥٢ص
  .٥٢ ص، التعازي: المدائني-٥٢
 ابـن   ؛١٨٧ /٣ ،بـرى  الطبقات الك  : ابن سعد  -٥٣

  .٣٢٥ /٣٠ ،دمشق تاريخ :عساكر
 – ٤٣ ، أخبار الدولة العباسية   : مؤلف مجهول  -٥٤
٤٤.  
 : الطبري ؛٢٢٥ ص ، مقتل الحسين  : مخنف و أب -٥٥

 /١٤ ،خ دمـشق  ي تار : ابن عساكر  ؛٣٥٧ /٤ ،تاريخ
٢٣٩ – ٢٣٨.  
عمر بـن عبـد     ومناقب   سيرة   : ابن الجوزي  -٥٦

  .٣٠٦ ص،الخليفة الزاهدالعزيز 
  .٨٢ ص، التعازي: المدائني-٥٧
 تـاريخ   : ينظر عن أخبـاره عنـد اليعقـوبي        -٥٨

 أخبـار الدولـة     : مؤلف مجهول  ؛٢٩٨ /٢،اليعقوبي
  .١٨٣ ص،العباسية

 ، أخبـار الدولـة العباسـية      : مؤلف مجهـول   -٥٩
  .١٩٥ – ١٩٤ص
 ابـن   ؛٢٨٥ /٧ ، الطبقات الكبـرى   : ابن سعد  -٦٠

  .٢٥١ ص، مشاهير علماء األمصار:حبان
  .٦٣ ص، التعازي:مدائني ال-٦١
  .٩٥ /١٦ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٦٢
  .١١٤ /١٦ ، المصدر نفسه-٦٣
/ ٥،   النهاية في غريب الحديث    :األثيرأبن  - ٦٤    

  .٤٦٥ /٣ ، لسان العرب: أبن منظور؛٢٠٨
 وفادة أهالي المـدن     ،رحيم حلو محمد  .  ينظر د  -٦٥

ن العربية اإلسالمية إلى دار الخالفة خالل العـصري       
 ،أطروحة دكتوراه غير منشورة   ( ،الراشدي واألموي 
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 – ١٤ ص )م٢٠٠٤ ، جامعة البـصرة   /كلية اآلداب 
١٦.  
  لم نعثر في المصادر المتـوفرة لـدينا علـى            -٦٦

  .نصوص من هذا النوع من العزاء
 ٢٤٠ /٦٧ ، تاريخ دمـشق   :  ينظر ابن عساكر    -٦٧

 – ٧٨ /٩ ، سير أعـالم النـبالء     : الذهبي ؛وما بعدها 
٨٠.  
 ، مشاهير علمـاء األمـصار     : ينظر ابن حبان   -٦٨
  .٢٣٥ص
  .٢٤٥ /٦٧ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٦٩
  . ينظر فقرة العزاء بالمكاتبة من هذا البحث-٧٠
 : ابن أبي الحديـد    ؛٣٠٠ /١ ، الغارات : الثقفي -٧١

  .٤١ /٤ ،شرح نهج البالغة
  .٣٥٩ ص، األخبار الطوال: الدينوري-٧٢
 ابـن   ؛١٣٤ /٥ ،ت الثقـا  : ينظر ابـن حبـان     -٧٣

  .٥٨ – ٥٧ /٧ ،تهذيب التهذيب:حجر
  .١٢٦ ،١ ، البيان والتبيين: الجاحظ-٧٤
  .٦٢ /٣ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-٧٥
  .٣٩٤ /٢ ، تاريخ: اليعقوبي-٧٦
 فـي    جواهر الكـالم   : ينظر الشيخ الجواهري   -٧٧

  .٣٣١ /٤ ،شرح شرائع االسالم
  .٣٣ /١ ، المعجم األوسط: الطبراني-٧٨
  .٤٧٦ /١ ، الطبقات الكبرى: ينظر ابن سعد-٧٩
  .٤٢٩ /٢١ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٨٠
 ، التعـازي  : المبرد ؛٧٤ ص ، التعازي : المدائني -٨١
  .٥٤ /٢ ، وفيات األعيان: ابن خلكان؛٢٠٣ص
  .١٥٠ /٢٢ ، تاريخ دمشق: ينظر ابن عساكر-٨٢

  .٦٩ ص، التعازي: المدائني-٨٣ 

 ؛٣٣١ /٧ ، بغـداد   تـاريخ  : الخطيب البغدادي  -٨٤
 البدايـة   : ابن كثيـر   ؛٥٥٠ /٣ ، األنساب :السمعاني
  .٢٧١ /١٠ ،والنهاية

 /٥ ، تاريخ : الطبري ؛٥٨ ص ، التعازي : المبرد -٨٥
 ، سيرة عمر بن عبـد العزيـز       : ابن الجوزي  ؛٣٢٣
  .٣١٠ص
  .٣٧٠ /٤ ،المسند : ابن حنبل-٨٦
 ، الطبقات الكبرى  : ينظر ترجمته عند ابن سعد     -٨٧
  .١٤٠ – ١٣٩ /٣ ، الثقات: حبان ابن؛١٨ /٦

  .٢٠٢ ص، االمالي: الطوسي-٨٨
ــدينوري-٨٩ ــوال : ال ــار الط  ؛٢٢١ ص، األخب

  .٢٢٨ /٢ ، تاريخ:اليعقوبي
 – ١٢٠ ص ، تاريخ مختصر الدول   : ابن العبري  -٩٠

١٢١.  
  .٤٨٨ – ٤٨٧ /٤ ، تاريخ: ينظر الطبري-٩١
 .٢٩٠ ،٢٨٠ /٨ ، البداية والنهايـة   : ابن كثير  -٩٢

 اآلحاد  :ول العزاء بالمكاتبة ينظر الضحاك    وللمزيد ح 
ــاني ــرد؛١٢٨ – ١٢٧ /٤ ،والمث ــازي: المب  ، التع

 – ٤٩٤ /٦ ،٢٧٤ /٥ ، تـاريخ  : الطبري ؛١٤٣ص
  .٢٢٢ /٦٤ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر؛٤٩٥

  .٣٥٠ /٣٣ ، تاريخ دمشق: ينظر ابن عساكر-٩٣ 
 : المـسعودي ؛٧٨ ص، التعازي : ينظر المدائني  -٩٤

 زهـر   : الحصري القيرواني  ؛٧٦ /٣ ،مروج الذهب 
 /٤٠ ، تـاريخ دمـشق   : ابن عساكر  ؛٨٢ /١ ،اآلداب
 البدايـة   : ابن كثيـر   ؛٣٦٧ /٤٩ ،٢٤٦ /٤٦ ،٤١١

  .١٥٣ /٨ ،والنهاية
  .٦٣ /٦٥ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٩٥
  .١٩٤ /٤ ، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-٩٦
  .٧٠ /١٠ ، األغاني: أبو الفرج األصفهاني-٩٧
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٠٨

 ابـن   ؛٣٧٧ /٣ ، مـروج الـذهب    :دي المسعو -٩٨
 ذيـل   : ابن النجار  ؛٢٦ /٣٧ ، تاريخ دمشق  :عساكر

 ولمزيد من المعلومات حـول      .٢٧ /١ ،تاريخ بغداد 
 تـاريخ   :هذا النوع من العزاء ينظر خليفة بن خياط       

 /٦ ، تـاريخ  : الطبـري  ؛٢٩٨ ص ،خليفة بن خيـاط   
 /٥٧ ،١٣٥ /٤٨ ، تاريخ دمـشق : ابن عساكر  ؛٣٥٠
  .١٦٨ /١٠ ،البداية والنهاية : ابن كثير؛٣٣٠
 /٤ ،النهاية فـي غريـب الحـديث      : ابن األثير  -٩٩

  .٤ – ٣ /١٢ ، لسان العرب: ابن منظور؛٢٨٨
  .١٠ /٢٤ ، المبسوط: السرخسي-١٠٠
 ابـن   ؛١٨٧ /٣ ، الطبقات الكبرى  :ابن سعد  -١٠١

  .٣٢٥ /٣٠ ،دمشق تاريخ :عساكر
  .٦٠ ص، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-١٠٢
 جواهر المطالب فـي مناقـب       :ن الدمشقي  اب -١٠٣

  .٢١٠ /٢ ،)ع(اإلمام علي 
  . ينظر فقرة مدة العزاء من هذا البحث-١٠٤
   .٣٥٥ /٤ ، تاريخ: الطبري-١٠٥
 ،قـب  الثاقـب فـي المنا  : ابن حمزة الطوسي   -١٠٦
 فـي   )ع( الحسين    ولم يرد ذكر اسم زوج     .٣٣٤ص

 ترجمـة   :هذا المصدر وإنما استقيناه من ابن عساكر      
  .٣٣٥ ص،)ع(مام الحسين اإل

 شرح األخبار في فـضائل      : القاضي النعمان  -١٠٧
  .١٨٦ /٣ ،األئمة األطهار

 ، أخبـار الدولـة العباسـية      : مؤلف مجهول  -١٠٨
  .١٨٩ص

  .٢٦٩ /٢٠ ، األغاني: أبو الفرج األصفهاني-١٠٩
  .١٢٩ ص، التعازي: المدائني-١١٠
 /٩ ، تـاريخ بغـداد    : ينظر الخطيب البغدادي   -١١١
٢٧٥.  

 ، تاريخ : الطبري ؛١٤١ ص ، التعازي : المبرد -١١٢
٤٠٥ /٦.  

  .٤١٤ /٨ ، سير أعالم النبالء: الذهبي-١١٣
  .٤٠٤ /٦٥ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-١١٤
  .٣٠٦ - ٣٠١ /٢٧ ، ينظر المصدر نفسه-١١٥
 ،عيـون المعجـزات   : حسين بن عبد الوهاب   -١١٦
 /٣،   مناقب آل أبي طالب    : ابن شهراشوب  ؛١٠٠ص

٤٦٠.  
ــرد-١١٧ ــازي: المب ــيم ؛٦٣ ص، التع ــو نع  أب

 : المجلسي ؛٨٧ /١ ، ذكر أخبار اصبهان   :االصبهاني
  .١٢٦ /١٠١ ،بحار األنوار

  .٥٢ /٣ ، عيون األخبار: ابن قتيبة-١١٨
 /١٨ ، شرح نهـج البالغـة     : ابن أبي الحديد   -١١٩
 أقوال أخرى في العزاء فيها      )ع( ولإلمام علي    .٣٤٢

 عيـون   :تيبـة حكمة ولطافة وتصبر ينظـر ابـن ق       
 ابـن   ؛٢٠٦ ص ، التعازي : المبرد ؛٥٢ /٣ ،األخبار

  .٥٠ /٢٠ ، شرح نهج البالغة:أبي الحديد
 ابن  ؛٦٥ ص ، الطبقات : ينظر خليفة بن خياط    -١٢٠

  .٣٩٨ /٧ ،سعد الطبقات الكبرى
  .٦٨ – ٦٧ ص، التعازي: المبرد-١٢١
 /١٩ ، شرح نهـج البالغـة     : ابن أبي الحديد   -١٢٢
١٩٢.  
 : الجـاحظ  ؛٦٨ ص ، التعازي :ئني ينظر المدا  -١٢٣

 ، التعازي : المبرد ؛٢٠٢ – ٢٠١ /٢ ،البيان والتبيين 
   .١٤٣ /٢ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه؛١٢ص

  .٥٣ ص، التعازي: المبرد-١٢٤
 /١ ،ماميـة  المبسوط فـي فقـه اإل      : الطوسي -١٢٥
١٨٩.  
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة-١٢٦
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٠٩

نظــر  وي.٤١١ /٢ ، المغنــي: ابــن قدامــة-١٢٧
  .٥١ ص، التعازي:المدائني

  .١١٢ /٤ ، السيرة النبوية: ابن كثير-١٢٨
 ؛٣٣ /٦ ، الطبقات الكبـرى   : ينظر ابن سعد   -١٢٩

  .٣٦ /٣ ، الثقات:ابن حبان
   .٨٧ ص، التعازي: المدائني-١٣٠
  .١٦٨ /٣ ، مروج الذهب: المسعودي-١٣١
  .١٤٥ /١٠ ، األغاني: أبو الفرج األصفهاني-١٣٢
 ، األنباء فـي تـاريخ الخلفـاء   :راني ابن العم  -١٣٣
  .٩٩ص

  .٢٧٦ /٢ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٣٤
  .٦٨ ،٤ ، البداية والنهاية: ابن كثير-١٣٥
 /٣ ، السيرة النبويـة   ؛٦٦ /٤ ، المصدر نفسه  -١٣٦
١١٣.  
  .٣٠٦ ص، سراج الملوك: الطرطوشي-١٣٧
  .١٦ /٣ ، وفيات األعيان: ابن خلكان-١٣٨
  .٦٧ /٦ ،توح الف:عثم ابن أ-١٣٩
 ؛٣٢٧ /١ ، ينظر أبـو الفـرج األصـفهاني       -١٤٠
  .٢١٣ /٣ ، فوات الوفيات:الكتبي
 ابـن   ؛٢٣٠ /٤٥ ، تاريخ دمشق  : ابن عساكر  -١٤١
  .٢٢٨ /٩ ، البداية والنهاية:كثير
 ابـن   ؛٣/٦٦٥ ، الـسيرة النبويـة    : ابن هشام  -١٤٢
  .١١٨ /٣ ، السيرة النبوية:كثير
  .٣٣٥ /١ ، المسند: ابن حنبل-١٤٣
  .١٠ ص، التعازي: المبرد-١٤٤
  .١٣٥ ص، الدرة الثمينة: ابن النجار-١٤٥
 /٣ ، مناقب آل أبـي طالـب      :شوب ابن شهرا  -١٤٦
١١٦.  
 : ابـن خلكـان    ؛١٥٨ /٥ ، تـاريخ  : الطبري -١٤٧

  .٢٨٧ /٦ ،وفيات األعيان

  .١٩٩ ص، التعازي: المبرد-١٤٨
  .٤٤ /٤ ، وفيات األعيان: ابن خلكان-١٤٩
 ؛٦٢٧ /٢ ، لسان العـرب   :ور ينظر ابن منظ   -١٥٠

 /٢ ، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس    :الزبيدي
٢٤٣.  
  .٢١٧ /٢ ، مجمع األمثال: الميداني-١٥١
  .٣٢٣ /٢ ، مختلف الشيعة: العالمة الحلي-١٥٢
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة-١٥٣
  .٩٠ /٤ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٥٤
  .٢١٠ /٣ ، جواهر المطالب: ابن الدمشقي-١٥٥
 /١ ، جمهرة نـسب قـريش     : الزبير بن بكار   -١٥٦
٣٣٩.      
  .١١٣ /٣ ، الطبقات الكبرى: ابن سعد-١٥٧
  .٢٦٦ /٤٣ ، تاريخ دمشق: ينظر ابن عساكر-١٥٨
 ؛٢١٦ /٧ ، األغـاني  : أبو الفرج األصفهاني   -١٥٩

  .٢٧٠ /٤٣ ، تاريخ دمشق:ابن عساكر
  .٦٠ /١ ، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-١٦٠
  .٦٢ /١ ، المصدر نفسه-١٦١
  .٣٢ /٣ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٦٢
  .٩٠ /١ ، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-١٦٣
  .٣٤٥ /٢ ، مروج الذهب: المسعودي-١٦٤
  .٩٤ /١ ، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-١٦٥
 – ٢٨ /٤١ ، تاريخ دمشق  : ينظر ابن عساكر   -١٦٦
٣٣.  

  .٧٣١ ص، الكامل في اللغة: المبرد-١٦٧
  .٣٥٥ ص، األخبار الطوال: الدينوري-١٦٨
  .٧٢٧ ص، الكامل في اللغة: المبرد-١٦٩
 – ٩٤ /١١ ، تاريخ دمشق  : ينظر ابن عساكر   -١٧٠
١٠١.  
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١١٠

 ١٠٨ /٤ ، زهر اآلداب  : الحصري القيرواني  -١٧١
 وللمزيد من المعلومات حول هذا النوع من        .١٠٩ –

 ، جمهرة نـسب قـريش  :الرثاء ينظر الزبير بن بكار 
 ابـن عبـد     ؛   ، الكامل في اللغة   : المبرد ؛٢٣١ /١

ــه ــد:رب ــد الفري  ؛٣١ – ٢٨ ،٢٣ – ٢١ /٣ ، العق
 والة : الكنـدي  ؛٣٦٦ /٢ ،وج الذهب  مر :المسعودي
ــصر ــضى؛٧٩ – ٧٧ ،٤٩ – ٤٨ ص ،م  : المرت

 ٢٢٨ /١ ، غرر الفوائد ودرر القالئد    أمالي المرتضى 
– ٢٢٩.  

 مجـالس الـشعر     :رحيم حلو محمد  . د ينظر   -١٧٢
والغناء عند الوالة والعمال العرب خـالل العـصر         

 المجلـد   ،مجلة ميسان للدراسات األكاديمية   ( ،األموي
   . وما بعدها١٠٤ ص ،)٢٠٠٩ سنة ،١٥ العدد ،٨

  .٥٦٩ ص،رف المستط: االبشيهي-١٧٣
  .٤٤ /٣ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٧٤
 ٣٥٠ /٣٣ ، تاريخ دمشق  : ينظر ابن عساكر   -١٧٥

– ٣٥٩.  
 وينظـر   ؛٢٢١ /٢ ، البيان والتبيين  : الجاحظ -١٧٦

  .١٦٤ /٤ ، العقد الفريد:ابن عبد ربه
  .٣٠ /٥ ، العقد الفريد: ابن عبد ربه-١٧٧
  .٣٣٩ ص، الكامل في اللغة: المبرد-١٧٨
 .٢١٠ ص، المحاسـن واألضـداد  : الجـاحظ -١٧٩

  .٣٤٥ ص ،المحاسن والمساوئ:وينظر البيهقي
   .٧١٨ /٣ ،اني األغ: أبو الفرج األصفهاني-١٨٠
 وللمزيـد مـن     .٦٩٥ /١٨ ، المصدر نفـسه   -١٨١

 :المعلومات حول هذا النوع من الرثاء ينظر الطبري       
 ٥٦ /٣، العقد الفريد  : ابن عبد ربه   ؛١٠٩ /٦ ،تاريخ

 ، األغـاني  : أبو الفرج األصفهاني   ؛١٩٨ /٤ ،٥٧ –
 ، تاريخ دمـشق   : ابن عساكر  ؛٨٢ /١٦ ،١٨٢ /١٠
   .٣٥٤ /٥ ،األعيان وفيات : ابن خلكان؛٤١٩ /٥٣

 ابـن   ؛٤٨٨ /٥٦ ، تاريخ دمشق  : ابن عساكر  -١٨٢
   .١١٠ /٨ ، اإلصابة في تمييز الصحابة:حجر
 – ٢٢٦ ص ، المحاسـن واألضـداد    : الجاحظ -١٨٣
٢٢٧.  
ــدناني-١٨٤ ــب الع ــة: الخطي ــس والزين  ، المالب
  .١٩٦ص

 ، النهاية في غريب الحديث    : ينظر ابن األثير   -١٨٥
ابن .٧٩٧ /٣ ،جم البلدان  مع : ياقوت الحموي  ؛١٦ /٣

  .٤٤٧/ ٤ ؛ لسان العرب:منظور
   .١٨٦ /٦ ، صحيح البخاري:  البخاري-١٨٦
 ، النهاية في غريب الحديث    : ينظر ابن األثير   -١٨٧

  .٦٠٤ /١ ، لسان العرب: ابن منظور؛٢٤٥ /٣
ومـستنبط   مستدرك الوسائل    :يرالنوالميرزا   -١٨٨

  .٣٦٠ /١٥ ،المسائل
   .٩٦ ص،ت النساء بالغا: ابن طيفور-١٨٩
  .٤٢٦ /٣ ، مروج الذهب: المسعودي-١٩٠
في أحكام  رة   الحدائق الناض  : المحقق البحراني  -١٩١

  .١١٨ /٧،العترة الطاهرة
  .١٤٦ ،١٤٥ ص، الدرة الثمينة: ابن النجار-١٩٢
 وينظر المحقق   .٤١٩ /٢ ، المحاسن : البرقي -١٩٣
  .٣٤٣ /١ ، المعتبر:الحلي
سـيلة إلـى نيـل       الو : ابن حمزة الطوسـي    -١٩٤

  .٦٧ ص،الفضيلة
 اللبـاس والزينـة     : رحيم حلو محمد   . ينظر د  -١٩٥

 – ١١عند الخلفاء في العهدين الراشـدي واألمـوي         
ـ ١٣٢  الـسنة   ،٤٥ العدد   ،مجلة آداب البصرة  ( ، ه

   .٢١٧ – ٢١٦ ص ،)٢٠٠٨
  .٧٨ /١ ، زهر اآلداب: الحصري القيرواني-١٩٦
  .٣٤٢ /١ : المحقق الحلي-١٩٧
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 ،عيـون المعجـزات   : بن عبد الوهاب   حسين -١٩٨
 /٣ ، مناقب آل أبي طالب    :شوب ابن شهرا  ؛١٠٠ص

٤٦٠.  
  .٣١٧ /١ ، األم: الشافعي-١٩٩
  وينظـر .٦١ /٤ ، الـسنن الكبـرى  : البيهقي -٢٠٠

 /٤ ، من أحاديث سيد األخيار     نيل االوطار  :الشوكاني
١٤٨.  
 العالمــة ؛١٨٩ /١ ، المبــسوط:  الطوســي-٢٠١
 :؛ المحقق الكركـي   ١٣٦ /١ ،ام تحرير األحك  :الحلي

    .٤٤٦ /١ ، في شرح القواعدجامع المقاصد
 ، فـي الفقـه     الكـافي  : أبو الصالح الحلبـي    -٢٠٢
   .٧٤ ص، الحبل المتين: البهائي العاملي؛٢٤٠ص

  .٢١٠ /٥ ، الطبقات الكبرى: ينظر ابن سعد-٢٠٣
 /٢ ، جمهرة نـسب قـريش     : الزبير بن بكار   -٢٠٤
٦٨٠.  
  .٦٨١ /٢ ، المصدر نفسه-٢٠٥
   .٣٠ – ٢٩ /٤ ، الطبقات الكبرى: ابن سعد-٢٠٦
  .١٢ – ٩ /٧ ، ينظر المصدر نفسه-٢٠٧
   .٥ /٣ ،ومنبع الفوائد مجمع الزوائد : الهيثمي-٢٠٨
  .١٦١ – ١٦٠ /٢ ، الفتوح:عثمأ ابن -٢٠٩

 /٧ ، الحـدائق النـاظرة    : المحقق البحراني  -٢١٠ 
١١٨.  
   .١٢٦ ص، التعازي: المدائني-٢١١
لفسطاط هو البيت من الـشعر ينظـر ابـن           ا -٢١٢

  .٣٧١ /٧ ، لسان العرب:منظور
  .٩٣ ص ، الهم والحزن: ابن أبي الدنيا-٢١٣
 – ٤٤٧ /٣ ، الطبقات الكبرى  : ينظر ابن سعد   -٢١٤
٦٠٧ ،٤٤٩.  
  .٢٧٨ /١ ، أمالي المرتضى: المرتضى-٢١٥
    .٥٤ ص، والة مصر: الكندي-٢١٦

 – ٣٩٣ /٣ ، الطبقات الكبرى  : ينظر ابن سعد   -٢١٧
٤٠٠.  
 األقـوال في سنن    كنز العمال    : المتقي الهندي  -٢١٨

  .٧٥٩ /٣ ،واألفعال
 /٢ ، إعالم الورى بأعالم الهـدى     : الطبرسي -٢١٩
١٣٥.  
  .٢٣٦ /٥٧ ، تاريخ دمشق: ابن عساكر-٢٢٠
  .٤١ /٣٥ ، المصدر نفسه-٢٢١
 ابـن سـعد     ؛٨٨ ص ، المحبـر  : ابن حبيـب   -٢٢٢

  .١١٣ – ١١١ /٨ ،الطبقات الكبرى
  .٦ – ٥ /٥ ، الفتوح:عثمأ ابن -٢٢٣
  .٢٣٩ ص، مقتل الحسين: مخنفو أب-٢٢٤
 : الشيخ الصدوق  ؛٤٢٠ /٢ ، المحاسن : البرقي -٢٢٥

 العالمـة   ؛١٨٣ – ١٨٢ /١ ،من ال يحضره الفقيـه    
    .٢٩٢ /٢ ، نهاية األحكام في معرفة األحكام:الحلي
 ،لنورين وملتقى البحـرين    مجمع ا  : المرندي -٢٢٦
   .٢٠٦ص

 /١ ، من ال يحضره الفقيـه     : الشيخ الصدوق  -٢٢٧
١٨٢.  
  .٢٤٠ ص، الكافي: أبو الصالح الحلبي-٢٢٨
 ابـن حمـزة     ؛١٨٩ /١ ، المبسوط : الطوسي -٢٢٩

  .٦٩ ص، الوسيلة:الطوسي
 /٣ ، مناقب آل أبـي طالـب      :شوبا ابن شهر  -٢٣٠
٤٩٩.  

 قائمة المصادر والمراجع المستخدمة
   القرآن الكريم-١

دين محمد بن أبي الفتح أحمد       شهاب ال  ،االبشيهي* 
 ):م١٤٤٦ / هـ٨٥٠ت(
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.  د :تحقيـق ( ،رفالمستطرف في كل فن مستظ     -٢
 دار الكتـب العلميـة ـ    ،٣ ط،مفيد محمـد قميحـة  

  ).م٢٠٠٤ /بيروت
 أبو السعادات المبـارك بـن محمـد         ،ابن األثير * 

  ):م١٢١٠ / هـ٦٠٦ت (الشافعي 
 طاهر أحمد   :تحقيق( ، النهاية في غريب الحديث    -٣

 مؤسـسة  ،٤ ط، ومحمود محمـد الطنـاجي    ،الزاوي
  ).م١٢٦٤ /اسماعيليان ـ قم

 ابو جعفر محمد بن منـصور       ، الحلي إدريسابن  * 
  ):م١٢١٣ / هـ٥٩٨ت (
 جامعة  ،٢ ط ، لجنة من العلماء   :تحقيق( ، السرائر -٤

  ). هـ١٤١٠ ، قم–المدرسين 
ت ( أحمد بن محمد بـن علـي         ، الكوفي عثمأابن  * 

  ):م٩٢٦ نحو / هـ٣١٤نحو 
   ). ت. د، بيروت–دار الندوة الجديدة ( ، الفتوح-٥
ـ ٢٥٦ت ( محمد بـن إسـماعيل     ،البخاري*   / هـ

  ):م٨٧١
 ١٤٠١ ، بيروت –دار الفكر   ( ، صحيح البخاري  -٦

  ).هـ
ـ ٢٧٤ت  (حمد بن محمد    أ أبو جعفر    ،البرقي*   / ه

  ):م٨٨٩
 ، السيد جالل الدين الحـسيني     :تحقيق( ، المحاسن -٧

  ). ت. د، طهران–المية دار الكتب اإلس
 بهاء الدين محمد بـن الحـسين   ،البهائي العاملي * 
   ):م١٦٤٦ / هـ١٠٣١ت (
 ١٣٩٨ ، قـم  –مكتبة بـصيرتي    ( ، الحبل المتين  -٨

  ).هـ
 ٤٥٨ت  ( أبو بكر احمد بـن الحـسين         ،البيهقي* 
   ):م١٠٦٦ /هـ
   ). ت. د، بيروت–دار الفكر ( ، السنن الكبرى-٩

منـشورات الـشريف    ( ، المحاسن والمـساوئ   -١٠
  ). هـ١٣٨١ ، قم–الرضي 

 ٢٨٣ت  (سحق إبراهيم بن محمـد      إ أبو   ،الثقفي* 
  ):م٨٩٨ /هـ
 ، السيد جالل الدين المحـدث   :تحقيق( ، الغارات -١١

  ). ت. د، قم–مطبعة بهمن 
 ٢٥٥ت  ( أبو عثمان عمرو بـن بحـر         ،الجاحظ* 
  ):م٨٦٨ /هـ
 التـراث   إحيـاء  دار   ،١ط( ، البيان والتبيـين   -١٢

  ).م٢٠٠٩ / هـ١٤٣٠ ، بيروت–عربي ال
  منشورات الشريف    ،١ط( ، المحاسن واألضداد  -١٣

  ).هـ١٤٢٣ ،  قم–الرضي 
 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن        ،ابن الجوزي * 

  ):م١٢٠١ / هـ٥٩٧ت (محمد 
 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيـز الخليفـة          -١٤

 دار  ، األسـتاذ نعـيم زرزور     :شرح وتعليق ( ،الزاهد
  ).م٢٠٠١ / هـ١٤٢٢ ، بيروت–ب العلمية الكت
 ٣٥٤ت  ( محمد بن حبان بـن أحمـد         ،ابن حبان * 
  ):م٩٦٩ /هـ
 مجلس دائرة المعارف العثمانيـة   ،١ط( ، الثقات -١٥
  ). هـ١٣٩٣ ، الهند–

 مـرزوق   :تحقيـق ( ، مشاهير علماء المسلمين   -١٦
ـ ١٤١١ ، مصر – دار الوفاء    ،١ ط ،علي إبراهيم   / ه

  ).م١٩٩١
 ٢٤٥ت  ( محمد بن حبيب البغـدادي       ،ابن حبيب * 
  ):م٨٥٠ /هـ
 مطبعة  ،ايلز ليختن شتيز  .  د :تصحيح( ، المحبر -١٧

 ، حيـدر أبـاد الـدكن      –دائرة المعارف العثمانيـة     
  ).م١٩٤٢
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 أبو الفضل أحمد بـن      ،ابن حجر العسقالني  * 
  ):م١٤٤٨ / هـ٨٥٢ت (علي 
 الـشيخ   :تحقيق( ، اإلصابة في تمييز الصحابة    -١٨

 – دار الكتب العلمية     ،١ ط ،د الموجود عادل احمد عب  
  ). هـ١٤١٥ /بيروت

 ، بيروت– دار الفكر ،١ط( ، تهذيب التهذيب-١٩
  ).م١٩٨٤ / هـ١٤٠٤

 أبو حامد عبد الحميد بن هبة اهللا        ،ابن أبي الحديد  * 
  ):م١٢٥٨ / هـ٦٥٦ت (

 محمد أبو الفـضل    :تحقيق( ، شرح نهج البالغة   -٢٠
ـ ١٣٧٨ ،عربية دار إحياء الكتب ال    ،١ ط ،إبراهيم  / ه
  ).م١٩٥٩

ت في القـرن الخـامس      ( حسين بن عبد الوهاب      *
  ): الحادي عشر الميالدي/الهجري

 –المطبعـة الحيدريــة  ( ، عيـون المعجــزات -٢١
  ).م١٩٥٠ / هـ١٣٦٩ ،النجف

 أبو إسحاق إبـراهيم بـن       ،الحصري القيرواني * 
  ):م١٠٦١ /هـ٤٥٣ت(علي 
. د :تحقيـق ( ، زهر اآلداب وثمـر األلبـاب      -٢٢

 ، بيروت – المكتبة العصرية    ،صالح الدين الهواري  
  ).م٢٠٠٨ / هـ١٤٢٩

 عماد الدين أبي جعفر محمد      ،ابن حمزة الطوسي  * 
  ):من أعالم القرن السادس الهجري(بن علي 

 ، نبيل رضا علوان   :تحقيق( الثاقب في المناقب،   -٢٣
   ). هـ١٤١٢ ، قم– مؤسسة أنصاريان ،٢ط

 محمـد   :تحقيـق ( ،ة الوسيلة إلى نيل الفـضيل     -٢٤
 ١٤٠٨ ، قم – مكتبة المرعشي النجفي     ،١ ط ،الحسون

   ).هـ
 ٢٤١ت  ( أبو عبد اهللا احمد بن حنبل        ،ابن حنبل * 
  ):م٨٥٥ /هـ

  ). ت. د/ بيروت–دار صادر ( ، المسند-٢٥
 أبو بكر احمد بن علي بن ثابت        ،الخطيب البغدادي * 
  ):م١٠٧١ / هـ٤٦٣ت (

 عبـد القـادر      مصطفى :تحقيق( ، تاريخ بغداد  -٢٦
 ١٤١٧ ، بيـروت  – دار الكتب العلميـة      ،١ ط ،عطا
  ).م١٩٩٧ /هـ
  ):معاصر( ،الخطيب العدناني* 
 مؤسـسة   ،١ط(المالبس والزينة في اإلسـالم،      -٢٧

  ).م١٩٩١ ، بيروت–االنتشار العربي 
 ٦٨١ت( أحمد بن محمد بن إبـراهيم        ،ابن خلكان * 
  ):م١٢٨٢ /هـ
. د:تحقيـق (زمان، وفيات األعيان وأنباء أبناء ال     -٢٨

  ). ت. د، بيروت– دار صادر ،إحسان عباس
 ٢٤٠ت  ( خليفة بن خياط العـصفري       ،ابن خياط * 
  ):م٨٥٥ /هـ
 ، سهيل زكـار   :تحقيق(، تاريخ خليفة بن خياط    -٢٩

  ). هـ١٤١٤ / بيروت–دار الفكر 
 – دار الفكـر     ، سهيل زكار  :تحقيق( ، الطبقات -٣٠

  ).م١٩٩٣ / هـ١٤١٤ ،بيروت
 شمس الدين أبو البركات محمد بن       ،يابن الدمشق * 

  ):م١٤٨٦ / هـ٨٧١ت (احمد 
 ،)ع( جواهر المطالب في مناقب اإلمام علـي         -٣١

 ،١ ط ، العالمة الشيخ محمد باقر المحمـودي      :تحقيق(
  ). هـ١٤١٥ ، قم–مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية 

ت ( أبو بكر عبد اهللا بـن محمـد          ،ابن أبي الدنيا  * 
  ):م٨٩٦ / هـ٢٨١

 ،١ ط ،تحقيق مجدي فتحي السيد   ( ،الهم والحزن  -٣٢
 ، بغـداد  –دار السالم للطباعة والنـشر والتوزيـع        

  ).م١٩٩١/ هـ١٤١٢
   ):م٨٩٦ / هـ٢٨٢ت ( احمد بن داود ،الدينوري* 
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 ، عبد المنعم عـامر    :تحقيق( ، األخبار الطوال  -٣٣
 ).م١٩٦٠ /، دار إحياء الكتب العربية١ط

ن أحمد بن عثمـان      أبو عبد اهللا محمد ب     ،الذهبي* 
  ):م١٣٤٧ / هـ٧٤٨ت (

نخبة من الباحثين،   : تحقيق( ، سير أعالم النبالء   -٣٤
ــروت،٩ط ـــ بي  / هـــ١٤١٣ ،مؤســسة الرسالة

  ).م١٩٩٣
ـ ١٢٠٥ت( محمد مرتضى الحسيني     ،الزبيدي*   / ه

  ):م١٧٩٠
مكتبـة  ( ، تاج العروس من جواهر القـاموس      -٣٥

  ).ت. د/الحياة ـ بيروت
  ):م٨٧٠ / هـ٢٥٦ت(الزبير بن بكار * 
 محمود  :تحقيق( ، جمهرة نسب قريش وأخبارها    -٣٦

 دار اليمامـة للبحـث والترجمـة        ،٢ ط ،محمد شاكر 
  ).م١٩٩٩ / هـ١٤١٩ ، الرياض–والنشر 

 ٤٨٣ت  ( أبو بكر محمد بن أبي سهل        ،السرخسي* 
  ):م١٠٩٨ /هـ
 دار  ، لجنـة مـن العلمـاء      :تحقيق( ، المبسوط -٣٧

  ). هـ١٤٠٦ ، بيروت–المعرفة 
  ):م٨٤٤ / هـ٢٣٠ت ( محمد بن سعد ،ابن سعد* 
 . د/دار صادر ـ بيـروت  ( ، الطبقات الكبرى-٣٨
   ).ت
 أبو سعد عبد الكريم بـن محمـد بـن       ،السمعاني* 

  ):م١١٦٧ / هـ٥٦٢ت (منصور 
 عبـد اهللا عمـر      :تقـديم وتعليـق   ( ، األنساب -٣٩

ـ ١٤٠٨ ، بيروت– دار الجنان  ،١ ط ،البارودي  / هـ
  ).م١٩٨٨

 اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إدريـس         ،يالشافع* 
  ):م٨٢١ / هـ٢٠٤ت (

ـ ١٤٠٠ ، بيروت – دار الفكر    ،١ط( ، األم -٤٠  / ه
  ).م١٩٨٠

 مشير الدين أبي عبد اهللا محمـد        ،شوبابن شهرا * 
  ):م١٢٠٣ / هـ٥٨٨ت (بن علب 

 لجنة من أساتذة    :تحقيق( ، مناقب آل أبي طالب    -٤١
 ١٣٧٦ ،لنجف ا – المطبعة الحيدرية    ،النجف االشرف 

  ).م١٩٥٦ /هـ
 محمد بن علي بن محمد بن عبـد اهللا          ،الشوكاني* 
   ):م١٨٣٩ / هـ١٢٥٥ت (

دار ( ، نيل االوطار من أحاديث سـيد األخيـار      -٤٢
  ).١٩٧٣ ، بيروت–الجيل 

 ١٢٦٦ت ( محمد بـن حـسن     ،الشيخ الجواهري * 
  ):م١٨٧١ /هـ
 ، جواهر الكالم في شـرح شـرائع اإلسـالم          -٤٣

 دار الكتـب    ،٣ ط ، عباس القوجـاني    الشيخ :تحقيق(
  ). هـ١٣٦٧ ، طهران–اإلسالمية 

ت ( ابو جعفر محمد بـن علـي         ،الشيخ الصدوق * 
  ):م٩٩٦ / هـ٣٨١

 ، قم – منشورات الرضي    ،٢ط( ،األعمال ثواب   -٤٤
  ). هـ١٣٦٨

  مؤسـسة    ، لجنة من العلمـاء    :تحقيق( المقنع،   -٤٥
  ). هـ١٤١٥ ، قم– )ع(اإلمام الهادي 

علـي اكبـر    : تحقيـق (ضره الفقيـه،  من ال يح  -٤٦
  ). هـ١٤٠٤ ، قم– جماعة المدرسين ،٢ ط،غفاري

مؤسسة اإلمام الهـادي عليـه      : تحقيق( الهداية، -٤٧
  ). هـ١٤١٨ ، قم– مطبعة اعتماد ،١ ط،السالم

   ):م١٠٦٢ / هـ٤٤٧ت (أبو الصالح الحلبي * 
 ، الشيخ رضا اسـتادي    :تحقيق(الكافي في الفقه،  -٤٨

  ). هـ١٤٠٣ ، أصفهان–منين مكتبة أمير المؤ
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 ١١٥

ـ  ٢١١ت  ( ابي بكر عبد الرزاق      ،الصنعاني*   / هـ
  ):م٨٢٦

 ، حبيب الرحمن االعظمـي    :تحقيق( ، المصنف -٤٩
  ). ت. د،المجلس العلمي

  ):م٩٠٢ / هـ٢٨٧ت ( ابن أبي عاصم ،الضحاك* 
 باسم فيـصل احمـد      :تحقيق( ، اآلحاد والمثاني  -٥٠

 ١٤١١ ،ية الـسعود  – دار الدرايـة     ،١ ط ،الجوابرة
  ).م١٩٩١ /هـ
 ٣٦٠ت  ( سليمان بن احمد بن أيـوب        ،الطبراني* 
    ):م٩٧١ /هـ
 ، إبراهيم الحسيني:تحقيق( ، المعجم األوسط-٥١

  ).م١٩٩٥ /دار الحرمين
 ٥٤٨ت ( أبو علي الفضل بن الحسن ،الطبرسي* 
   ):م١١٦٣ /هـ
 مؤسسة :تحقيق( ، إعالم الورى بأعالم الهدى-٥٢

،  قم– مؤسسة آل البيت ،١ ط،)ع(آل البيت 
   ).هـ١٤١٧

 ٣١٠ت  ( أبو جعفر محمد بـن جريـر         ،الطبري* 
  ):م٩٢٢ /هـ
نخبة من العلماء   :تحقيق(تاريخ الرسل والملوك،  -٥٣

  ). ت. د/ مؤسسة االعلمي ـ بيروت،األجالء
 أبو بكر محمد بن الوليـد القرشـي         ،الطرطوشي* 

  ):م١١٢٦ / هـ٥٢٠ت (الفهري األندلسي 
 ، بيـروت  – دار صادر    ،١ط( ،لوك سراج الم  -٥٤

  ).م١٩٩٥
 ٤٦٠ت  ( أبو جعفر محمد بن الحـسن        ،الطوسي* 
  ):م١٠٧٥ /هـ
محمـد تقـي    :تحقيق(لمبسوط في فقه االمامية،   -٥٥

 ). هـ١٣٨٧ ، طهران–الكشفي،المطبعة الحيدرية 

 ٣٢٨ت  ( أبو عمرو أحمد بن محمد       ،ابن عبد ربه  *
  ):م٩٣٩ /هـ
 ،ستاذ خليل شرف الدين    األ :تقديم( ،العقد الفريد  -٥٦
ــة الهــالل ١ط ــروت-، منــشورات دار مكتب  ، بي

   ).م١٩٨٦
 أبو الفرج غريغوريوس بن هـارون       ،ابن العبري * 
  ):م١٣٠٠ / هـ٦٨٥ت (

 دار األفاق العربية    ،١ط(تاريخ مختصر الدول،  -٥٧
  ).م٢٠٠١ / هـ١٤٢١ ، القاهرة–

 علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي        ،ابن عساكر * 
  ):م١١٧٦ /هـ ٥٧١ت (

 دار  ، علي شيري  :تحقيق( ، تاريخ دمشق الكبير   -٥٨
  ). هـ١٤١٥ /الفكر ـ بيروت

 الـشيخ   :تحقيـق ( ،)ع( ترجمة اإلمام الحسين     -٥٩
 الثقافـة  إحيـاء  مجمـع  ،٢ ط،محمد باقر المحمودي  

  ). هـ١٤١٤ ، قم– اإلسالمية
ت ( جمال الدين الحسن بن يوسف       ،العالمة الحلي * 

  ):م١٣٤١ / هـ٧٢٦
 إبــراهيم الــشيخ :تحقيــق(،اإلحكــامتحريــر -٦٠

   ). هـ١٤٢٠ ، قم– مطبعة االعتماد ،١ ط،البهادري
 . د ، قـم  –المكتبة الرضـوية    ( ، تذكرة الفقهاء  -٦١
  ).ت

 ،١ ط ، لجنة من العلماء   :تحقيق(مختلف الشيعة، -٦٢
  ). هـ١٤١٢ ، قم– اإلسالميمؤسسة النشر 

 ٥٨٠ت  ( محمد بن علي بن محمد       ،ابن العمراني * 
  ):م١١٩٥ /هـ
قاسـم  .  د :تحقيـق ( ، األنباء في تاريخ الخلفاء    -٦٣

 ، القـاهرة  – دار األفـاق العربيـة       ،١ ط ،السامرائي
  ).م٢٠٠١ / هـ١٤٢١
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 ١١٦

 ٣٥٦ت  ( علي بن الحسين     ،أبو الفرج األصفهاني  * 
  ):م٩٦٧ /هـ
 : مراجعة ، قصي الحسين  . د :تحقيق( ، األغاني -٦٤

ـ ،١ ط، وأثير هادي،عادل عبد الجبار  شورات دار  من
  ).م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٢ ، بيروت–ومكتبة الهالل 

 أبو حنيفة النعمان بـن محمـد        ،القاضي النعمان * 
  ):م٩٧٨ / هـ٣٦٣ت (المغربي 

 ، شرح األخبار في فـضائل األئمـة األطهـار         -٦٥
 مؤسـسة النـشر     ، السيد الحسيني الجاللـي    :تحقيق(

  ). ت. د، قم–اإلسالمي 
 عبد اهللا بن مسلم      أبو محمد  ،ابن قتيبة الدينوري  * 
  ):م٨٩٠ / هـ٢٧٦ت (

 الداني بـن منيـر آل       :تحقيق( ، عيون األخبار  -٦٦
ــري ــصرية ،١ ط،زه ــة الع ــروت– المكتب  ، بي

  ).م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤
 ٦٢٠ت  ( أبو محمد عبد اهللا بن احمد        ،ابن قدامة * 
   ):م١٢٢٤ /هـ
 دار  ، جماعـة مـن العلمـاء      :تحقيق( ، المغني -٦٧

   ). ت. د/ بيروت–الكتاب العربي 
ــي*  ــن شــاكر ،الكتب ــد ب  / هـــ٧٦٤ت ( محم

  ):م١٣٧٩
 دار  ،احسان عباس .  د :تحقيق( ، فوات الوفيات  -٦٨

  ).م١٩٧٣ ، بيروت–صادر 
 عماد الدين أبو الفداء إسـماعيل بـن         ،ابن كثير * 

  ):م١٣٧٣ / هـ٧٧٤ت (عمر 
، دار ١ ط،علي شـيري  :تحقيق(، البداية والنهاية  -٦٩

  ). هـ١٤٠٨/ت بيرو–إحياء التراث العربي 
 ، مصطفى عبد الواحد   :تحقيق( السيرة النبوية،    -٧٠
  ). هـ١٣٩٦ / بيروت– دار المعرفة ،١ط

ت بعـد  ( محمد بن يوسف بـن يعقـوب         ،الكندي* 
   ):م٩٦٦ بعد / هـ٣٥٥

 دار  ،حـسين نـصار   .  د :تحقيق( ، والة مصر  -٧١
  ). ت. د، بيروت–صادر 

  :مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري* 
عبد العزيز  .  د :تحقيق( ،بار الدولة العباسية   أخ -٧٢

 – دار صـادر     ، وعبـد الجبـار المطلبـي      ،الدوري
  ).م١٩٧١ ،بيروت

ـ ٢٨٦ت  ( أبو العباس محمد بن يزيد       ،المبرد*   / ه
  ):م٨٩٩

 ، محمد الـديباجي   :تحقيق( ، التعازي والمراثي  -٧٣
   ).م١٩٩٢ ، بيروت– دار صادر ،٢ط

، دار إحيـاء    ١ط( الكامل فـي اللغـة واألدب،      -٧٤
  ).م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ ، بيروت–التراث العربي 

 ٩٧٥ت ( عالء الدين بـن علـي   ،المتقي الهندي * 
  ):م١٥٦٨ /هـ
 :تحقيق( ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال      -٧٥

 مؤسـسة  ، والشيخ صفوة الـسقا  ،الشيخ بكري حياني  
  ).م١٩٨٩ / هـ١٤٠٩ ، بيروت–الرسالة 

  ):م١٧٠٠ / هـ١١١١ت ( محمد باقر ،المجلسي* 
 ،٢ ط ، بيروت –مؤسسة الوفاء   ( ، بحار األنوار  -٧٦

   ).م١٩٨٣ / هـ١٤٠٣
ت ( الشيخ يوسـف البحرانـي    ،المحقق البحراني * 

  ):م١٨٠١ / هـ١١٨٦
 ، الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة        -٧٧

 مؤسـسة النـشر     ، محمد تقـي االيروانـي     :تحقيق(
   ). ت. د، قم–اإلسالمي 

 أبو القاسم نجم الدين جعفر بـن        ،لحليالمحقق ا * 
  ):م١٢٩١ / هـ٦٧٦ت (الحسين 
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 ١١٧

 لجنـة   :تحقيـق ( ، المعتبر في شرح المختصر    -٧٨
 – مؤسسة سيد الشهداء     ،بإشراف الشيخ ناصر مكارم   

  ). هـ١٣٦٤ ،قم
ـ ٩٤٠ت  ( علي بن الحسين     ،المحقق الكركي *   / ه

  ):م١٥٥٥
 :تحقيـق ( ، جامع المقاصد في شرح القواعـد      -٧٩

،  قم – مؤسسة آل البيت     ،١ ط ،)ع(ة آل البيت    مؤسس
  ).هـ١٤٠٨

  ):الدكتور( رحيم حلو  ،محمد* 
 وفادة أهالي المدن العربية اإلسالمية إلـى دار         -٨٠

       ،الخالفـة خـالل العـصرين الراشـدي واألمــوي    
 –أطروحة دكتوراه غير منـشورة،جامعة البـصرة     (

  ).م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥ ،كلية اآلداب
لزينة عنـد الخلفـاء فـي العهـدين          اللباس وا  -٨١

بحث منشور فـي مجلـة آداب       ( ،الراشدي واألموي 
  ).م٢٠٠٨ سنة ،٤٥ العدد ،البصرة

 مجالس الشعر والغناء عنـد الـوالة والعمـال          -٨٢
بحث منـشور فـي     ( ،العرب خالل العصر األموي   

 العـدد   ،٨ المجلد   ،مجلة ميسان للدراسات األكاديمية   
   ).م٢٠٠٩ سنة ،١٥
ـ  ١٥٧ت  ( لـوط بـن يحيـى        ،ف مخن أبو*   / هـ

  ):م٧٧٢
 الحاج ميرزا حـسن     :تحقيق(،)ع(مقتل الحسين   -٨٣

  ). هـ١٣٩٨ ، قم– المطبعة العلمية ،الغفاري
 ٢٢٨ت  ( أبو سيف علي بـن محمـد         ،المدائني* 
  ):م٨٤٣ /هـ
 دار  ،١ ط ،محمد الـديباجي  .  د :تحقيق(التعازي،-٨٤

  ).م٢٠٠٦ / هـ١٤٢٧ ، بيروت–صادر 
شريف أبو القاسم علي بن الطاهر       ال ،المرتضى* 
  ):م١٠٤٥ /هـ٤٣٦ت (

 ، أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئـد       -٨٥
،  قـم  – ،١ ط ، محمد أبو الفضل إبـراهيم     :تحقيق(

  ).هـ١٣٨٤
  ):معاصر( الشيخ ابو الحسن المرندي ،المرندي* 
  ). ن. م.د( ، مجمع النورين وملتقى البحرين-٨٦

ـ  ٢٦٤ت  (  إسماعيل بـن يحيـى     ،المزني*   / هـ
  ):م٨٧٩

 . د ، بيـروت  –دار المعرفة   ( ، مختصر المزني  -٨٧
  ).ت
ت ( أبو الحسن علـي بـن الحـسين       ،المسعودي* 

  ):م٩٥٨ / هـ٣٤٦
 سعيد  :تحقيق( ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    -٨٨

 ١٤٢١ ، بيـروت  - دار صـادر   ،١ ط ،محمد اللحام 
  ).م٢٠٠٠ /هـ
 ٢٦١ت( مسلم بن الحجـاج النيـسابوري          ،مسلم*

  ):م٨٧٥/هـ
  ). ت. د/ بيروت–دار الفكر ( ، صحيح مسلم-٨٩
 ٧١١ت  ( جمال الدين محمد بن مكرم       ،ابن منظور *

  ):م١٣١٢ /هـ
 ١٤٠٥ /نشر أدب الحوزة ـ قم ( ، لسان العرب-٩٠
  ).هـ
 ٥١٨ت ( أبو الفضل احمد بـن محمـد    ،الميداني* 
  ):م١١٢٥ /هـ
 محـي الـدين عبـد       :تحقيق( مجمع األمثال،    -٩١

  ). ت. د، بيروت–ار القلم  د،الحميد
 الحاج ميرزا حـسين النـوري       ،الميرزا النوري * 

  ): هـ ١٣٢٠ت (الطبرسي 
تحقيـق  ( ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل    -٩٢

 – مؤسـسة ال البيـت       ،١ ط ،)ع(مؤسسة ال البيت    
  ).م١٩٨٧ / هـ١٤٠٨ ،بيروت
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 ١١٨

ت ( أبو عبد اهللا محمد بـن محمـود          ،ابن النجار * 
  ):م١٢٥٨ / هـ٦٤٣

 حسين  :تحقيق( ، الدرة الثمينة في أخبار المدينة     -٩٣
 شركة دار األرقم بن أبي األرقم       ،محمد علي شكري  

   ). ت. د، بيروت–
 مصطفى عبد القادر    :تحقيق( ، ذيل تاريخ بغداد   -٩٤
 ١٤١٧ ، بيـروت  – دار الكتب العلميـة      ،١ ط ،عطا
  ).م١٩٩٧ /هـ
 ٤٣٠ت  ( احمد بن عبد اهللا      ،أبو نعيم االصبهاني  * 
  ):م١٠٤٥ /هـ
 ، ليـدن  –مطبعة بريـل    ( ، ذكر أخبار اصبهان   -٩٥

  ).م١٩٣٤
 ٦٧٦ت  ( ابو زكريا يحيى بـن شـرف         ،النووي* 
  ):م١٢٩١ /هـ
 الشيخ عادل احمـد     :تحقيق( ، روضة الطالبين  -٩٦

 دار  ، الشيخ علـي محمـد معـوض       –عبد الموجود   
  ). ت. د، بيروت–الكتب العلمية 

ـ  ٢١٣ت  (  أبو محمد عبد الملك    ،ابن هشام *  /  هـ
  ):م٨٢٨

 دار  ،١ ط ، سهيل زكار  :تحقيق( ، السيرة النبوية  -٩٧
  ).م١٩٩٢ ، بيروت–الفكر 

 ٨٠٧ت  ( نور الدين علي بن ابي بكـر         ،الهيثمي* 
  ):م١٤٠٤/ هـ
دار الكتـب   ( ، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد      -٩٨

  ).م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ ، بيروت–العلمية 
ن عبـد اهللا     أبو عبد اهللا ياقوت ب     ،ياقوت الحموي * 
  ):م١٢٢٩/  هـ٦٢٦ت (

ـ   ( ، معجم البلدان  -٩٩  -راث العربـي  دار إحياء الت
  ). ت.د/ بيروت

 أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب         ،اليعقوبي* 
  ):م٩٠٥ / هـ٢٩٢ت (الكاتب 

 ، خليـل المنـصور    :تحقيق( ، تاريخ اليعقوبي  -١٠٠
 ١٤٢٣ ، بيــروت– دار الكتــب العلميــة  ،٢ط

   ).م٢٠٠٢/هـ
 

Abstract 
 

This research deals with a social 
phenomena common in the Islamic Arab society 
thousand years ago, It is the consolation 
ceremonies on death that phenomena which 
Arab Muslims still deal with daily because it is 
connected with death that faces human beings 
every day, hour, and moment. We shed light in 
this paper according on the common ways in 
dealing with funerals from their preparation and 
then the consolation ceremonies at this occasion 
which start by announcing the death of most 
nobility and they have power and authority. And 
then the ceremonies' way that followed for 
doing the consolation gathering and how to 
meet people at these consolation, taking into 
consideration that some of them from the same 
town and some of them arriving from the other 
towns, other just write to console the family of 
the deal person. The paper approached the 
lamentation forms according to the different 
people divisions, as an expression of sadness, 
pain, and depression upon the dead. We also 
shad the light on the place which was done. We 
has referred that no specific place through the 
consoled, but it differs from condition to 
condition according to the life way and social 
affairs to the death's family. Some do it at 
mosques and other do it in houses and also some 
of them do it under the large tent shade.    
 

 
  
  
 
  


