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المق ّدمة:
QP

من علينا بال ّأئمة الهداة ،وجعلهم في حلك
الحمد هلل الذي ّ
الظلمات �سفينة النجاة ،وجعل في ال�سفينة م�صباح الهدى ،ومناراً
النبي و�آله الميامين
على طول المدى ،وال�صالة وال�سالم على ّ
الطاهرين.
�إذا كان مح ّرم الحرام ال�شهر الذي �سفكت فيه دماء �آل بيت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله وال�شهر الذي ذبح فيه الح�سين
 Qكما يذبح الكب�ش ,وقتل معه �أهل بيته و�أ�صحابه ّممن لي�س
لهم على وجه الأر�ض �شبيه ولي�س هناك من هو �أوفى وال �أب ّر وال
خيراً منهم.
وال�شهر الذي فيه �سبيت عيالهم ون�سا�ؤهم ولم يرع فيه لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله حرمة في �أمرهم...
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و�إذا كان هذا ال�شهر فيه يوم الح�سين الذي ال يوم كيومه,
والذي �أقرح جفون � ّأئمتنا عليهم ال�سالم و�أ�سبل دموعهم ...ح ّتى
كان الإمام الكاظم � Qإذا دخل هذا ال�شهر ال يرى �ضاحكاً...
و�إذا كان هذا الإمام ال�شهيد قد بكته ال�سموات ومن فيها والأر�ض
ومن عليها ,وعظمت م�صيبته في ال�سماوات والأر�ض ,وبكاه ّ
كل
�شيء ما ُيرى وما ال ُيرى ...فماذا ع�سانا نحن المح ّبين والموالين
نفعل في �أ ّيام عزائه ...ومجال�سه التي قال عنها الإمام ال�صادق
 Qلف�ضيل بن ي�سارّ �« :إن تلك المجال�س �أح ّبها ,ف�أحيوا �أمرنا
يا ف�ضيل رحم اهلل من �أحيا �أمرنا ,»...وكان يدعو قائ ًال:
«وارحم تلك الخدود التي تق ّلبت على قبر �أبي عبد اهلل الح�سين
 ,Qوارحم تلك العيون التي جرت دموعها رحمة لنا ,وارحم
تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا ,وارحم تلك ال�صرخة
التي كانت لنا.»..
ماذا ع�سانا نقول ونفعل حينما نقر�أ عن �إمامنا الر�ضا � Qأنّه
قال« :من ّ
تذكر م�صابنا وبكى لما ارتكب منّا كان معنا في درجتنا
يوم القيامة ,ومن ّذكر بم�صابنا فبكى و�أبكى لم تبك عينه يوم
تبكي العيون ,ومن جل�س مجل�ساً ُيحيى فيه �أمرنا لم يمت قلبه
يوم تموت القلوب».

النبي
� ّإن � ّأقل ما يوا�سي به الموالي
ّ
والمحب لأهل بيت ّ
�صلى اهلل عليه و�آله هو ا�ستح�ضار ذكرهم و�إحياء �أمرهم والجلو�س
في مجل�سهم والبكاء لم�صابهم و�إظهار الحزن في �أ ّيام حزنهم
وبكائهم...
الحجة ال�شيخ هادي �آل كا�شف الغطاء حيث يقول
ورحم اهلل ّ
في مقبولته الح�سين ّية:
جدي��رة بالف�ض��ل والثن��اء م�������آمت ت��ع��ق��د ل��ل��ع��زاء
م�ص��اب �أهل البيت فيها يذكر وذنب م��ن يبك��ي عليهم يغفر
أحبه��ا ف�أحي��وا �أمرن��ا
جمال���س ق��ال الإم��ام معلناً � :يّإن � ّ
احل��ب وال��والء
تقيمه��ا الرج��ال والن�س��اء يدع��و �إليه��ا ّ
الح�سيني
وكعادتنا ,قمنا في معهد �س ّيد ال�شهداء  Qللمنبر
ّ
ب�إعداد هذا الكتاب» مجال�س ال�سيرة الح�سين ّية» لهذا العام وقد
تم ّيز هذا الإ�صدار بـ:
أ�سلوب جديد ،مقت�صرين فيه على الق�صيدة
ـ �إعداد المجال�س ب� ٍ
والنعي ،دون ذكر الموعظة �أو المحا�ضرة ،اعتماداً منّا على خبرة
الق ّراء الكرام في انتقاء المو�ضوع المنا�سب للمجل�س.
ـ اختيار الأبيات ال�شعب ّية -العراق ّية -الم�ألوفة والم�سموعة عند
�أغلب النا�س ،وذات العبارات الوا�ضحة عموماً.
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يرحب المعهد ّ
بكل مالحظة �أو �إ�شارة �أو ن�صيحة بنّاءة
ختاماً ّ
تقدّ م على هذا الطريق ,ون�س�أل اهلل تعالى �أن يتق ّبل عملنا ويح�شرنا
مع الح�سين  Qو�أ�صحاب الح�سين  ,Qو�أن يجعل عملنا
خال�صاً لوجهه الكريم �إنّه قريب مجيب.
معهد �س ّيد ال�شهداء
للمنبر الح�سيني

Q
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الليلة األولى:
مجلس وداع المدينة

م َّر َما
َيا َ�ص ِاح َب ال َع ْ�ص ِر ْا�س َت ِهلَّ حُ َ
ال�س َما
ف َِهلاَ ُل َ�ش�� ْه ِر حُ َ
م َّر ٍم َ�ش َّق َّ
م َّم َ��راً َب َدا
�أَ َت َ��را ُه َي��ا َم ْ��و اَل َي حُ َ
م َّ��ر ٌم
ف َُم َح َّ��ر ٌم ِفي�� ِه ال َه َن��ا ُء حُ َ
اَل غ َْر َو �إ ِْن َب َك ْت َ
الك َو ِاك ُب كُ ُّل َها
لمِ ُ َ�ص ِاب ِم ْ�ص َب ِاح الو اَِل َية َوال ُه َدى
الر ُ�سولَ الأَ ْعظَ َما
ف َُم َ�صا ُب ُه �أَ ْب َكى َّ
َوكَذَ اكَ �أَ ْب َك ْت ِذي املُ ِ�ص َيب ُة ف َِاطماً
��ت َت ْن ُد ُب ُه َ�ص َ��ب َاحاً َوامل ََ�سا
�أَ َفل َْ�س َ
ُّ��م َرا ِف َعاً
ف ََم َت��ى َ�س�� َت ْخ ُر ُج ِلل َّتظَ ل ِ
��د حَتَ�َّي�رَّ َ ِت ال ُع ُق ُ
��ول َت َر ُّق َب��اً
َف َل َق ْ
فَاظْ َه ْر ِل َت ْم َ أَل �أَ ْر َ�ض�� َنا َع ْد اَ ًل ك ََما
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��ك �أَ ِهلَّ َد ْم َع َ
َو مِ ُب ْق َل َت ْي َ
الد َما
��ك َو ِّ
الر ُ�س ِول َف َ�أظْ ل ََما
ُح ْزنَاً َعلَى ِ�س ْب ِط َّ
يث َتظَ لُّماً
َي ْب ِكي ُح َ�س ْيناً َي ْ�س�� َت ِغ ُ
َو ِب�� ِه ال َّت ِ
باك��ي ِل َّل�ش��عا ِئ ِر َعظَّ َما
ْير َت َع َّت َما
َو َّ
ال�ش ْ
��م ُ�س َوال َق َم ُر املُ ِن� رْ ُ
���ص حَ َت َّت َما
َو َ�س�� ِفي َن ٍة ِفيه��ا ا َخللاَ ُ
َو َع ِل ّي��اً امل َْ��و ىَل الإِ َم��ا َم ا َلأ ْك َر َما
ال�س َما
َوا ِجل ُّن َن َاح ْت َواملَلاَ ِئ ُك يِف َّ
الد ْم ِع َدما
��ن َّ
�أَ َو َل ْ�س َ
��ت َت ْب ِكي ِه ِم َ
َر َاي ِ
��ات َث���أْ ٍر ِلل ُْح َ�س� نْ ِ
ْين َوقَا ِئ َم��ا
��وب َت�أَ ُّلـماً
َو َل َق ْ
��د َت َفطَّ َ��ر ِت ال ُق ُل ُ
الد َما
ُم ِل َئ ْت ف ََ�سا َداً َو ْا�س ُت ِب َيح ْت ِب ِّ

شعبي:
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ق�����ل�����ب�����ك ه������امل������س������ ّي������ه اش������ل������ون
ي��������ا ب��������ن ال������ع������س������ك������ري ح����ال����ـ����ه
اب����ع����ي����ن����ك م������ن ش����ف����ت ع���اش���ـ���ـ���ور
ّي������ ب�����ال�����س�����م�����ـ�����ا اه��ل�ال����ـ����ـ����ـ����ـ����ه
ب����� نّ
ت����ض����ل ط��������ول ال������ده������ر م���ح���ج���وب
ي�������ل�������غ�������اي�������ب ش��������ل��������ك ن������ ّي������ه
م��������ا ت�����س�����م�����ع ن��������واع��������ي اح����س��ي�ن
وال��������������دي��������������ن او ن�������واخ�������ي�������ه
ت�������ري�������د اث�����ل�����ث�����ط�����ع�����ش م����ه����ي����وب
ي�������امل�������ه�������دي او ث������ل������ث م����� ّي�����ه
اوب�������ي�������ه�������م ت�����ن�����ت�����ه�����ض ل����ل����دي����ن
وت��������ط��������ال��������ب اب�����������������دم اح�����س��ي��ن
م����������ا ت�����������������دري ي���������ن���������ور ال�����ع��ي��ن
ج�������ـ�������دك ق������اب������ـ������ل اب����س����ـ����ـ����ب����ع��ي�ن
ج����ي����ش ال����ده����ـ����ـ����ر واش�������ـ�������راره
ع�����ي�����ن�����ك م���������ن ت�������ش�������وف امل���������اي
ي�����������ا ل�������غ�������اي�������ب او ج�������اري�������ه

م��������ا ت�������ذك�������ر اط��������ف��������ال اح����س��ي�ن
وش��������ع��������م��������ل��������وا ب��������ن��������و ام�������� ّي��������ه
ال��������ك��������م ك����������م ط�������ف�������ل ت����ل����ع����ب
ع������ل������ى اخ���������������������دوده ت������راك������ ّي������ه
ي������ل������وج ام����������ن ال�����ع�����ط�����ش واحل��������ر
او ك�����ب�����ده ام��������ن ال����ظ����م����ا ات���ف���ط���ر
وأم������������������������ه ل����������ي����������ه ت�����ت�����ف�����ك�����ر
ت������ش������وف اول�����ـ�����ي�����ده�����ا ي���ب���ك���ـ���ـ���ـ���ي
او س����ه����م احل�����ت�����ف ي���ب���رال���ـ���ـ���ـ���ه
أبوذية:

مي���ـ���ن ح���ك���م���ك ج�������راه اهلل علمالك
م���ت���ى ت���ن���ش���ر ي���ب���و ص����ال����ح ع��ل��م�لاك
اب��چ��ت��ل اح���س�ي�ن م���ا واص�����ل علمالك
او ن����س����اه امل����ش����ت ل���ل���ط���اغ���ي ه��دي��ة
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هذه الأ ّيام هي �أ ّيام �أحزان خاتم النب ّيين و�أهل بيته
الطاهرينRوموا�ساتهم فيها بالبكاء ونحوه من مظاهر
أهم
الحزن والعزاء هي من �أظهر عالمات المو ّدة والوالء ومن � ّ
الو�سائل لتحقيق المغفرة للذنوب والتكفير عن ال�س ّيئات ولو
كانت مثل زبد البحر كما في بع�ض الروايات ,وبها نك�سب
�أعظم الأجر و�أكثر الح�سنات وبدموعنا التي نذرفها حزناً على
النبي  Pو�آله
الح�سين  Qنطفئ ح ّر النّار ونفوز ب�شفاعة ّ
الأطهار ونح�شر معهم في �أعلى درجات الجنان.
فلنع ّز �س ّيدنا وموالنا ر�سول اهلل  Pولنوا�سيه ونت� ّأ�س به في هذه
الليالي وهو الذي بكى لما �سيجري على الح�سين  Qمنذ
والدته قائ ًال�« :أبكي البني هذا تقتله الفئة الباغية من بعدي ,ال
�سني طفولته كان ينظر
�أنالهم اهلل �شفاعتي يوم القيامة» ,وفي �أوائل ّ
علي يا �أبا عبد اهلل» ّثم يق ّبله في جبهته
�إليه ويبكي قائ ًال« :عزيز َّ
ونحره و�صدره ويقول�« :أق ّبل منه موا�ضع ال�سيوف» .كان P
يذكر م�صابه في ليله ونهاره في ح�ضره و�أ�سفاره في م�سجده وبيته
وبيوت �أزواجه وبيت ابنته فاطمة � Qإلى �أن دنا �أجل من ّيته
ف�ضم الح�سين �إلى �صدره ير�شح من عرقه عليه وهو يقول :مالي
ّ
أللهم العن يزيد....
وليزيد ال بارك اهلل فيه � ّ

هكذا كان وداع ر�سول اهلل  Pل�سبطه الح�سين  Qوهو
يفارق الدنيا وينتقل �إلى جوار ر ّبه را�ضياً مر�ض ّياً ,فكيف كان وداع
الإمام الح�سين  Qلجدّ ه ر�سول اهلل  Pوهو يهاجر من مدينة
جدّ ه � Pإلى اهلل ور�سوله راف�ضاً بيعة يزيد و�أمثاله.
بلى �أتى �إلى قبر جدّ ه الر�سول  Pف�أهوى على القبر وهو
يقول :ال�سالم عليك يا جدّ اه �أنا الح�سين بن فاطمة فرخك وابن
نبي
فرختك و�سبطك الذي خ ّلفتني في �أ ّمتك فا�شهد عليهم يا ّ
اهلل �أنّهم خذلوني و�ض ّيعوني ولم يحفظوني وهذه �شكواي �إليك
ح ّتى �ألقاك.
ّثم ّ
�صف قدميه فلم يزل راكعاً و�ساجداً ح ّتى ال�صباح .وفي
الليلة التالية جاء �إلى قبر جدّ ه  Pف�ص ّلى عند القبر ركعات ّثم
محمد  Pو�أنا ابن بنت نب ّيك وقد
أللهم � ّإن هذا قبر نب ّيك ّ
قالّ �« :
أحب المعروف و�أنكر
أللهم �إنّي � ّ
ح�ضرني من الأمر ما قد علمتّ � ,
المنكر و�أنا �أ�س�ألك يا ذا الجالل والإكرام بحقّ القبر ومن فيه � اّإل
اخترت لي ما هو لك ر�ضا ولر�سولك ر�ضا».
ح ّتى �إذا كان قريب ال�صبح و�ضع ر�أ�سه على القبر ف�أغفى ف�إذا هو
بر�سول اهلل  Pقد �أقبل في كتيبة من المالئكة عن يمينه و�شماله
ف�ضم الح�سين �إلى �صدره وق ّبل ما بين عينيه وقال:
وبين يديه ّ
13

14

«حبيبي يا ح�سين ,ك�أنّي �أراك عن قريب مر ّم ًال بدمائك مذبوحاً
ب�أر�ض كرب وبالء بين ع�صابة من �أ ّمتي و�أنت مع ذلك عط�شان ال
ت�سقى وظم�آن ال تروى وهم مع ذلك يرجون �شفاعتي يوم القيامة
وما لهم عند اهلل من خالق.
علي وهم م�شتاقون
حبيبي يا ح�سين � ّإن �أباك و�أ ّمك و�أخاك قدموا َّ
�إليك و� ّإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها � اّإل بال�شهادة».
ي��ج��دي ري��ت��ن��ي حا�ضـر ب�������وادي ك���رب���ـ�ل�ا مي��ـ��ك
و���ش��دن ج���رح البكبـدك وخ�����ض��ب �شيبي بدمـك
ع��ل��ي ام�صيبتك يح�سني م��ث��ل م�����ص��اب �ضلع �أم��ك
ولما انتبه الح�سين  Qمن غفوته و ّدع قبر �أ ّمه الزهراء .O
ّ
ودع ق��ب��ر ج����ده اوق���ص���د ق��ب��ر الزكية
واح���ن���ى ي��ش��م ال��ق��ب��ر ودم����وع����ه جريه
ول����ن����ه ال���ب���ت���ول ت�������وّن ون�������ات خفيه
وتصيح يبني أنسيتني ضلعي املكسور
ب���وداع���ة اهلل ي���ا ع���زي���زي ال��ك��رب�لا روح
كني أش��وف��ك ف��ي فيافي الطف مذبوح
او كني اعاين نسوتك من حولك تنوح
اوخ��وت��ك اوول���دك ب�ين مطعون ومنحور
ّثم ودع قبر �أخيه الح�سن  Qوعاد �إلى الدار وته ّي�أ للرحيل

ف�أقبلت �أ ّم الم�ؤمنين �أ ّم �سلمة ون�ساء بني عبد المطلب لوداع
أو�صاهن بال�صبر
الح�سين  Qواجتمعن للنياحة والبكاء ف� ّ
وكتمان الأمر ,و�أمر الركب بالم�سير وما �أن م�شوا قلي ًال ح ّتى
�سمعوا منادية من خلفهم:
�أبتاه يا �أبا عبد اهلل قف لي هنيهة .و�إذا بها فاطمة الكبرى
العليلة...
ي����ح����ادي ال���ظ���ع���ن وي����اك����م اخ���ذون���ي
ع���ق���ب���ك���م ي���ه���ل���ي ي���ع���م���ن اع���ي���ون���ي
وح�������دي ب���ه���ا ال�����وط�����ن ال تخلوني
ع���ل���ي���ل���ة واجل�����س�����م ي���ل���ت���ه���ب ب��ال��س��م
فتو ّقف الح�سين  Qو�أمر الع ّبا�س � Qأن يوقف الركب
و�ضمها �إلى �صدره وقال :ماذا تريدين يا بن ّيه �ألم �أو�صك
ونزل �إليها ّ
ولكن الدنيا �أظلمت في
بالبقاء في المدينة ،قالت :بلى يا �أبتاهّ ,
عيني ّلما خلت منكم المنازل والديار فال تتركني وحيدة في هذه
الدار ،فقال لها :بن ّية فاطمة �إذا و�صلت �إلى مق ّري �س�أبعث �إليك
عمك الع ّبا�س �أو �أخاك عل ّياً ليحملك �إلينا..
ّ
يگللها عليله انتي يبويه او خطر مسرانه
وخاف امن التعب ياذيك لو خذناك ويانه
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مت��ي اهنا او بعد اي��ام اودي��ل��ك الريحانه
يجيبك والشمل يلتم گلبك ال يضل مهتم
گلبي اعليك يتألم ل��و شـفتك ابهـا
احل��ال��ـ��ـ��ـ��ه او روح������ي احل������زن يعالهـا
فقالت :ال يا �أبه �إن نف�سي تحدّ ثني �أن ال لقاء بكم بعد هذا
وعماتي و�إخوتي و�أخواتي،
اليوم ف�أمهلني ح ّتى �أو ّدع �أعمامي ّ
قال� :ش�أنك يا بنتاه ،ف�أقبلت فاطمة تطوف على الهوادج و ّدعت
عمتها �أ ّم كلثوم �أخواتها �سكينة فاطمة ال�صغرى رق ّية
عمتها زينب ّ
ّ
وو�صلت �إلى هودج الرباب زوجة �أبيها الح�سين  Qو ّدعتها ّثم
و�ضمته
مدّ ت يديها وتناولت �أخاها عبد اهلل الر�ضيع من حجر �أ ّمه ّ
�إلى �صدرها وطلبت من �أبيها �أن يتركه معها.
ت������ق������ل������ه ك������ل������ك������م ات�����غ�����ي�����ب�����ون
واب�������گ�������ا ب����ه����ا ال������وط������ن وح������دي
م����������ال����������ي ح��������ي��������ل ف�������رگ�������اك�������م
او ذاب ام���������ن احل�����������زن ك����ب����دي
ي���������ب���������وي���������ه ع�����������������اد خ�����ل�����ي�����ل�����ي
ع������ب������د اهلل ال������ط������ف������ل ع�����ن�����دي
ب������ل������ك������ن ي���������������رد وح�����ش�����ت�����ك�����م
او ي���س���ل���ي���ن���ي اع�����ل�����ى ف���رگ���ت���ك���م

اخ���������������اف ات���������ط���������ول غ���ي���ب���ت���ك���م
او ت����ب����گ����ـ����ه دم����ع����ت����ـ����ـ����ي جت����ـ����ري
وال ي���ن���گ���ط���ـ���ع م���ج���ـ���ـ���راه���ـ���ا
أبو ذ ّية:

اب���������وك ال������ق������ال ام�������ا امل���������وت وام������ه
ح����ي����اة ال����ع����ز ق���ص���د ل���ل���ب���ي���ت وام�����ه
ال���ط���ف���ل ب���ح���ض���ان اب������وه ارب�������اه وام���ـ���ه
وع���ل���ي���ه���ا ي���ص���ع���ب اف�����راق�����ه وع���ل��� َّي���ه
��ل َت ُع ْ��و ُد َون َي��ا ِك َ��را ُم َعل َْي َنا �أَ ْم ق ََ�ض��ى ذ ُْو ا َجللاَ ِل َ�أ اَّل َت ُعو ُدوا
َه ْ

17

18

الليلة الثانية:
مجلس الخروج من ّ
مكة

َيا َ�ص ِاح َب ال َع ْ�ص ِر ْا�س َت َغا َث ْت َم َّك ٌة
��ن ْطَي َب�� ٍة ُم َت َخ ِّو َفاً
ق ْ
َ��د َج َاء َها ِم ْ
��ي ِب ِذلَّ�� ٍة
َو�أَ َب��ى ُم َب َاي َع�� َة َّ
الد ِع ِّ
��ان ِب ِظلِّ َب ْي ٍ
��ت �آ ِمنٍ
َو َر َج��ا الأَ َم َ
َو�أَ َت ْت�� ُه ِم ْن �أَ ْهلِ ال ِع َر ِاق َر َ�س��ا ِئلٌ
اب َد ْع َو َت َه ْم َو َ�أ ْر َ�سلَ ُم ْ�س ِل َماً
َف�أَ َج َ
َ��د َب َاي ُع��و ُه ُم��ذْ َ�أ َتا ُه ْم ُم ْ�س�� ِر َعاً
ق ْ
ِي��د َد َّ�س َم�� َع ا َحل ِج ِيج ِر َجا َل ُه
َو َيز ُ
وج ِل َك ْر َب�َلَ
��ن َت َه َّي�� َ�أ ِلل ُْخ ُ��ر ِ
َل ِك ْ
ي��ج ُم َه ِاج َراً
َو ِب َي ْ��و ِم َت ْر ِو َي�� ِة ا َحل ِج ِ
��ن ك ََان ِف ْي َن��ا َبا ِذ اَ ًل
نَ��ا َدى �أَ اَل َم ْ
�إ يِِّن ِ أَل ْ�س�َلِاَ يِف ِب َ�ش ْ��و ٍق وا ِل�� ٍه
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ال�س ْ��ب ُط ا ُحل َ�س�ْيُنْ ُ ُمل َِّب َياً
َف�أَ َج َاب َها ِّ
َج ْو َر الطُّ َغ��ا ِة َو ِل َّل�ش��رِي َع ِة َحا ِم َيا
ال�ش�� َها َد ِة َدا ِم َي��ا
��ار ِع�� َّزاً ِب َّ
َو ْاخ َت َ
َف�أَقَ��ا َم ِفي�� ِه ُم ْ�س�� َت ِج َرياً َد ِاع َي��ا
َت ْد ُع��و ُه َ�أ ْن �أَ ْق ِ
��د ْم �إِ َل ْي َن��ا َوا ِل َي��ا
َ��ي َي ْ�أ ِت َيا
ُم َت َث ِّب َت��اً ِم ْ
��ن َحا ِل ِه ْ
��م ك ْ
َف�أَ َج َاب��ه �أَ ْ�س��ر ِْع �إِ َل ْي َن��ا َ�س ِ
��اع َيا
الر ُ�س ِول ال َها ِد َيا
ك َْي َي ْق ُت ُلوا ِ�س ْبطَ َّ
َولحِ ِ ْف ِ
��ظ ُح ْر َم�� ِة َم َّك�� ٍة ُم َت َو ِّخ َي��ا
ق ََ�ص َد ال ِع َراقَ َو ِل َّل�ش�� َها َد ِة َر ِاج َيا
َ��ب نَ ِدا ِئ َيا
ُم َه َج��اً ِب ِ�ص ْ
��د ٍق َفل ُْيل ِّ
َو َل َ�س ْو َف َ�أ ْق ِ�ض��ي ِل َّل�شرِي َع ِة فَا ِد َيا

شعبي:
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ت����ط����ل����ع خ������اي������ف ام����������ن ال����ب����ي����ت
ي�����ب�����ن ال���������ش��������� ّي���������د ارك���������ان���������ه
او ح����ج����ك ب����ال����ط����ف����وف اي���ص���ي���ر
وان������ت������ـ������ه ال�����ب�����ي�����ـ�����ت ع����ن����وان����ـ����ه
ي����������������وم ال����������ع����������اش����������ر احل������ج������ي
ي������ن������ح������ر ل����������ه ف��������������ده ي����ح����س��ي�ن
وان�������ت�������ه اث����م����ن����ط����ع����ش ض���ح���ي���ت
غ������ي������ر ال����������واح����������د او س���ب���ع�ي�ن
ك�����ل�����ه�����م ف������������دى ال���������وج���������ه اهلل
او م�����ن�����ه�����م ف�������رغ�������ت اط�����ن�����اب�����ك
او م������ق������ص������ودك ح������ي������اة ال�����دي�����ن
مل�����������ن خ������ل������ص������ت اص������ح������اب������ك
م����������ا مت�������ل�������ك ام�������������ن اح������ب������اب������ك
غ����ـ����ي����ر ال�����ط�����ف�����ـ�����ل ع�����ب�����د ال���� ّل����ـ����ه
وع������ي������ـ������ال������ـ������ك ال�����ع�����ط�����ش�����ـ�����ان�����ه
ش�������ف�������ت م�������������امت ب�������ع�������د ع�����ن�����دك
غ�������ي�������ر اخ���������������������دور ن������س������وان������ك
ل�����ك�����ن ت����ن����ه����ـ����ت����ك ب�����وج�����ـ�����ـ�����ودك

م���������ا ه�����������ان اع�������ل�������ى وج�������دان�������ك
ق������ل������ت ك�����ل�����م�����ه ي������ب������و ال����ي����م����ه
م����������ن ق������ل������ب������ك او ب����ل����س����ان����ك
ي������س������ي������وف ال��������ع��������ده اخ�����ذي�����ن�����ي
اوف����������������ده ال�������ه�������ادي�������ن خ���ل���ي���ن���ي
ح�������ت�������ى م�����������ن ع�������ق�������ب ع����ي����ن����ي
ي�����ع�����ز او ي����ح����ت����ي����ي او ج����ـ����ـ����وده
او ي����ع����ل����ه اع������ل������ى امل������ل������ل ش����ان����ه
أبوذية:

وح����ق ال���ل���ي س��ع��ى ب��ال��ب��ي��ت وال���ط���اف
ع���ن���دي امل�����وت م��ث��ل ال��ش��ه��د والطف
أن�����ا احل������رة ال���ق���ب���ل ع����اش����ور وال���ط���ف
ط����ول����ي ب���ال���ش���م���س م����ا ش��ـ��ـ��ف��ت فيه

أبوذية:

ع���ي���ون���ي م����ن ال����دم����ع غ������ارت وعمت
امل���ص���اي���ب ص���وب���ت روح������ي وع��م��ت
إل�����ك أي���ت���ـ���ـ���ـ���ام ي���ال���غ���ـ���اي���ب وع���م���ات
ع���ل���ى األك������ـ������وار أخ�����ذوه�����ن سـبيه
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بلغ الح�سين ّ � Qأن يزيد �أمر عمرو بن �سعيد بن العا�ص
الأ�شدق على الحج و�أو�صاه بقب�ض الح�سين � Qس ّراً و�إن
لم ّ
ود�س بين الحجيج ثالثين رج ًال من
يتمكن منه يقتله غيلةّ ,
�شياطين بني �أم ّية و�أمرهم باغتيال الح�سين  Qولو كان متع ّلقاً
ب�أ�ستار الكعبة.
فعزم على الخروج من ّ
إلهي,
مكة �إلى العراق امتثاال للأمر ال ّ
الحجة بوجود النا�صر هناك وخ�شية من ا�ستباحة حرمة
وبعد قيام ّ
البيت الحرام والبلد الحرام ب�سفك دمه الطاهر الحرام في ال�شهر
الحرام.
عمه عبد
فجاءه النا�صحون ليثنوه عن ذلك ومن بينهم ابن ّ
العم� ,إنّي �أعلم
اهلل بن الع ّبا�س فقال له الح�سين  :Qيابن ّ
�أنّك نا�صح م�شفق؛ ولكن قد �أزمعت و�أجمعت على الم�سير وهذه
علي �إجابتهم وقام لهم
كتب �أهل الكوفة ور�سلهم وقد وجبت َّ
العم ما تقول في قوم
العذر عند اهلل �سبحانهّ ,ثم قال  :Qيا بن ّ
�أخرجوا ابن بنت ر�سول اهلل عن وطنه وداره ..ال ي�ستق ّر في قرار
وال ي�أوي �إلى جوار يريدون بذلك قتله و�سفك دمه وهو لم ي�شرك
باهلل �شيئاً وال اتّخذ دونه ول ّياً ولم يرتكب منكراً �أو �إثماً؟ فقال ابن
ع ّبا�س :ما �أقول فيهم � اّإل �أنّهم كفروا باهلل ور�سوله ّثم قال:

جعلت فداك يا ح�سين �إن كان ال بدّ من الم�سير �إلى الكوفة
فال ت�سر ب�أهلك ون�سائك و�صبيتك فواهلل �إنّي لخائف �أن تقتل وهم
ينظرون �إليك!
فقال الح�سين � :Qإنّي ر�أيت ر�سول اهلل  Pفي منامي
أخذهن معي ,يا
وقد �أمرني ب�أمر ال �أقدر على خالفه و�إنّه �أمرني ب� ّ
وهن ال
عليهن �أحداً ّ
إنهن ودائع ر�سول اهلل وال �آمن ّ
العم ,و� ّ
بن ّ
يفارقنني �أبداً.
ف�سمع ابن ع ّبا�س بكا ًء من ورائه وقائلة تقول - :وك�أنّي بها
الحوراء زينب.:-
«يا بن ع ّبا�س ت�شير على �شيخنا و�س ّيدنا �أن يخلفنا ها هنا ويم�ضي
وحده؟ ال واهلل بل نحيا معه ونموت معه وهل �أبقى لنا الزمان غيره؟».
نعم �أ ّيها الم�ؤمنون رحل الح�سين  Qعن ّ
مكة في الثامن
الحجة وحمل معه عياله و�أخواته بنات الر�سالة اللاّ تي
من ذي ّ
خرجن من الحجاز ّ
بكل ع ّز واحترام وبحماية �أبي الف�ضل الع ّبا�س
حامي ال�ضعينة....
هكذا كانت حالهم يوم الخروج من الحجاز فما حالهم يوم
�أخرجوا من كربالء بعدما وقعت الواقعة و�أراد رجال بن �سعد �أن
يركبوا بنات ر�سول اهلل  Pفقالت زينب البن �سعد :ويلك يا بن
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�سعد �س ّود اهلل وجهك �أت�أمر الأجانب �أن يركبونا ونحن بنات ر�سول
اهلل ,قل لهم فليتباعدوا عنّا ح ّتى يركب بع�ضنا بع�ضاً ،ف�أركبت
الحوراء زينب الن�ساء والأطفال بم�ساعدة �أختها �أ ّم كلثوم ح ّتى
بقيتا معاً ,وك�أنّي بزينب قالت لأ ّم كلثوم� :أختاه تقدّ مي لأركبك،
فقالت لها :ال يا �أختاه اركبي �أنت �أو ًال ,فقالت زينب :Q
ال بل �أنت اركبي ,فقالت �أ ّم كلثوم� :أختاه �إن �أنا ركبت ف�أنت
غ�صتها ّ
وتذكرت حاميها وكفيلها �أبا
من يركبك؟! فر ّدت عليها ّ
الف�ضل الع ّبا�س الذي �أركبها يوم خروجها من المدينة
وي�����������ن ال��������������ذي ي�����ن�����غ�����ر ع���ل���ي���ن���ه
ي�����وص�����ل ل����ع����د ح�����ام�����ي ال���ض���ع���ي���ن���ه
وان ك��������ان م������ا ي�����ع�����رف ول���ي���ن���ه
ال����ع��ل�ام����ه ال����س����ه����م ن����اب����ت اب��ع��ي��ن��ه
وي���������س���������راه م�����ق�����ط�����وع�����ه ومي����ي����ن����ه
وب�����ال�����ع�����م�����د راس������������ه ص���اي���ب���ي���ن���ه
ي����ق����ل����ه ي���ل���ج���ب���ت���ن���ا ام��������ن امل����دي����ن����ه
اخ��ل��اف�����ك ي����ب����و ال����غ����ي����ره ان���ول���ي���ن���ه
ش��������وف ال�������زم�������ان اش����ع����م����ل ب��ي��ن��ه
خ������ـ���ل��اك ع�����ال�����ش�����ـ�����اط�����ي ره����ي����ن����ه
ان����������ت ط�����ح�����ت واح��������ن��������ه ان���س���ب���ي���ن���ه

ي���ق���ل���ل���ـ���ه���ا ي���ـ���زي���ن���ب ال جتينـــي
انا ما ريدك تشوفني راسي وسهم عيني
م���ا ري�����دك ت��ش��وف�ين ي���س���راي ومييني
ال ينصدع قلبك يـزينب يا ام االحزان
ع������ن������دك ي�����ب�����و ف������اض������ل ي����خ����وي����ه
اش���������������ت���������������ك���������������ي ح�����������ال�����������ي
ح���������������رم���������������ه ب���������ل��������ا وال������������������ي
وال�������������ش�������������م�������������ر ي���������ب���������رال���������ي
وال��������ي��������ح��������دي ل������ل������ن������اق������ة زج������ر
ع�������������ب�������������اس ي����������������ا ع�������ي�������ون�������ي
ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي���������ه���������دون���������ي
خ�������وي�������ه ال�������ف�������واط�������م ب�������ال�������درب
ي��������������ا ه��������������و ال��������ي��������ب��������اري��������ه��������ا
ع����������ق����������ب����������ك ي���������وال���������ي���������ه���������ا
ي�����������������ا وي��������������ل��������������ي ع������ل������ي������ه������ا
وت���������������������روح ت������ال������ي������ه������ا ب����ي����س����ر
ع�������������ب�������������اس ي����������������ا ع�������ي�������ون�������ي
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ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي���������ه���������دون���������ي
ان������ت������ه اجل����ب����ت����ن����ه ام����������ن ال�����وط�����ن
وت������������ك������������ف������������ل������������ت ب�������ي�������ن�������ه
ب����������������ي����������������دك ت����������ب����������اري����������ن����������ه
واه������������������س������������������ا ت������خ������ل������ي������ن������ه
م���������ا ب����ي����ن ع������������������دوان او ك���ف���ر
ع�������������ب�������������اس ي����������������ا ع�������ي�������ون�������ي
ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي���������ه���������دون���������ي
ّ
ولعل من �أ�شدّ المواقف �شجاً و�أ�سى لقاء الحوراء زينب لدى
رجوعها �إلى المدينة ب�أ ّم البنين �أ ّم �أبي الف�ضل الع ّبا�س ول�سان حالها:
أن�����ا أ ّم األرب����ع����ة ال�����راح�����وا وال ج���وا
ع��ق��ب��ه��م أرض م����ا ت��ل��م��ن��ي وال جو
اش���ك���ث���ر ون������وا ع���ل���ى ال���غ���ب���را والج�����وا
ارف����ع����وا راس������ي اب���ج���ه���اد ال��غ��اض��ري��ه
وي�ص ّور ال�شاعر حواراً بين �أ ّم البنين والحوراء زينب:
ت��ق��ل��ل��ه��ا ارد ان���ش���دك ي���ا ض����وه العني
عـــــــــن عـبــــاس واوالدي املــياميــــــن

اخ����اف����ن ق����ص����روا ع����ن ن���ص���رة احسني
ت��ق��ل��ل��ه��ـ��ا مي ال���ب���ن���ي���ـ���ن اش��ـ��ت��ق��ول�ين
ث�لاث��ـ��ت��ن��ع��ام م��ـ��ن اخ��وت��ـ��ي الطيبيــن
ت���ف���ان���وا ب����احل����رب ف����ي ن���ص���رة احسني
ال ت���دع���و ّن���ي  -وي�����ك  -أ ّم ال���ب���ن�ي�ن...
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الليلة الثالثة:
مجلس نساء األصحاب في كربالء

َيا َ�ص ِاح َب الأَ ْم ِر �أَ ْد ِر ْك َنا َفل َْي َ�س َل َنا
طَا َل ْت َعل َْي َنا َل َي ِايل ا ِالنْ ِتظَ ا ِر َف َه ْل
الغرا َل َنا ُم َق ًال
فَا ْك ِح ْ
��ل ِبطَ ْل َع ِت َك َّ
َه ْب �أَ َّن ُج ْن َدك َم ْع ُدو ٌد ف ََج ُّدكَ ق َْد
��ن �أَ ْع َدا ِئ�� ِه نَ َفراً
غ َ
َ��دا َة َجا َه َد ِم ْ
َو َع��ا َد َر ْي َحانَ�� ُة املُ ْخ َت��ا ِر ُم ْن َف ِر َداً
��م مِبَ ِا�ض��ي ِه ف ََي ْه ِز ُم ُه��م
َي ِك ُّ��ر ِفي ِه ْ
م َو ُه ُم
َل ْو ِ�ش ْئ َت َيا ِع َّل َة ال َّتكْ ْوينِ حَ ْ
م َت ِ�س َباً
َبر َت ِ ألَ ْم ِر ا ِهلل حُ ْ
َل ِك ْن َ�ص� رَ ْ
َح َّتى َم�ضَ ْي َت �شَ ِه ْي َداً َب ْي َن ُهم َع ِم َي ْت
َعلَ��ى ال َّن ِب ِّي َعزِي�� ٌز َ�أ ْن َي َراكَ َوق َْد
َو َل ْ��و َت َرى �أَ ْع�ُي�نُ ُ ال َّز ْه َ��را ِء ق َُّر َت َها
��ت َو َ�أ َّن ْت َوانْ َه َم ْت ُم َقلٌ
�إِ َذاً لحَ َ َّن ْ
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���ش َل َنا َرغ َُد
��يء َو َال َع ْي ٌ
ِو ْر ٌد َه ِن ٌ
ك��ي ِلل َْيلِ ا ِال ْن ِتظَ ا ِر غ َُد
َيا ْب َن ال َّز ِّ
الر َم ُد
َي َكا ُد َي�أْ ِتي َعلَى �إِنْ َ�س��ا ِنها َّ
اَلقَى ِب َ�س ْب ِع َني َج ْي َ�شاً َما َل ُه َع َد ُد
��دوا ِب�إِطْ َفا ِء ُنو ِر ا ِهلل َو ْاج َت َه ُدوا
َج ُّ
َبينْ َ ال ِع َدى َما َل ُه َح ٍام َو اَل َع ُ�ض ُد
��ون �أَ ْل َفاً َو ُه َ��و ُم ْن َف ِر ُد
��م َثال ُث َ
َو ُه ْ
الوغَى �أَ َح ُد
َما ك ََان َي ْث ُب ُت ِم ْن ُه ُم يِف َ
�إ َِّيا ُه َوال َع ْي ُ�ش َما َبينْ َ ال ِع َدى نَ َك ُد
ُع ُيو ُن ُه ْم �شَ ِه ُدوا ِم ْن َك ا َّل ِذي �شَ ِه ُدوا
َ�ش َفى مِبَ ْ�ص َر ِع َكالأَ ْع َدا ُء َما َح َق ُدوا
َوال َّن ْبلُ يِف ِج ْ�س ِم ِهكَال ُه ْد ِب َي ْن َع ِق ُد
ِم ْن َها َو َح َّر ْت ِب ِن َري ِان الأَ َ�سى َك ِب ُد

شعبي:

30

ي�����ب����ن احل���������س���������ن دم اح�����س��ي��ن
ان��������ه��������ض واط����������ل����������ب اب��������ث��������اره
ج��������ـ��������دك ق��������اب��������ل اب����س����ـ����ـ����ب����ع��ي�ن
ج�����ي�����ـ�����ش ال��������ده��������ر واش�������ـ�������ـ�������راره
ق������ص������د حل������س���ي��ن م�����ن�����ه�����م ش������اب
وه�������������وه اب�����������ن اح��������دع��������ش س���ن���ه
ش����������اه����������ر س�������ي�������ف�������ه ب�����ي�����م�����ن�����اه
او ي�������ت�������رخ�������ص غ��������������ده م����ن����ه
مل�������������ن ع���������اي���������ن���������ه امل�������ظ�������ل�������وم
ج����������ر اع��������ل��������ى ال�������ط�������ف�������ل ون�������ه
ص�����������اح ارج��������������ع ي�������ن�������ور ال�����ع��ي��ن
اب�������������وك ان�����ق�����ت�����ل دون�������������ي احل��ي��ن
ع�����ل�����ى ام���������ك اج������م������ع ام����ص����اب��ي�ن
ي������ب������ن������ي خ��������ـ��������اف م����������ا حت����م����ـ����ل
ام�������ص�������اب ال������ول������ـ������د وام���������ـ���������راره
ق���������وم���������ي اوي���������������������اي ق�����ال�����ل�����ه�����ا
واخ��������ذي��������ن��������ي ل�����ع�����ن�����د اح�����س��ي��ن
م�������������ا ي�����������رض�����������ى ي������رخ������ص������ن������ي

ان�������ت�������ي اي��������خ��������اف م��������ا ت����رض��ي�ن
ح���������ط���������ت اي�������������ده�������������ا ب�������ي�������ده
اوب��������������ي راح��������������ت ت������ه������ل ال����ع��ي�ن
ق�������ال�������ت�������ل�������ه ي�������ب�������و ال������س������ج������اد
رخ������������ص ه�����ل�����وح�����ي�����ـ�����د ع�����ـ�����اد
اري�����������������ده اب�������س�������اع�������ة امل�����ي�����ع�����اد
ي�����وق�����ف�����ل�����ـ�����ي ح������م������ه ي���ح���س���ـ���ـ�ي�ن
م���������ن احل������ش������ـ������ر واخ������ط������ـ������ـ������اره
أبوذية:

أريد انصب على اهل املجد مأمت
ب��������در مت������م ب�����ل�����وغ وب����������در م���ات���ـ���ـ���م
ع��ج��ي��ج اص���ي���اح م��ن��ه��م ب��ع��ـ��د ماتــم
ب�����س ن�����س�����وان ون���ت���ه���ن شجيــة
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يروى �أن الإمام الح�سين  Qقال لأ�صحابه في ليلة العا�شر
من المح ّرم� :أال ومن كان في رحله امر�أة فلين�صرف بها �إلى بني
�أ�سد.
علي بن مظاهر وقال :ولماذا �س ّيدي؟
فقام ّ
فقال ّ � :Qإن ن�سائي ت�سبى بعد قتلي و�أخاف على ن�سائكم
من ال�سبي.
علي بن مظاهر �إلى خيمته فقامت زوجته �إجال ًال له
فم�ضى ّ
وا�ستقبلته بابت�سامة في وجهه.
وقالت :يا بن مظاهر �إنّي �سمعت غريب فاطمة  Qخطب
فيكم و�سمعت في �آخرها همهمة ودمدمة فما علمت ما يقول.
قالّ � :إن الح�سين  Qقال لنا� :أال ومن كان في رحله امر�أة
عمها لأنّي غداً �أقتل ون�سائي ت�سبى.
فليذهب بها �إلى بني ّ
فقالت :وما �أنت �صانع؟
عمك بني �أ�سد.
قال :قومي ح ّتى �ألحقك ببني ّ
فقالت :واهلل ما �أن�صفتني يا بن مظاهر� ,أي�س ّرك �أن ت�سبى بنات
ر�سول اهلل و�أنا �آمنة من ال�سبي؟ �أي�س ّرك �أن ت�سلب زينب �إزارها و�أنا
�أ�ستتر ب�إزاري؟ �أي�س ّرك �أن تنتزع من بنات الزهراء � Qأقراطها
و�أنا �أتزين ب�أقراطي؟ �أي�س ّرك �أن ّ
يبي�ض وجهك عند ر�سول اهلل P

وي�سو ّد وجهي عند فاطمة الزهراء  ,Qال واهلل بل �أنتم توا�سون
الرجال ونحن نوا�سي الن�ساء.
علي بن مظاهر �إلى �أبي عبد اهلل  Qيبكي ,ف�س�أله:
فرجع ّ
ما يبكيك؟ فقال� :س ّيدي �أبت الأ�سد ّية � اّإل موا�ساتكم .فقال
الح�سين  :Qجزيتم عنّا خيراً.
هذه �صورة من �أروع �صور الثبات والموا�ساة التي ر�سمتها
مواقف هكذا ن�سوة مجاهدات زوجات و�أ ّمهات م�ضح ّيات �صابرات
لهن الدور الم�ؤ ّثر في جهاد رجالهن و�أوالدهن وفدائهم
كان ّ
وا�ست�شهادهم ,وقد �شاركن بنات الر�سالة في ما جرى عليهن
ووا�سينهن في م�صائبهن ,بل � ّإن بع�ضهن قاتلت وا�ست�شهدت ومن
هذه النماذج الم�شرفة:
 -1زوجة زهير بن القين دلهم بنت عمرو :التي ظهر موقفها عندما
ّ
حطوا رحالهم في زرود وجاء �إلى زوجها ر�سول الح�سين Q
فتح ّير زهير ووجم و�ألقى ما في يده من الطعام هو ومن معه
ولم يعرف جواباً فبادرته قائلة� :سبحان اهلل �أيبعث �إليك ابن
ر�سول اهلل  Pوال تجيبه؟ ما �ض ّرك لو �أتيته ف�سمعت كالمه
ّثم ان�صرفت؟ فكان موقفها �سبباً لتح ّول زهير �إلى مع�سكر
ولما فارقها بكت وقالت له مو ّدعة :خار اهلل
الح�سين ّ ,Q
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لك� ,أ�س�ألك �أن تذكرني في القيامة عند جدّ الح�سين .Q
وك�أنّها كانت تعلم ب� ّأن م�صيره �إلى ال�شهادة.
 -2زوجة حبيب بن مظاهر� :إذ كتب الح�سين � Qإلى
حبيب كتاباً يقول فيه�« :أ ّما بعد يا حبيب ف�أنت تعلم قرابتنا
من ر�سول اهلل  Pو�أنت �أعرف بنا من غيرك و�أنت ذو �شيمة
وغيرة فال تبخل علينا بنف�سك يجازيك جدّ ي ر�سول اهلل P
يوم القيامة .وحينما و�صل كتاب الح�سين � Qإلى حبيب
غ�صت زوجته
كان مع زوجته وبين �أيديهما طعام ي�أكالنه �إذ ّ
فقالت :اهلل �أكبر يا حبيب ال�ساعة يرد علينا كتاب من رجل
كريم .وطرق الباب فقال حبيب :اهلل �أكبر� ,صدقت الح ّرة ّثم
تق�صر عن
عما فيه ،فقالت :يا حبيب ال ّ
قر�أ الكتاب و�أخبرها ّ
ن�صر الح�سين  Qفقال� :أجل ح ّتى �أقتل بين يديه وت�صبغ
�شيبتي من دم منحري .وحاول بع�ض ع�شيرته �أن يحول دون
خروجه ف�أوهمهم �أنّه عدل عن ذلك و�سمعته زوجته فقالت:
ك�أنّك كرهت ن�صرة الح�سين  Qف�أراد �أن يختبر حالها،
فقال :نعم ،فبكت ,وقالت� :أن�سيت كالم جدّ ه الر�سول P
في ح ّقه وحقّ �أخيه الح�سن  Qحيث يقول :ولداي هذان
�س ّيدا �شباب �أهل الجنّة وهما �إمامان قاما �أو قعدا ,فقال حبيب:

�أخاف على �أوالدي من اليتم و�أخ�شى �أن تر ّملي بعدي،
فقالت :ولنا الت� ّأ�سي بالها�شم ّيات والأيتام من �آل الر�سول P
واهلل كفيلنا ،فدعا لها وقال :جزاك اهلل خيراً ,و�أخبرها �أنّه عازم
على الم�سير لن�صرة �أبي عبد اهلل  Qفقالت :باهلل عليك
�إذا قدمت على الح�سين  Qفق ّبل يد ّيه نيابة عنّي و�أَ ْق ِر ْئ ُه
ال�سالم ،فقال :ح ّباً وكرامة..
وقاتل حبيب يوم عا�شوراء حينما طلب الح�سين  Qمن
�أ�صحابه �أن ي�س�ألوا القوم ليك ّفوا عنهم ح ّتى ي�ص ّلوا فقال الح�صين
بن نمير� :إنّها ال تقبل ,فقال له حبيب :زعمت �أنّها ال تقبل من �آل
الر�سول وتقبل منك ..فحمل عليه الح�صين ف�ضرب حبيب فر�سه
بال�سيف ف�شبت به ووقع عنه وا�ستنقذه �أ�صحابه فحملوه وقاتلهم
حبيب قتا ًال �شديداً وقتل منهم الكثير ,لكن حمل عليه �أحدهم
تميمي برمحه ف�سقط �إلى الأر�ض فذهب
و�ضربه ب�سيفه وطعنه
ّ
ليقوم و�إذا الح�صين ي�ضربه بال�سيف على ر�أ�سه ف�سقط لوجهه,
ونزل �إليه التميمي واحت ّز ر�أ�سه فا�سترجع الح�سين لمقتله كثير َاً
وقال عند اهلل �أحت�سب نف�سي وحماة �أ�صحابي.
الكلبيّ :لما ر�أت بطوالت
� -3أ ّم وهب زوجة عبد اهلل بن عمير
ّ
وجرح فطارت
زوجها في مقاتلة الأعداء �إذ قتل منهم رجلين ُ
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�أ�صابع يده الي�سرى� ,أخذت عموداً و�أقبلت نحوه وهي تقول:
محمد  ,Pف�أراد �أن
فداك �أبي و�أ ّمي ,قاتل دون الط ّيبين ذر ّية ّ
ير ّدها �إلى الن�ساء فلم تطاوعه و�أخذت تجاذبه ثوبه وتقول :لن
�أدعك دون �أن �أموت معك ,فناداها الح�سين  :Qجزيتم
من �أهل بيت نب ّيكم خيراً ,ارجعي -رحمك اهلل -ف�إنّه لي�س
على الن�ساء قتال فرجعت �إلى الن�ساء.
بني وان�صر ابن بنت ر�سول اهلل
ّثم قالت لولدها وهب :قم يا ّ
أق�صر �إن �شاء اهلل ,فلم يزل يقاتل ح ّتى
 .Pفقال� :أفعل يا �أ ّماه وال � ّ
قتل منهم جماعة فرجع �إلى �أ ّمه وامر�أته فوقف �أمامهما ,فقال :يا
�أ ّماه �أر�ضيت عنّي �أم ال؟ فقالت �أ ّمه :ما ر�ضيت ح ّتى تقتل بين
يدي الح�سين  Qابن بنت ر�سول اهلل .P
وقالت امر�أته :باهلل عليك ال تفجعني بنف�سك.
فقالت �أ ّمه :يا بني �أعزب عن قولها ,وارجع فقاتل بين يدي ابن
بنت ر�سول اهلل ,تنل �شفاعة جدّ ه في القيامة.
فتقدّ م �إلى الحرب ولم يزل يقاتل ح ّتى قطعت يداه...
 -4زوجة وهب :ف�أخذت امر�أته عموداً و�أقبلت نحوه وهي تقول:
فداك �أبي و�أ ّمي ,قاتل دون الطي ّبين حرم ر�سول اهلل  Pفقال
لها :الآن كنت تنهينني عن القتال فكيف جئت تقاتلين

معي؟ فقالت :يا وهب ال تلمني � ّإن واعية الح�سين ك�سرت
قلبي فقال :ما الذي �سمعت منه؟ قالت :ر�أيته جال�ساً بباب
الخيمة وهو ينادي :واق ّلة نا�صراه!! فبكى وهب وقال لها:
ارجعي �إلى الن�ساء -رحمك اهلل -ف�أبت ,ف�صاح وهب� :س ّيدي
�أبا عبد اهلل ر ّدها �إلى الخيمة ,فر ّدها الإمام  Qفان�صرفت
�إليها فوا�صل وهب القتال ح ّتى قتل جمعاً من الأعداء ّثم �أخذ
�أ�سيراً �إلى ابن �سعد ف�ضربت عنقه ورمي بر�أ�سه �إلى ع�سكر
الح�سين  Qف�أخذت �أ ّمه الر�أ�س فقبلته ّثم �شدّ ت بعمود
الف�سطاط فقتلت به رجلين فقال لها الح�سين  Qارجعي
�أ ّم وهب ف� ّإن الجهاد مرفوع عن الن�ساء فرجعت وهي تقول:
�إلهي ال تقطع رجائي .فقال لها الح�سين  Qال يقطع اهلل
رجاءك يا �أ ّم وهب .وبعد ا�ست�شهاد زوجها م�شت �إليه وجل�ست
عند ر�أ�سه تم�سح الدم والتراب عنه وتقول :هنيئاً لك الجنّة,
�أ�س�أل اهلل الذي رزقك الجنّة �أن ي�صحبني معك .فقال ال�شمر
لغالمه ر�ستم :ا�ضرب ر�أ�سها بالعمود ,ف�ضرب ر�أ�سها بالعمود
ف�شدخه فماتت في مكانها وهي �أ ّول امر�أة قتلت من �أ�صحاب
الح�سين .Q
أن�صاريّ :لما ر�أت �أ ّم عمرو ق ّلة �أن�صار
� -5أ ّم عمرو بن جنادة ال ّ
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الح�سين  Qوقد ا�ست�شهد زوجها جنادة في الحملة
الجماع ّية في بداية المعركة� ,أقبلت �إلى ولدها وعمره �إحدى
ع�شرة �سنة ف�ألب�سته المة الحرب وق ّلدته �سيف �أبيه ال�شهيد
بني اخرج وقاتل بين يدي ابن ر�سول اهلل ،P
وقالت له :يا ّ
فخرج الغالم وا�ست�أذن الح�سين Qفي القتال ف�أبى �أن
ي�أذن له ،وقال :هذا غالم قتل �أبوه في المعركة ّ
ولعل �أ ّمه تكره
خروجه فقال الغالمّ � :إن �أ ّمي هي التي �ألب�ستني المة حربي
وق ّلدتني �سيف �أبي و�أمرتني بالقتال بين يديك ،ولكي ي� ّؤكد
له ذلك عاد �إلى �أ ّمه باكياً فقالت له� :أجبنت عن القتال فقال
لها :ال يا �أ ّماه ولكن �س ّيدي الح�سين لم ي�أذن لي بالقتال.
وك�أنّي بها �أخذت بيد ولدها تج ّره ح ّتى انتهت �إلى خيمة �أبي
عبد اهلل  Qوقالت له� :أمن الإن�صاف �س ّيدي �أن تفجع بك
�أ ّمك الزهراء وال �أوا�سيها ب�أن �أفجع بولدي؟! وك�أنّي بالإمام قد
امتلأت عيناه بالدموع وقال لها :بارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل عنّي
خيراً  ،فاعتبرها عمرو �إذناً بالقتال فنزل �إلى الميدان مرتجزاً:
ي��ر
�أَ ِم�يرِي ُح َ�س�ْيٌنْ ٌ َو ِن ْع َ
��م الأَ ِم ْري ُ�س ُ��ر ُور فُ���ؤَا ِد َالب ِ�ش�ي ِر ال َّن ِذ ْ
�ير
ـــ��دا ُه َف َه ْ
��ل َت ْعل َُم َ
��ي َوف َِاط َم�� ٌة َوا ِل َ
��ون َل�� ُه ِم ْ
��ن نَ ِظ ْ
َع ِل ٌّ
يــ��ر
��م ِ�س ُّ
ُ��ر ٌة ِم ْث��لُ َب ْ
َل ُه طَ ْل َع ٌة ِم ْثلُ َ�ش ْ
ال�ض َحى َل�� ُه غ َّ
��د ٍر ُم ِن ْ

وقاتل فما �أ�سرع �أن قتل واحت ّز ر�أ�سه ورمي به �إلى جهة مع�سكر
الح�سين  ,Qف�أخذت �أ ّمه ر�أ�سه وم�سحت الدم عنه وهي تقول:
�أح�سنت يا بني يا �سرور قلبي ويا ق ّرة عيني ب ّي�ض اهلل وجهك كما
ب ّي�ضت وجهي عند �س ّيدتي فاطمة الزهراء .Q
ّثم �أخذت عموداً وحملت على الأعداء وهي تقول:
��ي�� ٌة نَ� ِ�ح��ي� َف��ه
�أَنَ��ا َع ُج��و ٌز يِف ال ِّن َ�س��ا َ�ض�� ِعي َفه َخ���ا ِو َي��� ٌة َب��ا ِل َ
ال�ش��رِي َفه
�أَ� ْ��ض � ِر ُب� ُ�ك� ْ�م ِب َ�ض ْر َب ٍة َع ِني َفه ُد َون َب ِن��ي َف ِا ِط َم�� َة َّ
فجاء �إليها الح�سين  Qور ّدها �إلى خيمة الن�ساء...
�أقول� :س ّيدي �أبا عبد اهلل كنت تر ّد ّ
كل امر�أة من ن�ساء �أ�صحابك
�إلى الخيمة ولكن بعد ا�ست�شهادك من لن�سائك ون�ساء �أ�صحابك
وقد هجمت الخيل على مخ ّيمك و�أ�ضرمت النّار بالخيام وهامت
الن�ساء والأطفال على وجوهها في البيداء..
عمتهم زينب,
نعم ,ف ّرت بنات ر�سول اهلل و�أطفاله والتج�ؤوا �إلى ّ
فجاءت بهم �إلى الإمام زين العابدين عليه ال�سالم ,وهي تقول:
يا بق ّية الما�ضين وثمال الباقين �أ�ضرموا النّار في م�ضاربنا فما
�صائحات
عليكن بالفرار ,ففرن بنات ر�سول اهلل,
ٍ
ر�أيك فينا؟ قالّ :
باكيات نادبات...
يفترن خوات احسني من خيمه لعد خيمه
ينادن وين راحوا وين ما ظل بالعده شيمه
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او ك�������ل خ����ي����م����ه ت�����ش�����ب اب�����ن�����ار
ردن ض���������رب���������ن ال�����ه�����ي�����م�����ه
وال�������س�������ج�������اد اج������������وا وس����ح����ب����وه
اودم��������ع��������ه ع�����ل�����ى ال�������وج�������ن س����ال����ه
قال الراويّ :لما هجم القوم على خيام الح�سين عليه ال�سالم
وانتهبوا ما فيه ّثم �أ�ضرموا النّار فيها ف ّرت الن�ساء واليتامى من
النّار � اّإل زينب الكبرى ,ف�إنّها واقفة تنظر �إلى الإمام زين العابدين
عليه ال�سالم لأنّه كان ال يقدر على القيام والنهو�ض ,قال بع�ض
من �شهد المعركة :ر�أيت امر�أ ًة جليلة واقفة بباب الخيمة ,والنّار
ت�شتعل في جوانبها ,وهي تارة تنظر يمنة وي�سرة ,و�أخرى تنظر
�إلى ال�سماء ,وت�صفق بيديها ,وتار ًة تدخل تلك الخيمة وتخرج,
ف�أ�سرعت �إليها وقلت :يا هذه ما وقوفك ها هنا والنّار ت�شتعل
بهن؟
من جوانبك وه�ؤالء الن�سوة قد فررن وتف ّرقن ,ولم تلحقي ّ
وما �ش�أنك؟ فبكت وقالت :يا �شيخ � ّإن لنا علي ًال في داخل
الخيمة ,وهو ال ّ
يتمكن من الجلو�س والنهو�ض ,فكيف �أفارقه
وقد �أحاطت به النّار؟
م���ن ش��ب��وا ال���ن���ي���ران ف����رّت ك���ل العيال
ب���س ال��ع��ق��ي��ل��ة احت���ي���رت وال���دم���ع همّ ال

ن���اده ع��دوه��ا اش��ح��ي��رك ي��رب��ات احلجال
ن��ادت او مثل املطر يهمل مدمع العني
ع��دن��ا عليل م��ن امل���رض م��ا ي��گ��در يگوم
ن����امي ط��ري��ح او س���ادت���ه ب��اخل��ي��م ي���ا قوم
ه���و ال��ب��ق��ي��ة م���ن ن��س��ل ح��ي��در املظلوم
وهوه الوحيد اللي بگى من خلفة احسني
ال����� ّي�����وْ َم شَ ���� ُّب����وا َن�����ا َر ُه�����مْ ِف����ي َم��� ْن��� ِز ِل���ي
َوتَ���نَ���اهَ ���بُ���وا َم����ا ِف���ي��� ِه حَ ��� َّت���ى مِقْ نَعِ ي
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الليلة الرابعة:
مجلس شهادة الح ّر الرياحي

َيا َ�ص ِاح َبال َع ْ�ص ِر ُّ
ُوف َت َ�ش َّرف َْت
الطف ُ
َل ُك ُم ال َع�� َزا َف ِب َك ْر َبال نَ�� َزلَ َالبل
ْت� ٍة َع َلو َِّي�� ٍة
َف ِب َه��ا َم َ�ص��ا ِر ُع ِع� رْ َ
َو ِب َها َم َ�صا ِر ُع َخيرْ ِ �أَ ْ�ص َح ٍاب َوف َْوا
َ�ص َدق ُْوا َو َجا ُد ْوا ِبال ُّن ُف ِ
ي�ص ًة
و�س َر ِخ َ
ال�ص ِع ِيد َو ُ�ض ِّر ُجوا
َح َّتى َه َو ْوا ف َْوقَ َّ
��دوا �أَ ْع َد َاء ُه ْم ِب َب َ�س��ا َل ٍة
ك َْم َجا َه ُ
��د َاء ِب َت َوب�� ٍة
كَا ُحل ِّ��ر �إِ ْذ َل َّب��ى ال َّن َ
َ��د ك ََان ُح َّراً يِف ا َحل َي��ا ِة َعزِي َز َها
ق ْ
َوكَذَ ا ُز َهيرْ ٌ َذ ِل َ
��ك َالبطَ لُ ال َِّذي
��اب َد ْع َو َت�� ُه َوفَ��ا َز ِب َن ْ�ص�� ِر ِه
َف�أَ َج َ
َو َ�س�� ِع ٌيد ا ِمل ْغ َ��و ُار َي ْق ِ�ض��ي َن ْح َب ُه
م َّم ٍد
ُم َت َ�س��ا ِئ ًال َ�أ َوف َْي ُت َي��ا ْب َن حُ َ
�أَ ْب َوا ُب ُه��ا َو َت َو َا�ص��ل َْت �أَنْ َه ُار َه��ا
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لمَ َّ��ا ِب َها نَ�� َزلَ ا ُحل َ�س�ْي�نْ ُ َو َن َّ��و َر ْت
الد َما ِء َت َ�ص َّو َر ْت
َح ْي ُث َّ
ال�ش َها َد ُة ِب ِّ
��د ِب َ
الك َرا َم ِة ق ُِّد َر ْت
ِم ْن � ِآل �أَ ْح َم َ
��م ُمذْ ُ�أ ْع ِط َي ْت
ِ إِل َما ِم ِهم ِب ُع ُهو ِد ِه ْ
ُد َون ا ُحل َ�س� نْ ِ
ْين َو َ�أ ْه ِل ِه َم ْه َما َغل َْت
ِب ِد َما ِئ ِه ْم َو ُج ُ�س��و ُم ُه ْم ق َْد ق ُِّط َع ْت
َو ُب ُطو َل�� ٍة َخيرْ َ املَلاَ ِح ِم َ�س��طَّ َر ْت
الد َم��ا ِء َتطَ َّه َر ْت
غ ََ�س��ل َْت ُذ ُن َوباً ِب ِّ
ال�س َعا َد ُة يِف ا ِجل َن ِان َت َخل ََّد ْت
َو َل ُه َّ
ال�س ْ��ب ُط ف َْر َح ُت�� ُه َب َد ْت
لمَ َّ��ا َد َعا ُه ِّ
َح َّتى ف ََدا ُه ِب َن ْف ِ�س ِه ِحينْ َ ا ْه َت َد ْت
ال�س�� َها َم ك ََما َ�أ َت ْت
ُم َت َل ِّق َياً َع ْن�� ُه ِّ
ف َُي ِج ُيب�� ُه َه ِذي ا ِجل َن��انُ َت َف َّت َح ْت
َ��د َدنَ ْت
��م �أَ َما ِم��ي َواملَ ِن َّي�� ُة ق ْ
�أَنْ ُت ْ

شعبي:
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زي���������ن���������ب إج�������������ت مي اح�����س��ي��ن
مت��������������ش��������������ي او ت�������ع�������ث�������ر
ق�������ل�������ه احت��������������������ارب ال����������ع����������دوان
ن��������ي��������ت��������ك ل��������������و ت������س������امل������ه������ا
ق�������ال�������ت�������ل�������ه ي����������ن����������ور ال������ع���ي��ن
وان����������ص����������ارك ي�����خ�����وي�����ه اش�����ل�����ون
ه��������������م اع��������������رف��������������ت ن�����ي�����ت�����ه�����م
ل��������و ص����������ار ال��������زح��������ف ب�����ال�����ك�����ون
اخ����������������اف اب��������س��������اع��������ة ال�������ش�������دة
ي���������ا م������ظ������ل������وم ب������ي������ك ات������خ������ون
وان�������ت�������ه اع������ل������م ي�����ب�����و ال����س����ج����اد
وه�����������م ع�������ده�������م ح�����������رم واوالد
م���������ا ت��������رض��������ى ت���ي���ت���م���ـ���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
وخ�������اف�������ن م�������ن ت������ش������وف امل�����ـ�����وت
م������������ر امل��������������������وت م������������ا ي��������ن��������راد
قاللها اخطبت بيهم بس حطيت بضعوني
وال�����������ه�����������م رخ���������ص���������ت ي����خ����ت����ي
اوم���������������ا رض���������ي���������وا ي�����ع�����وف�����ون�����ي

جل��������ل��������ي ع������������اف������������وا ال�������دن�������ي�������ا
او ن������ي������ت������ه������م ي��������واس��������ون��������ي
وان�������������ص�������������اري ي��������ن��������ور ال�����ع��ي��ن
اه����������ل دي����������ن اوّف���������������ا اوط�����ي�����ب��ي��ن
دون�����������ي او دون ه���������ذا ال�����دي�����ن
ت������ـ������ود اع���������������داي ال������ـ������ف م����ـ����ـ����رة
حت�����ـ�����ي�����ي�����ه�����ا او ت����خ����ذم����ـ����ه����ـ����ـ����ـ����ا
أبوذية:

ب���ال���ط���ف م����ن ل��ه��ي��ب احل������رب واحل���ـ���ر
س�������ال اوذاب دم ال����ع����ب����د واحل����ـ����ر
س���ع���ي���د او زه����ي����ر ال���ل���ي���ث واحل���ـ���ـ���ر
ه������ووا م���ث���ل ال���ن���ج���وم اع���ل���ه ال��وط��ي��ه
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ّلما و�صل الإمام الح�سين � Qإلى كربالء وقف جواده ولم
يتح ّرك ف�س�أل الح�سين  Qعن الأر�ض .قال له زهير� :سر را�شداً
ت�سمى
وال ت�س�أل عن �شيء ح ّتى ي�أذن اهلل بالفرجّ � ,إن هذه الأر�ض ّ
ّ
الطف فقال  :Qفهل لها ا�سم غيره؟ قال :ت�سمى كربالء
اللهم �إنّي �أعوذ بك من الكرب والبالء ,ههنا
فدمعت عيناه وقالّ :
مناخ ركابنا ّ
ومحط رحالنا ومقتل رجالنا وم�سفك دمائنا وهنا ّ
محل
قبورنا بهذا حدّ ثني جدّ ي ر�سول اهلل .P
ان ك������ان ه���������ذي ك����رب��ل�ا ب���ش���روا
ب�لاي��ا ن��زل��وا ت��رى الح��ت ع�لام��ات املنايا
الزم ب��ج��ان��ب ه��ال��ن��ه��ر ن��ق��ض��ي ظمايا
واج���س���ادن���ا ت��ب��ق��ى ع��ل��ى ال��غ��ب��را سليبه
كم ش��اب ما يهنى بشبابه يظل معفور
وك��ل��ن��ا ب��ث��راه��ا ن��ظ��ل ع��راي��ا م��ال��ن��ا قبور
ه���ذي م��ص��ـ��ارع��ن��ا ووع��دن��ا ي���وم عاشور
اوط��ي��ر امل��ن��ون اس��م��ع على راس���ي نعيبه
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اللهم
ّثم جمع ولده و�إخوته و�أهل بيته ونظر �إليهم وبكى وقالّ :
محمد  Pوقد �أخرجنا وطردنا و�أزعجنا عن حرم
�إنّا عترة نب ّيك ّ
اللهم فخذ لنا بح ّقنا وان�صرنا على
جدّ نا وتعدّ ت بنو �أم ّية عليناّ .
القوم الظالمين.

الح ّر هو الذي �أو�صل الح�سين � Qإلى كربالء وكان ذلك
في الثاني من مح ّرم ,لكنّه لم يكن يتو ّقع �أن ت�صل الأمور �إلى ما
و�صلت �إليه �إذ توافدت الجيو�ش �إلى كربالء تترى ح ّتى اكتملوا
يوم العا�شر من مح ّرم ثالثين �ألفاً ف�س�أل عمر بن �سعد� :أمقاتل �أنت
هذا الرجل؟ قال� :إي واهلل ,قتا ًال �أي�سره �أن ت�سقط فيه الر�ؤو�س
وتطيح الأيدي..
ثم �أخذ يدنو من الح�سين Q
فتركه ووقف موقفاً من النا�س ّ
قلي ًال ,فقال له المهاجر بن �أو�س� :أتريد �أن تحمل ف�سكت و�أخذته
متعجباً :لو قيل لي من �أ�شجع �أهل الكوفة لما
الرعدة فقال له ّ
عدوتك فما هذا الذي �أراه منك؟ فقال الح ّر� :إنّي �أخ ّير نف�سي
بين الجنّة والنّار ,واهلل ال �أختار على الجنّة �شيئاً ولو ّقطعت
و�أحرقتّ ,ثم �ضرب جواده نحو الح�سين ّ Q
منك�ساً رمحه قالباً
اللهم
تر�سه مط�أطئاً ر�أ�سه حيا ًء من �آل الر�سول  Pرافعاً �صوتهّ :
علي فقد �أرعبت قلوب �أوليائك و�أوالد بنت
�إليك �أنيب فتب َّ
ووجه الح ّر نداءه �إلى الح�سين  :Qجعلت فداك يا
نب ّيكّ ،
بن ر�سول اهلل  Pيا �أبا عبد اهلل �إنّي قد جئتك تائباً ّمما كان منّي
�إلى ر ّبي موا�سياً لك في نف�سي ح ّتى �أقتل بين يديك فهل ترى
لي من توبة ،فقال الح�سين  :Qنعم يتوب اهلل عليك فانزل،
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قال الح ّر� :أنا لك فار�ساً خير منّي راج ًال �أقاتلهم على فر�سي �ساعة
و�إلى النزول ي�صير �آخر �أمري ,فقال له الح�سين  :Qفا�صنع
يرحمك اهلل ما بدا لك ،فتقدّ م وخطب في القوم و�أنّبهم على
ومما قاله« :دعوتموه و�أخذتم بكظمه
خذالنهم للح�سين ّ Q
و�أحطتم به من ّ
التوجه �إلى بالد اهلل العري�ضة
كل جانب فمنعتموه ّ
ح ّتى ي�أمن و�أهل بيته و�أ�صبح كالأ�سير في �أيديكم ...وحلأتموه
ون�ساءه و�صبيته و�صحبه عن ماء الفرات ...وها هم قد �صرعهم
محمداً في ذ ّريته »...فحمل عليه رجال
العط�ش بئ�سما خ ّلفتم ّ
يرمونه بالنبال فرجع ح ّتى وقف �أمام الح�سين  Qوبعد الحملة
الجماع ّية وا�ست�شهاد عدد من �أ�صحاب الح�سين ،Qحمل
على �أ�صحاب عمر بن �سعد وهو يرتجز ويقول:
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ال�ض ْ��ي ِ
ال�س ْ��ي ِف
�إ يِِّن �أَ َن��ا ا ُحل ُّر َو َم�أْ َوى َّ
ـف �أَ ْ�ض��ر ُِب يِف �أَ ْع َنا ِق ُك ْم ِب َّ
��ن َح ْي ِف
َع ْن َخيرْ ِ َم ْن َحلَّ ِب�أَ ْر ِ�ض ا َخل ْي ِف �أَ ْ�ض�� ِر ُب ُك ْم َو اَل �أَ َرى ِم ْ
وكان معه زهير بن القين يحمي ظهره فك ّلما �شدّ �أحدهما
وا�ستلحم �شدّ الآخر وا�ستنقذه ،وال زال يقاتلهم ح ّتى عقر فر�سه
فلما
فوثب عنه و�أخذ يقاتلهم راج ًال ح ّتى قتل نيفاً و�أربعين رج ًال ّ
ر�أوا ذلك منه �شدّ ت عليه الرجالة و�صرعته ,فحمله �أ�صحاب
الح�سين  Qوو�ضعوه �أمام الف�سطاط ,ف�أتاه الح�سين Q

وكان به رمق ودمه ي�شخب فجعل يم�سح الدم والتراب عن جبينه
�سمتك �أ ّمك و�أنت الح ّر في الدنيا
وهو يقول� :أنت الح ّر كما ّ
و�سعيد في الآخرة.
ّثم قال الح�سين Qلزهير بن القين و�سعيد بن عبد اهلل:
تقدّ ما �أمامي ح ّتى �أ�ص ّلي الظهر فتقدّ ما �أمامه في نحو من ن�صف
�أ�صحابه ووقف �سعيد �أمام �أبي عبد اهلل فك ّلما جاءت ال�سهام نحوه
يميناً و�شما ًال قام بين يديه فما زال يتل ّقى النبل بنحره و�صدره
اللهم العنهم
ح ّتى �أثخن بالجراح و�سقط �إلى الأر�ض وهو يقولّ :
اللهم �أبلغ نب ّيك عنّي ال�سالم و�أبلغه ما لقيت من
لعن عاد وثمودّ ,
محمد
�ألم الجراح ,ف�إنّي �أردت بذلك ثوابك في ن�صرة ذر ّية نب ّيك ّ
ّ Pثم التفت �إلى الح�سين  Qقائ ًال� :أوفيت يا بن ر�سول
اهلل؟ قال الح�سين  :Qنعم� ,أنت �أمامي في الجنّةّ ,ثم ق�ضى
نحبه فوجد فيه ثالثة ع�شر �سهماً �سوى ما به من �ضرب ال�سيوف
وطعن الرماح.
�أ ّما زهير فو�ضع يده على منكب الح�سين  Qوقال م�ست�أذناً:
�أَ ْق ِ
��دكَ ال َّن ِب َّي��ا
َالي ْ��و َم َ�أ ْل َق��ى َج َّ
��د ْم ف ُِد ْي َ
��ت َها ِد َي��اً َم ْه ِد َّي��ا ف َ
َو َح َ�س�� َناً َواملُ ْر َت َ�ض��ى َع ِل َّي��ا َوذَا ا َجل َن َاح�ْي�نْ ِ ال َف َت��ى َ
الك ِم َّي��ا
���ي���ا
������د ا ِهلل
َّ
ال�������ش��� ِه َ
������س� َ
َو�أَ�� َ
���ي���د ا َحل َّ
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فقال الح�سين  :Qو�أنا �ألقاهم على �أثرك ,وكان يرتجز في
حمالته قائ ًال:
ال�س ْ��ي ِف َع ْن ُح َ�س�ْيِنْ ِ
��ن ال َق� نْ ِ
ْير َو َ�أنَ��ا ْاب ُ
�أَنَ��ا ُز َه� رْ ُ
ْين �أَذُو ُدكُ ْم ِب َّ
فقتل عدداً كبيراً من الأعداء ّثم عطف عليه كثير بن عبد اهلل
والمهاجر بن �أو�س فقتاله فوقف عليه الح�سين :Qال يبعدنّك
اهلل يا زهير ولعن قاتليك لعن الذين م�سخوا قردة وخنازير.
وقال الح�سين Qبعد ذلك لبق ّية �أ�صحابه:
يا كرام ,هذه الجنّة فتحت �أبوابها وات�صلت �أنهارها و�أينعت
ثمارها وهذا ر�سول اهلل Pوال�شهداء الذين قتلوا في �سبيل اهلل
يتو ّقعون قدومكم ويتبا�شرون بكم ,فحاموا عن دين اهلل ودين نب ّيه
وذ ّبوا عن حرم الر�سول.
وخرجت حرائر الر�سالة وبنات الزهراء من الخيمة و�صحن :يا
مع�شر الم�سلمين ويا ع�صبة الم�ؤمنين ادفعوا عن حرم الر�سول وعن
�إمامكم المنافقين لتكونوا معنا في جوار جدّ نا ر�سول اهلل.P
ط������ل������ع������ت زي��������ن��������ب اون����������������ادت
او م������ن ع�����ده�����ا ال������دم������ع س���ك���اب
ي�����������ا ه�����������ي آن��������������ه ت������ع������رف������ون������ي
ي�������ف�������رس�������ان احل���������������رب ي����ط����ي����اب

آن������������������ه ال������������ط������������اه������������رة أم���������ي
وب������������وي ع�����ل�����ي داح������������ي ال�����ب�����اب
م������ان������ي ام��������ع��������وده اع������ل������ى ال�������ذل
اوالن����������������ي ل����ل����ه����ض����ي����م����ة اح����م����ل
خ�������وات�������ي ال������ل������ي دم�����ع�����ه�����ا اي����ه����ل
ت������راه������ـ������ي اب������ذم������ـ������ة ال�����ب�����ـ�����اري
او ذمم�������ك�������ـ�������م ي�������ـ�������ا ض����ي����اغ����م����ه����ا
فبكى �أ�صحاب الح�سين  Qوقالوا نفو�سنا دون �أنف�سكم
ودما�ؤنا دون دمائكم و�أرواحنا لكم الفداء فواهلل ال ي�صل �إليكم
�أحد بمكروه وفينا عرق ي�ضرب.
ق����ض����وا ح����ق ال��ع��ل��ي��ه��م دون اخل���ي���ام
وال خ���ل���وا خ������وات اح���س�ي�ن تنضام
مل����ن 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 خر
��م َر ال َع َوال َع ْن�� ُه َوال َّن ْب��لُ ِو ْق َف�� َة الأَ ْ�ش َ��ب ِاح
َو َق ُف��وا َي ْ
��د َر�ؤُ َون ُ�س ْ
�أَ ْد َركُ ��وا ِبا ُحل َ�س�ْيِنْ ِ �أَ ْك�َبَرَ َ ِع ٍ
ي��د َف َغ َد ْوا يِف ِم َنى الطُّ ُف ِ
وف �أَ َ�ض ِاحي
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الليلة الخامسة:
مجلس شهادة مسلم بن عقيل

َيا َ�ص ِاح َب ال َع ْ�ص ِر ْا�س َت ِم ْع لمِ ُ ِ�ص َيب ٍة
َو َب َك��ى َل َها امل ََ��و ىَل َع ٌّلي َ�ص��ا ِب َراً
َو َب َكى ا ُحل َ�سينْ ُ َو�أَ ْه ُل ُه َح َّتى َعل َْت
َو ْار جَ َّت َم ْو ِ�ض ُع ُهم َو َم َاج ْت �أَ ْر ُ�ض ُهم
�أَ ْع ِني ُم ِ�ص َيب َة ُم ْ�س ِل ٍم َم ْن ق َْد غ ََدا
الوغَى
َه َو َذ ِل َك ا ِمل ْق َدا ُم يِف ُ�س ِوح َ
َو ْي��لٌ َل َه��ا �إِ ْذ َب َاي َع ْت�� ُه ِبطَ ْو ِع َه��ا
الد َيا ِر َوظَ ا ِم َئاً
َف َق َ�ض��ى َغر ِْي َباً يِف ِّ
��ح َب ْت ُه ِم ْن ِر ْجل َْي ِه َي��ا َل ْه ِفي َل ُه
َ�س َ
ي��د َة َب ْع َد َما
َل ْه ِف��ي ِل ِط ْف َل ِت�� ِه َح ِم َ
َف َغ َدا ُيلاَ ِط ُف َها ا ُحل َ�س�ْي�نْ ُ ِب ِح ْج ِر ِه
َو َي ُق ُ
��ول ِلل َْح ْو َرا ِء َز ْي َن َب ُم ْ�ش�� ِف َقاً
��ت ِب َقل ٍ
ْ��ب َوا ِل�� ٍه
َو َك�أَ َّن َه��ا قَا َل ْ
َل ِك َّن ِن��ي �أَ ْخ َ�ش��ى ِب َف ْق ِ
��دكَ �أَ َّن َها
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�أَ ْب َك ْت َر ُ�س��ولَ ا ِهلل ق َْبلَ ُوق ُِوع َها
َو َج َر ْت َم َدا ِم ُع�� ُه ِب ُح ْم ِر ُد ُم ِوع َها
و�ص َر ُاخ ُه ْم ِم ْن َو ْق ِع َها
�أَ ْ�ص َ��وا ُت ُه ْم ُ
�ير ِة جَن َْم َها
ُح ْزنَاً َعلَى َف ْق ِد ال َع ِ�ش َ
��داً ِل َق َ�ضا ِئ َها
اب ا َحل َوا ِئ ِج َم ْق َ�ص َ
َب َ
ِث َق ُة ا ُحل َ�س� نْ ِ
ْين ِل ُكو َف ٍة َو َ�س�� ِف َري َها
غ ََد َر ْت ِب ِه نَ َك َث ْت َج ِم ْي َع ُع ُهو ِد َها
َو َر َم ْت ُه ِم ْن �أَ ْعلَى ال ِب َنا ِء َِ أل ْر ِ�ض�� َها
َم َع َه يِان ٍء ُطولَ ال َّن َها ِر ِب ُ�س��و ِق َها
َف َق َد ْت �أَ َبا َها َت ْ�ش�� َت ِكي ِم ْن ُي ْت ِم َها
��ح ا إِل َما ُم ِب َر�أْ ِ�س�� َها
َو ِب َك ِّف�� ِه َم َ�س َ
قُ��وليِ َل َه��ا �إ يِّ َ
ِن �أ ُبو َه��ا َو َخا ِل َه��ا
ْين َو َه ْب َت َها
��م الأُ ُب َّو ُة َي��ا ُح َ�س� نْ ُ
ِن ْع َ
��دو َي ِت َيم�� َة َخا ِل َه��ا َو َو ِل ِّي َه��ا
َت ْغ ُ

شعبي:
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ح�����م�����ي�����دة م�������ن ت������ش������وف اح����س��ي�ن
اب��������������و ال�������ي�������م�������ه ي�������ج�������ي مي����ه����ا
ت����������ذك����������ر ب�������ي�������ه�������ا وت������س������ي������ل
دم�������ع�������ت�������ه�������ا ب���������وج���������ه ع����م����ه����ا
ي�������ع�������م�������ي وال����������������������دي غ������اي������ب
وش��������وف��������ن��������ك ي�������ه�������ل دم������ع������ك
وش�������������و مت�������س�������ح ع�������ل�������ى راس����������ي
وع�����ل�����ى ح�����ال�����ي ان����ح����ن����ى ض��ل��ع��ك
ي������ع������م������ي وال��������������������دي م�����ق�����ت�����ول
ع�����رف�����ت�����ه م��������ن ش�����ف�����ت وض����ع����ك
ال����ب����ق����ا ب������راس������ك ي����ع����م����ي ح��س�ين
اب����������������وي ان�������������ت مي�������������اي ال�����ع��ي��ن
م����������ا أن��������ص��������ف وي����������������اي ال�����ب��ي��ن
ع������ق������ب ذاك ال������ص������ب������ر ك���ل���ه
إل�����������ي ه�����������اي ال���������ده���������ر ض���م���ه���ا
وب������ع������دن������ي خ�����اي�����ف�����ه م�������ن ال����ب��ي�ن
ت������ه������ون ام����ص����ي����ب����ت����ي ب�������س ك�����ون
ي�����س�����ل�����م راس ع�����م�����ي اح����س��ي�ن

ه�����������������اذي ط�����ل�����ب�����ت�����ي م����������ن اهلل
الك�������������ن ه�������������اي حت�������ص�������ل وي�������ن
ح�������م�������ي�������ده ك��������������ان رج���������واه���������ا
ع�������م�������ه�������ا ح��������س����ي���ن ي�������رع�������اه�������ا
ت����������ال����������ي ال������������ده������������ر خ���ل��اه������ا
ي�������ت�������ي�������م�������ة ب�������ي�������ه�������ا م�����س�����ل�����م
وع���������م���������ه���������ا ح���������س����ي����ن ي�����ت�����م�����ه�����ا
أبوذية:

ب���ن���ت م���س���ل���م ق���ض���ى ب����وه����ا وم���ال���ه���ا
غ�����ي�����رك وان���������ت رادت������ه������ا وام���ل���ه���ـ���ا
ذب����ه����ا ال����ده����ر ي����ا ع���م���ه���ا وم������ا لهـا
وال وال��������ي ال���ع���ل���ي���ه���ا اي���������دوم فيـه
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بعد �أن تخاذل �أهل الكوفة وتف ّرقوا عن م�سلم بن عقيل
�أم�سى ومعه ثالثمائة رجل و�ص ّلى المغرب وما معه � اّإل ثالثون
رج ًال ّثم ان�صرف نحو كندة ومعه ع�شرة ,م�شى قلي ًال ف�صاروا
ثالثة وخرج من الباب و�إذا لي�س معه �أحد يد ّله على الطريق,
فنزل من فر�سه وم�شى متلدّ داً في �أزقة الكوفة ال يدري �إلى
يتوجه
�أين ّ
م�����س�����ل�����م ظ���������ل ي��������دي��������ر ال�����ع��ي��ن
مل������������ن خ��������ان��������ت��������ه ان����������ص����������اره
م�������ا ي�������ـ�������دري ال�������وج�������ه الوي�����ـ�����ن
ب�������ـ�������س ي�������ج�������ـ�������ول ب�����ف�����ك�����ـ�����اره
مي�����ش�����ي وف������ل������ك ف������ك������ره اي���������دور
ق��������������ام وت�������س�������ك�������ب ادم���������وع���������ه
ب������������آي������������ات ال��������ص��������ب��������ر ي������ق������ره
ون����������������ار ال�������ه�������ض�������م ب����ض����ل����وع����ه
مل��������������ن ج����������اب����������ت����������ه رج�������ل�������ي�������ه
ال�������������������دار ال���������ط���������اه���������ره ط�����وع�����ه
ق������ال������ل������ه������ا اري������������������دن م����ـ����ـ����ـ����اي
ح��������ر ال������ع������ط������ش ف��������ت اح������ش������اي

ج������اب������ت������ل������ه ق�������������دح ب����������ي م�������اي
ق���������ام ام���������ن ال������ق������ـ������دح ي���ش���ـ���ـ���رب
وم������ن������ـ������ه ال����������ـ����������روح م�����ح�����ت�����اره
ق��������ال��������ل��������ه��������ا غ�����������ري�����������ب آن���������ه
وظ����������ن����������ك م������������ا ت�����ع�����رف�����ي�����ن�����ي
وج���������ازي���������ك اب���������ه���������ذاك ال������ي������وم
ع�����������ن�����������دك م�������������ن ت�����خ�����ل�����ي�����ن�����ي
ي��������ن��������ور ال��������ع����ي���ن ي��������اه��������و ان�����ت�����ه
گ����������ال����������ت����������ل����������ه جت���������ازي���������ن���������ي
ج��������اوب��������ه��������ا اوت����������ه����������ل ال�����ع��ي��ن
م������س������ل������م وب�������������ن ع����������م اح�����س��ي��ن
ع������ل������ي������ه دارت ال������ص������وب���ي��ن
خ�����ان�����ـ�����ت ب����ي����ع����ت����ـ����ي ال����ك����وف����ـ����ه
وك������ل������ه������ا اص�����ب�����ح�����ـ�����ت غ�����������داره
و�صل �إلى باب طوعة ف�س ّلم عليها فر ّدت عليه ال�سالم,
فلما خرجت
فا�ست�سقاها ما ًء ف�سقته و�أدخلت الإناء �إلى دارهاّ ,
وجدت م�سلماً جال�ساً على باب دارها ،فقالت له :يا عبد اهلل
�ألم ت�شرب؟ قال :بلى ،قالت� :إذاً اذهب �إلى �أهلك ،ف�سكت
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م�سلم� .أعادت عليه القول ثانية ف�سكت م�سلم ,وفي الثالثة
نظرت في وجهه فر�أت عالمات التقى وال�صالح ،وقالت
له� :سبحان اهلل ,يا عبد اهلل قم عافاك اهلل �إلى �أهلك ,ف�إنّه ال
فعندئذ
ي�صلح لك الجلو�س على باب داري وال �أح ّله لك،
ٍ
قام م�سلم وقال لها� :أمة اهلل ال �أهل لي في هذا الم�صر وال
لك في �أجر ومعروف ولع ّلي مكافئك به بعد
ع�شيرة فهل ِ
اليوم؟ قالت :ومن �أنت ح ّتى تكافئني؟ قال� :أنا م�سلم بن
عقيلّ ,
كذبني ه�ؤالء القوم وغ ّروني و�أخرجوني من دياري ّثم
لم ين�صروني وتركوني وحيداً ،فقالت� :أنت م�سلم ،قال :بلى،
قالت :ادخل ب�أبي �أنت و�أ ّمي ,و�أدخلته دارها و�آوته في بيت
ال�شقي بالل
ولكن ابنها
من بيوته ,وا�ست�ضافته ليلة عرفةّ ,
ّ
عاد لي ًال وعلم بوجوده في الدار ف�أخبر ابن زياد بذلك طمعاً
بالجائزة ف�أتاه الجند م�صبحين ,فخرج �إليهم وقاتلهم �أ�شدّ
القتال �إلى �أن وقع �أ�سيراً جريحاً ب�أيديهم ف�أخذوه �إلى ابن
زياد الذي �أمر ب�ضرب عنق م�سلم من �أعلى الق�صر ,ف�صعدوا
وجه وجهه
فلما و�صلوا به �إلى ال�سطح ّ
به وهو يه ّلل اهلل ويك ّبره ّ
�إلى جهة الحجاز و�صاح:
ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل ال�سالم عليك يا بن ر�سول اهلل.

صعدوا امبسلم والدمع يجري من العني
توجه ابوجهه للحجاز ايخاطب احسني
ي��ح��س�ين أن����ا م��ق��ت��ول ردوا وال جتوني
خ��ان��وا أه���ل ك��وف��ه ع��ق��ب م��ا بايعوني
ول��ل��ف��اج��ر اب����ن زي����اد ك��ل��ه��م سلموني
م���ف���رد وان���ت���و ي��اه��ل��ي ع��ن��ي بعيدين
هذا والنا�س مجتمعون خارج الق�صر ال يدرون ماذا �سي�صنع
بم�سلم ,وبينما هم كذلك �إذا بر�أ�س م�سلم يهوي من �أعلى ال�سطح
�إلى الأر�ض فيلحق به ج�سده ّثم ي�سحبونه في الأ�سواق هو وهاني
بعد قتله طيلة ذلك النهار.
دل��ي��ل��ي مل��س��ل��م ام����ن ال��ق��ه��ر ينـذاب
س���ف���ي���ر اح����س��ي�ن ع���ن���ه ف��ل��ا ي��ن��ـ��ذب
م����ن ع���ال���ي ال���ق���ص���ر ل���ل��أرض ي��ن��ذب
او ي���ج���رون���ه اب���ح���ب���ل ف�����وق ال��وط��ي��ه
�ساعد اهلل قلب �أبي عبد اهلل ّلما بلغه خبر مقتل م�سلم وهاني
ارتج
كم بكى وبكى الها�شم ّيون معه! وكثر �صراخ الن�ساء ح ّتى ّ
المو�ضع لم�صابهما ,وقال الح�سين  :Qعند اهلل �أحت�سبك
العم يا م�سلم ,و�أراد �أن يع ّزي ابنته حميدة �أ ّول يتيمة في
يا بن ّ
نه�ضة الح�سين  Qوهي ابنة �أخته رق ّية ,فدخل خيمة الن�ساء
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ودعا زينب لت�أتيه بحميدة بنت م�سلم ,فجعل يالطفها ويعطف
عليها ويم�سح على ر�أ�سها ,فا�ست�شعرت حميدة من ذلك الم�صيبة
علي عطفك على الأيتام �أف�أ�صيب �أبي
وقالت :يا ّ
عم� ,أراك تعطف ّ
م�سلم؟
ي���ع���م���ي الح������ت اب����وج����ه����ك ع�ل�ام���ه
ع���ل���ى راس������ي ام���س���ح���ت ق���ل���ي عالمه
ي���ع���م���ي ه���ال���س���ج���ي���ه اوي�������ا ال���ي���ت���ام���ه
أظ������ن ب���ي���ي ق���ض���ى وي���ت���م���ن���ي ال���ب�ي�ن
فقال لها الح�سين  :Qيا بن ّية لئن �أ�صيب �أبوك ف�أنا �أبوك
وبناتي �أخواتك.
س���م���ع ون����ه����ا احل����س��ي�ن وح�����ن عليها
وغ��������دا ي�����ن�����ادي ي���زي���ن���ب سكتيها
ي���خ���وي���ه ق���ط���ع���ت ق���ل���ب���ي بحكيها
ي���ت���ي���م���ة وال����ي����ت����م ع���ال���ط���ف���ل يعظم
�أقول� :س ّيدي �أبا عبد اهلل حميدة يتيمة واحدة من ال�سهل على
الحوراء زينب موا�ساتها و�إ�سكاتها ولكن ما حال الحوراء زينب
بعد ا�ست�شهادك وقد تك ّفلت بالثكالى واليتامى؟
خ���وي���ه أن�����ا امت����رم����رت واهلل بيتاماك
ي���ح���س�ي�ن آن������ا م����ال����ي ح���ي���ل ف���رق���اك

ي��ح��س�ين إح���ن���ه ب���ه���ذا ال���وق���ت ردن����اك
ي���ح���ـ���ـ���ـ���س���ـ���ـ�ي�ن واهلل ح��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��رت��ن��ي
أن��������ا ح�����رم�����ة ب����ي����ت����ام����ى ك��ل��ف��ت��ن��ي
ج�������ا ل�����ي�����ش ي���ب���ن ام����������ي ج���ب���ت���ن���ي
وب�������������دي�������������ار غ���������رب���������ة ض����ي����ع����ت����ن����ي
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الليلة السادسة:
مجلس شهادة األصحاب

�إِنْ مَ ْل�أَ ِق ْف َح ْي ُث َج ْي ُ�شاملَ ْو ِت َي ْز َد ِح ُم
َيا ْب َنالأُ ىَل ُي ْق ِع ُدونَ املَ ْو َت�إ ِْننَ َه�ضَ ْت
�أُ ِع ُيذ َ�س ْي َف َ َ
ك �أ ْن َت ْ�ص َدى َح ِد َيد ُت ُه
َن ْه َ�ض��اً ف ََم ْن ِب ُظ َباكُ ْم َها ُم ُه ُف ِل َق ْت
مَ ْل ُت ْبقِ �أَ ْ�س َيا ُف ُه ْم ِم ْن ُك ْم َع َلىا ْبنِ ُت َق ًى
َهذَ ا املُ َح َّر ُم ق َْد َوا َف ْت َك َ�ص��ا ِر َخ ًة
َاب نَ ِا�ص ُ��ر َها
َت ْن َعى �إِ َل ْي َك ِد َم ًاء غ َ
وح ًة مَ ْل جُت َْب ِع ْن َد ْا�س ِت َغا َث ِت َها
َم ْ�س ُف َ
َح َّن ْت َو َبينْ َ َي َد ْي َها ِف ْت َي ٌة َ�ش��ر َِب ْت
الر ْم َ�ضا ِء َت ْن ُظ ُر ُه ْم
ُم َو َّ�س ِد َين َعلَى َّ
َو َخا ِئ ِ�ض�ي َن ِغ َم َار امل َْو ِت طَا ِف َح ًة
َم�شَ ْوا �إ ىَِل ا َحل ْر ِب َم ْ�ش َي ال�ضَّ ا ِر َي ِات َل َها
َو اَل غ ََ�ض َا�ض َة َي ْو َم الطَّ ِّف �إ ِْن ُق ِت ُلوا
فَا َحل ْ��ر ُب َت ْعل َُم �إ ِْن َما ُتوا ِب َها َف َل َق ْد
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َفلاَ َم َ�ش ْت ِب َي يِف ُط ْر ِق ال ُعلاَ ق ََد ُم
ِب ِه ْم َل َدى َّالر ْو ِع يِف َو ْج ِه ُّ
الظ َباال ِه َم ُم
َو مَ ْل َت ُك ْن ِفي�� ِه جُ ْتلَى َه ِذ ِه ال ُغ َم ُم
الدينِ ِفي ِه َالي ْو َم َي ْح َت ِك ُم
َ�ض ْر َباً َعلَى ِّ
��م اَل �أَباً َل ُه ُم
ف ََك ْي َف ُت ْب ِقي َعل َْي ِه ْ
مِ َّم��ا ْا�س�� َت َحلُّوا ِب�� ِه �أَ َّيا ُم�� ُه ا ُحل ُر ُم
َح َّتى �أُ ِري َق ْت َو مَ ْل ُي ْرف َْع َل ُك ْم َعل َُم
�إ اَِّل ِب�أَ ْد ُم ٍ��ع َثكْ لَ��ى َ�ش�� َّف َها الأَ مَ ُل
ِم ْننَ ْح ِر َها ُن ْ�ص َب َع ْي َن ْي َها ُّ
الظ َباا ُخل ُذ ُم
َح َّرى ال ُق ُل ِوب َع َلى ِو ْر ِد ال َّر َدى ا ْز َد َح ُموا
ي�ض ِبال َها َم ِات َت ْل َت ِط ُم
�أَ ْم َو ُاج َها ال ِب ُ
ف ََ�ص َار ُعوا امل َْو َت ِفي َها َوال َق َنا �أُ ُج ُم
َ�صبرْ َ اً ِب َه ْي َج َاء مَ ْل َت ْث ُب ْت َل َها ق ََد ُم
َما َت ْت ِب َها ِم ْن ُه ُمالأَ ْ�س َياُف اَل ِ
اله َم ُم

شعبي:
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ه������اش������م ش������������دوا اع������ل������ى اخل����ي����ل
وت���������ـ���������ولمّ ���������ـ���������وا ل�����ل�����غ�����ـ�����ـ�����ـ�����ارة
الك����������ن ع����ن����ـ����د اب����������و ال����س����ـ����ج����اد
راح�������������ت ت����ش����ك����ـ����ي ان������ص������ـ������اره
راح�������������������ت ل��������ع��������د ص�������ي�������وان�������ه
وك������ل������ه������ا اوق���������ف���������ت ج������دام������ه
ح�����ب�����ي�����ب ال������ل������ي������ث ج�����ادم�����ه�����ا
وب���������ي���������م���������ن���������اه ص������م������ص������ام������ه
ش�����������ي ق���������ام���������ت حت�����������ب اي�����������ده
وش���������ي ط������اح������ت ع�����ل�����ى اج������دام������ه
الك�������������������ن ال����������ه����������ض����������م وس����������م
ب�������ي�������ه�������ا واع�����������ت�����ل�����اه�����������م ه����م
ق�����������������ام ال���������ب���������ط���������ل ي�����ت�����ك�����ل�����م
ح����ب����ي����ب او م�������ن ك������ث������ر ه���م���ـ���ه
ت�����س�����ـ�����ع�����ر ب�����ال�����ق�����ل�����ـ�����ب ن�����ـ�����ـ�����اره
ي�����ق�����ل�����ه وال������������دم������������وع ات����س����ي����ل
ي�������������ا ع�����������زن�����������ه وي��������وال��������ي��������ن��������ه
ط���������ل���������ق���������ن���������ه ح����ل���اي��������ل��������ن��������ه

وع������ف������ن������ه ادي�����������ارن�����������ه وج����ي����ن����ه
ك�������������ل األه����������������������ل ع������ف������ن������اه������ا
ل������ع������ي������ون������ك ي�������ب�������و اس����ك����ي����ن����ه
ن����������ري����������د امن�������������������وت ج��������دام��������ك
ون��������ح��������اف��������ظ ع�������ل�������ى خ�����ي�����ام�����ك
ه���������������اي س����������ي����������وف خ��������دام��������ك
ب����ي����ه����ـ����ا اب������ع������ون������ـ������ة ال������ب������ـ������اري
ي����ع����ل����ـ����ه ال������دي������ـ������ن ش����ـ����ـ����ن����ي����اره
أبوذية:

ع��ل��ى األح����ب����اب دم���ع���ي ف����اض وج���ره
ع���ل���ي���ه���م ب���ال���ق���ل���ب ن�����ي�����ران وج����ـ����ره
ال���ده���ر ع��م��ل��ه ع��م��ل��ه��ا اوي������اي وجـره
أخ������ذ م���ن���ي األح�����ب�����ة او ق���ط���ع بيه

65

66

بعد توبة الح ّر والتحاقه بالح�سين  Qتقدّ م عمر بن �سعد نحو
ع�سكر �أبي عبد اهلل ورمى ب�سهم وقال :ا�شهدوا لي عند الأمير �إنّي
�أ ّول من رمىّ ،ثم رمى النا�س فلم يبق من �أ�صحاب الح�سين �أحد
� اّإل �أ�صابه من �سهامهم فقال  Qلأ�صحابه :قوموا رحمكم اهلل
�إلى الموت الذي ال بدّ منه ف�إن هذه ال�سهام ر�سل القوم �إليكم،
فحمل �أ�صحابه حملة واحدة واقتتلوا �ساعة فما انجلت الغبرة � اّإل
عن خم�سين �صريعاً منهم و�أخذ �أ�صحاب الح�سين  Qبعد
�أن ّقل عددهم وبان النق�ص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل ف�أكثروا
القتل في �أهل الكوفة ف�صاح عمرو بن الحجاج ب�أ�صحابه� :أتدرون
من تقاتلون؟ تقاتلون فر�سان الم�صر و�أهل الب�صائر وقوماً م�ستميتين
ال يبرز �إليهم �أحد منكم � اّإل قتلوه على ق ّلتهم واهلل لو لم ترموهم � اّإل
بالحجارة لقتلتموهم! فقال ابن �سعد� :صدقت ,الر�أي ما ر�أيت,
�أر�سل في النا�س من يعزم عليهم �أن ال يبارزهم رجل منكم ولو
خرجتم �إليهم وحدانا لأتوا عليكم.
الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا �ساعة
ّثم حمل عمرو بن ّ
وفيها قاتل م�سلم بن عو�سجة ف�شدّ عليه رجالن خبيثان وثارت
ل�شدّ ة الجالد غبرة �شديدة وما انجلت الغبرة � اّإل وم�سلم �صريع وبه
رمق ,فم�شى �إليه الح�سين  Qومعه حبيب بن مظاهر ,فقال
له الح�سين  :Qرحمك اهلل يا م�سلم «فمنهم من ق�ضى نحبه

علي
ومنهم من ينتظر وما بدّ لوا تبديال» ,ودنا منه حبيب وقال :ع ّز َّ
م�صرعك يا م�سلم �أب�شر بالجنّة ,فقال ب�صوت �ضعيفّ :ب�شرك اهلل
بخير ,قال حبيب :لو لم �أعلم �أنّي في الأثر الحق بك لأحببت
�أن تو�صي � َّإلي ِّ
أهمك ,فقال م�سلم� :أو�صيك بهذا -و�أ�شار
بكل ما � ّ
ورب الكعبة
�إلى الح�سين � -Qأن تموت دونه ,قال� :أفعل ّ
وفا�ضت روحه بينهما.
ال�شاكري �أمام الح�سين Q
ووقف عاب�س بن �أبي �شبيب
ّ
وقال« :يا �أبا عبد اهلل ,واهلل ما �أم�سى على ظهر الأر�ض قريب وال
أحب � ّإلي منك ,ولو قدرت على �أن �أدفع عنك
علي وال � ّ
بعيد �أع ّز َّ
علي من نف�سي ودمي لفعلت».
ال�ضيم والقتل ب�شيء �أع َّز َّ
ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل� ,أ�شهد اهلل �أنّي على هداك وهدى
�أبيك.
ّثم م�شى نحو القوم م�صلتاً �سيفه ,وبه �ضربة على جبينه ,ف�أخذ
ينادي� :أال رجل لرجل؟
ف�أحجموا عنه و�أخذ مناديهم ينادي في ال�صفوف:
�أ ّيها النا�س ,هذا �أ�سد الأ�سود ,هذا �أ�شجع النا�س ,هذا ابن �أبي
يخرجن �إليه �أحد منكم .ف�صاح عمر بن �سعد بالنا�س:
�شبيب ,ال
َّ
�إر�ضخوه بالحجارة.
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فرمي بالحجارة من ّ
فلما ر�أى ذلك �ألقى درعه
كل جانب ّ
ومغفره ّثم �شدّ على النا�س فهزمهم بين يديه.
قال الراوي :فواهلل ر�أيته يطرد �أكثر من مئتي رجلّ ,ثم �إنّهم
هجموا عليه من ّ
كل جانب ح ّتى قتلوه واحت ّزوا ر�أ�سه ر�ضوان اهلل
عليه.
الجملي بنبال م�سمومة قد كتب ا�سمه
ورمى نافع بن هالل
ّ
عليها فجعل يرمي بها م�سومة ..فقتل اثني ع�شر رج ًال �سوى
ولما نفذت �سهامه ج ّرد �سيفه فحمل على القوم وهو
المجروحين ّ
يرتجز ويقول:
��ي ا َجل َم ِل��ي ِدي ِني َعلَى ِدينِ ُح َ�س�ْي�نْ ٍ َو َع ِلي
�أَنَ��ا ال ُغ�َل�اَ ُم َالي َم ِن ُّ
�إ ِْن �أُ ْق َت��لِ َالي ْ��و َم َف َه��ذَ ا �أَ َم ِل��ي َو َذاكَ َر�أْ ِي��ي َو�أُ اَل ِق��ي َع َم ِل��ي
ف�أحاطوا به يرمونه بالحجارة والن�صال ح ّتى ك�سروا ع�ضديه
و�أخذوه �أ�سيراً.
ف�أم�سكه ال�شمر ومعه �أ�صحابه ي�سوقونه �إلى عمر بن �سعد.
فقال له ابن �سعد :ويحك يا نافع ما حملك على ما �صنعت
بنف�سك؟
فال نافعّ � :إن ر ّبي يعلم ما �أردت.
فقال له رجل – وقد ر�أى الدماء ت�سيل على وجهه ولحيته :-
�أما ترى ما بك؟

قال نافع :واهلل لقد قتلت منكم اثني ع�شر �سوى من جرحت ,وما
�ألوم نف�سي على الجهد ولو بقيت لي ع�ضد و�ساعد ما �أ�سرتموني.
وانت�ضى ال�شمر �سيفه ليقتله ,فقال له نافع� :أما واهلل يا �شمر لو
كنت من الم�سلمين لعظم عليك �أن تلقى اهلل بدمائنا فالحمد
هلل الذي جعل منايانا على يد �شرار خلقهّ ,ثم �ضرب ال�شمر عنقه
ر�ضي اهلل عنه.
وحمل برير بن خ�ضير �س ّيد الق ّراء على القوم وهو يقول :اقتربوا
منّي يا قتلة الم�ؤمنين ,اقتربوا منّي يا قتلة �أوالد البدر ّيين ,اقتربوا
رب العالمين وذ ّر ّيته الباقين.
منّي يا قتلة �أوالد ر�سول ّ
و دعا برير يزيد بن معقل �إلى المباهلة فرفعا �أيديهما �إلى اهلل
�سبحانه يدعوانه �أن يلعن الكاذب ويقتله ّثم ت�ضاربا ف�ضربه برير
على ر�أ�سه �ضربة قدّ ت المغفر وبلغت الدماغ ,فخ ّر ك�أنّما هوى
من �شاهق و�سيف برير ثابت في ر�أ�سه ,لكن ذلك لم يثن �أولئك
الذين عميت قلوبهم عن الحقّ فاجتمع �أكثر من واحد عليه ح ّتى
قتلوه.
الكاهلي وكان �شيخاً كبيراً �صحاب ّياً ّممن
وبرز �أن�س بن الحارث
ّ
النبي  Pو�سمع حديثه و�شهد معه بدراً وحنيناً وكان فيما
ر�أى ّ
النبي  Pوحدّ ث به �أنّه قال� :سمعت ر�سول اهلل P
�سمع من ّ
69

70

علي  Qفي حجرهّ � :-إن ابني هذا يقتل
يقول -والح�سين بن ّ
ب�أر�ض من العراق �أال فمن �شهده فلين�صره.
فلما ر�آه ال�شيخ في طريقه �إلى العراق و�شهده جاء معه �إلى
ّ
كربالء لين�صره فجاء ووقف قبالة الح�سين  Qوا�ست�أذنه في
القتال ف�أذن له الح�سين  Qفبرز �شاداً و�سطه بالعمامة رافعاً
فلما نظر �إليه الح�سين  Qبهذه
حاجبيه عن عينيه بالع�صابةّ ,
الهيئة بكى ,وقال� :شكر اهلل �سعيك يا �شيخ فقتل ثمانية ع�شر
رج ًال و ُقتل.
وكان ّ
كل من �أراد القتال ي�أتي الح�سين  Qفيو ّدعه ويقول:
ال�سالم عليك يابن ر�سول اهلل ,فيجيبه الح�سين  :Qوعليك
ال�سالم ونحن خلفك ويقر�أ« :فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدّ لوا تبدي ًال».
ولما نظر الح�سين � Qإلى كثرة من قتل من �أ�صحابه قب�ض
ّ
على �شيبته المقدّ �سة وقال ...:ا�شتدّ غ�ضب اهلل على قوم اتفقت
كلمتهم على قتل ابن بنت نب ّيهم� .أما واهلل ال �أجيبهم �إلى �شيء
ّمما يريدون ح ّتى �ألقى اهلل و�أنا ّ
مخ�ضب بدميّ .ثم �صاح� :أما من
يذب عن حرم ر�سول اهلل فبكت الن�ساء
ذاب ّ
مغيث يغيثنا� ،أما من ّ
وارتفعت �أ�صواتهن.

وما زال �أن�صار الح�سين  Qيت�سابقون �إلى المن ّية ح ّتى قتلوا
ب�أجمعهم وك�أنّي بالح�سين  Qينظر �إليهم وهم ما بين من �صافح
التراب جبينه وقطع الحمام �أنينه ف�صار يناديهم ب�أ�سمائهم:
يا حبيب بن مظاهر ,يا زهير بن القين ,يا ح ّر الرياحي ....يا
فالن يا فالن..
ل���ي���ش ي�����ا ع����اب����س مي���س���ل���م يحبيب
ل���ي���ش ي����ا خ����وت����ي ت���خ���ل���ون���ي غ��ري��ب
ل���ي���ش ان���ادي���ك���م وال أس���م���ع مجيب
وب����ي����ه ح����اط����ت خ��ي��ل��ه��ا وف���رس���ان���ه���ا
يا فر�سان الوغى وليوث الهيجاء مالي �أناديكم فال ت�سمعون
و�أدعوكم فال تجيبون؟ �أنتم نيام �أرجوكم تنتبهون؟ �أم حالت
نومتكم بينكم و بين �إمامكم؟ ،فقوموا من نومتكم �أ ّيها الكرام
وادفعوا عن حرم الر�سول ه�ؤالء الطغاة اللئام ،ولكن �صرعكم
واهلل ريب المنون ,وغدر بكم الدهر الخ�ؤون و� اّإل لما كنتم عن
تق�صرون ف�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون.
ن�صرتي ّ
ل���ي���ش أن��������ادي اوم�������ا جت���ي���ب���ون ال���ن���دا
رح���ت���وا ع��ن��ي اوح�������ارت ع��ل��ي��ه ال��ع��دا
ادري ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ك��م ح�����ال ال���ـ���ـ���ردا
وب���ع���دك���م ب���ي���ه اش��ـ��م��ت��ت عدوانـــه
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���اي َل����وْ غَ ��� ْي��� ُر ا ِحل���مَ ���ا ِم أ ََصابَكُ ــمْ
أَحِ ���� َّب� َ
َب
َ��ك��نْ َم��ا عَ � َل��ى املَ����وْ ِت مَعْ ت ُ
�ت َول ِ
عَ � َت� ْب� ُ
�ب عَ لَى ال َفتَـى
َي� ُق��ولُ��ونَ إ َِّّن املَ���وْ َت َص��عْ � ٌ
َـــب
هلل أ َْصع ُ
َ����اب وَا ِ
ُم��� َف���ا َر َق��� ُة األَحْ ����ب ِ
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وب َت َف َّّط َر ْت
َي َا َ�ص ِاح َبال َع ْ�ص ِرال ُق ُل ُ
لمِ ُ َ�ص ِاب َحا ِملِ َر َاي ِة ا َحل ِّق ال َِّذي
ُه َو جَنْلُ َح ْي َد َر ٍة �أَ ُبو ال َف ْ�ضلِ ال َِّذي
لمَ َّا َم َ�ش��ى نَ ْح َو ال ُف َر ِات ِل َي ْ�س َت ِقي
��ن َما ِئ�� ِه َو ِب َق ْل ِب ِه
مَ ْل َي ْر َت��وِ(ي) ِم ْ
ال�س�� َق َاء َو َعا َد نَ ْح َ��و ِخ َيا ِم ِه
َم َ ألَ ِّ
ال�س�� َها ُم َت َ�سا َقطَ ْت
َقطَ ُع ْوا َي َد ْي ِه َو ِّ
��اب َ�س�� ْه ٌم ِق ْر َب َة املَا ِء ا َّل ِتي
َو�أَ َ�ص َ
َ�ض َ��ر ُبو ُه يِف َع َم ِد ا َحل ِد ِيد ِب َر ْ�أ ِ�س ِه
نَا َدى َ�س�َلااَ َماً َيا ُح َ�س�ْيُنْ ُ َف ِ�إ َّن ِني
ال�ض�� ُل ِوع ُم َنا ِدياً
��ي ُّ
َف�أَ َت��ا ُه حَ ْ
م ِن َّ
َه ِذي َ�س ِك ْي َن ُة َوال ِّن َ�س��ا ُء َو َز ْي َن ٌب
��ت َك ِفي ُل َنا
ا�س َ �أنْ َ
َت ْد ُع ْوكَ َي��ا َع َّب ُ
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ال�س ْب ِط ا ُحل َ�سينْ ِ َت َف َّج َر ْت
َو َم َدا ِم ُع ِّ
��جا َع ُة ف ََاخ َر ْت
ِفي ِه الأُ ُخ َّو ُة َو َّ
ال�ش َ
الر ُ�ؤ ِ
و�س َتطَ َاي َر ْت
ِب ُح َ�سا ِم ِه َ�ش ُّ��ر ُّ
ِ أَل ِخ ْي ِه َوالأَ ْح َ�ش��ا ُء ِم ْن ُه َت َ�س َّع َر ْت
��ت
��ت ِبالظَّ َم��ا َو َت َل َّه َب ْ
��ار َتلَظَّ ْ
نَ ٌ
��دا ُه َعل َْي�� ِه َت َكا َث َ��ر ْت
��ن �أَ ْع َ
َل ِك َّ
��د ِر ِه َوال َعينْ ُ ِم ْن�� ُه �أُ ْط ِف َئ ْت
يِف َ�ص ْ
كُ لُّ الأَ َم يِان يِف �إ َِ�ص َاب ِت َها َم َ�ض ْت
الد َما ِم ْن ُه َج َر ْت
َف َه َوى َ�صرِي َعاً َو ِّ
َو َّد ْع ُت َك َالبا ِري َو ُر ِوحيق َْد َ�س َم ْت
َظ ْهرِي ك ََ�س ْر َت َو َرا َي ِتي ق َْد �أُ ْ�س ِق َط ْت
َت ْب ِك َ
يك ُح ْز َناً ِبا ْف ِت َقا ِدكَ �أُ ْف ِج َع ْت
َب ْع َد ْار حِتَا ِل َك ِذي ا َحل َرا ِئ ُر ُ�ض ِّي َع ْت

شعبي:
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ش���������د اع�������ل�������ى احل��������������رب ع�����ب�����اس
وع��������ل��������ى امل������ت������ن ح����������ط ج����������وده
ل�����ع�����ي�����ون�����ك ي������زي������ن������ب ص����ـ����ـ����اح
ل����ف����ن����ي ال�����ع�����س�����ك�����ر او ج�����ـ�����وده
م�����������ا ت������س������م������ع ي�������ب�������و ف������اض������ل
ع����������زي����������زة ق�����ل�����ب�����ك اس����ك����ي����ن����ه
ت������ق������ل������ك ي�����������ا ق�������م�������ر ه������اش������م
ي������ع������م������ي ه���������ال���������وع���������د وي������ن������ه
ش�������������وف ال�������ط�������ف�������ل ع�������ب�������د اهلل
اجل��������������������ودك ش��������اب��������ح اب����ع����ي����ن����ه
م��������������اي ي���������ري���������د م�����������ن ع������ن������ده
او ذاب م�������ن ال�����ع�����ط�����ش ك����ب����ده
خ����������وات����������ك ص����������������ارت اب�������ش�������دة
واب����������������وك ال�����ب�����ض�����ـ�����ن�����ك ي���ح���ض���ر
اوج�����������������ودك ب����ح����ـ����ر م��������ن ج��������وده
ي���������ا ع�����ب�����ـ�����ـ�����اس ع��������ق��������ب أم������ي
أب���������������وك ال���������س���������أل م���������ن ع���م���ك
ع����ل����ى ح��������رة م������ن ال������ع������رب ط��ي��ب��ه

وال����������ب����������ي����������ك وص����������������ف ام��������ك
ت��������راه��������و امل������ث������ل ه����������ذا ال�����ي�����وم
اب������������������وك امل���������رت���������ض���������ى ض����م����ك
ع���������ط���������اش���������ى ال ت�����خ�����ل�����ي�����ن�����ه
ج�������ي�������ب امل�����������������اي واس������ق������ي������ن������ه
اس�������������������رع واحل�������������������ق اع�����ل�����ي�����ن�����ه
ت��������راه��������ي اق�����ل�����وب�����ن�����ـ�����ا ه����ل����ي����ـ����وم
م�����������ن ال������ع������ط������ـ������ـ������ش مم���������������روده
أبوذية:

أل����ف وس���ف���ه ع��ل��ى ال���ع���ب���اس ينصاب
او م���خ راس����ه ع��ل��ى ال��ك��ت��ف�ين ينصاب
امل�������امت دوم ال������ه وحل����س��ي�ن ينصـاب
مل�����ن ت���ظ���ه���ر ال����راي����ـ����ـ����ة ال��ه��اش��ـ��ـ��م��ي��ة
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ال�سالم على �أبي الف�ضل الع ّبا�س بن �أمير الم�ؤمنين الموا�سي
�أخاه بنف�سه الآخذ لغده من �أم�سه الفادي له الوافي ال�ساعي �إليه
بمائه المقطوعة يداه.
علي بن �أبي طالب .Q
هو الع ّبا�س بن ّ
�أ ّمه :فاطمة بنت حزام (�أ ّم البنين) اختارها �أمير الم�ؤمنين
بم�شورة من �أخيه عقيل ّلما قال له� :إبغني امر�أة قد ولدتها الفحولة
من العرب فتلد لي فار�ساً.
والدته� 4 :شعبان 26هـ في المدينة (يوم الجريح) عمره 34
�سنة.
�إخوته لأمه الثالثة :عبد اهلل � 25سنة ,عثمان �21سنة ,جعفر
� 19سنة.
عا�صر ثالثة � ّأئمة هم:
�سماه ع ّبا�ساً تفا�ؤ ًال
 �أبوه �أمير الم�ؤمنين �14 :Qسنة الذي ّب�شجاعته و�شدّ ة ب�أ�سه ,لأنّه من �أ�سماء الأ�سد الغ�ضبان ,وكان
يحمله في طفولته ويق ّبل يديه ويبكي ,فت�س�أله �أ ّم البنين عن �سبب
بكائه ,فيجيبها ل ّأن يديه تقطعان في ن�صرة �أخيه الح�سين Q
علي ّ
زق العلم ز ّقاً.
وقال في ح ّقهّ � :إن الع ّبا�س بن ّ
� -أخوه الإمام الح�سن �10 Qسنوات حيث ثبت معه في

محنته وكان له موقف م�شهود عند دفنه ّلما منع بنو �أم ّية من دفنه
بجوار جدّ ه .P
 �أخوه الإمام الح�سين  :Qبق ّية حياته ال�شريفة �10سنينفكان �ساعده الأيمن وم�ست�شاره و�صاحب لوائه وحامي �ضعينته
للمهمات ال�صعبة (كجلب
وكفيل زينب والعيال والمنتدب
ّ
الماء يوم ال�سابع وت�أخير المعركة يوم التا�سع ونجدة الجرحى
المحا�صرين يوم عا�شوراء).
ألقابه وصفاته :

قمر بني ها�شم و�صاحب اللواء (�أخي �أنت �صاحب لوائي
و�إذا م�ضيت تف ّرق ع�سكري) حامي ال�ضعينة والم�ضطلع بحرا�سة
المخ ّيم ورفع الوح�شة والرعب عن حرم الح�سين .Q
ال�سقاء :و�ساقي العطا�شى (ال�ساعي �إليه بمائه).
باب الحوائج :وقد اكت�سبه بعد ا�ست�شهاده لكثرة ما ق�ضيت
حوائج ز ّواره.
��ج َما َد َع ْت�� ُه َم ُرو َع ٌة يِف َح َاج�� ٍة �إ اَِّل َو َي ْق ِ�ض��ي َح َاج َها
��اب ا َحل َوا ِئ ِ
َب ُ
العبد ال�صالح :ال�سالم عليك �أ ّيها العبد ال�صالح المطيع هلل
ور�سوله ولأمير الم�ؤمنين والح�سن والح�سين  Qفعن الإمام
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علي  Qنافذ الب�صيرة
ال�صادق :Qكان ّ
عمنا الع ّبا�س بن ّ
�صلب الإيمان.
المجاهد وال�شهيد :جاهد مع �أبي عبد اهلل و�أبلى بال ًء ح�سناً
وق�ضى �شهيداً.
الوافي :فجزاك اهلل �أف�ضل الجزاء و�أكثر الجزاء و�أوفر الجزاء
و�أوفى جزاء �أحد ّممن وفى ببيعته وا�ستجاب له دعوته و�أطاع والة
�أمره.
وقد رف�ض �أمانين له ولإخوته من ال�شمر.
(التركيز على طاعة الولي فعن الإمام زين العابدين :Q
طاعة والة الأمر تمام الع ّز).
عمنا الع ّبا�س بن
الم�ؤثر :فعن الإمام ّ
ال�سجاد  :Qرحم اهلل ّ
علي بن �أبي طالب فلقد �آثر و�أبلى...
ّ
الفادي والط ّيار :وفدى �أخاه بنف�سه ح ّتى قطعت يداه ف�أبدله
اهلل بجناحين يطير بهما مع المالئكة في الجنّة و� ّإن للع ّبا�س عند
اهلل منزلة يغبطه بها جميع ال�شهداء يوم القيامة.
الأخ الموا�سي :فنعم الأخ الموا�سي لأخيه (وا�ساه بنف�سه
وب�إخوته الثالثة).
ّلما ر�أى الع ّبا�س كثرة القتلى من �أهله قال لإخوته من �أ ّمه و�أبيه

عبد اهلل وعثمان وجعفر :تقدّ موا يا بني �أ ّمي ح ّتى �أراكم ن�صحتم
هلل ولر�سوله...
فتقدّ م عبد اهلل بين يديه وا�ست�أذن الح�سين Qفي القتال
فبرز �إلى الميدان وهو يقول:
��ي ا َخل�ْي�رْ ِ يِف ال َف َع ِ
�أَنَا ْاب ُن ِذي ال َّن ْج َد ِة َوالإِ ْف َ�ض ِ
��ال
��ال َذاكَ َع ِل ُّ
َ�س ْ��ي ُف َر ُ�س ِ
��وم ظَ ِاه�� ِر الأَ ْه َ��و ِال
��ول ا ِهلل ذُو ال َّن َك ِال يِف كُ لِّ َي ٍ
وقاتل ببطولة ح ّتى �ضرب بال�سيف على ر�أ�سه فقتل فتقدّ م
عثمان �إلى الحرب وهو يقول:
�إ يِِّن َ�أ َن��ا ُع ْث َم��انُ ذُو املَ َف ِاخ�� ِر َ�ش ْ��ي ِخي َع ِل ٌّي ذُو ال َف َع ِال الطَّ ِاه ِر
الك َب��ا ِر َوالأَ َ�ص ِ
�أَ ِخ��ي ُح َ�س�ْيٌنْ ٌ ِخ�ْيَرْ َ ُة ا َلأ َخا ِي ِر َو َ�س ِّ��ي ُد ِ
��اغ ِر
وقاتل ب�شجاعة ح ّتى قتل واحت ّز ر�أ�سه فتقدّ م جعفر �إلى مع�سكر
الأعداء وهو يقول:
��ي ا َخل�ْي�رْ ِ ِذي ال َّن َ��و ِال
�إ يِِّن �أَنَ��ا َج ْع َف ُ��ر ذُو املَ َع��ال �إ ِْب ُ
��ن َع ِل ِّ
َح ْ�س�� ِبي ِب َع ِّم��ي َ�ش َ��رفاً َو َخال �أَ ْح ِمي ُح َ�س ْي َناً ذَا ال َّن َدى ا ِمل ْف َ�ضال
ِوقاتل بب�سالة ح ّتى �أ�صيب ب�سهم في �شقيقته فقتله.
ّثم ركب الإمام الح�سين  Qيريد الفرات وبين يديه �أخوه
الع ّبا�س فاعتر�ضته خيل ابن �سعد ..و�أحاط القوم بالع ّبا�س Q
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فاقتطعوه عنه فجعل يقاتلهم وحده ّثم ّ
تمكن الع ّبا�س من الو�صول
�إلى الماء....
و ّلما ق�صد الم�شرعة وك�شف الفر�سان المحيطين بها وو�صل
�إلى الماء مد يدّ ه واغترف غرفة و�أدناها من فمه (وال �أح�سبه كان
تح�س�س برودة الماء) ّ
فتذكر عط�ش �أخيه
يريد �أن ي�شرب بل ّ
الح�سين  Qومن معه من الن�ساء والأطفال فرمى الماء من
يده وقال:
��د ُه اَل كُ ْن ِ
َيا َن ْف ُ�س ِم ْن َب ْع ِد ا ُحل َ�س� نْ ِ
��ت �أَ ْن َت ُك��ون
ْين ُهون َو َب ْع َ
َه��ذَ ا ُح َ�س��ــينْ ٌ َوا ِر ُد املَ ُن ِ
ـ��ون َو َت��� ْ��ش� َ�ر ِب�ي َن َب���ا ِر َد املَ ِعيــنِ
َت��������ا ِهلل َم������ا َه��������ذَ ا َف������ َع� ُ
�����ال ِدي���� ِن����ي
وتوجه نحو
ّثم ملأ القربة وحملها على كتفه الأيمن وركب جواده ّ
المخ ّيم فقطعوا عليه الطريق لمنعه من �إي�صال الماء فراح يقاتلهم
وهو يرتجز ويقول:
��ب امل َْ��و ُت �إِذَا امل َْو ُت َزقَا َح َّتى �أُ َو َارى يِف امل ََ�ص��ا ِل ِ
يت ِل َقى
اَل �أَ ْر َه ُ
ال�س��ــ َقا
نَ ْف ِ�سي ِل ِ�س ْب ِطاملُ ْ�ص َط َفىالطُّ ْه ِر ِوقَى �إ يِِّن �أَ َنا ال َع َّب ُ
ا�س �أَ ْغ ُدو ِب ِّ
َو اَل �أَ
������و َم املُ��لْ�� َت�� َق��ى
ُ
��ر َي ْ
خ�������اف ال����� َّ��ش� َّ
فف ّرقهم عن طريقه وراحوا يكمنون له وراء جذوع النخل.
الجهني من وراء نخلة على يمينه فبراها,
ف�ضربه زيد بن الرقاد
ّ

ف�أخذ الع ّبا�س ال�سيف ب�شماله وحمل عليهم وهو يقول:
��ن ِدي ِن��ي
��م يمَ ِ ْي ِن��ي �إ يِِّن �أُ َحا ِم��ي �أَ َب َ
��داً َع ْ
َوا ِهلل �إ ِْن َقطَ ْع ُت ُ
��ي الطَّ ِاه�� ِر الأَ ِم�ينِ
��ام َ�ص��ا ِد ِق َالي ِق� نْ ِ
��ن إِ� َم ٍ
َو َع ْ
ْين جَنْ��لِ ال َّن ِب ِّ
الطائي كمن له من وراء نخلة و�ضربه على
لكن حكيم بن الطفيل ّ
�شماله فقطعها من الزند فقال :Q
��ي ِم َن ُ
الك َّفا ِر َو�أَ ْب ِ�ش��رِي ِب َر ْح َم�� ِة ا َجل َّب��ا ِر
َي��ا نَ ْف ُ�س اَل َت ْخ َ�ش ْ
َ��د َقطَ ُع��وا ِب َب ْغ ِي ِه ْم َي َ�س��ــا ِري َف�أَ ْ�ص�� ِل ِه ْم َي��ا َر ِّب َح َّ��ر ال َّن��ا ِر
ق ْ
فعند ذلك �أخذ القربة ب�أ�سنانه وجعل ي�سرع ليو�صل الماء �إلى
فلما نظر ابن �سعد �إلى �شدّ ة اهتمام الع ّبا�س  Qبالقربة
المخيم ّ
�صاح بالقوم :ويلكم ار�شقوا القربة بالنبل فواهلل �إن �شرب الح�سين
من هذا الماء �أفناكم عن �آخركم.
فتكاثروا عليه و�أتته ال�سهام كالمطر ف�أ�صابته في �صدره ,و�سهم
وتجمع الدم على عينه الأخرى فلم
�أ�صاب �إحدى عينيه ف�أطف�أهاّ ,
يب�صر بها ,و�أ�صاب القربة �سهم ف�أريق ما�ؤها.
وك�أنّي بالع ّبا�س تو ّقف حائراً فلي�س لديه يدان يقاتل بهما وال
عينان يب�صر بهما وال ماء يو�صله �إلى المخ ّيم وبينما هو كذلك
�ضربه لعين بعمود من حديد على �أ ّم ر�أ�سه ففلق هامته و�سقط من
فر�سه منادياً  :عليك منّي ال�سالم �أبا عبد اهلل� ،أدركني يا �أخي.
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س�������م�������ع ص���������وت���������ه وت������ع������ن������ال������ه
وش������اف������ه ع����ل����ى ال�����ش�����ري�����ع ح��س�ين
ع�������ي�������ن�������ه ب�������س�������ه�������م مم����������������روده
ومي��������������ه ام������ق������ط������ع������ه ال�����ك�����ف��ي��ن
ت���������خ���������وص���������ر مي ع������ض������ي������ده
وص�����������اح ي�����اوس�����ف�����ه ي�����ن�����ور ال���ع�ي�ن
ي��������ع��������ب��������اس اق��������ط��������ع��������ت ب����ي����ه
ودارت ه�������ال�������ع�������دى ع���ل���ي���ه
ن������������������ورك م�����������ن خ��������م��������د ض����ي����ه
ع���������������دوي ال���������ي���������وم ي���������ا ع�����ب�����اس
م�������������ن ع�����������ن�����������دي أخ�����������������ذ دي�������ن�������ه
ولما و�صل �إليه ور�آه مقطوع اليدين،
ف�أتاه الح�سين  Qم�سرعاً ّ
مفلوق الر�أ�س ن�صفين ،ال�سهم نابت في العين ،رمى بنف�سه عليه و�أخذ
ر�أ�سه ال�شريف وو�ضعه في حجره وم�سح الدم والتراب عنهّ ,ثم بكى
بكا ًء عالياً وقال :الآن انك�سر ظهري وق ّلت حيلتي و�شمت بي عد ّوي:
قالوا :فرفع الع ّبا�س ر�أ�سه من حجر الح�سين  Qور ّده �إلى
التراب ف�أعاده الح�سين � Qإلى حجره فر ّده الع ّبا�س ثانية
وهكذا في الثالثة ف�س�أله الح�سين � :Qأخي �أبا الف�ضل لم ال
تترك ر�أ�سك في حجري؟

ح����ط راس������ه اب��ح��ض��ن��ه وراد ال������وداع
ش�����ال�����ه وت������رب������ه ع�����ب�����اس ب����ال����ق����اع
رد اح����س��ي�ن ش����ال����ه اب���ق���ل���ب م���رت���اع
رده اردود ل�����ل�����ت�����رب�����ان واحل�������ر
فيجيبه الع ّبا�س ب�صوت �ضعيف� :أخي �أبا عبد اهلل �أنت الآن
ت�أخذ بر�أ�سي ولكن بعد �ساعة من الذي ي�أخذ بر�أ�سك:
ي���خ���وي���ه م����ن ي��غ��م��ض��ل��ك اع���ي���ون���ك
وي�����ا ه���وال���ل���ي ي���ق���ف ي��ح��س�ين دون����ه
ع��ل��ى اف���راق���ي ي��خ��وي��ه ان��خ��ط��ف لونك
وت����ظ����ل ب����ع����دي ي���ب���و س���ك���ن���ه محير
ّثم فا�ضت روحه الطاهرة بين يدي الح�سين  Qفتركه في
مكانه وقام من عنده محني الظهر:
ق���ـ���ـ���ام ح���س���ـ�ي�ن م��ح��ن��ي��ـ��ـ��ه ضلوعــه
ش��ـ��ب��ه ص���ـ���ب امل����ـ����زن ص��ب��ـ��ن دم��وع��ـ��ه
ط��ل��ع��ت ص���ارخ���ـ���ه زي���ن���ـ���ب بلوعـــه
ت��ق��ل��ـ��ه ط���ـ���اح خ��وي��ـ��ـ��ه وق��م��ـ��ت عنــه
بكمه
ورجع �إلى مخ ّيمه منك�سراً حزيناً باكياً يكفكف دموعه ّ
وقد تدافع الأعداء على مخ ّيمه فنادى� :أما من مغيث يغيثنا �أما
من مجير يجيرنا� ،أما من طالب حقّ فين�صرنا� ،أما من خائف من
83

عمها
النّار ّ
فيذب عن حرمنا ،ف�أقبلت �إليه �سكينة و�س�ألته عن ّ
بعمك الع ّبا�س ف�صرخت ونادت:
فقال لها :عظم اهلل لك الأجر ّ
واعماه واع ّبا�ساه ،و�سمعتها العقيلة زينب  Qف�صاحت :وا�أخاه
ّ
واع ّبا�ساه وا�ضيعتاه من بعدك ،فقال الح�سين � :Qإي واهلل
علي واهلل فراقك:
وا�ضيعتاه وانقطاع ظهراه بعدك �أبا الف�ضل يع ّز َّ
ي���خ���وي���ه ل���ي���ش ه���ال���س���اع���ة عفتني
رح������ت ع���ن���ي ي���خ���وي���ه وض��ي��ع��ت��ن��ي
ام���ص���اب���ك ه���ال���ك���س���ر ق��ل��ب��ي ومتني
ون��������اره ب���ال���ق���ل���ب ي����ا خ����وي����ه تسعر
��ات َب����عْ ����دَ كَ ِضعْ نَا
��ض���ا ِي��� َع� ِ
أَحِ ����مَ ����ى ال� َّ
���س���رَى َب������وَادِي
��ات حَ ْ
ِ��ح��مَ ��ى ال��� َّن���ا ِئ��� َب� ِ
ب ِ
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الليلة الثامنة:
مجلس شهادة علي األكبر

َيا َ�ص ِ
��اح َب ال َع ْ�ص ِر ال ُف�ؤَا ُد َت َفطَّ َرا
ال�ش�� ِبي ُه ِب�أَ ْح َم ٍ
��د َخلْقاً َوف
َف ْه َو َّ
َ��د ك ََان َ�أ َّولَ َم ْن َي ُجو ُد ِب َن ْف ِ�س�� ِه
ق ْ
ْين َت�أَملُّ�� َا ِل َو َد ِاع�� ِه
ف ََب َك��ى ا ُحل َ�س� نْ ُ
م َّم ٍد
نَ��ا َدى �إِ َل ِه��ي ذَا َ�ش�� ِبي ُه حُ َ
َو َم َ�ض��ى َع ِل ٌّي ِلل ِْج َها ِد ُم َ�س��ا ِر َعاً
َل ِك ْن َ�ش َ
��كا ظَ َم�� َ�أ ال ُف�� َ�ؤا ِد ِل َوا ِل ٍد
الوغَى
َف�أَ َج َاب ُه ُع ْ
��ي �إ ىَِل َ
��د َيا ُب َن َّ
��دا َي ِك ُّر َعلَى ال َع ُد ِّو ُم َ�ص��ا ِب َراً
َف َغ َ
اطَ��ت الأَ ْع َدا ُء ِفي ِه ِب�أَ ْ�س�� ِر َها
َو�أَ َح ْ
نَا َدى �أَ َبا ُه ق َْد َ�س�� َق يِان املُ ْ�صطَ َفى
ال�ش ِ��ه ُيد ُمل َِّبياً
ال�س ْ��ب ُط َّ
َف�أَ َج َاب ُه ِّ
الدنْ َيا ال َع َفا َيا ُم ْه َج ِتي
نَا َدى َعلَى ُّ
85

الد ْم ِع َج َرى
اِل ْبنِ ا ُحل َ�سينْ ِ َو َوا ِبلُ َّ
ُخلُ��قٍ كَ��ر مْ ٍِي َم ْن ِطق��اً َو َت َف ُّك َ��را
ال�س ْب ِط َ�سا َد ِاتال َو َرى
ِم ْن�أَ ْه ِل َب ْي ِت ِّ
الد ْم ُع ف َْوقَ ُخ ُدو ِد ِه ُح ْزناً َ�س َرى
َو َّ
َي ْب ِغ��ي ال ِق َت��الَ لمِ َْن َب َغ��ى َو جَ َتبرَّ َ ا
ال�ش َجا َع ِة َ�سطَّ َرا
َخيرْ َ املَلاَ ِح ِم يِف َّ
ق َْد ق ََّ�ض �أَ ْح َ�ش��ا ُه الظَّ َم��ا ُء َو�أَ َّث َرا
َي ْ�س�� ِق َ
يك َج ُّدكَ ِم ْن َي َد ْي ِه ك َْو َث َرا
َو�إِذَا ِب�� ِه َي ْر ِمي�� ِه ُر حْم��اً غَ��ا ِد َرا
الثى
ق َْد َقطَّ َع ْت ُه ُ�س ُ��يو ُف ُه ْم ف َْوقَ رَّ َ
ِم ْن َك�أْ ِ�س�� ِه ا َلأ ْوفَى َ�ش َراباً ط َِاه َرا
ال�س ُ��ي ِ
وف ُم َ�شطَّ َرا
َو َر�آ ُه ِج ْ�س َماً ِب ُّ
َف َق ِد ْا�سترَ َ ْح َت ِم ْن ال ُه ُم ِوم ُم َب ِّك َرا

شعبي:
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ام����������������ك ي������������ا ع��������ل��������ي ي����ب����ن����ي
ت��������ري��������د ات������ط������ال������ب������ك ب������رب������اك
ت�����خ�����ل�����ي�����ه�����ا غ������ري������ب������ه اش������ل������ون
ي�����ب�����ن�����ي اب������ي�����ن ه������������اي اع������������داك
ان��������ت��������ه ات�������ك�������ف�������ل�������ت ب����ي����ه����ا
اوج����ب����ت����ه����ا ام�������ن امل����دي����ن����ة اوي�������اك
ل�����ي�����ش ات�����ع�����وف�����ه�����ا اب������ه������ا احل�������ال
غ������ري������ب������ه اب�����ي�����ن ج������م������ع ان�����������ذال
ال���������ك ب���������رض ال�����ط�����ف�����وف اع�����ي�����ال
غ�������ي�������رك م���������ن ع������ق������ب ع���ي���ن���ـ���ك
ي�������ا ه�������و ال����ب����ع����ـ����د ي���ح���م���اه���ـ���ـ���ـ���ا
ي�������ب�������ن�������ي ع�������م�������ت�������ك زي�������ن�������ب
م���������ن ع��������ده��������ا ال������ق������ل������ب ف�����رف�����ر
ت�������ع�������ن�������ت ل��������ي��������ك ل�����ل�����ح�����وم�����ة
ي������ب������وي������ه ت�����ن�����ه�����ض او ت���ع���ث���ر
ت�����ص�����ي�����ح اب������ص������وت������ه������ا ي���ح���س�ي�ن
دل�������ي�������ن�������ي اب�������ع�������ل�������ي األك�������ب�������ر
إن����������ه����������ض ي�����������ا ع��������ل��������ي ل����ي����ه����ا

ي������ب������ن������ي او أم�������������ن اع����ل����ي����ه����ا
واع����������ل����������ى ال�������ض�������ي�������م س����ل����ي����ه����ا
ت��������راه��������ي واق��������ف��������ة اوت�����ن�����خ�����ـ�����اك
م��������ا ت����ن����ه����ـ����ض ال����ن����خ����واه����ـ����ـ����ـ����ا
أبوذية:

ب��ف��ض��ل��ن��ه اح���ن���ه ع��ل��ى ال�������وادم علينه
ي����زي����ن����ب وال������ده������ر ص�������وب علينه
ه�����ذا ال���ن���ع���ش ب������ي ج�����اب�����وا علينه
ش����ب����ي����ه امل���ص���ط���ف���ى س����ي����د ال���ب���ري���ه
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اللهم
علي الأكبرّ :
قال الإمام الح�سين ّ Qلما برز ابنه ّ
محمد خلقاً
ا�شهد على ه�ؤالء فقد برز �إليهم �أ�شبه النّا�س بر�سولك ّ
وخُ لقاً ومنطقاً وكنّا �إذا ا�شتقنا �إلى ر�ؤية نب ّيك نظرنا �إليه.
مولده�11 :شعبان  33هـ في المدينة ,عمره � 27سنة.
الثقفي ,و�أبوها من
�أمه :ليلى بنت �أبي م ّرة بن عروة بن م�سعود ّ
�صحابة الر�سول  Pوجدّ ها هو �أحد العظيمين في الآية« :لوال
�أنزل هذا القر�آن على رجل من القريتين عظيم» ,وقد �أ�سلم ال�سنة
التا�سعة للهجرة وعاد �إلى قومه ثقيف يدعوهم �إلى الإ�سالم فرموه
النبي  :Pلي�س مثله في قومه � اّإل كمثل
بالنبل وقتلوه ,فقال عنه ّ
�صاحب يا�سين في قومه.
زوجته� :أ ّم ولد.
كنيته� :أبو الح�سن كما يفهم من الزيارة (�ص ّلى اهلل عليك يا �أبا
الح�سن).
�أوالده :غير معروفين ,يفهم من الزيارة �أن له ذر ّية�( :ص ّلى اهلل
عليك وعلى عترتك و�أهل بيتك و�آبائك و�أبنائك).
�ضحى ّ
بكل �أوالده في
الالفت � ّأن الإمام الح�سين ّ Q
�سبيل اهلل تعالى وال نظير لهكذا قائد يقدّ م ّ
كل �أوالده من �أجل
عقيدته وق�ض ّيته المقدّ �سة ح ّتى الإمام زين العابدين  Qكاد �أن

ي�ست�شهد لوال �أن منعه الإمام الح�سين  Qلع ّلته ومر�ضه ,كما
حجة هلل ولتكتمل
اقت�ضت الحكمة الإله ّية ولئلاَّ تخلو الأر�ض من ّ
به وبال ّأئمة الثمانية من �صلبه �سل�سلة �أنوار �أهل البيت .Q
ميزاته وصفاته:

�شبهه بالر�سول في منطقه� ,أي فكره وبيانه.
خفق الإمام الح�سين  Qفي طريقه �إلى كربالء بر�أ�سه خفقة
ّثم انتبه وهو يقول:
رب العالمين».
«�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون ,والحمد هلل ّ
علي بن الح�سين الأكبر :يا �أبه ّمم حمدت اهلل
فقال له ابنه ّ
وا�سترجعت؟
فعن لي
بني ,خفقت بر�أ�سي خفقةّ ,
قال الح�سين  :Qيا ّ
فار�س على فر�س وهو يقول:
«القوم ي�سيرون والمنايا ت�سير �إليهم» فعلمت �أنّها �أنف�سنا نعيت
�إلينا.
علي الأكبر :يا �أبت  -ال �أراك اهلل �سوءاً � -أل�سنا على
قال ّ
الحقّ ؟
قال الح�سين  :Qبلى والذي �إليه مرجع العباد.
فقال :يا �أبت �إذن ال نبالي �أن نموت مح ّقين.
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فقال له الح�سين  :Qجزاك اهلل من ولد خير ما جزى ولداً
عن والده.
�شبهه به في خلقه :ويظهر ذلك جل ّياً ّلما تقدّ م م�ست�أذناً للقتال
من �أبيه الح�سين  Qفنظر �إليه الح�سين  Qنظر �آي�س منه
و�أرخى عينيه بالدموع ورفع �شيبته الكريمة �إلى ال�سماء وقال:
اللهم ا�شهد على ه�ؤالء القوم فقد برز �إليهم غالم �أ�شبه النا�س
ّ
محمد  Pخلقاً وخُ لقاً ومنطقاً ,وكنّا �إذا ا�شتقنا �إلى ر�ؤية
بر�سولك ّ
نب ّيك نظرنا �إليهّ .ثم �صاح في عمر بن �سعد قائ ًال :ما لك قطع اهلل
رحمك وال بارك لك في �أمرك و�س ّلط عليك من يذبحك على
فرا�شك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من ر�سول اهلل .P
وعماته و�أخواته ف�أحطن به وتع ّلقن
علي الأكبر �أباه و�أ ّمه ّ
ّثم و ّدع ّ
علي ارحم غربتنا فال طاقة لنا على فراقك،
ب�أطرافه وقلن له :يا ّ
فلم يعب�أ بهن وتقدّ م �إلى الميدان وحمل على الأعداء وهو يرتجز
ويقول:
��ن َو َب ْي ِ
��ي ْب ُن ا ُحل َ�س� نْ ِ
��ت ا ِهلل َ�أ ْو ىَل ِبال َّن ِب��ي
ْين ْبنِ َع ِلي َن ْح ُ
�أَنَا َع ِل ُّ
الر ْم ِح َح َّت��ى َي ْن َث ِني
��م ِفي َنا ْاب ُن َّ
َتا ِهلل اَل َي ْح ُك ُ
الد ِعي �أَ ْط َع ُن ُك ْ
��م ِب ُّ
ال�س ْي ِ َ
ف �أ ْح ِمي َع ْن أ�َ ِبي َ�ض ْ��ر َب غُ�َلااَ ٍم َه ِا�ش ِ
��م ٍّي َع َلوِي
�أَ ْ�ض ِر ُب ُك ْم ِب َّ

قال الراوي :ووقف الح�سين  Qبباب خيمة القيادة
يالحقه بنظراته والن�ساء داخل الخيمة تنظر �إلى وجه الح�سين
 Qوت�ستعلم منه �أحوال المعركة فكان وجهه متلألئاً بالنور
وبادياً عليه ال�سرور ,لكن فج�أة تغ ّير لون وجه الح�سين Q
علي الأكبر ر�أته
وبدت عليه الده�شة والقلق ,يقال� :أن ليلى �أ ّم ّ
وقالت� :س ّيدي �أبا عبد اهلل هل �أ�صاب ولدي عل ّياً �شيء؟ فقال
لها :ال يا ليلى ولكن برز له من يخ�شى عليه منه ,فادعي لولدك
ف�إنّي �سمعت جدّ ي ر�سول اهلل  Pيقولّ � :إن دعاء الوالدة بحقّ
ولدها م�ستجاب .فذهبت ليلى �إلى خيمتها ورفعت يديها بالدعاء
علي ولدي:
وقالت :يا راد يو�سف على يعقوب ر ّد َّ
ط�����ب�����ت اخل����ي����م����ت����ه����ا ال����غ����ري����ب����ـ����ه
ت���ب���ك���ي وع�����ل�����ى اب���ن���ي���ه���ا م��ري��ب��ـ��ـ��ه
وت������وس������ـ������ل������ت هلل ب���ح���ب���ي���ب���ـ���ـ���ه
ب����احل����س��ي�ن واش������م������ا ب����ي����ه م��ص��ي��ب��ه
ي�������ا راد ي������وس������ف م�������ن م���غ���ي���ب���ه
ل����ي����ع����ق����وب وس����ـ����ـ����ك����ن ن���ح���ي���ب���ـ���ه
إل����ه����ي ..أري������������دك ع���ل���ي س����ال����م جتيبه
فا�ستجاب اهلل دعاءها وتغ ّلب الأكبر على خ�صمه وعاد �إلى �أبيه
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و�أ ّمه ولكن ب� ّأي حالة ،عاد ينادي� :أبه العط�ش قتلني وثقل الحديد
�أجهدني فهل �إلى �شربة ماء من �سبيل �أتقوى بها على الأعداء؟
وماذا عند الح�سين  Qليجيبه غير الدموع قالوا :فبكى
بني ،من �أين �آتي لك بالماء،
الح�سين  Qوقال :واغوثاه يا ّ
قاتل قلي ًال فما �أ�سرع ما تلقى جدّ ك ر�سول اهلل  Pفي�سقيك
بك�أ�سه الأوفى �شربة ال تظم�أ بعدها �أبداً .وقبل �أن يعود الأكبر
�إلى الميدان م ّر على خيمة �أ ّمه فوجدها مغمى عليها فجل�س عند
ر�أ�سها وو�ضعه في حجره وبكى ر�أفة بها فت�ساقطت دموعه على
علي؟! ،قال :بلى يا �أ ّماه
وجهها ف�أفاقت قائلة :من هذا؟ ولدي ّ
فداك ولدك ،فقالت :مرحباً بك يا نور عيني ويا ثمرة ف�ؤادي:
ق����ل����ي ب����ي����ا س����ب����ب ي���ب���ن���ي وداع�������ي
ت���ص���دع���ن���ي وال ت���س���م���ع وداع�������ي
أن�������ا م������ا ط�����ال�����ب ب���ح���ق���ي وداع�������ي
ق����ل����ي اوداع�������������ة اهلل وه����������اي ه��ي��ه
ّثم رجع �إلى الميدان وجعل يقاتل �أ�شدّ القتال ح ّتى �أكثر
�ضج الع�سكر من كثرة الخ�سائر التي مني بها,
القتلى فيهم وقد ّ
علي �آثام العرب �إن لم �أثكل
فقال الخبيث م ّرة بن منقذ
ّ
العبديَّ :
به �أباه ,و�أ�سرع �إلى �شبيه الر�سول  Pوطعنه بالرمح في ظهره ّثم

علي فر�سه ظ ّناً منه
�ضربه بال�سيف على ر�أ�سه ففلق هامته فاعتنق ّ
�أنّه يرجعه �إلى �أبيه الح�سين  � Qاّإل � ّأن دماء الأكبر �سالت على
عيني الجواد فلم يب�صر طريقه و�سار به �إلى الأعداء ف�أحاطوا به من
كل جانب وراحوا ّ
ّ
يقطعونه ب�سيوفهم �إ ْرباً �إ ْرباً.
ه��������ذا ي����ق����ط����ع اب����س����ي����ف����ه وري��������ده
او ه�������ذا ب����اخل����ن����اج����ر ف����ص����ل اي�����ده
وه����������ذا ي����ع����ظ رم�����ح�����ه ال���ع���ن���ي���ده
اب����خ����اص����رت����ه وه������و ي���ع���ال���ج وي��ف��غ��ر
فنادى برفيع �صوته :عليك منّي ال�سالم يا �أبتاه ،هذا جدّ ي
ر�سول اهلل قد �سقاني بك�أ�سه الأوفى �شربة ال �أظم�أ بعدها �أبداً وهو
يقول :لك العجل العجل ف� ّإن لك ك�أ�ساً مذخورة.
ّلما �سمعه الح�سين  Qتن ّف�س ال�صعداء و�صاح :وا ولداه
ف�سكتهن الح�سين Q
ف�سمعته الن�ساء و�صرخن بالبكاء،
ّ
وقالّ � :إن البكاء �أمامكن و�أ�سرع �إلى م�صرع ولده وهو ينادي:
وانكب
علي فلم ي�سمع جوابه ح ّتى و�صل �إليه ّ
علي ،ولدي ّ
ولدي ّ
بني,
عليه وا�ضعاً خدّ ه على خدّ ه وهو يقول :قتل اهلل قوماً قتلوك يا ّ
ما �أجر�أهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الر�سول  ،Pعلى
الدنيا بعدك العفا.
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ب������وي������ه ع�����ل�����ي ب�����ط�����ل ون�����ي�����ن�����ك آه
ادري االع��������ـ��������ادي ب���اه���ض���ي���ن���ـ���ك
ح�������ال ال�����ق�����در ب���ي���ن���ي وب����ي����ن����ك آه
ان�����ا م����ا ري�����د ع����م����ري ع���ق���ب عينك
فتب�سم ّثم بكى ف�س�أله
علي الأكبر عينيه في وجه �أبيه ّ
قيل وفتح ّ
تب�سمي فلأنّي ر�أيت جدّ ي
الح�سين  Qعن ذلك فقال� :أ ّما ّ
ر�سول اهلل  Pوبيده الك�أ�س الذي وعدتني به و�أ ّما بكائي فلأنّي
ر�أيت جدّ تي الزهراء  Qتنظر �إلى جراحاتي تارة و�إلى وجهك
تارة �أخرى وتلطم على ر�أ�سها وتبكي:
سقاني جدي ابكاسه يبويه وهاحلضر ميي
والزهـره وعلـي الكرار وياه احلسـن عمـي
يبويه اوبكوا عد راسي او حتنوا كلهم بدمي
او كاسك من جتي مذخور يحسني او بذل جهده
ّ
علي الأكبر فقال الح�سين :Q
عظم اهلل �أجوركم وفا�ضت روح ّ
بني فقد ا�سترحت من الدنيا و�ضيمها وقد �صرت �إلى روح
�أ ّما �أنت يا ّ
وريحان وبقي �أبوك وما �أ�سرع لحوقه بك.
علي
ّثم نادى الح�سين  Qفتيان بني ها�شم ليحملوا جثمان ّ
الأكبر فجا�ؤوا بب�ساط وحملوا عليه �أ�شالءه المم ّزقة وجا�ؤوا به �إلى

المخ ّيم فخرجت العقيلة زينب مبادرة �إليه وهي تنادي :يا حبيباه
يا ثمرة ف�ؤاداه ،واولداه وامهجة قلباه ،فجاءت وانك ّبت عليه فبكى
الح�سين  Qرحمة لبكائها وقال� :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون وقام
و�أخذ بيدها ور ّدها �إلى الخيمة.
ه���وى ف��وق��ه وص��ف��ق راح����ن ع��ل��ي��ه راح
ش����اف����ه وال���ن���ب���ل ش����اب����ك ع���ل���ي���ه راح
ص����اح اب���ص���وت ي���ا زي���ن���ب ع��ل��ـ��ي راح
ي���ب���وي���ه اظ���ل���م���ت ال���دن���ي���ـ���ا عليــه
��حا ِر
َي��ا ك َْوكَباً َم��ا ك ََان �أَ ْق َ�ص َ��ر ُع ْم َر ُه َوكَذَ ا َت ُكونُ ك ََو ِاك ُب الأَ ْ�س َ
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َم َتى ِم ْن َب ِن��ي ال َّز ْه َرا ِء َيظْ َه ُر قَا ِئ ُم
َوق َْد�شَ َاع ِفي َنا ُّ
الظل ُْم َوانْ َط َم َ�سال ُه َدى
�أَ ِغ ْث َن��ا َر َع��اكَ ُ
م َّم ٍد
اهلل َيا ْب َ
��ن حُ َ
الدينِ َ�أ ْم َ�سى ُم َب َّدداً
�أَ ُت ْغ ِ�ضي َو�شَ ْم ُل ِّ
َو َع ُّم َ
ي��ع َوفَا ُت�� ُه
��م ال َّن ِق ِ
��ك ب ِا ُّل�س ِّ
َو َج ُّدكَ ِبالطَّ ِّف ْا�س َت َب َاح ْت ِد َم َاء ُهالـ
غ ََدا َة �أَ َت��ى �أَ ْر َ�ض ال ِع َ��ر ِاق ِبف ْت َي ٍة
ال�س ُيد الَّذي
ِب ِه ْم َذ ِل َك ال ِغطْ ر ُ
ِيف َو َّ
ا�سما َّلذي
ُه َو ْاب ُنال َّز ِك ِّياملُ ْج َت َبىال َق ُ
َ��وا ِهلل اَل �أَنْ َ�س��ا ُه يِف َح َملاَ ِت�� ِه
ف َ
َف َل ْه ِفي ِل َذ َاك ال ُغ ْ�صنِ َب ْع َد ْاخ ِ�ض َرا ِر ِه
َو َل ْه ِف��ي ِلذَ اكَ ا َخل ِّد �أَ ْ�ش َ��رقَ قَا ِنياً
َو َل ْ�س ُت ِب َن ٍ
ا�س ِ�س ْبطَ طَ َه ُمذْ ا ْن َح َنى
�أَ َتى ِفي ِه ف ُْ�سـطَ اطَ ال ِّن َ�سـا ِء َو َ�ص ْد ُر ُه
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َف َق ْد ظَ َه َ��ر ْت يِف ال َعالمَ ِ َني ال َعلاَ ِئ ُم
��ن ِفي�� ِه ُت َ��ر ُّد املَظَ مِ ُ
��ال
َو مَ ْل نَ َ��ر َم ْ
��ت مِبَ��ا ق َْد َح��لَّ ِفي َن��ا َل َع مِ ُ
ال
َو�أَنْ َ
َو�أَ ْج�� َزا�ؤُ ُه ِبا َجل ْم ِ��ع اَل َت َت�َلااَ َء ُم
��م
��ي َذ َما ِئ ُ
َو مَ ْل ُت ْ��ر َع ِفي�� ِه ِلل َّن ِب ِّ
ال�ص َوا ِر ُم
ِع َدى ف َْار َت َو ْت ِم ْن ُه ال َق َنا َو َّ
َم َ�ص��ا ِب ُيح �أَنْ َ��وا ٍر �إِذَا ال َّْليلُ ف َِاح ُم
��ي ال َف َو ِاط ُم
مَنَ ْت�� ُه �إ ىَِل ِ�س ْ��ب ِط ال َّن ِب ِّ
��م
ِل َه ِ
��ام الأَ َع��ا ِدي ِباملُ َه َّن ِد ق َِا�س ُ
ال�ص�� ُف ِ
وف ُت َز ِاح ُم
ك َِمث��لِ َع ٍّلي َو ُّ
َذ َوى َيا ِب�س��اً نَ َاح ْت َعل َْي ِه ا َحل َما ِئ ُم
��م
ِب َب ْح�� ِر جَ ِن ْي ٍ��ع َم ْو ُج�� ُه ُم َتلاَ ِط ُ
َعل َْي�� ِه َو َع ْي َن��ا ُه ُد ُموع��اً َ�س َ��و ِاج ُم
َعلَى َ�ص ْد ِر ِه ف َْا�س َت ْق َب َل ْتـ ُه َ
ــرا ِئ ُم
الك َ

شعبي:
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ص�������������اح اب����������ص����������وت ي����������ا ع����م����ي
واب�������������������و ال��������ي��������م��������ه ت�����ع�����ن�����ال�����ه
ش��������اف��������ه ي������ب������ح������ث اب�����رج�����ل�����ي�����ه
اوه��������������ل دم�������ع�������ه ع������ل������ى ح�����ال�����ه
ش��������ال��������ه او ل�����ل�����خ�����ي�����م س�����ـ�����در
او ح������ط������ه اب�����خ�����ي�����م�����ة ع����ي����ال����ه
ص�������������������������ارت ل����������ل����������ح����������رم مل�����ه
ورم�������������ل�������������ه ت�������ن�������ت�������ح�������ب مي�����ه
وه�����������ي ت�����ص�����ي�����ـ�����ح ي����ول����ي����ـ����ـ����دي
ع������م������ت������ه احت���������ب���������ه وات������ش������م������ه
ع������س������ـ������اك اب������ع������رس������ـ������ك ام����ه����ن����ه
رب��������ي��������ت��������ك امب��������������������اي ال������ع���ي��ن
ي�����ب�����ن�����ي واح���������س���������ب اس����ن����ي����ن����ك
وات���������ف���������ك���������ر ل��������ع��������د ط������ول������ك
اوع�������ي�������ن�������ي ن��������اظ��������ره ال����ع����ي����ن����ك
ل�������ب�������ال�������ي اف�����������������رح اب������ع������رس������ك
واح��������ن��������ي اب����ي����م����ن����ت����ي امي����ي����ن����ك
وان���������ص���������ب ح������وف������ت������ك ب�����ي�����دي

اب������������������دال ال���������ع���������رس ي�����ول�����ي�����دي
اش����ـ����ـ����ـ����وف����ن����ك ع�����ل�����ى ال�����ت�����رب�����ان
واع���������� ّي����������د واف�����������������رح اب�����ع�����ي�����دي
مي�������ـ�������دل�������ل اب�������ه�������ـ�������ا احل�����ال�����ـ�����ـ�����ه
أبوذية:

ي����ا ب���ن���ي م����ا ذك������رت ام�����ك وحنيت
ع��ف��ت��ن��ي ام����ن ان��ط��ب��ق ظ��ه��ري وحنيت
ي���ج���اس���م خ��ض��ب��ت ش��ي��ب��ي وحنيت
اب����دم����ك ي����ا ش���ـ���ـ���ب���اب ال��غ��اض��ري��ـ��ـ��ة
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قال الإمام الح�سين  Qمخاطباً �آل �أبي طالب� :صبراً على
الموت يا بني عمومتي واهلل ال ر�أيتم هواناً بعد هذا اليوم.
وجه الإمام الح�سين  Qهذا الخطاب �إلى بني عمومته بعد
ّ
علي الأكبر وعبد اهلل بن م�سلم بن عقيل �إذ حملوا
ا�ست�شهاد ابنه ّ
حملة واحدة فاعتورهم النا�س و�أحاطوا بهم فجعلوا يقاتلون �أ�شدّ
القتال.
�أورد ابن �أبي الحديد في �شرح نهج البالغة :قيل لرجل �شهد
ّ
الطف مع ابن �سعد :ويحك �أقتلتم ذ ّر ّية ر�سول اهلل؟ فقال ..:لقد
ثارت علينا ع�صابة �أيديها في مقاب�ض �سيوفها كالأ�سود ال�ضارية،
ّ
تحطم الفر�سان يميناً و�شما ًال ،وتلقي ب�أنف�سها على الموت ال تقبل
الأمان ،وال ترغب في المال ،وال يحول حائل بينها وبين الورود
على حيا�ض المن ّية فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفو�س الع�سكر
بحذافيره ،فما كنّا فاعلين..
فمن هم ه�ؤالء الليوث من �آل �أبي طالب الذين ن�صروا
الح�سين  Qوا�ست�شهدوا بغالبيتهم معه؟ هم �ستة من بني
محمد الأ�صغر وعبد اهلل الأكبر �إ�ضافة للع ّبا�س
علي  :Qوهم ّ
ّ
و�إخوته.
وثالثة �أبناء الح�سين  Qواثنان ولدا العبا�س.

بنو عقيل بن أبي طالب تسعة:

علي الأكبر عبد اهلل بن م�س��لم
وكان �أ ّول م��ن برز منهم بعد ّ
ب��ن عقيل وهو اب��ن رق ّي��ة الكبرى بن��ت �أمي��ر الم�ؤمنين وهو
يق��ول:
َالي ْ��و َم َ�أ ْل َقى ُم ْ�س�� ِلماً َو ْه َ��و َ�أ ِبي َو ُع ْ�ص َ��ب ًة َبا ُدوا َعلَى ِدينِ ال َّن ِبي
َل ْي ُ�س��وا ِب َق ْ��و ٍم ُع ِرفُ��وا ِب َ
��ار َو ِك َ��را ُم ال َّن َ�س ِ
��ب
الك ِذ ِب َل ِك ْ
��ن ِخ َي ٌ
���ن َه ِ
��م ال����� َّ��س���ا َد ِات �أَ ْه�����لِ ا َحل��� َ��س��ب
��ا���ش ِ
ِم� ْ
ِفقتل الع�شرات بثالث حمالت ولم يزل يقاتل ح ّتى رماه لعين
ب�سهم فاتّقاه بيده ف�سمرها �إلى جبهته وما ا�ستطاع �أن يزيلها فقال:
اللهم �إنّهم ا�ستق ّلونا وا�ستذ ّلونا فاقتلهم كما قتلونا.
ّ
وبينما هو كذلك �إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه
فق�ضى نحبه.
والباقون هم :جعفر بن عقيل ،عبد الرحمن بن عقيل ،عبد اهلل
محمد بن عقيل وجعفر
علي الأكبر بن عقيلّ ،
الأكبر بن عقيلّ ،
محمد
محمد بن م�سلم بن عقيل و�آخرهم ّ
محمد بن عقيلّ ،
بن ّ
بن �أبي �سعيد بن عقيل.
ولم�سلم بن عقيل ولدان �صغيران �أ�سرا ّثم قتال بعد �أن ف ّرا من
ال�سجن..
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 -1عون بن عبد اهلل بن جعفر و�أ ّمه العقيلة زينب  Qبرز وهو
يرتجز:
��د ٍق يِف ا ِجل َن ِان �أَ ْز َه ِر
��ن َج ْع َف ِر َ�ش�� ِه ِيد ِ�ص ْ
�إ ِْن ُت ْن ِك ُ��ر يِون َف�أَنَ��ا ْاب ُ
��اح �أَ ْخ َ�ض�� ِر َك َف��ى ِب َه��ذَ ا َ�ش َ��رفاً ِم ْن َم ْع َ�ش�� ِر
�ير ِفي َه��ا ِب َج َن ٍ
َي ِط ُ
وجعل يقاتل فقتل ثالثة فر�سان وثمانية ع�شر رج ًال ّثم ا�ست�شهد.
محمد بن عبد اهلل بن جعفر و�أ ّمه الخو�صاء و�أخذ
 -2وخرج �أخوه ّ
يرتجز ويقول:
نَ ْ�ش ُ
ال��ر َدى ُع ْم َي ِان
��ن ال ُع ْ
��كو إِ� ىَل ا ِهلل ِم ْ
��د َو ِان ِف َع��الَ ق ْ
َ��و ٍم يِف َّ
��ال ال ُق ْ��ر� ِآن َو�أَظْ َه ُ��روا ُ
َ��د َت َركُ ��وا َم َع مِ َ
الك ْف َ��ر َم�� َع الطُّ ْغ َي ِان
ق ْ
فقتل ع�شرة من الأعداء وا�ست�شهد.
والثالث  -على رواية  -عبيد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر وهو
محمد.
�شقيق ّ
�أبناء الإمام الح�سن المجتبى  Qثالثة �أ�سرى وثالثة
عمهم
�شهداء :وقد مثّلوا �أباهم الإمام الح�سن  Qبح�ضورهم مع ّ
الح�سني والموقف
في كربالء و� ّأكدوا �أن ال فرق بين الموقف
ّ
الح�سيني كما قال جدّ هم الر�سول  :Pالح�سن والح�سين
ّ
بعمهم الح�سين Q
�إمامان قاما �أو قعدا ،وكانوا �أوفياء با ّرين ّ

كما وفى الإمام الح�سين  Qلأخيه الح�سن  Qفي حياته
بوقوفه معه في الحرب وال�سلم وال�س ّراء وال�ض ّراء ح ّتى ق�ضى نحبه
د�سته له زوجته الخائنة جعدة بنت
بال�سم الذي ّ
�شهيداً م�سموماً ّ
و�ضمهم �إلى �أوالده
الأ�شعث ,وبعد ا�ست�شهاده ب�أن تك ّفل ب�أيتامه ّ
وتو ّلى تربيتهم ورعايتهم..
أما األسرى فهم الحسن المث ّنى وزيد وعمرو:
ّ

الح�سن المثنى :و�أ ّمه خولة الفزار ّية �صرع في المعركة و�أ�صيب
فلما جا�ؤوا ليحت ّزوا ر�أ�سه
بثماني ع�شر جراحة وقطعت يده اليمنى ّ
الفزاري وحمله �إلى
وجدوا به رمق فت�ش ّفع به �أ�سماء بن خارجة
ّ
عمه فاطمة
الكوفة وعالجه فبرىء ّثم رجع �إلى المدينة وتز ّوج بابنة ّ
الزكي .Q
بنت الح�سين  Qومنه عقب الإمام الح�سن ّ
وفي رواية كان بين الأ�سرى ومعه �أخواه زيد وعمرو ,و�أ ّما ال�شهداء
فهم :عبد اهلل الأكبر والقا�سم وعبد اهلل الأ�صغر و�أ ّمهم رملة.
 -1عبد اهلل الأكبر :وهو �أكبر من القا�سم ويروى � ّأن الإمام الح�سين
 Qز ّوجه ابنته �سكينة .برز قبل القا�سم وهو يرتجز:
��ام َو َل ْي ٍث ق َْ�س َ��و َره
��ن َح ْي َد َره ِ�ض ْ��رغَا ُم � َآج ٍ
�إ ِْن ُت ْن ِك ُ��ر يِون َف�أَ َن��ا ْاب ُ
ال�س ْن َد َره
ال�س ْي ِف ك َْيلَ َّ
َعلَى الأَ َعا ِدي ِم ْثلُ ِر ٍيح َ�ص ْر َ�ص َره �أَ ِكي ُل ُك ْم ِب َّ
وقاتل بب�سالة ح ّتى قتل.
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القا�سم :وعمره يوم عا�شوراء � 14سنة..
علي الأكبر وجملة من بني ها�شم تقدّ م القا�سم
بعد ا�ست�شهاد ّ
عمه الح�سين  Qم�ست�أذناً في القتال فلم ي�أذن له الح�سين
من ّ
لكن القا�سم كان م�ص ّراً على �أخذ الإذن من
 Qبادئ الأمر ّ
ويتو�سل �إليه ح ّتى �أذن
عمه الح�سين  Qفال زال يق ّبل يديه ّ
ّ
وعممه بعمامة �أبيه الح�سن
له ّثم �ألب�سه ثوباً على �صورة الكفن ّ
 Qو�أرخى لها ذ�ؤابتين ونظر �إليه (نظرة عطف وحنان) فلم
يملك نف�سه دون �أن تقدّ م �إليه واعتنقه وجعال يبكيان....
عمه الح�سين � Qأ�سرع
وك�أنّي بالقا�سم ّلما �أخذ الإذن من ّ
بني قا�سم ب ّلغ
�إلى �أ ّمه رمله ليو ّدعهاّ ,
ف�ضمته �إلى �صدرها وقالتّ :
�سالمي �إلى والدك الح�سن.
م���������ن ط������ل������ع ج�������اس�������م ل����ل����ح����رب
واط������ل������ع������ت رم�������ل�������ه ات������ودع������ـ������ه
او ج������اس������م ي����ق����ل����ه����ا م��������ن ب�����رز
ي�������ا وال�������������ده اس�������أل�������ك ال����دع����ـ����ـ����ه
اوص��������������ي��������������ك مي��������������ي وص�������ي�������ه
ت�������س�������م�������ع���ي���ن رد ج���������واب���������ي
ش�������������ب�������������ان ل������وش������ف������ت������ي������ه������م
ب������������������اهلل ذك���������������������ري ش�����ب�����اب�����ي

م����������ح����������روم م����������ن ش����������م ال�������ه�������وه
م����������ن دون ك����������ل اص������ح������اب������ي
ع�������ط�������ش�������ان ان��������������ه ي����������اوال����������ده
ح�����ي�����ن ال�����������ش�����������رب ذك������ري������ن������ي
فبرز القا�سم �إلى الميدان باكياً وهو يقول:
��ن ِ�س ْب ُط ال َّن ِب ِّي املُ ْ�ص��طَ َفى َواملُ�ؤْ مَتَ ْن
�إ ِْن ُت ْن ِك ُ��ر ْو يِن َف�أَنَا جَنْلُ ا َحل َ�س ْ
ْين كَالأَ ِ�س�ْيِرْ ِ املُ ْر َت َه ْن َبينْ َ �أُنَ ٍ
ا�س اَل ُ�س�� ُقوا َ�ص ْو َب املُ ُز ْن
َهذَ ا ُح َ�س� نْ ٌ
وراح يقاتل قتال الرجال والأبطال على الرغم من عط�شه و�صغر
�سنّه ,وبينما هو يقاتل انقطع �ش�سع نعله الي�سرى فوقف وانحنى
لي�شدّ ها (غير مكترث بالأعداء من حوله) فاغتنم هذه الفر�صة
أزدي وقال :واهلل لأ�شدّ ّن عليه,
اللعين عمرو بن �سعد بن نفيل ال ّ
فما و ّلى ح ّتى �ضرب ر�أ�س القا�سم بال�سيف ففلقه ,فوقع القا�سم
عماه (�أدركني) ,ف�أتاه الح�سين  Qم�سرعاً
على وجهه و�صاح يا ّ
وانق�ض عليه كال�صقر ,فوجده ّ
ّ
مخ�ضباً بدمائه وهو يفح�ص برجليه,
فجل�س عند ر�أ�سه وقال :بعداً لقوم قتلوك ومن خ�صمهم يوم القيامة
عمك �أن تدعوه فال يجيبك �أو يجيبك
جدّ ك و�أبوك .يع ّز واهلل على ّ
فال يعينك �أو يعينك فال يغني عنك هذا يوم كثر واتره ّ
وقل
نا�صره.
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ب���ك���ه اون���������اداه ي����ا ج���اس���ـ���م اش��ب��ي��دي
ي���ا 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���ـ���ـ���دي
اوع���ل���ى خ��ي��م��ي ي��ع��م��ي اخل���ي���ل تفتــر
ّثم حمله على �صدره -ورجال القا�سم ّ
تخطان الأر�ض -فجاء
علي الأكبر والقتلى من �أهل
به �إلى الخيمة وو�ضعه بجانب ابنه ّ
بيته.
ج��������اب��������ه اخل�������ي�������م�������ة اع�����ي�����ال�����ـ�����ه
اوح������ط������ه اب�����ص�����ف ع����ل����ي األك����ب����ر
ق������ع������د م���������ا ب�����ي�����ن�����ه�����م ي���ب���ك���ـ���ي
وع������ل������ي������ه������م ق������������ام ي���ت���ح���س���ـ���ـ���ر
ن������وب������ه اي������ع������اي������ن اول����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ده
اون�����������������ار احل��������������زن ب������ي������ه ت���س���ع���ر
اون����������وب����������ه ي������ع������اي������ن اجل������اس������م
ي����ق����ل����ه وال������دم������ـ������ـ������ع س���ـ���ـ���ـ���اج���م
ي�����ع�����م�����ي اع�������ل�������ى ال��������ت��������رب ن������امي
وان������������ت زه������ـ������ـ������رة اخ����ي����ام����ـ����ـ����ـ����ي
او ب�����������در ال�����س�����ـ�����ع�����د وه��ل�ال����ـ����ـ����ـ����ه

ج����اب����ه او م��������دده م�����ا ب��ي��ن اخ���وت���ـ���ه
اوب����ك����ه ع���ده���م ي���وي���ل���ي وه�����م موتى
ب�����س م�����ا س���م���ع���ن ال����ن����س����وان ص���وت���ه
اج�������ت رم�����ل�����ه ت���ص���ي���ح اهلل أك���ب���ـ���ر
وك�أ ّني برملة �أ ّم القا�سم تلقي بنف�سها على ج�سد ولدها ول�سان حالها:
ان��������ا ال��������وال��������ده وح�����ق�����ي اع����ات����ب
ان��������ا رب����ي����ت����ك وب�������رب�������اي اط����ال����ب
ي����ب����ن����ي ي�����ج�����اس�����م م��������ا ي����ن����اس����ب
ت����ع����وف ام����ـ����ك ل���ه���ـ���ـ���اي املصايــب
ي���ب���ن���ي م����ا ذك�������رت أم�����ك وح���ن���ي���ت ...
أبو ذ ّية

أن�����ا ردت������ك م����ا ردت دن���ي���ا وال م���ال
احت���ض���رن���ي ل����و وق�����ع ح��م��ل��ي وال م���ال
ي���ج���اس���م خ���اب���ت اظ���ن���ون���ي واآلم������ال
ع���ن���د ال���ض���ي���ق ي���ب���ن���ي اق���ط���ع���ت بيه
�ساعد اهلل قلب رملة فقد فجعت ب�أوالدها الثالثة عبد اهلل الأكبر
ّثم القا�سم ّثم عبد اهلل الأ�صغر وله من العمر يومئذ �إحدى ع�شرة
عمه الح�سين  Qقد �سقط عن جواده
�سنة ,وذلك عندما ر�أى ّ
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وجثا على الأر�ض و�أحاط به الأعداء فخرج من عند الن�ساء ي�شتدّ
نحو الح�سين  Qف�صاح الح�سين  Qب�أخته زينب O
�إحب�سيه يا �أختاه ,فلحقته الحوراء زينب  Oو�أرادت حب�سه
ور ّده �إلى الخيمة ف�أفلت من بين يديها و�أبى عليها وامتنع امتناعاً
عمي فجاء ح ّتى وقف �إلى جنب
�شديداً ,وقال :ال واهلل ال �أفارق ّ
عمه الح�سين .Q
ّ
وبينما هو كذلك �إذا ب�أبحر بن كعب ي�أتي ويهوي �إلى الح�سين
 Qبال�سيف لي�ضربه ف�صاح الغالم به :ويلك يا بن الخبيثة
عمي؟ ف�ضربه �أبحر بال�سيف فاتّقاها الغالم بيده ف�أطنّها �إلى
�أتقتل ّ
عماه.
الجلد ف�إذا هي مع ّلقة ف�صاح :يا ّ
ل�����ف�����اه�����م واح������������د ام����������ن ال�����ق�����وم
م������ش������ه������ر م��������ره��������ف��������ه اب��������ي��������ده
ي�������ض�������رب ب��������ي ي�������ري�������د اح����س��ي�ن
الك��������������ن م����������ن ع��������������رف ق�����ص�����ده
ع�����������ن ع��������م��������ه ش��������ق��������ف ب������ي������ده
اوط������������������اح امل���������ره���������ف اب��������زن��������ده
ص��������������اح ال�������ط�������ف�������ل ي����������ا ع����م����ي
ط�������ب�������رن�������ي وان�������������ه�������������در دم�������ي

إق������������������������رب ص����������اح����������ل����������ه مي�����ي
اي�������ـ�������ده ام����ع����ل����ق����ـ����ه او ي���ص���ـ���رخ
وي��������ع��������اي��������ـ��������ن ال�����ق�����ـ�����ت�����ـ�����ال�����ـ�����ـ�����ـ�����ه
و�ضمه �إلى �صدره وقال :يا بن �أخي
ف�أخذه الح�سين ّ Q
ا�صبر على ما نزل بك واحت�سب في ذلك الخير ف� ّإن اهلل تعالى
أ�سدي ب�سهم
يلحقك ب�آبائك ال�صالحين ,فرماه حرملة بن كاهل ال ّ
عمه الح�سين  ,Qفرفع  Qيديه �إلى
فذبحه وهو في حجر ّ
اللهم �إن م ّتعتهم �إلى حين فف ّرقهم فرقاً واجعلهم
ال�سماء قائ ًالّ :
طرائق قدداً وال تر�ضي الوالة عنهم �أبداً ف�إنّهم دعونا لين�صرونا
فغدوا علينا يقاتلوننا.
��م َب َل ُغوا ا ُحل ُل��و َم ِب ُق ْر ِب ِه ْم َ�ش ْ��و َقاً �إِىل ال َه ْي َجا ِء اَل ا َحل ْ�س�� َنا ِء
�أَ ْط َفا ُل ُه ْ
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�أَ َبا َ�صا ِل ٍح َيا ُم ْدرِكَ ال َّث�أ ِر ك َْم ُت َرى
َو َه ْل يمَ ْ ِل ُك امل َْو ُت ُور َ�صبرْ َ اً َو َح ْو َل ُه
ال�ض ْي ِم يِف َّ
الط ِّف ُم ْف َرداً
�أَ َت ْن َ�سى �أَ ِب َّي َّ
�أَ َت ْن َ�سا ُه ف َْوقَ الترُ ْ ِب ُم ْن َف ِط َر ا َحل َ�شا
َو ُر َّب َر ِ�ض ْ��ي ٍع َ�أ ْر َ�ض�� َع ْت ُه ِق�س ُّي ُه ْم
ال�س ْه ُم ِج ْي َد ُه
َف َل ْه ِفي َل ُه ُمذْ ط ََّوقَ َّ
���س ِب َح ِّ��ر ِه
َو َل ْه ِف��ي َل�� ُه لمَ َّ��ا �أَ َح َّ
ال�س ْب ِط ُم ْب َت ِ�س َم الل ََّمى
َه َفا ِل ِع َن ِاق ِّ
الر ِ�ض ْي ِع َوق َْد َد َجى
َو َل ْه ِفي َعلَى �أُ ِّم َّ
ف َُمذْ اَل َح َ�س ْه ُم ال َّن ْح ِر َو َّد ْت َل ْو �أَ َّن َها
�أَ َق َّل ْت�� ُه ِب َ
الك َّف� نْ ِ
��ف َث ْغ َر ُه
ْين َت ْر ُ�ش ُ
ُب َن َّي�أَ ِف ْق ِم ْن َ�سكْ َر ِةامل َْو ِت َو ْار َت ِ�ض ْع
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َوغ َْي ُظ َ
��ك َوا ٍر غَ�ْي�رْ َ َ �أ َّن َك َك ِا ُظم ْه
ال�س ْر ِب غَا ِر ُم ْه
َي ُر ْو ُح َو َي ْغ ُدو �آ ِم َن َّ
ْ��و َد ِاع ف ََو ِاط ُم�� ْه
ُ��و ُم َعل َْي�� ِه ِلل َ
حَت ْ
الر َدى َو َ�ص َ��وا ِر ُم ْه
ُت َن ِاه ُب ُه ُ�س ْ
��م ُر َّ
الث ف َِاط ُم ْه
ِم َن ال َّن ْبلِ َث ْدي��اً َد ُّر ُه رَّ ُّ
ك ََم��ا َز َّي َن ْت�� ُه ق َْب��لَ َذاكَ مَتَا ِئ ُم�� ْه
َونَاغَ��ا ُه ِم ْن طَ�ْي�رْ ِ املَ ِن َّي�� ِة َحا ِئ ُم ْه
��ل َغيرْ ُ ال ِع َن ِاق ُيلاَ ِئ ُم ْه
َو َدا َعاً َو َه ْ
الد ْو ُحنَ َاح ْت َح َما ِئ ُم ْه
الد َجى َو َّ
َع َل ْي َها ُّ
الر َدى َو ُت َ�س ِاه ُم ْه
ُت َ�ش ِاط ُر ُه َ�س ْه َم َّ
ال�س�� ْه ُم اَل ِث ُم ْه
َو َت ْل ِث ُم نَ ْح َراً ق َْب َل َها َّ
ِب َث ْد ِي َ
��ك َعلَّ ال َقل َْب َي ْه َد ُ�أ َها ِئ ُم ْه

شعبي:

112

ي�������اب�������ن احل�������س�������ن ط�����ف�����ل ح���س�ي�ن
ي��������ج��������ري م����������ن ال�������ن�������ح�������ر دم�������ه
ع�������ط�������ش�������ان وي�����������ري�����������د امل�����������اي
ي�����ف�����ط�����م�����ه ح������رم������ل������ه ب���س���ه���م���ه
ص������������اح وك������ل������ه������م ي����س����م����ع����ون
ي�������اش�������ي�������ع�������ة ب��������ن��������ي س�����ف�����ي�����ان
ق�����ت�����ل�����ت�����وا ك��������ل ه�����ل�����ي وق�����وم�����ي
اوس������������دت������������وه������������م ال��������ت��������رب��������ان
م�����������ا ظ�����������ل غ��������ي��������ر ع��������ب��������د اهلل
اواح�������������������د ب�������اخل�������ي�������م وج�������ع�������ان
ي������������ا ق���������������وم اش�����ت�����ط�����ل�����ب�����ون�����ي
دع�������ي�������ت�������ون�������ي وخ������ذل������ت������ون������ي
غ���������درت���������ون���������ي وه�����ض�����م�����ت�����ون�����ي
وت�������������������درون ال������ن������ب������ي اش������وص������ه
ب������������ال������������ق������������رآن وال���������ع���������ت���������ره
ط�����ل�����ع ح�����رم�����ل�����ه ام����������ن احل�����وم�����ه
وب������������ي������������ده س��������ه��������م امل��������ق��������در
وي�������������ن اي�������ص�������ي�������ب ع�������ب�������د اهلل

ق�������������������ام ع��������ل��������ي��������ه ي�����ت�����ف�����ك�����ر
ع������ي������ن ب��������ال��������س��������ه��������م ج�������ي�������ده
وط����������������اح ال�������س�������ه�������م ب����امل����ن����ح����ر
س��������������ال ام��������������ن ال�������ن�������ح�������ر دم�������ه
وش����ب����ك وي����ل����ي ع����ل����ى اب�������و ال���ي���م���ه
س�����������������������در ب������������ي������������ه خل������ي������م������ه
الك������������������ن ت���������ه���������ل ع��������ب��������رات��������ه
وع�������ل�������ي�������ه ي��������ج��������ذب احل�������س�������ره
أبوذية:

ام��ص��اب ال��ط��ف��ل ك��م م��دم��ع ب��ه انصاب
ي��ح��ق��ل��ي اب��ك��ل أرض م����أمت ب���ه انصب
س��ـ��ـ��ه��م ال���ص���اب ع��ب��د اهلل ب���ه انصاب
دل���ي���ل���ي و���ش��ـ��ف��ت وي����اه المنيـــه
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روي عن الإمام زين العابدين � Qأنّه قال� :إنّي لجال�س في
عمتي زينب
تلك الع�ش ّية التي قتـل �أبي في �صبيحتها وعندي ّ
تم ّر�ضني �إذ اعتزل �أبي في خباء له وعنده جون مولى �أبي ذ ّر
الغفاري وهو يعالج �سيفه وي�صلحه و�أبي يقول:
ّ
َي��ا َد ْه ُ��ر �أُ ٍف َل َ
��ن َخ ِل ْيـلِ ك َْم َل َك ِبالإ ِْ�ش َ��ر ِاق َوا َلأ ِ�ص ْ��يلِ
��ك ِم ْ
��ن َ�ص ِ
��اح ٍب �أَ ْو طَا ِل ٍ
الد ْه ُ��ر اَل َي ْق َن�� ُع ِب َالب ِد ْيــ��لِ
��ب َق ِت ْيلِ َو َّ
ِم ْ
��ي َ�س��ا ِل ٌك َ�س�� ِبي ِلــي
َو�إ مَِّنَ��ا الأَ ْم ُ��ر �إ ىَِل ا َجل ِل ْيــ��لِ َوكُ لُّ َح ٍّ
َم����ا �أَ ْق
��ر ِح���ي���لِ
ال����و ْع ُ
����د ِم� َ
���������ر َب َ
َ
����ن ال� َّ
ف�أعادها م ّرتين �أو ثالثاً ح ّتى فهمتها فعرفت ما �أراد فخنقتني
العبرة فرددت دمعتي ولزمت ال�سكوت وعلمت � ّأن البالء قد
عمتي زينب ف�إنّها �سمعت ما �سمعت (وهي امر�أة ومن
نزل ,و�أ ّما ّ
�ش�أن الن�ساء الر ّقة والجزع) فلم تملك نف�سها دون �أن وثبت تج ّر
ثوبها ح ّتى انتهت �إليه وهي تنادي :واثكاله ليت الموت �أعدمني
علي و�أخي الح�سن ,يا
الحياة ،اليوم ماتت �أ ّمي فاطمة و�أبي ّ
خليفة الما�ضين وثمال الباقين ،فنظر �إليها الح�سين  Qنظرة
ر�أفة ورحمة وهدّ �أ من روعها ,ثم ّعظم عليها الم�صاب ،قالت :ب�أبي
غ�صته
�أنت و�أ ّمي �أ�ستقتل؟! نف�سي فداك .فر ّد الح�سين ّ Q
وترقرقت عيناه بالدموع ،فقالت :ر ّدنا �إلى حرم جدّ نا ر�سول اهلل

 ،Pفقال :هيهات لو ترك القطا لي ًال لغفا ونام ،فقالت :يا ويلتاه
�أفتغت�صب نف�سك اغت�صاباً فذلك �أقرح لقلبي و�أ�شدّ على نف�سي,
وخ ّرت مغ�ش ّياً عليها ،فقام �إليها الح�سين  Qوعالجها ح ّتى
�أفاقت فقال لها :يا �أخ ّيه اتقي اهلل وتع ّزي بعزاء اهلل ,واعلمي � ّأن
�أهل الأر�ض يموتون و� ّأن �أهل ال�سماء ال يبقون ,و� ّأن ّ
كل �شيء
هالك � اّإل وجه اهلل تعالى الذي خلق الخلق بقدرته ,ويبعث الخلق
فيعودون وهو فرد وحده� ،أبي خير منّي و�أ ّمي خير منّي و�أخي خير
منّي ولي ولهم ّ
ولكل م�سلم بر�سول اهلل �أ�سوةّ ،ثم قال لها :يا
علي
�أختاه �إنّي �أق�سم عليك ف�أبري ق�سمي �إذا �أنا قتلت فال ت�شقي ّ
علي بالويل والثبور �إذا �أنا
علي وجهاً وال تدعي ّ
جيباً وال تخم�شي ّ
هلكت.
اللهم
قالوا وو�ضع الح�سين  Qيده على �صدرها وقالّ :
اربط على قلبها بال�صبر ,ولذا نجدها يوم عا�شوراء �صابرة محت�سبة،
فحينما جاء الح�سين  Qلوداعها ووداع الن�ساء والأطفال جاءته
بطفله عبد اهلل الر�ضيع ليتو ّدع منه فحمله وهو يقولُ :بعداً له�ؤالء
القوم �إذا كان جدّ ك الم�صطفى خ�صمهمّ ،
ورق قلب الح�سين
 Qلحال طفله الذي ا�صف ّر لونه من �شدّ ة الظم�أ ف�أتى به نحو
القوم ووقف يقول لهم:
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يا قوم قتلتم �إخوتي ،قتلتم �أهل بيتي و�أن�صاري ولم يبق عندي
�سوى هذا الر�ضيع ،يا قوم ا�سقوه �شربة من الماء فقد ّ
جف لبن
�أ ّمه من العط�ش ،يا قوم �إن كنتم تخافون �أن �أ�شرب الماء فخذوه
وا�سقوه �أنتم.
فاختلف القوم فيما بينهم ،منهم من قال� :إن كان ذنب للكبار
فما ذنب ال�صغار؟ -ما ذنب هذا الطفل الر�ضيع -ومنهم من قال:
ال تبقوا لأهل هذا البيت باقية -يعني ال ترحموا كبارهم وال
فلما ر�أى عمر بن �سعد ذلك �صاح في حرملة :ويحك
�صغارهمّ -
حرملة اقطع نزاع القوم...
يقول حرملة ّ
حكمت �سهماً في كبد القو�س ونظرت �إلى
مقمطاً بين
الر�ضيع �أين �أرميه ،في � ّأي مو�ضع من ج�سمه ،لأنّه كان ّ
يدي �أبيه ،وبينما �أنا كذلك ه ّبت ريح فك�شفت النقاب عن وجه
الر�ضيع و�إذا برقبته تلمع على ع�ضد �أبيه الح�سين  Qك�أنّها
�إبريق ّ
ف�ضة ،فرميته فذبحته من الوريد �إلى الوريد.
فلما ر�أى الإمام الح�سين  Qالدم يجري من نحر طفله
ّ
فلما امتلأت دماً رمى به نحو ال�سماء وقال:
و�ضع ك ّفه تحت نحره ّ
ه ّون ما نزل بي �أنّه بعين اهللّ ,ثم �أقبل به نحو المخ ّيم وقد �ستره
تحت ردائه فا�ستقبلته �سكينة وهي تقول� :أبه لع ّلك �سقيت �أخي
الر�ضيع الماء وجئتنا ببقي ّته؟ ف�أخرجه الح�سين  Qمن تحت

ردائه وقال :بن ّية �أعظم اهلل لك الأجر ب�أخيك عبد اهلل ّثم جاء به
�إلى العقيلة زينب.
ص�������������اح اب����������ص����������وت ي������ازي������ن������ب
ت������ع������اي اخ������������ذي ال�����ط�����ف�����ل م���ن���ي
ي������خ������وي������ه اص����������������واب ع������ب������د اهلل
ه�������������د ح�������ي�������ل�������ي ون������ح������ل������ن������ي
ص���������اب���������ه ح�������رم�������ل�������ه اب������ن������ح������ره
وم��������������ن ع���������ن���������ده ق�������ط�������ع ظ����ن����ي
ي��������زي��������ن��������ب مل������������ن ت����ش����ي����ل����ي����ه
اب������ه������ي������ده اوي����������������اه ل����ت����وج����ع����ي����ه
س������ه������م������ه ب�������ال�������ن�������ح�������ر خ����ل����ي����ه
اري�����������������د اب��������س��������اع��������ة امل�������وق�������ف
اراوي������������������������������ه الم�����������������ي ال�����������زه�����������ره
ولكن الموقف الأ�صعب هو في �إخبار �أ ّمه الرباب ,وك�أنّي
بالحوراء زينب جاءت �إليها �ضا ّمة الطفل تحت عباءتها
و�أخذت تم ّهد لها قائلة :هذا اليوم يوم م�صيبة وفجيعة ,رباب
علي الأكبر قد قتل القا�سم قد قتل
تعلمين � ّأن الع ّبا�س قد قتل ّ
أح�ست الرباب بال�ش ّر قالت� :س ّيدتي
ابني عون قد قتل هنا � ّ
هل لحق ولدي ب�إخوته و�أعمامه؟ فقالت لها زينب� :أعظم اهلل
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و�ضمته
لك الأجر .وك�أنّي بالرباب �أخذت ر�ضيعها المذبوح ّ
�إلى �صدرها.
ي�����ب�����ن�����ي ي�����ع�����ب�����د اهلل ي����غ����ال����ي
ان��������ا ب������رب������اك س������اه������رت ال���ل���ي���ال���ي
ي�����ال�����ك�����ن�����ت ب����ال����ظ����ل����م����ة ت��ل�ال����ي
ع���ق���ب���ك غ�������دت وح�����ش�����ه ال���ل���ي���ال���ي
خ������ذت س���ل���وت���ي وظ���ل���ي���ت اس���ال���ي
ودورن ع����ن مي���ي���ن���ي وع�����ن شمالي
ان�������ا ب�����س ه�������اي م�����ا ك����ن����ت اب����ال����ي
أه����������ز ب�����امل�����ه�����د وامل�������ه�������د خ����ال����ي
ي�س ِل َو ْح َ�ش ِتي َو َ�سل َْو َاي�إِ ْذ َي ْ�س ُطو ِم َنال َه ِّمغ َِا�ش ُم ْه
ُب َن َّي َل َق ْد كُ ْن َت الأَ ِن َ
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