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مقدّمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي مّن علينا بالأئمة الهداة، وجعلهم في حلك الظلمات 

�صفين��ة النج��اة،  وجعل في ال�صفين��ة م�صباح الهدى، ومن��اراً على طول 

المدى، وال�صالة وال�صالم على النبّي واآله الميامين الطاهرين.

لق��د �صاء اهلل �صبحانه اأن يرى الح�صينQ �صهيداً، فكانت النه�صة 

الح�صينّية وكّل ما جرى في عا�صوراء �صمن التخطيط الإلهّي، وفي الق�صاء 

المحت��وم المر�ص��وم للب�صرّية، واأّن الدي��ن المحمدّي الخات��م، والب�صرّية 

جمع��اء، ل ب��ّد لها من ح�صين، ول بّد لها من كربالء،  ولذلك نجد لهذه 

النه�صة الح�صينّية اأبعاداً ل ت�صل لكنهها العقول، واأهدافاً ما زالت تتحّقق 

عبر الأزمان والدهور.

لق��د َخُبر الإمام المع�صوم الدنيا، وعلم الهدف الذي ترنو اإليه الم�صيرة 

الإلهّية، وفطن مجريات الأمور التي ت�صير من حوله، وما �صتوؤول اإليه الأمور 

من بعده، فكان قراره عا�صوراء، وطريقه كربالء، فكان اأف�صل قراٍر وطريق.
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ومن بين الأبع��اد المر�صومة في كربالء بع��دان اأ�صا�صّيان هما العاطفة 

والفك��ر، فهما ككّفتي الميزان، ل بّد م��ن اعتدالهما، فلو طغت اإحداهما 

عل��ى الأخ��رى اختّلت المعادلة، لذل��ك نجد بع�ض ق��ّراء العزاء ي�صعى 

جاه��داً ل�صتدرار الدمع��ة، ليجعلها هدفاً اأ�صمى ويبّرر ل��ه اأّي و�صيلة، فال 

يحّقق النتيجة المبتغاة، وبع�ض اآخر ي�صرع بالتحليل والتنظير تاركاً الجانب 

العاطف��ّي، كذلك ل يح�ص��د الهدف المرجّو، وال�صحي��ح هو العتدال، 

والجمع بي��ن الأمرين، لأّن الح�صينQ ال��ذي كان يهدف لإ�صالح 

الأّم��ة، كّل الأّمة على امت��داد التاريخ، كان ير�صم ف��ي كثيٍر من خطواته 

وحركات��ه �صوراً مفجع��ًة مدمية، ومواقف محزنًة  مبكي��ة، فكان في هدفه 

مبٍك، وفي اإبكائه هادف.

والوقوف في موقف الو�صط، واختيار الطريق ال�صليم من اأ�صّق واأ�صعب 

المه��ام الملقاة على عاتق القّراء والخطباء الح�صينّيين، لذلك ناأمل منهم 

ح�صن اختي��ار المو�صوع، والدّقة في النقل، وتجّن��ب الم�صائل الخالفّية 

وال�صبه��ات، كّل ذلك بع��د اإخال�ض النّية والتقّرب م��ن اهلل ومن العترة 

الطاهرة، وعلى اهلل التوفيق.

وجرياً عل��ى عادة معهد �صّي��د ال�صهداءQ للمنب��ر الح�صينّي من 

تقدي��م المجال���ض العا�صورائّية ف��ي كّل عام، عمدنا اإل��ى اإعداد مجال�ض 



7

العزاء الح�صينّية لهذا العام وقد تمّيز هذا الإ�صدار بالأمور التالية:

� اإعداد المجال�ض باأ�صلوٍب جديد، مقت�صرين فيه على الق�صيدة والنعي، 

دون ذكر الموعظة اأو المحا�صرة، اعتماداً مّنا على خبرة القّراء الكرام في 

انتقاء المو�صوع المنا�صب للمجل�ض.

� اختي��ار الأبيات ال�صعبّية � العراقّية � الماألوفة والم�صموعة عند اأغلب 

النا�ض، وذات العبارات الوا�صحة.

� ذكرن��ا ف��ي مجال�ض الأ�صح��اب م�ص��رع عظيمين م��ن اأ�صحاب 

الإمام الح�صينQ دون التعّر���ض للباقين وذلك تجنّباً للوقوع في 

التك��رار حيث تّم ذكرها في الكت��ب ال�صابقة ال�صادرة عن معهد �صّيد 

.Qال�صه��داء

ختام��اً يرّحب المعهد ب��كّل مالحظة اأو اإ�صارة اأو ن�صيح��ة بّناءة تقّدم 

على هذا الطريق، ون�صاأل اهلل تعالى اأن يتقّبل عملنا ويح�صرنا مع الح�صين

Q واأ�صح��اب الح�صي��نQ، واأن يجع��ل عملنا خال�ص��اً لوجهه 

الكريم اإّنه قريب مجيب.

Qمعهد �صّيد ال�صهداء

للمنبر الح�صيني
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قصيدة السّيد حيدر الحّلي
اِرخًة َواَفْتَك �صَ ��ا ا�صَتَحلُّ��وا ب��ِه اأّياَم��ُه الُحُرُمهذا الُمَحّرُم َق��ْد  ِممَّ

واِت ناعيٍة َمُمَيماَلأَن �َصْمَعَك ِمن اأ�صَ في َم�صَمِع الّدهِر ِمن اإعَواِلها �صَ

َحرَّى الُقلوِب على ُوْرِد الَرَدى ازدَحمواُمَو�ّصِديَن عل��ى الرَم�صاِء تنُظرُهم

اأمواُجها البي���ضُ بالهاماِت َتلَتِطُموَخاِئ�صي��َن ِغماَر الَم��وِت طاِفَحًة

ارياِت لها اَرع��وا الَموَت فيها والَقنا اأُُجُمم�َصوا اإلى الَحرِب َم�ْصَي ال�صَ َف�صَ

ِف اإْن ُقِتلوا ا�َصَة ي��وَم الطَّ ْب��راً ِبَهيَجاَء َلم َتْثُب��ت لها َقَدُمول َغ�صَ �صَ

ماَتْت ِبها منُهُم الأ�صَياُف ل الِهَمُمفالَح��ْرُب َتعَلُم اإن ماَت��وا ِبها َفَلَقد

اأعُيَنه��ا الَق��وُم  اأَط��اَر  ُرْعَب��اً َغداَة َعْليَه��ا ِخْدَرها َهَجمواوحائ��راٍت 

ُمفُغوِدَرْت َبيَن اأيِدي الَقوِم حا�ِصَرًة ُت�صَبى َولي���ضَ َلها َمْن فيِه َتعَت�صِ

��َرُمنََعم َل��َوْت ِجيَدها بالَعْت��ِب هاِتفًة �صَ ِمْل��وؤُُه  َوَح�َصاَه��ا  ِبَقوِمه��ا 

ال�������ل�������ي�������ل�������ة األول����������������ى
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نّصاري:
كلها امذبح��ه اوما ذاقت الماييبويه گوم �صوف  ا�صلون ولياي

وت�صوف ابناتك��م تاهت بالبروريبويه لو ت�ص��وف ا�صماتة عداي

أبو ذّية:
اودم��ع العين علوجن��ات ينهارج�صمي امن الحزن يا نا�ض ينهار

اب�صم���ض وعداي تتف��ّرج علّيهع�صّن��ك ل تجي ي��ا ريت ينهار

روي ع��ن الإمام ال�صادقQ اأّنه ق��ال: »وارحم تلك الخدود التي 

تقلَّبت على قبر اأبي عبد اهلل الح�صينQ )لي�ض فقط الذين على القبر 

بل حّتى الذي��ن يح�صرون المجال�ض ويذرفون الدم��وع...( وارحم تلك 

الأعي��ن التي جرت دموعها رحمة لن��ا، وارحم تلك القلوب التي حزنت 

لأجلنا واحترقت بالحزن، وارحم تلك ال�صرخة التي كانت لأجلنا...« اأي 

واح�صيناه... وامظلوماه... واغريباه...

َلكّنَم��ا َعين��ي لأجِل��َك باِكي��ةَتبكي��َك َعيني ل لأَْج��ِل َمُثوَبٍة

الَجاِرَيةَتْبَت��لُّ ِمْنُك��ُم َكرَب��ال ِب��َدٍم َول ِبالُدم��وِع  ��ي  ِمنِّ َتْبَت��لُّ 

ُتُك��م َرَزايان��ا الت��ي نَ��ِت الَرزاي��ا الآِتَيةاأن�َص��ْت َرِزيَّ �َصَلَف��ْت َوَهوَّ
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هذه المجال�ض التي يحّبونها وياأن�صون باإقامتها، كما قال اإمامنا ال�صادق

Q لأحد اأ�صحابه: »اأحيوا اأمرنا، رحم اهلل من اأحيا اأمرنا«.

ي��ل بن َي�َصار ماأتم��اً للح�صينQ ولم ُيخب��ر به اإمامنا  ل��ذا اأقام ُف�صَ

ال�ص��ادقQ، فلّما كان اليوم الثاني اأقبل اإل��ى الإمام- روحي فداه- 

فقال له: »يا ُف�صيل اأين كنت البارحة«؟

قال: �صّيدي �صغل عاقني...

)م��ا اأَحبَّ ُف�صي��ل اأن يخبر ال�صادقQ باأّنه �صن��ع مجل�صاً في بيته 

للح�صي��نQ، حتى ل يوؤل��م قلبه ب�صماع ذك��ر الح�صينQ، لأّنه 

�صلوات اهلل عليه ما ُذكر ا�صم جّده الح�صين اإّل وخنقته العبرة(.

فق��الQ: »ي��ا ُف�صيل، ل تخفي عل��ّي، اأَما �صنع��ت ماأتماً واأقمت 

ب��دارك عزاًء ف��ي م�صاب جّدي الح�صينQ«؟! فق��ال: بلى �صّيدي، 

ق��الQ: »واأنا كنت حا�صراً«، قال: �صّي��دي اإذاً ما راأيتك، اأين كنت 

جال�ص��اً؟ فقالQ: »لّم��ا اأردت الخروج من البي��ت اأَما عثرت بثوب 

اأبي�ض«؟! قال: بل��ى، �صّيدي، قالQ: »اأنا كنت جال�صاً هناك«، فقال 

ل��ه: �صّيدي ِلَما جل�صت بب��اب البيت وِلَم َلْم تت�ص��ّدر المجل�ض؟! )اأنتم 

م��ون في الدنيا والآخ��رة، ولكم �صدور المجال���ض والمحافل، ول  المقدَّ

يجوز لنا اأن نتقّدم عليكم اأهل البيت(.
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فق��ال الإم��ام ال�صادقQ: »كان��ت جّدتي فاطم��ة جال�صة ب�صدر 

المجل�ض، لذا ما ت�صّدرت اإجالًل لها«.

فالزهراءO تح�صر مجال�ض ولده��ا الح�صين، وتطلب من ي�صعدها 

بالبكاء عليه، وقد جاء في الرواية عن اإمامنا ال�صادقQ: » ابِك على 

جّدي الح�صين، واأ�صعد بذلك فاطمة«.

فائزي:
نوح��ي عل��ى الأولد ي��ا زه��رة الحزينة

ف��ي كرب��ال واحد وواح��د ف��ي المدينة

وتفرق��وا عن��ك و�ص��ار ال�صم��ل تبدي��د

واح��د من جعيدة ق�صى وواحد من يزيد

واح��د اندفن عندك وواح��د عنك ابعيد

قب��ر الح�صن عن��دك وقب��ر اح�صين وينه

حزن��ي عل��ى ولدي ذبايح ي��وم عا�صور

لن�ص��ب عليه��م ماآت��م في و�ص��ط القبور

 فالزه��راءO لم تك��ن غائبة عّما جرى على ولده��ا يوم عا�صوراء، 

ولذلك ي��روى: اأّن عمر بن �صعد حينما بعث براأ�ض الح�صين اإلى الكوفة 
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مع خوّلي بن يزيد اإلى ابن زياد، اأقبل خوّلي اإلى ق�صر الأمارة، فوجد باب 

الق�صر مغلقاً، فاأتى به اإلى منزله، وو�صع الراأ�ض ال�صريف في اأجانة، ثّم اآوى 

اإل��ى فرا�صه، فقالت له زوجته: م��ا وراءك؟ فقال لها: جئتك بغنى الدهر، 

ه��ذا راأ�ض الح�صين معِك في ال��دار، قالت: ويلك، النا�ض ياأتون بالذهب 

ة، واأنت تاأتيني براأ�ض ابن بنت ر�صول اهلل، ل واهلل ل جمعت راأ�صي  والف�صّ

وراأ�صك و�صادٌة اأبداً.

تق��ول تلك المراأة: خرجت اإلى �صاحة الدار، واإذا اأنا بنور مثل العامود 

ي�صطع من تل��ك الأجانة اإلى عنان ال�صماء، و�صمع��ت هاتفة تقول: »بني 

ح�صين، قتلوك ومن �صرب الماء منعوك، وما عرفوا من اأّمك ومن اأبوك«.

نعي مجاريد:
وادّور ع��زه ابن��ي وين م��ا كاناأن��ا الوال��ده والگل���ب لهف��ان

مي��دانج�صم��ه طري��ح ول ل��ه اكف��ان الخي��ل  علي��ه  ودارت 

ابنه��ا المذب��وح  الوال��ده  او ط��ول الده��ر م��ا كل حزنهااأن��ا 

كنه��اام�صيبه او ي�صي��ب الطفل منها اب��دور  جث��ه  �صبعي��ن 

ب����ال����م����ع����رك����ة م�����ح�����ّد دف���ن���ه���ا

والح�صي��نQ كان و�صّي��ة الزهراءO لزينب الح��وراء حينما 

دن��ت منها الوفاة، ولذل��ك عندم��ا وّدع الح�صين عيال��ه واأطفاله، وتوّجه 
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نح��و الميدان، واإذا بمنادية خلفه: اأخ��ي ح�صين، قف لي هنيهة، فالتفت 

الح�صينQ اإلى خلفه، واإذا بها اأخته زينبO. قال لها: »اأخّية ما 

 .Qتريدين«؟! قال: اأخي انزل من على ظهر جوادك، فنزل الح�صين

جاءت اإليه، قالت: اأخي اك�صف لي عن �صدرك وعن نحرك، فك�صف لها 

الح�صين، �صّمته اإلى �صدرها، قّبلته في نحره، �صّمته في �صدره، ثّم حّولت 

وجهه��ا ناحية المدينة، و�صاحت: اأّماه، لق��د اأّديت الأمانة. قال الح�صين

Q: »اأخّية وما الأمانة«؟!

قال��ت: اعلم ي��ا اأخي، لّما دنت الوف��اة من اأّمنا فاطم��ة، دعتني اإليها، 

�صّمتني اإلى �صدرها، قّبلتني في نحري، �صّمتني في �صدري، وقالت: بنّي 

زين��ب، اإذا راأيت اأخاك الح�صين وحيداً فريداً في كربالء، قّبليه في نحره، 

فاإنه مو�صع ال�صيوف، �صّميه في �صدره فاإّنه مو�صع حوافر الخيول...

نعي عراقي:
وتن��دب �صارخ��ه والعين عبرهانحنت فوگه ت�صم نحره و�صدره

للقب��وره��ذي نيابت��ي عن��ك ي��ا زهره والين��ا  ي��روح  و�صف��ه 

وق��د مات عط�صان��اً ب�صط فراتاأفاطم لو خلت الح�صين مجدًل 

واأجريت دمع العين في الوجناتاإذن للطم��ت الخ��ّد فاطم عنده

يا اهلل
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ال�������ل�������ي�������ل�������ة ال������ث������ان������ي������ة

قصيدة الحاج هاشم الكعبّي
َوُرُع��وَداتاهلِل ل اأن�َصى ابَن َفاِطَم والِعَدى َبَواِرَق��اً  اإلي��ِه  ُته��دى 

ِظي��ِر َفِريُد َبي� يِر َفِريَداَفاأَق��اَم َمع��ُدوَم النَّ �صِ ِت الَمْجِد َمعُدوَم النَّ

ٍة اَع ل��م َيْعَباأْ ِبِه��ْم َعن ِعدَّ َكُث��َرْت َعلْيِه َول َيَخ��اُف َعِديَداَفان�صَ

َدْت َعَدا الَتوِفي��َق والَت�ْصِديَداَعَمَدْت لُه َكفُّ الِعَناِد َف�َصدَّ �َصْهَماً 

ِع الأَْو ��اِل َم�صُكوِر الِفَع��اِل َحميَداَفَثَوى ِبُم�صَتنِّ الِنَزاِل ُمَقطَّ �صَ

نَف�ُض الُعَل��ى وال�صوؤَدِد الَمفُقوَداهلِل َمط��روٌح َح��َوْت من��ُه الَثَرى

��َرْت ِمْن��ُه الَقَنا ٌح َم��ا َغيَّ ُح�ْصَن��اً َول اأَْخَلْقَن ِمْن��ُه َجِديَداَوَمج��رَّ

ْي��َت َذا ُث��كٍل ِيك��وُن �ِصعيَداَوَثَواِكٌل في الَن��ْوِح ُت�صِعُد ِمثَلَها اأََراأَ

اإذ لي���َض ِمث��ُل َفقيِدِه��نَّ َفقيَداَونَواِئ��ٌح َل��م َت��َر ِمثَلُه��نَّ نََواِئَحاً

ِب�َصجِوها الُقلوَب  َعْت  َفَقطَّ َفري��َدانَاَدْت  الَبَي��اُن  انَتَظ��َم  َم��ا  لكنَّ
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وَدااإن�صاَن َعيِني ي��ا ُح�صيُن اأَُخيَّ يا الَمن�صُ ُجَماِن��َي  َوِعْقَد  اأَمِلي 

ُدوَداما ِلي َدَعْوُت َفال ُتِجيُب وَلم َتُكْن دَتن��ي ِمن َقب��ِل َذاَك �صُ َعوَّ

ي اأْم ِقَلًى؟ حا�ص��اَك اإنََّك َما َبِرْح��َت َوُدوَدااأَِلِمحَنٍة �َصَغَلت��َك َعنِّ

مجاريد
دگع���د م��ن منام��ك و�ص��وفخوي��ه معذور يالناي��م بالطفوف
خويه ودمعي عالوجنات مذروفمن��ه ام�صّلب��ه والگلب ملهوف

نعي
رافگيت���هان��ه م�صي��ت درب الم��ا م�صيته اخّي��ي  وگّت���ال 
نخيت��ه الوال��ي  جّل��ت  �صت��م وال��دي وانك��ر و�صيت��هم��ن 

لّم��ا تهّياأ الح�صينQ للخروج من المدينة، م�صى في جوف الليل 

 Qفوّدعها ثّم م�صى اإلى قبر اأخيه الح�صن O اإل��ى قبر اأّمه فاطمة

ففع��ل كذلك، ثّم رجع اإلى منزله وقت ال�صب��ح، وبعد اأن وّدع جّده واأّمه 

واأخ��اه، وجاء اإلى داره عازماً على ترك المدينة، ما�صياً اإلى حيث المثوى 

والمنتهى في كربالء، قال الراوي: جاءت اأّم �صلمة، وقالت له: يا بنّي ل 

تحزّني بخروجك اإلى العراق فاإّني �صمعت جّدك يقول:
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»يقتل ول��دي الح�صينQ ف��ي العراق باأر�ض يق��ال لها كربالء«، 

فقال لها: »يا اأّماه، واهلل اإّني اأعلم ذلك... واإّني مقتول ل محالة ولي�ض لي 

م��ن هذا ُبّد، واإّني واهلل لأعرف اليوم الذي اأقتل فيه، واأعرف من يقتلني، 

واأع��رف البقعة التي اأدفن فيها، واأعرف م��ن يقتل من اأهل بيتي وقرابتي 

و�صيعتي، واإْن اإردت يا اأّماه اأن اأريك حفرتي وم�صجعي«.

  فعن��د ذل��ك بك��ت اأّم �صلمة، و�صّلم��ت اأمرها اإل��ى اهلل تعالى، فقال 

لها الح�صي��نQ: »يا اأّماه قد �صاء اهلل اأن يران��ي مقتوًل مذبوحاً ظلماً 

وعدوان��اً«. فقالت اأّم �صلم��ة: يا اأبا عبد اهلل عندي ترب��ة دفعها اإليَّ جّدك 

ر�ص��ول اهللP في قارورة، فقال: »واهلل اإّني مقتول كذلك، واإن لم اأخرج 

اإلى العراق يقتلونني«.

ث��ّم اأّنه اأخذ تربة في قارورة واأعطاها اإّياها وقال لها: »اجعليها مع قارورة 

ج��ّدي ر�ص��ول اهلل P ف��اإن فا�صتا دماً عبيط��اً فاعلمي اأّن��ي قد قتلت«، 

.Pفاأخذتها اأّم �صلمة وو�صعتها مع قارورة ر�صول اهلل

و�صار الح�صينQ اإلى الع��راق... واأّم �صلمة تنظر في كّل يوم اإلى 

القارورتي��ن، ف��اإذا هما على حالهم��ا، ولّما كان يوم العا�ص��ر من المحّرم، 

نظ��رت اأّم �صلمة اإل��ى القارورتين تفي�صان دماً عبيط��اً �صاحت واولداه... 

واح�صيناه...



18

مجاريد
الرا�ضيبن��ي يراع��ي الفخ��ر والبا���ض �صّي��ب  ام�صابك  يبن��ي 

يبن��ي او تبق��ى ابغي��ر حّرا���ضيبن��ي بحواف��ر خي��ل تندا���ض

ع��ال �صوُتها بالنياحة والبكاء، حتى اجتمعت الن�صوة من بني ها�صم في 

.Qالمدينة، عندها قالت لهّن: اأ�صعدنني بالبكاء على ولدي الح�صين

حتى و�صل��ت الأخبار اإلى ابن عبا���ض اأّن اأّم �صلمة تبكي على ولدها 

الح�صي��نQ، اأقب��ل اإليها وقال له��ا: يا اأّم الموؤمنين م��ن اأين لك نباأ 

قتل الح�صينQ وبين العراق والمدينة م�صافة بعيدة؟! فقالت: يا ابن 

عبا���ض روؤيا اأزعجتني واأ�صبل��ت دمعي، راأيت النبّي P في هذه ال�صاعة 

)يعني وقت الزوال( وهو يلتق��ط الدم الذي �صال من الح�صين واأ�صحابه 

واأهل بيته.

فقال: يا اأّم �صلمة هذه روؤيا... والروؤيا ل تغن من الحّق �صيئاً هل عندك 

دلي��ل اآخر، قالت: بل��ى يا ابن عبا�ض تعال وانظر اإل��ى القارورتين )وكان 

يعلم ابن عبا�ض بحديث القارورتين(.

فلّم��ا نظر اإليهم��ا وهما تفي�ص��ان دماً عبيط��اً انتحب وبك��ى، و�صاح: 

وا�صّيداه... واح�صيناه...
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 Qثّم قال: يا اأّم �صلمة، اكتمي هذا الخبر حتى ياأتي خبر الح�صين

م��ن العراق، فكتَمت الخبر اإلى اأن جاء الي��وم الذي قدم فيه الإمام زين 

العابدي��ن اإل��ى المدينة بعّمات��ه واأخوات��ه، ودخل ب�صر ب��ن حذلم ينعى 

الح�صين، وهو ينادي في اأزّقة المدينة و�صوارعها:

ِمدراُري��ا اأهَل يثِرَب ل ُمق��اَم لُكم بها فاأدُمِع��ي  الح�صي��ُن  ُقتل 

ٌج رَّ والراأ���ُض من��ُه على الَقن��اِة ُيداُرالج�ص��ُم من��ُه ِبَكرب��الَء ُم�صَ

.Pف�صّجت المدينة �صّجة واحدة وكان كيوم مات ر�صول اهلل

يق��ول ب�صر: بين��ا اأنا اأ�صير، واإذا بام��راأة طويلة القامة عل��ى كتفها طفل 

ر�صيع، قالت: يا ب�صر عندك علم بالح�صينQ؟ قلت: نعم، ولكن من 

اأنت ت�صاألين عن الح�صين؟

فقال��ت: يا ب�صر اأنا اأّم البنين، اأّم اأبي الف�صل العبا�ض، فقلت لها: يا اأّم 

البنين عّظم اهلل لك الأجر بولدك جعفر، قالت: اأنا ما �صاألتك عن جعفر، 

اأخبرني عن الح�صين. فقلت: عّظم اهلل لك الأجر بولدك عبد اهلل، قالت: 

اأن��ا ما �صاألتك ع��ن عبد اهلل، يا ب�صر اأخبرني عن الح�صين، قلت: عّظم اهلل 

لك الأجر بولدك عثمان، قالت: يا ب�صر اأخبرني عن الح�صين، قلت: يا اأم 

البنين عّظم اهلل لك الأجر بولدك قمر الع�صيرة اأبي الف�صل العبا�ض، فلّما 

�صمعت ذل��ك و�صعت يدها على خا�صرتها، وقال��ت: يا ب�صر لقد قّطعت 
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نياط قلبي، اأخبرني عن ولدي الح�صين، عند ذلك قلت لها: يا اأّم البنين 

عّظ��م اهلل لك الأجر بالح�صين فلق��د خّلفناه باأر�ض كربالء جّثة بال راأ�ض. 

ف�صاحت اأّم البنين: واولداه واح�صيناه..

زريجي:
دمع��ه تّي��ار  والجف��ن  كّل الك��ون وال�صاك��ن الو�صعهتگل���ه 

فدوه ات��روح ب�ض اح�صين ي�صلميب��ن حذل��م اوولدي الأربع��ة

بگه ابوادي الطفوف ابغير تكفينيگلها عّظم اهلل اأجرك بالح�صين
فلم يكن لدى اأّم البنين هّم �صوى معرفة خبر الح�صينQ، ولذلك 

حينما دخلت على زين��ب لتعزيتها، اعتنقتها زينب و�صاحت: وا اأخاه وا 

عبا�صاه، ف�صاحت اأّم البنين: وا ولداه وا ح�صيناه..

نّصاري:
واهلل �صو موح�صه يا دار الأحباب�صاحت ب�صوت اآه يا فقد الأحباب

اأن��ا اأّم عبا�ض جي��ت ل تفترين�صاعه و�صمعن ال�صرخه على الباب

لفته��ا اأّم البني��ن بظه��ر محنيبكت زينب و�صاحت اآه يحزني

يبني ي��ح�����ص��ي��ن  اآه  ب�����ص��وت  ت�����ص��ي��ح 

ه��ذا موقف لزينبO، وهن��اك موقف اآخر، وهو لّم��ا و�صلت اإلى 
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المدين��ة جاءت اإلى م�صجد جّدها P فاأخذت بع�صادتي باب الم�صجد 

و�صاح��ت ب�ص��وت �صجي: يا جّداه ي��ا ر�صول اهلل اإّني ناعي��ة اإليك اأخي 

...Qالح�صين

نّصاري
تثّن��ه بّف��اده  الرم��ح  يج��ّدي او بالوج��ه لل�صيف رّنهيج��ّدي 

يجّدي او بالرم��ل خّده تعفّر...يج��ّدي او�صيب��ه ابدّم��ه تحّن��ه

ول واح��د يجّدي ع��دل رجليهيجّدي م��ات مّحد م��ّدد ايديه

يحطّله اظالل يا جّدي من الحريعالج بال�صم�ض مّحد گرب ليه

َبع��َدُه َيحَي��ى  اهلِل  ر�ص��وُل  ِللَع��َزال��و  علي��ِه  الي��وَم  َقَع��َد 

ي��ا اهلِل  لر�ص��وِل  ه��ذا  َج��َزالي���ض  والَبغ��ِي  الُطغَي��اِن  ��َة  اأمَّ

يا اهلل
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ال�������ل�������ي�������ل�������ة ال������ث������ال������ث������ة

قصيدة الشيخ محّمد علي األعسم
الإْغَف��اِءِذْك��ُر الُطُف��وِف َوَي��وُم َعا�صوَراِء َة  َل��ذَّ ُجُفوِن��ي  َمَنَع��ا 

ِبَكرَبال الُح�صيِن  ِرْزَء  ��ِري  اأْغ��َرى ُدُم��وَع الَعي��ِن بالإْجَراِءَوَتَذكُّ

ا �َصَرى ِم��ن َيثِرٍب نْ�َص��ُه َلمَّ الُنَجَب��اِءَل��ْم اأَ َرْهِط��ِه  ِم��ن  اَب��ٍة  ِبُع�صَ

َي��اُح ب��ِه ِم��ن الإْعَياِءهلِل َك��ْم َقَطُع��وا ُهَناَك ِم��ن َفْدَفٍد َتْكُب��و الرِّ

اأر���ضُ الُطُفوِف واأر�ُض ُكلِّ َبالِءحتَّى اأَتوا اأر�َض الُطُفوِف َفَدْتُهُم

اِءَوْيالُه اإْذ َوَق��َف الَجواُد َولْم َي�ِصْر الُخَل�صَ حِب��ِه  ِل�صَ َيق��وُل  َفَغَدا 

ُحوا َعنها ِبغي��ِر َخَفاِءيا قوُم ما ا�صُم الأر�ِض قالوا نَْيَنوى ق��اَل اأو�صِ

َع� �َض ال�صُ ���َداِء َوق��اَل ُهَن��ا َمَح��ُل َفَناِئيقالوا ُت�َصَمى َكرَبال َفَتَنفَّ

حاَل َفَذا َمَحُط ِخَياِمنا ��اِرُع ال�ُصَهَداِءُحُطوا الرِّ َوُهن��ا َتك��وُن َم�صَ

اِهاًل َه��ذِه َيغ��ُدو َج��وادَي �صَ ُمرَخى الَعَناِن َيُجوُل في الَبْيَداِءَوِبِ

َحاِماًل ِلِطْفِل��َي  اأْغ��ُدوا  في الَكفِّ اأطُلُب َجْرَعًة ِمن َماِءَوِبه��ذِه 
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فايزي
بالي��ه ب�ص��روا  كرب��ال  ه��ذي  ان��كان 

المناي��ه ت��ره لح��ت عالم��ات  نزل��وا 

ظماي��ا نق�ص��ي  هالنه��ر  بجان��ب  لزم 

واج�صادن��ا تبگ���ى عل��ى الغب��رة �صليبة

ان��كان ا�صمه��ا كرب��الء ه��اي الفياف��ي

نواف��ي فيه��ا  اأرواحن��ا  تل��ف  مل��زوم 

حّط��وا ول تخطوا ترى وع��د النبي حان

جّدي وعدني بهالأر���ض اندفن عط�صان

وفيها تر�ض �ص��دري حوافر خيل �صفيان

وبيها العدى ي�صّلبوا حرم �صفوة المختار

 لّم��ا اأعل��ن الإمامQ عن نه�صت��ه المباركة وعزم عل��ى الخروج من 

المدينة، اأقبل �صّيد ال�صهداءQ لزيارة قبر جّدهP، فقال: »ال�صالم 

عليك يا ر�صول اهلل، اأنا الح�صين بن فاطمة )ي�صكو اإليه حاله( فرخك وابن 

فرختك، و�صبطك الذي خّلفتني في اأّمتك، فا�صهد عليهم يا نبّي اهلل اأّنهم 

خذلوني ولم يحفظوني، وهذه �صكواي اإليك حتى األقاك«.
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 ولم يزل راكعاً �صاجداً حتى ال�صباح.

وفي الليلة الثانية جاء اإلى قبر جّده P و�صّلى َرَكعات، ثّم قال: »اللهم 

اإّن ه��ذا قبر نبّيك محّمد، واأنا ابن بن��ت نبّيك، وقد ح�صرني من الأمر ما 

ق��د علمت، اللهم اإّني اأح��ّب المعروف واأنكر المنكر، واأن��ا اأ�صاألك يا ذا 

الجالل بحّق القبر ومن فيه اإّل ما اخترت لي ما هو لك ر�صًى ولر�صولك 

ر�ص��ًى«. وبكى، ثّم و�صع راأ�صه عل��ى القبر فغفا، فراأى ر�صول اهللP في 

كتيبة م��ن المالئكة عن يمين��ه و�صماله وبين يديه، ف�ص��ّم الح�صين اإلى 

�ص��دره وقّبل بين عينيه، وقال: »حبيبي يا ح�صي��ن كاأّني اأراك عن قريب 

مرم��اًل بدمائك، مذبوحاً باأر�ض كربالء، بين ع�صاب��ة من اأّمتي، واأنت مع 

ذلك عط�ص��ان ل ت�صقى وظماآن ل تروى، وهم بعد ذلك يرجون �صفاعتي 

ل اأناَلُهم اهلُل �صفاعتي يوَم القيامة.

حبيب��ي يا ح�صين، اإّن اأب��اك واأّمك واأخاك قدموا عل��ّي وهم م�صتاقون 

 Pينظر في منامه اإل��ى جّده ر�صول اهلل Qاإليك«، ف�ص��ار الح�صين

ويبك��ي، ويقول ل��ه: »يا جّد ل حاجة لي في الرج��وع اإلى الدنيا، خذني 

معك«. فاأجابه ر�صول اهلل P: »يا بنّي يا ح�صين، ل بّد لك من الرجوع 

اإلى الدنيا حتى تذوق ال�صهادة«.
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ريح اُه في هذا ال�صَ ني َعنَدك يا َجدَّ مَّ َعلَِّني يا َجدُّ ِمن َبلَوى َزَماِني اأ�صَتِريح�صُ

اُه ِمن َرْحِب الَف�َصا ُكلُّ َف�ِصيح َفَع�َصى َطْوُد الأ�َصى َيْنَدُك بين الَدّكَتْين�َصاَق يا َجدَّ

فُو الَعي�ِض بعَدَك بالأكَداِر �ِصيب واأ�َصاَب الَهُم راأ�ِصي قبَل اإبَّاِن الَم�ِصيبَجدُّ �صَ

ون��داٌء بافِتَجاٍع يا َحبيب��ي يا ُح�صينَفَع��اَل ِمن داِخِل الِقب��ِر ُبكاٌء ونَحيب

َو�صَتبَق��ى ف��ي َثَراَه��ا َثاِوي��اً ُمنَجِدل�َصَتذوُق الموَت ُظلَماً َظاِمَياً في َكرَبالء

ِل �ِصم��ٍر قْد َعال دَرَك الَطاِهِر بال�صيِف َيحزُّ الَوَدجين   َوَكاأنِّ��ي َبَلِئيِم الأ�صْ �صَ

 مجاريد
واتكاث��رت كت��ب اأه��ل كوفانمن ضاگت اعلى ح�صين الوطان

لهف��انلجّده اعتن��ه ي�صتكيله الأحزان والگل���ب  وغف��ه  زاره 

يعط�ص��ان يبن��ي  الن��ده  ظام��ي الكبد والگل���ب ولهاناج��اه 

او تبگ���ه ثالث��اً عل��ى الترب��اناو تنذب��ح يبن��ي بي��ن ع��دوان

خ��رج الإمامQ م��ن المدينة اإلى مّك��ة، وهناك ج��اء محّمد بن 

الحنفّي��ة اإلى الح�صينQ في الليلة الت��ي اأراد الخروج في �صبيحتها 

من مّكة )يحاول ثني اأخيه عن الذهاب اإلى العراق خوفاً عليه من الغدر، 

 )Qكم��ا فعلوا باأبيه علي ب��ن اأبي طالب من قب��ل، وكذلك الح�صن

فقال الح�صينQ: »اأنظر فيما قلت« .



27

ولّما كان ال�صحر عزم الح�صينQ على الرحيل من مّكة، فبلغ ذلك 

محّم��د بن الحنفّي��ة،  فاأتاه واأخذ بزمام ناقته التي ركبها، وقال له: يا اأخي 

األم تعدني النظر فيما �صاألتك؟!، قالQ: »بلى«، قال: اإذن فما َحَداك 

عل��ى الخروج عاجاًل، فقال له: »يا اأخي اأتاني ر�صول اهلل بعدما فارقتك«، 

فق��ال: »يا ح�صين، اأخرج فاإّن اهلل �صاء اأن يراك قتياًل«، فقال ابن الحنفّية: 

اإّن��ا هلل واإّنّا اإليه راجعون، اأخي، اإذن فما معنى حملك هوؤلء الن�صوة واأنت 

تخ��رج على مثل هذه الحال��ة؟!، فقال: »اإّن اهلل �صاء اأن يراهّن �صبايا على 

اأقتاب المطايا وهّن ينادين واجّداه... وامحّمداه وااأبتاه... واعلّياه...«.

مجاريد
ت�صيل اعلى خّده اوگال ل وينامحّم��د اج��اه او دمع��ة العين

الن�صاوي��ن وماخ��ذ  بالكوفة ما يح�ص��ل لك امعينما�ص��ي 

لع��د حفرت��ي البيه��ا المعي��نگال اله��م اّن��ه معتن��ي البي��ن

الطيبين واخ��وت��ي  ان��گ��ت��ل  اّن��ه 

خرج الح�صين اإلى العراق، وبينما هو ي�صير اإذ وقف جواده عن الم�صير، 

بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، نزل عنه وركب جواداً غيره، فكان كذلك 

 Qحتى ب��ّدل عّدة اأفرا�ض، فل��م تخطو خطوة واح��دة، فالتفت الإمام
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اإل��ى اأ�صحاب��ه، وقال: »هل فيكم من يع��رف هذه الأر���ض«؟! اأجابوه باأّنها 

الغا�صريات، فق��ال: »هل لها ا�صم اآخر«؟!، قالوا: ت�صمى نينوى، قال: »هل 

لها ا�صم غير هذا«؟! فقالوا: ت�صمى كربالء، فتنف�ض ال�صعداء، وقال: »اللهم 

اإّني اأعوذ بك من الكرب والبالء، اأ�صحابي، انزلوا فها هنا محّط رحالنا، ههنا 

م�صفك دمائنا، ههنا ترّمل ن�صاوؤنا، ههنا تحرق خيامنا، ههنا ت�صبى ن�صاوؤنا«.

 ،Qوفع��اًل ما م�صت الليالي والأّيام حتى كان ما اأخبر به الح�صين

وما يجري عليه في كربالء مع اأهله و�صحبه.

واإذا العقيل��ة زينبO ي��وم العا�صر من المحّرم تج��ّر ذيل ردائها، 

والفاطمّي��ات حولها، وه��ي ت�صتغيث جّدها واأباها: باأب��ي من �صيبته تقطر 

بالّدما... باأبي من هو غائب فال يرتجى... باأبي من هو جريح فال يداوى... 

ل��م تزل تقول باأبي... باأبي، حتى اأبكت كّل عدّو و�صديق، حتى و�صلت 

اإليه، وراأت��ه بتلك الحالة، اأخذت تنظر يميناً و�صم��اًل، اإلى من تلتجئ؟! 

بم��ن ت�صتغيث؟! ول تجد اإّل من �صافح التراب جبينه، واأ�صكت الِحمام 

اأنينه، عند ذلك وّجهت وجهها ناحية المدينة، و�صاحت: يا جّداه يا ر�صول 

اهلل �صّلى عليك مالئكة ال�صماء، هذا ح�صينك بالعراء، محزوز الراأ�ض من 

القف��ا، م�صلوب العمامة والرداء، مرفوع الراأ���ض على القنا، وبناتك �صبايا، 
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واإلى اهلل الم�صتكى، واإلى محّمد الم�صطفى، واإلى علّي المرت�صى، واإلى 

فاطمة الزهراء، واإلى الح�صن المجتبى، واإلى حمزة �صّيد ال�صهداء...

نّصاري:
على ال�صاطي وعلى التربان مطروحيجّدي گوم �صوف ح�صين مذبوح

يجّدي گلب خوي ح�صين فّطريجّدي ما بگتله من الطعن روح

.Qثّم وّجهت وجهها ناحية الغري حيث اأمير الموؤمنين

نّصاري:
كّله��ا مذّبحة وم��ا ذاقت الماييبوي��ه قوم �صوف �صل��ون ولياي

وت�ص��وف بناتك تاه��ت بالبروريبوي��ه لو ت�ص��وف �صماتة عداي

واعلّياه... وااأبتاه...  وامحّمداه...  واجّداه... 

فاِطَم��ة ي��ا  اهلِل  ر�ص��وَل  الُمرَت�صىي��ا  اأمي��َر الموؤمني��َن  ي��ا 

��ىعّظ��م اهلُل َلُكم الأج��َر ِبَمن َكظَّ َق�صَ َحَت��ى  الَظَم��ا  اأح�ص��اُه 

يا اهلل
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ال������ل������ي������ل������ة ال�������راب�������ع�������ة

قصيدة السّيد صالح الحّلي
فا�َض الُف��راُت ِبَمدَمعي والِنيُل َل��و َكاَن ينف��ُع للعلي��ِل َغلي��ُل

ابِن َعقيل ل��ي َجَلٌد ول َمعقوُل َكيَف ال�ُصُل��ُو وَلي�َض َبعَد ُم�صيَبِة

َتبدي��ُل َحَكَم الإلُه ِبما َجرى في ُم�صِلٍم ِلُحكِم��ِه  لي���ضَ  واهلُل 

ُه َجلي��ُل َخط��ٌب اأ�صاَب محّم��داً َوَو�صيَّ اأََط��لَّ  ق��د  َخط��ٌب  هلِل 

ٍة َوعِن اب��ِن فاطم��ة َيزي��ُد َبديُل َخَذلوُه وانَقَلب��وا اإلى ابِن �ُصميَّ

يَلُه ي��ُل �َصْل ما َجرى ُجَماًل وَدع َتف�صِ ��ه الَتف�صِ َفقليُل��ُه َل��م ُيح�صِ

وَعلى الَثرى �َصحُب��وُه َوُهَو َقتيُل َقَتل��وُه ُث��مَّ َرَموُه ِم��ن اأَعلى الِبنا

لوا الَتمثيُل َربط��وا ِبِرَجلي��ِه الِحب��اَل وَمثَّ اأ�صاَبن��ي  َفلي��َت  ِفي��ِه 

والُيت��ُم َم�صُح الراأ���ضِ ِفيِه َدليُل وَلُه ابنٌة َم�َص��َح الُح�صيُن ِبراأ�ِصها

رَخْت األ ��ْت ُيتَمها �صَ ا اأَح�صَّ يا وال��دي ُحزني َعَلي��َك َطويُلَلمَّ
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 فايزي:
�صاحت گلبي كسرته يا غريب الغا�صرية

علّي��ه بكّف��ك  تم�ص��ح  اليتام��ى  مث��ل 

تم�ص��ح على را�ص��ي ودمع العي��ن هّمال

كّن��ي يتيم��ه الكافي اهلل منه��ا الحوال

م��ا عودتني بها الفعل م��ن گبل يا خال

جري��ه خ��ّدي  عل��ى  عبرات��ي  خّلي��ت 

وكان م��ا كان مع م�صلم ب��ن عقيل في الكوفة حيث انقلبوا عليه، حتى 

بق��ي وحيداً غريباً ي�صير في اأزّقة الكوفة و�صوارعها، ول يدري اأين يذهب، 

اإلى اأن و�صل اإلى دار امراأة يقال لها طوعة، كانت جال�صة على باب دارها، 

تنتظر عودة ولدها الم�صوؤوم، فراآها م�صلم و�صلم عليها، رّدت عليه ال�صالم، 

فق��ال لها: اأمة اهلل، ا�صقيني �صربة من الم��اء، دخلت تلك المراأة وجاءته 

بالم��اء، ودخلت، وما لبث��ت اأن خرجت فراأت م�صلم��اً جال�صاً على باب 

دارها، قالت: يا عبد اهلل األم ت�صرب الماء؟! قال: بلى، فقالت له: فاذهب 

اإل��ى اأهلك، اأن��ا ل اأحّل لك الجلو�ض على باب داري، فقال لها: اأمة اهلل، 

م��ا لي في هذا الم�صر من اأهٍل ول ع�صي��رة، فهل لك اإلى اأجر ومعروف، 
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اأن ت�صيفيني �صواَد هذه الليلة، ولعّلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ )ا�صتفّزت 

ه��ذه الكلمات تلك المراأة(، ف�صاألته: ومن تكون؟ فقال لها: اأنا م�صلم بن 

عقيل، خذل ب��ي اأهل م�صركم هذا. فقالت: اأن��ت م�صلم؟! اأدخل على 

الرحب��ة وال�ّصعة- ف��داك اأبي واأّمي-، اأدخلت��ه داراً غير الدار الذي كانت 

ت�صك��ن فيه، وقّدمت له الطعام، فلم ياأكل من��ه �صيئاً، واأم�صى تلك الليلة 

قائماً وقاع��داً ي�صّلي، اإلى اأن اأ�صبَح ال�صب��اح، ف�صمع بوقع حوافر الخيل، 

واأ�صوات الرجال، فعرف اأّنهم قد جاوؤوا لطلبه، ب�صبب و�صاية ذلك الولد، 

فلب�ض لم��ة حربه بعد اأن اقتحموا عليه الدار، فخ��رج م�صلم و�صّد عليهم 

حتى اأخرجهم من الدار، وهو يقول:

اِنُع َفاأنَت ِبَكاأ�ِض الَموِت ل �َصَك َجاِرُعهو الَموُت َفا�صَنْع َما اأنَت �صَ

ْب��راً ِلأم��ِر اهلِل َج��لَّ َجالُلُه َفُحكُم َق�َصاِء اهلِل في الَخْلِق َذاِئُعَف�صَ

وحمل عليهم يقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان من قّوته اأن 

ياأخ��ذ الرجل بيده فيرمي به فوق البي��ت، وبعدما اأكثر فيهم القتل، طلب 

محّمد ب��ن الأ�صعث النجدة م��ن عبيد بن زياد، قائ��اًل: اأدركني بالخيل 

والرج��ال، فاأنفذ ابن زياد اإليه قائاًل: ثكلتك اأّمك، وعدموك قومك، رجل 

واح��د يقتل ه��ذه المقتلة العظيمة! فكيف لو اأر�صلن��اك اإلى من هو اأ�صّد 

باأ�ص��اً؟!) يعني الح�صينQ(، فاأر�صل ابن الأ�صعث يقول: اأتظن اأّنك 
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اأر�صلتني اإلى بّقال من بّقالي الكوفة، اأو اإلى جرمقان من جرامقة الِحيرة؟! 

واإّنما وّجهتني اإلى بطل همام و�صجاع �صرغام من اآل خير الأنام.

فاأر�ص��ل اإليه بالع�صاكر، وقال: اأعط��ه الأمان، فاإّنك ل تقدر عليه اإّل به.  

وفع��اًل ج��اوؤوا اإليه من كّل حدب و�صوب، فحمل عليه��م فلّما راأوا ذلك 

اأ�صرفوا عليه م��ن اأعلى ال�صطوح، واأخذوا يرمون��ه بالحجارة ويلهبون النار 

ف��ي اأطناب الق�صب ثّم يرمونه بها، حتى اأثخن بالجراح وعجز عن القتال، 

فاأ�صند ظهره على جدار بيت ف�صربوه بال�ّصهام والأحجار.

فقال: ما لكم ترمونن��ي بالأحجار كما ُترمى الكّفار، واأنا من اأهل بيت 

الأنبياء الأبرار، األ ترعون ر�صول اهلل في عترته.

)قال ال�صيد في لهوفه: عند ذلك طعنه رجل من خلفه فخّر اإلى الأر�ض 

فتكاثروا عليه( وانتزع��وا �صيفه واأخذوه اإلى ابن زياٍد مكتوفاً، ولّما انتزعوا 

�صيفه جعل يبكي، فقال له عبيد اهلل بن العبا�ض: اإّن من يطلب مثل الذي 

طلب��ت، اإذا نزل به مثل ما ن��زل بك لم يبِك، قال: واهلل ما لنف�صي بكيت 

 ، واإن كنت لم اأحّب لها طرفة عين َتَلفا، ولكن اأبكي لأهلي المقبلين اإليَّ

 .Qواآل الح�صين Qاأبكي للح�صين

وج��اءوا بم�صلم اإلى ابن زي��اد، وعندما و�صل اإلى ب��اب الق�صر، وكان 
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قد اأعياه نزف ال��دم، فطلب الماء، فلم يعطوه، فجل�ض م�صلم مت�صانداً اإلى 

الحائط، فبعث عمرو بن حري��ث غالماً، فجاءه بقّلة من الماء، اأراد م�صلم 

اأن ي�صرب فامتالأ القدح دماً، فاأراقه م�صلم، ولّما اأراد اأن ي�صرب مّرة اأخرى 

�صقطت ثناياه في القدح، فقال: لو كان من الرزق المق�صوم ل�صربت.

اأدخل��وه على ابن زياد، والنا���ض مجتمعة حول الق�صر، منهم من يقول 

باأّن م�صلماً مقتول ل محالة، ومنهم من يقول: باأّنه ي�صاق اإلى ال�صام، ومنهم 

م��ن يقول باأّنه يحب�ض حت��ى ياأتي الخبر من يزيد، فبينم��ا هم كذلك اإذا 

بم�صل��م قد �صعدوا به اإلى اأعلى الق�صر، وهو مثخن بالجراح، قد نزف دمه 

والعط�ض ق��د اأ�صّر به، وبكر بن ِحمران �صاهراً �صيف��ه يريد اأن يحتّز رقبته، 

لّم��ا راأى م�صلم ذلك طلب من��ه اأن ي�صّلي ركعتين، فقال له بكر: �صّل ما 

�صئت، �صّلى م�صلم َركَعتين، ثّم توّجه نحو المدينة و�صاح: ال�صالم عليك 

يا اأبا عبد اهلل، ال�صالم عليك يا بن ر�صول اهلل..

فايزي:
خانوا اهل كوفان عگب ما بايعونييح�صين انا مگتول رّدوا ول تجوني

مف��رد وانتو يا هلي عني بعيدينوللفاجر ابن زياد كّلهم �صّلموني
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عّظ��م اهلل لك الأجر يا اأبا عب��د اهلل، واإذا باللعين قد رفع �صيفه، واحتّز 

راأ�صه ال�صريف، ثّم رموا بج�صده من اأعلى الق�صر.

ثّم جاءوا بهاني بن عروة وفعلوا به كما فعلوا مع م�صلم، ثّم ربطوا رجليهما 

بالحبال وجعلوا يجرونهما في الأ�صواق.

أبوذّية
��ب وهاني عم��ل كوفان هد حيل��ي وهاني ول �صرب��ي �صفه طيِّ

بالسوگ �صّدوهن �صوّيةي��ا و�صفه ِرج��ل م�صل��م وهاني بحبل 

ه��ذا والح�صين اأ�صحى قريباً م��ن الكوفة في منطقة يقال لها َزُرود، لّما 

و�صل اإليه خبر �صهادة م�صلم، اإختنق بعبرته، واأقام في ذلك المكان ماأتماً، 

�صمع��ت زينبQ بكاء اإخوتها وبني عمومتها، وقفت قلياًل على باب 

 Qالخيم��ة لترى ما الخبر...! بينا ه��ي كذلك، واإذا باأخيها الح�صين

اأقب��ل اإليها يم�صح دموعه بط��رف ردائه، قالت: ما يبكي��ك اأخي اأبا عبد 

اهلل؟ قال لها: »اأُخّيه، عّظم اهلل لك الأجر بابن عّمك م�صلم فلقد َقَتَلُه اأهل 

الكوفة وغدروا به...«!

عندها �صاحت: وا ابن عّماه.... وام�صلماه...
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نّصاري:
رم��وه القوم م��ن ق�ص��ر المارةوالمق��ّدر ج��ره و�صاعت اخباره

مظلم��ة ول بع��د واح��د ي�صلهاوهاني انگتل بعده وبگت داره

ق��الQ: »اأخّيه زين��ب اأين يتيمة م�صلم« )حمي��دة طفلة م�صلم ل 

يتجاوز عمرها الخم���ض �صنوات( جاءت بها دفعتها اإلى �صّيد �صباب اأهل 

الجّنة، اأخذها واأجل�صها في حجره، جعل يم�صح على راأ�صها يطّيب قلبها، 

وهو مختنق بعبرته، �صعرت ه��ذه الطفلة باليتم، جعلت تتفّح�ض في وجه 

عّمه��ا الح�صي��نQ تقول: عّماه اأبا عبد اهلل، ما ل��ي اأراك ت�صنع معي 

كم��ا ت�صنع مع اليتامى؟! ه��ل اأ�صاب والدي مك��روه... لعل والدي قد 

قتل...؟!

ق��ال: »بنّية اأنا اأبوك وبناتي اأخوات��ك«،  لّما �صمعت من الح�صين هذه 

الكلمات �صاحت وااأبتاه... وام�صلماه... 

نّصاري:
وين��ه بوي��ه  گّل���ي  علين��ه يعّم��ي  بّي��ن  م��ا  ازم��ان  ام��ن 

تجين��ه م��ا  مّن��ه  يمك��ن يعّم��ي لبي��ّي گاتلينه واخب��ار 

تبك��ي عليه... هذا و�صكينه واقفة تنظر اإليه��ا، حاب�صة لدمعتها تحاول 
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 Qمالطفتها. ولكن كيف كان حال �صكينة عندما ا�صت�صهد الح�صين

يوم عا�صوراء.

ج��اءت اإلى اأبيها الح�صي��ن، وقد راأته بتلك الحال��ة،) مقطوع الراأ�ض، 

ب  مقّط��ع الأو�صال(، رم��ت بنف�صها عليه، �صاحت: اأب��ه، من الذي خ�صّ

�صيبك، اأب��ه، من الذي قطع راأ�صك، من الذي حّز وريدك، اأبه، من الذي 

اأيتمن��ي بعدك؟! بين��ا هي محتمية باأبيه��ا الح�صينQ جاء جمع من 

الأع��داء، واأرادوا اأن ينحوها عن ج�صد اأبيها، ما تمكنوا، فجعلوا ي�صربونها 

بال�صياط، وهي تلوذ باأبيها...

نّصاري:
اومن ه�ّصم اعظامك واخذ حيفهتگله من گطع را�صك اب�صيفه

توّرميبويه الجي���ض �صلبنه اعله كيفه اب�ص��وط عدوانك  اومتني 

ِكِفيِلَها ِلِج�ص��ِم  َفِزَعت  جُّ في اأ�صَواِتهاَوَيِتيَم��ٌة  َح�ْصَرى الِقَناِع ِت�صِ

َع نَحِرِه ��ُل َمو�صِ َعَبَراِته��اَوَقَعت َعليِه ُتَقبِّ ف��ي  َتنَه��لُّ  َوُعُيوُنه��ا 
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قصيدة السّيد رضا الهندّي الموسوّي
َم��ن �َصَقتُه الُهم��وُم اأنََك��َد َراِحكيَف َي�صُحو َبَما َتقوُل اّللَواِحي

َوَقلِبي ُتْهِنين��َي الحي��اُة  َبعَد َقتَلى الُطُفوِف َداِمي الِجَراِحكي��َف 

َوالأرَواِحَباأِب��ي َم��ن �َص��َرْوا ِلَق��اَء ُح�صيٍن الُنفو���ضِ  ِبِف��َراِق 

الأ�صب��اِحَوَقُف��وا َي��ْدَروؤوَن �ُصم��َر الَعواِلي َوقف��َة  والَنب��َل  عن��ُه 

باِحَفَوَق��ْوُه ِبي���ضَ الُظب��ا ِبالّنحوِر ال� ب��َل ِبالوجوِه ال�صِ �بي�ِض والنَّ

َلي��اًل الّنق��ُع  َتع��اَوَر  اإْن  ماِحِفَئ��ٌة  اأْطَلعوا في �صم��اُه �ُصُهَب الرِّ

��ِت ال�صي��وُف َوَطاَف��ت اِحواإذا َغنَّ اأْكوؤ�ُض الموِت وانَْت�َصى ُكلُّ �صَ

ي والأرواِحَباَع��دوا بيَن ُقرِبِه��م والَموا�صِ الأع��داِء  َوُج�ص��وِم 

َفَغَدوا في ِمَنى الُطفوِف اأ�صاِحياأدَرك��وا بالُح�صي��ن اأكب��َر ِعي��ٍد

َي��وم ِذيُدوا عِن الُف��راِت الُمباِحِباأِبي ال��َواِرُدوَن َحْو���ضَ الَمناَيا

ياِب ي��اِحِباأِب��ي الاّلِب�ص��وَن ُحم��َر الثِّ الرِّ �َصاِفَي��اُت  َزتُه��نَّ  َطرَّ
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نّصاري:
وذاك ايعالج اودم منحره ايفوحغدوا هذا اعله حّر الگاع مطروح

اوذاك ام��ن الطبر ج�صمه تخّذماو هذا امن الطعن ما بگت بيه روح

رّن��هويل��ي ه��ذا الرم��ح بّف��اده تثّنه للن�ّص��اب  بي��ه  وه��ذا 

م��وّزروه��ذا الخيل �ص��دره ر�صر�صّنه بالهن��دي  وذاك  وه��ذا 

كان اأول قتي��ل بي��ن يدي �صّيد ال�صهداء الحّر ب��ن يزيد الرياحي، وقد 

كان �صريف��اً في قومه ورئي�صاً في الكوف��ة، فلّما راأى القوم قد �صّمموا على 

قت��ال الح�صينQ و�صمع �صيحة الإمام ينادي:» اأما من مغيث يغيثنا، 

اأم��ا م��ن ذاّب يذّب عن حرم ر�ص��ول اهلل«، جاء اإلى عم��ر بن �صعد وقال 

ل��ه: اأمقاتل اأنت هذا الرجل؟! ق��ال: اإي واهلل، قتاًل اأي�صره اأن ت�صقط فيه 

الروؤو�ض، وتطي��ح الأيدي، قال الحّر: اأفما لكم ف��ي واحدة من الخ�صال 

التي عر�ض عليكم ر�صى؟ قال عمر بن �صعد: اأما واهلل، لو كان الأمر اإلّي 

لفعلت، ولكّن اأميرك قد اأبى ذلك.

فاأقب��ل الح��ّر حتى وقف من النا�ض موقفاً، ومعه رج��ل يقال له ُقّرة بن 

َقي�ض. فقال : يا ُقّرة، هل �صقيت فر�صك اليوم؟ قال: ل. قال له: اأما تريد 

اأن ت�صقي��ه؟ قال: فظننت اأّنه يريد اأن يتنّحى ف��ال ي�صهد القتال، وكره اأن 
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اأراه ي�صنع ذلك. فقلت له: اأنا منطلق فاأ�صقيه.

 ق��ال: فاعتزلت ذلك الم��كان، فاأخذ يدنو من الح�صي��ن قلياًل قلياًل، 

فق��ال له رجل من قومه: ما تريد يا ابن يزي��د؟ اأتريد اأن تحمل؟ ف�صكت 

واأخذته مثل الرعدة. فقال له �صاحبه: يا ابن يزيد، واهلل، اإّن اأمرك لمريب، 

واهلل م��ا راأيت منك في موقف قّط مثل �ص��يء اأراه الآن، ولو قيل لي من 

اأ�صجع اأه��ل الكوفة لما عدوتك، فما هذا ال��ذي اأراه منك؟! قال الحّر: 

اإّني- واهلل- اأخّير نف�صي بين الجّنة والنار، وواهلل ل اأختار على الجّنة �صيئاً 

ولو قّطعت وحّرق��ت. ثّم ما لبث اأن اأقبل ملبّياً نادماً منك�صراً على ما فعله 

م��ن منعه الح�صي��نQ من الم�صير في اأر���ض اهلل العري�صة، جاء اإلى 

، فقد  الح�صي��ن ويديه على راأ�صه وهو يقول: اللهم اإلي��ك تبت فتب عليَّ

 Qاأرعبت قل��وب اأوليائك واأولد بنت نبّيك، فلّم��ا دنا من الح�صين

قلب تر�صه واأقبل وقد نزل عن فر�صه، وجعل يقّبل الأر�ض بين يديه، فقال 

الح�صينQ:» من تكون اأنت ارف��ع راأ�صك«؟! قال جعلني اهلل فداك 

ي��ا ابن ر�صول اهلل، اأن��ا �صاحبك الذي حب�صتك ع��ن الرجوع، و�صايرتك 

ف��ي الطريق، وجعجعت بك في ه��ذا المكان، وما ظننت اأّن القوم يرّدون 

علي��ك ما عر�صت عليهم، ول يبلغون منك ه��ذه المنزلة، واهلل لو علمت 

اأّنهم ينتهون ب��ك اإلى ما اأرى ما ركبت منك الذي ركبت، واأنا تائب اإلى 
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اهلل تعالى مّما �صنعت فترى لي من توبة.

فق��ال الح�صينQ: »نعم، يتوب اهلل عليك، فان��زل«، قال: اأنا لك 

فار�ص��اً خير مّني راجاًل، اأقاتلهم على فر�صي �صاعة واإلى النزول ي�صير اآخر 

اأمري، فقال له الح�صينQ: »فا�صنع- يرحمك اهلل- ما بدا لك«.

ولّما اأن بدء القتال، حمل الحّر على القوم وهو يرتجز:

يِف اأ�ص��ِرُب في اأعَناِقُك��م ِبال�َصيِفاإّن��ي اأنا الُح��رُّ وَم��اأَوى ال�صَّ

ع��ن َخ��ي��ِر َم���ن َح���لَّ ب���اأر����ضِ ال��َخ��ي��ِف

فقات��ل قت��اَلً �صديداً حت��ى اأكثر فيه��م القتلى، فعق��روا فر�صه، فجعل 

يقاتله��م راجاًل، فحملت عليه الرّجال��ة وتكاثرا عليه حتى قتلوه، فاحتمله 

اأ�صحاب الح�صينQ حت��ى و�صعوه بين يديهQ وبه رمق فجعل 

يم�صح التراب عن وجه��ه، ويقول: »اأنت الحّر كما �صّمتك اأّمك، حّر في 

الدنيا والآخرة«. ثّم اأن�صاأ الح�صين يقول:

َماِح»َلِنع��َم الُح��رُّ ُح��رُّ َبِن��ي ِرَي��اِح الرِّ ُم�صَتَب��ِك  ِعن��َد  ب��وٌر  �صَ

َب��اِح«َلِنَع��َم  الُح��رُّ اإْذ َوا�َص��ى ُح�صيَناً َوَج��اَد ِبَنف�ِص��ِه ِعن��َد ال�صَ

وهك��ذا كان ي�صن��ع الإم��ام مع كّل �صهي��د ي�صقط م��ن اأ�صحابه، كان 

يم�صي اإليه، ي�صع راأ�صه في حجره، يقّبله ما بين عينيه، يبكي عليه، ويب�ّصره 

بالجّنة.
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ولكن الموق��ف ال�صعب حينما �صقط الح�صين عل��ى رم�صاء كربالء، 

من الذي م�صى اإليه؟، من الذي و�صع راأ�صه في حجره؟، من الذي م�صح 

O عن��ه الدم والتراب؟، من الذي نع��اه وبكاه؟!، جاءته اأخته زينب

تنظر اإلي��ه وراأ�صه على راأ�ض رمح طويل، �صاح��ت: وا اأخاه، وا �صّيداه، وا 

ح�صيناه.

عاشوري:
وال��يم��ا ت��دري يخويه �صل��ون حالي بغي��ر  الغريب��ه  �صح��ال 

وكلمن �صاف ذي الحال بكاليبرا���ض الرم��ح را�ص��ك گبالي

 ولك��ن الموقف الأ�صعب عل��ى قلب الحوراء زينبO ه��و لّما اأمر 

عمر بن �صعد اأن ُتر���ضّ الأج�صاد بحوافر الخيل، وقفت ع�صيرة بني رياح 

واأحاط��وا بجثم��ان الحّر وجردوا �صيوفهم، وقال��وا: ل واهلل ل ُير�ّض ج�صد 

رئي�صنا بحوافر الخيول، فقال ابن �صعد لهم: ويلكم لقد خرج على الأمير، 

قال��وا: نعم خرج عليه �صاعة م��ن الزمن واأطاعه دهراً من عمره، خاف ابن 

�صعد وقوع الفتنة، فقال: ويحكم احملوا جثمان الحّر خارج الميدان.

 هذا والعقيلة زينب واقفة اأمام الخيمة تنظر اإلى ع�صيرة بني رياح يحملون 

 ،Qجثمان الح��ّر خارج المي��دان، وتنظر اإل��ى جهة اأخيه��ا الح�صين
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ت الخيل �صدره وظه��ره، وهي تنادي: يا قوم اأما  والح�صي��نQ قد ر�صّ

فيكم م�صلم يدفن هذا ال�صليب...!

نّصاري:
الكّل منهم علي��ه �صالته الغيرهالع�صي��رة �صالت��ه بح��ّر الظهيره

�صحايه بال�صم�ض من غير تغ�صيلب���ض ظّل��وا لماعده��م ع�صي��ره

Pلذا وّجهت نداءها اإلى ر�صول اهلل

نّصاري
دجيب��وه يابه يجّدي تعالوا لبنكم غ�ّصلوه وّياك��م  والكف��ن 

وعلى اكتافك��م لح�صين �صيلوه وجيب��وا گط���ن للج��رح ن�ّصفوه

عيون��هيجّدي مات مّح��د وگف دونه غم�صل��ه  نّغ��ار  ول 

ول واح��د بحلگه م��اي گطروحي��د يعالج او منخط��ف لونه

ول واح��د يجّدي ع��دل رجليهيجدي م��ات محد م��دد ايديه

يحطّله اظالل يا جّدي امن الحريعالج بال�صم�ض مّحد گرب ليه

وا�صَتنِقُذوا من َيِد الَبلَوى َبَقاَيانَا قوموا ِغ�َصاَباً ِمن الأجَداِث وانتِدُبوا

َعاٍر َتج��وُل َعليِه الَخي��ُل َميَدانَاَهذا ُح�صيٌن ِبال ُغ�صٍل ول َكَفٍن
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قصيدة الحاج حسن القيم
ُبوَرا َتُج��وَرااإْن َتُك��ن َجاِزَع��اً َلَه��ا اأو �صَ اأْن  ُحكُمَه��ا  َفَلَياِلي��َك 

عا�ص��وَراي��وُم َعا�ُص��وِر ال��ذي َق��د اأَران��ا ُم�صاُب��ُه  َي��وٍم  ُكلَّ 

��ت بابِن الَنِب��يِّ ِرَجاٌل َيمَلئ��وَن ال��ُدروَع َباأ�َص��اً َوخي��راَي��وَم َحفَّ

ْت بالَطفِّ َحت��ى َك�َصا َها اهلُل في الُخلِد �ُصنُد�َصاً َوَحِريراَم��ا َتَع��رَّ

َقَدُم الَموِت ِف��ي الُنفو�ِض ُعثورال��م َتعُث��ر اأقَداُمه��ا َي��وَم اأم�َصى

خوَرابقل��وٍب َكاأنََّم��ا الَباأ���ضُ َيدعوَها ِبَق��رِع الُخطوِب ُكوِن��ي �صُ

اأن�َصَقتُهم الِت��ي  الَغ��اَدَة  ِم��ن �َص��َذاُه الَنقَع الُمث��اَر َعِبيراَع�ِصُقوا 

ُب��ُدوراً َوَغاب��وا  اأنُجَم��اً  ��وا ُبُحوراَفَجَث��وا  َوَه��َووا اأَْجُب��اًل َوَغا�صُ

َلت��ُه َغ�صَّ ��ٍل  ُمَرمَّ ري��ٍع  �صَ ِم��ن ِدَم��اُه ال�صيوُف َم��اًء َطُهوَراِم��ن 

َنت��ُه َكفَّ الَث��َرى  ف��ي  ��ُه الَح��رُب نَقَعه��ا الُم�صَتثِيراَوُمَع��ّرًى  اأُمُّ

��َر الُت��رُب ِمنُه��م ُكلَّ َوج��ٍه َم الَبدَر ِف��ي الُدَجى اأَْن ُيِنيَراَعفَّ َعلَّ
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نّصاري
وگ���ع را�صه وبين لط��ارت ايدههووا م��ا بين من قطع��وا وريده
وبي��ن ل�ص��ار للن�ّص��اب مك��وروبي��ن م�صّب��ح برمي��ه �صدي��دة

فلّم��ا ورد الح�صينQ كربالء، خرج حبيب وم�صلم اإليه متخفيين، 

ي�صيران الليل ويكمنان النهار حتى و�صال اإليه.

ثّم اأقبل حبيب على جواده و�صّده �صّداً وثيقاً، وقال لعبده: خذ فر�صي، 

وام���ضِ به ول يعلم بك اأحد وانتظرني في المكان الفالني، فاأخذه العبد، 

وم�صى به وبقي ينتظر قدوم �صّيده.

ثّم اإّن حبيب وّدع زوجته واأولده، وخرج متخّفياً فا�صتبطاأه الغالم، واأقبل 

عل��ى الفر�ض، فجعل الغالم يخاطبه، ويقول له: يا جواد حبيب، اإن لم ياأِت 

.Qصاحبك لأعلوّن ظهرك، واأم�صي بك لن�صرة �صّيدي الح�صين�

لّم��ا �صمع حبيب خطاب الغ��الم لجواده، اأخذ ي�صف��ق باإحدى يديه 

على الأخ��رى ، ويقول: باأبي اأنت واأّمي يا ابن ر�صول اهلل، العبيد يتمّنون 

ن�صرتك فكيف بالأحرار.

 ث��ّم قال لعب��ده: يا غالم، اأنت ح��ّر لوجه اهلل، فبك��ى الغالم، وقال: 

�صّي��دي واهلل ل تركت��ك حتى اأم�صي معك واأن�ص��ر الح�صينQ ابن 
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بنت ر�صول اهلل P، واأقتل بين يديه، فجّزاه خيراً.

ا ال�صير لي��اًل نهاراً، حتى و�صال اأر�ض كرب��الء، هذا والح�صين ث��ّم جدَّ

Q ق��د وّزع الراي��ات على اأ�صحابه، وبقيت راي��ة واحدة، وكّل واحد 

 Qم��ن اأ�صحابه يق��ول: �صّيدي مّن علّي بحمل ه��ذه الراية، والإمام

يجيبه��م: »الآن ي��اأت �صاحبها«، بينا هم في ال��كالم، واإذ بغبرة من جهة 

الكوف��ة، فالتف��ت الإم��امQ وقال لهم: »ج��اء �صاح��ب الراية، هذا 

اأخوك��م حبيب بن مظاهر الأ�ص��دّي«، فلّما �صار حبي��ب قريباً من الإمام 

ترّجل عن جواده، وجع��ل يقّبل الأر�ض بين يديه وهو يبكي، ف�صّلم على 

الإمامQ واأ�صحابه فرّدوا عليه ال�صالم، واأعطاه الإمام الراية.

فائزي:
اتناول العلم حبيب العلم من كّفه ال�صفّيه

اوه��ّزه ابيمن��ه اوگال م��ا احل��ى المنّية

واهلل ي��ا اب��ن بن��ت النب��ي لوگّطعوني

بال�صي��ف والخط��ي او بالن��ار احرگوني

او ذّروا عظام��ي باله��واء اوتالي ان�صروني

علي��ه يج��ري  هالفع��ل  م��ّرة  �صبعي��ن 
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 ف�صمعت زينبO فقالت: من هذا الذي اأقبل؟ فقيل لها: حبيب 

بن مظاهر.

 فقال��ت، اأقروؤوه عّني ال�ص��الم، فلّما بّلغوه �صالمه��ا، لطم حبيب على 

وجه��ه، وحّث التراب عل��ى راأ�صه، واأخذ يقول: من اأن��ا ومن اأكون حتى 

ت�صّلم عليَّ بنت اأمير الموؤمنين.

نّصاري:
علي��ه وت�صّل��م  مني��ن  بنت المرت�ص��ى حامي الحمّيةان��ه 

هّي��ه عبا���ض  مدّلل��ة  وبحگهم ن��زل وين�ض الكتابه��اي 
ولك��م خادم انه او عبد لح�صينعليَّ انِت َيِب��ْت حيدر ت�صلمين

حبيب اوفوگ را�صه ذب الترابگام اولط��م وجهه وهلت العين

 فا�صت��اأذن من الح�صي��نQ اأن ي�صّلم عليها، ف��اأذن له اأقبل حبيب 

وقف على باب الخيمة.

جعل يتاأّوه ويتح�ّصر على اأّم الم�صائب يقول في كالمه: »اآه... لوجدك 

يا زينب يوم ُتحملين على بعير �صالع، وراأ�ض اأخيك الح�صينQ على 

عل��م )لأّنه �صم��ع من اأبيها اأمي��ر الموؤمنين ما �صيج��ري عليها من ال�صبي 

والأ�صر( تحّف به روؤو�ض اأهل بيته واأ�صحابه، وكاأّني براأ�صي هذا معّلق في 
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عنق الفر�ض ي�صربه الفر���ض بركبتيه، اأجابته زينبO: يا حبيب لقد 

اأخبرني بهذه الم�صائ��ب ابن اأّمي الح�صينQ البارحة، ولوددت اأّني 

عمياء، ول اأرى هذه الم�صائب.

مجاريد
ي��ا ريت گب���ل اح�صي��ن موتي انا ا�صيحن او بال�صياح راح �صوتي

ول ا�ص��وف الع��ده تنه��ب ابيوتي 

وفعاًل ما م�صت ال�صاعات، واإذا بحبيب يوم العا�صر من المحّرم، لمّا قاتل 

بين يدي الح�صينQ في المّرة الأخيرة رجع اإلى المخّيم ودموعه جارية 

على خّديه. فقال له الإمام الح�صينQ: »مما بكاوؤك يا حبيب؟! لعلك 

ذك��رت الأهل والأوطان، اأنت في حّل من بيعتي«. فاأجابه حبيب: ل، لقد 

ا�صتبدلت عن اأهلي اأهال، وعن داري دارا، وعن �صبيتي �صبية.

قال: »اإذا مّما ب��كاوؤك«؟! قال: اأبكي لحال تلك الواقفة بباب الخيمة 

)الحوراء زينب(، ولّما يجري عليها من بعدك، فجّزاه الإمام خيراً... 

ولّما �صقط حبيب �صهيداً، م�ص��ى اإليه الح�صينQ، وعندما و�صل 

اإليه ا�صتعبر باكياً، وقال: »هلل دّرك يا حبيب، لقد كنت فا�صاًل تختم القراآن 

في ليلة واحدة«.
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ث��ّم قام الإمام من عنده محنّي الظهر) لأّن مقتل حبيب قد هّد ظهره( 

وهو يقول: »عند اهلل اأحت�صب نف�صي وحماة اأ�صحابي«.

عراقي:
ول خلوا خوات اح�صين تن�صامگضوا حگ لعليهم دون الخيام

تهاووا مثل مهوى النجم من خرلمن طاح��وا تفاي�ض منهم الهام

ُرك��ِناإن َيُه��دَّ الح�صيَن قت��ُل َحبيٍب كلَّ  قتُل��ُه  َه��دَّ  َفَلَق��د 

َحِبيب��اً ِللُح�صي��ِن  ِمن��ُه  َجاِمع��اً ف��ي ِفعاِل��ِه ُكلَّ ُح�ْصِنَقَتُل��وا 

وكان م��ا اأخب��ر به حبيب، وجرى ما جرى عل��ى الح�صين في كربالء، 

عندم��ا و�صلت زينب اإلى م�صرع المول��ى اأبي عبد اهلل، راأته بتلك الحالة 

يج��ود بنف�صه، جراحات��ه ت�صخب دماً، ل�صان��ه كالخ�صبة الياب�ص��ة، �صفتاه 

ذابلت��ان، جل�صت عن��د راأ�صه، اأ�صندت��ه اإلى �صدرها، ورفع��ت طرفها اإلى 

ال�صم��اء، وقالت: الله��م تقّبل مّنا هذا القربان، ثّم اأع��ادت الح�صين اإلى 

الأر���ض، واأخذت تكلِّمه، قالت: اأخ��ي اأبا عبد اهلل، اإلى من نلتجئ واإلى 

م��ن نفزع؟! مات جّدنا ر�ص��ول اهلل ففزعنا اإلى اأبيك علي، مات اأبونا علي 

ففزعنا اإلى اأخيك الح�صن، فاإلى من نفزع بعدك اأبا عبد اهلل؟ وهذا ابنك 

ملقًى مغم��ًى عليه، فلم ت�صمع منه جواباً، قالت: اأخي بحّق جّدي ر�صول 
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اهلل كّلمن��ي، بحّق اأب��ي اأمير الموؤمنين كّلمني، بح��ّق اأّمنا فاطمة كّلمني، 

عن��د ذلك فتح عينيه، وقال: »اأخّية زينب لقد ك�صرت قلبي وزدت كربي، 

ارجعي اإلى الخيام واحفظي لي العيال والأيتام...«

نعي مجاريد:
وبروح��ي ل�صكّتل��ك اطفال��كتگّله اأنا بعيني لباريلك عيالك

ل��كخويه الموت ل��و ير�صه بدا لك ف��دا  احن��ا  كل  ان��روح 

بيتام��اك واهلل  تحي��رت  م��ا ينحم��ل يح�صي��ن ف���رگاكخوي��ه 

وال��م��ث��ل ه���ال���وگ���ت ردن���اك

وال��ُكلُّ ِمن��َك ِبَم�صَم��ٍع َوَمنَظِرِاأَاأَُخُي َما َلَك عن َبَناِتَك ُمعِر�َصاً
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ال������ل������ي������ل������ة ال�����س�����اب�����ع�����ة

قصيدة في الدّر النضيد
يِن اأّنى وَيوُم الطفِّ اأّ�صَرَم في الَح�َصا ج��ذواِت َوْجٍد ِمن َلَظى �ِصجِّ

ت َباأ�َصه اأبو الَف�ص��ِل ا�صَتَفزَّ فتي��اُت فاطَم م��ن َبِن��ي َيا�صيِنيوٌم 

الَتكِوي��ِنف��ي َخي��ِر اأن�ص��اٍر َبراُه��م ربُُّهم عاَل��ِم  َل  وَّ اأَ للّدي��ِن 

اإذا َقَطُع��وا َعلي��ِه َطرِيَقُه ِب�َص��َداِد َجي���ضٍ َب��اِرٍز َوَكمي��ِنحت��ى 

��ا ِل�َصهاَدٍة َر�َصَمت لُه ف��ي َلوِحها الَمكُنوِنَوَدَعت��ُه اأ�ص��َراُر الَق�صَ

َربوا في َعَم��ِد الَحديِد َفَخ��رَّ َخَيَر َطِعيِنَح�َصُموا َيدْي��ِه َوهاَمُه �صَ

الآَن َظه��ِري َي��ا اأَِخ��ي َوُمِعيِنيَوَم�َصى اإليِه ال�ِصبُط َينَعاُه َك�َصْرَت

وِنيعبا���ُض َكْب�ُض َكتيَبِت��ي وكَنانَتي اأَعزُّ ُح�صُ و�َصِريُّ َقوِمي َب��ل 

اأ�ْصُطو َو�َصي��ُف ِحَماَيِتي ِبَيِميِنييا �َصاِع��ِدي ف��ي ُكلِّ ُمعَترٍك بِه

�َصمِلي وفي �َصَنِك الِزَحاِم َيقِيِنيِلَمن اِلل��وا اأُعِطي َوَمْن هَو َجاِمٌع
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وُرواَق اأَخِبَيِت��ي وَب��اَب �ُصوؤوِنياأَُمن��اِزَل الأْق��َراِن َحاِم��َل رايِتي

ِلي يا ِحماَي اإذا الِعَدى نَهُروِنيعبا�ُض َت�صَمُع َزينَب��اً َتدعُوَك َمن

اُه ي��وَم الأ�ْصِر َم��ن َيحِميِنياأََوَل�ْص��َت َت�صَمُع َما تقوُل �ُصَكيَنٌة َعمَّ

نّصاري
يخوي��ة ا�ص��ا وگ���ع بيت��ي علّيهيخوي��ه امنين اجتن��ي هل رمّيه

و�صوفن��ك يب��و فا�ص��ل امطّب��ريخويه ا�ص��ا عدّوي �صم��ت بّيه

 ،Qولّم��ا راأى العّبا�ض كثرة م��ن قتل من ع�صكر اأخي��ه الح�صين

تقّدم وقال لأخوته: يا بني اأّمي تقّدموا لأحت�صبكم عند اهلل، فتقّدم اإخوته 

الثالث��ة من اأّمه وهم: عبد اهلل، وجعف��ر، وعثمان فقاتلوا جميعاً واحداً تلو 

الآخر حتى ُقِتُلوا.

ولّما ا�صتّد النزال ولم يبق من اأ�صحاب الح�صينQ واأهل بيته من 

 Qالرجال اإّل اأبو الف�صل، ونظر اأبو الف�صل اإلى وحدة اأخيه الح�صين

اأقبل، وقال: �صّيدي هل لي من رخ�صة؟ نظر الح�صينQ اإلى العّبا�ض 

وبك��ى بكاًء �صديداً، ثّم قال: »يا اأخي، اأن��ت �صاحب لوائي واإذا م�صيت 

تفّرق ع�صكري«، فقال العّبا�ض: لقد �صاق �صدري و�صئمت الحياة، واأريد 
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اأن اأطلب بثاري من ه��وؤلء الأعداء، فقال الح�صينQ: »اإذا كان من 

بدٍّ فاطلب لهوؤلء الأطفال قلياًل من الماء«، فذهب العّبا�ض ووعظهم واأبلغ 

ف��ي كالمه بهم فل��م ينفع مع هذه الع�صبة الظالمة، فرج��ع لأخيه، واإذا به 

ي�صمع الأطفال ين��ادون العط�ض.. العط�ض..، ما تحّمل اأبّي ال�صيم �صماع 

�صراخ الأطفال اإّل اأن ركب فر�صه واأخذ القربة وتوّجه نحو الفرات.

لّما و�صل اإلى النهر، وكان قد اأحاط به اأربعة اآلف مّمن كانوا موّكلين 

بالم�صرعة، رموه بالنبال فك�صفهم عن النهر بعد اأن قتل منهم جماعة، فلّما 

و�صل اإلى الم�صرعة، دخ��ل الماء بجواده وركز لواءه، ثّم انحنى عن ظهر 

جواده، اغت��رف غرفة لي�صرب، فلّما اأح�ّض ببرد الم��اء وقد كّظه العط�ض، 

تذّك��ر عط�ض الح�صينQ واأهل بيته، فرمى الماء من يده، وقال: واهلل 

ل اأ�صرب واأخي الح�صين وعياله واأطفاله عطا�صى...

ل كان ذلك اأبداً، وجعل يقول:

َتكوِن��يي��ا نف�ُض من بعِد الُح�صيِن ُهوِني اأْن  ُكن��ِت  ل  وبع��َدُه 

الَمن��وِن واِرُد  ُح�صي��ٌن  الَمعي��ِنَه��ذا  ب��اِرَد  وَت�صَربي��َن 

ِديِن��ي ِفع��اُل  َه��ذا  م��ا  الَيقِي��ِنت��اهلِل  ��اِدِق  �صَ ِفَع��اُل  ول 
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نّصاري:
و�صكنه والح��رم واطفال ر�صعانا�صلون ا�صرب وخوي ح�صين عط�صان

يري��ت الم��اي بع��ده ل حله ومر وظ��ن قلب العلي��ل التهب نيران

ث��ّم مالأ القربة، وحملها على كتفه الأيمن، وتوّجه نحو المخّيم، فقطعوا 

عليه الطريق، واأحاطوا به من كّل جانب فحاربهم، فاأخذوه بالّنبال من كّل 

جانب، حتى �صار درعه كالقنفذ من كثرة ال�صهام، فلم يعباأ بهم، فكمن له 

زيد بن َورق��اء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الُطَفيّل، فلّما مّر به العّبا�ض 

�صرب��ه بال�صيف على يمينه فقطعها، فاأخ��ذ ال�صيف ب�صماله وحمل القربة 

على كتفه الأي�صر وهو يقول:

َيِميِن��ي َقَطْعُت��ُم  اإْن  اإنِّ��ي اأَُحاِم��ي اأَب��داً ع��ْن ِديِنيواهلِل 

الَيقِي��ِن ��اِدِق  �صَ اإَم��اٍم  نَْج��ِل الَنب��ّي الَطاِه��ِر الأِمي��ِنوع��ْن 

لدم،  ه ن��زف ا عيا اأ لقت��ال، وق��د  ت��ل حت��ى �صع��ف ع��ن ا فقا

ء نخل��ة، ف�صرب��ه على  لُطَفي��ل م��ن ورا ا ب��ن  ل��ه َحكي��ُم  فكم��ن 

�صمال��ه فقطعه��ا م��ن الزن��د فجع��ل يق��ول:

اِر ��اِريا نف���ضُ ل َتخ�َصي ِم��ن الُكفَّ الَجبَّ ِبِنَعَم��ِة  وا�صَتب�ِص��ِري 

َي�ص��اِري ِبَبغِيِه��م  َقَطُع��وا  ��اِرق��ْد  النَّ َح��رَّ  ربِّ  ي��ا  َفاأَ�صِلِه��م 
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 ،Qولم يكن للعّبا�ض هٌم اإّل اأن يو�صل القربة اإلى مع�صكر الح�صين

ث��ّم جاءته ال�صهام من كّل جانب فاأ�صاب �صهم عينه، و�صهم اأ�صاب القربة 

فاأريق ماوؤه��ا، و�صهم اأ�صاب �صدره، وبين العّبا�ض واقف حائر ماذا ي�صنع، 

ل يدي��ن فيقات��ل بهما، ول ماء فياأتي به اإلى المخي��م، جاءه لعين ف�صربه 

بعم��ود من حديد على راأ�صه، ففل��ق هامته، فانقلب عن فر�صه اإلى الأر�ض 

منادياً ب�صعيف �صوته: اأخي اأبا عبد اهلل اأدركني.

)ولك��ن اأقول: اأّيها الموالون، من عادة الفار�ض اإذا ما اأراد اأن يقع على 

الأر���ض يتلّقى الأر�ض بيديه، ولكن كيف يتلّقى الأر�ض من كان مقطوع 

اليدين وال�صهم نابت في �صدره ، و�صهم في عينه؟!!(.

فجاءه الإم��امQ وراآه بتلك الحالة مقط��وع اليدين، ال�صهم نابت 

ف��ي العين، المخ �صائل على الكتفين، القربة مخّرقة، العلم ممزّق، عندها 

�صاح الإمامQ: » الآن انك�صر ظهري، الآن قّلت حيلتي، الآن �صمت 

بي عدوي«.

َوَدمُع��ُه َعلي��ِه  َي��اً  ُمْنَحِنِ َب��َغ الَب�صيَط َكاأنَََّما ه��و َعْنَدمُ َفاأَك��بَّ  �صَ

عاً لْم ُيدِم��ِه َع�ضُّ ال�ِص��الِح َفَيلِثمُ َق��ْد َراَم َيلِثُم��ُه َفَلْم َي��َر َمو�صِ

ْيَحًة ��ُمنَاَدى وَقْد َماَلأ الَب��َواِدَي �صَ خ��وِر ِلَهوِلَه��ا َتَتاألَّ ��مُّ ال�صُ �صُ
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 نّصاري:

گّله خ��وي بوفا�صل گّلي وين الكفوف
يگّل���ه خويه تگطعن ما بي��ن ال�صفوف

دم��ي على عيني جمد يح�صين ما �صوف

ها�ص��م اآل  بقّي��ة  ي��ا  دموم��ي  ن�ّص��ف 

نّصاري
ين��ور العين دربي بي���ض اجّديه يخوي��ه العلم گّلي وي��ن اوّديه

او �صاح اح�صين اخوي اهلل اأكبرِحنا فوگه او�صّمه وشبگ ايديه

  بين��ا الح�صي��نQ عنده واإذا بالعّبا�ض مّد رجلي��ه، وا�صتودع اأخاه 

الح�صين و�صهق �صهقة، وفا�ص��ت روحه، رحم اهلل من نادى) واعبا�صاه... 

اأي وا�صّي��داه... اأي وامظلوماه...(. فقام الإمام م��ن عنده منحني الظهر 

باكي العين، منادياً: وا اأخاه، واعبا�صاه...

نّصاري:
�صرت مركز يخويه لكّل الهموميخويه انك�صر ظهري ول اگدر اگوم

او ل  واح��د علي��ه بع��د ينغ��ريخويه ا�صتوحدوني عگبك الگوم
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رج��ع الإمام اإل��ى المخّيم يكفك��ف دموعه بط��رف كّمه..)من الذي 

كان بالنتظ��ار...؟( ابنته �صكينة واقفة تنتظ��ر اأباها الح�صينQ على 

باب الخيمة، لّم��ا راأت اأباها بتلك الحالة، هرولت اإليه، قالت: اأبه، ما لي 

اأراك جئ��ت اإلّي وحدك؟ اأين عّمي العّبا�ض؟ قال الح�صينQ: »بنّية 

�صكين��ة، عّظ��م اهلل لك الأجر بعّمك العّبا�ض، فلق��د خّلفته على �صاطى ء 

الفرات مقّطع اليدين مر�صو�ض الجبين«.

لّما �صمعت زينب ذلك خرجت منادية: وااأخاه.. واعبا�صاه.. وا�صيعتنا 

بعدك اأبا الف�صل..

شعبي:
عن��دك يبو فا�صل يخوي��ه ا�صتكي حالي

يبرال��ي وال�صم��ر  وال��ي  ول  حرم��ة 

واليح��دي للناگه زج��ر عبا�ض يا عيوني

ي�صبون��ي ولل�ص��ام  يذّلون��ي  تر�ص��ه 

خوي��ه الفواط��م بالدرب منه��و ليحاميها

عليه��ا يويل��ي  واليه��ا  ي��ا  عگب���ك 
وان��روح تاليه��ا بي�ص��ر عبا�ض ي��ا عيوني

ي�صبون��ي ولل�ص��ام  يذّلون��ي  تر�ص��ى 
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نّصاري
��ي يخوي��ه و�صيعتني خوي��ه لي���ض هال�صاع��ة عفتني رحت عنَّ

وجرحك يبو فا�صل بالگلب ي�صعراإم�صاب��ك ه��ّد حيل��ي وفتّن��ي

ْرَن َي�صَتْرِحْمَن َمن َل َيرَحمُ اأَاأَُخُي َمْن َيحِم��ي َبَناَت محّمٍد اإْن �صِ

ُل ِبِه الِعَدى مَهذا ُح�َصاُمَك َمن ُيذِّ َيَتَق��دَّ ِب��ِه  َم��ن  َه��ذا  َوِل��َواَك 
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ال������ل������ي������ل������ة ال������ث������ام������ن������ة
قصيدة أبي الحسن التهامي 

��ِة َجاِر ِة ف��ي الَبريَّ َق��راِرُحك��ُم الَمِنيَّ ِب��َداِر  الُدنَي��ا  ه��ذِه  َم��ا 

ف��َواً ِم��ن الأق��َذاِء والأكَداِرُطِبَعْت على َك��َدٍر َواأنَت ُتِريُدها �صَ

َيقَظ��ٌة ��ُة  نَ��وٌم والَمِنيَّ �َص��اِرَفالَعي���ضُ  َخَي��اٌل  بينُهم��ا  َوالَم��رُء 

��وا َماآِرَبُك��م ُعَج��اًل اإنََّم��ا اأعَماُرُك��م �َصَف��ٌر ِم��ن الأ�صَف��اِرفاق�صُ

ُخْل��ُق الَزم��اِن َع��داَوُة الأحَرارلي�ض الَزماُن واإن َحَر�صَت ُم�َصاِلماً

َبعَدم��ا َيوم��اً  الأي��اَم  تاأَم��ِن  َغ��َدَرت ِبِعت��رِة اأحم��َد الُمخَتاِرل 

ُمخت��اَر ف��ي ُخُل��ٍق وفي اأط��َواِرَفَجَعت ُح�صيَناً بابنِه َمن اأ�صَبَه ال

��اِل ُمل��� ��َع الأو�صَ ��ا راآُه ُمَقطَّ قًى في الَثَرى َيذِري عليِه الَذاِريلمَّ

ِج��ُر َت�ْصَتِه��ُل ِبَدمِعه��ا الِمدَراِرن��اداُه والأح�صاُء َتلَه��ُب َوالَمَحا

��َر ُعمُرُه وك��ذا تكوُن َكواك��ُب الأ�صَحاِري��ا َكوَكباً م��ا كان اأق�صَ

اأَواِنِه الإب��َداِرَعِجَل الُخ�صوُف عليِه قبَل  َن��ِة  مظَّ قب��َل  َفَمِح��اُه 

��اَن بي��َن ِج��واِرِه َوِج��واِريج��اَورُت اأعدائ��ي وج��اَوَر َربَّ��ُه �َصتَّ
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نّصاري:
اإبدّم��ه �صاب��ح مت��ّرب الخدين گعد عنده و�صافه اإمغّم�ض العين

ين حن��ا ظهره عل��ى ابنّي��ه وتح�ّصرمتوا�صل طب��ر والرا���ض ن�صّ

اأو من �صبحت لعند الموت عينك يبوي��ه م��ن �صمع يّم��ك ونينك

او هاتفني عليك الدهر األگشرللع�صري��ن م��ا حّل��ن �صنين��ك

ولّما ا�صت�صهد اأ�صحاب الح�صين ولم يبق معه اإّل اأهل بيته، تقّدم ولده 

عل��ّي الأكبر، م�صتاأذناً بالبراز، وكان علّي الأكب��ر ِمن اأ�صبح النا�ض وجهاً، 

واأح�صنهم خلقاً، فنظر اإليه الح�صينQ واأرخى عينيه بالدموع، واأطرق 

اإلى الأر�ض براأ�صه، ويقال: اأّنه قال له: »ولدي علي اإلّي... اإلّي... اأوّدعك 

وتوّدعني،اأ�صّمك وت�صّمني«، فتعانقا حتى غ�صي عليهما.

نّصاري
امشابگ طول لمن هووا للگاع يويل��ي من تالگو عن��د الوداع
ابعبرة امك�ّصره وابگلب خّفاگ يگّل���ه والدم��ع بالعي��ن دّف��اق

يبوي��ه ا�صبيدن��ه ه��ذا المگدريبوي��ه اوداع��ة اهلل ه��ذا الفراق

فلّم��ا اأف��اق الح�صين رفع راأ�صه م�صي��راً ب�صبابتيه اإل��ى ال�صماء، وقال:» 

الله��م ا�صهد على هوؤلء القوم، فق��د برز اإليهم اأ�صبه النا���ض َخلقاً وُخُلقاً 
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ومنِطق��اً بر�صولك محّم��دP، وكّنا اإذا ا�صتقنا اإل��ى نبّيك نظرنا في وجه 

هذا الغالم. اللهم امنعهم بركات الأر�ض، وفّرقهم تفريقا، ومّزقهم تمزيقا، 

واجعله��م طرائق قدداً، ول تر�ض ال��ولة عنهم اأبداً، فاإّنهم دعونا لين�صرونا 

ثّم عدوا علينا يقاتلوننا«.

و�ص��اح بعمر بن �صعد: »قطع اهلل رحمك كما قطعت رحمي، ول بارك 

اهلل لك في اأمرك، و�صّلط اهلل عليك من يذبحك على فرا�صك«.

ثّم تال قوله تعالى:{ اإّن اهلل ا�صطفى اآدم ونوحاً واآل اإبراهيم واآل عمران 

على العالمين ذرّية بع�صها من بع�ض واهلل �صميع عليم}.

لّم��ا �صمع عليَّ ذلك الدع��اء من اأبيه علم اأّنه قد �صمح له. فحمل علّي 

الأكبر على الأعداء يقاتلهم وهو يرتجز ويقول:

نح��ن وبي��ِت اهلِل اأول��ى بالنبياأنا عل��ُي بُن الح�صي��ِن بِن علي

اأطعنك��م بالرم��ِح حت��ى ينثنياأ�صِربكم بال�صيف اأحمي عن اأبي

�����ص����رب غ�����الم ه���ا����ص���م���ي ع��ل��وي

اأخذ يقاتلهم قتال الأبطال، حتى قتل على عط�صه منهم مقتلة عظيمة، 

وكان قد اأخذ منه العط�ض ماأخذه، رجع اإلى اأبيه )لكن باأّية حالة رجع...؟( 

رج��ع وجراحاته من كّل جان��ب وهو يلوك ل�صانه من �ص��ّدة العط�ض، وهو 

يق��ول: اأبه العط�ض قد قتلن��ي، وثقل الحديد قد اأجهدني، فهل اإلى �صربة 

ماء من �صبيل، اأتقوى بها على الأعداء؟!.
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نّصاري:
الكب��دي امّي��ه  �صرب��ة  اتگ���وى ورد للمي��دان وحدييبوي��ه 
العط�ض وال�صم�ض والميدان والحريبويه انفطر كبدي وحگ جّدي

ف�صاح الإمامQ: »وا غوثاه، بني ارجع اإلى قتال عدّوك، فاإّني اأرجو اأن ل 

تم�صي حتى ي�صقيك جّدك الم�صطفى بكاأ�صه الأوفى �صربة ل تظماأ بعدها اأبدا«ً.

مجاريد:
لك��ن يعگل���ي اوم��اي عيناييگّله �صهل��ه يبويه طلبتك هاي

والعط���ض مثلك يّب���ض ح�صايامني��ن اجيب��ن �صرب��ة الم��اي

 Qثّم وّدع اأب��اه ووّدع الن�صاء ورجع اإلى الميدان، وعيون الح�صين

ت�صّيعه، فلم ي��زل يحمل على الميمنة ويعيدها على المي�صرة ويغو�ض في 

الأو�صاط حتى قتل منهم مقتلة عظيمة.

فلم يزل يقاتل قت��اًل �صديداً مع ما فيه من العط�ض، فقال مّرة بن منقذ 

العب��دي: اإن م��ّر بي ه��ذا الغالم علّي اآث��ام العرب اإن لم اأث��كل اأباه به، 

فلما مّر ب��ه طعنه بالرمح في ظهره و�صربه بال�صيف على راأ�صه ففلق هامته، 

واعتن��ق فر�صه، فاحتمله اإل��ى مع�صكر الأعداء، واأحاط��وا به حتى قّطعوه 

ب�صيوفهم اإرباً اإرباً.
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فلّما و�صلت روح��ه اإلى التراقي نادى برفيع �صوته: يا اأبتاه عليك مّني 

ال�ص��الم، هذا جّدي قد �صقاني بكاأ�ص��ه �صربة ل اأظماأ بعدها، ويقول لك: 

اإّن لك كاأ�صاً مذخورة.

 فاأت��اه الح�صينQ ولّما و�صل اإليه اأخل��ى رجليه من الركاب معاً، 

ورم��ى بنف�صه من على ظهر الجواد على م�صرع ولده، وانكّب عليه وا�صعاً 

خ��ّده على خّده، واأخذ ي�صيح: »ولدي علي، ولدي علي«، ولّما لم ي�صمع 

من��ه جواباً، �صاح الإم��امQ: »على الدنيا بعدك العف��ا، اأّما اأنت فقد 

ا�صترحت من هّم الدنيا وغّمها وبقي اأبوك لهّمها وغّمها«.

نّصاري:
ين��ور العين من خّم��د انفا�صك يبويه گول منهو الشرگ را�صك

يروحي ا�صل��ون ا�صوفنك امطّبريعگلي من نهب درعك اوطا�صك

ث��ّم التفت الإمام اإلى �صباب بن��ي ها�صم وقال:» احملوا اأخاكم علّياً«، 

ولكن كيف يحملونه وهو مقّطع اإرباً اإربا؟ اأقبلوا اإلى المخّيم وجاءوا بب�صاط 

وجمع��وا جثمان علّي الأكبر على ذلك الب�ص��اط وجاءوا به اإلى المخّيم، 

هذا والح�صين يم�صي خلفهم ويقول: »بني قتل اهلل قوماً قتلوك، ما اأجراأهم 

على الرحمان، وعلى انتهاك حرمة الر�صول«.

فج��اوؤوا به اإلى الف�صطاط حي��ث الن�صاء وحرائر الر�صال��ة ينظرون اإليه 
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باً بالدماء، موّزع جثمانه بالطعن وال�صرب، فدخلّن الخيمة  محموًل، مخ�صّ

وا�صتقبلنه بعويل و�صراخ: واعلّياه... وامظلوماه...

تتقّدمهّن عقيل��ة بني ها�صم زينب الكبرى �صارخ��ة منادية: يا حبيب 

قلباه... وثمرة فوؤاداه، ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء.

نّصاري:
وغدت ت�صبغ وجهها بفي�ض دّمهه��وت فوقه تحب خ��ّده وت�صّمه

عل��ى التربان ناي��م لي�ض بهالحرع�ص��ه بعي��د البله تگّل���ه يعّمه

لّم��ا اأقبل الح�صينQ ودخل الخيمة التي فيها ولده، جل�ض عنده 

ينادي: »واولداه.. واآعلّياه...«

أبو ذّية:
هوه فوگه اوصف���گ علي راح�صاف��ه والنبل �صاب��ك علي راح

يخوي��ه اظلّم��ت الدني��ا علي��ه�صاح ب�ص��وت يزينب علي راح

م��ا َبعَد َيوِم��َك ِمن َزم��اٍن اأْرَغِدفلتذهِب الُدنيا على الُدنيا الَعَفا

َفرَقِدَوَمحا ال��َرَدى َيا َقاَتَل اهلُل الَرَدى َة  ِمنُه ِه��الَل ُدَج��ًى َوُغ��رَّ
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ال������ل������ي������ل������ة ال�����ت�����اس�����ع�����ة

قصيدة جّد الشيخ حسين البحراني 
اأ�َصاَعْت ِبْيوِم الُعر�ِض نَ�صَر الماآِتمِ على القا�ِصم الِعّري�ِض اأمُّ الَمكاِرِم

كما ُجِمَعت فيِه َدواِهي العظاِئِملقد ُجِمَع��ْت فيه العجاِئُب كلُّها

ِبَبط�صِتِه الُكبرى ُكماُة ال�صَياِغِمولم اأن�َصُه لّما َهَوى َبعَد اأْن َهَوْت

جوارُح��ُه َكْلَمى َحطي��ُم َمَبا�ِصِمَغداَة َهَوى َي�صُكو الَظَما َقْد ُك�ِصي َدماً

��اُه اأودعُتَك اّلذي ِمُيناِدي اأَيا َعمَّ اإليِه َم�صيُر الَخلِق يا َخيَر عا�صِ

فقد عزَّ اأن تلقى الِعداَة ِبال َحِميلئَن ُفزَت من ِعّزي  ِب�َصبِقَك للِعَدى

ُمَقّط��راً َي��راُه  اأْن  علي��ِه  عليِه ُب��روٌد م��ن دم��اٍء �َصواِجِموع��زَّ 

وقد �َصَك��َرْت َما َحاَزُه ِمن َمغاِنِمولم اأن�َض تلَك الأُّم اإذ ُثِكَلْت بِه

�ْصَت َوجِهي ِلَفاِطٍم ِمتقوُل لَقْد َبيَّ َدْت ُدنياَي �صوُد الَقوا�صِ واإْن �َصوَّ

فقد ُفزَت في الُعقبى باأربى الغنائمُبنيَّ  لئن جلَّ الُم�صاُب بما َجرى
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نّصاري:
تحّن��هي��م جا�صم غ��دت للح��رم حّنه بدم��ه  �صافت��ه  لم��ن 

بهل الزف��ه يبعد الخ��ال والعماأّم��ه ت�صي��ح ي��ا جا�ص��م مهّن��ه

ويح�ص��ب بيك ليل نه��ار قلبيربيت��ك وعين��ي علي��ك ترب��ى

و�صوه عيوني طفاه الدهر واظلميجا�ص��م بي�ض وجد بع��د دربي

تكاثرت نداءات الح�صينQ في العا�صر من المحّرم: »هل من نا�صر 

ين�صرنا... هل من ذاب يّذب عنا... هل من معين يعيننا...«  فخرج ال�صّبان 

.Qمن الأن�صار، وخرج الها�صميون يلّبون نداءات �صّيد ال�صهداء

وممن لّبى هذه النداءات اإبن اأخيه القا�صم بن الح�صنQ، لّما راأى 

وحدة عّم��ه الح�صينQ وقد تكاثرت عليه الأع��داء، اأقبل م�صتجيباً 

مندفع��اً لعّمه منادياً: لبيك... عّم��اه اأبا عبد اهلل، ولم يكن القا�صم قد بل 

بلغ الحلم، لّم��ا نظر الإمامQ اإلى ابن اأخي��ه القا�صم كالبدر يتهادى 

اإليه، اختن��ق بعبرته، فاعتنقه الإمامQ، وجع��ال يبكيان حتى غ�صي 

عليهم��ا، فلّما اأفاقا طلب القا�ص��م المبارزة، فاأب��ى الح�صينQ، فقال 

القا�ص��م: يا عّماه، ل طاق��ة لي على البقاء، واأرى بن��ي عمومتي واأخوتي 

مجزرين، واأراك وحيداً فريداً.
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 فقال الإمامQ: »يا ابن اأخي، اأنت البقّية الباقية من اأخي الح�صن، 

كيف اأعّر�صك ل�ص��رب ال�صيوف«؟! فلم يزل القا�صم يقّبل يديه ورجليه، 

حت��ى اأذن له الإم��ام، واأمره بتوديع اأّمه والن�ص��اء والأطفال، فخرجت اأّمه 

رملة وعّمته زينب واأخواته لوداعه...

شعبي:
�صكينة رك���اب���ه  وع��ّم��ت��ه ب��ح��ل��ق��ه ت�����ص��ّم��هل���زم���ت 

ط��ل��ع��ت ت����ن����ادي اأّم�����هوم����ن ال��خ��ي��م م��ده��و���ص��ة

ح��ي��ل��ك ل��ع��ّم��ك ���ص��ّم��هي��ب��ن��ي ي��ج��ا���ص��م ه��ل��وق��ت

م���ا ل���ك ت��خ��ّي��ب ظ��ن��ون��يل��ه��ال��ي��وم اأن����ا ذاخ��رت��ك

ي����ا وال�������ده دادع���ي���ل���يه�����ّز ال����رم����ح ون����اداه����ا

تگليليراي������ح اأن������ا ي����ا وال�����ده م���ا  غ��ي��ر  م���ن 

حيليع���ّم���ي وح���ي���د ب��ك��رب��ال ا����ص���ّم���ن  ال���م���ن 

ح��ي��ن ْلأِغ����ي����ر اإن��خ��ول��يان������ِت وع���م���ت���ي زي��ن��ب

ت�����ص��م��ع��ي��ن ل��ف��ظ ج��واب��ياو����ص���ي���ك ي���ّم���ه و���ص��ّي��ه

ب����اهلل ِذْك�������ري ���ص��ب��اب��ي����ص���ّب���ان ل���و ���ص��وف��ت��ي��ه��م

�صحابيم���ح���روم م���ن ���ص��م ال��ه��وا ك����ّل  دون  م���ن 

ح��ي��ن ال�����ص��رب ذك��ري��ن��يع��ط�����ص��ان ان����ا ي���ا وال����ده
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ثّم اإّن الح�صينQ األب�ض القا�ص��م ثوباً كهيئة الكفن، واأخذ عمامة 

القا�صم �صّقها ن�صفين، ن�صف عّممه بها والن�صف الآخر اأدله على خّديه، 

ودفع اإليه ال�صيف ووّجهه نحو الميدان ما�صياً على قدميه.

فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول:

�ِصبُط الَنبيِّ الُمجَتَبى والُموؤَتَمناإن ُتنكروِن��ي َفاأنَ��ا نَجُل الَح�َصن

وَب الُمُزنَهذا ُح�صي��ٌن َكالأ�صِيِر الُمرَتَهن َبيَن اأُنَا�ٍض ل �ُصُقوا �صَ

يقول َحميد بن م�صلم: خ��رج اإلينا غالم، وبيده �صيف، ووجهه كفلقة 

القمر، وعليه قمي���ض واإزار، وفي رجليه نعالن، فبينما هو يقاتل، اإذ انقطع 

�ص�صع نعله الي�صرى، فوقف لي�صّدها، فقال عمر بن �صعد بن ُنَفيل الأْزدي: 

واهلل لأ�ص��ّدّن علي��ه، واأثكلّن به عّم��ه. فقلت: وما تري��د بذلك؟ واهلل لو 

�صربني ما ب�صطت يدي، يكفيك هوؤلء الذين تراهم قد احتو�صوه من كّل 

جانب. قال واهلل لأفعلّن.

ف�ص��ّد على الغ��الم فما وّلى حتى �صرب الغ��الم بال�صيف على راأ�صه، 

فوقع القا�ص��م لوجهه و�صاح: اأدركني يا عّماه، لّم��ا �صمعه الح�صين اأقبل 

كال�صق��ر المنق�ّض على فري�صته، وقتل قاتل القا�صم، ثّم جاءه فراآه يفح�ض 

بيدي��ه ورجلي��ه، انحنى عليه، �صّم راأ���ض القا�صم اإلى �ص��دره، عند ذلك 

اأخ��ذ الإمام يقول: »عّز على عّمك اأن تدعوه فال يجيبك، اأو يجيبك فال 
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يعين��ك، اأو يعينك فال يغني عن��ك، بعداً لقوم قتلوك، ومن خ�صمهم يوم 

القيامة جّدك واأبوك، هذا يوم واهلل كثر واتره وقّل نا�صره«. 

ثّم �صاح الإمامQ : »اللهم اأح�صهم عدداً، واقتلهم بدداً، ول تغادر 

منهم اأحداً، �صبراً يا بني عمومتي، ل راأيتم هواناً بعد هذا اليوم اأبداً«.

نّصاري:
يريت ال�صيف گبلك حز وريديبكى ون��ادى يجا�ص��م ا�صبيدي

تخّلون��ي وحيدي الك��م  او على خيّمي يعّمي الگوم تفتره��ان 

أبوذّية:
محّنه �صلع اح�صين على الجا�صم محّنه زادت  ابموتت��ك  يعم��ي 

اآه ا�صل��ون ح��ال اأّم��ه الزكّي��ة�صال��ه اح�صي��ن وابدم��ه محّنه

حمله الح�صينQ وجعل �صدر القا�صم على �صدره، ثّم جاء به اإلى 

المخّي��م وكانت ِرْجال القا�صم تخّطان ف��ي الأر�ض خّطاً )هل كان القا�صم 

طوي��اًل اإلى ه��ذا الحد حتى كانت رجاله تخطان الأر���ض، اأم اأّن الهموم 

والرزايا الت��ي انهالت على اأبي عبد اهلل ل �صّيما مقتل القا�صم هّدت ظهر 

الح�صي��نQ فكان عند حمل ابن اأخي��ه القا�صم بن الح�صن منحني 

الظهر؟!(.
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ج��اء به اإل��ى المخّيم، وطرحه اإل��ى جانب جثمان ول��ده علّي الأكبر، 

ث��ّم جل�ض بينهما، �صار ينحني تارة على ولده ين��ادي: »واولداه واعلّياه«، 

واأخرى على ابن اأخيه ينادي: »واق�صماه«.

نّصاري:
بك��ى عده��م يويلي وه��م موتهجاّب��ه وم��ّدده م��ا بي��ن اخوته

اج��ت رمل��ة ت�صي��ح اهلل اأكب��رب�ض ما �صمع��ن الن�صوان �صوته

فلّما �صمعت الن�ص��اء بالخبر، جئن اإليه وهّن باكيات لطمات، ومعهّن 

اأّم��ه رملة، فلّم��ا و�صلّن اإليه األقي��ن باأنف�صهّن عليه، واأّم��ه تنادي:واولداه، 

واق�صماه...

أبو ذّية:
تح�صرني لو وگع حملي ول ماليبني ردتك ما ردت دنيا ول مال

عند ال�صي��ق يبني گطعت بيهيجا�صم خاب��ت ظنوني ول مال

َرَخت ِريومرم��ٌل ُمْذ َراأْتُه َرمل��ٌة �صَ َيا َب�صَ يا ُمهَجِتي َو�ُصروِري يا �صِ

ي على �َصاِطي الُفراِت َظماً ْفواً ِب��ال َكَدِرُبَني َتق�صِ والم��اَء اأ�صَرُب��ُه �صَ

يا اهلل
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ال������ل������ي������ل������ة ال������ع������اش������رة

قصيدة الشيخ مرتضى آل ياسين 
الَباكَي��ةَبَكت��َك ال�َصَماُء واأه��ُل ال�َصماِء اأدُمِعَن��ا  َق��دُر  َفم��ا 

عيِد الَجارَي��ةَوَفا�َص��ت ِدماوؤَك َف��وَق ال�صَ اأدُمِعَن��ا  َفي���ضُ  َفَم��ا 

الإَل��ِه ِدي��َن  ِبَنف�ِص��َك  الَواقَي��ةَوقي��َت  ��َة  الَجنَّ ل��ُه  َفُكن��َت 

الرا�ِصَي��اِت َقواِع��َدُه  ن��ت  الَغالَي��ةَو�صِ ِفتَيِت��َك  ب��اأرواِح 

الُه��َدى لتب��اِع  اغَي��ةَدَعوَتُه��ُم  �صَ اأُُذٍن  ِم��ن  َتل��َق  َفَل��م 

َدم��اً اأراق��وا  َك��ْم  َلُه��م  دامَي��ةَفَتب��اً  ُمهَج��ًة  اأثَكل��وا  َوَك��ْم 

َب��ّرًة ُح��ّرًة  اأب��َرزوا  الَجارَي��ةَوَك��م  الأَم��ُة  ُتب��َرُز  َكَم��ا 

الطاغَي��ةو�َصاق��وا ِبن��اَت الُه��دى ِللِعَدى َمجِل���ضَ  لإح�صاِره��ا 

��َك الحانَي��ةواإْن اأن�َصى ل اأن�َصى ذاَك الر�صيع َكفِّ عل��ى  طريح��اً 

َريَّ��ُه طاِلب��اً  ِب��ِه  غافَي��ةَخَرج��َت  ��ًة  ُجثَّ ِب��َه  َفُع��دَت 

ج���ضِ ف��ي نَحِرِه الرامَي��ةَرَمْت��ُه َي��ُد الرِّ الي��ِد  ِلتل��َك  ��اً  َفَتبَّ
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مجاريد
مفط��وم اب�صه��م  يبن��ي  يالرح��ت ع��ن الم��اي محروم رّدوك 

الن��وم ل��ّذة  لح��ّرم  وا�صب��غ يعگلي �ص��ود الهدوم بع��دك 

مال��وم  ابگل���ب  علي��ك  وابك��ي 

ولّم��ا قتل اأ�صحاب الح�صينQ واأه��ل بيته جميعاً، ولم يبق منهم 

اأح��د اإّل اأبو عبد اهلل الح�صينQ وحيداً مع تلك الن�صوة الأرامل فما 

كان منه اإّل لقاء الحّق )جّل وعال(.

جع��ل يكثر م��ن ندائه »هل من نا�صر ين�صرنا.. ه��ل من معين يعيننا«، 

واإذا بزين��ب منادي��ة: اأخي ح�صي��ن هذا عبد اهلل قد دل��ع ل�صانه من �صّدة 

العط���ض) وكان- باأبي ونف�صي- ق��د م�صى له ثالثة اأيام لم يذق قطرة من 

الماء(، فهل تاأخذه يا اأبا عبد اهلل لهوؤلء القوم كي ي�صقونه �صربة من الماء 

فاإّن اأّمه قد جّف لبنها.

فاأخذه الإمام واأجل�صه في حجره يقّبله، وجعل يقول بعداً لهوؤلء القوم 

اإذا كان ج��ّدك الم�صطفى خ�صمهم. ثّم اأقب��ل نحو القوم يطلب له الماء، 

ُلُه من حرارة  يق��ول َحميد بن م�صلم: خرج علينا الح�صين ومعه �صيء ُيظلِّ

ال�صم�ض، رفعه ثّم قال:
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»يا قوم قتلتم اإخوتي واأولدي واأن�صاري، وما بقي غير هذا الطفل، وهو 

يتلّظى عط�صاً من غير ذنب اأتاه اإليكم، فا�صقوه �صربة من الماء«. 

 اختل��ف الع�صكر فيما بينهم، منهم م��ن قال: اإن كان ذنب للكبار فما 

ذنب ال�صغار، ومنهم من يقول: ل تبقوا من اأهل هذا البيت باقية. فالتفت 

عم��ر بن �صعد اإلى حرملة، وقال: ويحك يا حرملة اقطع نزاع القوم، قال : 

فما اأ�صنع؟ قال: ارم الطفل ب�صهم.

يقول حرملة: حّكمت �صهماً في كبد القو�ض، وجعلت اأنظر اإلى الطفل 

اأي��ن اأرميه. يقول: بينا اأنا كذلك اإذ هّبت ري��ح فك�صفت البرقع عن وجه 

ة، يقول: فرميته  الر�صيع، واإذا برقبته تلمع على ع�صدي اأبيه كاأّنها اإبريق ف�صّ

فذبحته من الوريد اإلى الوريد.

قيل له: ويلك اأما رّق قلبك لهذا الر�صيع؟! قال: بلى، قيل: وكيف؟! قال: 

لأّن الطفل كان مغمًى عليه من �صّدة العط�ض، لّما اأح�ّض بحرارة ال�صهم انتزع 

يديه من قماطه، واعتنق رقبة اأبيه و�صار يرفرف بين يديه كاأّنه الطير المذبوح.

زريجي:
الحديدهگط���ع اگماط���ه الطف��ل بيده ابنح��ره  م��ن �صابت��ه 

وال��دم ت�صاخ��ب م��ن وري��دهم��ال اعلى زن��د اح�ص��ن جيد
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اآجرك��م اهلل يا �صيعة الح�صين، م��اذا فعل الح�صينQ؟ فو�صع يده 

تح��ت مجرى الدم، وجعل يمالأ كّفه ويرمي به نحو ال�صماء، قائاًل: »اللهم 

ل يكون اأهون عليك من ف�صيل ناقة �صالح«. 

نّصاري:
ا�صحاله الينگتل بح�صنه وليدهتلگه اح�صي��ن دم الطفل بيده

او ذّب��ه لل�صمه ولل���گاع ما خر�ص��ال وتر���ض كّف��ه م��ن وريده

فلم ت�صقط منه قطرة واح��دة. واأخذ يقول الإمامQ: »هّون ما نزل 

ب��ي اأّنه بعين اهلل، يا رّب اإن كنت حب�صت عّنا الن�صر من ال�صماء، فاجعل 

ذلك لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين«.

ثّم اأقبل به نحو المخّيم، )ولكن باأّي حال عاد به اإلى الخيمة؟!( حمله 

تحت ردائه، فكان اأّول من خرج ل�صتقباله ابنته �صكينة، وهي تقول: اأبه، 

لعلك �صقيت اأخي الر�صيع ماًء وجئتنا ببقّيته؟! فاأخرجه الإمام من تحت 

ال��رداء، وهو يقول:» بنّية خ��ذي اأخاك مذبوحاً من الوري��د اإلى الوريد«، 

عندما نظرت اإليه وراأته بتلك الحالة �صاحت: وا اأخاه، وا عبد اهلل.
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نعي مجاريد:
اب�صه��م الع��ده مذب��وح جيت��هيبوي��ه الطف��ل للم��اي اخذت��ه

�صربت��ه�صنه��و الذن��ب خوي��ه العملته م��ا  حا�ص��ر  والم��اي 

دلعت��ه �ص��درك  عل��ى  ول�صان��ك 

دغطي��ه عن��ي  الطف��ل  مالي گل���ب بالعي��ن ا�صد ليهيبوي��ه 

رجلي��ه اوم��اد  ذبي��ح  ه��ذا الخف��ت منه طح��ت بيها�صوف��ه 

ولك��ن الموقف الأ�صعب حينما راأته اأّمه الرباب وال�صهم م�صكوك في 

نحره �صاحت: ووالداه، واعبد اهلل...

أبو ذّية:
ونبني نن�ص��ب  للح��زن  فجعن��ي حرمله ب�صهم��ه ونبنيميات��م 

نفط��م ي��ا نا���ض ب�صه��ام المنيةالطف��ل ع��اده يفطمون��ه ونبني

مجاريد
مفط��وم اب�صه��م  يبن��ي  يالرح��ت ع��ن الم��اي محرومرّدوك 

الن��وم ل��ّذة  لح��ّرم  يعگلي �ص��ود الهدومبع��دك  وا�صبغ 

وابك��ي علي��ك ابگل���ب ماأل��وم
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ولّم��ا بقي الح�صي��نQ وحيداً فري��داً، التفت اإل��ى اأ�صحابه وهم 

مجّزرون كالأ�صاحي على رم�صاء كربالء، فنادى برفيع �صوته:

»يا اأبطال ال�صفا، ويا فر�صان الهيجاء، مالي اأناديكم فال تجيبون واأدعوكم 

فال ت�صمعون؟! اأنتم نيام اأرجوكم تنتبهون؟ اأم حالت موّدتكم عن اإمامكم 

فال تن�ص��روه؟ هذه ن�صاء الر�صول لفقدكم قد عالهن النحول، فقوموا عن 

نومتكم يا ك��رام، وادفعوا عن حرم الر�صول الطغاة اللئام، ولكن �صرعكم 

واهلل ري��ب المنون، وغدر بكم الدهر الخ��وؤون، واإّل لما كنتم عن ن�صرتي 

��رون«، ثّم نادى ب�صوت حزي��ن اأ�صحابه واحداً واحداً، »يا حبيب بن  تق�صّ

مظاهر، ويا زهير بن القين، ويا م�صلم بن عو�صجة، ويا فالن ويا فالن، حتى 

نادى اأهل بيته اأخي اأبا الف�صل، ولدي علي، بني قا�صم...«.

نّصاري:
علّي��ه ن��ادى وينكم ي��ا اأه��ل الحمّية غيب��ة  ف��رد  غبت��وا 

�صوي��هان��ه مني��ن اجتن��ي الغا�صري��ة كله��م  هل��ي  خل�ص��وا 

نَاَدى اأَبا الَف�صِل اأيَن الَفاِر�ُض الَبَطُلَلّما َراأى ال�ِصبُط اأهَل الَوَفى ُقِتُلوا

بالأم�ِض َكانوا َمِعي َوالَيوَم  قد َرَحلوااأي��َن َمْن ُدوِنَي الأرَواَح َقد َبَذلوا

��َوْي��ِد ال��َق��ل��ِب ِن��ي��َران��ا ��ُف��وا ف��ي ���صُ َوَخ��لَّ

يا اهلل
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