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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدّمة:
واآله  محّمد  ر�سوله  على  اهلل  و�سّلى  العالمين  رّب  هلل  الحمد 

الطّيبين الطاهرين.

ما اإن يهّل هالل محّرم الحرام في كّل عام حّتى تكتحل الدنيا 

في  لم�سيبٍة عظمت   ,Q ال�سهداء  �سّيد  والحزن على  بال�سواد 

ال�سموات والأر�ض, وبكى لها كّل �سيء ما ُيرى وما ل ُيرى..

اإّنها م�سيبة الإمام الح�سينQ�سّيد �سباب اأهل الجّنة, م�سباح 

الهدى و�سفينة النجاة, قتيل العبرات واأ�سير الكربات..

الح�سين اأخذ  عندما  و�سلم   P اهلل  ر�سول  لها  بكى  م�سيبة 

لها  وبكت  الولدة,  حديث  �سغيراً  طفاًل  وكان  يديه  Qبين 

الزهراء البتول O عندما اأخبرها والدها بم�سيبته... وبكى لها 

اأمير الموؤمنينQالذي كان ينادي ولده الح�سين Q: »يا عبرة 

لأخيه  الزكّيQقائاًل  الح�سن  اأخوه  لها  وبكى  موؤمن«...  كّل 
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الح�سينQكلمته الخالدة: »ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل...«.

و�سرابه  طعامه  يمزج  طويلة  العابدينQ�سنين  زين  لها  وبكى 

بدموع عينيه... وبكى لها باقر العلمQالذي راأى على �سغر �سّنه 

لها  وبكى  واأن�ساره...  واأخوته  واأولده   Qالح�سين جّده  مقتل 

�سادق العترةQ الذي لم يذكر الح�سينQعنده يوماً فروؤي في 

ذلك اليوم متب�ّسماً... وبكى لها مو�سى بن جعفر Lالذي كان اإذا 

دخل المحّرم لم ُير �ساحكاً وكانت الكاآبة تغلب عليه حّتى يم�سي 

منه ع�سرة اأّيام فاإذا كان اليوم العا�سر كان ذلك يوم م�سيبته وحزنه 

...Q وبكائه ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الح�سين

وبكاها مولنا الر�ساQالذي كان يقول: »فعلى مثل الح�سين

�سّيما  ول   R اأئّمتنا  حال  وهكذا  الباكون...«  Qفليبك 

كما  جّده  يخاطب  الذي  ال�سريف,   | والزمان  الع�سر  �ساحب 

ن�سرك  عن  وعاقني  الدهور,  اأّخرتني  »فلئن  الناحية:  زيارة  في 

المقدور, ولم اأكن لمن حاربك محارباً, ولمن ن�سب لك العداوة 

وم�ساًء, ولأبكيّن عليك بدل الدموع  منا�سباً, فالأندبّنك �سباحاً 

دماً, ح�سرة عليك وتاأ�ّسفاً على ما دهاك وتلّهفاً, حّتى اأموت بلوعة 

ة الكتياب..«. الم�ساب وغ�سّ

الخطوب  عندها  وت�سهل  الم�سائب,  عندها  تهون  م�سيبة 
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والنوائب, ول�سان حال كّل محّب:

التي رزايان��ا  رزّيتك��م  �سلف��ت وهّونت الرزاي��ا الآتيةاأن�س��ت 

يجل�سون كما جل�ض اأئّمتهم يحيون ذكر الح�سينQواأمر اأهل 

البيت R الذي فيه حياة قلوبهم..

الح�سينّي-  ال�سهداءQللمنبر  �سّيد  معهد  في  قمنا  هنا  ومن 

كعادتنا- باإعداد هذا الكتاب »مجال�ض ال�سيرة الح�سينّية« ليكون عوناً 

لالإخوة القّراء في مجال�سهم التي يقيمونها خالل الليالي العا�سورائّية, 

ع�سى اأن نكون �سركاء لهم في هذا الإحياء الذي اأمرنا به..

وقد عملنا في هذه المجال�ض بما يلي:

- اقت�سرنا على ذكر الق�سيدة والنعي والم�سيبة دون المحا�سرة 

اّتكاًل مّنا على جدارة الإخوة القّراء.

المفهومة  والم�سائب  ال�سعبّية  والأبيات  الق�سائد  اخترنا   -

والمقروءة اإلى حدٍّ ما.

فاإّننا ن�ساأله تعالى اأن يتقّبل مّنا ومن الجميع اأعمالهم,  وختاماً 

اإّنه  زمرتهم  وفي  معهم  ويح�سرنا  واآله,  محّمد  �سفاعة  يرزقنا  واأن 

�سميع مجيب..

معهد �سّيد ال�سهداءQ للمنبر الح�سينّي
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الليلة األولى: 

مجلس استقبال شهر محّرم:

ْدُمِعي
َ
اأ ��ْت  فا�ْسَتهلَّ ُم  املَُح��رَّ َهلَّ 

ِ
ُلع �سْ

َ
ورَوى َزن��اُد احُل��زِن ب��َن الأ

َرْت َعيني ُب��ُزوَغ ِهاللِه ْب�سَ
َ
َجِعيُم��ْذ اأ َجا ِج�ْسِمي َفَف��اَرَق َم�سْ  ال�سَّ

َ
َم��اَلأ

��ْت في��ه َعل��يَّ َمَطاِعِمي �سَ ِع��يَوتنغَّ َتوجُّ ِفي��ِه  واْزَداَد  َوَم�َساِرب��ي 

 َم��ا َجَرى
ِ
م اهلل َي��ا �َسْه��َر املَُح��رَّ

ِ
نْ��َزع

َ
الأ الَبِط��ِن  اآِل  َعَل��ى  في��ه 

َط��لَّ َعَلى الوَرى
َ
اهلل ِم��ن �َسْهٍر اأ

ِ
��ع �سَّ َ َرْو���َض الرُّ َْ �� اِئ��ٍب �َسيَّ مب�سَ

ِب��يُّ حمّمٌد �َسْه��ٌر َلَقْد ُفِج��َع النَّ
ِ
ُيْفَج��ع مل  ��ٍد  ُموحِّ واأيُّ  في��ِه 

�َسْه��ٌر ِبِه نَ��َزَل احل�س��ُن ِبكرَبال
ِ
ع مَّ

ْح��ٍب كالُب��ُدوِر اللُّ يف َخ��ِر �سَ

ب��وُع ِبن��وِرِه ْت ِمْنه��ا الرُّ
َ
لأ

ْ
َفَت��الأ

ِ
ْرَفع

َ
َماِك الأ  ال�سِّ

ِ
َوَعَلْت َعَلى َه��ام

َح��بَّ ِلَقاَءُهم
َ
اأ َم��ا الَب��اِري  َلِكنَّ

ِ
َرع  َم�سْ

ِ
ك��َرم

َ
َفَغ��َدوا على الَبْوَغا ِباأ

َمْدَم��عَوَبَقى َوِحيَداً َبْعَدُهْم �ِسبُط الُهَدى �س��َرِف 
َ
ِباأ �َسَف��اً 

َ
اأ َينعاُه��ُم 

ِ
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شعبي:
االح��زان ابكل  ه��ل  الشهر  ه��ل  م��ن ح��ن 

بالطف حيران اللي قضى  اوجدد مصاب 
واجل���ان واالن����س  ام��اك��ه��ا  عليه  ن��اح��ت 

منحور بالطف  قضى  ال��ل��ي  قتيل  على 
اّف����ادي م��ه��ج��ة  ذوب����ت  مصيبة  واع��ظ��م 

تنادي ال���زه���ره  س��م��ع��وا  امل��دي��ن��ة  أه����ل 
اوالدي على  حزني  زاد  او  جاني  عاشور 

القبور وس��ط  في  خلك  يا  ميامت  نصبت 
أبوذّيه:

هليت واالح�����������زان  ال����ك����در  اه�������ال 
هليت ب���ي���ك  امل�����وال�����ي  ع����ن  اودم��������ه 

هليت ع������االس������ام  ال�����ن�����وح  ي���ش���ه���ر 
ام����ّي����ه ب����ي����ك  ت����ف����رح  او  ت���ظ���ه���ر  ال 
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نََع��ى  
ٍ
ونَ��اع لَّ��ى  َتَ ْرَوَع��اِه��الٌل 

َ
اأ َفت��ًى  �ُس��وِل  الرَّ لآِل 

كاحُل�س��ْن ُمنَحِني��اً  ���َض  ُمْنَزَع��اَتَقوَّ احَل�َس��ا   
ِ
ِل�َسْه��م َي��ُروُم 

ورد عن النبّي الأكرم P اأّنه قال: اإّن لقتل الح�سين حرارة في 

قلوب الموؤمنين ل تبرد اأبداً.

هذه الحرارة تتاأّجج في بداية هذا ال�سهر الحزين �سهر المحّرم, 

ما  كّل  الموالين  للموؤمنين  يتراءى  والم�سائب,  الأحزان  �سهر 

للح�سين  والمحّبة  العا�سقة  قلوبهم  بب�سيرة  ال�سهر  جرى في هذا 

Q, فتنعك�ض هذه الروؤية عليهم حزناً واألماً وفجيعة, فيجتمعون 

فيما بينهم للم�ساركة في ماأتمهم الذي اأمروا باإحيائه: »اأحيوا اأمرنا 

بيته  واأهل  النبّي  لموا�ساة  ويجتمعون  اأمرنا«,  اأحيا  من  اهلل  رحم 

R اجتماع اأهل الم�سيبة والعزاء, لبا�سهم لبا�ض اأهل الم�سيبة 

قتيل  فاإّنه  الح�سين  لذكرهم  بالبكاء  جارية  واأعينهم  والحداد, 

العبرات ل يذكره موؤمن اإّل ا�ستعبر...

اأّول  من  الموؤمنين  اجتماع  �سبب  ال�سادقQي�سرح  الإمام 

يجل�سون  المّيت  اإّن  فداك,  جعلت  �سّيدي  ُي�ساأل:  عندما  محّرم 

بالنياحة بعد موته اأو قتله, واأراكم تجل�سون اأنتم و�سيعتكم من اأّول 

ال�سهر بالماأتم ول عزاء على الح�سينQفيقول Q: يا هذا اإذا 

هّل هالل محّرم ن�سرت المالئكة ثوب الح�سينQوهو مخّرق 
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من �سرب ال�سيوف, وملّطخ بالدماء, فنراه نحن و�سيعتنا بالب�سيرة 

ل بالب�سر, فتنفجر دموعنا..

وكذلك   ,Q الح�سين  بولده  المعّزى  هو   P اهلل  ور�سول 

اأمير الموؤمنينQومولتنا فاطمة O ومولنا الح�سنQوهم 

حا�سرون بوجودهم النورانّي..

الإمام  اأ�سحاب  اأحد  عن  يروي  النورانّي  الح�سور  هذا  وعن 

الح�سينQولّما  مجل�ض  في  ح�سرت  قال:  ال�سادقQاأّنه 

رجعت اإلى الإمام ال�سادقQ�ساألني اأين كنت يا فالن البارحة؟ 

Qيقول: ما اأحببت اأن اأذكر له اأّني كنت في مجل�ض الح�سين

لأّنه يبكي بمجّرد ذكره Q, فقلت: كنت في �سغٍل بدا لي )يا 

البارحة؟ يقول:  اأكنت في مجل�ض الح�سين  مولي(, فقال له: 

اأما عثرت   :Q فما ا�ستطعت الإنكار وقلت: بلى, قال الإمام 

على �سيء على الباب واأنت خارج, قال: نعم ثوب مطروح اأمام 

الباب, قال: يا فالن هذا الثوب ثوبي ورّب الكعبة, قال: �سّيدي 

Q: )يا  تجل�ض على الباب واأنتم لكم �سدور المجال�ض, قال 

 P اأجل�ض في �سدر المجل�ض وجّدي ر�سول اهلل  فالن( كيف 

وعّمي  فاطمة  وجّدتي  الموؤمنين  اأمير  جّدي  وكذلك  جال�ض 

جّدي  لراأيت  الغطاء  لك  ك�سف  لو  فالن(  )يا   ,R الح�سن 
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ر�سول اهلل P جال�ض جل�سة الحزين الكئيب وا�سعاً راأ�سه بين 

العين  باكي  ال�سقيم  اأنين  ويئّن  ال�سليم  تململ  يتململ  ركبتيه 

عّمي  وكذلك  الموؤمنين  اأمير  جّدي  وكذلك  القلب  حزين 

الح�سن, واأّما جّدتي فاطمة فلو ك�سف لك الغطاء لراأيتها لطمة 

على خّدها تنادي واولداه واح�سيناه..

ًل دَّ َفاِطُم َلو ِخْلِت احُل�سَن ُمَ
َ
َوَقْد َماَت َعْط�َسانَ��اً ِب�َسطِّ ُفَراِتاأ

َلَلَطْم��ِت اخَلدَّ َفاِط��ُم ِعْنَدُه ْجَرْيِت َدْمَع الَعْنِ يف الَوَجَناِت اإذاً 
َ
َواأ

اإّنه  قال  الح�سينQتّكته  لي�سلب  الذي جاء  ال�سخ�ض  ذاك 

�سمع هذا النداء عند ج�سده: وا ابناه, وا مقتوله, وا ذبيحاه, وا 

الماء  �سرب  ومن  عرفوك,  وما  قتلوك  بني  يا  غريباه!  وا  ح�سيناه, 

منعوك..

وي�����������ن ال������ي������واس������ي������ن������ي ي���ش���ي���ع���ه
ورض���ي���ع���ه ووالده  ح����س����ن  ع����ل����ى 

واب�����������ن وال�������������ده ع�������ن ال���ط���ل���ي���ع���ه
ع�������ّب�������اس اك������ف������وف������ه ال���گ���ط���ي���ع���ه

وي���������ن ال�����ي�����واس�����ي�����ن�����ي اب����دم����ع����ت����ه
ع���ل���ى اب����ن����ي ال��������ذي ح��������زوا رگ��ب��ت��ه

وظ�������ل�������ت ث����������اث ت�������ي�������ام ج���ث���ت���ه
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اوي��������������اه ي����ب����ن����ي امل����������ا ح����ض����رت����ه
وم�����ا غ���س���ل���ت ج���س���م���ه ودف���ن���ت���ه

اإّل  اإن كنت حا�سرة بروحك يوم عا�سوراء  يا فاطمة,  �سّيدتي 

اأّنك لم تكوني حا�سرة بج�سدك, لكن �ساعد اهلل قلب ابنتك زينب 

اأّم الم�سائب التي كانت نائبة عنك, ما حالها لّما راأت اأخاها جّثة 

بال راأ�ض؟!

شوفك وال  ع��ي��ن��ي  ان���ع���م���ت  خ���وي���ه 
ن���ح���رك دم  م������ن  وي������ج������ري  ذب�����ي�����ح 

وأص��������ح��������اب��������ك وأه��������������ل ب���ي���ت���ك
ض������ح������اي������ا م�������ط�������ّرح�������ة ب����ق����رب����ك

ع�����س�����اه�����ا ات������ع������گ������رت ه����اخل����ي����ل
ص���������درك ع������ل������ى  داس���������������ت  وال 

َفاِطَم��ْه َي��ا  اهلِل  َر�ُس��ْوَل  ��ىَي��ا  املُْرَت�سَ املوؤِْمن��َن  ِم��َر 
َ
اأ َي��ا 

مِبَ��ْن ْج��َر 
َ
الأ َل��َك   

ُ
اهلل ��َم  ىَعظَّ َمى حّتى َق�سَ ْح�َسْاُه الظَّ

َ
َق�ضَّ اأ
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الليلة الثانية:

 مجلس الوصول إلى كربالء:

َوَب��ال َكْرَب��اً  ِزل��ِت  َلْ  َطَفىَكْرَب��ال  ُل املُ�سْ
َ
َم��ْا َلِق��ْي ِعْن��َدِك اآ

ُعوا رِّ ُتْرِب��ِك ملَ��اَّ �سُ  َجَرىَك��ْم َعَل��ى 
ٍ
 �َساَل َوِم��ْن َدْمع

ٍ
ِم��ْن َدم

َقْف��َرٍة ِلَف��الٍة  ي��وٍف  نََزُل��وا ِفيه��ا َعل��ى َغ��ْرِ ِق��َرىَو�سُ

َدىمَلْ َيذوُقوا املَ��اَء حّتى اْجَتَمُعوا ي��ِف َعلى َوْرِد الرَّ ِبَحذا ال�سَّ

َفِم��ْن  
ِ

َكاملَ�ساِبي��ح  َه��َوىَوُوج��وٌه 
ٍ
َقَم��ٍر َغ��اَب َوِم��ْن َنْ��م

َعاَيْنَتُه��ْم َل��ْو  اهلِل  َر�س��وَل  َو�َسَب��ىي��ا  َقْت��ٍل  ِب��ْنَ  م��ا  َوُه��ْم 

��َل َوَمْن َيَْن��ُع الظِّ ناِبي��َب الَقناِم��ْن َرِمي�ٍض 
َ
اأ َعاِط���ضٍ ُي�ْسَق��ى 

َمْنَظ��راً ِمْنُه��ْم  َعْين��اَك  ْت 
َ
ُبكاَل��َراأ َوِلْلَع��ْنِ  �َسْج��َواً  ِلْلَح�َس��ى 

ي��ا اهلِل  ِلَر�س��وِل  َه��ذا  َج��َزاَلْي���ضَ   
ِ

والّبْغ��ي ْغي��اِن  الطُّ ��َة  مَّ
ُ
اأ

نَ�ْسَلُه اِح��ي  �سَ
َ
الأ َج��ْزَر  ُروا  َماَجزَّ ْهَل��ُه �َس��ْوَق الإِ

َ
ُث��مَّ �َساُق��وا اأ
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ِمْنُه��ُم  
ٍ
ِعْل��م َبْع��َد  َح��اِب الِك�َساَقَتُل��وُه  �سْ

َ
نَّ��ُه َخاِم���ضُ اأ

َ
اأ

َفاِطَم��ٌة َل��ُه  َتْبِك��ي  ��ٌت  الُعَل��ىَميِّ ُذو  َوَعِل��يٌّ  ُبوه��ا 
َ
َواأ

شعبي:
احسن الظامي  مهر  وق��ف  الغاضرية  في 

الطيبن أصحابه  ينشد  اسمها  عن  اوظل 
والغاضرية ن��ي��ن��وى  او  اط���ف���وف  ق���ال���وا 

اوش���ط ال��ف��رات اوع��ق��ر ي��ا ح��ام��ي احلمية
اخيامي نصبوا  األرض  ه��اي  ف��ي  ينصار 

ه���ذي م��ن��اي��ان��ه ت���رى ه��ّي��ه احت���وم أمامي
ظامي القلب  مّنه  اتروح  روحه  كم شاب 

تكفن غير  من  ه��األرض  في  نظل  كلنه 
أبوذّيه:

ب�����رض ال���ط���ف م���ه���ر اح���س���ن م����ا س���ار
وك������ف وب���وك���ف���ت���ه حل���س���ن م�����ا س���ار

إش��������ارة ب�����ه�����األرض ل���ل���ح���رم م����ا س���ار
اوم����ن����ه����ا ات���������روح ل���ل���ط���اغ���ي ه���دّي���ه
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لّما خرج الح�سينQمن مّكة متوّجهاً اإلى الكوفة مّر بمنزل 

ي�سير  والحّر  ي�سير  الإمام  ركب  وكان  مقاتل,  بني  بق�سر  ي�سّمى 

اإلى جانبه باألف فار�ض حيث كان عبيد اهلل قد اأر�سله لي�سّيق على 

الح�سين ويجعجع به..

فبينا القوم ي�سيرون اإذ خفق الح�سينQبخفقة وهو على ظهر 

جواده, ثّم قال: اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون, والحمد هلل رّب العالمين, 

اهلل  حمدت  ممَّ  اأبه  له:  فقال  الأكبر  علّي  ولده  عليه  فاأقبل 

وا�سترجعت؟ قال: يا بنّي, اإّني خفقت خفقة فعنَّ لي فار�ض وهو 

يقول: القوم ي�سيرون والمنايا ت�سير بهم, فقال علّي بن الح�سين: 

اأفل�سنا على الحّق؟ قال: بلى, والذي اإليه مرجع العباد, قال: اأبه, 

Q: جزاك اهلل  الح�سين  اأن نموت محّقين, فقال  نبالي  اإذا ل 

خير ما جزى ولداً عن والده.

وعندما و�سل اإلى عذيب الهجانات قال لأ�سحابه: من منكم 

يا  اأنا  يعرف الطريق على غير الجاّدة؟ فقال الطرماح ابن عدّي: 

بن ر�سول اهلل, فقال الح�سين Q: �سر على بركات اهلل, فاأخذ 

الطرماح بزمام الناقة, واأن�ساأ يقول:

َزِع��ي ِمْن َزْجِري  الَفْجِرَي��ا نَاَقِتي ل َتْ
ِ
��ي ِبنا َقْبَل ُطُل��وع َواْم�سِ

�ِسْف��ِري َوَخ��ْرِ  ُرْكَب��اٍن  الَفْخ��ِرِبَخ��ْرِ  ْه��ِل 
َ
اأ اهلِل  َر�ُس��وِل  اإِىل 
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ْهِري الزُّ الُوُجوِه  الِبي�ِض  اَدِة  ْم��ِريال�سَّ ال�سُّ  
ِ

م��اح ِبالرِّ اِعن��ِن  الطَّ

ي ي��وِف الُب��ْرِ اِرِب��َن ِبال�سُّ رال�سَّ َوال�سُّ  َمَع��اً 
ِ
ْف��ع َي��ا َماِل��َك النَّ

ِر �سْ َبالنَّ ��ِدي  �َسيِّ ْم��ِدْد ُح�ِسْيناً 
َ
َغاِة ِم��ْن َبَقاَي��ا الُكْفراأ َعَل��ى الطُّ

الح�سينQقد  بجواد  واإذا  الح�سينQي�سير,  ركب  يزل  ولم 

فبعثه  ي�سر  فلم  غيره  جواداً  وركب  عنه  فنزل  الم�سير  عن  وقف 

فلم ينبعث وزجره فلم ينزجر حّتى بّدل �سبعة اأفرا�ض على بع�ض 

الروايات, فالتفت اإلى اأ�سحابه وقال: ما ا�سم هذه الأر�ض؟ قالوا: 

اأر�ض الغا�سرّية, قال: هل لها ا�سم غير هذا؟ قالوا: ت�سّمى نينوى... 

العقر...�ساطىء الفرات, قال: هل لها ا�سم غير هذا؟ قالوا: ت�سّمى 

كربالء, فقال Q: اأر�ض كرٍب وبالء, ثّم قال: انزلوا هاهنا مناخ 

ركابنا, هاهنا ت�سفك دماوؤنا, هاهنا واهلل تهتك حريمنا, هاهنا واهلل 

تقتل رجالنا, هاهنا واهلل تذبح اأطفالنا, هاهنا واهلل تزار قبورنا, وبهذه 

التربة وعدني جّدي ر�سول اهلل ول خلف لقوله..

معه,  واأنا  �سّفين  اإلى  م�سيره  عند  المكان  بهذا  اأبي  مّر  ولقد 

فوقف ف�ساأل عنه فاأخبر با�سمه فقال: هاهنا محّط ركابهم وهاهنا 

مهراق دمائهم.

املَسير ِف��ي  اً  ُم��ِج��دَّ ِبَأْهِليِه  ْبُط  السِّ َبْيَنما 
َوُيِشير َوْي��َدُع��و  َي��ْن��َع��اُه��ْم  ال��َه��اِت��ُف  َوِإذا 
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َتِسير َم��َن��اَي��اُه��ْم  َم��َط��اَي��اُه��ْم  اَم  ِق�����دَّ ِإنَّ 
احُلسْن ��َت  حَتْ الَّ��ِذي  املُْهُر  َوَق��ْف  ِإْذ  َساَعَة 

َي���ْرَح���ا َأْن  َف���َأَب���ى  َث����اٍن  َص���ْه���َوَة  َف���َع���َا 
َف��َدَع��ا ِف��ي َق��ْوِم��ِه َي��ا َق���ْوُم َم��ا َه���ِذي الَفا

ِق��ي��َل َه����ِذي َك���ْرَب���اٌء َق����اَل َك����ْرٌب َوَب���ا
ُموا ِإنَّ ِبَهِذي اأَلْرِض َمْلَقى الَعْسَكَرْين َخيِّ

َأْزَواِج���ه���ا ِم���ْن  اأَلْزَواُج  ��ُم  ُت��َي��تَّ َوِب���َه���ِذِه 
َأْوَداِجها ِم��ْن  اأَلِب��َط��اُل  َت��ْش��َرُب  َوِب��َه��ِذي 

َأْبِراِجها َع���ْن  اإِلْش�����َراِق  ����ُم  َأْنُ َوَت���ه���اوى 
َبن َمْحُجوَباِت  الَبْوغاِء  َثَرى  ِفي  َغاِئباٍت 
وكما اأخبر �سّيد ال�سهداءQجرت كّل الم�سائب على هذه 

الأر�ض, ولذلك لّما عاد الإمام زين العابدينQومعه ال�سبايا 

اهلل  بن عبد  بجابر  التقى  ما  اأّول  ومّروا على كربالء,  ال�سام  من 

الأن�سارّي جعل يخبره بما جرى على تلك الأر�ض قائاًل: يا جابر 

هاهنا قتل اأبو عبد اهلل, يا جابر هاهنا ذبحت اأطفال اأبي, يا جابر 

هاهنا واهلل قتلت رجالنا, و�سبيت ن�ساوؤنا, واأحرقت خيامنا..

بينه اش�����ص�����ار  دري��������ت  م�����ا  ي���ج���اب���ر 
ي����ج����اب����ر ه����������األرض ب���ي���ه���ا ان���ول���ي���ن���ه

ي����ج����اب����ر وان�������ذب�������ح ب����ي����ه����ا ول���ي���ن���ه
ي����ج����اب����ر ذب�����ح�����وا واح���������د وس���ب���ع���ن
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ي���گ���ل���ه وال������دم������ع ف����ّي����ض ال�����ودي�����ان
املكان اب���ه���ذا  اع��م��ام��ي  خ��ل��ص��وا  ق��ت��ل 

ظ���ل���ت ب����س ي���ت���ام���ه اوج����م����ع ن���س���وان
اوع����ن����دي ال���ه���ال���ف���واط���م ع�����دل م����ا مت

ش����گ����ل����ك ي����ج����اب����ر م�����ال�����ي ل���س���ان 
ع����ل����ى وج�����ه�����ن ف����������ّرن ال����ن����س����وان

ح����س����ب����ال����ه����م ب������ال������ك������ون ول�����ي�����ان
ج������اب������ر ي����ع����م����ي ري������ت������ك ت����ش����وف

ي�������وم ال������رح������ت ل����ل����ش����ام م���ك���ت���وف
وع����م����ات����ي ت����ت����راج����ف م�����ن اخل�����وف

ْه��ِر َيْوَم َرنَْت َواحُلَف��ِرَواَلْهَفت��اُه ِلَبَناِت الطُّ َقْتالُه��نَّ   
ِ
��اِرع َم�سَ اإِىل 

ياِق َعَلى ْف�ِض ِمْن َفْوَق النِّ ��ْوٍت َهاِئٍل َذِعِرَرَمْنَ ِبالنَّ ِتْلَك الُقُبوِر ِب�سَ
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الليلة الثالثة: 

:Q مجلس بكاء اإلمام زين العابدين

َطَفى َهَمَعا ْمُع ِمنِّي ِل�ِسْبِط املُ�سْ ي ِبَناِر احُلْزِن َقْد َل�َسعاالدَّ َوالَقْلُب ِمنِّ

ُفوِف ْر�َض الطُّ
َ
َتى اأ

َ
نْ�َسُه ُمْذ اأ

َ
 اخِلَياَم َوَحْرٌب َجْي�ُسها اْجَتَمعامَلْ اأ

َّ
َوَقْد َحط

ذا �سوِد اإِ
ُ
 َكالأ

ٍ
ْحٍب ِكرام ْق��ُع َواْرَتَفعاَدَعا ِب�سَ َق��اَم الِهَياُج َوَثاَر النَّ

َوُكلُّ َف��ْرٍد مِبَْوِت الِع��زِّ َقْد َطِمعاَتَراُهُم يِف الَوَغى ُم�ْسَتْب�ِسريَن ِبها

ِب اإِْذ َداِعي الَق�ساِء َدعاَفُمْذ َدَعاُهْم اإَِلُه الَعْر�ِض َخاِلُقُهْم ْ َهَوْوا َعَلى الرُّ

ْمُع َقْد َهَمعاَوَظ��لَّ �ِسْبُط َر�س��وِل اهلِل َبْعَدُهُم َفْرداً َوِحيداً َوِمْنُه الدَّ

 ِيْحِمي ِعْن َعَقاِئِلِه
ِ
اُر َق��ْد َطَلعاَف�َسدَّ يِف الَقْوم نَّ��ُه َحْي��َدُر الَك��رَّ

َ
َكاأ

 يِف ُح�سا�َسِتِه
ٍ
يَب ِب�َسْهم �سِ

ُ
��اَب َقْلَب َعِل��يٍّ َوالَنبيِّ َمعاحّتى اأ �سَ

َ
اأ

ْت
َ
َباُق َبك ْبُع الطِّ ْر�ُض وال�سَّ

َ
ِمُن نََعىَفاْرَتَِّت الأ

َ
وُح الأ َوالَعْر�ُض َقْد َماَد والرُّ

ِرعاَلْهِفي َعَلى َزْيَنٍب َقْد َعاَيَنْتُه َعَلى ِعيِد َقتياًل ِبالَعَرى �سُ َوْجِه ال�سَّ
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ِعيِد ُلقًى  َقْد ُرِفعااجِل�ْسُم ِمْنُه َعَلى َوْجِه ال�سَّ
ِ

ْمح  الرُّ
ِ

�ُسُه َفْوَق َعال
ْ
َوَراأ

َطَهداً ��اِر ُم�سْ ُة اجَلبَّ ِبالَقْيِد َباٍك َفَدْيُت الَباِكَي الَوِجعاَوَبْيَنه��ا ُحجَّ

�َض ال�سهيِد َعَلى
ْ
نْ�َسُه نَاِظراً َراأ

َ
َراأ�ِض الَقناِة َوَدْمُع الَعْنِ َقْد َهَمعامَلْ اأ

شعبي:
ي��ا ع��ن اب��ك��ي وس��ّح��ي ال��دم��ع غ���دران

ال��ط��ف عطشان ب����أرض  امل���ذب���وح  ع��ل��ى 
اب�����ك�����ي وس�����ح�����ي ال������دم������ع ي������ا عن

ع���ل���ى أه������ل امل����ج����د س���ب���ع���ن واث���ن���ن
بالنوح ال���ع���م���ر  وگ���ض���ي  ل���ن���وح���ن  آه 

واع�����م�����ي ع���ي���ون���ي وات�����ل�����ف ال������روح
اشلون الصبر وحسن مذبوح

أبوذّيه:
ب���ق���ل���ب���ي م����أت����ك ي���ح���س���ن ي��ن��ص��اب

وذك��������رك م����ن مي����ر ال����دم����ع ي��ن��ص��اب
ينصاب ري�����ت  گ��ل��ب��ك  دون  گ��ل��ب��ي 

ع��ال��وط��ّي��ه ج��س��م��ك  دون  وج���س���م���ي 
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عن اإمامنا الر�سا Q: من تذّكر م�سابنا وبكى لما ارتكب مّنا 

ر بم�سابنا فبكى واأبكى  كان معنا في درجتنا يوم القيامة, ومن ذكَّ

لم تبك عينه يوم تبكي العيون, ومن جل�ض مجل�ساً يحيى فيه اأمرنا 

لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

فيه  يحّرمون  الجاهلّية  اأهل  �سهر كان  المحّرم  اإّن   :Q وعنه 

فيه  و�سبي  حرمتنا,  فيه  وهتكت  دماوؤنا,  فيه  فا�ستحّلت  القتال, 

ذرارينا ون�ساوؤنا, واأ�سرمت النيران في م�ساربنا, وانتهب ما فيها من 

ثقلنا, ولم ترع لر�سول اهلل P حرمة في اأمرنا.

اإّن يوم الح�سين اأقرح جفوننا, واأ�سبل دموعنا, واأذّل عزيزنا, باأر�ض 

كرب وبالء, واأورثتنا الكرب والبالء, اإلى يوم النق�ساء, فعلى مثل 

الح�سين فليبك الباكون, فاإّن البكاء عليه يحّط الذنوب العظام.

ثّم قال Q: كان اأبي �سلوات اهلل عليه )يعني الإمام الكاظم 

الكاآبة  وكانت  �ساحكاً,  يرى  ل  المحّرم  �سهر  دخل  اإذا   )Q

تغلب عليه حّتى يم�سي منه ع�سرة اأّيام, فاإذا كان يوم العا�سر كان 

ذلك اليوم يوم م�سيبته وحزنه وبكائه, ويقول: هو اليوم الذي قتل 

فيه الح�سين �سلوات اهلل عليه.

ونحن في هذه المجال�ض نوا�سي اأهل البيت R بحزننا وبكائنا 

وعزائنا, ونجتمع كما اأمرونا وكما كانوا يجتمعون للعزاء على �سّيد 

..Q ال�سهداء



24

نوا�سي ر�سول اهلل P...واأمير الموؤمنين وفاطمة الزهراء والإمام 

..R الح�سن

نوا�سي اإمامنا زين العابدينQالذي بكى على اأبيه الح�سين 

بقّية عمره ال�سريف بعد م�ساب كربالء..

لم يقّدم له طعام اأو �سراب اإّل بّله بدموع عينيه ويقول: كيف 

اآكل وكيف اأ�سرب؟ وقد قتل اأبي جائعاً وعط�ساناً!!

يمزجها  حّتى  بكى  الماء  لي�سرب  اإناًء  اأخذ  وكانQاإذا 

بدموعه, فقيل له في ذلك فقال: وكيف ل اأبكي وقد منع اأبي من 

الماء الذي كان مطلقاً لل�سباع والوحو�ض..

العابدين  زين  الإمام  ال�سادقQاأّن  الإمام  عن  ورد  لذلك 

اأحد البّكائين الخم�سة في التاريخ )اآدم ويعقوب ويو�سف وفاطمة 

بنت محّمد وعلّي بن الح�سين R(, فقد بكى الإمامQبقّية 

له  قال  حّتى  بكى  اإّل  طعام  و�سع  وما  كربالء,  واقعة  بعد  حياته 

اأن  عليك  اأخاف  اإّني  اهلل,  ر�سول  بن  يا  فداك  له: جعلت  مولى 

تكون من الهالكين, قال: اإّنما اأ�سكو بّثي وحزني اإلى اهلل, واأعلم 

من اهلل ما ل تعلمون, اإّني لم اأذكر م�سرع بني فاطمة اإّل خنقتني 

لذلك العبرة..

اأن  لحزنك  اآن  اأما  اهلل  ر�سول  بن  يا  الموالين:  اأحد  ي�ساأله 
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ينق�سي؟ فقال له ويحك! اإّن يعقوب النبّيQكان له اثنا ع�سر 

بكائه  كثرة  من  عيناه  ت  فابي�سّ منهم  واحداً  عنه  اهلل  فغيَّب  ابناً 

وكان  الغّم,  من  ظهره  واحدودب  الحزن  من  راأ�سه  و�ساب  عليه, 

ابنه حّياً في الدنيا, واأنا نظرت اإلى اأبي واأخي وعّمي و�سبعة ع�سر 

من اأهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينق�سي حزني؟!

��اِد ِرْزوؤَُك َف��اِدٌح ��َد الُعبَّ ُعَي��ا �َسيِّ دَّ َجَلٌل َت��َكاُد َلُه اجِلَب��اُل َت�سَ

اُر َقْد نْ�سَ
َ
ْهُل��وَن والأ

َ
ب��وَك والأ

َ
ُعَفاأ رَّ فِّ َحْوَلَك �سُ ْم�َسوا َوُهْم ِبالطَّ

َ
اأ

الأقطار  وفود  من  وفد  اأو  جماعة,  اإليه  اجتمع  وكانQكّلما 

راأى  فاإذا  اأحياناً  ال�سوق  اإلى  ويخرج  الماأ�ساة,  تلك  عليهم  يرّدد 

�سقيتها  ويقول: هل  منه  يدنو  اأو غيرها  �ساة  يذبح  اأن  يريد  جّزاراً 

نذبح حيواناً حّتى  اإّنا ل  اهلل  ر�سول  بن  يا  نعم  له:  فيقول  الماء؟ 

ن�سقيه ولو قلياًل من الماء, فيبكي الإمام زين العابدينQعند 

ذلك ويقول: لقد ُذبح اأبو عبد اهلل عط�ساناً!!

 َغاِمَرُه
ُ
ب��اَد اهلل

َ
َلْهفان��اَوْي��ُل الُف��راِت اأ  

ِ
ْغ��م ِبالرَّ َواِرَدُه  َوَردَّ 

ْبِط َباِرُدُه ى يِف �َسبيِل اهلِل َعْط�سانامَلْ ُيْطِفِ َحرَّ َغليِل ال�سِّ حّتى َق�سَ

ْب�ُض حّتى ُيْرَوى ِمْن َظَماأٍ
َ
 الك

ِ
َوُيْذَب��ُح اب��ُن ر�س��وِل اهلِل َظْماآنامَلْ ُيْذَبح
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و�سمع ذات يوم رجاًل ينادي في ال�سوق: اأَيها الّنا�ض ارحموني 

اأن  قّدر لك  لو  له:  الإمامQوقال  اإليه  فتوَجه  اأنا رجل غريب, 

تموت في هذه البلدة فهل تبقى بال دفن؟ فقال الرجل: اهلل اأكبر 

كيف اأبقى بال دفن واأنا رجل م�سلم وبين ظهرانيَّ اأّمة م�سلمة؟! 

تبقى  اأبتاه  يا  اأ�سفاه عليك  وا  وقال:  العابدين  زين  الإمام  فبكى 

..P ثالثة اأيَّام بال دفن واأنت ابن بنت ر�سول اهلل

نَّ ُكلَّ َم��َكاٍن َكْرَب��ال َل��َدى 
َ
َعْيِن��ي َوُكلَّ َزَماٍن َي��ْوُم َعا�ُسوراَكاأ

ى  َعَلى �َساِطي الُفراِت َق�سَ
ٍ
َظْم��اآَن َيْرُنو ِلَع��ْذِب املَاِء َمْقَروراَلْهِفي ِلَظام

نَّ َلُه ُفورااإِْن َيْب��َق ُمْلقًى ِبال َدْف��ٍن َفاإِ ْح�س��اِء َمْن َوالُه حَمْ
َ
َقْباً ِباأ

ولعّل اأكثر الم�سائب التي اأّثرت في قلبه ال�سريف تلك التي 

يذكرها لأبي حمزة الثمالّي حيث دخل عليه يوماً فراآه حزيناً كئيباً 

على عادة الإمام فقال له: �سّيدي, ما هذا البكاء؟ اأما اآن لحزنك 

اأن ينق�سي, اإّن القتل لكم عادة وكرامتكم من اهلل ال�سهادة, فقال 

اإّن  ذكرت,  كما  اأبا حمزة,  يا  �سعيك  اهلل  �سكر   :Q الإمام  له 

اأبا حمزة هل  القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل ال�سهادة, ولكن يا 

اأو هتكت قبل  اأّن امراأة مّنا اأ�سرت  اأو راأت عيناك  اأذناك  �سمعت 

يوم عا�سوراء؟! واهلل يا اأبا حمزة ما نظرت اإلى عّماتي واأخواتي اإّل 

وذكرت فرارهّن في البيداء من خيمة اإلى خيمة ومن خباء اإلى 
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خباء, والمنادي ينادي اأحرقوا خيام الظالمين..

ْعُيَنها
َ
َط��اَر الَق��ْوُم اأ

َ
ُرْعباً َغَداَة َعَلْيها ِخْدَرها َهَجُمواَوَحاِئ��راٍت اأ

 َحا�ِسَرًة
ِ
ْيِدي الَقْوم

َ
ُمَفُغوِدَرْت َبْنَ اأ ُت�ْسَبى َوَلْي�َض َتَرى َمْن ِفيِه َتْعَت�سِ

شعبي:
گلبي يبو حمزة تراهو اتفطر اوذاب 

انصاب مّحد  دهتني  اللي  املصيبه  مثل 
ذيك االقمار اللي امبنازلنه يزهرون 

م��ا يهجعون ال��ع��ب��ادة  م��ن  وال��ل��ي��ل ك��ل��ه 
اغصون كلهم  عاينتهم  اوع��ش��رة  سبعة 

ف��وگ ال��وط��ي��ة ام��ط��ّرح��ن اب��ح��ر االت���راب
الصناديد ذي��ك  جل��ل  راس��ي  نّكست  م��ا 

البيد زل���زل���وا  ب��ال��غ��اض��ري��ة  ق���ّص���روا  م���ا 
نّكسه الراسي ادخول زينب مجلس ايزيد 

شاب راسها  اليتامه  ن��وح  من  او  حسرى 
نعم يذكر الإمام ال�سّجادQال�سام وم�سائبهم فيها, ويحّدث 

ابنه الباقرQعند �سوؤاله عن حمل يزيد لهم وكيفّية دخوله على 

يزيد لعنه اهلل, ون�سوتنا خلفي على بغال )من غير �سرج( والفارطة 

خلفنا وحولنا الرماح, اإن دمعت من اأحدنا عين قرع راأ�سه بالرمح, 
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�سبايا  هوؤلء  ال�سام  اأهل  يا  �سائح:  دم�سق �ساح  اإذا دخلنا  حّتى 

اأهل البيت!!

ثّم يقول Q: اأوقفونا اأّوًل على باب من اأبواب الق�سر ثالث 

�ساعات في طلب الإذن من يزيد, ثّم اأدخلونا عليه ونحن مرّبطون 

بحبل واحد, وكان الحبل في عنقي وعنق عّمتي زينب واأّم كلثوم 

حّتى  �سربونا  الم�سي  عن  رنا  ق�سّ وكّلما  والبنات,  الن�ساء  وباقي 

اأدخلونا على يزيد..

ق���ص���د ظ���ع���ن احل������رم ك����وف����ان وال���ش���ام
اوس�����وط ال��ش��م��ر م��ن��ه��ا امل���ن وّش���ام  

ض���م���ي���ر ال����ع����دو م���ن���ه م�����ات وال����ش����ام
ب����ا رح����م����ة س���ب���اه���ا ال��ف��اط��م��ي��ة  

�ْسُرَوَلْهِفي ِلَزْيِن الَعاِبديَن َوَقْد �َسرى
َ
�ِس��راً َعِلي��اًل ل ُيَفكُّ َل��ُه اأ

َ
اأ

ُهْم َوِمْن َحْوِلِهنَّ ال�سُر ُيْهَتُك َواخِلْدُر واآُل َر�س��وِل اهلِل ُت�ْسَبى ِن�ساوؤُ
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الليلة الرابعة:

 مجلس الحر الرياحّي:

ِجيِّ َغراُم َقاُمواَلَقْد َهاَج يِف َقْلِبي ال�سَّ
َ
اأ  

ِ
الَغِني��م ِبَجْرع��اِء  ِلَرْكٍب 

ْمَع اإِْثَر َم�َسِرِهْم َذْلُت الدَّ
َ
َدم��اً َواحَل�َس��ا ِمنِّي َع��َراُه �ِسَقاُم�َسَروا َفاأ

ِلُكْم ْحَباَبنا َهْل ِمَن �َسبيٍل ِلَو�سْ
َ
اأ
َ
َفَيْحَي��ى ُف��وؤاٌد َل��جَّ ِفي��ِه ُهي��اُماأ

َواُمَوَه��ْل نَْلَتِقي َبْعَد الِفراِق �ُسَوْيَعًة
ُ
ِجيِّ اأ َفُيْطَفى ِمَن الَقْلِب ال�سَّ

باَبَة والَهَوى َقاُمواَفيا �َسْعُد َدَع َعْنَك ال�سَّ
َ
ُفوِف اأ ْج َعَلى َمْن ِبالطُّ َوَعرِّ

ٍ
ِثي��ِل ِكَراُمَوَحيِّي ِكراماً ِم��ْن �ُسالَلِة َها�ِسم

َ
َنَْته��ا اإىل املَْج��ِد الأ

ًة �ْس��َرًة َها�ِسِميَّ
ُ
اأ ْف��ِدي 

َ
اأ ماِك َمقاُمِبَنْف�ِسي  َلَه��ا َقْد �َسما َفْوَق ال�سِّ

��ٍة َميَّ
ُ
اأ َب��ْنَ  اهلِل  ِدي��َن  نَّ 

َ
اأ ْت 

َ
 ِطَغاُمَراأ

ُ
َتالَع��ُب َفي��ِه َم��ا َت�َس��اء

يِن ُفر�ساُن َغاِلٍب ِر الدِّ �ِض ال�سديِد ِو�َساُمَفَقاَمْت ِلَن�سْ
ْ
َعَلْيها ِمَن الَباأ

ٍ
ع ِب ِبْنَ ُمَب�سَّ ْ ْن َثَووا يِف الرُّ

َ
َه��اُماإىل اأ َتطاَي��َر  ِمْن��ُه  َوُمْنَعِف��ٍر 
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�س��وِل ُمناِدياً َح��راُمَفَجاَءُه��ْم �ِسْبُط الرَّ َفاملََن��اُم  ُهُب��وا  ��اَي  ِحبَّ
َ
اأ

نُتُم
َ
ْبَق��ى َوِحيداً َواأ

َ
يُتْم َباأْن اأ عيِد ِنَياُمَر�سِ حاي��ا َعَلى َوْجِه ال�سَّ �سَ

شعبي:
ميهم ووگ���������ف  ح����س����ن  ت����ع����ّن����اه����م 

ل���گ���اه���م ع���ال���وط���ي���ة اي���س���ي���ل دم��ه��م
ويكلهم بيته  اه��ل  اع��ل��ى  دم��ع��ه  سكب 

ع����ل����ّي اف�����راگ�����ك�����م ي�����ك�����رام ي���زح���م
اش���ل���ون اع��ي��ون��ك��م ي��ه��ل ال���وف���ا ات��ن��ام

باخليام الج����ت  احل�����رم  ت��س��م��ع��ون  او 
گ���ام���ت ت��ض��ط��رب ع��ال��گ��اع االج���س���ام

احمل����ت����م ل���������وال  ت����ن����ه����ض  اورادت 
أبوذّيه:

ب����ال����ط����ف ل���ه���ي���ب ال����ش����م����س واحل�����ر
واحل�����ر ال����ع����ب����د  دم  اوس����������ال  ذاب 

وه���������ال وح����ب����ي����ب ال����ل����ي����ث واحل�����ر
ه������ووا م���ث���ل ال���ن���ج���وم اع���ل���ى ال���وط���ّي���ه
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لم يكن الحّر بن يزيد الرياحّي في اأفعاله واأقواله يحمل العداوة 

للح�سين Q, بل بدا احترامه وتقديره له Q, ولذلك عندما 

�سّلى الح�سينQباأ�سحابه �سّلى الحّر معه..

وعندما قال له الح�سين Q: ثكلتك اأّمك ما تريد؟ قال له 

الحّر: يا اأبا عبد اهلل لو اأّن غيرك من العرب يقولها لي لأجبته وما 

تركت ذكر اأّمه بالثكل كائناً من كان, ولكن واهلل ما لي اإلى ذكر 

اأّمك من �سبيل اإّل باأح�سن ما اأقدر عليه..

وقد كان الحّر فيمن �سبقت له من اهلل الح�سنى, واإن كان في 

ظاهر الحال وقبل وروده اإلى كربالء لي�ض منهم..

ولذلك عندما وّجهه عبيد اهلل بن زياد اإلى الح�سينQقال 

من  فنوديت  زياد-  ابن  ق�سر  يعني  الق�سر-  من  خرجت  الحّر: 

ما  واهلل  فقلت:  اأحداً,  اأَر  فلم  فالتفّت  بخير,  حّر  يا  اأب�سر  خلفي: 

.Q هذه ب�سارة واأنا اأ�سير اإلى الح�سين

ومن هنا عندما تكامل جي�ض عمر بن �سعد وعرف الحّر عزم 

قلياًل  الح�سين  من  يدنو  وجعل  عنهم  تنّحى  القتال,  على  القوم 

قلياًل وهو يرتعد ويرتجف, فا�ستنكر عليه رجل كان بقربه واعتقد 

اأّنه يرتجف من خوف القتال, قائاًل له: لو قيل لي من اأ�سجع اأهل 

الكوفة لما عدوتك, فما هذا الذي اأرى منك؟ فقال له الحّر: اإّني 
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واهلل اأخّير نف�سي بين الجّنة والّنار, فواهلل ل اأختار على الجّنة �سيئاً 

عت وُحِرقت. ولو قطِّ

وكان مع الحّر ابنه, فخاطبه قائاًل بني ل طاقة لي على العار ول 

على غ�سب الجّبار, فقال وما ذاك يا اأبه؟ قال: يا بني اأما ت�سمع 

�سوت ابن بنت ر�سول اهلل يطلب النا�سر والمعين, بني هلمَّ بنا 

اإليه. 

مطاأطئ  الح�سين  نحو  وتوّجه  ولده  ولحقه  فر�سه  �سرب  ثّم 

اإليك  اللهّم  يقول:  وهو  ظهره  على  تر�سه  وَقَلَب  منك�سراً  الراأ�ض 

تبت فتب علّي, فلّما دنا من الح�سينQ�ساح: ال�سالم عليك يا 

 :Q اأبا عبد اهلل ال�سالم عليك يا بن ر�سول اهلل, فاأجابه الح�سين

وعليك ال�سالم, ارفع راأ�سك من اأنت؟ قال: �سّيدي اأنا �ساحبك 

الذي حب�ستك عن الرجوع و�سايرتك في الطريق, وجعجعت بك 

في هذا المكان, اأنا الحّر, واهلل يا �سّيدي ما كنت اأظّن اأّن القوم 

يبلغون بك اإلى ما اأرى, واأنا الآن تائب نادم, فهل لي من توبة؟ 

فقال له الح�سين Q: نعم اإن تبت يتوب اهلل عليك, انزل يغفر 

اهلل لك.

فقال الحّر: �سّيدي اأنا لك فار�ساً خير مّني راجاًل, اأقاتلهم على 

فر�سي �ساعة واإلى النزول ي�سير اآخر اأمري, يا بن ر�سول اهلل كنت 
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اأّول خارج عليك فائذن لي اأن اأكون اأّول قتيل بين يديك -يعني 

من ذلك الوقت-, واأّول من ي�سافح جّدك غداً فقال له الح�سين 

Q: فا�سنع رحمك اهلل ما بدا لك, فتقّدم الحّر للقتال متوّجهاً 

نحو الأعداء, وعظهم وحّذرهم ون�سحهم فلم ينفع الن�سح, فجّرد 

�سيفه وحمل عليهم يقاتلهم وهو يقول:

ْيِف َوى ال�سَّ
ْ
ْعناِقُك��ْم ِبال�سيِفاإِنِّ اأن��ا احُل��رُّ َوَم��اأ

َ
��ِرُب يِف اأ �سْ

َ
اأ

ْر�ِض اخَلْيِف
َ
َرى ِم��ْن َحْيِفِعْن َخْرِ َمْن َحلَّ ِباأ

َ
ِرُبُك��ْم ول اأ �سْ

َ
اأ

فما زال يقاتلهم حّتى اأكثر فيهم القتلى, وعقروا فر�سه فجعل 

الأر�ض  اإلى  اأردوه  حّتى  وتكاثروا  عليه  فحملوا  راجاًل,  يقاتل 

�سريعاً, ف�ساح: ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل �سّيدي اأدركني!

اأ�سحاب  احتمله  رواية:  وفي   ,Q الح�سين  اإليه  فم�سى 

الح�سينQحّتى و�سعوه بين يديه, وكان به رمق, فجعل الإمام 

وهو  ال�سهادة(,  يا حّر هذه  لك  )هنيئاً  التراب عن وجهه  يم�سح 

في  و�سعيد  الدنيا  في  حرٌّ  اأّمك,  �سّمتك  كما  حرٌّ  اأنت  يقول: 

الآخرة, ثّم اأن�ساأQيقول:- وفي رواية اأّن هذه الأبيات لعلّي بن 

:-Q الح�سين

ِ
ِري��اح َبن��ي  ُح��رُّ  احُل��رُّ  َلِنْع��َم 

ِ
ماح ب��وٌر ِعْن��َد ُم�ْسَتَب��ِك الرِّ �سَ

َوِنْع��َم احُل��رُّ اإْذ َوا�َس��ى ُح�َسْيناً
ِ

َب��اح َوَج��اَد ِبَنْف�ِس��ِه ِعْن��َد ال�سَّ
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اج�������اه اح����س����ن ش���ب���ه ال���ل���ي���ث ي��ه��در
ينثر اع���ل���ي���ه  ال����ع����ن  ودم�������ع  ي���گ���ل���ه 

أم������ك م����ا خ���ط���ت م����ن س���م���ت���ك حر
م��س��ح ع��ن��ه ال����ت����راب وص�����اح ي���ا وي��ل

وهكذا كان ي�سنع الإمام الح�سينQمع كّل �سهيد ي�سقط من 

 ,Q اأ�سحابه, وكّلما توّجه واحد من الأ�سحاب يوّدع الح�سين

 :Q الح�سين  فيجيبه  اهلل  ر�سول  بن  يا  عليك  ال�سالم  قائاًل: 

من  تعالى: {فمنهم  قوله  ويقراأ  ال�سالم, ونحن خلفك,  وعليك 

ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال}, حّتى ق�سوا عن 

اآخرهم..

ْك��َبَ ِعي��ٍد
َ
ْدَرُك��وا ِباحُل�س��ْنِ اأ

ّ
اِحياأ �سَ

َ
ُفوِف اأ َفَغَدوا يِف ِمَنى الطُّ

ْقَبُلوا
َ
 َواأ

ِ
ُروع نُْف�ِضَلِب�ُسوا الُقلوَب َعَلى الدُّ

َ
الأ ِذه��اِب  َعَلى  َيَتَهاَفُتوَن 

��ُروا احُل�َسَن َفيا َلَها ِمْن ِفْتَيٍة لِب�ُسوا ِمْن �ُسْنُد�ِضنَ�سَ
ُ
َعاُفوا احَلياَة َواأ

من  يرى  فال  و�سماًل,  يميناً  ينظر  ي�ستنه�سهم,  اأمامهم  وقف 

اأنينه, فنادى:  اإّل من �سافح التراب جبينه وقطع الحمام  اأن�ساره 

تجيبون,  فال  اأناديكم  لي  ما  الهيجاء,  فر�سان  ويا  ال�سفا  اأبطال  يا 

حالت  اأم  تنتبهون,  اأرجوكم  نيام  اأاأنتم  ت�سمعون,  فال  واأدعوكم 

موّدتكم عن اإمامكم فال تن�سروه؟ هذه ن�ساء الر�سول لفقدكم قد 



35

عالهن النحول, فقوموا عن نومتكم اأّيها الكرام, وادفعوا عن حرم 

وغدر  المنون,  ريب  واهلل  �سرعكم  ولكن  اللئام,  الطغاة  الر�سول 

رون.. بكم الدهر الخوؤون, واإّل لما كنتم عن ن�سرتي تق�سّ

ثّم نادى ب�سوت حزين يقّطع القلوب:

يا حبيب بن مظاهر, ويا زهير بن القين, ويا هالل بن نافع, ويا 

م�سلم بن عو�سجة, ويا حّر الرياحّي, ويا فالن, ويا فالن..

ي�����ه�����ل ال�����ش�����ي�����م ه���������ذا م���ح���ل���ك���م
ول����ل����م����ع����رك����ة ن������ذخ������ر ه���م���م���ك���م

ش����ن����ه����و ال������ع������ذر ي������ك������رام م��ن��ك��م
ت������خ������ّل������ون ب������ال������ذل������ة ح����رم����ك����م

اش���ل���ون ع��ي��ون��ك��م ي��ه��ل ال���وف���ا ات��ن��ام
باخليام الج����ت  احل�����رم  ت��س��م��ع��ون  او 

ك���ام���ت ت��ض��ط��رب ع��ال��گ��اع االج���س���ام
احمل���ت���م ل��������وال  ت���ن���ت���ه���ض  اورادت 

ب���ع���د ه���ي���ه���ات ده������ري ب��ي��ك��م اي���ع���ود
اردود ب���ي���ك���م  راس�������ي  اش����ي����ل  ورد 

للزنود ف���اض���ل  اب�����و  اك����ف����وف  اوت�������رد 
وت�����ت�����امي ال�����ن�����وب اج���������روح االك���ب���ر
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َحاَب الَوفا ُقِتُلوا �سْ
َ
ْبُط اأ ى ال�سِّ

َ
ْيَن الَفاِر�ُض الَبَطُلمَلَّا َراأ

َ
ِل اأ نَاَدى اأَبا الَف�سْ

ْرواَح َقْد َبَذُلوا
َ
ْيَن َمْن ُدوَن الأ

َ
ْم�ِض َكاُنوا َمِعي َوالَيوَم َقْد َرَحُلواَواأ

َ
ِبالأ

ِن���َران���ا ال���َق���ْل���ِب  ���َوْي���دا  ����سُ يِف  ���ُف���وا  َوَخ���لَّ
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الليلة الخامسة:

 مجلس مسلم بن عقيل:

ُمتالِط��ُمَقْد َخا�َض َبْحَر املَْوِت يِف َحَمالتِه فاِحِه��ْم  ِب�سِ َوُعَباُب��ُه 

َع الَثناَي��ا يِف الَوَغى َتْبِكي الِع��َدى َوالَثغُر ِمنُه َبا�ِسُمَوَتراُه َط��الَّ

م��اَن ِلَغْدِره��ا
َ
َعالِئ��ُمَق��ْد اآَمَنْت��ُه َول اأ ��نُّ  ُتِ ِمَّ��ا  َل��ُه  َفَب��َدْت 

َغا�ِس���ُم�َسَلَبْت��ُه لَمَة َحْرِبِه ُث��مَّ اْغَتَدى َظُل��وٌم  ِفي��ِه  ��راً  مِّ
َ
ُمَتاأ

ما ُمْلَتِهَب الُفوؤاِد ِمْن الظَّ �َسَرتُه 
َ
َوَلُه َعَل��ى الَوَجناِت َدْمٌع �َساِجُماأ

َق��اِدُممَلْ َيْبِك ِمْن َخْوٍف َعَلى نََف�ٍض َلُه َرْك��ٌب  ْب��كاُه 
َ
اأ ��ُه  َلِكنَّ

ْن ُيالقَي ما َلَقى
َ
ِم��ْن َغْدِرِهْم َفُتب��اُح ِمنُه حَماِرُمَيْبِكي ُح�َسْيناً اأ

ِر الَّذي ْغي��اِن ِمنُه َقَواِئُمَفَرَمْت��ُه َمْكُتوفاً ِمَن الَق�سْ َقاَمْت َعَلى الطُّ

 ُيْرَمى ِمَن ال�
ٍ
 َولي�َض َيْحُنو َراِحُمَوا َلْهَفَت��اُه مِلُ�ْسِل��م

ِ
ِر املَ�ُسوم �َق�سْ
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�ْسواِق َجْهراً ِج�ْسُم َمْن
َ
َراِغُمَوُيَجرُّ يِف الأ  �سَ

ِ
َراح َرِف ال�سُّ ُتْنِميِه ِلل�سَّ

�ْسَبَل ال�
َ
ِة َكاِظُمَقْد َهدَّ َمْقَتُلُه احُل�سَن َفاأ اِت َوُهَو َل��َدى املُِلمَّ �َعَبَ

أبوذية:
م��س��ل��م م����ن وگ�����ع وال���س���ي���ف ط���رف���اه

ط��رفاه اي��دي��ر  اليمة  أب��و  اح�سي�ن  على   
ي���ن���ظ�������ر مي���ي���َن�������ه وي����س���������راه ط�����������رف���اه

ال���زك���ي���ة ي������ن  جت������ي  ال  اوي�������ن�������ادي 

وه�اني ح��ي��ل��ي  ه�����ّد  ك����وف����ان  ع��م�����ل 
وه���ان���ي ط���ّي���ب  ص��ن��ع��ه  م��ش��رب�����ي  وال 

ي�����������ا وس����ف����ه رج������ل م���س���ل���م وه�������ان���ي 
ب���ح���ب���ل ب����ال����س����وق ج�����ّروه�����م س���وّي���ه 
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عن ابن عّبا�ض, قال: قال علّيQلر�سول اهلل P: يا ر�سول 

حّباً  حّبين:  لأحّبه  اإّني  واهلل  اإي  قال:  عقياًل؟  لتحّب  اإّنك  اهلل, 

له, وحّباً لحّب اأبي طالب له, واإّن ولده لمقتول في محّبة ولدك, 

فتدمع عليه عيون الموؤمنين, وت�سّلي عليه المالئكة المقّربون. ثّم 

بكى ر�سول اهلل P حّتى جرت دموعه على �سدره, ثّم قال: اإلى 

اهلل اأ�سكو ما تلقى عترتي من بعدي.

ًة  األيمة ومحرقة للقلوب, خا�سّ اإنَّ م�سيبة م�سلم م�سيبة  وفعاًل 

و�سفير   Rالبيت اأهل  عند  العزيز  وهو  الكوفة  اإلى  اأقبل  واأّنه 

ة, وقد بايعه اأكثر من ثمانية ع�سر األفاً, كّلهم  الح�سين وممّثله خا�سّ

اأعينهم ثّم �سرعان ما  يقراأون كتاب الح�سينQ وي�سعون على 

خذلوا م�سلم و�سّيعوا بيعتهم

�ْسَلُم��وه
َ
اأ َوَق��ْد  َخَذُل��وُه  َح��هَوَق��ْد  َوا�سِ َت��َزْل  مَلْ  َوَغْدَرُتُه��ْم 

فو�ض الَفاِدَح��هَفيا ْب��َن َعقيٍل َفَدْت��َك النُّ ِت��َك  َرِزيَّ  
ِ
ِلِعْظ��م

الُقل��وب مِبَ��ذاَب  ِلَه��ا  ��هِلَنْب��ِك  املَاحِلَ ْدُمِعن��ا 
َ
اأ َق��ْدُر  َفَم��ا 

اِفَحهَبَكْتَك َدماً يا اب��َن َعمِّ احُل�سن ال�سَّ �ِسيَعِتَك  َم��َداِم��ُع 

��ي��َك َغ���اِدَي���ًة َراِئ��َح��هَول َبِرَح��ْت َهاِط��الُت الُعي��ون ��يِّ
ُتَ

فما اأن دخل ابن زياد لعنه اهلل الكوفة وهّدد اأهلها ورّغب منا�سريه 

حّتى تفّرق الّنا�ض عن م�سلم, كان ياأتي الأب اإلى ابنه والأّم اإلى 
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ولدها والأخ لأخيه يقولون ما لنا والدخول بين ال�سالطين! )ما 

لنا والدخول في ال�سيا�سة(.

وا عن م�سلم وتفّرقوا حّتى توّجه في مجموعة كبيرة اإلى  انف�سّ

الم�سجد في الكوفة و�سّلى المغرب فتفّرقوا بعد ال�سالة وما بقي 

تفّرقوا  بهم  واإذا  الم�سجد  من  م�سلم  خرج  اأ�سخا�ض.  ع�سرة  اإّل 

جميعاً ولم يبَق معه �سخ�ض واحد يدّله على الطريق وهو الغريب 

في تلك البالد. لتت�سّوروا هذه الغربة والمظلومّية لم�سلم, وهو القائد 

والعظيم, ول يدري اأين يذهب حّتى و�سل اإلى باب دار امراأة ُيقال 

ف�سّلم  الّنا�ض(,  مع  لها خرج  ابناً  تنتظر  واقفة  )كانت  لها: طوعة, 

عليها, ورّدت ال�سالم, ف�ساألها �سربة من الماء فاأتت له بالماء و�سرب 

وحمد اهلل. ثّم دخلت المراأة اإلى بيتها وخرجت فراأت م�سلماً ما زال 

واقفاً على باب الدار, فقالت له: يا عبد اهلل األم ت�سرب الماء؟ قال: 

بلى, فقالت: فاذهب اإلى اأهلك, ف�سكت م�سلم, ثّم اأعادت القول 

ثانيًة فلم يرّد عليها. تاأّمَلت هذه المراأة ال�سالحة بم�سلم راأيت عليه 

مهابة الإيمان والتقوى و�سيماء ال�سالحين, فكّلمته بهذا العنوان 

وقالت: اأ�سلحك اهلل يا عبد اهلل ل ي�سلح لك الوقوف على باب 

داري ول اأحلَّه لك, فقال لها: اأمة اهلل مالي في هذا الِم�سر اأهل 

ول ع�سيرة فهل لِك اأجر ومعروف اأن ت�سيفيني �سواد هذه الليلة, 
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ولعّلي مكافئِك يوم القيامة! قالت: ومن اأنَت حّتى تكافئني يوم 

القيامة؟ قال: اأنا م�سلم ابن عقيل غدر بي اأهل م�سركم هذا وبقيت 

وحيداً فريداً )وام�سلماه وا�سّيداه واغريباه(.

مستديرة وع��ي��ن��ه  ي��گ��ل��ه��ا  )وي����ل����ي( 
ع���ش���ي���رة وال  ع������ن������دي  أه���������ل  ال 

غ�����ري�����ب وع�����م�����ام�����ي ب����غ����ي����ر دي������رة
وم����ث����ل ح����ي����رت����ي م�����ا ج�������رت ح���ي���رة

أن�������ا م���س���ل���م ال����ف����اق����د ن���ص���ي���رة
فقالت له: اأنت م�سلم ابن عقيل )اأنت ابن عّم الح�سين( اأدخل 

�سّيدي فداك اأبي واأّمي..

هالليل ض��ي��ف  وع���ن���دك  م��س��ل��م  أن����ه 
ال���دم���ع هليل وم��ن��ه��ا  ط���وع���ة  ف���رح���ت 

هاليل وال����وج����ه  وس���ع���ه  رح����ب  ع��ل��ى 
ب������س������رور ات����ف����ض����ل وم������ّن������ه ع���ل���ّي���ه

هنيئاً لهذه المراأة ال�سالحة بهذا ال�سرف العظيم, اأدخلته اإلى 

بيتها قّدمت له الع�ساء اأبى اأن ياأكل وبقى تلك الليلة قائماً راكعاً 

�ساجداً قارئاً للقراآن ذاكراً هلل تعالى. وهّودت عيناه قبل الفجر فراأى 

عّمه اأمير الموؤمنينQيقول له: يا م�سلم الوحى الوحى, العجل 

العجل )فعلم اأّنه الفراق واأّنها اآخر ليلة له من الدنيا( فقام و�سّلى 



42

الفجر وما �ساء من النفل, وبينما هو كذلك واإذا ِبَخْيل ابن زياد 

)لع( تقتحم عليه, فلب�ض لمة الحرب, و�سّد على الفر�سان والخيل 

والرجال بكّل باأ�ٍض و�سجاعة كالأ�سد الغ�سبان وهو يقول: يا نف�ض 

اإلى الموت الذي لي�ض له من محي�ض, حّتى اأخرجهم  اخرجي 

من الدار, ثّم عادوا, فحمل عليهم وهو يقاتلهم وهم �سبعون فار�ساً 

وراجاًل يحا�سروه فيرّدهم قائاًل:

اِنُع نَت �سَ
َ
َنْع َوْيَك َما اأ نَْت ِبَكاأ�ِض املَْوِت ل �َسكَّ َجاِرُعُهَو املَْوُت َفا�سْ

َ
َفاأ

م��ِر اهلِل َج��لَّ َجالُلُه
َ
��ْباً ِلأ َفُحْكُم َق�ساِء اهلِل يِف اخَلْلِق َذاِئُعَف�سَ

عّمه  باأ�ض  اإّل  مثله  ُي�سهد  لم  باأ�ساً  واأراهم  فيهم  القتل  فاأكثر 

الأ�سعث  بن  )محّمد  الكتيبة  قائد  طلب  حّتى  الموؤمنين..  اأمير 

ل�سعفه و�سعف  فوّبخه  زياد )لع(  ابن  والنجدة من  المدد  )لع(( 

اأ�سحابه اأمام رجل وحيد فاأجابه اأّنه اأ�سٌد �سرغام وبطل همام من 

اآل الر�سول الكرام...

اأثِخَن  يقاتلهم حّتى  يزل م�سلم  ولم  والرجال,  بال�سالح  فمّده 

بالجراح لأّنهم احتو�سوه من كّل جانب ومكان, ففرقة ترميه من 

هام,  بال�سِّ وفرقة  بالّرماح  وفرقة  والحجارة,  بالّنار  ال�سطوح  اأعالي 

يوف, وهذا وقد �سربوه على فمه الطاهر فقطعت �سفته  واأخرى بال�سُّ

العليا, ووقف لي�ستريح )ر�سوان اهلل عليه(, فقال له ابن الأ�سعث 
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)لعنه اهلل(: لك الأمان يا م�سلم ل تقتل نف�سك. فقال: اأّي اأمان 

للغدرة الفجرة. واأقبل يقاتلهم وهو يقول:

ُح��ّراً اإّل  ْقَت��ُل 
ُ
اأ ل  ْق�َسْم��ُت 

َ
ْي��ُت املَ��ْوَت �َسيئ��اً ُنْكراًاأ

َ
َواإْن َراأ

اُكلُّ اْم��ِرىٍء َيْوم��اً ُم��اَلٍق �َسّراً َغ��رَّ
ُ
اأ اأْو  ْخ��َدَع 

ُ
اأ ْن 

َ
اأ َهْيَه��اَت 

فاأ�سند  القتال,  عن  وعجز  الجراحات  فيه  اأكثروا  حّتى  فقاتل 

ظهره اإلى جنب جدار ف�سربوه بال�سهام والأحجار, فقال: ما لكم 

النبّي  بيت  اأهل  من  واأنا  الكّفار؟  ُترمى  كما  بالحجارة  ترمونني 

الأبرار, األ ترعون ر�سول اهلل في عترته...

عند ذلك �سربه رجل من خلفه بعمود من حديد على راأ�سه, 

 فخّر اإلى الأر�ِض �سريعاً, وقيل: حفروا له حفرة 
ٍ

وقيل طعنه برمح

بجراحاته, فتكاثروا عليه بين من يطعنه برمحه  فوقع فيها, مثخناً 

 – اإلى عبيد اهلل ابن زياد  اأخذوه  وبين من ي�سربه ب�سيفه, حّتى 

اآجركم اهلل- اأركبوه على بغلٍة مجّرداً من �سيفه موثوقاً كتافاً, فجعل 

م�سلم يبكي, فقال له رجل: - جئت تطلب اأمراً عظيماً- واإّن من 

يبكي,  ل  بك  نزل  ما  مثل  به  نزل  اإذا  تطلب  الذي  مثل  يطلب 

فقال: واهلل ما لنف�سي بكيت, ول لها من القتل اأرثي, واإن كنت 

لم اأحّب لها طرفة عيٍن تلفاً, ولكن اأبكي لأهلي المقبلين, اأبكي 

للح�سين واآل الح�سين.
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َغا�ِس��ُم �َسَلَبْت��ُه لَمَة َحْرِبِه ُث��مَّ اْغَتَدى  َظل��وٌم  ِفي��ِه  ��راً  ُمَتاأمِّ

ما ْت��ُه ُمْلَتِهَب الُف��وؤاِد ِمْن الظَّ
َ
َوَلُه َعَل��ى الَوَجناِت َدْمٌع �َساِجُمَراأ

َق��اِدُممَلْ َيْبِك ِمْن َخ��ْوٍف َعَلى نَْف�ٍض َرْك��ٌب  ْب��َكاُه 
َ
اأ ��ُه  َلِكنَّ

ْن ُيالِقي َما َلِقي
َ
ِم��ْن َغْدِرِهْم َفُتب��اُح ِمنُه حَماِرُمَيْبِكي ُح�َسْيناً اأ

وي��������ن ال����������ذي ي�����وص�����ل ب����ه����ل ح��ن
حسن وي����خ����ب����ر  امل����دي����ن����ة  ل�������رض   

م����س����ل����م وح������ي������د وم�������ال�������ه م���ع���ن
ص����وب����ن ال�������ق�������وم  ع����ل����ي����ه  دارت 

بالعن اي����دي����ر  وظ�����ل  ك���ت���ف���وه   
ثالث مّرات م�سلم ذكر الح�سينQووا�ساه و�سّلم عليه قبل 

�سهادته, كانت هذه المّرة الأولى, والمّرة الثانية حينما جاوؤوا به 

اإلى ق�سر الإمارة, اأراد اأن ي�سرب من قّلة فيها ماء باردة مو�سوعة 

على باب الق�سر, وكان في اأ�سّد وغاية الظماأ لكّنه منعه لئيم من 

ماًء  فيه  اإليه بقدح  اأحدهم وجيء  ال�سرب منها, حّتى رقَّ لحاله 

ومعه كاأ�ض, ف�سّب فيه لي�سرب واأدناه من فمه واإذا بالكاأ�ض يمتلىء 

اأن  يقدر  ولم  ثانية  الماء  �سّب  ثّم  الماء,  ذلك  م�سلم  فرمى  دماً, 

ي�سرب, ثّم اأراد اأن ي�سرب ثالثًة واإذا بثناياه �سقطت في القدح..

فقال: الحمد هلل لو كان لي من الرزق المق�سوم ل�سربته )نعم وا�سى 
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الح�سين في �سهادته فاأبى اأن يموت اإّل ظماآناً ك�سّيد ال�سهداء(.

ا نَْف�ُسَك اخَتاَرْت َلَها َعَط�َساً نَّ
َ
 َعْط�َساناَكاأ

ُ
ْبط ي ال�سِّ ْن �َسَيْق�سِ

َ
مَلَّا َدَرْت اأ

ْرَبٍة �َساِئُقها َبْكُر ابُن َحْمَرانا َفَلْم ُتِطْق اأْن َت�ِسيَغ املاَء َعْن َظَماأٍ ِمْن �سَ

َص�����ع�����د ل���ل���ق���ص���ر وال�������ق�������وم وي������اه
ط��ل��ب م����اي ال��ي��ط��ف��ي ج���م���رة اح��ش��اه

س���ق���وه وب����ال����ق����دح ِس���ق���ط���ت ث��ن��اي��اه
باحلسن  زي�����اد  اب����ن  ع��ل��ى  س���ّل���م  وم����ا 
عاً  والمّرة الثالثة التي ذكر فيها م�سلم الح�سين و�سّلم عليه مودِّ

حينما �سعدوا به اإلى اأعلى ق�سر الإمارة وجراحاته تنزف والعط�ض 

قد اأخذ به وهو يذكر اهلل )بعد اأن جرى بينه وبين ابن زياد )لع( 

محاورة قا�سية حيث لم ي�سّلم فيه م�سلم على ابن زياد )لع( ورّد 

عليه �ستمه لعلّي والح�سن والح�سين R  قائاًل: اأنت واأبوك اأحّق 

بال�ستم فاق�ِض ما اأنت قا�ٍض يا عدّو اهلل(. ولّما راأى م�سلم ال�سيف 

احكم  اللهّم  وقال:  ركعتين  ف�سّلى  لي�سّلي,  ا�ستمهلهم  م�سهوراً 

 غّرونا وخذلونا وكّذبونا, وتوّجه نحو المدينة و�ساح: 
ٍ
بيننا وبين قوم

ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل, ال�سالم عليك يا ابن ر�سول اهلل.

)آه( صعدوا مبسلم والدمع يجري من العن
حسن يخاطب  للحجاز  بوجهه  توجه   

جتوني ال  ردوا  م��ق��ت��ول  أن����ا  ي��ح��س��ن 
بايعوني م��ا  ع��گ��ب  ك��وف��ة  أه���ل  خ��ان��وا 
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سلموني ك��ل��ه��م  زي����اد  اب����ن  ول��ل��ك��اف��ر 
بعيدين ع��ن��ي  ه��ل��ي  ي���ا  وان���ت���وا  م��ف��رد   

يقول عن  فمنهم من  الق�سر  اجتمعوا حول  قد  الّنا�ض  وبينما 

من  ومنهم  ال�سام,  اإلى  ي�سوقونه  يقول  من  ومنهم  يقتلونه,  م�سلم 

يظّن اأّنه يحب�ض حّتى ياأتي الخبر من ال�سام- يا موؤمنون- عّظم اهلل 

لكم الأجر واإذا بجّثة م�سلم تهوى من اأعلى ق�سر الإمارة بال راأ�ض, 

ثّم يتبعها راأ�سه ال�سريف- رحم اهلل المنادي: وام�سلماه وا�سّيداه... 

)ثّم ربطوا رجله بالحبال وكذلك فعلوا بهاني ابن عروه )ر�سوان 

اهلل عليه( بعد اأن قتلوه وجّروهما في اأزقة الكوفة و�سوارعها(

مِتهلوه  ال  فيهم  زي���اد  اب��ن  ال��دع��ي  ص��اح 
ب��ال��ع��ج��ل م����ن ال���ق���ص���ر ل���ل���گ���اع ذب����وه

سحبوه بالسوق  واجلسد  كرميه  گطعوا 
الدين ف��ج��ع��ة  وا  امل����ا  ب���ن  م���ا  ب��احل��ب��ل 

وِق وابِن َعقيِلّفاإْن ُكْنِت ل َتْدريَن َما املَْوُت َفانُْظِري اإىل َهان��ىٍء ِبال�سُّ

ْيُف َوْجَهُه َم ال�سَّ َواآَخ��َر َيْه��ِوي ِمْن ِطم��اِر َقتيِلاإىل َبَطٍل َقْد َه�سَّ

ُلوا ْمِثيُلَرَبُط��وا ِبِرْجَلْي��ِه احِلب��اَل َوَمثَّ اَبِن��ي التَّ �سَ
َ
ِفي��ِه َفَلْي��َت اأ
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الليلة السادسة:

:Q مجلس أصحاب الحسين 

ارياِت لَها َجُمَم�َسوا اإىل احَلْرِب َم�ْسَي ال�سَّ
َ
اَرُعوا املَْوَت ِفيها َوالَقنا اأ َف�سَ

َطاِفَحًة املَ��ْوِت  ِغَماَر  َن  ْمواُجها الِبي�ُض يِف الَهاماِت َتْلَتِطُمَوخاِئ�سِ
َ
اأ

فِّ اإْن ُقِتُلوا َة َيْوَم الطَّ ا�سَ ْ َتْثُبْت َلُهْم َقَدُمَول َغ�سَ
ِ

ْباً ِبَهْيجاَء مل �سَ

با َكَرماً ُهْم َتَْت ال�سَّ ْبُ ْفناُهُم �سَ
َ
ْوا َوِرداُه��ُم ِمْلوؤُُه َكَرُماأ َحتَّى َم�سَ

اِجَعُهم ُجُم�َسْقياً ِلثاِويَن مَلْ ُتبِلْل َم�سَ ْدُمُع ال�سُّ
َ
م��اُء واإلَّ الأ اإّل الدِّ

ْم�ساِء َتْنُظُرُهم ِديَن َعَلى الرَّ َدى اْزَدَحُمواُمَو�سَّ ى الُقُلوِب َعَلى َوْرِد الرَّ َحرَّ

ْبِكيهُم ِلَعَواِدي اخَلْيِل اإْن َرِكَبْت
َ
لْحُماأ ُروؤو�ُسها مَلْ ُيَكْفِكْف َعْزَمها الَّ

ْعُيَنها
َ
ط��اَر الَق��ْوُم اأ

َ
ُرْعباً َغَداَة َعَلْيها ِخْدَرها َهَجُمواَوحاِئ��راٍت اأ

َرَبْت ِهْم َحَرُمَكانَْت ِبَحْيُث َعَلْيها َقْوُمها �سَ ُه ِم��ْن ِعزِّ ْر�سُ
َ
�ُسراِدق��اً اأ

نَُّهْم َخَدُمَيَكاُد ِمْن َهْيَب��ٍة اأْن ل َيُطوَف ِبِه
َ
َحتَّى املاَلِئُك َل��ْول اأ

 َحا�ِسَرًة
ِ
ْيِدي الَقْوم

َ
ُمَفُغوِدَرْت َبْنَ اأ ُت�ْسَب��ى َوَلْي�َض َمْن ِفي��ِه َتْعَت�سِ

��َرُمنََعْم َل��َوْت ِجيَدها ِبالَعْتِب َهاِتَفًة َقْوَمه��ا َوَح�ساه��ا ِمل��وؤُُه �سَ
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شعبي:
ابظعنَّه وي��ح��دي  ننسبي  ب��اهلل  گ��ال  م��ن 

أهلنه عگب  م��ن  والشمر  وخ��ّول��ه  زج��ر 
جّدنا الكون  سيد  واحنه  الهظيمة  هاي 

جبريل اخل��ادم��ه��ا  فاطمة  ال��زك��ي��ه  اوم��ّن��ه 
ال��ب��ال امل���وع���ل���ه  امل��ص��ي��ب��ة  ي���ا ه����اي  اهلل 

اجلمال  ف��وگ  يساره  تالي  اخل��در  عگب 
هّمال اب��دم��ع  تبكي  ع��ال��ول��ي��ان  واحل����رم 

مگاتيل اوخلَّتهم  عنهم  مشت  حقها 
واشحالها التمشي او تعوف اجسوم أهلها

ص��رع��ى ع��راي��ا اب���ا دف���ن وال����دم غسلها
كفلها ال��ل��ي  ذاك  م��ط��روح  النهر  واع��ل��ى 

اخليل سالم  بن  صلح  خّلت  ما  وحسن 
أبوذّية:

زج����ر ك���ل س����اع ي���زج���رن���ي وأن�����ا صيح
أب������د م����ا ش���ف���ت راح�������م وأن�������ا صيح

وأن��������ا صيح ي����خ����وي  ح����اض����ر  ل�������ون 
علّيه واح�������د  ج���س���ر  ك������ان  م����ا  أب������د 
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ورد عن الإمام الحّجة| في زيارة الناحية ال�سريفة, وهو يزور 

اأن�سار الح�سين واأ�سحابه ال�سهداء معه:

�سبرتم  بما  عليكم  ال�سالم  اأن�سار,  خير  يا  عليكم  »ال�سالم 

لقد ك�سف اهلل  اأ�سهد  الأبرار,  مبّواأ  اأكم اهلل  بوَّ الدار,  فنعم عقبى 

العطاء, وكنتم عن  واأجزل لكم  الوطاء,  وَمّهد لكم  الغطاء,  لكم 

الحّق غير بطاء, واأنتم لنا فرطاء, ونحن لكم خلطاء, في دار البقاء, 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

هوؤلء ال�سفوة من اأولياء اهلل الذي لم ي�سبقهم �سابق ولم يلحق 

بهم لحق اختارهم اهلل لن�سرة دينه, لم ينق�سوا رجاًل ولم يزيدوا 

رجاًل, معروفون باأ�سمائهم من قبل �سهودهم, كما يقول ابن عّبا�ض 

في حّق اأ�سحاب الح�سين, وكما يعّبر عنهم محّمد ابن الحنفّية 

)ر�ض(: »واإنَّ اأ�سحابه عندنا لمكتوبون باأ�سمائهم واأ�سماء اآبائهم«, 

ويكفيهم فخراً �سهادة الإمام الح�سين بحّقهم عندما قال: ».. اإّني 

ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي«... وقد ذكرهم اأمير 

الموؤمنينQحين مرَّ بكربالء و�سار بم�سارع ال�سهداء: »... مناخ 

ركاب وم�سارع �سهداء, ل ي�سبقهم من كان قبلهم, ول يلحقهم 

رهم ر�سول اهلل P ب�سهادتهم وفوزهم باأعلى  من كان بعدهم«. ب�سَّ

كربالء:  في  الح�سينQم�سرعه  لولده  ذكر  حين  الدرجات, 

م�ّض  األم  يجدون  اأ�سحابك ل  من  معك جماعة  وي�ست�سهد   ...«
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اإبراهيم}  على  و�سالماً  برداً  كوني  نار  يا  {قلنا  وتال:  الحديد, 

تكون الحرب عليك وعليهم برداً و�سالماً...«.

 O لأخته الحوراء زينبQولذلك و�سفهم الإمام الح�سين

كما قال: »اأما واهلل لقد نهرتهم وبلوتهم, ولي�ض فيهم اإّل الأ�سو�ض 

الأقع�ض, ي�ستاأن�سون بالمنّية دوني, ا�ستئنا�ض الطفل بلبن اأّمه«, وعندما 

اأذن لهم �سّيد ال�سهداءQبالن�سراف والنطالق وجعلهم في حلٍّ 

منه, كان الواحد منهم يقول: قّبح اهلل العي�ض بعدك... اأما واهلل! لو 

علمت اأّني اأقتل ثّم اأحيى ثّم اأحرق ثّم اأذّرى, ُيفعل ذلك بي �سبعين 

اأفعل ذلك  األقى حمامي دونك, فكيف ل  مّرة, ما فارقتك حّتى 

واإّنما هي قتلة واحدة, ثّم هي الكرامة التي ل انق�ساء لها اأبداً...

ليلة  اأب�سارهم  الح�سينQعن  يك�سف  اأن  ا�ستحّقوا  ولذلك 

الليلة في  تلك  ويبيتوا معه  الجّنة,  منازلهم في  ويريهم  عا�سوراء, 

 
ٍ
وقائم و�ساجد   

ٍ
راكع بين  ما  النحل,  كدوّي  دويٌّ  ولهم  العبادة 

تلك  لهم  كانت  الح�سينQالذين  اأ�سحاب  ومن  وقاعد... 

اليوم  في  ال�سهداء  �سّيد  واأدركوا  الرتب,  اأعلى  ونالوا  الكرامة 

المباركة  �سهادتهم  موعد  عن  يتاأّخروا  ولم  المحّرم  من  العا�سر 

ون�سرتهم الموؤّيدة: 

كاتب  الب�سرة حيث  اأهل  من  كان  التميمّي:  مّرة  ابن  �سعيد 

اأجابه  فاأجابه من  ن�سرته  اإلى  اأ�سرافها وروؤ�سائها ودعاهم  الح�سين 
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بين  الح�سينQوال�سهادة  ن�سرة  فاتتهم  منهم  الكثيرين  ولكن 

Qالح�سين اإلى  مّتجهين  الب�سرة  من  خرجوا  حيث  يديه, 

فوافاهم خبر مقتله في بع�ض الطريق, فرجعوا خائبين من ن�سرته, 

واأّما اّلذين �ُسِعدوا وُرِزقوا ال�سهادة منهم فهم �سّتة - كما ذكرهم 

اأهل المقاتل- اأّولهم عبداهلل الفقع�سّي وكان �سيخاً كبيراً طاعناً في 

ال�سّن, وولده اأربعة منهم, وال�ساد�ض هو �سعيد ابن مّرة التميمّي. 

العمر  من  له  الزواج-  -حديث  �ساّباً  كان  �سعيد  الرجل  فهذا 

اأ�سراف  ي�ستن�سر   Qالح�سين باأّن  �سمع  لّما  �سنة.  ع�سر  ت�سعة 

ه في �سبيحة عر�سه ولم يلتفت  اأهل الب�سرة في كتبه, اأقبل اإلى اأمِّ

اإلى فرا�سه الجديد وزينة عر�سه وما حوله مّما يعّلقه بالدنيا, توّجه 

فقالت  وفر�سي,  بالمة حربي  عليَّ  اه  اأمَّ �سائحاً:  اأّمه  اإلى  مبا�سرة 

اه قد �ساق  له: ما لك تنادي يا نور عيني, وما ت�سنع بها؟ قال: اأمَّ

�سدري واأريد اأن اأم�سي اإلى خارج الب�ساتين, فقالت له: ولدي 

اإنطلق اإلى دارك وزوجتك ولطفها, فقال: يا اأّماه ل ي�سعني ذلك, 

وبينما هما كذلك اإذ اأقبلت زوجته وقالت له: اإلى اأين تريد يا ابن 

اإلى من هو خيٌر مّني ومنك, فقالت:  اأنا ما�ٍض  العّم؟ فقال لها: 

الح�سين  ومولي  �سّيدي  لها:  فقال  ومّني؟  منك  خيٌر  هو  ومن 

ن�سرته؟!(  اأقعد عن  واأنا  الن�سرة  L)الح�سين يطلب  ابن علّي 

�سار قلياًل, عندها بكت اأّمه وكذلك زوجته, وانطلق �سعيد حاماًل 



52

بني  تناديه:  ه  باأمِّ واإذا  قلياًل,  �سار  فر�سه,  اإلى  متوّجهاً  حربه  لمة 

�سعيد قف لي هنيئة فوقف �سعيد, فجاءت اإليه اأّمه, قالت: ولدي 

جزاك اهلل عن الح�سين خيراً )لكن عندي و�سّية اإليك, ما هي يا 

اأّماه( بني حملُتك في بطني ت�سعة اأ�سهر )�سهرت عليك الليالي 

وفي تربيتك( فقال: بلى يا اأّماه, قالت: بني فاذكرني عند فاطمة 

الزهراء يوم القيامة.. بني اإذا اأدركت �سّيد �سباب اأهل الجّنة اأقرئه 

عّني ال�سالم, وقل له: فلي�سفع لي يوم القيامة.

بوصّيه عيني  بعد  ي��ا  او  يبني  أوص��ي��ك 
الزجية ل��ن  تصل  م��ن  ب��ال��ك  عله  خّلها 

��م ع��ل��ي��ك اه����واي هّيه گ��ل��ه أم���ي ات��س��لِّ
احلسن ابتشفعلي  هناك  أري��د  وات��گ��ول 

برباي الليل  لسهرتي  ي��ا  او  مّي��ه  ن��اداه��ا 
آخ���ذ س��ام��ك ل��و رح���ت حل��س��ن وّي���اي

هاي بس  غير  أكلفك  ما  او  يبني  گالتله 
والعن ال�����روح  ع��زي��ز  ي���ا  وص��ي��ت��ي  أّدي 
فقال لها: يا اأّماه واأنا اأو�سيِك بو�سّيه؟ ما هي نور عيني؟ قال: 

اذكري  بعر�سه  اأ  يتهنَّ لم  وعري�ساً  ب�سبابه  اأ  يتهنَّ لم  �ساّباً  راأيِت  اإذا 

عر�سي و�سبابي.

بيها اح��س��ن  اخ��ب��ر  راح  وصيتك  گلها 
عليها أكلفنك  وارد  وص��ّي��ه  اوع��ن��دي 
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ّبكيها  اعليه  واّم��ه  شاب  مثلي  شفتي  لو 
 ذكري شبابي او عرسي مّيه او موش تنسي

يومه م��ص��ب��اح  ه���ل  او  ب���ّن  ل���و  وال��ع��ي��د 
اهدومه زي��ن��ة  لبس  شفتي  ل��و  وال��ش��اب 

ارسومه ارس��وم��ي  وشبِّهي  اذكريني  ه��م 
تبكن ت��ردي��ن  م��ن  مّي��ه  الشبابي  واب��ك��ي 

انطلق �سعيد خارجاً من الب�سرة يجّد ال�سير في الليل والنهار 

وا�ستخبر ببع�ض الطرق اأّن الح�سين قد نزل كربالء, فتوّجه م�سرعاً 

حّتى و�سل اأر�ض كربالء يوم عا�سوراء بعد الظهر, نظر اإلى جهٍة 

واإذا جيو�ض وع�ساكر و�سواد متراكم, ونظر اإلى جهٍة ثانية واإذا خيام 

قليلة لي�ض حولها رجال ول اأعوان, قال: اأظّن اأنَّ هذه الخيام القليلة 

هي خيام الح�سين, ولكن يخاف اأن ُيقب�ض عليه, فدنا من مخّيم 

الح�سين قلياًل قلياًل حّتى وقف بالقرب منها, و�ساح باأعلى �سوته: 

ال�سالم عليكم يا اأهل البيوت, فخرجت العقيلة زينب �سالم اهلل 

عليها فقالت: وعليك ال�سالم من اأنت اأيُّها الم�سلِّم علينا في هذا 

اأنِت؟ فعّرفته عن نف�سها,  اأخبريني من  اأمة اهلل  اأّوًل  اليوم؟ قال: 

ال�سالم عليِك يا زينب الكبرى.

أن����������ا زي������ن������ب ل�����ي�����ح�����ك�����ون ع���ن���ي
سلمني م�����ا  امل����ص����اي����ب  س���ل���ي���ت   
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ِن�������ْزَل�������ن ع����ل����ى ع����ي����ون����ي وِع����َم����ّن����ي
سني ص����غ����ر  م�����ن  مت�����رم�����رت  م�����ان�����ي 

لن�سرة  الب�سرة  من  جئت  مّرة  ابن  �سعيد  اأنا  �سّيدتي  قال: 

اإن  �سعيد,  يا   :Oقالت  ,Qالح�سين الإمام  ومولي  �سّيدي 

يطلب  فريداً  وحيداً  الح�سين  الإمام  �سّيدك  فذاك  كذلك  كنت 

النا�سر. فاأقبل �سعيد اإلى الميدان وهو ينادي لّبيك لّبيك �سّيدي 

اأبا عبداهلل, لّبيك اأبا عبداهلل, لّما راآه الح�سينQ قال: يا �سعيد 

مرحباً بك, ما قالت لك اأّمك؟

ال���ع���ن ت���ه���م���ل  او  أم�������ي  گ���ال���ت���ل���ي 
ي����ول����ي����دي ح�����ن ال����ت����وص����ل اح���س���ن

ب����ل����غ����ه س������ام������ي اب���������ن ال����ط����ّي����ب����ن
وق�����ّب�����ل أق������دام������ه وق�����ّب�����ل ال���ك���ّف���ن

اوس���ّل���م���ل���ي ي���ب���ن���ي اع����ل����ه اخل����وات����ن
ال���ص���واوي���ن اوح����ام����ي  دون������ه  اوذّب 

وعليها  عليك  فقال:   . ال�سالم  تقروؤك  اأّمي  �سّيدي,  قال:   

ره اأنَّ اأّمه في الجّنة )هنيئاً لهم(, ثّم قال له الح�سين:  ال�سالم, وب�سَّ

.P يا �سعيد( خذ �سيفك ودافع عن بنات ر�سول اهلل(

ال���ت���ن���ام���ون ق���ب���ل  ب���ي���ن���ا  وص����ي����ت  آه 
وق����ب����ل����ن ع����ل����ى ال�����غ�����ب�����رة ت���ن���ام���ون
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منن ك����رب����ا  اج���ي���ت���ن���ي  م����ن����ن  أن�������ا 
اح���س���ن وال  ي����ب����رال����ي  ع�����ّب�����اس  ال 
لذلك �سعيد عاد و�سّلم على بنات الر�سالة, رجع فحمل على 

القوم و�سار يقاتل حّتى قتل جمعاً كثيراً, حّتى اأردوه �سريعاً.

اخليام دون  لعليهم  ح��ق  ق��ض��وا  وي��ل��ي 
تنضام ح���س���ن  خ�������وات  خ����ل����وا  وال 

مل����ا ط����اح����وا ت���ف���اي���ض م���ن���ه���م ال���ه���ام
ت���ه���اووا م��ث��ل م���ه���وى ال��ن��ج��م م���ن خّر 
ولّما ُقِتل �سعيد م�سى لم�سرعه الح�سين, فجل�ض عنده, واأخذ 

راأ�سه و�سعه في حجره وجعل يم�سح الدم والتراب عن وجهه قائاًل: 

اأنت �سعيد كما �سّمتك اأّمك �سعيد في الدنيا و�سعيد في الآخرة.

م������ن ط��������اح اع����ت����ن����ال����ه وق�����ع�����د مّي����ه
خ�����ذه راس������ه اب��ح��ض��ن��ه وم���س���ح دّم����ه

اليمه أب�����و  اي���گ���ل���ه  آخ������ره  او  دن���ي���ه 
س���ع���ي���د وب�����اإلس�����م م����ا خ����اب����ت ام���ك

ي���ح���ّس دّم������ه اوي���گ���ل���ه اب�����ن ال��زج��ي��ة
س���ع���ي���د ال���س���م���ت���ك م����ا خ���ط���ت ه��ّي��ه

ع���ف���ت ع����رس����ك اوالگ�����ي�����ت امل���ن���ّي���ه
واع���ل���ه ح���ّن���ت اج���ف���وف���ك س����ال دم��ك
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وكان الإمام الح�سين هكذا كّلما ا�ست�سهد واحد من الأ�سحاب 

من  ولكن  القراآن,  من  باآية  اأو  بكلمة  ويوؤّبنه  م�سرعه  عند  يقف 

اإلى  الذي وقف على الح�سينQعندما �سقط عن ظهر جواده 

بال�سيوف  )�سرباً  تنو�سه  وهي  الأعداء  عليه  وقفت  نعم  الأر�ض؟ 

وطعناً بالرماح ورمياً بال�سهام, ور�سخاً بالحجارة والخ�سبة(.

فِّ َطْعن��اً ِبالَقنا ِدَقَتُل��وُه َي��ْوَم الطَّ َوُمَهنَّ  
ٍ
��اِرم �سَ ْبَي���ضَ 

َ
اأ َوِب��ُكلِّ 

ْم يِف املَ�ْسَهِدَل��َط��امَل��ا نَ���اَداُه���م ِب��َك��اَلِم��ِه
ُ
يُمك بيُّ َخ�سِ ي النَّ َجدِّ

�ساعد اهلل قلب الحوراء زينب في تلك ال�ساعة, لم تَر لأخيها �سخ�ساً 

ولم ت�سمع له �سوتاً, وهي ترى الكون قد تغّير ولم تعلم ما جرى على 

اأخيها الح�سين Q, وبينما هي في تلك الحال واإذا بالجواد قد 

Q اأقبل ي�سهل �سهياًل عالياً وقد خ�سب نا�سيته بدم الح�سين

لينه  ظنيت  م��ا  اح��س��ن  م��ه��ر  ي��ا  )آه(   
 جت�����ي وات������ع������وف ب����احل����وم����ة ول���ي���ن���ه

يعينه م�����ا  ق���ل���ب���ه  اص���������واب  ي���گ���ل���ه���ا 
قومه ب���ي���ه  م����ا  م����ن ش���ف���ت  واج���ي���ت���ك 

 �َساِبكَة الَع�ْسِرَوراَح اإىل الُف�ْسطاِط َيْنَعى َجَواُده
ِ

ْت َبناُت الَوحي َفَفرَّ

َوَهِذِه  َواِحَم��اَي  ُتن��اِدي  ْعِرَفِتْلَك   َرَجاَي َوَهِذي ل َتِفيُق ِمَن الذُّ
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الليلة السابعة:

:Q مجلس العّباس 

ِعيَنِة َمْن َفاَدى مِبُْهَجِتِه حاِمي الظَّ
ِ
ُدوَن ابِن ِبْنِت َر�سوِل اهلِل َواحَلَرم

ال اَل ُمْرَتِ  َعَلى نَْف�ِسِه ُمْذ �سَ
َ

اآىل
ِ
نَْف�ِسي الِوقاُء ِلَنْف�ِض املُْفَرِد الَعَلم

اِرَمُه َد يِف الَهْيجاِء �سَ ْن ل ُيِج��رِّ
َ
اأ

ِ
اإلَّ وُيْغِم��ُدُه ِمْن ُغ��رِّ ُكلِّ َكِمي

ِد املَاِء َوُهَو َعَلى َح�َضّ ِب��َبْ
َ
َوُمْذ اأ

ِ
َتِكم َما ِفيِه ِمْن َظَماأٍ يِف الَقْلِب حُمْ

ِخي
َ
 اأْكَبُ ِم��ْن َماِء الُفراِت َظِميَبَك��ى َوَقاَل ِلَرَوى َغلَِّتي َواأ

ُ
اهلل

ِت��ِه ِبِهمَّ َعْزم��اً  َيْحِمُل��ُه  َف��اآَب 
ِ
ْطفاِل َواحلرم

َ
َلْي��ُث الَعرِيَن��ِة ِلالأ

م��ا الَق��ْدُر املَْحت��وُم َعاَجَلُه  املَنوِن ُرِميَلِكنَّ
ِ
ُدوَن الُو�سوِل ويِف �َسْهم

ْدِرْكِني َفَقْد َبَلَغْت
َ
خاُه األ اأ

َ
ناَدى اأ

ِ
ُة م��ا َراَمْتُه ِم��ْن ِقَدم َميَّ

ُ
��ي اأ ِمنِّ

نَْت ُم�ْسَتَنِدي
َ
نَْت ِعَماِدي اأ

َ
ِميعّبا�ُض اأ نَْت ُمْعَت�سَ

َ
نَْت َجاِمُع �َسْمِلي اأ

َ
َواأ

يِن �َساِهَرًة ْفَت َعْنَ الدِّ الَيْوَم َخلَّ
ِ
الَي��ْوَم نَاَمْت ُعُيوٌن ِفيَك مَلْ َتَنم

عداُء َقْد �َسَمَتْت
َ
ْفَتِني َفْرداً ِلَغْرِ َحِميالَيْوَم يِف َقْتِلَك الأ الَي��ْوَم َخلَّ

اإنَّ الَرزاي��ا واإِْن َجلَّْت َفِرْزوؤَُك َقْد
ِ
ْعُيِني ِبَدم

َ
ْجَرى اأ

َ
لوِعي َواأ َحَنى �سُ

َ
اأ
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 شعبي:
العن ��ت  اوه��لَّ اض��ل��وع��ي   امصابك  حنه 

ل���ع���د َف�����گ�����دَك ي�����خ�����واض امل���ي���ادي���ن
الصوبن ف���رح���ت  اب��ط��ي��ح��ت��ك  ي��خ��وي��ه 

حيله  ع����ّب����اس  ي����ا  ان����ه����دم  واخ��������وك 
هاي ابطيحتك  ظ��ه��ري  انكسر  يخويه 

اع���داي م��ن عگبك  احت��اش��م��ت  اوع��ل��ي��ه 
ب���ع���د م��ن��ه��و ال���ي���رده���ا اي����گ����وم وّي�����اي

ي���خ���وي���ه اوح����ي����د ع���ف���ت���ون���ي ي��ع��ّب��اس
وزي����ن����ب ب���ع���د ب���ي���م���ن ت����رف����ع ال�����راس

اوم����ن����ه����و ال���ب���ظ���ع���ن ي����ب����ره ال��ع��ي��ل��ه
أبوذية:

محنا ع��ّب��اس(  )ي��ا  نحرك  اب��دم��ا  يخوي 
ي��ا ع��ّب��اس ل��ي��ش ال��ع��دا م��ا ب��ي��ه��م محنا

محنا ظ����ه����ره  ظ������ّل  ح���س���ن  ع���ل���ي���ك 
خّيه اع���ل���ى  دم���ع���ه  وه�����ّل  آه  ت��ش��اب��ك 
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لو لم يكن في حّق العّبا�ض اإّل حديث الإمام ال�سادقQفي 

حّقه لكفى به ف�سيلة وكرامة حيث قال Q: »كان عّمنا العّبا�ض 

بن علّي نافذ الب�سيرة, �سلب الإيمان, جاهد مع اأبي عبداهلل واأبلى 

بالًء ح�سناً وم�سى �سهيداً«.

وكذلك حديث الإمام زين العابدينQفي حّقه: »... رحم 

اهلل العّبا�ض, فقد اآثر واأبلى وفدى اأخاه بنف�سه حّتى ُقطعت يداه 

في  المالئكة  مع  بهما  يطير  جناحين  بهما  وجلَّ  عزَّ  اهلل  فاأبدل 

الجّنة, كما جعل لجعفر ابن اأبي طالب Q, واأنَّ للعّبا�ض عند 

اهلل عَزّ وجلَّ منزلة يغبطه بها جميع ال�سهداء يوم القيامة«. وقد ورد 

ف�سله  علّو  تبّين  اأحاديث  الموؤمنينQوالده  اأمير  عن  في حّقه 

ومقامه ومنزلته منها: »اإنَّ ولدي العّبا�ض زقَّ العلم زّقاً«.

اأعلم  خون كان  الموؤرِّ ي�سفه  �سنة, وكما  اأربع وثالثون  له  وكان 

اأثر  عينيه  وبين  فار�ساً  بطاًل  وكان  واأ�سجعهم,  الح�سين  اأ�سحاب 

بقمر  َب  ُلقِّ ولذا  محّياه  في  و�سيماً  الطلعة  وكان جميل  ال�سجود, 

الأر�ض,  في  تخّطان  ورجاله  المطّهم  الفر�ض  يركب  ها�سم.  بني 

�سبوراً على الطعن في ميدان الكفاح والحروب. وكان معه لواء 

الح�سين ولذلك  الجي�ض,  قائد  فهو  الأكبر  اللواء   Qالح�سين

Qكان يمنعه من البراز والتوّجه للميدان قائاًل: اأخي اإن اأنت 

ق ع�سكري, واآل جمعي اإلى ال�ستات. حّتى حينما لم  م�سيت تفرَّ
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يبَق مع الح�سين اأحد من اأ�سحابه كان يقول الح�سين له نف�ض هذه 

المقالة. واإنَّما اأذن له يوم عا�سوراء اأن ينطلق اإلى المعركة لي�ستقي 

خون  الموؤرِّ يذكر  ال�سقاء.  َي  �ُسمِّ ولذا  والأطفال  للعطا�سى  الماء 

اأمر الح�سين اأنَّه لّما كاتب عمُر ابن �سعد عبيَد اهلل ابن زياد في 

Qوكتب اإليه على يدي �سمر بن ذي الجو�سن لعنه اهلل بمنازلة 

الح�سينQونزوله اأو بعزله وتولية �سمر العمل, قام عبد اهلل ابن 

اأبي المحّل بن حزام... وكانت عّمته اأّم البنين اأّم العّبا�ض, فطلب 

من عبيد اهلل كتاباً باأمان العّبا�ض واإخوته )عبد اهلل وجعفر وعثمان 

واأعطاه لعبيد اهلل,  اأماناً  اأو عون( وقام معه �سمر في ذلك فكتب 

به  فاأتى  كزمان,  له  ُيقال  له  مولى  مع  واإخوته  العّبا�ض  اإلى  فبعثه 

اأمانكم,  في  لنا  حاجة  ل  اإنَّ  له:  قل  له:  قالوا  راأوه  فلّما  اإليهم, 

في  اهلل  لعنه  ال�سمر  ووقف  �سمّية.  ابن  اأمان  من  خيٌر  اهلل  اأمان 

اأين  اأختنا,  بنو  اأين  اإزاء خيم الح�سينQو�ساح:  التا�سع  اليوم 

العّبا�ض واإخوته؟ وكان العّبا�ض حينئٍذ جال�ساً بين يدي الح�سين 

فاأطرق براأ�سه حياًء من الح�سين, ف�ساح ال�سمر ثانياً وثالثاً, فالتفت 

الح�سين اإلى اأخيه العّبا�ض وقال: اأخي, ُقم وانظر ماذا يريد هذا 

الفاجر. فقام العّبا�ض وركب جواده واأقبل اإليه فقال له: ما تريد يا 

ابن ذي الجو�سن؟ فقال: اأبا الف�سل هذا كتاب من ابن زياد يذكر 

فيه اأّنك اأنت الأمير على هذا الجي�ض, واأنت واإخوتك اآمنون فال 
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اأمانك  العّبا�ض: لعنك اهلل ولعن  له  فقال  للقتل,  نف�سك  تعّر�ض 

اأتوؤمننا وابن ر�سول اهلل ل اأمان له؟ ويلك اأفبالموت تخّوفني واأنا 

المميت خّوا�ض المنايا؟ فرجع ال�سمر لعنه اهلل ولوى عنان جواده, 

 O ورجع اأبو الف�سل كالأ�سد الغ�سبان, فا�ستقبلته الحوراء زينب

وقد �سمعت كالمه مع ال�سمر, قالت له: اأخي اأحّدثك بحديث, 

قال: حّدثي يا زينب لقد حال وقت الحديث, قالت: اعلم يا ابن 

والدي لّما ماتت اأّمنا فاطمة قال اأبي لأخيه عقيل: اأريد منك اأن 

تختار لي اإمراأة من ذوي البيوت وال�سجاعة حّتى اأ�سيب منها ولداً 

ين�سر ولدي الح�سين بطفِّ كربالء, وقد اّدخرك اأبوك لمثل هذا 

ر يا اأبا الف�سل. اليوم فال تق�سّ

حّتى  �سرجه  ركاب  في  تمّطى  كالمها  العّبا�ض  �سمع  فلّما   

اأمير  ابن  واأنا  ت�سجعيني  اليوم  هذا  مثل  »اأفي  لها:  وقال  قطعهما 

الموؤمنين.

ي����خ����ت����ي األخ���������وك���������ْم ي�����وّص�����ون�����ه
ب������ح������زام ظ�����ه�����ره اوض�����������وه اع���ي���ون���ه

اس�����ك�����ون اع����ل����ه ب���خ���ت���ك مي���ح���زون���ه
����ّدة أع�������وف اح����س����ن اخ���ون���ه ب����ال����شِّ

ي����خ����ت����ي وح���������ق ش�����ي�����ب�����ات أب�����ون�����ه
دون�������ه ال�������ك�������ون  أرّج  ه�����ال�����ي�����وم 
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وال���������ق���������وم أخ��������ّي��������ك ي����ع����رف����ون����ه
ي����ذك����رون����ه ال�����س�����اب�����ق  ح�����رب�����ه  او 

ص����اح����ت ه�����ا اب����ص����اح����ب ال���غ���ي���رة
ال���ع���ش���ي���رة ف����خ����ر  او  س������ورن������ه  ي������ا 

خ������وي������ه ن�����زل�����ن�����ه اب�����غ�����ي�����ر دي��������ره
ذخ����ي����ره إل�����ن�����ه  أب���������وك  خ���������ّاك  او 

ه��������ا وه�����������ا اب���������راع���������ي امل�����������روه
ي���������ا خل���������ّوت���������ك حل������س������ن خ���������ّوه

ي������ا ل���ب���ي���ك ح����ي����ل اخ�����ت�����ك ت���گ���وه
ي�������ّل�������ي ت�������گ�������وم اب�����غ�����ي�����ر ن����خ����وة

الخيام, حمل  مهّماته, حر�ض  كّل  في  العّبا�ض  ر  يق�سّ لم  نعم 

لعطا�سى  ال�ّسقاء  هو  وكان  الأ�سحاب,  و�سط  في  الحرب  راية 

من  جملة  مع  الماء  ا�ست�سقى  المحّرم  من  ال�سابع  يوم  كربالء 

اأ�سحاب الح�سين و�سقوا العطا�سى من الأطفال والن�ساء. ثّم كان 

الح�سار والت�سديد على منع و�سول الح�سين واأ�سحابه اإلى الماء. 

العط�ض,  من  الأطفال  بع�ض  على  اأغمي  العا�سر  اليوم  كان  فلّما 

الف�سل  اأبا  عّم  ينادون  وهم   Q بالعّبا�ض  متعّلقاً  بع�سهم  واأقبل 

الظماأ الظماأ العط�ض العط�ض قد قتلنا )ف�سار يبكي لحالهم( وهم 

الماء  لطلب   Qالح�سين له  فاأذن  بثيابه,  ويتعّلقون  به  يتو�ّسلون 
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الميدان كالأ�سد  نحو  وانطلق  باكياً,  ووّدعه  والعطا�سى,  لالأطفال 

الغ�سبان مّتجهاً نحو الم�سرعة.

َو َت�ْسَتِكي الَعَط�َض الَفواِطُم ِعْنَدُه
َ
ْعَدِت��ِه الُفَراُت املُْفَعُماأ ْدِر �سَ َوِب�سَ

فجعل  بال,  بالنِّ ورموه  بالفرات,  موّكلين  كانوا  من  به  اأحاط 

تتطاير  روؤو�ساً  اإّل  ترى  فال  الموؤمنين  اأمير  اأبيه  كقتال  يقاتلهم 

واأج�ساداً ترتمي بين يديه.

�ساً ِل الَفواِر�َض ُنكَّ ُبو الَف�سْ
َ
ْن ُيْهَزُمواَوَثَنى اأ

َ
�َس��دَّ َثباِتِه��ْم اأ

َ
َف��َراأْوا اأ

م��اً ���ضٍ َل��ُه ُمَتَقدِّ
َ
ُمَم��ا َك��رَّ ُذو َباأ املَُتَق��دِّ �ُس��ُه 

ْ
َوَراأ َوَف��رَّ  اإّل 

ِبي��ِه �َسَجاَعًة
َ
َث ِمْن اأ الَلِة ُتْرَغُمَبَط��ٌل َت��َورَّ نوُف َبِن��ي ال�سَّ

ُ
ِفيها اأ

فانهزموا وك�سفهم عن الم�سرعة بعد اأن قتل منهم مقتلة كبيرة, 

ه  كظَّ وقد  الماء  ببرد  اأح�ضَّ  وحين  اللواء  ركز  الماء,  اإلى  و�سل 

اأدناها  لي�سرب,  غرفة  اغترف  الظماأ,  من  كالحجر  وقلبه  العط�ض, 

عبد  اأبي  �سفتي  الح�سينQتذّكر  عط�ض  تذّكر  لكّنه  فمه  من 

تفّتت من  الح�سين كيف  كبد  تذّكر  الظماأ,  من  �سّقتا  اهلل كيف 

العط�ض, فرمى الماء من يده, وقال: ل واهلل ل اأ�سرب الماء واأخي 

الح�سين عط�سان. ثّم اأن�ساأ يقول: 

َتُك��ونيا نَْف���ضُ ِمْن َبْعِد احُل�سِن ُهون ْو 
َ
اأ ُكْن��ِت  ل  َوَبْع��َدُه 

املَن��وِن َواِرُد  ُح�َس��ٌن  املَِع��ِنَه��ذا  َب��اِرَد  َوَت�ْسَرِب��َن 
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ورد في زيارة العّبا�ض: 

نعم الأخ الموا�سي لأخيه الح�سين. هذه هي الموا�ساة وهذا 

غاية الوفاء.

يشرب اوراد  اب��ي��م��ي��ن��ه  غ���رف���ه  غ����رف 
يلهب ن����ي����ران  ال���ع���ط���ش  م����ن  وق���ل���ب���ه   

ذك����ر ك���ب���ده ع��ض��ي��دة وال����دم����ع صب
ذب�������ه واع������ل������ّي گ�������ال امل��������اي ي���ح���رم

اش��ل��ون اش���رب وخ���وي ح��س��ن عطشان
رض��ع��ان وأط����ف����ال  واحل������رم  س��ك��ن��ه  او 

وظ�����ن ق���ل���ب ال��ع��ل��ي��ل ال���ت���ه���ب ن���ي���ران
ي����ري����ت امل�������اي ب����ع����ده الح����ل����ه اوم�����ر

ثّم مالأ القربة وحملها على كتفه وخرج من الم�سرعة, فا�ستقبلته 

)اإن  طريقه  عليه  اقطعوا  )لع(:  �سعد  ابن  و�ساح  الأعداء,  جموع 

و�سل الماء اإلى الح�سين لأفناكم عن اآخركم(.

فلّما راأى العّبا�ض ذلك منهم حمل عليهم ب�سيفه وهو يقول:

رَه��ُب املَ��ْوَت اإِذا املَْوُت َزقا
َ
َواَرى يِف املَ�ساِليِت ِلَقىَل اأ

ُ
��ى اأ َحتَّ

ْهِر َوقا َطَفى الطُّ قانَْف�ِسي ِلْبِن املُ�سْ ِبال�سِّ ْغ��ُدو 
َ

اأ ا�ُض  ن��ا الَعبَّ
َ
اأ اإِنِّ 

املُْلَتَق��ى َي��ْوَم  املَ��ْوَت  خ��اُف 
َ
اأ َول 
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فرموه بالّنبال من كّل جانب حّتى �سار درعه كالقنفذ من كثرة 

من  ورقاء  بن  زيد  له  فكمن  مواجهًة,  عليه  يقدروا  ولم  ال�سهام, 

وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل لعنهما اهلل, ف�سربه على يمينه 

بال�سيف فقطعها.

واعّبا�ساه وامظلوماه..

فاأخذ ال�سيف ب�سماله وهو يقول:

َيِيِن��ي َقَطْعُتُم��وا  اإِْن  َب��داً َع��ْن ِديِن��يواهلِل 
َ
َحاِم��ي اأ

ُ
اإِنِّ اأ

الَيِق��ِن ��اِدِق  �سَ  
ٍ
م��ام اإِ ِم��ِنَوَع��ْن 

َ
الأ اِه��ِر  الطَّ ِب��يِّ  النَّ َنْ��ِل 

الدم,  نزف  اأعياه  وقد  القتال  ب�سماله حّتى �سعف عن  وقاتل 

فكمن له حكيم ابن الطفيل لعنه اهلل ف�سربه بال�سيف على �سماله 

ه وكّل هّمه كان اأن  فقطعها من الزند, ومع هذا لم يجزع ولم يتاأوَّ

يو�سل القربة اإلى المخّيم اإلى العطا�سى )فجعل يهرول بال يدين 

في �ساعة المعركة واعّبا�ساه و�سّيداه( وهو يقول:

اِر ��اِري��ا نَْف�ُض ل َتْخ�َسْي ِم��َن الُكفَّ اجَلبَّ ِبَرْحَم��ِة  ْب�ِس��ِري 
َ
َواأ

َي�س��اِري ِبَبْغِيِه��ْم  َقَطُع��وا  ��اِرَق��ْد  النَّ َح��رَّ  َربِّ  ي��ا  ِلِه��ْم  �سْ
َ
َفاأ

باأ�سنانه واللواء بين كتفيه, وبينما هو يهرول على  التزم القربة 

هذه الحال بال يدين -يا موؤمنون يا موالون- اأتته ال�سهام من كّل 

راً اإذ  جانب, فاأ�ساب �سهم القربة فاأريق ماوؤها, فوقف العّبا�ض متحيِّ
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اأتاه �سهم فاأ�ساب �سدره و�سهم اآخر اأ�ساب عينه اليمنى فاأطفاأها 

وجمدت الدماء على عينه الي�سرى, وجاء اإليه رجل من بني تميم 

ف�سربه بعموٍد من حديٍد على راأ�سه فخرَّ اإلى الأر�ِض �سريعاً ونادى 

باأعلى �سوته: عليك مّني ال�سالم اأبا عبداهلل اأدركني يا اأخي...

�ساعد اهلل قلب الح�سين لّما راأى الراية تهوي اإلى الأر�ض و�سمع 

العّبا�ض يناديه )يا اأخا اأدرك اأخاك( )وهذه الكلمة المناداة بالأخوة 

لم ي�سمعها الح�سين من العّبا�ض طيلة حياته, بل كان يناديه �سّيدي 

ومولي احتراماً وتقديراً, والح�سين يطلب منه اأن ينادي بيا اأخي 

فكاأّن العّبا�ض اأراد اأن يفرح قلب الح�سين في اآخر لحظة له(.

اأ�سرع الح�سين مفّرقاً الأعداء عن م�سرع اأخيه ويقاتلهم ويقول 

انك�سفوا بين يديه. يقول  اأخي, حّتى  قتلتم  تفّرون وقد  اأين  اإلى 

بع�ض الرواة قبل اأن ي�سل الح�سين اإلى اأخيه العّبا�ض طاأطاأ راأ�سه 

اأخذ �سيئاً ثّم قّبله, واإذا هما كّفا العّبا�ض.. حّتى اقترب من م�سرعه, 

اأنَّه قادٌم من الأعداء  اأقدام من حوله ظنَّ  العّبا�ض وقع  لّما �سمع 

جاء ليحّز راأ�سه فخاطبه: يا هذا باهلل عليك اأمهلني حّتى ياأتي اإلّي 

اأخي الح�سين )فاأقبله ويقّبلني واأ�سّمه وي�سّمني واأتزّود منه ويتزّود 

قطيع  حاله  وراأى  العّبا�ض  من  ذلك  الح�سين  �سمع  فلّما  مّني(. 

ب الجبين, ال�سهم نابت في اإحدى العينين, والدم  اليدين مخ�سّ
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مخّرقة,  والقربة  جنبه  اإلى  ممّزق  العلم  الأخرى,  على  والتراب 

هوى عليه منادياً: اأخي عّبا�ض اأنا اأخوك ح�سين, ثّم �ساح: وا اأخاه 

واعّبا�ساه واقّرة عيناه, واقّلة نا�سراه, الآن انك�سر ظهري, الآن قّلت 

حيلتي, الآن �سمت بي عدّوي.

خ��وي��ه ان��ك��س��ر ظ��ه��ري وال أق����در أق���وم
الهموم ل��ك��ل  خ����وي  ي���ا  م��رك��ز  ص����رت 

القوم ع��گ��ب��ك  اس��ت��وح��دون��ي  ي��خ��وي��ه 
ي���ن���غ���ار ب����ع����د  ع����ل����ي����ه  واح����������د  وال 

ي�������ا ع�������ّب�������اس ح���������ّس ح�����س�����ن مي���ك
خ��وي يبكي وِخ��َض��ب دم��ع��ه وي��ا دمك

بجسمك ف���اض���ل  ب����و  ي����ا  ح���اي���ر  واهلل 
ال��ط��ف��ل باسمك ��ي  خ���وي وس��ك��ن��ه ت��س��لِّ

عمك امل���اي  وي��ج��ي��ب  س��اع��ة  تقله 
وبينما الح�سين وا�سعاً راأ�ض العّبا�ض في حجره, واإذا بالعّبا�ض 

في  وو�سعه  الح�سين  فاأخذه  التراب,  على  ي�سعه  راأ�سه  يرفع 

حجره ثّم اأعاد العّبا�ض راأ�سه اإلى التراب, وفي المّرة الثالثة قال 

الح�سين: اأخي عّبا�ض لماذا ت�سنع هكذا؟ )يعني هذه اآخر �ساعة 

اأتوّدع منك( قال العّبا�ض: اأخي يا نور عيني كيف ل اأ�سنع هكذا 

براأ�سي, ولكن بعد �ساعة من يرفع  ومثلك الآن جئتني واأخذت 
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نقراأ في  العّبا�ض لأخيه, ولهذا  التراب؟ هذه موا�ساة  راأ�سك عن 

الزيارة )نعم الأخ الموا�سي لأخيه(.

مبكانه  راس��ي  خ��ل  يحسن  خويه  يگله 
او للخيم روح يحسن خليني عله التربان مطروح

ال��روح ن��زع��ة  ان��ا بحضنك أع��ال��ج  ت��رض��ه 
األنفاس مخمود  الثرى  اعله  متوت  وانت 

�سهق  اإذ  الف�سل  اأبي  اأخيه  عند  الح�سين  وبينما  اهلل  اآجركم 

�سهقًة وفارقت روحه الدنيا ف�ساح الح�سين وا اأخاه وا عّبا�ساه.

قام محنّي الظهر يكفكف دموعه بكّمه وهو ينادي: وا اأخاه وا 

عّبا�ساه.

العائلة(  وباقي  و�سكينة  زينب  يخبر  )كيف  المخيم  اإلى  رجع 

اأقبل اإلى خيمة العّبا�ض, فاأ�سقط عمودها, عندها ارتفعت الأ�سوات 

بالبكاء والنحيب ونادت زينب وا اأخاه وا عّبا�ساه وا �سيعتنا بعدك.

وبكى الح�سين معهن ونادى وا �سيعتنا بعدك اأبا الف�سل.

ا�ُض َكْب���ضُ َكِتيَبِتي َوَكَنانَِتي َعزُّ ُجُنوِديَعبَّ
َ
َو�َس��ِريُّ َقْوِمي َب��ْل اأ

َو َل�ْسَت َت�ْسَمُع َزِيَنَب َتْدُعوَك َمْن
َ
 يا ِحم��اَي اإذا الِعدا نََهُروناأ

ِ
ل

َو َل�ْسَت َت�ْسَمُع َما َتُقوُل �ُسَكْيَنٌة
َ
�ْسِر َم��ْن َيْحِميِني اأ

َ
��اُه َيْوَم الأ َعمَّ
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الليلة الثامنة:

:Q مجلس علّي األكبر 

ٍد ْت ِمْن َيِد�َسْل َكْرَبال َكْم ِمْن َح�َسًى مِلَُحمَّ ُنِهَبْت ِبها َوَكْم ا�سُتِجذَّ

ِبه��ا ِري��َق 
ُ

اأ َزاٍك   
ٍ
َدم ِدَوَلَك��ْم  يوِف ُمَبدَّ َوَكْم ُجْثماِن ُقْد�ٍض ِبال�سُّ

ْدِر احُل�َسْنِ َتَرْقَرَقْت ��ِدَوِبها َعَلى �سَ �َسيِّ  
ِ
ْك��َرم

َ
ِلأ ُحْزن��اً  َعَباُت��ُه 

ٍ
َقْدٍر ِم��ْن ُذوؤاب��ِة ها�ِسم َعَبَق��ْت �َسماِئُلُه ِبِطي��ِب املَْحَتِدَوَعِل��يُّ 

انَ��ٍة َريَّ َرْيَحانَ��ٍة  ِم��ْن  ْفِدي��ِه 
َ
ِداأ ��ْت ِبَح��رِّ َظم��اً َوَح��رِّ ُمَهنَّ َجفَّ

يِع��ِه َنِ ُم��راِق  ِم��ْن  َب��ْدٌر  ْيَن��ُه ِبالَع�ْسَجِدهلِل  َم��َزَج احُل�َساُم جُلَ

ب��ا َوَدُم الَوري��ِد َتاَريا ِفي��ِه َولِه��ُب َقْلِب��ِه مَلْ َيْخُم��ِدَم��اُء ال�سِّ

رَّ َوِهَي ُتراُثه ف��اِت الغُّ َيِدَجَمَع ال�سِّ �سْ
َ
 اأ

ٍ
ِمْن ُكلِّ ِغْطِري��ٍف َو�َسْهم

�ِض َحْمَزَة يِف �َسجاَعِة َحْيَدر
ْ
ْحَمِديِف َباأ

َ
ِباإِب��ا احُل�َسْنِ َويِف َمهاَب��ِة اأ

��ِدَوَت��راُه يِف ُخُلٍق َوِطي��ِب َخالِئٍق مَّ ِب��يِّ حَمَ  ُنْط��ٍق َكالنَّ
ِ
َوَبِلي��غ

َوُه��َو ُمَكاِبٌد  
ِ
َللَتوِدي��ع ِلَظَم��ا الُفوؤاِد َوِلْلَحِدي��ِد املُْجِهِدَوَي��وؤُوُب 

ٍب َظماُه َوما ا�ْسَتَكى
َ
ْرِ اأ

ِديَي�ْسُكو خِلَ اِمي ال�سَّ  احَل�َسى اإلَّ اإىل الظَّ
َ
َظَماأ

ِبِريِق��ِه َعَلْي��ِه  ُيوؤِث��ُرُه  ��اَع  ْ َيجُم��ِد فانْ�سَ
ِ

��َة ِريِق��ِه مل َل��ْو كاَن َثمَّ
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 شعبي:

ن��ار ال��ع��ط��ش  ام����ن  ق��ل��ب��ي  واج  ي��ب��وي��ه 
ش��م��س اوح��دي��د ت���دري وال��وگ��ت حار

ب���ك���ا اوگ�����ل�����ه ي���ب���وي���ه اوداع�����������ة اهلل
تگّله ال���س���ان���ك  ع��ل��ى  ال���س���ان���ي  اش����و 

ل����������روح اجل����������دي ال�������ه�������ادي وگ���ل���ه
ش���ب���ع ري���ح���ان���ت���ك م����ن أم����ت����ك ج���ور 

س�������گ�������ان�������ي ج�������������دي اب������ك������اس������ه
مَيّ�������ي ح�����ض�����ر  ه�������ل  او  ي�����ب�����وي�����ه   

ال������ك������رار ع�����ل�����ي  او  وال����������زه����������ره 
ع������ّم������ي احل����������س����������ن  وي��������������������اه   

راس�������ي ع�������د  ب������ك������وا  او  ي�����ب�����وي�����ه 
اب������دم������ي ك�����ل�����ه�����م  ���������وا  حت���������نُّ او 

اوك��������اس��������ك م�������ن جِت���������ي م�����ذخ�����ور
ج�����ه�����ده ب������������ذل  او  ي�����ح�����س�����ن   

أبوذية:
ونصار ي��ح��س��ن  ص��م��ت  األك���ب���ر  ع��ل��ي 

ونصار ب��ال��ق��ل��ب  وع��ل��ي��ه  اب��ن��ي  ش��ب��اب 
ب��ع��دك م���ا ظ���ل ل��ب��وك أع�����وان وان��ص��ار

وب����ي����ه اگ����َط����ع����ت ي������وم ال���غ���اض���ري���ه
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ورد عن الإمام الحّجة | في زيارة الناحية عند ال�سالم على 

ن�سل  من  قتيٍل  اأّول  يا  عليك  »ال�سالم   :Lالح�سين ابن  علّي 

خير �سليل من �ساللة اإبراهيم الخليل«.

اأّول ال�سهداء في كربالء من �سهداء بني ها�سم, واأّول فداء قّدمه 

الح�سينQفي ميدان ال�سهادة بعد �سهادة اأ�سحابه, ولده وقّرة 

عينه و�سبيه جّده علّي الأكبر ر�سوان اهلل عليه... واإذا كان النبّي 

بكب�ٍض  فداه  ثّم  للذبح,  ابنه  يقّدم  باأن  اهلل  ابتاله  اإبراهيمQقد 

, فما 
)((

: {اإّن هذا لهو البالء المبين} عظيم, وقال اهلل عزَّ وجلَّ

حال الإمام الح�سين Q وكيف يكون ابتالوؤه حيث لم يقّدم 

نف�سه فقط, ولم ير�َض بدمه ال�سريف وحده اأن ُيراَق على ميدان 

القربان الإلهّي, حّتى قّدم اأ�سحابه جميعاً واأولده واأفالذ اأكباده, 

ما  ويعلم  يديه عط�ساناً  بين  ُيذبح  ال�سغير  والكبير.  ال�سغير منهم 

�سيجري له, ولكّنه يقّدم القربان اإلى اهلل ويقول: »اللهم تقّبل مّنا 

هذا القربان«. والكبير يقتل مقّطعاً بال�سيوف ظامئاً عط�ساناً, ويعلم 

اأّنه �سيجري ما �سيجري عليه, ولكن يتقّرب اإلى اهلل بهذا القربان. 

فاأّي بالء هذا, وماذا ا�ستحق الح�سين به, بل هو البالء الأعظم 

وهو الفداء الأكبر الذي فدى اهلل به دينه عن اأنبيائه واأوليائه, ولذا 

) - �سورة ال�سافات الآية 06).
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لي�ض غريباً اأن ي�سكن دم الح�سين الذي اختلط مع دماء اأهل بيته 

واأ�سحابه, اأن ي�سكن في الخلد وتق�سعّر له اأظّلة العر�ض ويبكي له 

 .Q جميع الخالئق, كما في زيارة الإمام ال�سادق

اأن  قبل  فداًء  به  وَر�سي  �سهيداً  ولده  قّدم   Qالح�سين

ي�ست�سهد في كربالء, واأّي فداء يقا�ض بفداء الح�سين بعلّي الأكبر 

اأ�سبه الّنا�ض َخْلقاً وُخُلقاً ومنِطقاً بر�سول اهلل P, بحيث اأّن اأهل 

المدينة كانوا اإذا ا�ستاقوا اإلى النبّي P نظروا اإلى هذا ال�ساب, 

Qيو�سف وكان  وي�سمعونه,  اهلل  ر�سول  اإلى  ينظرون  وكاأّنهم 

له,  نظير  ل  وجه  على  المنظر  �سبيح  ال�سورة,  ح�سن  �ساب  باأنَّه 

الجاللة  من  الكمال  �سفات  �سائر  وكذلك  م�سهورة,  و�سجاعته 

والعظمة وال�سخاء وُح�سن الأخالق, وغير ذلك...

�سحيح اأّن الح�سين Q قّدم ولده را�سياً مطمئّناً, ولكن يحّق 

للح�سين اأن تكون م�سيبته ب�سبيه جّده ر�سول اهلل P م�سيبة تهّد 

والموت,  الهالك  على  فيه  ي�سرف  معها حزناً  ويكون حزنه  قواه, 

اإّن  يقول  �سّره,  قّد�ض  الت�سترّي  جعفر  ال�سيخ  المرحوم  قال  كما 

الموت  على  واأ�سرف  احت�سر  قد  ولده  م�سيبة  الح�سينQفي 

ثالث مّرات.

المّرة الأولى لّما برز علّي الأكبر وا�ستاأذن اأباه فاأذن له واألب�سه 
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الدرع وال�سالح واأركبه على العقاب )من اأجياد خيل ر�سول اهلل 

يده  وا�ستولت  »العقاب«  اأفق  من  طلعته  وجه  تجّلى  فلّما   .)P

وقدمه على العنان والركاب, خرجن الن�ساء واأحدقن به فاأخذت 

عّماته واأخواته بعنانه وركابه ومنعنه من العزيمة, فعند ذلك تغّير 

بن�سائه  و�ساح  الموت,  على  اأ�سرف  الح�سينQبحيث  حال 

وعياله: »دعنه فاإّنه...مقتول في �سبيل اهلل«. ثّم اأخذ بيده واأخرجه 

اآي�ٍض منه واأرخى عينيه وبكى, واأطرق  اإليه نظرة  من بينهن فنظر 

براأ�سه اإلى الأر�ض لئاّل يراه العدّو في�سمت به. يقولون نظر الح�سين 

اإلى ولده قائاًل: »ولدي علّي اإليَّ اإلّي اأوّدعك وتوّدعني, اأ�سّمك 

وت�سّمني«, فتعانقا حّتى ُغ�سي عليهما.

وي����ل����ي م�����ن ت�����اگ�����وا ع���ن���د ال�������وداع
للگاع ه�������ووا  مل����ن  ط�����ول  ام���ش���اب���ك 

ي���گ���ل���ه وال������دم������ع ب����ال����ع����ن دف������اگ
خفاگ وب���ق���ل���ب  ام���ك���ّس���ره  اب���ع���ب���ره 

ال����ف����راق ه������ذا  اهلل  اوداع����������ة  ي���ب���وي���ه 
ي����ب����وي����ه اش�����ب�����ي�����دي ه��������ذا امل����ق����در

ال�سماء  اإلى  ب�سّبابته  م�سيراً  راأ�سه  الح�سينQرفع  اأفاق  فلّما 

ا�سهد على  »اللهّم  ال�سماء(, وقال:  اإلى  المباركة  �سيبته  رفع  )اأو 

هوؤلء القوم فقد برز اإليهم غالم اأ�سبه الّنا�ض َخلقاً وُخُلقاً ومنِطقاً 
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هذا  اإلى  نظرنا  نبّيك  اإلى  ا�ستقنا  اإذا  وكّنا   ,P بر�سولك محّمد 

قهم  ومزِّ تفريقاً,  قهم  وفرِّ الأر�ض,  بركات  امنعهم  اللهم  الغالم, 

تمزيقاً, واجعلهم طرائق ِقدداً ول تر�سي الولة عنهم اأبداً, فاإنَّهم 

دعونا لين�سرونا, ثّم عدوا علينا يقاتلوننا...«. وبينما الح�سين يوّدع 

ولده بالّدعاء, فهم علّي اأّنها الرخ�سة له بالبراز, فحمل على القوم 

على  والمي�سرة  المي�سرة  على  الميمنة  يقلب  الغ�سبان  كالأ�سد 

�سولته  من  وتعّجبوا  الفر�سان(  وهزم  الأبطال  )فجندل  الميمنة 

الح�سين  ابن  وهو  كذلك  يكون  ل  وكيف  وفرو�سته,  و�سجاعته 

وجّده اأمير الموؤمنين, حّتى اأنَّ البع�ض �ساح باأ�سحابه ويحكم هذا 

يقاتلكم, فجعل علّي الأكبر  قبره  اأبي طالب خرج من  ابن  علّي 

يعّرف عن نف�سه قائاًل:

ِب��ياأنَ��ا َعِليُّ ابُن احُل�َس��ِن بِن َعَلي  ِبالنَّ
َ

ْوىل
َ
نَْح��ُن َوَبْي��ِت اهلِل اأ

ِعي َيْنَثِنيَواهلِل ل َيْحُك��ُم ِفينا ابُن الدَّ ��ى  َحتَّ  
ِ

ْمح ِبالرُّ ْطَعُنُك��ْم 
َ
اأ

َيْلَتِوي َحتَّى  ْيِف  ِبال�سَّ ِرُبُكْم  �سْ
َ
 َها�ِسِم��يٍّ َعَلِوياأ

ٍ
��ْرَب ُغ��الم �سَ

فلم يزل يقاتل حّتى �سّج الأعداء من كثرة من قتل منهم:

ْحَمٍد
َ
َوَثَباُتُهَفتًى ُجِمَعْت ِفيِه �َسماِئُل اأ ��ى  املُرَت�سَ َعِل��يٍّ  ���ضُ 

ْ
َوَباأ

نْ�س��اُه َيْوَم الَوَغى َوَقْد
َ
َحَمالُتُهَفواهلِل ل اأ املُْرَت�سى  َحَمالُت  ْت 

َ
َحك

ما ليِث َوالظَّ َة الَّ َجَذواُتُهَيِكرُّ َعَلْيِهْم َك��رَّ ِرَمْت  �سْ
ُ
اأ َق��ْد  ْح�ساِئِه 

َ
ِباأ
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كثيرة  جراحات  اأ�سابته  الح�سينQوقد  اأبيه  اإلى  رجع  ثّم 

والّدم يجري من حلق درعه, وقد اأخذ العط�ض منه ماأخذاً بليغاً, 

�ساكياً اإلى اأبيه ظماأه, وما اأ�سعبها من �ساعة, عندها – كما يقول 

العاّلمة الت�سترّي- كانت المّرة الثانية التي اأ�سرف فيها الح�سين 

على الموت في م�سيبته بولده علّي الأكبر.

�ساعد اهلل قلب الح�سين حينما ا�ستقبل ولده راجعاً من الميدان 

مع ما به من الجراحات والظماأ ولم يقدر اأن يقّدم له ما يبّل غليله, نعم 

اأقبل علّي الأكبر اإلى اأبيه قائاًل: يا اأبه العط�ض قد قتلني وثقل الحديد 

قد اأجهدني, فهل اإلى �سربة ماٍء من �سبيل اتقّوى بها على الأعداء؟

ي����ب����وي����ه ش�����رب�����ة أم������ّي������ه ال���ك���ب���دي
وح�����دي ل���ل���م���ي���دان  ورد  ات�����گ�����وى 

ي���ب���وي���ه ان���ف���ط���ر ك���ب���دي وح�����ق ج����ّدي
ال��ع��ط��ش وال���ش���م���س وامل����ي����دان واحل���ر

ي��گ��ل��ه س��ه��ل��ه ي���ب���وي���ه ط��ل��ب��ت��ك ه���اي
ع���ي���ن���اي م�������اي  او  ي���ع���ق���ل���ي  ل����ك����ن 

ام�������ن�������ن اج�������ي�������ن ش�������رب�������ة امل��������اي
وال����ع����ط����ش م���ث���ل���ك ي����ّب����س اح���ش���اي

�سّمه الح�سين اإلى �سدره وبكى وقال: »يعّز على محّمد وعلّي 

وعلى اأبيك اأن تدعوهم فال يجيبوك, وت�ستغيث بهم فال يغيثوك. 
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يقول الراوي: فمّد الح�سين ل�سانه ليم�ّض منه ولده علّي, فبكى 

علّي الأكبر وقال: اأبه ل�سانك اأيب�ض من ل�ساني. )اأي وا �سّيداه, 

الح�سين خاتمه  دفع  ويقولون  مظلوماه(.  وا  علّياه  وا  وا ح�سيناه, 

اإلى ولده علّي الأكبر وقال: خذ هذا الخاتم في فيك وارجع اإلى 

قتال عدّوك فاإّني اأرجو اأن ل تم�سي حّتى ي�سقيك جّدك بكاأ�سه 

الأوفى �سربًة ل تظماأ بعدها اأبداً...«, فرجع علّي الأكبر اإلى القتال 

وحمل على القوم بكّل �سجاعة و�سالبة مع ما فيه من الجراحات 

والعط�ض وهو يقول:

َوَظَه��َرْت ِم��ْن َبْعِده��ا َم�ساِدُقاحَل��ْرُب َقْد بانَ��ْت َله��ا َحَقاِئُق

ُنف��اِرُق ل  الَعْر���ضِ  َربِّ  الَب��َواِرُقَواهلِل  ُتْغَم��َد  ْو 
َ
اأ َجْمَعُك��ْم 

 فبعد اأن اأكثر فيهم القتل )يا موؤمنون( -عّظم اهلل لكم الأجر- �سّد 

عليه مّرة ابن منقذ التميمّي )لع( فطعنه برمحه )و�سربه لعين على 

مفرق راأ�سه( فانقلب على قربو�ض �سرج فر�سه واعتنق الفر�ض, وقد 

نزلت الدماء على وجه الفر�ض, فبدل اأن ياأخذه اإلى مع�سكر الح�سين, 

اإرباً  اإرباً  باأ�سيافهم  وقّطعوه  فاحتو�سوه  الأعداء,  مع�سكر  اإلى  حمله 

-رحم اهلل من نادى وا علّياه وا اأكبراه وا �سهيداه- نادى وقد بلغت 

روحه التراقي: »اأبتاه عليك مّني ال�سالم, هذا جّدي ر�سول اهلل قد 

�سقاني بكاأ�سه الأوفى �سربة ل اأظماأ بعدها اأبداً, وهو يقول لك العجل 
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 -Q العجل فاإّن لك كاأ�ساً مذخوراً«. - �ساعد اهلل قلب الح�سين

واأخرى  يقوم  تارة  اأخذ  اأبي �سوت علّي,  �سِمع  لّما  تقول �سكينة: 

يجل�ض وهو يقول: وا ولداه, وجعل يتنّف�ض ال�سعداء, وارتفع �سوت 

الّن�ساء بالبكاء والنحيب ف�سّكتهّن الح�سين قائاًل: اإّن البكاء اأمامكّن, 

ثّم انحدر اإلى م�سرع ولده ومعه �سباب من بني ها�سم, حمل على 

القوم حّتى فّرقهم عن م�سرع ولده. وقف عليه, راآه مقّطعاً بال�سيوف 

اإرباً اإرباً, جل�ض عنده, اأخذ راأ�سه و�سعه في حجره وجعل يم�سح الدم 

والتراب عن وجهه )لعّل من اأفجع ال�سور هذا الم�سهد, الح�سين 

الح�سين  فيها  كان  التي  الثالثة  الحالة  هي  وهذه  علّي,  ولده  عند 

كحالة المحت�سر عند م�سرع الأكبر( يقول الموؤّرخون: لّما و�سل 

الح�سين اإلى ولده علّي, نزل عنده تمّدد اإلى جنبه, األ�سق �سدره 

على �سدره, وخّده على خّده, ثّم قال: »بني, قتل اهلل قوماً قتلوك, ما 

اأجراأهم على الّرحمن, وعلى انتهاك حرمة الر�سول«, ثّم هملت عيناه 

بالدموع ونادى: ولدي علّي, على الدنيا بعدك العفا, اأّما اأنت يا بني 

ها, وبقي اأبوك لهّمها وكربها. فقد ا�سترحت من هّم الدنيا وغمِّ

يبني ن��������اداه  او  اوب����ك����ا  ميَّ�����ه  گ���ع���د 
عني اورح������ت������وا  وح����ي����د  ع���ف���ت���ون���ي 

گتلني واهلل  ام���ص���اب���ك���م  ي���ب���وي���ه 
امل��ن��ي��ه ب���ي���ه���ا  ش���ف���ت  ض����رب����ات����ك  او 
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اعليك داروا  گ��ل��ي  اش���ل���ون  ي��ب��وي��ه 
اظ���ن م���ن ال���ض���رب م���ا ظ���ل ن��ف��س بيك

أحاكيك م���ان���ي  ي���روح���ي  وح��اك��ي��ن��ي 
بّيه   ال���ب���ي���ك  ام����ص����اب  ج������ّدك  وح�����ك 

َع��الَم َقَطْعَت َجمي��َل الِو�ساِل )اآه( ُبَنيَّ اْقَتَطْعُتَك ِمْن ُمْهَجِتي

نْ��َت َقْلِبي
َ
ي��وِف َواأ ��ُع ِبال�سُّ َباِقُتَقطَّ ِلَقْلِبي ِفي��َك  ْبَق��وا 

َ
اأ َفَه��ْل 
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الليلة التاسعة:

:Qمجلس القاسم بن الحسن 

 َجاِرَيه
ٍ
 ِمْن ُدُم��وع

ِ
��م لوِل اخَلاِوَيهَك��ْم ِللُمتيَّ ُحْزن��اً َعَلى ِتْلَك الطُّ

ْرِف��ه م��اُن ِب�سَ ِك الزَّ َ طوُب الَعاِدَيهي��ا َداُر َغ��رَّ
ُ
ا�ِسَنِك اخل ْت حَمَ َوحَمَ

َبُحوا �سْ
َ
روِف َفاأ ْهَلِك ِبال�سُّ

َ
َباَد اأ

َ
واِح��ي نَاِحَيهَواأ ُكلٌّ َي��وؤُمُّ ِم��َن النَّ

ٌد رَّ عيِد ُمَ اِفَيهِمْثُل احُل�َسْنِ َعَلى ال�سَّ َوَيزي��ُد َيْرُف��ُل ِبال��ُبوِد ال�سَّ

ى نْ�َس��ُه َث��اٍو َعَلى َح��رِّ الثَّ
َ
َثاِوَيهمَلْ اأ �ساِح��ي 

َ
َكالأ ِبي��ِه 

َ
اأ َوَبُن��و 

 ُروؤو�ُسُهْم َم�ْسُهوَرٌة
ِ

م��اح َوُج�ُسوُمُهْم َتَْت ال�َسناِبِك َعاِرَيهَفْوَق الرِّ

ُنوا قاِب َوُكفِّ  الرِّ
ِ
ُلوا ِب��َدم اِفَيهَقْد ُغ�سِّ  ال�سَّ

ِ
ياح  َهاِتيَك الرِّ

ِ
ِمْن نَ�ْسج

َبْيَنُهم اِحَيهَوالَقا�ِسُم بُن املُْجَتَب��ى َما  َوَجِبيُنُه َيْزُه��و َك�َسْم�ٍض �سَ

ج��اِل َوُعْمُرُه نْ�َس��ُه َب��ْنَ الرِّ
َ
َوَثماِنَي��همَلْ اأ َخْم�َس��ٌة  ��ِة  يَّ ِلْلَبِ ي��ا 

َفَتخاُلُهم ِب�َسْيِف��ِه  الُكَماَة  ْعجاَز نَْخٍل َخاِوَيه«ُيْرِدي 
َ
َى »اأ َفْوَق الثَّ

ِلْلَثى ُمْلَق��ًى  ْرَدْوُه 
َ
اأ اإذا  ��ى  ِبِدم��اِء َوْجَنِت��ِه املُ�سيَئ��ِة قاِنَي��هَحتَّ

َل ي��ا َعمُّ اأدِركِن��ي َفَقْد
َ
َيهنَ��اَدى اأ يوُف املا�سِ ْع�ساِئي ال�سُّ

َ
ْعَن اأ َوزَّ

ت��اُه ُي�ْس��ِرُع َباخُلَط��ى َوُدُموُعُه
َ
ْر�ِض ِمْن َعْيَنْيِه ُتْهَمى َجاِرَيهَفاأ

َ
ِلالأ
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شعبي:
ه���ام���ت���ك نصن م����ن ض������رب  ي���ع���م���ي 

ي��ب��ع��د اه��ل��ي اص�����واب ال��ي��وج��ع��ك وين
للصواوين أش��ي��ل��ك  اش���ل���ون  ي��ع��م��ي 

ال���ض���رب ج��س��م��ك مخذم م���ن  وان���ت���ه 
س������ّدر ب����ي����ه  ل���ل���م���خ���ي���م  او  ش�����ال�����ه 

األكبر ال���ص���ف  ي��وي��ل��ي  ج���اس���م  وح����ط 
گ���ع���د م�����ا ب���ي���ن���ه���م وال������ّدم������ع ف���ّج���ر

الهم ات����راك����م  ع��ل��ي��ه  او  ن�����اره  ت��ش��ب 
مي جاسم غدت للحرم حّنه 

مل��������ن ش������اف������ت������ه اب����������دّم����������ه حت����ّن����ه
أم�������ه ات����ص����ي����ح ي�����ا ج����اس����م ام���ه���ّن���ه

اب����ه����ل����ّزف����ه ي���ب���ع���د اخل���������ال وال����ع����م
أبوذّية:

م���ال وال  دن���ي���ا  ردت  م����ا  ردت������ك  أن�����ا 
م���ال وق�����ع ح��م��ل��ي وال  ل����و  حت���ض���رن���ي 

ل ما  وال  اظنوني  خابت  جاسم  يا  يبني 
بّيه اگ��ط��ع��ت  ي��ب��ن��ي  ال��ض��ي��ق  وب���وق���ت 
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ورد عن الإمام الحّجة | في زيارة الناحية عند ذكر القا�سم ابن 

الح�سن المجتبى: »ال�سالم على القا�سم ابن الح�سن الم�سروب 

فجّلى  الح�سين  عّمه  نادى  الذي  لمته,  الم�سلوب  هامته,  على 

على  واهلل  يعّز  فقال:  ورجليه,  بيديه  يفح�ض  فراآه  كال�سقر  عليه 

عّمك اأن تدعوه فال ُيجيبك اأو يجيبك فال يعينك اأو يعينك فال 

 قتلوك ومن خ�سمهم يوم القيامة جّدك و 
ٍ
يغني عنك, بعداً لقوم

اأبوك, هذا واهلل يوٌم كثر واتره وقّل نا�سره«.

اأنَّه  عنه  ر  ُعبِّ بحيث  ه  �سنِّ �سغر  على  عليه  اهلل  ر�سوان  القا�سم 

متهّيئاً  �سنة(, كان   (3 اأو   (2 الُحُلم )كان عمره حوالي  يبلغ  لم 

لن�سرة عّمه الح�سين ومتدّرباً على القتال كالفر�سان وال�سجعان, 

ولي�ض عجيباً اأمره اإذ اأنَّه ابن الح�سن وجّده اأمير الموؤمنين وترّبى 

وثباته, وقدوة  واإيمانه  اأخالقه  فغدا كاماًل في  الح�سين  في حجر 

للعارفين وال�سالكين اإلى اهلل في ع�سقه لل�سهادة, ي�ساأله الح�سين

يرزقوا  من  جملة  في  هو  هل  يعرف  اأن  القا�سم  اأراد  Qعندما 

ليلة عا�سوراء-,  اأ�سحابه  الح�سين  الإمام  بها  ب�ّسر  ال�سهادة- كما 

فقال له الح�سين: ولدي قا�سم كيف تجد طعم الموت؟ قال: يا 

ره  فب�سَّ الع�سل,  اأحلى من  بين يديك عندي  الموت  عّماه, واهلل 

الح�سين بال�سهادة واأّنه في جملة من يكون لهم هذا الفوز وهذه 

ال�سعادة معه من ال�سهداء ....
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ولذلك بعد اأن قتل اأ�سحاب الح�سين R يوم عا�سوراء وبرز 

ولبان  الفتّوة  ثدي  من  ارت�سعوا  الذي  ها�سم  بني  اأبطال  للقتال 

ال�سجاعة, وقتل علّي الأكبر وجملة من �سباب بني ها�سم, و�سمع 

اأما من معين  نا�سراه,  القا�سم نداء عّمه الح�سين واغربتاه, واقّلة 

اأما من ذابٍّ يذّب عّنا؟! خرج  ين�سرنا؟!  نا�سر  اأما من  يعيننا؟! 

القا�سم اإلى عّمه الح�سين قائاًل: لّبيك �سّيدي يا عّم يا اأبا عبد اهلل, 

الح�سنQاعتنقه  باأبيه  اأ�سبه  الح�سينQوكان  اإليه  نظر  فلّما 

وجعال يبكيان حّتى غ�سي عليهما )ولعّل هذا الوداع لم يح�سل 

الح�سين فاأتى  المبارزة  القا�سم  اأفاقا طلب  القا�سم(..فلّما  مع  اإّل 

عمومتي  بني  واأرى  البقاء  على  لي  طاقة  ل  عّماه  يا  Qفقال: 

واأخوتي مجّزرين, واأراك وحيداً فريداً, فقال له الح�سين Q: يا 

ابن اأخي اأنت الوديعة من اأخي, اأنت العالمة ... فلم يزل القا�سم 

يقّبل قدمي عّمه ويديه, فقال له الح�سين: بني قا�سم اأراك تم�سي 

اإلى الموت برجليك, قال وكيف ل يكون ذلك واأنت بقيت بين 

الأعداء وحيداً فريداً ل تجد نا�سراً ومعيناً روحي لروحك الفداء 

اإلّي  قا�سم  بني  الح�سين:  له  قال  الوقاء, عندها  لنف�سك  ونف�سي 

اإلّي, فدنا منه القا�سم, فجاء به الح�سين اإلى الخيمة واأتى ب�سندوق 

الإمام الح�سن الم�سموم الذي فيه ودائعه ومالب�سه ولمة حربه, 

القا�سم  وقّلد  و�سيفه  وعمامته  الح�سن  مالب�ض  الح�سين  فاأخرج 
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ال�سيف, و�سّق اأزياقه, وقطع العمامة ن�سفين واأدلها على وجهه, 

ثّم األب�سه ثيابه على �سورة الكفن, ثّم قال ولدي قا�سم اأبرز )ولكن 

قبل ذلك وّدع اأّمك واأخواتك( وما اأ�سعبها من �ساعة, رحم اهلل 

ال�ساعر ي�سّور هذا الم�سهد: 

ل���������زم���������ت رك�����������اب�����������ه س����ك����ي����ن����ة 
ت���ش���م���ه  ب�����ح�����ل�����ق�����ه  وع������م������ت������ه   

وم���������������ن اخل����������ي����������م م�������ده�������وش�������ة
ط��������ل��������ع��������ت ت�������������ن�������������ادي أم���������ه 

ي�����ب�����ن�����ي ي��������ا ج�������اس�������م ه�����ال�����وق�����ت
ح�����������ال�����������ك ل��������ع��������م��������ك ض�����م�����ه 

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

)ق�����ال�����ه�����ا( أوص������ي������ك مي������ه وص���ي���ه
ت������س������م������ع������ن ل�������ف�������ظ اج�������وب�������ي

ش������������ب������������ان ل��������������و ش�����ف�����ت�����ي�����ه�����م
ب����������������اهلل ِذك������������������������ري ش������ب������اب������ي

م����������ح����������روم م����������ن ش�������������ّم ال�����ه�����و
ص�����ح�����اب�����ي ك�����������ل  دون  م�����������ن 

ع�������ط�������ش�������ان أن�������������ا ي����������ا وال�������������ده
ح�����������ن ال�����������ش�����������رب ذك������ري������ن������ي
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ثّم انحدر القا�سم نحو الميدان ودموعه جارية على خّديه, وهو 

و�ساروا  بع�سهم  فاأنكره  ال�سجعان,  الأبطال  الرجال  قتال  يقاتل 

يت�ساءلون من هذا الفتى الذي يقاتل قتال الأبطال, فاأن�ساأ يقول: 

نا َنْ��ُل احَل�َسْن
َ
 َفاأ

ِ
ِب��يِّ املُْجَتَب��ى واملُوؤَْتَْناإِْن ُتْنِك��ُرون �ِسْبِط النَّ

�ِس��ِر املُْرَتَهْن
َ
ْوَب املُُزْنَهذا ُح�َس��ْنٌ َكالأ نا�ٍض ل �ُسُقوا �سَ

ُ
 َبْنَ اأ

يقول حميد ابن م�سلم: خرج علينا القا�سم ووجهه كفلقة قمر 

طالع, بيده ال�سيف ي�سرب به ُقدماً ُقدماً, وعليه قمي�ض وازار وفي 

رجليه نعالن, فبينما هو يقاتل اإذ انقطع �س�سع نعله ول اأن�سى اأنَّها 

الي�سرى, فوقف لي�سّدها )وكاأنَّه ل يح�سب ح�ساباً للجي�ض من حوله 

من �سجاعته العظيمة..( وكان عمر بن �سعد بن نفيل الأزدّي اإلى 

جانبه, فقال: واهلل لأ�سّدّن على الغالم, ولأثكلنَّ به اأّمه, قلت: يا 

هذا يكفيك ما به وقد احتو�سوه من كّل جانب ومكان, قال: واهلل 

لأفعلن, ف�سّد على الغالم فما وّلى حّتى �سرب الغالم بال�سيف 

على راأ�سه, ففلق هامته فخّر اإلى الأر�ض �سريعاً ينادي: عليك مّني 

ال�سالم يا عّماه اأدركني.. فجاءه الح�سين كال�سقر المنق�ّض على 

المنادي  اهلل  )رحم  اأخيه  ابن  م�سرع  عن  الأعداء  فّرق  فري�سته, 

بني  نادى:  ورجليه,  بيديه  يفح�ض  وجده  مظلوماه(  وا  واقا�سماه 

اأو يجيبك فال  قا�سم عّز واهلل على عّمك اأن تدعوه فال يجيبك, 
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 قتلوك, ومن خ�سمهم 
ٍ
يعينك, اأو يعينك فال ُيغني عنك, ُبعداً لقوم

يوم القيامة جّدك واأبوك, هذا يوٌم واهلل كثر واتره وقّل نا�سره.

ب���ك���ا اون����������اداه ي����ا ج���اس���م اش��ب��ي��دي
 ي���ري���ت ال��س��ي��ف ق��ب��ل��ك ح����ّز وري����دي

ه�������ان ال����ك����م ت���خ���ل���ون���ي اوح����ي����دي
تفتر          ال���ق���وم  ي��ع��م��ي  اخ��ي��م��ي  ع��ل��ى  او   
ثّم اأّن الح�سين Q و�سع �سدره على �سدر القا�سم, وحمله 

اإلى المخّيم -�ساعد اهلل قلبك اأبا عبد اهلل- )تقول الرواية: احتمله 

ورجاله تخّطان في الأر�ض(, لم ُيطق الح�سين اأن يحمل القا�سم 

القا�سم  م�سيبة  ة  خا�سّ عليه  مرَّت  التي  الم�سائب  لأنَّ  م�ستوياً 

اأحنت ظهره.

محنه ال���ق���اس���م  ع���ل���ى  اح���س���ن  ض���ل���ع 
محنة زادت  امب����وت����ت����ك  ي���ع���م���ي 

ش������ال������ه اح������س������ن وب�������دم�������ه م���ح���ن���ه
ال���زك���ي���ة أّم���������ه  ح�������ال  اش������ل������ون  آه 
اإلى  و�سعه  الأكبر,  علّي  فيها  التي  الخيمة  اإلى  بالقا�سم  جاء 

تارًة  القا�سم  وجه  واإلى  الأكبر  وجه  اإلى  تارًة  ينظر  فجعل  جنبه, 

يقّبلهما  واأخذ  بينهما  اأخرى, وهو يكفكف دموعه بكّمه, وتمّدد 

وينادي )واولداه واعلّياه, واقا�سماه وابن اأخاه(.
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دم����ع عينه وي���س���ِك���ب  ش���ال���ه خل��ي��م��ت��ه 
وبينه األك���ب���ر  ِش��ب��ل��ه  ب���ن  م���ا  وق���ع���د   

ِن��������ده وص��������اح ي�����ا رم����ل����ه وس��ك��ي��ن��ه
ت���ع���ال���ن ل���ل���ع���زي���ز واش�����وف�����ن اش��ح��ال��ه

وقيل اإّن الح�سين ندب القا�سم بهذه الأبيات:

ْوطاِنِه��ْم َوِدياِرِهْم
َ
َتنوُح َعَلْيِهْم يِف الَباِري ُوُحو�ُسهاَغِريُب��وَن َعْن اأ

عاِدي يِف الَباِري َتُنو�ُسهاَوَكْيَف ل َتْبِك��ي الُعيوُن مِلَْع�َسٍر
َ
�ُسيوُف الأ

ْت  ا�ِسُنها ُت��ْرُب الَفاَلِة ُنُعو�ُسهاُب��دوٌر َت��واَرى ُنوُره��ا َفَتَغ��رَّ  حَمَ

���وا ش����ب����اب اوب����������دور واب����دم����ه����م حت���نُّ
����وا ت ال�����دن�����ي�����ا م������ا ت����ه����نُّ واب��������ل��������ذَّ

��وا ع���ل���ه م�����وت ال����ش����رف وال����ع����ز ت��ع��نُّ
ام����ّي����ه اس�����ي�����وف  ل���ع���ن���د  ذلّ����������وا  وال 

�سار الح�سين ينظر اإلى ولده علّي الأكبر وقتلى حوله من اأهل 

بيته, ورفع طرفه اإلى ال�سماء وقال:

اللهم اأح�سهم عدداً, ول تغادر منهم اأحداً, ول تغفر لهم اأبداً, 

�سبراً يا بني عمومتي, �سبراً يا اأهل بيتي, ل راأيتم هواناً بعد هذا 

اليوم اأبداً.

ت�������وّن�������ون ال  ب����������اهلل  ش�������ب�������ان  ي��������ا 
ت��ك��ط��ع��ون ق���ل���ب���ي  ب���ون���ي���ن���ك���م  او   
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ت�����ص�����دع�����ون ق����ل����ب����ي امل��������ن حت���ن���ون
ش������ب������ان م�����ث�����ل ال��������������ورد ي�����زه�����ون

وس����ف����ه ع���ل���ى ال����غ����ب����رة ي���ن���ام���ون
�ساعد اهلل اأّمه رمله لّما نظرت اإلى ولدها الوحيد م�سقوق الهامة 

باً بدمه األقت نف�سها عليه منادية: واولداه, واقا�سماه: مخ�سّ

)نّصاري(
أل����ف جابوك ب���ن س��ب��ع��ن  م���ا  ام���ب���ارك 

ع�����ن احل����ن����ه اب�����دم�����ا ال���������راس ح���ن���وك
�����وك ���ش���اب زفُّ اب��������دال ال���ش���م���ع ب���ال���نِّ

تنثر ن���ب���ل  راس��������ك  ف������وق  ����س  ام����ل����بَّ
بعينك وع���ي���ن���ي  ع��ي��ن��ي  ي����ا  رب���ي���ت���ك 

سنينك واح���س���ب  ل��ع��رس��ك  وات���ن���ّط���ر 
أنينك اس����م����ع  ج����اس����م  ي����ا  ت���ال���ي���ه���ا 

خيالها   اب��ش��خ��ص��ك  داي�����ر  واش����وف����ك 
اجل��روح م��ن  عرفتك  اوال  يبني  ج��اب��وك 

الروح اوفرحة  اوزه��رت��ه  البيت  شمعة  يا 
بالنوح العمر  تالي  الفرح يا حيف  عگب 

بعدك   ظليت  ع��س��ن  ال  يبني  أگ��ّض��ي��ه 
يك وأغطِّ يبني  كنت  افرشلك  لبيدي  يا 

بيك نفس  اوال  ِه��ّس��ه  ال��ت��رب��ان  عله  ن��امي 
لو يرضه مّني املوت واهلل ابروحي أفديك
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ل���ي���ال���ي اس����ه����رت ب���رب���ات���ك وع���دل���ك
�����ب ل���ل���ع���رس ي���ب���ن���ي وع���دل���ك وَح�����سِّ

أت���������اري ال�����ن�����وب ت���ال���ي���ه���ا وع���دل���ك
ابعزيه اب���ق���ى  وآن������ه  ال����ع����رس  ت���ع���وف 

َرَخْت ْتُه َرْمَل��ٌة �سَ
َ
اًل ُم��ْذ َراأ ِريُمَرمَّ يا َب�سَ َيا ُمْهَجِتي َو�ُسروِري يا �سِ

َ
اأ
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الليلة العاشرة:

 مجلس الطفل الرضيع:
ِريَع��ه ال�سَّ َحاِم��ي  ي��ا   

ُ
َمُروَع��هاهلل َك��ذا  َوْه��َي  ُتِق��رُّ 

َ
اأ

َوَقْلُبه��ا َت�ْسَتِغي��ُث  ُدوَعهِب��َك  َلَك َعْن َج��َوًى َي�ْسُكو �سُ

انِتظ��اِرَك يِف   ُ ��بُّ �سَ التَّ ريَعهَم��اَت  ال�سَّ املُ��ْح��ِي��ي  يُّ���ه���ا 
َ
اأ

ُ ��بُّ �سَ التَّ ْبَق��ى 
َ
اأ َفم��ا  ْح�������س���اٍء َج��زوَع��هَفانَْه���ضْ 

َ
َغ����ْرَ اأ

�َس��ى
َ
الأ َث��ْوَب  َق��ْت  َمزَّ الَقِطيَعهَق��ْد  ِلها  ِلوا�سِ َو�َسَكْت 

َوِديُنُك��م الُقع��وُد  َذا  ِفيَعهَك��ْم  الرَّ َق���َواِع���ُدُه  ُه��ِدَم��ْت 

وَل��ُه �سُ
ُ
اأ الُف��روُع  ���وُل���ُه َت��ْن��َع��ى ُف��روَع��هَتْنَع��ى  ����سُ

ُ
َواأ

َل��ُه  
ٍ
َع��ْزم �َسب��ا  ُمِطيَعهَفا�ْسَح��ْذ  ُم��ْذِع��َن��ٌة  رواُح 

َ
الأ

الَقتي��ِل  
ِ
ِب��َدم ِب��ِه  �ِسيَعهَواطُل��ْب  َخ���ْرِ  يِف  ِب��َك��ْرِب��الِء 

َت ��َبْ �سَ اإْن  ُيهُيُج��َك  الَفظيَعهَم��اذا  ��فِّ  ال��طَّ ِل��َوْق��َع��ِة 

َفِجيَع��ٌة َتي��ُئ  َت��َرى 
َ
الَفِجيَعهاأ ِتلَك  ِم��ْن  َم�ضَّ 

َ
ِباأ

ى الثَّ َعَل��ى  احُل�َس��ْنُ  ُلوَعهَحْي��ُث  َخْي��ُل الِعَدى َطَحَن��ْت �سُ

����ٍة َم����يَّ
ُ
اأ اآُل  ريَع��هَق���َت���َل���ْت���ُه  ال�سَّ َجْن��ِب  اإىل   

ٍ
َظ��ام

 ال��َوري��ِد
ِ
َر�سيَع��هَوَر���س��ي��ُع��ُه ِب����َدم َفاْطُل��ْب  ��ٌب  �سَّ ُمَ



90

شعبي:
بالكون ق��ت��ل  ت��خ��ل��ص  ال���زل���م  ب���س  ل���و 

ه���اي ن��ق��ول ع����ادة وأم����ر ب��ل��ك��ي يهون
يرِضعون الّ�����ذي  ذن���ب  م���ا  ل��ي��ش  ل��ك��ن 

يسقيها ب���س���ه���ام  وح���رم���ل���ة  ع���ط���اش 
مفطوم اب��س��ه��م  ي��ب��ن��ي  رّدوك   )آه( 

ي�����ال�����رح�����ت ع�������ن امل�����������اي م�����ح�����روم
ب�������ع�������دك حل�����������رم ل�����������ذت ال������ن������وم

وأص�����ب�����غ ي���ع���گ���ل���ي س�������ود ال����ه����دوم
واب����ك����ي ع���ل���ي���ك ب���ق���ل���ب م���ال���وم

أبوذّيه:
م�����ي�����امت ل����ل����ح����زن ن����ن����ص����ب ون���ب���ن���ي

ونبني اب���س���ه���م���ه  ح���رم���ل���ة  ف��ج��ع��ن��ي 
ال��ط��ف��ل ع�����ادة ي��ف��ط��م��ون��ه )ون��ب��ن��ي(

ان����ف����ط����م وي����������اه ب����س����ه����ام امل���ن���ي���ة
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ورد في زيارة الإمام الحجة عّجل اهلل فرجه ال�سريف:

ط دماً  )ال�سالم على عبد اهلل الر�سيع المرمّي ال�سريع المت�سحِّ

والم�سّعد بدمه اإلى ال�سماء المذبوح بال�سهم في حجر اأبيه, لعن 

اهلل راميه حرملة بن كاهل الأ�سدّي وذويه(.

من جملة ال�سهداء اّلذين قّدمهم الح�سين قرباناً اإلى اهلل فداًء 

لدينه عبد اهلل الر�سيع ولده.

مهم  والح�سينQاأخبر عن �سهادته وذكره في جملة من �سُيقدِّ

في �سبيل اهلل, تلك الّدماء الطاهرة العزيزة على اهلل التي اأحيت 

الدين كان من جملتها دماء الر�سيع التي رمى بها الح�سين اإلى 

واق�سعّر  الخلد  في  و�سكنت  منها  واحدة  قطرة  رجع  فما  ال�سماء 

لها اأظّلة العر�ض, ولذلك هذه الم�سيبة وهذا الفداء ذكره الإمام 

الحّجة عّجل اهلل فرجه ال�سريف ولقد اآلم قلبه ال�سريف كما كانت 

اأئّمة اأهل البيت R في مجال�سهم  هذه الم�سيبة مذكورة عند 

اإليها ويبكون عندها وياأمرون �سيعتهم بالبكاء لها, حّتى  ي�سيرون 

اأّن الإمام ال�سادقQعندما كان يعقد مجال�ض العزاء على جّده 

الح�سين كان ياأمر باأن يوؤتى بطفل ر�سيع ُيرفع اأمام الّنا�ض ليتذّكر 

الموؤمنون م�سيبة عبد اهلل الر�سيع..

والإمام الح�سين كذلك اأو�سى �سيعته كما في و�سّيته لبنته 

�سكينة..
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وقد نظمت بهذه الأبيات:

ِشيَعتي َمْهما َشِرْبُتْم َعْذَب َماٍء َفاْذُكُروِني
فانِدبوِني َغريٍب  أْو  ِبَشهيٍد  َسِمْعُتم  أْو 

َقَتُلوِني ُج��ْرٍم  َغْيِر  ِم��ْن  الَّ��ذي  ْبُط  السِّ فَأنا 
َسَحُقوِني َعْمداً  الَقْتِل  َبْعَد  اخَلْيِل  َوِبُجْرِد 

َتْنُظروِني َجميعًا  عاُشورا  َيْوِم  في  َلْيَتُكْم 
كيَف أْسَتْسِقي ِلِطْفِلي ِفَأَبْوا أْن َيْرَحُموِني

َفَسَقْوُه َسْهَم َبْغٍي ِعَوَض املاِء املَعِن
نعّزي اإمامنا الحّجة عّجل اهلل فرجه في هذه الليلة الحزينة بهذه 

الذين  اأوليائه  جملة  في  يكتبنا  اأن  اهلل  ون�ساأل  الإلهّية  الم�سيبة 

ياأخذون بثاراته حين ينادي فيهم يا لثارات الح�سين بعد اأن يظهر 

عّجل اهلل فرجه في الكعبة ويتوّجه اإلى كربالء كما ُيروي- يجتمع 

الّنا�ض من حوله وهو عند جّده الح�سينQي�سرب �سيفه بالأر�ض 

اأو  الر�سيع المدفون على �سدر والده الح�سين  ي�ستخرج جثمان 

اإلى جنبه, يرفعه اأمام الّنا�ض على الحالة التي قتل وُذبح بها من 

الوريد اإلى الوريد وينادي اأّيها الّنا�ض باأّي ذنب ُيذبح هذا الر�سيع 

من الوريد اإلى الوريد )باأيِّ ذنب ُيذبح على يدي والده الح�سين( 

في�سّج الّنا�ض بالبكاء َوكلٌّ ينادي وا ح�سيناه وا �سهيداه وا اإماماه 

نعم اأّيها الموؤمنون- هذا الطفل لم يكِف اأّنه ُذبح على يدي والده 
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الليلة كان  ماًء, في مثل هذه  لم يذق  ظماآناً  ُذبح عط�ساناً  اأّنه  اإّل 

الطفل ي�سطرب بين �سّيدتنا زينب ا�سطراب ال�سمكة في الماء- 

كما تروي �سكينة ابنة الح�سين- وهو ي�سرخ وهي تقول: �سبراً يا 

ابن اأخي واأّنى لك ال�سبر واأنت على هذه الحالة يعّز واهلل على 

تبّل  الماء  له جرعة �سغيرة من  تراك عط�ساناً, طلبت  اأن  عّمتك 

�سفتيه الياب�ستين لم تجد, حامت حول الخيام ومعها ما يقرب من 

ع�سرين �سبّي و�سبّية يطلبون الماء لهذا الر�سيع ولهم فلم يجدوا 

الح�سين  اإلى  زينب  الحوراء  به  اأقبلت  العا�سر,  اليوم  كان  حّتى 

وكان قد قتل جميع الأ�سحاب وكذلك اأهل بيت الح�سين ولم 

الح�سين  اإلى  به  اأتت  في خيمته,  العليل  العابدين  زين  اإّل  يبق 

وقد اأراد اأن يوّدعه فقالت له: يا اأخي اإّن هذا الطفل- له مّدة- ما 

اإليه الح�سين مغمًى  �سرب الماء فاطلب له �سربة من الماء, نظر 

في حجره  اأجل�سه  الظماأ,  من  ذبلتا  قد  �سفتاه  العط�ض,  من  عليه 

محّمد  جّدك  كان  اإذا  القوم  لهوؤلء  ويٌل  ويقول:  يقّبله  جعل 

من  يظّلله  ردائه  تحت  الح�سين  و�سعه  خ�سمهم...  الم�سطفى 

الجي�ض حاماًل  اأمام  به نحو الأعداء وقف  اأقبل  ال�سم�ض,  حرارة 

طفله التفت يمنة وي�سرة ثّم خاطبهم قائاًل: يا قوم قد قتلتم اأخوتي 

يتلّظى عط�ساً  واأن�ساري, وما بقى غير هذه الطفل, وهو  واأولدي 
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من غير ذنب اأتاه اإليكم, فا�سقوه �سربة من الماء.

)يا قوم ان لم ترحموني فارحموا هذا الطفل(, )لقد جّف اللبن 

في ثدي اأّمه(..

يِعِه )اآه( ُثمَّ انَْثَنى نَْحَو الَوَغى ِبَر�سِ
ِ
ُم�ْسَرِحم��اً ِلَظماُه َمْن مَلْ َيْرَحم

ل َه��ْل �ُسْرَب��ٍة َت�ْسُقونَُه
َ
َيدُع��و اأ

ِ
م رِّ َماًء َفه��ا ُهَو َذو َح�س��ًى ُمَت�سَ

م��ا  َلِكنَّ ِبَجواِب��ِه  َفَتخا�َس��روا 
ِ
�ْسُهم

ُ
كاَن اجَلواُب َلُه َجواَب الأ

�سعد,  ابن  لعن عمر  فمنهم من  بينهم  فيما  الع�سكر  فاختلف 

ومنهم من قال اإذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل, ومنهم 

من بكى على ق�ساوة قلبه لحال هذا الطفل, ومنهم من قال اقتلوه, 

ول تبقوا لأهل هذا البيت باقية.

فلّما راأى ابن �سعد ذلك �ساح بحرملة بن كاهل )لعنه اهلل(؛ 

الطفل  اإرم  قال:  اأ�سنع؟  ما  قال:  القوم  نزاع  اقطع  ويلك حرملة 

ب�سهم , قال حرملة: فو�سعت �سهماً في كبد القو�ض وتاأّملت اأين 

اأرمي الطفل فراأيت رقبته تلمع على ع�سد اأبيه الح�سين كاأّنها اإبريق 

ة- اآجركم اهلل يا موؤمنون- يقول اللعين فرميت الطفل ب�سهمي  ف�سّ

وا  وا ح�سيناه,  المنادي  اهلل  الوريد رحم  اإلى  الوريد  وذبحته من 

عبد اهلل, وا �سهيداه..

الثقفّي  المختار  اإلى  به  جيء  )لّما  حرملة  اللعين  لهذا  قيل 
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في  الم�ساركين  كّل  وقتل  الح�سين  بثار  اأخذ  والذي  اهلل  رحمه 

ة( قالوا له ويلك اأما رّق قلبك لهذا  قتله.. لّما روى لهم هذه الق�سّ

الر�سيع؟! قال: بلى, قالوا: وكيف؟! قال: لأّن الطفل كان مغمى 

عليه من �سّدة العط�ض. فلّما اأح�ّض بحرارة ال�سهم اأخرج يديه من 

يديه  بين  يرفرف  الح�سينQو�سار  اأبيه  رقبة  واعتنق  قماطه, 

كالطير المذبوح..

ْهَم ِجيُدُه َق ال�سَّ وَّ
َ
ُه ُمْذ ط

َ
ْهِفي ل

َ
َنْت��ُه َقْب��َل َذاَك َتاِئُم��ُه)اآه( َفل َكم��ا َزيَّ

ِه َح���ضَّ ِبَح��ِرّ
َ
��ِة حاِئُمهَوَلْهِف��ي َل��ُه مَلَّ��ا اأ َوناغ��اُه ِمْن َط��ْرِ املَِنيَّ

ْبِط ُمبَت�ِسَم اللََّمى َوداعاً َوَهْل َغ��ُر الِعناق ُيالِئُمهَهفا ِلِعناِق ال�سِّ

ع����ودة ش���ب���ك  او  اگ���م���اط���ة  گ���ط���ع  آه 
وام����������ن ال����س����ه����م رّف����������ت ازن����������ودة

اخ�������������دودة وردة  وات�������غ�������ي�������رت 
ي�����ا ن�������اس ح����ّت����ى ال����ط����ف����ل م����ذب����وح

مسفوح ح���س���ن  زن�����د  ع���ل���ى  ودم�������ه 
وي�����ن ال���ي���س���اع���دن���ي وي����ج����ي اي���ن���وح

ق���ل���ب���ي ع���ل���ى ف�����رگ�����اه م���ج���روح
ثّم اأّن الح�سين مالأ كّفه من دم الر�سيع ورمى به اإلى ال�سماء 

وقال: هّون ما نزل بي اأّنه بعينك يا رّب, اللهم ل يكن اأهون عليك 

من  الن�سر  عّنا  حب�ست  كنت  اإن  رّب  يا  �سالح,  ناقة  ف�سيل  من 
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الظالمين,  من  لنا  وانتقم  منه  خيٌر  هو  لما  ذلك  فاجعل  ال�سماء 

فنودي: دعه يا ح�سين فاإّن له مر�سعاً في الجّنة..

ب��ي��ده ال���ط���ف���ل  دم  اح����س����ن  ت���ل���گ���ه   
اش���ح���ال ال��ي��ن��گ��ت��ل اب��ح��ض��ن��ه اول���ي���ده

وري������ده م�����ن  ك���ف���ه  ت������رس  او  س������ال 
اوّذب����������ه ل��ل��س��م��ا اول����ل����گ����اع م����ا خ���ّر

ِطْفَل��ُه َحاِم��اًل  َت��راُه  ْي��َت َب��ْدراً َيْحِم��ِل الَفْرَق��داَوَل��ْو 
َ
َراأ

ْوداِج��ِه
َ
ب��اً ِم��ْن َفْي���ضِ اأ �سَّ داُمَ �سَّ َدى ُمَ ْلَب�َس��ُه �َسْه��ُم ال��رَّ

َ
اأ

ثّم اأقبل الح�سين بر�سيعه اإلى المخّيم وقد حمله تحت ردائه, 

فا�ستقبلته ابنته �سكينة قائلة: اأبي لعّلك �سقيت اأخي الر�سيع ماًء 

وجئتنا ببقّيته؟ فاأخرجه الح�سين من تحت ردائه وهو يقول: 

ُبنّيه خذي اأخاك مذبوحاً, بنّيه عّظم اهلل لك الأجر, ف�ساحت: 

وا اأخاه, وا عبد اهلل..

ي����ب����وي����ه ال����ط����ف����ل ل����ل����م����اي أخ����ذت����ه
جبته م������ذب������وح  ال������ع������ده  اب����س����ه����م 

ش���ن���ه���و ال�����ذن�����ب خ����وي����ه ال��ع��م��ل��ت��ه
وامل����������������اي ح�������اض�������ر م��������ا ش����رب����ت����ه

ي����ب����وي����ه ال����ط����ف����ل ع����ن����ي دغ���ط���ي���ه
ليه أص�������د  ب����ال����ع����ن  ق����ل����ب  م�����ال�����ي 
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رج���ل���ي���ه م�������اد  أو  ذب�����ي�����ح  اش������وف������ه 
ه��������ذا اخل�����ف�����ت م�����ّن�����ه ط����ح����ت ب��ي��ه

اأّما اأّمه الرباب ف�ساعد اهلل قلبها حين راأته وال�سهم م�سكوك في 

نحره, انفجعت و�ساحت )واولداه(:

)يبني( قول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك 
وت���رف م��ث��ل ط��ي��ر ال���ذي ي��ن��ذب��ح خلوك

احل��ال��ة رّدوك اب��ه��ا  ت��ال��ي  ي��ا بلت روح���ي 
ي���ا جنيني ام���ك  ظ��ل��ت  ال  ع��س��ن  مل���ك 

يحّق لها اأن تبقى منده�سة وحزينة هذه الرباب المفجوعة اآلت 

اأن ل ت�ستظّل بظّل بعد الح�سين موا�ساة للح�سين ولولدها الر�سيع 

لكن كاأّنها ما �سّدقت ما راأت وبقيت مذهولة تندب ولدها اإلى ليلة 

الحادي ع�سر من المحّرم, يقولون عندما �سارت زينب O تفّت�ض 

الح�سين  بعد م�سرع  افتقدتهم  الذين  والأطفال  العيال  بقّية  عن 

وحرق الخيام, افتقدت الرباب في جملتهم, ف�سارت تبحث عنها 

�سوت  �سمعت  اأن  اإلى  اأنت؟(  اأين  )رباب  المعركة  نواحي  في 

اأنين اإلى جنب ج�سد المولى اأبي عبد اهلل الح�سين فاأقبلت ناحية 

ال�سوت واإذا هي الرباب قد حملت ر�سيعها واأدنته ل�سدرها تناغيه 

في  بك  اأتى  الذي  ما  اأختاه  زينب:  �سّيدتنا  لها  فقالت  وتكالمه 
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و�سط هذا الليل المظلم؟! قالت: �سّيدتي )لّما اأن �سربنا الماء( 

�سدري اأوجعني وثدياي دّرتا علّي )وكاأّن هذه عالمة عند الأمهات 

اأن ر�سيعهن يطلب اللبن(, قلت اآتي اإلى ر�سيعي عّلني اأجد به 

رمقاً من الحياة, ولكّني اأراه مذبوحاً من الوريد اإلى الوريد..

ف���رق���اك اع���ل���ى  اهلل  ع���ب���د  ي����ا  ي��ب��ن��ي  آه 
ث���داي���اك ودّرن  ان���ف���ن���ى  ص���ب���ري  ان�����ا 

ي�����ا دي�������ن گ����ّل����ي احل����رم����ل����ة اوي�������اك
ل����ل����م����وت ح�����ن اش����ب����ح����ت ع���ي���ن���اك

ن���ي���ش���ن ع���ل���ي���ك اب����س����ه����م ورم�������اك
واگ������ط������ع رج���������اي ال������ك������ان ب����رب����اك

ْدنَْت��ُه ِلْلَنْهَدْي��ِن َوْلَه��ى َفَتاَرًة
َ
ْخ��رى ُتكامِلُهَواأ

ُ
لطاف��اً واأ

َ
ُتناغي��ِه اأ

ْع ِفْق ِمْن �َسْكَرِة املَْوِت وارَت�سِ
َ
 هاِئُمهُبَنيَّ اأ

ُ
ِبَثْدِيَك َع��لَّ الَقْلَب َيْهداأ

ما َك الظَّ تا َوَقْد َكظَّ اِرُمهُبَن��يَّ َفَقْد َدرَّ َفَعلََّك ُيْطَفى ِمْن َغِليِلَك �سَ
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