إ�سالمي للتبليغ
المركز ال ّ

www.almenbar.org

4

المق ّدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
من علينا بال ّأئمة الهداة ,وجعلهم في حلك
الحمد هلل ا ّلذي ّ
الظلمات �سفينة النجاة ,وجعل في ال�سفينة م�صباح الهدى,
النبي و�آله
ومناراً على طول المدى ,وال�صالة وال�سالم على ّ
الميامين الطاهرين.
وبعد..
ف� ّإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ا�سم الح�سين Qوذرف
الدموع ونزول العبرات ,فهو«قتيل العبرة»((( �أو «العبرات»(((,
كما جاء في الروايات والزيارات ,و ُروي عنه Qقوله�«:أنا قتيل
العبرة ,ال يذكرني م�ؤمن � اّإل ا�ستعبر»((( .ويعود ذلك �إلى �أ�سباب
عديدة ,منها :طبيعة الجريمةِ ,وع َظ ُم الم�صاب ,وفظاعة الخطب,
((( كامل الزيارات� ,ص .214
((( �إقبال الأعمال ,ج � 2ص .342
((( كامل الزيارات� ,ص .215
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الذي ُقتل به الح�سين ,Qح ّتى �صار« :ال يوم كيومك يا �أبا
عبد اهلل»((( ,فقد اجتمعت عليه� ,صلوات اهلل عليه ,الم�صائب
المتعدّ دة المختلفة والتي لم يجتمع مثلها في يوم واحد على
قلب واحد غيره ,فقد ُقتل �أ�صحابه و�أهل بيته ,Rو�أوالده
و�أوالد �أخيه و�إخوته و�أبناء عمومته ,و ُذبح �أطفالهم و�أوتمت
الأوالد و�أُرملت الن�ساء ,وحو�صر ومنع من الماء ,والطعام ,ح ّتى
ُقتل ومن معه جائعاً عط�شان ,وا�ستخدموا في قتله ال�سهام والنبال
والرماح ,والحديد والنّار والخ ّيالة والفر�سان ,واعتدوا عليه ح ّياً
وميتاً� ,إلى غيرها من الم�صائب ...هذا ك ّله وهو في غربة عن
وطنه وداره وع�شيرته و�أقاربه...
النبي Pوال ّأئمة ,Rالذين � ّأ�س�سوا لهذا
ومنها :بكاء ّ
البكاء ,وربطوا بين الح�سين, Qوبين البكاء عليه ,فبكاه
الر�سول ,Pو�أمير الم�ؤمنين ,Qو�أ ّمه الزهراء عليها ال�سالم,
و�أخوه الح�سن ,Qقبل �شهادته ...وبكاه ولده زين العابدين
بق ّية حياته ,وما ُو�ضع طعام وال �شراب � اّإل ويمزجهما بدموع عينيه,
وكذلك ولده الباقرQكان يبكيه وي�ستن�شد ال�شعراء ليرثوه,
وهكذا كان ال�صادق ,Qال ُيذ َكر عنده الح�سين ,Qفي
((( �أمالي ال�صدوق� ,ص .178

يوم ف ُيرى في ذلك اليوم مبت�سماً �إلى الليل ,وعلى هذا جرى
ديدن � ّأئمتنا ,Rو�صو ًال �إلى �إمام زماننا| الذي ُيروى عنه
أبكين
في زيارة الناحية المقدّ �سة« :لأندبنّك �صباحاً وم�سا ًء ,ول ّ
عليك بدل الدموع دماً ,(((»..وا�ستم ّر على هذا المنوال حال
�شيعتهم ومح ّبيهم ,الذين يحزنون لحزنهم ويفرحون لفرحهم,
�إلى زماننا هذا ,ف�صار - Qبحقّ  -قرين الدمعة ال�ساكبة
و�صاحب الم�صيبة الراتبة...
و� ّإن ل�شهر مح ّرم الحرام الذي ُقتل فيه الح�سين�, Qأهم ّية
خا�صة ,حيث تُح َيى فيه مجال�س العزاء في ّ
كل �أرجاء المعمورة,
ّ
الح�سيني وي�ستد ّرون دموع
ويقوم الخطباء والق ّراء باعتالء المنبر
ّ
المح ّبين وي�ستذكرون درو�س كربالء وعبرها ,و�سيرتها وم�صائبها,
وذلك في �أجواء ا�ستثنائ ّية من اندفاع الموالين والعا�شقين لأبي
عبد اهلل الح�سين ,Qبما ّ
ي�شكل فر�صة للإفادة واال�ستفادة
ال تتو ّفر في غيرها من المنا�سبات الأخرىّ ..
كل هذا يلقي
بالم�س�ؤول ّية على الخطباء والق ّراء �أن يعطوا هذه المنا�سبة ح ّقها
على �صعيد المو�ضوعات التي يتناولونها �أو المجال�س التي
يقدّ مونها.
((( المزار� ,ص .501
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ومن هنا ,قمنا في معهد �س ّيد ال�شهداء ,Qللمنبر
الح�سيني -وكعادته في ّ
كل عام -ب�إعداد هذا الكتاب «مجال�س
ّ
ال�سيرة الح�سين ّية» :ليكون عوناً للإخوة الق ّراء في مجال�سهم,
وي�ستفيدوا منه في قراءتهم.
وقد تم ّيز هذا الإ�صدار بــــ:
�إعداد المجال�س الح�سين ّية مقت�صرين فيها على الق�صيدة
والنعي ,بدون ذكر الموعظة �أو المحا�ضرة ,اعتماداً منّا على
خبرة الق ّراء الكرام في انتقاء المو�ضوع المنا�سب للمجل�س.
اختيار الأبيات ال�شعب ّية -العراق ّية -الم�ألوفة والم�سموعة,
ذات العبارات الوا�ضحة عموماً.
اختيار ق�صائد جديدة غير م�ستهلكة في الغالب ,لتُ�ضاف �إلى
جعبة الق ّراء الأع ّزاء.
يرحب المعهد ّ
بكل مالحظة �أو �إ�شارة �أو ن�صيحة
ختاماًِّ ,
بنّاءة تقدّ م على هذا الطريق ,ون�س�أل اهلل تعالى �أن يتق ّبل عملنا
ويح�شرنا مع الح�سين Qو�أ�صحابه ,و�أن يجعل عملنا خال�صاً
لوجهه الكريم� ,إنّه قريب مجيب.
معهد �س ّيد ال�شهداءQ
الح�سيني
للمنبر
ّ

الليلة األولى:
مجلس استقبال مح ّرم وبكاء األنبياء R

م َّ��ر ُم
َال�س ُ��ر ْو ُر حُ َ
َه��لَّ املُ َح َّ��ر ُم ف ُّ
��ي املُ ْ�صطَ َفى
َه��لَّ املُ َح َّ��ر ُم َوال َّن ِب ُّ
َهلَّ املُ َح َّ��ر ُم َو َالب ُتو َل�� ُة �أَ ْ�ص َب َح ْت
��ي املُ ْج َت َبى
َه��لَّ املُ َح َّ��ر ُم َوال َّز ِك ُّ
ه��لَّ املُ َح َّ��ر ُم َل ْي َت�� ُه اَل َه��لَّ �إِ ْذ
َم ْ��و ىًل َب َ
��ت َل�� ُه
��كا ُه �آَ َد ٌم َو َب َك ْ
َو َب َك��ى ا َخل ِليلُ َعل َْي ِه ُح ْزن��اً َو ْاب ُن ُه
َو َب َك ْت�� ُه كُ لُّ الأَنْ ِب َي��ا َو َل�� ُه َج ِم ْيـ
��ت َل ُه الأَ ْم�َلااَ ُك يِ َف �أ ْفلاَ ِك َها
َو َب َك ْ
��ت َعل َْي�� ِه ا ُحل ْ��و ُر يِ ْف َج َّنا ِت َها
َو َب َك ْ
َو َب َكى َل ُه َالب ْي ُت ا َحل َرا ُم َو ِح ْج ُر �إ ِْ�سـ
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م َّر ُم
َو ُن ِع��ي ُح َ�س نْ ٌي ِح نْ َي َه��لَّ حُ َ
��ي الأَ ْعظَ ُم
�أَ ْم َ�س��ى َك ِئ ْيباً َو َ
الو ِ�ص ُّ
َثكْ لَى َت ُن ْو ُح َعلَى ا ُحل َ�س نْ ِي َو َتل ِْط ُم
َي ْب ِك��ي ا ُحل َ�س�ْيننْ َ َو َقل ُْب�� ُه ُم َت���أَ مِّ ُل
م َّم ٍ
الد ُم
��د ُ�س ِف َك َّ
ِفي�� ِه ِل ِ�س ْب ِط حُ َ
��وح َو َ
َّ��م
َح َّ��وا َو ُن ٌ
��م ُم َكل ُ
الك ِل ْي ُ
ي��ح َو َم ْر مَ ُي
��اح امل َِ�س ُ
َو َل�� ُه َ�أ ً�س��ى نَ َ
ــ ُع الأَ ْو ِ�ص َيا نَ َاح ْت َو َم ْد َم ُع َها َد ُم
ال�س َم��ا َوالأَ جْن ُُم
َو َب َك��ى َل ُه ق ََم ُ��ر َّ
ي��م ِب ُ
��كلِّ �أَ ْر ٍ
���ض َم���أْ مَ ُت
َو َل�� ُه ُ�أ ِق َ
ــم ِاعي��لَ ُح ْزن��اً َواملَ َق��ا ُم َو َز ْم َز ُم
َ

شعبي:

اس�����ت�����ع�����دوا ل����ل����ب����واك����ي وامل�����ن�����اح
على احسني ابكلّ مسيّه او كلّ صباح
اس�����ت�����ع�����دوا ل����ل����ب����واك����ي وال����ع����وي����ل
او خ��ل��وا دم���ع ال��ع�ين دم اح��م��ر يسيل
گ���ام���ت االم���ل���اك ت��ن��ع��ى وج��ب��رئ��ي��ل
ي��ن��ع��ى ب���س اه��ل��ال ش��ه��ر احل�����زن الح
اه���ل��ال ش���ه���ر احل������زن ل������وّح ب��ال��س��م��ه
ك���اس���ف او ج���ب���ري���ل ن���اص���ب م��أمت��ه
كلها ح��زن��ان��ه اع��ل��ى ب��ن ح��ام��ي احلمه
اوم�����ا ب��گ��ه م��خ��ل��وق إال ب��ك��ه ون���اح
أبو ذ ّية:
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ع������اش������ور ع����ل����ى االس�����ل�����ام ه��ل��ه��ل
او دم���ع ال��ع�ين ع��ل��ى ال��وج��ن��ات هلهل
ال��ش��ي��ع��ه اح���زن���ت واب����ن زي����اد هلهل
اب��گ��ت��ل اح���س�ي�ن اب����ن ح���ام���ي احل��م��ي��ه

لقد بكى على الإمام الح�سين Qجميع الأنبياء وهو
نور ب�ساق العر�ش ,فقد ُروي في حديث مناجاة مو�سى,Q
ربِ ,ل َم ّ
محمد ,Pعلى �سائر الأمم؟
�أنّه قال :يا ّ
ف�ضلت �أ ّمة ّ
فقال اهلل تعالىّ :
ف�ضلتهم لع�شر خ�صال ،قال مو�سى :وما تلك
الخ�صال التي يعملونها ح ّتى �آمر بني �إ�سرائيل يعملونها؟ قال
والحج والجهاد والجمعة
اهلل تعالى :ال�صالة والزكاة وال�صوم ّ
رب,
والجماعة والقر�آن والعلم والعا�شوراء؛ قال مو�سى :يا ّ
محمد,P
وما العا�شوراء؟ قال :البكاء والتباكي على �سبط ّ
والمرث ّية والعزاء على م�صيبة ولد الم�صطفى .يا مو�سى ,ما من
عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى �أو تباكى وتع ّزى على
ولد الم�صطفى � اّإل وكانت له الجنّة ثابتاً فيها ,وما من عبد
�أنفق من ماله في مح ّبة ابن بنت نب ّيه طعاماً وغير ذلك ،درهماً
�أو ديناراً � اّإل باركت له في دار الدنيا ،الدرهم ب�سبعين وكان
معافى في الجنّة ،وغفرت له ذنوبه ,وع ّزتي وجاللي ما من
رجل �أو امر�أة� ،سال دمع عينيه في يوم عا�شوراء وغيره قطرة
واحدة � اّإل وكتب له �أجر مائة �شهيد.
و ُروي � ّأن نوحاً ّلما ركب في ال�سفينة طافت به جميع الدنيا,
فلما م ّرت بكربال �أخذته الأر�ض ،وخاف نوح الغرق فدعا ر ّبه
ّ
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وقال� :إلهي ,طفت جميع الدنيا وما �أ�صابني فزع مثل ما �أ�صابني
في هذه الأر�ض ,فنزل جبرئيل وقال :يا نوح ,في هذا المو�ضع
محمد خاتم الأنبياء ،وابن خاتم الأو�صياء,
ُيق َتل الح�سين �سبط ّ
فقال :ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال :قاتله لعين �أهل �سبع
�سماوات و�سبع �أر�ضين ،فلعنه نوح �أربع م ّرات ,ف�سارت ال�سفينة
الجودي وا�ستق ّرت عليه.
ح ّتى بلغت
ّ
و ُروي � ّأن �إبراهيم Qم ّر في �أر�ض كربال وهو راكب
و�شج ر�أ�سه و�سال دمه ،ف�أخذ
فر�ساً فعثرت به و�سقط �إبراهيم ّ
في اال�ستغفار ,وقال� :إلهي� ,أي �شيء حدث م ّني؟ فنزل
�إليه جبرئيل وقال :يا �إبراهيم ,ما حدث منك ذنب ،ولكن
هنا ُيقتل �سبط خاتم الأنبياء ،وابن خاتم الأو�صياء ،ف�سال
دمك موافقة لدمه .قال :يا جبرئيل ومن يكون قاتله؟ قال:
لعين �أهل ال�سماوات والأر�ضين والقلم جرى على اللوح
بلعنه...
و ُروي � ّأن مو�سى كان ذات يوم �سائراً ومعه يو�شع بن نون،
فلما جاء �إلى �أر�ض كربال انخرق نعله ،وانقطع �شراكه ،ودخل
ّ
الح�سك في رجليه ،و�سال دمه ،فقال� :إلهي � ّأي �شيء حدث
منّي؟ ف�أوحى �إليه �أن هنا ُيقتل الح�سين ,Qوهنا ُي�سفك دمه،

رب ومن يكون الح�سين؟ فقيل
ف�سال دمك موافقة لدمه ,فقالّ :
علي المرت�ضى ،فقال :ومن
له :هو �سبط ّ
محمد الم�صطفى ،وابن ّ
يكون قاتله؟ فقيل :هو لعين ال�سمك في البحار ،والوحو�ش في
القفار ،والطير في الهواء ،فرفع مو�سى يديه ولعن يزيد ودعا عليه
و�أ ّمن يو�شع بن نون على دعائه وم�ضى ل�ش�أنه.
و ُروي � ّأن �سليمان كان يجل�س على ب�ساطه وي�سير في الهواء،
فم ّر ذات يوم وهو �سائر في �أر�ض كربال ف�أدارت الريح ب�ساطه
ثالث دورات ح ّتى خاف ال�سقوط ف�سكنت الريح ،ونزل الب�ساط
�سكنت؟ فقالتّ � :إن
في �أر�ض كربال ,فقال �سليمان للريح :لم
ِ
هنا يقتل الح�سين ,Qفقال :ومن يكون الح�سين؟ فقالت:
علي الكرار ،فقال :ومن قاتله؟
هو �سبط ّ
محمد المختار ،وابن ّ
قالت :لعين �أهل ال�سماوات والأر�ض يزيد ،فرفع �سليمان يديه
والجن ،فه ّبت الريح
ولعنه ودعا عليه و�أ ّمن على دعائه الإن�س ّ
و�سار الب�ساط.
و ُروي � ّأن عي�سى كان �سائحاً في البراري ،ومعه الحوار ّيون،
فم ّروا بكربال فر�أوا �أ�سداً كا�سراً قد �أخذ الطريق فتقدّ م عي�سى �إلى
الأ�سد ،فقال له :لم جل�ست في هذا الطريق؟ وقال :ال تدعنا
نم ّر فيه؟ فقال الأ�سد بل�سان ف�صيح� :إنّي لم �أدع لكم الطريق
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ح ّتى تلعنوا يزيد قاتل الح�سين ,Qفقال عي�سى :Qومن
علي
يكون الح�سين؟ قال :هو �سبط ّ
أمي وابن ّ
النبي ال ّ
محمد ّ
الولي ,قال :ومن قاتله؟ قال :قاتله لعين الوحو�ش والذباب
ّ
وال�سباع �أجمع ,خ�صو�صاً �أ ّيام عا�شورا ,فرفع عي�سى يديه ولعن
فتنحى الأ�سد عن
يزيد ودعا عليه و�أ ّمن الحوار ّيون على دعائهّ ,
طريقهم وم�ضوا ل�ش�أنهم.
وروى �صاحب الد ّر الثمين في تف�سير قوله تعالى} :ﯾ
النبي وال ّأئمة
{ �أنّه ر�أى �ساق العر�ش و�أ�سماء ّ
محمد ،يا عالي بحقّ
 ,Rفل ّقنه جبرئيل قل :يا حميد بحقّ ّ
علي ،يا فاطر بحقّ فاطمة ،يا مح�سن بحقّ الح�سن والح�سين
ّ
فلما ذكر الح�سين �سالت دموعه وانخ�شع قلبه،
ومنك الإح�سانّ ,
وقال :يا �أخي جبرئيل في ذكر الخام�س ينك�سر قلبي وت�سيل
عبرتي؟ قال جبرئيل :ولدك هذا ي�صاب بم�صيبة ت�صغر عندها
عط�شان غريباً
َ
الم�صائب ،فقال :يا �أخي وما هي؟ قال :يقتل
وحيداً فريداً لي�س له نا�صر وال معين ،ولو تراه يا �آدم وهو يقول:
واعط�شاه ,واق ّلة نا�صراه ،ح ّتى يحول العط�ش بينه وبين ال�سماء
كالدخان ،فلم يجبه �أحد � اّإل بال�سيوف ،و�شرب الحتوف ،فيذبح
ذبح ال�شاة من قفاه ،وينهب رحله �أعدا�ؤه وتُ�شهر ر�ؤو�سهم هو

و�أن�صاره في البلدان ،ومعهم الن�سوان ،كذلك �سبق في علم
الواحد المنّان ،فبكى �آدم وجبرئيل بكاء الثكلى.
النبي Pيوماً
و ُروي �أنّه دخل الح�سن والح�سين Lعلى ّ
و�شم الح�سين في نحره فقام
ف�شم الح�سن في فمه ال�شريف ّ
ّ
�شمي فمي هل تجدين
الح�سين و�أقبل �إلى �أ ّمه فقال لها� :أ ّماه ّ
ف�شمته في فمه ,ف�إذا
فيه رائحة يكرهها جدّ ي ر�سول اهللP؟ ّ
هو �أطيب من الم�سكّ ,ثم جاءت به �إلى �أبيها فقالت له� :أبه,
ت�شم
لم ك�سرت قلب ولدي الح�سين فقالّ Pمم؟ قالتّ :
فلما �سمع بكى وقال :بن ّية �أ ّما
وت�شمه في نحره؟! ّ
�أخاه في فمه ّ
ال�سم فيموت
ولدي الح�سن ف�إنّي �شممته في فمه لأنّه ُي�سقى ّ
م�سموماً ,و�أ ّما الح�سين Qف�إنّي �شممته في نحره لأنّه يذبح
فلما �سمعت فاطمة بكت بكاء �شديداً
من الوريد �إلى الوريدّ ,
وقالت� :أبه ,متى يكون ذلك؟ فقال :بن ّية ,في زمان خال
منّي ومنك ومن �أبيه و�أخيه ,فا�شتدّ بكا�ؤهاّ ,ثم قالت� :أبه,
فمن يبكي عليه ومن يلتزم ب�إقامة العزاء عليه؟ فقال لها :بن ّية
فاطمة � ّإن ن�ساء �أ ّمتي يبكين على ن�ساء �أهل بيتي ,ورجالهم
يبكون على ولدي الح�سين و�أهل بيته ,ويجدّ دون عليه العزاء
جي ًال بعد جيل ,ف�إذا كان يوم القيامة �أنت ت�شفعين للن�ساء و�أنا
15
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�أ�شفع للرجال ّ
وكل من يبكي على ولدي الح�سين �أخذنا بيده
و�أدخلناه الجنّة.
ش��ي��ع��ت��ن��ه ي��گ��ل��ه��ا اع���ل���ي���ه ي��ب��ك��ون
ك����ل ع�����ام ال���ي���ج���ي وم������أمت ي��ن��ص��ب��ون
واب�����ه�����ذا ال����ع����زه ك���ل���ه���م ي���گ���وم���ون
او ح � ّت��ى اط��ف��ال��ه��م حت���زن ع��ل��ى احسني
وعن��ه � Pأنّه ق��الّ :
كل عي��ن باكية يوم القيام��ة � اّإل عين
بك��ت على ولدي الح�سي��ن ,ف�إنّها �ضاحك��ة م�ستب�شرة بنعيم
الجنّ��ة.
ل����ل����ج����ن����ه ب������ي������دي ك���������ون اودي���������ه
ك����ل م����ن ي����زه����را اب���ن���ك ب���ك���ه ع��ل��ي��ه
واع����ل����ه ال�����ص�����راط اش����ل����ون اخ��ل��ي��ه
ي�������ا م�������ا ل�����ط�����م حل�����س��ي��ن ص�������دره
ك������ل ع���ي��ن ه����ل����ت ي��������وم ع����اش����ور
حل���س�ي�ن واع�����ل�����ه اص����ح����اب����ه ل���ب���دور
ت���ن���ح���ش���ر م�������س�������روره اوم������س������رور
ص������اح������ب ه�����ل�����ج�����ن�����ان ال����زه����ي����ه

���������س وَا ِجل�����������نُّ َو َم������ا
َو َب�����كَ ����� ْت����� ُه اإل ْن� ُ
����ك�����انُ ال��سَّ ��مَ ��ا
ْض وَسُ � ََّ
َت ا َألر ُ
حَ �������و ِ
َ����س ال���دُّ ن���يَ���ا أَسً ����ى
ُر ْز ُؤ ُه َق�����دْ أَل����ب َ
َوأَحَ ������������الَ ال�����كَ �����وْ نَ َن�����وْ ح����� ًا َو ُب����كَ ����ا
���ك���� َي���� ُه
حَ ��������قَّ ِل����ل���أَعْ ����ُي���نُ ِ أَنْ َت���� ْب� ِ
����ح�����مَ ����� ِّر ال����دِّ َم����ا
َب���������دَ لَ ال������دَّ ْم������عِ بمِ ُ� ْ
ْ��ك��ي ال������ َورَى فِ���ي َم����أتمَ ٍ
��ف لاَ يَ��ب ِ
كَ ��� ْي� َ
��ض���ى؟!
�ص��طَ � َف��ى وَاملُ��� ْر َت� َ
ِف��ي � ِه َي � ْب� ِ�ك��ي املُ� ْ
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الليلة الثانية:
األئمة والس ّيدة الزهراء على الحسينQ
مجلس بكاء ّ

م َّ��ر ُم
الب َكا ِء َف َق ْد � أَ َتاكَ حُ َ
ُخذْ ِب ُ
و �أَ ِذ لْ ِب ِه َد ْمعاً � أَ َذ لَّ َع ِز ْي�� َز ُه
ِلل ُْح ْز ِن ف َْوقَ َجبنيِ كُ لِّ ُم َو ِّح ٍ
��د
ف ََي ُح ُّق � أَ ْن ُي ْج ِر ي َم َد ا ِم َع ُه َد م��اً
�إِنيّ� أ ِل ْف ُت َو َما َ�س ِئ ْم ُت ِم َن ُالب َكا
ف َْو قَ ا َلب ِ�سيطَ ِة ِللأَ َنا ِم َو حَ ْت َت َها
َو ا ِحل ْج ُر � أ ْع َو لَ َو ا مل ََ�ش ِاع ُر كُ ُّل َه��ا
َو جَتَا َو َب ْت ِبال َّن ْو ِح � أَ ْن ِد َي ُة ال ُعلَ��ى
مذَ م��اً
َ�ش ْه ٌر ِب ِه َ�ش َه َر ت � أُ َم َّي ُة خِ ْ
اَ ح َّل ُه ْم
َف َع ِج ْب ُت َح َّتى ُقل ُْت مِ ْل ل َ
َ��ت
َو ِب َع ْي ِن ِه ُز َم ُر َّ
ال�ضلاَ َل ِة � أَ ْق َبل ْ
��م
َ�ص ُاح ْو ا ِب ِه َن ْهباً َف َها ُه َو ُم َق َّ�س ٌ
ـــ��م
َما َوق َُّروا ِم ْن� آَ ِل ِه َ�ش ْيخ��اً َو َل ْ
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م َّ��ر ُم
ال�س ُل َّو حُ َ
َو ا ْعل َْم ِب�أَ َّن ِب ِه ُّ
��م
َي ْ��و ٌم ُيذَ لُّ ِّ
الد ُين فيه ف َُي ْه َ�ض ُ
��م
َو ْ�س ٌم َب َر ْغ ِم َع ُد ِّو ِه ُه َو ِم َي�س ُ
ال��د ُم
َع ْب ٌد َج َرى ِم ْن َن ْح ِر َ�س ِّي ِد ِه َّ
َ�س ِئ َم ْت ِن َي ا ْل َعل َْيا ُء ْ � إن َ� أ نَا � أَ ْ�س���أَ ُم
��م
ِلل ِْج ِّن ِفي ِه ِلل ِّن َيا َح ِة َم ْو ِ�س ُ
الر ْك ُن ُ�ض ْع ِ�ض َع وا َحل ِط ُيم َو َز ْم َز ُم
َو ُّ
��ات َوكُ ��لُّ نَ��ا ٍد َم��� مَ ُأت
َواملَ��كْ ُ��ر َم ُ
يِ الدينِ َف ْه َو مخُ��ذَّ ُم
َف َت َك ْت ِب ِه ف ِّ
غ ََ�ض ُب الإ َل ِه َوك َْي َف َع ْن ُه ْم َي ْح ُل ُم
��م
َع ْدواً َعلَى َح َر ِم الإِ َما َم ِة َت ْه ُج ُ
��م
َب نْ َي ال ِع َدى َو َب َن ُات� أَ ْح َم َد َم ْغ َن ُ
��م
َي ْن ُج َّ
ال�ش َب ُ
اب ِوط ْف ُل ُه ْم لاَُ  ي ْر َح ُ

شعبي:

ه���ل ع���اش���ور ه��ل��ن دم����ع ي���ا ع��ي��ون��ي
ق����وم����ي ي����ا خ���ل���ق ب���ح���س�ي�ن ع���زون���ي
ه����ل ع����اش����ور م����ن ي����دخ����ر ب���واك���ي���ه
وب����ع����اش����ور زي����ن����ب غ������دت م��س��ب��ي��ه
ي��وي��ل��ي ض��ل��وع��ه��ا م���ن احل����زن محنيه
ت���ن���ادي ي���ا ه��ل��ي م���ن ال��ي��س��ر ف��ك��ون��ي
أبو ذ ّية:

م����ا الج�����ل ال����ث����واب ب��ك��ي��ت واج�����ره
ل���چ���ن ن����ار ب��ص��م��ي��م ال��گ��ل��ب واج����ره
م��ص��اب ح��س�ين آب����د م���ا ص����ار واج����ره
ف������رض ك�����ل ي������وم ن���ن���ص���ب���ل���ه ع���زي���ه
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عن �أمير الم�ؤمنين� ,Qأنّه قالّ � :إن اهلل تبارك وتعالى
ّاطلع �إلى الأر�ض فاختارنا ،واختار لنا �شيعة ين�صروننا ،ويفرحون
لفرحنا ،ويحزنون لحزننا ويبذلون �أموالهم و�أنف�سهم فينا� ،أولئك
منّا و�إلينا.
وعن الإمام الر�ضا� ,Qأنّه قالّ � :إن المح ّرم �شهر كان �أهل
الجاهل ّية يح ّرمون فيه القتال ,فا�ستُح ّلت فيه دما�ؤنا ،و ُهتكت فيه
و�سبي فيه ذرارينا ون�سا�ؤنا ،و�أُ�ضرمت النيران في م�ضاربنا،
حرمتناُ ،
وان ُت ِهب ما فيها من ثقلنا ،ولم ُت ْر َع لر�سول اهلل حرمة في �أمرنا؛ � ّإن
يوم الح�سين �أقرح جفوننا ،و�أ�سبل دموعنا ،و� ّ
أذل عزيزنا ب�أر�ض
كرب وبالء ،و�أورثنا الكرب والبالء �إلى يوم االنق�ضاء ،فعلى
ٍ
فليبك الباكون ,ف� ّإن البكاء عليه ّ
يحط الذنوب
مثل الح�سين ِ
العظامّ .ثم قال :Qكان �أبي �إذا دخل �شهر المح ّرم ال ُيرى
�ضاحكاً ,وكانت الك�آبة تغلب عليه ح ّتى يم�ضي منه ع�شرة �أ ّيام،
ف�إذا كان يوم العا�شر كان ذلك اليوم يوم م�صيبته وحزنه وبكائه
ويقول :هو اليوم الذي ُقتل فيه الح�سين �صلى اهلل عليه.
وعن �أبي هارون المكفوف قال :قال لي �أبو عبد اهلل :Qيا
�أبا هارون �أن�شدني في الح�سين ,Qقال :ف�أن�شدته ,قال :فقال
لي� :أن�شدني كما تن�شدون يعني -بال ّرقة ،-قال :ف�أن�شدته:
21

��د ِث ا ُحل َ�س�ْيننْ ِ
�أُ ْم ُ��ر ْر َعلَ��ى َج َ
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���ظ ِ
��ل ِ َ أل ْع ُ
���م��� ِه ال�� َّز ِك َّ��ي�� ْه
فَ�� ُق ْ

قال :فبكى ّثم قال :زدني ،ف�أن�شدته الق�صيدة الأخرى ،قال:
فلما فرغت قال:
فبكى و�سمعت البكاء من خلف ال�ستر ,قالّ :
يا �أبا هارون من �أن�شد في الح�سين �شعراً فبكى و�أبكى ع�شرة
كتبت لهم الجنّة ،ومن �أن�شد في الح�سين �شعراً فبكى و�أبكى
خم�سة كتبت لهم الجنّة ،ومن �أن�شد في الح�سين �شعراً فبكى
و�أبكى واحداً كتبت لهما الجنّة ,ومن ُذكر الح�سين عنده فخرج
من عينيه من الدمع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على اهلل ع َّز
َّ
وجل ،ولم ير�ض له بدون الجنّة.
وعن الر ّيان بن �شبيب قال :دخلت على الإمام ال ّر�ضاQ
يوم من المح َّرم ,فقال لي :يا بن �شبيب� ,أ�صائ ٌم �أنت؟
في �أ ّول ٍ
فقلت :ال ,فقالَّ � :إن هذا اليوم هو اليوم ا ّلذي دعا فيه زكر ّيا
ر َّبه ع َّز َّ
وجل فقال } :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ { فا�ستجاب ا ُهلل له و�أم َر المالئك َة فنادت
زكر ّيا وهو قائ ٌم ي�ص ّلي في المحراب � ّأن َ
اهلل ُي ّب�ش ُر َك بيحيى،
ف َمن �صام هذا اليوم ّثم دعا َ
اهلل ع َّز َّ
وجل ا�ستجاب ا ُهلل له كما
ا�ستجاب لزكر ّيا.
َّثم قال :يا بن �شبيب � َّإن المح ّرم هو ال�شهر ا ّلذي كان � ُ
أهل

َ
الجاهل ّية فيما م�ضى يح ّرمون فيه ّ
والقتال لحرمته ،فما
الظ َلم
عرفت هذه الأُ ّم ُة حرم َة �شهرها ،وال حرم َة نب ِّيها ،لقد قتلوا في
هذا ّ
ال�شهر ذ ّريته ،و�س َبوا ن�ساءه وانتهبوا ثق َله فال غفر اللهَّ لهم
ذلك �أبداً.
علي
يا بن �شبيب� ,إن كنت باكياً ل�شي ٍء ِ
فابك للح�سين بن ّ
بن �أبي طالب ,Qف�إنَّه ُذ َبح كما ُيذبح الكب�ش ،و ُقتل معه من
�أهل بيته ثماني َة ع�ش َر رج ًال ،ما لهم في الأر�ض �شبيهون ،ولقد
ال�سماوات ال�سب ُع والأر�ضون لقتله...
بكت
ُ
يا بن �شبيب ,لقد حدّ ثني �أبي عن �أبيه عن جدّ ه �أنّه ّلما ُقتل
جدّ ي الح�سين� ,Qأمطرت ال�سما ُء دماً وتراباً �أحمر.
يا بن �شبيب �إن بكيت على الح�سين ,Qح ّتى ت�صي َر
دموع َك على خدّ يك غفر ا ُهلل لك َّ
ذنب �أذنب َت ُه �صغيراً كان �أو
ُ
كل ٍ
كبيراً ،قلي ًال كان �أو كثيراً.
يا بن �شبيب� ,إن �س ّر َك �أن تلقى اللهَّ ع ّز ّ
ذنب عليك
وجل وال َ
فزُر الح�سين.Q
ت�سكن َ
الغرف المبن ّية في الجنّة مع
يا بن �شبيب �,إن �س َّر َك �أن َ
النبي Pفالعن قتل َة الح�سين.Q
ّ
يا بن �شبيب� ,إن �س َّر َك �أن يكون لك منالثواب ُ
مثل ما ِل َمن
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ا�ستُ�شهد مع الح�سين Qفقل ,متى ما ذكرته :يا ليتني كنت
معهم ف�أفو َز فوزاً عظيماً.
يا بن �شبيب� ,إن �س َّر َك �أن تكون معنا في الدّ رجات العلى من
الجنان فاحزن لحزننا ،وافرح لفرحنا ،وعليك بواليتنا ،فلو � َّأن
رج ًال تو ّلى حجراً لح�شره اللهَّ معه يوم القيامة.
وكان الإمام يقول ذلك ودموعه جاريه على خدّ يه ,وهكذا حال
جميع ال ّأئمة  ,Rفقد كانوا يقيمون مجال�س العزاء والبكاء
لم�صاب �س ّيد ال�شهداء ,Qوالمع ّزى في هذه الأ ّيام �صاحب
الع�صر والزمان الذي يقول فيه مخاطباً جدّ ه الح�سين :Qيا
جدّ اه ...فلئن �أخّ رتني الدهور ،وعاقني عن ن�صرك المقدور ،ولم
�أكن لمن حاربك محارباً ،ولمن ن�صب لك العداوة منا�صباً،
فلأندبنّك �صباحاً وم�سا ًء ،ولأبك َي َّن عليك بدل الدموع دماً،
ح�سرة عليك وت� ّأ�سفاً على ما دهاك وتل ّهفاً ،ح ّتى �أموت بلوعة
وغ�صة االكتياب.
الم�صاب ّ
وكيف ال يبكي وال يحزن وقد �أريق في مثل هذه الأ ّيام دماء
حفيد ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله ,ودا�ست الخيل بحوافرها
�صدره ّ
وه�شمت عظامه ,ويرى �أ ّمه الزهراء تبكي على م�صاب

ولدها الح�سين وهي التي ر�أت الم�شاهد المر ّوعة ,لذلك يروى
ّلما كان يوم العا�شر من المح ّرم دنت من ذلك الج�سد تعاينه,
(اهلل �أكبر �أم ترى ولدها بهذه الحالة ,ماذا ت�صنع؟) �صرخت
بني قتلوك
وابناه ,وامقتواله ،واذبيحاه ،واح�سيناه ،واغريباه ،يا ّ
وما عرفوك ومن �شرب الماء منعوك.
وك�أنّي بها تنادي ب�صوت حزين:
أن����ـ����ا ال����ـ����وال����ده ي����ح����س��ي�ن ي����ا ب��ن��ي
ي����ـ����م����ن ري����ت ذ ّب����اح����ك ذب����ح����ن����ي
اس���ع���دن���ي ع���ل���ى اب���ن���ي ي���ال���ت���ح���ب���ن���ي
م���ص���اب���ة ت���ره ب���گ���ل���ب���ي وش���ع���ب���ن���ي
يحسني يا بني هيّجت حز ني عليّه
أل جلك بگبر ي ال بسة ثيا ب ا لعز ية
أ بـكي عليكم يا ضحا يا ا لغا ضر يّه
اللهَّ ك���ات���ب ك���رب�ل�ا حت���وي���ك ي���ح���س�ي�ن
أن�������ا ال�������وال�������ده وال����گ����ل����ب ل���ه���ف���ان
وادور ع�����زى اب���ن���ي وي�����ن م����ا ك���ان
أوي���ل��اه ع��ل��ى اب���ن���ي امل�����ات ع��ط��ش��ان
ول��ع��ب��ت ف���وگ ص����دره اخل��ي��ل م��ي��دان
25

وك�أنّي بها تنا�شد الباكين على م�صاب ولدها الح�سين:Q
وي������ن������ه ال�����ي�����واس�����ي�����ن�����ي ب���ش���ي���ع���ة
ع���ل���ى ح���س�ي�ن وأوالده ورض���ي���ع���ه
واب����������نوال������������دهع���ي��ن ال���ط���ل���ي���ع���ة
ع���ل���ىال��ع��ل��گ��م��ي ك���ف���وف���ه گ��ط��ي��ع��ه
ع������ ّب������اس ن��������امي ع������ل ش���ري���ع���ة
ال�ضل ِْع ُم ْع َول
��ت ِط َيب َة ُم ْع ِو ًال َف َع ِّر ْج َعلَى َمكْ ُ�س َور ِة ِّ
�أَ َيا نَ ِاعي��اً �إ ِْن ِج ْئ َ
م َّدل
َو َح ِّد ْث مِبَا َم َّ
���ض ال ُف َ�ؤا َد ُم َف ِّ�صل �أَف َِاط ُم َل ْ��و ِخل ِْت ا ُحل َ�س نْ َي جُ َ
��ات َعطْ َ�شاناً ِب َج ْن ِب ف َُر ِات �إِذاً َللَطَ ْم ِ
��م ِع ْن َد ُه
��ت ا َخل َّ
َوق َْد َم َ
��د ف َِاط ُ
�����ر ْي ِ
���ال���و َج��� َن ِ
���ات
�����ت َد ْم����� َع ال��� َع�ْي�نْ ِ ِب َ
َو�أَ ْج َ
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الليلة الثالثة:
مجلس وداع اإلمام الحسين  Qمدينة ج ّده

�أَ ْف ِ
��دي ُح َ�س ْيناً ِح نْ َي َخ َّف ُم َو ِّدعاً
َوافَ��ى �إ ىَِل َتو ِد ْي ِع�� ِه َو ُف���ؤَا ُد ُه
�ير �شُ ُجو ِن ِه
َ��دا َي ُب ُّ
َوغ َ
��ث َل�� ُه َز ِف َ
َيا َج ُّد َح ْ�س ِبي َم��ا �أُكَا ِب ُد ِمن َع َنا
َف�أَ َج َاب ُه�َ :ص�براً ُب َن َّي َعلَى الأَذَى
��د َح َب��اكَ ا ُهلل َ�أم��راً مَل َي ُكن
َو َل َق ْ
َو َك�أَ َّّن ِن��ي ِب َ
��ي ِب َك َربل
��ك َي��ا ُب َن َّ
َو َل َق��د َر�آ ُه مِبَ�ش َه ٍ
��د ِم��ن َزي َن ٍ
��ب
الثى
ُمل َق ًى ِب َر َ
م�ضا ِء ال َه ِج ِري َعلَى رَّ َ
�ص��ر ٍع ُ�س ِف َكت َعلَي�� ِه ِد َما�ؤُ ُه
يف َم َ
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َ�ْب�اً ِب�� ِه ِث ْق��لَ ال ُّن ُب َّ��و ِة �أَ ْو َد َع��ا
ق رْ
مِب َدى ال ِف َ��ر ِاق َي َ
��كا ُد �أَ ْن َي َت َقطَّ َعا
رف ُيذ ِري الأَد ُم َعا
ِب َ�ش َكا ِت ِه َوالطَّ ُ
يِف َه ِ
���ض امل َْ�ض َج َعا
الدنْ َيا َي ُق ُّ
��ذ ِه ُّ
َح َّت��ى َت َنالَ ِب��ذَ ا املَ َق��ا َم ا َلأر َف َعا
ال�ش َها َد ِة ظَ ُهر ُه َل َك ِّطَي َعا
ِب ِ�س َ��وى َّ
ال�س ُي ِ
��وف ُم َب َّ�ض َعا
مُت ِ�س��ي َذ ِبيحاً ِب ُّ
ه��را َم َعا
ُه َ��و َ
��ي َ ُو�أ ُّم ُه ال َّز َ
والو ِ�ص ُّ
��در ُه َوالأَ�ض ُل َعا
ال�س َنا ِب ُك َ�ص َ
َتطَ �أُ َّ
�أَ ِفدي ِب َن ِ
َ�صر َعا
ف�س��ي ِمن ُه َذاكَ امل َ

شعبي:

وص��ل ويلي القبر ج��ده وبكه احسني
ي����ودع����ه وال����دم����ع ي��ه��م��ل م����ن ال��ع�ين
ه���وى ف���وق ال��ض��ري��ح وص����اح ص��وت�ين
ي����ج����دي م����ف����ارق����ك غ���ص�ب�ن ع��ل��ي��ه
ي��ج��دي ب��وس��ط حل���دك ض��م��ن��ي وي���اك
ت���ران���ي ال���ض�ي�م ش��ف��ت��ه ع��ق��ب ع��ي��ن��اك
ي���ق���ل���ه ي�����ا ح���ب���ي���ب���ي وع�������دك ه���ن���اك
ت����������روح وت�����ن�����ذب�����ح ب����ال����غ����اض����ري����ه
ت������روح وت���ن���ذب���ح ي��ح��س�ين ع��ط��ش��ان
وت��ب��ق��ى ع��ل��ى االرض م��ط��روح ع��ري��ان
وي��ظ��ل ج��س��م��ك ل��ع��ن��د اخل��ي��ل م��ي��دان
وال ت���ب���ق���ى م�����ن ض����ل����وع����ك ب��ق��ي��ه
أبو ذ ّية:
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ي��ح��ق اله���ل ال��س��م��ا ي��ح��س�ين تنصاب
م������آمت وال����ع����ي����ون ع���ل���ي���ك ت��ن��ص��اب
م��ص��اب��ك م���ا مب��ث��ل��ه ال���ن���اس ت��ن��ص��اب
ي��ب��كّ ��ي ال��ص��خ��ر واع���ظ���م ك���ل رزي���ه

هم
روى عن جابر ،عن ّ
علي ،Lقالّ :لما ّ
محمد بن ّ
الح�سين Qبال�شخو�ص عن المدينة �أقبلت ن�ساء بني عبد
ّ
المطلب
فيهن الح�سين،Q
َ
فاجتمعن للنياحة ح ّتى م�شى ّ
تبدين هذا الأمر مع�صية هلل ولر�سوله،
فقال� :
أن�شدكن اهلل �أن َ
ّ
فقالت له ن�ساء بني عبد ّ
المطلب :فلمن ن�ستبقي النياحة
وعلي وفاطمة
والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات فيه ر�سول اهلل ّ P
ورق ّية وزينب و�أ ّم كلثوم ,فنن�شدك اهلل جعلنا اهلل فداك من الموت
يا حبيب الأبرار من �أهل القبور.
عمة الح�سينQ
ّثم � ّإن ن�ساء بني ها�شم � َ
أقبلن �إلى �أ ّم هاني ّ
وقلن لها :يا �أ ّم هاني �أنت جال�سة والح�سين Qمع عياله عازم
فلما ر�آها الح�سين Qقال:
على الخروج! ف�أقبلت �أ ّم هاني ّ
عمه! ما الذي جاء
عمتي �أ ّم هاني؟ قيل :نعم .فقال :يا ّ
�أَ َما هذه ّ
بك و�أنت على هذه الحالة؟ فقالت :وكيف ال �آتي ،وقد بلغني
� ّأن كفيل الأرامل ذاهب عنّيّ ،ثم �إنّها انتحبت باكية ،وتمثّلت
ب�أبيات �أبيها �أبي طالب:Q
َو�أَ ْب َي ُ�ض ُي ْ�س َت ْ�س َقى ال َغ َما ُم ِب َو ْج ِه ِه ِث َم ُال َالي َتا َمى ِع ْ�ص َم�� ٌة ِللأَ َرا ِملِ
��د ُه يِ ْف ِن ْع َم�� ٍة َوف ََو ِا�ضلِ
َت ُط ُ
��م ِع ْن َ
وف ِب�� ِه ال ُهلاَّ ُك ِم ْن � ِآل َه ِا�ش ٍم َف ُه ْ

ّثم قالت� :س ّيدي! و�أنا متط ّيرة عليك من هذا الم�سير لهاتف
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�سمعت البارحة يقول:

���ش َفذَ ل ِ
��ن ق َُر ْي ٍ
َّ��ت
��ن � ِآل َه ِا�ش ٍم �أَذَلَّ ِرقَاب��اً ِم ْ
َو�إ َِّن َق ِت ْيلَ الطَّ ِّف ِم ْ
وف َو َجل َِّت
َح ِب ْي ُب َر ُ�س ِول ا ِهلل مَ ْل َي ُك ف َِاح�شاً �أَ َبانَ ْت ُم ِ�ص ْي َب ُت�� ُه ا ُلأ ُن َ

عمه! ال تقولي من قري�ش ،ولكن
فقال لها الح�سين :Qيا ّ
قوليّ � :
عمه! ّ
كل الذي
أذل رقاب الم�سلمين فذ ّلتّ ،ثم قال :يا ّ
مقدّ ر فهو كائن ال محالة ,وقال:Q
��وم َي ْغ ِل ُب َون ْاب َن غَا ِل ٍب َو َل ِك ْن ِب ِع ِلم ال َغ ْي ِب ق َْد ق ُِّد َر الأَ ْم ُر
َو َما ُه ْم ِب َق ٍ

فخرجت �أ ّم هاني من عنده باكية ،وهي تقول:

��ن َم ِد ْي َن ِة َج ِّد ِه
َو َما �أُ ُّم َه يِ
��ان َو ْح َد َها َ�س َاء َحا ُل َها ُخ ُر ْو ُج ُح َ�س نْ ٍي َع ْ
�َب� ُه َي ْب ُك َون ِم ْن �أَ ْج��لِ َف ْق ِد ِه
ال�شر ِْي ُ
َو َل ِك َّن َم��ا ال َقبرْ ُ َّ
��ف َو َم ْن ِب ِه َو ِم ْن رَ ُ
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الكوفي ،عن �أبيه ،عن جدّ ه� ،أنّه قال:
وروى عبد اهلل بن �سنان
ّ
خرجت بكتاب من �أهل الكوفة �إلى الح�سين ،Qوهو يومئذ
بالمدينة ،ف�أتيته فقر�أه فعرف معناه فقال� :أنظرني �إلى ثالثة
بالتوجه
�أ ّيام ,فبقيت في المدينة ّثم تبعته �إلى �أن �صار عزمه ّ
�إلى العراق ،فقلت في نف�سي �أم�ضي و�أنظر �إلى ملك الحجاز
كيف يركب وكيف جاللة �ش�أنه ،ف�أتيت �إلى باب داره فر�أيت
الخيل م�س ّرجة ،والرجال واقفين ،والح�سين Qجال�س على
كر�سي ،وبنو ها�شم حا ّفون به ،وهو بينهم ك�أنّه البدر ليلة تمامه
ّ

وكماله ،ور�أيت نحواً من �أربعين محم ًال ،وقد ز ّينت المحامل
بمالب�س الحرير والديباج .قال :فعند ذلك �أمر الح�سينQ
محارمهن على المحامل ،فبينما �أنا �أنظر
بني ها�شم ب�أن يركبوا
ّ
ب�شاب قد خرج من دار الح�سين Qوهو طويل القامة
و�إذا ٍّ
تنحوا يا
وعلى خدّ ه عالمة ووجهه كالقمر الطالع ،وهو يقولّ :
بني ها�شم! و�إذا بامر�أتين قد خرجتا ,من الدار وهما تج ّران
�أذيالهما على الأر�ض حيا ًء من النا�س ،وقد ح ّفت بهما �إما�ؤهما،
ال�شاب �إلى محمل من المحامل وجثا على ركبتيه،
فتقدّ م ذلك ّ
و�أخذ بع�ضديهما و�أركبهما المحمل ،ف�س�ألت بع�ض النا�س
عنهما فقيل� :أ ّما �إحداهما فزينب ،والأخرى �أ ّم كلثوم بنتا �أمير
الم�ؤمنين؛ فقلت :ومن هذا ال�شاب؟ فقيل لي :هو قمر بني
ها�شم الع ّبا�س بن �أمير الم�ؤمنينّ ,ثم ر�أيت بنتين �صغيرتين ك� ّأن
اهلل تعالى لم يخلق مثلهما ،فجعل واحدة مع زينب ،والأخرى
مع �أ ّم كلثوم ،ف�س�ألت عنهما ،فقيل لي :هما �سكينة وفاطمة بنتا
الح�سينّ ,Qثم خرج غالم �آخر ك�أنّه البدر الطالع ف�س�ألت
علي الأكبر ابن الح�سينّ ،Qثم خرج
عنه ،فقيل لي :هو ّ
غالم ووجهه كفلقة القمر ،ومعه امر�أة ،ف�س�ألت عنهما؟ فقيل
لي� :أ ّما الغالم فهو القا�سم بن الح�سن المجتبى ،واالمر�أة �أ ّمه,
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تنحوا
تنحوا عنّي يا بني ها�شم! ّ
�شاب �آخر وهو يقولّ :
ّثم خرج ّ
فتنحى عنه بنو ها�شم ،ف�س�ألت عنه؟ فقيل
عن حرم �أبي عبد اهللّ ،
لي :هو زين العابدين ابن الإمامّ ،ثم اركبوا بق ّية الحرم والأطفال
فلما تكاملوا نادى الإمام� :Qأين �أخي� ،أين
على المحاملّ ,
كب�ش كتيبتي� ،أين قمر بني ها�شم؟ ف�أجابه الع ّبا�س :ل َّب ْيك ل َّبيك
يا �س ّيدي! فقال له الإمام :Qقدّ م لي يا �أخي جوادي ,ف�أتى
الع ّبا�س بالجواد �إليه وقد ح ّفت به بنو ها�شم ،ف�أخذ الع ّبا�س
بركاب الفر�س ح ّتى ركب الإمامّ ،ثم ركب بنو ها�شم ،وركب
الع ّبا�س وحمل الراية �أمام الإمام.
س���ار ح���س�ي�ن وام���س���ه احل���رم م���غ���ب���ر
أوي����ل����ي وامل����دي����ن����ة غ����دت ت����ص����ف����ر
ط����ل����ع����وا آل ه����اش����م ع����ن وط����ن����ه����م
اوظ���ل خ���ال���ي ح���رم ج���ده���م ب���ع���ده���م
س���اروا ل���ي���ل���ه���م واب���ع���د ظ���ع���ن���ه���م
ا و لن صو ت ا لعليلة ا بگلب محتر
وك�أنّي بالح�سين Qوقد م ّر على قبور الأح ّبة يو ّدعهم ،فم ّر
بقبر �أخيه الح�سن ّثم م ّر بقبر �أُ ّمه الزهراء فوقف و�س ّلم عليها ,و�إذا
بالجواب :وعليك ال�سالم يا حبيبي يا ح�سين...

يحسني يا بني هيّجت حز ني عليّه
أل جلك بگبر ي ال بسة ثيا ب ا لعز ية
أ بكي عليكم يا ضحا يا ا لغا ضر يّه
اهلل ك���ات���ب ك���رب�ل�ا حت���وي���ك ي���ح���س�ي�ن
يابني مصابك بالطفوف يشيّب الراس
گلي عليمن انتحب ي��ا واف���ي ال��ب��اس
الب��ن��ك ع��ل��يّ يوال لبو فاضل العبّاس
يبگه اعله نهر العلگمي من غير كفني
�أقول :م�ضى الح�سين و�أهل بيته و�أ�صحابه ح ّتى نزلوا في
�أر�ض كربالء ورايات الها�شم ّيين ترفرف فوق ر�ؤو�س الها�شم ّيات
إحداهن ر�أ�سها ر�أت راية �أبي الف�ضل الع ّبا�س
فك ّلما رفعت �
ّ
خرجن
لهن ,كيف
َ
ولكن َح ّر قلبي ّ
و�إخوته وبق ّية �آل �أبي طالبْ ,
�شمالهن،
يمينهن ,وزج ٌر عن
خرجن وال�شمر عن
من كربالء؟
َ
ّ
ّ
ماح
وك ّلما رفعت واحد ٌة ّ
منهن ر�أ�سها ر�أت ر�ؤو�س ُحما ِتها على ال ّر ِ
العالية:
مشينة و ا لد مع يجر ي ا عله ا خلد و د
وه����م����وم ال����گ����ل����ب ح����م��ل�ان وت����زود
ع���گ���ب ه���ذا ال���ول���ي امل���ع���روف ب���اجل���ود
وع��گ��ب ذاك األخ��و امل��گ��ط��وع ال��زن��ود
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و عگب شبه ا لنبي ا لعلتر ب ممد و د
وعگب ذيك األقمار الصيد األسود
شمر يحد ي بضعنة و نا گتي يگو د
ولكن الم�شهد الأعظم على قلب موالتنا زينب يوم الحادي ع�شر
ّ
من المح ّرم عندما �أرادوا �أن يركبوا الن�ساء والأطفال على النياق,
تذ ّكرت الحوراء خروجها من المدينة بذاك الع ّز والدالل فالتفتت
العلقمي و�صاحت� :أخي ع ّبا�س� ,أنت الذي �أخرجتني
�إلى ناحية
ّ
من منزلي ,و�أركبتني في محملي ,قم الآن وركب �أختك زينب...
ي�����ع����� ّب�����اس ي����خ����وي����ه م����ن����ت����ه ال���ل���ي
جبتني وب����ي����دك ي���ع���زي رك��ب��ت��ن��ي
وط���������ول ال�����������درب م������ا ف���ارگ���ت���ن���ي
إگ�����ع�����د ي����خ����وي����ه وش���������وف م��ت��ن��ي
ت��������رى س�����ي�����اط زج��������ر ال����ورم����ت����ن����ي
َه���ذِ ي ِن���سَ ���اؤُكَ َم���نْ َي���كُ ���وْ نُ ِإذَا سَ ���ر َْت
ِف���ي األَسْ ��� ِر سَ ���ا ِئ��� ُق���هَ ���ا َو َم���نْ حَ ���ادِي���هَ ���ا؟
��رب ُم��� ُت���و ِن���هَ ���ا
��ض� ِ
َأ َي���سُ ���و ُق���هَ ���ا زَجْ ��� ٌر ِب� َ
��ب َأ ِب��� ْي���هَ ���ا؟
وَال���شِّ ���مْ ��� ُر َي���حْ ���دُ و َه���ا ِب���سَ � ِّ
�ت َت� ُ�ص��وْ ُن��هَ ��ا
�س َأ ْن� َ
َع��جَ ��ب � ًا َل��هَ ��ا ِب��ا َأل ْم� ِ
وَال���� َي����وْ َم آلُ ُأ َم���� َّي����ةٍ ُت���� ْب����دِ َي����ه����ا!

الليلة الرابعة:
مجلس شهادة األصحاب (رضوان اهلل عليهم)

م َّم ٍ
َه ِ
��د َ�س َاحا ُت َها
��ذي ُر ُب ُ
��وع حُ َ
و�سى َخا ِئفاً
وج ُم َ
َخ َر َج ا ُحل َ�س ُني ُخ ُر َ
َف َت َعا َه َد ْت يِف ِح ْف ِ
��ظ ِذ َّم ِة �أَ ْح َم ٍد
اب َو ُط ِّر َز ْت
َح َّتى �إِذَا َ�ض َر ُبوا ال ِق َب َ
ُ��وط املُ ْح َ�ص ِ
قَا َم َت حَت ُ
ن��ات َك�أَ َّنها
و���ش �أُ َم َّي ٍة َت ْر ُج��و َب�أَ ْن
��ت ُج ُي ُ
َف�أَ َت ْ
��م �إ اَِّل �أَ ْن ُت َرى
��ي َّ
ال�ض ْي ِ
َف�أَ َب��ى �أَ ِب ُّ
َف ُهن��اكَ َب َان ِم َن ِ
الك َ��ر ِام ِح َف ُاظها
���س املَ ُن��ونُ َت َه َّلل َْت
ق ْ
َ��و ٌم ِ�إذَا َع َب َ
الر َدى
َي َت َ�س َاب ُق َ
��ون ِل ْ
��ور ِد َم ْ�ش َر َع ِة َّ
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قَد �أَق َف َر ْت َوا�س َت ْو َح َ�ش ْت �أَعلاَ ُم َها
�ضم َرت�� ُه ِل َئا ُم َه��ا
ُم رَ َتقِّب��اً َم��ا �أَ َ
ات �أَنْ َ�ص��ا ِر الإِ َل�� ِه ِك َرا ُم َها
َ�س��ا َد ُ
ال�س ْم�� ِر َوال ِب ِ
الرق َِاق ِخ َيا ُمها
ي�ض ِّ
ِب ُّ
��د َو َها ِت َ
��اب �أُ َجا ُمها
�أُ ْ�س ٌ
يك ال ِّق َب ُ
ُي ْع ِط��ي املَذَ لَّ�� َة َوال ِق َي��ا َد ُه َما ُم َها
��وم قَتا ُمها
َ�ش ْع َ��و َاء َيل َْح ُ
��ق ِبال ُّن ُج ِ
طار ِ�ض َرا ُمها
َولَظَ ى ا ُحل ُر ِ
وب ق َْد ْا�س َت َ
الو ُجو ُه َو مَ ْل َت ِط ْ�ش �أَ ْحلاَ ُمها
ِتل َْك ُ
ف ََك�أَ َّن َـم��ا َقطَ �� َع ا َحل َي��ا َة َم َرا ُم َه��ا

شعبي:

دون اح���س�ي�ن ب���ذل���وا ذي����ك االرواح
اوي��ل��ي او گ��ض��وا كلهم ف���رد مصباح
او مت اح���س�ي�ن م���ف���رد ي��ص��ف��گ ال����راح
عگبهم وي���ل گلبي او تهمل العني
ه�����ووا ك��ل��ه��م ي��وي��ل��ي ع��ل��ى ال��وط��ي��ه
او ص�������ارت ه�����دف ل���س���ه���ام امل��ن��ي��ه
اراض����ي����ه����م ب���گ���ت وح����ش����ه وخ��ل��ي��ه
اظ��ل��م��ت ع��گ��ب ال����ب����دور امل��زه��ري��ن
أبو ذ ّية:

ي����ب����و ال���ي���م���ه ش�����رف ح���ب���ك ش��م��ل��ن��ا
اشكتبنا ع��ل��ى ال��ق��ل��ب ت���دري شملنا
وح�����ق رب�����ي ال�������ذي ج����ام����ع ش��م��ل��ن��ا
للموت م��ا نعوفك ي�بن ح��ام��ي احلميه
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قال ابن �أبي حديد :قيل لرجل �شهد يوم ّ
الطف مع عمر
بن �سعد :ويحك! �أقتلتم ذ ّر ّية ر�سول اهلل !Pفقال :ع�ض�ضت
بالجندل� ،إنّك لو �شهدت ما �شهدنا لفعلت ما فعلنا ،ثارت علينا
ع�صابة� ،أيديها في مقاب�ض �سيوفها كالأ�سود ال�ضارية ّ
تحطم
الفر�سان يميناً و�شما ًال ،وتلقي �أنف�سها على الموت ،ال تقبل
الأمان ،وال ترغب في المال ،وال يحول حائل بينها وبين الورود
على حيا�ض المن ّية� ،أو اال�ستيالء على الملك ،فلو كففنا عنها
رويداً لأتت على نفو�س الع�سكر بحذافيرها ،فما كنّا فاعلين ال
�أ ّم لك!
وكانوا كما و�صفهم ال�س ّيد مح�سن الأمين:
َّ��ق يِف ُب ُط ِ
��اح
َي َت َ�س َاب ُق َ
��م َ�س ْي��لٌ َت َدف َ
��ون ِبطَ ِ
��ون �إ ىَِل َ
الوغَ��ى ف ََك�أَ َّن ُه ْ
��اح
��م يِف ا َحل ْ��ر ِب �إ اَِّل أ�َ َّن ُه ْم اَل َي ْق َب ُل َ
��ون َم َقا َل�� َة ال ُّن َّ�ص ِ
َم��ا َع َاب ُه ْ
ال�س َما ِب ُن ُف ِ
��اح
��م الأَ ْر َب ِ
و�س ِه ْم ف ََح ُظ��وا َل َد ْي�� ِه ِب َ�أ ْغ َن ِ
ق َْد َت َاج ُ��روا َر َّب َّ

ومن هنا ف� ّإن ّ
كل زائر حينما يقف على قبور �أ�صحاب الح�سين
يقول كما يع ّلمنا الإمام ال�صادق :Qب�أبي �أنتم و�أ ّمي ,طبتم
وطابت الأر�ض التي فيها ُدفنتم وفزتم فوزاً عظيماً ,فيا ليتني كنت
معكم ف�أفو َز معكم .نعم ,ه�ؤالء عرفوا مقام الح�سين فتقدّ موا
وقاتلوا و ُقتلوا بين يديه ,فلم يجد �أ�صحاب الإمام الح�سين ما
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يخيفهم ,ولذلك لما �أ�صبح يوم العا�شر من المح ّرم ع ّب�أ عمر
بن �سعد جي�شه لقتال الح�سينّ ,Qثم �صاح :يا دريد� ,أ ْد ِن
رايتك ,ف�أدناها فوقف تحتها و�أخذ �سهماً وو�ضعه في كبد قو�سه
ورماه نحو مع�سكر الح�سين وقال :ا�شهدوا لي عند الأمير ب�أنّي
�أ ّول من رمى فتبعه الجي�ش على ذلك فلم يبق �أحد من �أ�صحاب
الح�سين � اّإل و�أ�صابه من تلك ال�سهام �شيء ,فقال الح�سين
لأ�صحابه :قوموا رحمكم اهلل ,قوموا يا كرام �إلى الموت الذي
ال بدّ منه ,هذه ال�سهام ر�سل القوم �إليكم ,فحمل �أ�صحاب
الح�سين حملة واحدة واقتتلوا مع القوم ,فما انجلت الغبرة � اّإل
عن خم�سين �صريعاً من �أ�صحاب الح�سين ,Qوكان من
بينهم م�سلم بن عو�سجة فم�شى �إليه الح�سين ومعه حبيب بن
مظاهر فوقف الح�سين عند ر�أ�سه وقر�أ قوله تعالى }:ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ ,وكان بم�سلم رمق من الحياة فقال
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علي م�صرعك يا م�سلم �أب�شر بالجنّة ,ف�أجابه
له حبيب :لقد ع ّز ّ
م�سلمّ :ب�شرك اهلل بخير يا �أخي ,فقال حبيب :لو لم �أعلم �أنّي في
الأثر لأحببت �أن تو�صي � ّإلي ّ
أهمك ,ففتح م�سلم عينيه
بكل ما � ّ
وقال :يا حبيب� ,أو�صيك بهذا الغريب خيراً -و�أ�شار بيده �إلى

تق�صر عن ن�صرته…
الإمام الح�سين -قاتل دونه وال ّ
وص������ل������ت ي���ب���ن ظ������اه������ر م���ن���ي���ت���ي
م�������ا وص������ي������ك ب����ع����ي����ال����ي وب���ي���ت���ي
ب���احل���س�ي�ن واوالده وص��ي��ت��ي
فقال حبيب :لأنعمنّك عيناً…
وهلل د ّر ال�شاعر حينما يقول:
��م ُي ِ
ال�ش ِف ُيق َ�ش ِفي َقا
و�صي ِب ُن ْ�ص َر ِت�� ِه َّ
��اء َو ِع ْن َ
نَ َ�ص ُ��رو ُه �أَ ْح َي ً
��د َوفَا ِت ِه ْ
�أَ ْو َ�صى ْب ُن َع ْو َ�س َج�� ٍة َح ِبيباً قَا ِئ ًال ُت َقا ِتلُ ُدونَ ُه َح َّت��ى ا ِحل َما َم َتذُ وقَا

وهكذا تجد غالماً �صغيراً عمره �أحد ع�شر عاماً نظرت �إليه
بني ما وقوفك �إلى جانبي؟ �إذهب �إلى الحرب
�أ ّمه وقالت لهّ :
وب ّي�ض وجهي عند فاطمة الزهراءّ ,ثم جاءت �إليه و�ألب�سته المة
ام�ض �إلى الح�سين ,جاء
الحرب و�أعطته ال�سيف ,وقالت لهِ :
الغالم و�س ّلم على الإمام فر ّد ,Qوقال الإمام :هذا غالم ُقتل
�أبوه في الحملة الأولىّ ,
ولعل �أ ّمه ال ترغب بقتال ولدهاّ ,لما
�سمع الغالم ذلك قال :ال يا �س ّيديّ � ,إن �أ ّمي هي التي بعثتني
بني ,عد �إليها لع ّلها ت�أن�س بك ,عاد الغالم �إلى �أ ّمه,
�إليك ,فقالّ :
بني �أراك رجعت ,قال :بلى �أ ّماه ,قالت:
لما ر�أته �أ ّمه ,قالتّ :
ّ
لعل الح�سين قد ا�ست�صغر �سنّك� ,أقبلت به �إلى الإمام الح�سين,
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�س ّلمت عليه ,قالت� :س ّيدي �أبا عبد اهلل� ,أَفت َ
ُثك ُل �أ ّمك الزهراء
بولدها وال �أُثكل بولدي؟! �س ّيدي ,دع ولدي يقاتل بين يديك.
�أذن له الإمام ,برز هذا الغالم وهو ين�شد ال�شعر:
��م الأَ ِم�ي ِر ُ�س ُ��ر ُور ُف���ؤَا ِد َالب ِ�ش�ي ِر ال َّن ِذي�� ِر
�أَ ِم�يرِي ُح َ�س�ْيٌنْ ٌ َو ِن ْع َ
��ي َوف ِ
��ن نَ ِظريِ؟!
�����دا ُه َف َه ْ
��ل َت ْعل َُم َ
���م��� ٌة َوا ِل َ
��ون َل ُه ِم ْ
َ���اط َ
َع�� ِل ٌّ

40

وجدّ بالقتال �إلى �أن ُقتل و�إذا ب�أ ّمه ترك�ض تريد القتال ,فقال
إم�ض �إلى الغالم و�أنا
عليِ � ,
الإمام الح�سين لولده الأكبر :بني ّ
ولكن
�آتي بالأ ّم ,فتقدّ م الإمام �إليها� :أمة اهلل ارجعي �إلى الخيمةّ ,
علي الأكبر جاء �إلى الغالم ور�أى �شفتيه تتح ّركان و�إذا بالغالم
ّ
يقول� :س ّيدي ح ّولوا رحل �أ ّمي �إلى رحالكم� ,إنّها �صارت غريبة
وحيدة.
واهلل ي����ش����ب����ان ب��������اهلل ال ت����ون����ون
ت����ص����دع����ون گ���ل���ب���ي م������ن ت����ون����ون
ش������ب������ان م�����ث�����ل ال�������������ورد ي�����زه�����ون
ي���وس���ف���ه وع����ل����ى ال����غ����ب����ره ي���ن���ام���ون
الن�صراني وقد تع ّلقت به زوجته ,وهي
وهكذا تجد وهب
ّ
ت�س�أله �إلى �أين تم�ضي يا وهب وتتركني هنا؟ يقول لها �إرجعي,
فتقول له �أ ّمه :ال تلتفت �إليها يا وهب ,اذهب وب ّي�ض وجهي عند

يتوجه وهب ناحية الإمام الح�سين ,و�إذا ب�صوت
فاطمة الزهراءّ .
ي�صدح من خلفه يناديه :يا وهب ,قاتل دون الط ّيبين ,فداك
�أبي و�أ ّمي .نظر وهب و�إذا بزوجته ترك�ض خلفه ,عاد �إليها وهو
يقول� :أمة اهلل قبل قليل كنت تمنعينني عن القتال و�أراك الآن
تحثّينني ,ما الذي جرى؟ قالت :يا وهب ,ال تلمني � ّإن واعية
الح�سين ك�سرت قلبي ,فقال لها :ماذا �سمع ِته يقول؟ قالت:
ر�أيته بباب الخيمة واقفاً ينادي :هل من نا�صر ين�صرنا لوجه اهلل؟
هل من معين يعيننا؟
ي��گ��ل��ه��ا ه���ال���س���اع���ه ك���ن���ت مت��ن��ع��ي��ن��ي
ي���ه���ل احل�������ره ول���ف���ي���ت���ي ت��ش��ج��ع��ي��ن��ي
وص�����وت�����ك ب�����احل�����رب زي������د ون��ي��ن��ي
وع���ل���ى اخل���دي���ن س���ال���ت دم���ع���ة ال��ع�ين
ت���گ���ل���ه ال ت����ل����وم ال���گ���ل���ب ل�����و ه��م
ي���ح���گ حل���س�ي�ن جت�����ري دم���وع���ن���ا دم
واهلل ابو ال�سجاد �شفت بباب الخيم ينادي وال ح�صله بكربال
امعين
نادى وهب� :س ّيدي �أبا عبد اهلل ,خذ زوجتي �إليك� ,أقبل
الإمام الح�سين �إليها وقال� :أمة اهلل ُكتب القتل والقتال علينا
ارجعي ,قالت� :س ّيدي �أخاف �أن ُيقتل زوجي و�أُ�سبى من بعده,
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فقال لها الإمام� :أمة اهلل �أو ما تر�ضين �أن يكون م�صيرك كم�صير
زينب وعائلتي؟ قالت� :س ّيدي� ,أَ َوتُ�سبى زينب؟! قال :بلى ,من
مجل�س �إلى مجل�س ومن مكان �إلى مكان...
�أقول� :س ّيدي �أبا عبد اهلل� ,أنت كنت ترعى الن�ساء والأرامل
م�صائبهن ,ولكن �س ّيدي �أنا ال �أدري
روعهن وت�س ّلي
ّ
وتهدّ ئ من ّ
ما حالك عندما خرجت الحوراء زينب وهي تنادي :وا �أخاه
وا�س ّيداه واح�سيناه...
نعم �أقبلت عليها ال�سالم ح ّتى و�صلت �إلى م�صرع المولى
ر�أته يجود بنف�سه وجراحاته ت�شخب دماً ,جل�ست عند ر�أ�سه
و�أخذت تخاطبه وتك ّلمه� :أخي �أبا عبد اهلل ,ك ّلمني بحقّ جدّ نا
علي ,بحقّ �أ ّمنا فاطمة ك ّلمني ,فتح الإمام
ر�سول اهلل ,بحقّ �أبينا ّ
عينيه قال� :أخ ّية زينب لقد ك�سرت قلبي وزدت كربي ,ارجعي
�إلى المخ ّيم واحفظي لي العيال والأيتام...
تگله:
خ��وي��ه ان����ا ب��ع��ي��ن��ي ل��ب��اري��ل��ك ع��ي��ال��ك
وب������روح������ي ل���س���ك���ت���ل���ك اط���ف���ال���ك
خ����وي����ه امل�������وت ل����و ي����رض����ى ب���دال���ك
ن������������روح ك�������ل اح������ن������ا ف����������دا ل���ك

قالت� :أخي �أبا عبد اهلل �إلى من نلتجئ� ,إلى من نفزع من
بعدك؟ �أخي ح�سين ,مات جدّ نا ر�سول اهلل ففزعنا �إلى �أبيك
علي ففزعنا �إلى �أخيك الح�سن ,مات �أخوك
علي ,مات �أبونا ّ
ّ
الح�سن ففزعنا �إليك ,ف�إلى من نفزع من بعدك يا �أبا عبد اهلل؟
اب
�أَ ِخ��ي �إ َِّن َق ْل ِب��ي ق َْد َت َفطَّ َ��ر َل ْو َع ًة َو َع ْي َن َّي ِمن ُح ْز ِن ال ِف َر ِاق َ�س َح ُ
اب
م َّم ٍد َو َه ْل يِف ِّ
��ي َك ِّل ْم ِن��ي ِب َح ِّ
ال�ش َفا ِه َّ
��ق حُ َ
الدا ِم َي ِات َج َو ُ
َح ِبي ِب َ
�ين َم َ���آ ُب
ف ََي��ا َل ْي َ
��ات َم��ا ِللذَّ ِاه ِب َ
��ت ُع ْدنَا يِف َم ِدي َن�� ِة َج ِّد َنا َو َه ْي َه َ

دح��اك��ي��ن��ي ي��خ��وي��ه او رد ل���ي ال���روح
ام��غ��م��ض ل��ي��ش واع��ل��ه ال��گ��اع م��ط��روح
أظ�������ن م������ا ت�����گ�����در ام�������ن اجل�������روح
ع��م��ت ع��ي��ن��ي ع��ل��ي��ك اوب���ل���ت روح���ي
خ����وي ان�����ادي وم����ا ي��ش��ج��ي��ل��ك ن���داي
وال ت���س���م���ع ع����ت����اب����ي ون�����خ�����واي
ان������ا امل������ن ب���ع���د ي���ح���س�ي�ن ش���ك���واي
خ���وي ظ��ن��ي ان��ق��ط��ع وان��ق��ط��ع رج���واي
َم ْن يِل ِح ًمى َب ْع َدا ُحل َ�س نْ ِي َو ُم ْع َت َ�ص ْم
��د ُر َ�س َما َ
الك َر ْم
َاب َب ْ
نَا َد ْي ُت لمََّا غ َ
�������و ِم
���ب��� َق���ى �إ ىَِل َي ْ
َت ْ
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��ب فَ��ا ِد ٌح َو ِب َنا �أَ مَ ْل
�إ ِْن َج��لَّ َخطْ ٌ
��ن َ�أه ِل�� ِه َ�أ َت ُع��و ُد �أَ ْم
َي��ا غَا ِئب��اً َع ْ
��ب��ا؟
��ي َ
املَ���� َع����ا ِد ُم�� َغ َّ

الليلة الخامسة:
مجلس شهادة مسلم بن عقيل Q

َل ْه َف نَ ْف ِ�س��ي ِل َ�صرِي��ع ٍ ق َْد َه َوى
��ت �أَنْ َ�س��ا ُه َو ِحي��داً ُم ْف َ��رداً
َل ْ�س ُ
��دا َج��اراً َل ُه��م
ُم��ذْ َ�أ َتا َه��ا َف َغ َ
ال�ش َق��ا ِذ َّم َت�� ُه
َم��ا َر َع��ى �أَ ْه��لُ َّ
��د ْت ِف ْه ٌ��ر َو مَ ْل
َع َجب��اً مِ ْل َق َع َ
��ت ُم ْ�س ِلم��اً َب�ْيَنْ َ ال ِع َدى
�أَ َت َن َا�س ْ
َح َّ��ر �أَ ْح َ�شا ِئ��ي َعلَ��ى ِط ْف َل ِت�� ِه
��د ْت َت ْ�س�أَ ُل�� ُه َع ْن�� ُه َو يِف َق ْل ِب َها
َف َغ َ
ال�س ْب ُ
��ط َل َه��ا ُي ْع ِل ُم َه��ا
�َب�ى ِّ
فَانْ رَ َ
��ح ِم ْن َه��ا َر� َأ�س َه��ا
َف َغ َ
��دا مَيْ َ�س ُ
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ُمو َث َق الأَ ْك َت ِاف ِم ْن ق َْ�ص ِر الإ َم َار ْه
��دا ُء َ َد َار ْه
��م ا َلأ ْع َ
َو َعل َْي��ه ق َْد َه َج َ
َو�أَ َب��ى �أَ ْن َي ْح َف��ظَ ا َل َق ْ��و ُم ِج َو َار ْه
ال�ش ِ
��ار ْه
اَل َو اَل َب ُن��و ِّ
��رك ِذ َم َ
��اف ك َْي ُت ْدرِكَ َث َارا
َت ْ�ش َر ِع الأَ ْ�س َي َ
وال ِّن َ�س��ا َت ْر ِمي�� ِه ق َْ�س��راً ِبا ِحل َج َارة
ال�س ْب ِط انْ ِك َ�س َارا
ُمذْ َر�أَ ْت ِم ْن َع ِّم َها ِّ
��ارا
َ��د غ َ
ا ُحل�� ْزنُ ق ْ
َ��دا ُي ْ�ض َ��ر ُم نَ َ
��اره
َع ْن�� ُه ِبال ِّتلو ِ
ِي��ح ِم ْن�� ُه َوال َإ�ش َ
��ي ِبا ُْلي ْتم ِ ل َه�� َا �أَ ْجلَ��ى إِ� َ�ش َاره
َو ْه َ

شعبي:

ي����ع����م����ي اع����ل����ه اب����وي����ه أرد أن����ش����دك
س�����ول�����ف�����ل�����ي ع����� ّن�����ه وآن�����ه ع����ن����دك
أش�����وف�����ن خ�����ب�����ر م����� ّن�����ه م���ه���ي���ض���دك
م�����ق�����ت�����ول ك�����أ ّن�����ه وح�����گ ج�������دّ ك
ملّ�������ن س�������م�������ع�������ه�������ا ج�������ذب و ّن�������ه
وگ����ال اِل����ه����ا ج����ان����ي اخل����ب����ر ع���� ّن����ه
م������ق������ت������ول ب������ال������ك������وف������ه أظ������ ّن������ه
وگ����ط����ع����ت ال����رّج����ه وأ ّي����س����ت م��� ّن���ه
مصيبتهـــم مصيـبــه تصـــ���دع األجبــ���ال
و من گبل ا ملشيب تشيب ا أل طفا ل
ش����ف����ت م���� ّي����ت ي����ج����رّون����ه ب����احل����ب����ال
ي���ص���اح���ب ال ت���ظ���ن ص���ارت م���ث���ل���ه���ا
أبو ذ ّية:
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گ���ل���ب���ي ام�����ن احل�������زن ش����اي����ل ع�لام��ه
حت�����ط اي��������دك ع���ل���ى راس��������ي ع�ل�ام���ه
ي����ع����م����ي ل����ل����ي����ت����م ه���������ذي ع��ل�ام����ه
وظ����ن ع�����ودي ان��گ��ت��ل وان���گ���ط���ع بيه

�أم�سى م�سلم و�ص ّلى المغرب وما معه � اّإل ثالثون نف�ساً في
فلما ر�أى �أنّه قد �أم�سى ولي�س معه � اّإل �أولئك النفر
الم�سجدّ ,
متوجهاً �إلى �أبواب كندة ,فلم يبلغ الأبواب � اّإل ومعه
خرج ّ
ع�شرةّ ,ثم خرج من الباب ف�إذا لي�س معه �أحد يد ّله على الطريق,
ف�إذا هو غريب وحيد فم�ضى على وجهه في �أز ّقة الكوفة وهو
ال يدري �أين يذهب ,ح ّتى جاء �إلى باب دار امر�أة يقال لها
طوعة ,وكانت تقف على باب دارها تنتظر عودة ولدها ,فر�آها
م�سلم و�س ّلم عليها ,فر ّدت ,Qفقال لها� :أمة اهلل ,هل لي �إلى
�شربة ماء من �سبيل ,فدخلت طوعة �إلى الدار و�أخرجت �إليه �إنا ًء
فيه ماء ف�شرب م�سلمّ ,ثم �أدخلت المر�أة الإناء وعادت �إلى باب
دارها فر�أت م�سلماً جال�ساً على باب الدار ,قالت :يا عبد اهلل �ألم
ت�شرب الماء؟ قال :بلى ,قالت :فاذهب �إلى �أهلك ,ف�سكت,
ف�أعادت الكالم وقالت� :أ�صلحك اهلل ,ال ي�صلح لك الجلو�س
على باب داري وال �أح ّله لك ,فقام م�سلم وقال :يا �أمة اهلل ,ما
لي في هذا الم�صر �أهل وال ع�شيرة ,فهل لك في �أجر ومعروف
ولع ّلي مكافيك بعد اليوم؟
ي����گ����ل����ه����ا وع�����ي�����ن�����ه م����س����ت����دي����ره
ال أه��������ل ع�����ن�����دي وال ع���ش���ي���ره
47

48

غ�����ري�����ب وع�����م�����ام�����ي ب���غ���ي���ر دي������ره
وم����ث����ل ح���ي���رت���ي م�����ا ج������رت ح���ي���ره
أن��������ا م����س����ل����م ال�����ف�����اگ�����د ن���ص���ي���ره
قالت :يا عبد اهلل ,وما ذاك؟ قال� :أنا م�سلم بن عقيلّ ,
كذبني
ه�ؤالء القوم وغ ّروني و�أخرجوني ,قالت� :أنت م�سلم؟! قال :نعم,
قالت� :أدخل على الرحب وال�سعة ,فدخل �إلى بيت في دارها
غير البيت الذي تكون فيه ,وفر�شت له وعر�ضت عليه الع�شاء
فلم ي�أكل ,ولم يكن ب�أ�سرع من �أن جاء ولدها فر�آها تكثر الدخول
والخروج �إلى ذلك البيت ,ف� ّألح عليها ف�أعلمته بعد �أن �أخذت
عليه العهود والمواثيق بالكتمان ,وكان ابن زياد قد �أعدّ جائزة
فلما �أ�صبح و�شى بخبر م�سلم �إلى ابن
لمن ي�أتيه بخبر م�سلمّ ,
زياد ,وبات م�سلم بن عقيل ليلته في دار تلك المر�أة ما بين
قائم وقاعد وراكع و�ساجد ,وتارة يناجي ر ّبه و�أخرى يت�ض ّرع وتارة
يتلو القر�آن �إلى �أن طلع الفجر ,فجاءت طوعة �إلى م�سلم بالماء
ّ
ليتو�ض�أ فقالت له :يا موالي� ,أنا ما ر�أيتك رقدت هذه الليلة,
عمي �أمير
فقال لها :اعلمي �أنّي رقدت رقدة فر�أيت في منامي ّ
أظن
الم�ؤمنين Qوهو يقول :الوحا الوحا ,العجل العجل ,وما � ّ
� اّإل �أنّه �آخر �أ ّيامي من الدنيا ّ
فتو�ض�أ و�ص ّلى �صالة الفجر وكان
م�شغو ًال بدعائه �إذ �سمع وقع حوافر الخيل و�أ�صوات الرجال,

فعجل في دعائه ّثم لب�س المته وقال :يا نف�س
عرف �أنّه قد �أُتي ّ
اخرجي �إلى الموت الذي لي�س له من محي�ص ,فقالت المر�أة:
�س ّيدي� ,أراك ت�أ ّهبت للموت؟ قال :نعم ,ال بدّ لي من الموت,
و�أنت قد �أ ّديت ما عليك من الب ّر والإح�سان و�أخذت ن�صيبك
من �شفاعة ر�سول اهلل...P
ظلت تناديهم يهل ك��وف��ان ارح��م��وه
هذا ابن اخو الكرار حيدر ال تسحبوه
خ��ل��وه مي��ش��ي ب��راح��ت��ه گ��ل��ب��ه شعبتوه
خافوا من اهلل ما لكم مذهب وال دين
فاقتحموا عليه الدار وهم ثالثمائة رجل ,فخاف م�سلم �أن
يحرقوا عليه الدار ,فخرج منه و�شدّ عليهم ح ّتى �أخرجهم من
الدار ّثم عادوا �إليه ,فحمل عليهم وهو يقاتلهم قتا ًال �شديداً
ويقول:
َا�ص َن ْع َو ْي َك َما�أَنْ َت َ�صا ِن ُع َف�أَنْ َت ِب َك� ِأ�س امل َْو ِت اَل َ�ش َّك َجا ِر ُع
ُه َوامل َْو ُتف ْ
ف ََ�ص�ْبررْ اً ِ ألَ ْم�� ِر ا ِهلل َج��لَّ َجلاَ ُل ُه ف َُحكْ ُم ق ََ�ض��ا ِء ا ِهلل يِف ا َخللْقِ ذَا ِئ ُع

ح ّتى َق َت َل منهم مقتلة عظيمة وكان من ق ّوته �أن ي�أخذ الرجل
بيده فيرمي به فوق البيت ,ف�أر�سل ابن الأ�شعث �إلى ابن زياد:
�أدركني بالخيل والرجال فقد قتل م�سلم منهم مقتلة عظيمة,
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وعد َمك قومك ,رجل واحد
ف�أنفذ ابن زياد يقول :ثكلتك �أ ّمك ِ
يقتل هذه المقتلة العظيمة؟ فكيف لو �أر�سلتك �إلى من هو �أ�شدّ
عليQ؟ -فكتب
ب�أ�ساً و�أ�صعب مرا�ساً -يعني الح�سين بن ّ
تظن �أنّك �أر�سلتني �إلى ب ّقال من ب ّقالي الكوفة �أو
�إليه :ع�ساك ّ
وجهتني �إلى بطل همام
جرمقاني من جرامقة الحيرة ,و�إنّما ّ
علي بن �أبي طالب ,ف�أر�سل
و�شجاع �ضرغام و�سيف من �سيوف ّ
�إليه بالع�سكر وقال له� :أعطه الأمان ف�إنّك ال تقدر عليه � اّإل به,
فبينما هو يقاتل �إذ اختلف بينه وبين بكر بن حمران �ضربات,
ف�ضرب بكر فم م�سلم فقطع �شفته العليا ,و�أ�سرع ال�سيف في
فلما ر�أوا
ال�سفلى وف�صلت له ثنيتاه ,فحمل م�سلم على القوم ّ
ذلك �أ�شرفوا عليه من �أعلى ال�سطوح يرمونه بالحجارة ويلهبون
فلما ر�أى ذلك خرج
النّار في �أطناب الق�صبّ ,ثم يرمونها عليهّ ,
�إليهم م�صلتاً �سيفه في ّ
محمد ابن الأ�شعث:
ال�سكة ,فقال ّ
لك الأمان يا م�سلم ال تقتل نف�سك ,فقال :و� ّأي �أمان للغدرة
الفجرة؟! و�أقبل يقاتلهم وهو يرتجز ويقول:
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��ت امل َْ��و َت َك�أ�س��اً ُم َّ��را
��ت اَل �أُ ْق َت��لُ � اَّإل ُح ّ��راً َو�إ ِْن َر َ�أ ْي ُ
�أَ ْق َ�س ْم ُ
َ��را
كُ لُّ ْام��رِئ َي ْوم��اً ُم�َل�اَ ٍق َ�ش ّ��راً �أَ َخ ُ
��اف �أَن �أُ ْخ َ
��د ُع �أَ ْو �أغ َّ

وكان ,روحي له الفداء ,قد �أُثخن بالجراح وعجز عن القتال

و�أ�سند ظهره �إلى جنب تلك الدار ف�ضربوه بال�سهام والحجارة
فقال :ما لكم ترمونني بالحجارة كما تُرمى الك ّفار و�أنا من �أهل
بيت الأنبياء الأبرار؟ �أال ترعون ر�سول اهلل في عترته؟! فعند
ذلك تقدّ م رجل منه وطعنه من خلفه فخ ّر �إلى الأر�ض ,فتكاثروا
عليه وانتزعوا �سيفه و�أخذوه �أ�سيراً ,فعند ذلك دمعت عيناه,
وقال� :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون ,فقال له عبيد اهلل بن الع ّبا�س:
� ّإن من يطلب مثل الذي تطلب ال يبكي �إذا نزل به مثل الذي
نزل بك ,فقال :واهلل �إنّي ما لنف�سي بكيت ولكن �أبكي لأهلي
المقبلين � ّإلي �أبكي الح�سين و�آل الح�سين...
وي������ن ال��������ذي ي����وص����ل ب���ه���ل احل�ي�ن
ل�������رض امل����دي����ن����ه وي����خ����ب����ر اح���س�ي�ن
م����س����ل����م وح�����ي�����د وم��������ا ل������ه م��ع�ين
ودرات ع���ل���ي���ه ال������ق������وم ص���وب�ي�ن
ّثم التفت �إلى ابن الأ�شعث وقال :هل ت�ستطيع �أن تبعث من
عندك رج ًال يبلغ الح�سين عن ل�ساني ف�إنّي ال �أراه � اّإل وقد خرج
عمك م�سلم بن عقيل
اليوم مقب ًال �أو خارج غداً ,ويقول لك ابن ّ
بعثني �إليك وهو �أ�سير في �أيدي القوم ال يرى �أنّه يم�سي ح ّتى
يقتل ,ويقول لك :ارجع فداك �أبي و�أ ّمي ,وال يغررك �أهل الكوفة.
ولما جا�ؤوا بم�سلم �إلى باب ق�صر الإمارة ر�أى ج ّرة فيها ما ٌء بار ٌد,
ّ
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فقال :ا�سقوني من هذا الماء ,فقال له رجل� :أتراها ما �أبردها ,واهلل
ال تذوق منها قطرة ح ّتى تذوق الحميم في نار جهنّم ,فقال له
م�سلم� :أنت �أولى بالحميم والخلود في نار جهنّم منّيّ ,ثم جا�ؤوا
ف�ص َّب فيه ما ٌء بار ٌد ,وقالوا له :ا�شرب ,ف�أخذ
له ب ُق ّلة فيها ماء وقدح ُ
القدح لي�شرب فامتلأ القدح دماً فلم يقدر على ال�شرب ,ففعل
فلما كان في الثالثة �أدنى القدح لي�شرب ف�سقطت
ذلك ثالثاًّ ,
ثناياه في القدح ,فقال :لو كان من الرزق المق�سوم ل�شربتّ ,ثم
�أُدخل على ابن زياد وجرى بينه وبين ابن زياد كالم فا�ست�شاط
ابن زياد غ�ضباً و�أمر ب�أن ُي�صعد بم�سلم �إلى �أعلى الق�صر و ُي�ضرب
عنقه ,ف�أُ�صعد م�سلم �إلى �أعلى الق�صر ,وم�سلم ي�س ّبح اهلل ويك ّبره
اللهم احكم بيننا وبين قوم غ ّرونا وخذلونا وكذبونا,
ويقولّ :
وتوجه نحو المدينة و�س ّلم على الح�سين..Q
ّ
صعدوا مبسلم والدمع يجري من العني
اوجّ ��ه اوجهه للحجاز ايخاطب احسني
ي��ح��س�ين أن���ا م��گ��ت��ول ردوا ال جت��ون��ي
خ��ان��وا اه��ل ك��وف��ان عگب م��ا بايعوني
او للفاجر اب���ن زي���اد كلهم سلموني
م��ف��رد ون���ت���وا ي���ا ه��ل��ي ع��ن��ي بعيدين
ّثم رفع اللعين �سيفه� ,آجركم اهللّ ,
عظم اهلل لك الأجر يا �أبا

عبد اهلل ,و�ضرب م�سلماً على عنقه فقطع ر�أ�سهّ ,ثم رمى به من
�أعلى الق�صر ,رحم اهلل من نادى :وام�سلماه �أي وا�س ّيداه �أي
وامظلوماه ,ولم يكتفوا بذلك بل ربطوا برجليه الحبال وجعلوا
ي�سحبونه في الأ�سواق...
���س َي ْف َع��لُ َق ْا ِت��لٌ ِب َق ْتيلِ
َق َت ُل��و ُه ظَ ْم�آن��اً َوق ْ
َ��د َف َع ُل��وا ِب�� ِه َم��ا َل ْي َ
��ار ِة نَا ِز ًال ِللأَ ْر ِ
��دوا ِب�� ِه ق َْ�ص َر ِ إ
�ين َر َم ْ��و ُه �أَ َّي ُن ُز ِول
َ�ص ِع ُ
���ض ِح َ
ال َم َ
الت ِميلِ
َ�س َح ْب��و ُه يِف الأَ ْ�س َو ِاق َو ْه َو ُم َر َّملٌ ِب َد ِم َّ
ال�ش َه��ا َد ِة َ�أ ْف َ�ض��لَ رَّ ْ

ع�������ادة ال��ي��س��ت��ج��ي��ر ي����ك����ون ي��ن��ج��ار
وع����ن گ��ت��ل��ه ح��ل��ي��ف ال���ش���رف ي��ن��ج��ار
م��ث��ل م��س��ل��م ص����دگ ب��احل��ب��ل ي��ن��ج��ار
او ت��ت��ن��وم��س ب��گ��ت��ل��ه ع���ل���وج ام��ي��ه
ولما قتل م�سلم جاء الخبر �إلى الإمام الح�سين Qوهو
ّ
في زرود ف�أخذ ي�سترجع ويقول� :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون وبكى,
وا�شتدّ به الحزن ,وقال :رحمك اهلل يا م�سلم ,لقد وفيت بعهدك
فارتج المو�ضع بالبكاء لقتل م�سلم ابن عقيل,
ولقيت ر ّبكّ ,
و�صار ّ
كل واحد يلطم على ر�أ�سه وينادي :وام�سلماهّ ,ثم دعا
فلما جاءت �إليه �أجل�سها
الح�سين بطفلة لم�سلم ا�سمها حميدةّ ,
الإمام في حجره و�أخذ يم�سح على ر�أ�سها كما ُيفعل بالأيتام
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أظن
عم ,ما ر�أيتك قبل هذا اليوم تفعل بي مثل هذاّ � ,
فقالت :يا ّ
�أنّه قد ا�ستُ�شهد والدي م�سلم ,فقال لها :بن ّية� ,أنا �أبوك وبناتي
�أخواتك ,ف�صاحت ونادت :وا�أبتاه ,وام�سلماه...
م����ن اج����ت ع����د ع����م����ه����ا ح����م����ي����ده
گ�������ع�������دت ت�������ون و ّن�������ه ش�������دي�������ده
ت�����گ�����ل�����ه ي�����ع�����م�����ي اب�����وي أري�����ده
أش����وف س����ف����رت����ه ص����ارت ب����ع����ي����ده
ي���گ���ل���ه���ا وب���گ���ه ي���ص���ف���گ ب���إي���ده
ب����ال����ك����وف����ه اب���� ّي����ك ب����گ����ه وح����ي����ده
وأه��������ل ال�����غ�����در گ����ط����ع����وا وري�������ده
ص����اح����ت وجت����ري ال����دّ م����ع ع����ل����خ����د
ي������ت������ي������م������ة ص������رت وم������ال������ي اح������د
گ��ل��ب��ي ك��س��رت ي���ا غ��ري��ب ال��غ��اض��ري��ة
م��ث��ل ال��ي��ت��ام��ى مت��س��ح ب��ك��ف��ك عليه
مت���س���ح ع���ل���ى راس�������ي ودم�������ع ال��ع�ين
كني يتيمه ال��ك��اف��ي اهلل م��ن ه��االح��وال
ما عودتني بها الفعل من گبل يا خال
خ��ل��ي��ت دم��ع��ات��ي ع��ل��ى خ����دي ج��ري��ه
متسح على راس���ي ودم���ع ال��ع�ين سايب
ه��ذا يعمي من عالمات املصايب

نعم ,كان الح�سين يتف ّقدها في ّ
كل حين وي�س�أل عنها ويجل�سها
في حجره وي�س ّليها ,فلم ت�شعر باليتم ,وخ�صو�صاً �أنّها لم تر م�صاب
ولكن �أ�سفي على �سكينة بنت الح�سين ,Qب� ّأي
�أبيها بعينهاّ ,
حالة ر�أت �أباها؟ ر�أته مكبوباً على وجهه وقد تكدّ �ست ال�سهام
فلما ر�أته �صاحت :وا�أبتاه ,واح�سيناهّ ,ثم رمت بنف�سها
على بدنهّ ,
ينحوها عن �أبيها,
عليه تق ّبله فجاءها جماعة من الأعداء �أرادوا �أن ّ
فما ا�ستطاعوا ف�أخذوا ي�ضربونها ب�سياطهم..
ي���ا ب���وي���ه ي��ض��رب��ون��ي واش���ق���ف ب��دي��ه
إش���ب���ي���دي ع���ل���ى ده������ري اخل������ان ب��ي��ه
ب���وي���ه أن����ا ام���ن�ي�ن إج��ت��ن��ي ال��غ��اض��ري��ه
ب���وي���ه راح��������وا ه���ل���ي م����ن ب��ي�ن إدي����ه
��ن ذَا ت َ�ؤ ِّم ُل�� ُه ِب ِح ْف ِ
��ظ �شُ ُ�ؤو ِن َه��ا
��ن ُد ْو ِن َها َم ْ
��ن ذَا ُت َ��را ُه ُم َ�ش ِّمراً ِم ْ
َم ْ
��رب ُم ُتو ِن َها
��ن َت ْر جَ ِتي�� ِه َ�سا ِئق��اً ِل ُظ ُعو ِن َه��ا �أَ َي ُ�سو ُق َه��ا َز ْج ٌ��ر ِب ْ�ض ِ
َم ْ
���ب َ�أ ِب���ي��� َه���ا
َو ِّ
����ح ُ
�������س ِّ
���ر َي ْ
ال�������ش ْ
����دو َه����ا ِب َ
���م ُ
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الليلة السادسة:
مجلس حبيب بن مظاهر

كُ ل ََّم��ا َت ْع ِ
الن ِز ْد ُت نَ ِح َيب��ا
��ذ يِ
��وب ُر ْز�ؤُكَ َم ْه َما
ي��ب ال ُق ُل ِ
َيا َح ِب َ
��ت ُد َون َو ِح ٍيد
َيا َو ِحي��داً َحا َم ْي َ
��ت َن ْف�س��اً َن ِف َي َ�س�� ًة ف َْا�ش رَ َتا َه��ا
ِب ْع َ
�إ ِْن نَ َ�ص ْ��ر َت ا ُحل َ�س َني َغيرْ ُ َع ِج ٍ
يب
ي��ر ا ُحل َ�س�ْي�نْ ِ ُح�� ْز َت َم َقاماً
َيا َو ِز َ
ال�س ْب ِط ق َْد ك ََ�ش ْف َت كُ ُر َوباً
ك َْم عنِ ِّ
��ت ِف ْي�� ِه َل َي ْ��و ٌم
�إ َِّن َي ْوم��اً �أُ ِ�ص ْب َ
ْ��ب ُح َ�س نْ ٍي
اب َقل َ
َيا ُم َ�صاب��اً �أَ َ�ص َ
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َ��ر ُت َح ِب َيب��ا
َ��ي �إ ِْن َذك ْ
َي��ا َخ ِليل َّ
��ق ال ُق ُل َوب��ا
الراث َ
ُ��ون َ�ش َّ
َذك ََر ْت�� ُه َّ
��ث اَل َن ِا�صراً ُي َ��رى �أَ ْو جُ ِ
م َيبا
َح ْي ُ
َب��ا ِر ُئ ا َخللْقِ ِم ْن َ
الر َب ُح ُط َوبا
��ك َو ِّ
��ت َع ْن�� ُه ك ََان ال َع ِج َيب��ا
�إ ِْن تخ َّل ْف َ
كُ لَّ � ٍآن َي�� ْز َدا ُد َع ْرف��اً َو ِط َيب��ا
يب كُ ُر َوبا؟!
َب ْع َد َما ق َْد َل ِق َ
يت َيا َح ِب ُ
َ��د �أُ ِ�ص َيبا
ِفي�� ِه طَ�� َه َواملُ ْر َت َ�ض��ى ق ْ
�أَ َّي َقل ٍ
��ن َيذُ َوب��ا؟
ْ��ب ِل ِذ ْك�� ِر ِه َل ْ

شعبي:

أوي���ل���ي م���ن گ����رب ح��ت��ف��ه او ت��دان��ه
او ص����اب����وه ال����ع����ده اب��گ��ل��ب��ه اب���زان���ه
ه����وه واب�����ن ال��ن��ب��ي ان���ه���دت ارك���ان���ه
وط������اح ال���ب���ي���رق امل���ن���ص���ور ك����ل دور
ش���ب���ح ع���ي���ن���ه او ع����ج اخل����ي����ل ث��اي��ر
او دم����ه ي��س��ف��ح اع���ل���ه األرض ف��اي��ر
او گلبه ام���ن ال��ع��ط��ش وال��ط��ع��ن طاير
مل����ا رف����رف����ت روح������ه او ظ����ل م��ع��ف��ور
أبو ذ ّية:

اك���ف���وف ال���ق���در ي��ص��ح��اب��ي ل��ون��ك��م
اح��ش��م��ك��م او روح����ي ات����ون ل��ون��ك��م
ت���ن���ه���ض���ون او ت����ش����وف����ون ل��ون��ك��م
وح���ي���د او ح���اط���ت ال�����ع�����دوان ب��ي��ه
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عندما و�صلت ر�سالة الإمام الح�سين �إلى حبيب ق ّبلها وو�ضعها
على جبينه ّثم �أخذ الكتاب ودخل �إلى داره فقالت له زوجته:
من بالباب؟ فقال :ر�سول الح�سين ,فقالت :وما عنده؟ فقال:
�إنّه خ ّيم بالطفوف ويدعوني �إلى ن�صرته ,قالت :الحمد هلل الذي
رزقني موا�ساة فاطمة ,فقال لها :لن �أذهب �إلى كربالء ,فقالت
أذهبن ول ّ
آخذن الولد
له :اتق اهلل يا حبيب ,واهلل لئن لم تذهب ل ّ
والغالم �إلى ن�صرتي ابن الزهراء ,قال لها� :أمة اهلل ,كنت �أبكي
�سنيناً بين يدي ر�سول اهلل لأنّي لم ا�ست�شهد ,وكنت �أبكي بين
يدي �أمير الم�ؤمنين لأنّي لم ا�ست�شهد وهما ّب�شراني بهذا اليوم
الذي � ّ
أخ�ضب �شيبتي من دمي.
ّثم نه�ض حبيب وقال لغالمه :خذ الجواد وانتظرني خارج
الب�ساتين ,فذهب الغالمّ ،ثم و ّدع عائلته وجاء �إلى ولده يقول
له :اهلل اهلل في �أ ّمك �أنت الكفيل و�أنت المعيل..
ودّع العيلة حبيب ودمعه بخده يسيل
صاح بيهم وداعة الباري ترى حان الرحيل
وانه يبني ارد اروح كربالء الليلة سريع
بطلب طلوب املفاخر وبشتري فيها وببيع
ّثم خرج حتّى �إذا �صار قريباً من غالمه �سمعه يك ّلم الجواد وهو
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يقول :يا جواد ,لئن لم ي�أت �إليك �صاحبك لأعلونّك و�أم�ضي
فلما �سمع حبيب ذلك بكى
بك لن�صرة �س ّيدي الح�سينّ ,Q
وقال :ب�أبي �أنت و�أُ ّمي يا �أبا عبد اللهَّ  ,العبيد تريد ن�صرتك فكيف
بنا؟ّ ,ثم التفت �إلى الغالم وقال له :اذهب �أنت ح ٌّر لوجه اللهَّ ,
فوقع الغالم على قدميه وهو يقول� :س ّيدي يا حبيب� ,أي�س ّرك �أن
تم�ضي �إلى الجنّة و�أنا �أم�ضي �إلى النّار ال كان ذلك �أبداً ,بل
�أم�ضي معك لن�صرة �س ّيدي الح�سين ,Qفقال له :بارك اللهَّ
فيك ,ف�أردفه خلفه وجاء حتّى ورد كربالء في اليوم الثامن من
المح ّرم ،وكان الإمام الح�سين قد ّق�سم الرايات على �أ�صحابه
وبقيت راية واحدة ّ
من
وكل واحد من �أ�صحابه يقول� :س ّيدي َّ
علي بهذه الراية ,والح�سين يقول لهم :الآن ي�أتي �صاحبها ,بينا
ّ
هم في الكالم و�إذا بالغبرة قد ثارت ف�س�أل الإمام الح�سين:
ما الخبر؟ قالوا :نرى غبرة ثارت من جهة الكوفة ,قال :قوموا
وا�ستقبلوا �شيخكم قوموا وا�ستقبلوا عميدكمّ ,لما و�صل حبيب
ترجل من على ظهر جواده وجثا على ركبيته,
ونظر �إلى الح�سين ّ
وهو يقول :ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل ,الحمد هلل الذي و ّفقني
عماه حبيبّ ,ثم
لن�صرتك ,قال له الح�سين :وعليك ال�سالم ّ
�س ّلمه الراية,

واهلل ب�ي�ن ب��ن��ت ال��ن��ب��ي ل���و گ��ط��ع��ون��ي
ب��ال��س��ي��ف واخل��ط��ي وب��ال��ن��ار اح��رق��ون��ي
وذروا عظامي ب��ال��ه��وا وت��ال��ي نشروني
س��ب��ع�ين م����رة ه��ال��ف��ع��ل ي���ج���ري عليه
واهلل ي��ب��و ال��س��ج��اد م��ا ف����ارق جمالك
روح����ي وم���ال���ي وأله����ل ك��ل��ه��ا ف��دال��ك
ك�����ل ش���ي���ع���ه ت����ل����زم����ه وال ت��ه��ت��ك
وال���ت���ف���ت ل��ص��ح��اب��ه وع���ب���رات���ه ج��ري��ه
ّثم �س ّلم على الأ�صحاب و�س ّلموا عليه فارتفعت الأ�صوات...
علي من الذي جاء
وكانت موالتنا زينب ت�سمع ,فقالت :بني ّ
أ�سدي قد
عمنا حبيب بن مظاهر ال ّ
�إلى ن�صرة الغريب؟ قالّ :
علي الأكبر وقال:
و�صل الآن ,قالت� :أبلغه عنّا ال�سالم ,جاء ّ
عمتي زينب تقر�ؤك ال�سالم ,ف�أخذ حبيب من
عماه حبيب � ّإن ّ
ّ
تراب كربالء و�صار يحثوه على ر�أ�سه ويلطم على وجهه ,ويقول:
علي بنت �أمير الم�ؤمنين� ,س ّيدي �أبا
من �أنا ومن �أكون ح ّتى ت�س ّلم ّ
عبد اهلل �إئذن لي ح ّتى �أ�س ّلم على زينب ,ف�أذن له الح�سين� .أقبل
حبيب ودموعه تتقاطر على �شيبته ووقف ب�إزاء خيمة الحوراء
عليكن يا �أهل بيت النب ّوة ,ومو�ضع الر�سالة
وهو ينادي :ال�سالم
ّ
ومختلف المالئكة ومهبط الوحي والتنزيل ,ال�سالم عليك يا
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عم يا
زينب ,و�إذا ب�صوت من داخل الخيمة :وعليك ال�سالم يا ّ
تق�صر عن ن�صرته..
عم �أو�صيك بهذا الغريب خيراً ,ال ّ
حبيب ,يا ّ
أوص�������ي�������ك ي�������ا ع�����م�����ي ب���احل���س�ي�ن
ان�������ص�������اره واه���������ل ب���ي���ت���ه ق��ل��ي��ل�ين
خ�����اي�����ف�����ة م�������ن ه����ج����م����ت ال����ب��ي�ن
ع���ل���ى ال���ع��� ّب���اس ي����ا ع���م���ي واحل���س�ي�ن
قال� :أب�شري يا زينب ,لأنعمنّك عيناً.
هذا موقف لحبيب مع زينب حينما و�صل �إلى كربالء وهناك
موقف �آخر قبل �أن يبرز �إلى الميدان� ,أقبل حبيب وهو يقول� :آه
لوجدك يا زينب ,يوم تحملين على بعير �ضالع بغير وطاء يدار بك
فلما �سمعت الحوراء
من بلد �إلى بلد ومن مجل�س �إلى مجل�سّ ,
زينب ك�أنّي بها �صاحت:
ي���ا ع���م وص�����وا ب��ن��ا ق��ب��ل ال��ت��رح��ل��ون
وق����ب����ل����ن ع����ل����ى ال����غ����ب����ره ت���ن���ام���ون
يقول بع�ضهم كان حبيب بن مظاهر يوم عا�شوراء وقبل �أن
ي�شتدّ الوطي�س يبكي فقيل :يا حبيب ِم َّم بكا�ؤك؟ �أتبكي على
ولدك القا�سم �أم تبكي على �أهلك؟ قال� :أهلي فداء للح�سين,
�إذاً ما يبكيك؟! ف�أ�شار �إلى العقيلة ,زينب وكانت واقفة على
باب الخيمة ,قال� :أنا �أبكي لحال هذه المر�أة ,فقد �أخبرني

�أمير الم�ؤمنين �أنّها يدار بها من بلد �إلى بلد ومن مجل�س �إلى
مجل�س...
الوجدك آه گام يصيح يا زينب املظلومه
يوم على الهزل متشني متيسره ومهظومه
وظ���ع���ن���ك ح���رم���ل���ه ي���ب���اري���ه وراس�����ي
معلگ تشوفيه برگبته العوج يضرب بيه
وتروحني البن زياد وتطبني ديوانه
ولما كان يوم عا�شوارء من المح ّرم وحمي الوطي�س وا�شتدّ
ّ
القتال وكان حبيب على مي�سرة جي�ش الح�سين �شدّ على الأعداء
كالليث �إذا غ�ضب ,فقتل منهم مقتلة عظيمة وقد كثرت جراحاته
وا�شتدّ به العط�ش ,تزاحموا عليه من ّ
كل جانب وهو ير ّدد:
��ث ق َْ�س َ��و ْر
���س ا ْل َه ْي َج��ا َو َل ْي ٌ
�أَنَ��ا َح ِب ٌ
ي��ب َو�أَ ِب��ي َمظَّ َه ْ��ر فَا ِر ُ
��د ٍة َو َ�أ ْك�َثررَ ْ َونَ ْح ُن ِم ْن ُك ْم يِف ا ُحل ُ��ر ِ
��م َذ ُو ْو ُع َّ
َو�أَ ْن ُت ْ
وب �أَ ْ�صبرَ ْ

كل جانب ,هجم عليه بديل بن �صريم رافعاً
هجموا عليه من ّ
�سيفهَّ ,
عظم اهلل �أجوركم� ,آجرك اهلل يا �أبا عبد اهلل� ,ضربه على
ر�أ�سه ّثم �أتبعه تميمي �آخر �ضربه بالرمح في خا�صرته وقع على
الأر�ض� ,أراد �أن يقوم محتم ًال جراحاته ف�شدّ عليه ح�صين بن
نمير رافعاً �سيفه و�ضربه على ر�أ�سه ف�سقط �صريعاً منادياً :ال�سالم
63

محني الظهر جل�س
عليك يا �أبا عبد اهلل ,جاء �إليه الح�سين ّ
عنده� ,صاح :حبيبي حبيب ,رحمك اهلل يا حبيب لقد كنت
فا�ض ًال تختم القر�آن في ليلةّ ,ثم �أخذ يم�سح الدم والتراب عن
وجهه ودموعه جارية على خدّ يه..
�إ ِْن َي ُه َّد ا ُحل َ�س نْ َي َق ْت��لُ َح ِب ٍ
ي��ب فَ��لَ�� َق ْ��د َه َّ��د قَ�� ْت�� ُل�� ُه كُ ��لَّ ُر ْك��نِ
َبطَ لٌ ق َْد َل َقى ِج َبالَ ا ألَ َع��ا ِد ي ِم ْـن َح ِد ٍ
يــد ف ََر َّدهــا كَال ِع ْهـــنِ
َق َت ُل��وا ِم ْن�� ُه ِل ُلح َ�س�ْي�نْ ِ َح ِبيب��اً َجا ِمعاً فيَِ  معا ِلي ِه كُ ـ��لَّ ُح ْ�سـ��ن

ويلي:
إج�����اه اح���س�ي�ن ش���اف���ه ودم�����ه م��س��ف��وح
وع���اي���ن ب��ي��رق��ه ع��ل��ى االرض م��ط��روح
ج�����ذب ون�����ه وم���ن���ه راح������ت ال�����روح
ب���ع���د ع���ن���ه ودم�������ع ال����ع��ي�ن م��ن��ش��ور
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ج��ل��س ع��ن��ده ال��ش��ه��ي��د ح��س�ين ودع���ه
ح��ب��ي��ب اق���ع���د ح��ب��ي��ب��ك گ����وم ودع���ه
گ����ام وغ���م���ض ع��ي��ون��ه ال��س��ب��ط ودع���ه
رج�������ع ي���ن���ح���ب وع�����ب�����رات�����ه ج���ري���ه
�أقول :ما �سقط �أحد من �أ�صحاب الإمام الح�سين � Qاّإل
ور�أ�سه في حجر �أبي عبد اهلل ,ولكن �أ�سفي عليك �أبا عبد اهلل

ق�ضيت نحبك ولكن ما ح�ضر عندك �أحد ,نعم واهلل ما ح�ضر عند
م�صرعه � اّإل �أخته زينب ح�ضرت �إليه وهو جثّة بال ر�أ�س م�سلوب
وامحمداه ,واجدّ اه..
عريان مقتول عط�شان جعلت تناديّ :
اخ����ب����رك ي����ج����دي اح����س��ي�ن ذب���ح���وه
وام�����������ن ال�����ق�����ف�����ا ل�������ل�������راس ح�������زوه
او م�����ن ف������وگ ظ���ه���ر امل����ه����ر ذب�����وه
وال راق��������ب��������وا ج���������ده وال اب�������وه
او راس�������ه اب���������راس ال�����رم�����ح ش���ال���وه
او ص�������دره اب����ج����رد اخل����ي����ل رض����وه
ّثم ك�أنّي بها تلتفت �إلى �أخيها الح�سين Qوتنا�شده:
ي����������ا ت��������ال��������ي ه�������ل�������ي ي����ح����س��ي�ن
ي���������ا ص��������ب��������ري ع������ل������ى ب������ل������واي
ي�������ا ب�������ن ام����������ي ح������رم������ت امل�������اي
ع�����گ�����ب�����ك ال ش��������رب��������ت امل���������اي
خ�������وي م������ا ري�������د ال����ع����م����ر ب���ع���دك
ك����ل����ه����ا وش�����ل�����ي ب����ح����ي����ات����ي ه����اي
ان�������ك�������ان ان���������ت رح���������ت ي���ح���س�ي�ن
ح�������زن�������ك ب�����ال�����ق�����ل�����ب م��������ا راح
��ب َ�سا ِم َي��ه
نَ َ�ص ُروا َ
ابن ِب ْن ِت نَ ِب ِّي ِه ْم ُط َوبى َل ُهم نَا ُل��وا ِب ُن ْ�ص َر ِت�� ِه َم َرا ِت َ
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الليلة السابعة:
مجلس شهادة أبي الفضل الع ّباس Q

�أُ َّم��ا ُه َخ َّر َعلَ��ى ال ُف َ��ر ِات ِل َوا ِئي
�أُ َّم��ا ُه َيا �أُ َّم َالب ِن�ينِ �أَ َم َّ�ض ِني َح ُال
َل ْه ِف��ي َعل َْي ِه َوق َْد ُ�أ ِري�� َع لمِ َْ�ص َر ِعي
��د َجنا َز ِتي
�أُ َّم��ا ُه َل ْي َت ِك كُ ْن ِت ِع ْن َ
َي ْد ُع��و ك ََ�س ْ��ر َت ظَ ْهرِي َي��ا �أَ ِخي
َما َه َّد يِن َي��ا �أُ ُّم ق َْ�س َ��و ُة َما َج َرى
��د ُب َم ْ�ص َر ِعي
�أُ َّم��ا ُه َوال َّز ْه َرا ُء َت ْن ُ
الثى
مَ ْل �أَنْ َ�س لمََّا �أَ ْن َه َو ْي ُت َعلَى رَّ َ
ا���س َيا َو َل ِدي ُق ِتل َْت َو مَ ْل َتذُ ْق
َع َّب ُ
ف ََ�ص َر ْخ ُت �أَ ْد ِر ْك ِني �أُ َخ َّي ف ََج َاءن
��ار ِان َت ْ�س َت ِع ِ
ران َب�ْي�نْ َ َج َوا ِر ِحي
نَ َ
��ب ِم ْن ْا�س ِت َغا َث ِة َز ْي َن ٍب
َو َلظًى َي ُ�ش ُّ
�أُ َّم��ا ُه َم��ا َف َع��لَ ال َع ُم��و ُد ِب َها َم ِتي
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م ُ�ضوب��اً ِب َف ْي ِ�ض ِد َما ِئي
َو َه َو ْي ُت خَ ْ
َ��د َجث��ا ِب�إ َزا ِئ��ي
ا ُحل�س�ينِ َوق ْ
َف�أَ�س��الَ �أَ ْد ُم َع�� ُه َعلَ��ى �أَ ْ�شال ِئ��ي
�ين مَيْ�� ُز ُج َد ْم َع�� ُه ِب ِد َما ِئ��ي
َو ُح َ�س ُ
ق َْد َه َّد يِن َي��ا �أُ ُّم َ�ص ْ��و ُت َع َزا ِئي
��ت ِل َ�س ِّي ِ
ال�ش َه َدا ِء
��د ُ
��ن َب َك ْي ُ
َل ِك ْ
��وح َب�ْي�نْ َ ُب َكا ِئ�� ِه َو ُبكا ِئ��ي
َو َت ُن ُ
��ت يِف �أَ ْح َ�شا ِئي
نَ ْد َب َالب ُت ِول َي ُف ُّ
ِي��ب ال َّنا ِئي
��اء ف ََو َا�س ْي َ
��ت ال َغر َ
َم ً
��دو َو َي ْع�ُث�رُ ُ يِف َ�ش ًج��ى َو ُب َكا ِء
َي ْع ُ
ُح�� ْزنُ ا ُحل َ�س�ينِ َونَ ْد َب�� ُة ال َّز ْه َرا ِء
َو َح ِن�ينِ �أَ ْ�ش ُب ِل َه��ا ِل�َبررَ ْ ِد املَ��ا ِء
��د ِم ْن ُح ْز يِن ِل َق ْت��لِ ِ�س َقا ِئي
ِب�أَ َ�ش َّ

شعبي:
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ي������ع������ ّب������اس ه������ذا ح������س���ي��نّ  مي������ك
ي����ب����ك����ي وخ����ل����ط دم����ع����ه ب����د ّم����ك
ح������اي������ر ي������ب������و ف������اض������ل ب����ل����مّ ����ك
وس��ك��ن��ة ت��س��ك��ت ال��ط��ف��ل ب��س��م��ك
س�����اع�����ة وي����ج����ي����ب امل���������اي ع���مّ ���ك
ت��ع��ن��ه ام���ن اخل��ي��م للعلگمي احسني
يصيح ابصوت يعضيدي اوگعت وين
ب��ع��د م���ا ش���وف درب����ي ي���ا ض���وه ال��ع�ين
ي��خ��وي��ه ال���ك���ون ك��ل��ه اب��ع��ي��ن��ي اظ��ل��م
ي���خ���وي���ه اب���ي���اك���ت���ر ط����اح����ن زن�����ودك
ي���خ���وي���ه ال���ع���ل���م وي���ن���ه و ّي������ن ج����ودك
ي���ب���و ف����اض����ل زم����ان����ي ه����م ي���ع���ودك
او ش��م��ل��ي ال��ل��ي ت��ش��ت��ت ب��ي��ك يلتم
ي��خ��وي��ه ض���اع ص��ب��ري اب��ه��ل املصيبة
ي��خ��وي��ه ال��ص��ب��ر گ��ل��ي ام���ن�ي�ن أج��ي��ب��ه
ي���خ���وي���ه ام���ص���اي���ب���ك ك��ل��ه��ا ع��ج��ي��ب��ه
ال���ع���ل���م واجل�������ود وال���ه���ام���ة وال���ي���دي���ن
اش����وف ال��ع��ل��م م��ع��رض ف����وك ص���درك

وش������وف ال�������راس دم�����ه ص���ب���غ ن��ح��رك
وش�������وف اجل�������ود م���ت���ع���ل���ك ب��ك��ت��رك
وش�����وف ازن�����ود ال����ك م���ن غ��ي��ر كفني
ي���خ���وي���ه ال���ع���ل���م ب���ع���دك م����ن ي��ش��ي��ل��ه
ي��خ��وي��ه اوض����ي����م زي���ن���ب م���ن ي��زي��ل��ه
ي����خ����وي����ه ض����ل����ت س���ك���ي���ن���ه ذل���ي���ل���ه
وه�����ي ال����درب����ك ش���اب���ح���ة ال��ع�ين
أبو ذ ّية:

ال����ده����ر م����ا ي�����وم ف���رح���ن���ي وال���ي���س���ار
ع����ل����ي مل����ل����م حم���اش���ي���م���ه وال����ي����س����ار
وق�������ف ع������ ّب������اس مي����ن����ه وال ي���س���ار
ي��ص��ي��ح آه ع���ل���ى س��ك��ن��ه م����و ل���د ّي���ه
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ُيروى � ّأن �أمير الم�ؤمنين ,Qكان جال�ساً في الم�سجد
وحوله الح�سن والح�سين ,Lوالع ّبا�س و�إذا بالح�سين
�صبي �صغير وجاء �إلى
يقول� :إنّي عط�شان ,فقام الع ّبا�س وهو ّ
�أ ّم البنين فقال لها� :أ ّماهّ � ,إن �أخي الح�سين عط�شان ,فقامت
�أ ّم البنين وملأت قدحاً وو�ضعته على ر�أ�س الع ّبا�س ,فجاء به
�إلى الم�سجد والماء يت�ص ّبب على كتفيه ,ح ّتى جاء به �إلى
فلما ر�آه �أمير الم�ؤمنين� ,Qصاح:
�أخيه الح�سينّ ,Q
ف�سمي عند ذلك
ولدي ع ّبا�س� ,أنت �ساقي عطا�شى كربالءّ ,
بال�س ّقاء..
وبعدما ُقتل �أخوة الع ّبا�س تقدّ م الع ّبا�س من �أخيه الح�سين,Q
ي�ست�أذنه بالقتال وقد �سئم من الحياة لأنّه يرى �أخوته و�أبناء عمومته
�صرعى وي�سمع بكاء الن�ساء وعويل الأطفال و�صراخهم ,ف� ّألح على
�أخيه الح�سين بالبراز ,فبكى الح�سين Qوقال :يا �أخي �أنت
�صاحب لوائي ,ف�إذا م�ضيت تف ّرق ع�سكري ,فقال له الع ّبا�س :قد
�ضاق �صدري و�سئمت من الحياة و�أريد �أن �أطلب ث�أري من ه�ؤالء
المنافقين ,فقال الح�سين :Qفاطلب له�ؤالء الأطفال قلي ًال
من الماء ,فذهب الع ّبا�س �إلى القوم ووعظهم ّ
وحذرهم فلم ينفع,
فرجع �إلى �أخيه ف�أخبره ,ف�سمع الأطفال ينادون :العط�ش العط�ش,

فركب فر�سه و�أخذ رمحه والقربة وق�صد نحو الفرات ف�أحاط به من
كانوا مو ّكلين بالفرات ورموه بالنبال فحمل عليهم الع ّبا�س وقتل
فلما �أراد �أن
منهم مقتلة عظيمة وف ّرقهم عن الماءّ ,ثم دخل الماء ّ
ي�شرب غرف غرفة فذكر عط�ش الح�سين Qو�أهل بيته ,فرمى
الماء من يده وجعل يقول:
َيا نَ ْف ُ�س ِم ْن َب ْع ِ
��د ُه ال كُ ْن ِ
��ت َ�أ ْو َت ُك��ون
��د ا ُحل َ�سنيِ ُهون َو َب ْع َ
�����س�ْي�نْ ٌ َوا ِر ُد املَ�� ُن ِ
�ين َب�����ا ِر َد املَ�� ِع�ينِ
��ون َو َت ْ
��ر ِب َ
َه��ذا ُح َ
�����ش َ
َت��ا ِهلل َم��ا َه��ذَ ا ِف َع��الَ ِدي ِن��ي َوال ِف َعــالَ َ�صـــا ِد ِق َالي ِقــنيِ

الحويزي:
يقول ال�شيخ عبد الح�سين
ّ

��اف املَ ِع َني َو ِم ْن ُه َق��طُّ َما ْار َت َف َعا
َو ُمذْ َتذَ كَّ َر ِم ْن َقل ِْب ا ُحل َ�س نْ ِي ظَ َماً َع َ
��ن �أَ َنا ِم ِل�� ِه َ�شا َد ْت َل�� ُه ِب َف َرا ِد ِ
ي�س ال ُعلَى َغُرفَا
َوغ َْرفَ�� ٍة ق ْ
َ��د َر َما َه��ا ِم ْ

ه�����ذا امل������اي ي���ج���ري ب���ط���ون ح��ي��ات
واذوق�����ه گ��ب��ل خ��وي��ه اح��س�ين هيهات
واظ���ن طفله يويلي م��ن العطش مات
واظ������ن م���وت���ي ق�����رب وامل�������وت گ���در
ّثم ملأ القربة من الفرات وحملها على كتفه وخرج من
الم�شرعة فا�ستقبلته الكتائب و�صاح ابن �سعد :اقطعوا عليه
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طريقهّ ,ثم حمل عمر بن �سعد وقال :يا ويلكم ار�شقوا القربة
بالنبل ,فواهلل لئن و�صل الماء �إلى مخ ّيم الح�سين لأفناكم عن
�آخركم ,فتكاثروا عليه و�أحاطوا به من ّ
كل جانب فحاربهم محاربة
الأبطال وهو يقول:
��ب امل َْ��و َت �إِذَا امل َْ��و ُت َزقَا َح َّت��ى �أُ َو َارى يِف امل ََ�صا ِل ِ
ي��ت ِل َقا
ال �أَ ْر َه ُ
ال�س َقا
ا�س َ �أ ْغ ُ
نَ ْف ِ�سي ِل ِ�س ْب ِط املُ ْ�صطَ َفى الطُّ ْه ِر َوقَا �إ يِِّن �أَنَ��ا ال َع َّب ُ
��دوا ِب ِّ
�������و َم املُ��لْ�� َت�� َق��ى
��������اف
َوال �أَ َخ
ُ
َ
���ر َي ْ
ال�������ش َّ

فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة و�أعانه حكيم بن الطفيل
ف�ضربه على يمينه فبراها ,ف�أخذ ال�سيف ب�شماله وهو يرتجز:
��ن ِدي ِن��ي
وا ِهلل �إ ِْن َق��طَ ْ��ع�� ُت ُ��م مَ ِيي ِني �إ يِِّن �أُ َحا ِم��ي �أَ َب��داً َع ْ
��ي الطَّ ِاه�� ِر ا َلأ ِم�ينِ
��ن إِ� َم ٍ
َو َع ْ
��ام َ�ص��ا ِد ِق َالي ِق�ينِ جَنْ��لِ ال َّن ِب ِّ

فقاتل ح ّتى �ضعف عن القتال ,فكمن له الحكيم بن الطفيل
من وراء نخلة ف�ضربه على �شماله فقال:
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��ن ُ
الك َّفا ِر َو ْا�س َت ْب ِ�ش��رِي ِب َر ْح َم�� ِة ا َجل َّب��ا ِر
���س اَل َت ْخ َ�ش ْي ِم َ
َيا َن ْف ُ
��م َي َ�س��ا ِري
��ي الطَّ ِاه�� ِر املُ ْخ َت��ا ِر ق ْ
َ��د َقطَ ُع��وا ِب َب ْغ ِي ِه ْ
َم�� َع ال َّن ِب ِّ
������ر ال���� َّن����ا ِر
َف�����أَ ْ
�����ص���� ِل���� ِه ْ
����م َي�����ا َر ِّب َح َّ

فحمل القربة ب�أ�سنانه وجعل يرك�ض ليو�صل الماء �إلى عطا�شى
كربالء ,فجاء �سهم ف�أ�صاب القربة و�أريق ما�ؤها..
اج��������اه ال����س����ه����م ل���ل���ق���رب���ه وب����راه����ا
وگ������ام ي��ب��ك��ي وس���ك���ن���ه م����ا ن��س��اه��ا
م���واع���ده���ا ع��ل��ى امل����ي وح��ش��اه��ا
ّثم جاء �سهم �آخر ف�أ�صاب �صدره و�آخر وقع في عينه ,وبينما
الع ّبا�س كذلك ال يدين فيقاتل بهما وال ماء في�أتي به �إلى المخيم
وقف حائراً ال يدري ما ي�صنع ,و�إذا بلعين جاء �إليه و�ضربه بعامود
على ر�أ�سه ففلق هامته وخ ّر على الأر�ض منادياً� :أخي �أبا عبد اهلل
�أدركني.
يقول �أحد العلماء �إنّه ر�أى في المنام �أبا الف�ضل الع ّبا�س و�إنّه
ال�سبتي -الذي كان من ق ّراء العزاء-
يعتب على ال�شيخ كاظم
ّ
لأنّه ال يذكر م�صيبته ,فقال له العالم� :أنا �سمعته يذكر م�صيبتك
في مجال�سه ,قال :ال ,و�إنّما قل له فليذكر هذه الم�صيبة ,فلي ُقل:
ّ
كل فار�س يوم عا�شوراء �إذا خ ّر من على ظهر جواده يتل ّقى الأر�ض
بك ّفيه ,ولكن من كانت ال�سهام في �صدره وال�سهم نابت في
عينه وانجمد الدم في العين الأخرى ب� ّأي �شيء يتل ّقى الأر�ض
من ال يمين وال �شمال له؟..
73

ع������ادة ال���ي���وگ���ع م������وزع ب��ال��س��ي��وف
ك��ف��وف��ه تتلقى ال��ث��رى ب��ي��وم الطفوف
لكن ال��ع� ّب��اس مگطوع الكفوف
ّ
المنق�ض على فري�سته وهو
فجاءه الح�سين Qكال�صقر
ينادي� :إلى �أين تف ّرون وقد قتلتم ابن والدي؟� ,إلى �أين تف ّرون
ولما و�صل �إليه ر�آه �صريعاً على �شاطئ الفرات
وقد قتلتم �أخي؟! ّ
مقطوع اليدين مر�ضو�ض الجبين ,ال�سهم نابت في العين ,المخّ
�سائل على الكتفين ,القربة مخ ّرقة ,الراية مم ّزقة ,نادى :الآن
انك�سر ظهري....
�أَ ْل َف��ا ُه َم ْ�شقُ��وقَ ا َجل ِب�ينِ َو ِد ْر ُع ُه
َو ُم َ�صا ُب�� ُه ِب َح َ�ش��ا ُه �أَ َّث َ��ر َو ْج ُع�� ُه
ال��ب ِ
�����س��ي��طَ
َ
���ب��� َغ َ
����ص َ
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َب ٍ
��ن نَ ْز ُع ُه
���س مُيْ ِك ُ
��ان َعل َْي�� ِه َو َل ْي َ
َ��ب ُم ْن َح ِني��اً َعل َْي�� ِه َو َد ْم ُع�� ُه
َف�أَك َّ
���د ُم
����و َع��� ْن َ
َك�����أَنمَّ����ا ُه َ

ال����ف وس��ف��ه ع��ل��ى ال���ع��� ّب���اس ي��ن��ص��اب
او م���خ���ه ع���ل���ى ال���ك���ت���ف�ي�ن ي��ن��ص��اب
امل�������آمت دوم إل�����ه وحل����س��ي�ن ي��ن��ص��اب
مل������ن ت���ظ���ه���ر ال������راي������ه ال���ه���اش���م���ي���ة
ُروي عن حميد بن م�سلم قالّ :لما ُ�صرع الع ّبا�س وم�شى
الح�سين �إلى م�صرعه ر�أيت الح�سين وقد انحنى على الأر�ض

وي�شمه وي�ضعه على عينيهّ ,ثم م�شى
وتناول �شيئاً و�أخذ يق ّبله ّ
قلي ًال وتناول �شيئاً �آخر و�أخذ يق ّبله كالأ ّول ,فقلت في نف�سي ما
هذا ال�شيء الذي ّ
يعظمه الح�سين؟ فت�أ ّملت ف�إذا �أحدهما يمين
الع ّبا�س والآخر �شماله..
َي��ا َ�س ِاع ِ
��ف ِح َم َاي ِتي ِب َي ِمي ِني
��دي يِف كُ لِّ ُم ْع�َت�رَ َ ٍك ِب ِه �أَ ْ�س ُطو َو َ�س ْي َ
��ن ُه َو َجا ِم ٌع َ�ش ْم ِلي َو يِف َ�ض ْن ِك ال ُّز َح ِام َي ِقي ِني
لمِ َ��نِ ال ِّل َوا �أُ ْع ِطي َو َم ْ

خويه أب��و الفضل گلي وي��ن الكفوف
يگله يخويه اتقطعت ما بني الصفوف
دمي على عيني جمد يحسني ما شوف
ن��ش��ف ادم���وم���ي ي���ا ب��ق��ي��ة آل ه��اش��م
اج�����اه الك����ن ل���گ���اه اح���س�ي�ن ش��ل��گ��اه
ام��ب��ض��ع ب��ال��س��ي��وف ال���ه���ول م��ل��گ��اه
بكه م��ن خ��اط��ره اح��س�ين اع��ل��ى فرگاه
ي��گ��ل��ه اش���ل���ون ه����ان اع��ل��ي��ك ف��رق��اي
ح���ط اي�����ده اع���ل���ى خ��اص��رت��ه او ت��ل��وه
ي�����ا ع����� ّب�����اس ظ����ه����ري ان���ك���س���ر ت���وه
ي�������ا ع������� ّب�������اس ي�������ا ط�����ي�����ب اخل�������وه
ي�����ا ع����� ّب�����اس ب���ي���م���ن ب����ع����د رج�������واي
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اح���زام���ي ان��ح��ل ي��خ��وي��ه وال��ف��ك��ر ض��اع
ي����ا ع���� ّب����اس ح���ي���ل���ي راح ه���ال���س���اع
ي���س���وري وان����ه����دم م���ن ف����وق ل��ل��گ��اع
ي��خ��وي��ه ات��ش��م��ت��ت مب��ص��اب��ك اع����داي
ّثم انحنى الح�سين على �أخيه �أبي الف�ضل ليحمله �إلى
المخ ّيم ,فقال له الع ّبا�س� :إلى �أين تريد يا �أخي؟ فقال له الإمام
الح�سين� :Qأريد �أن �أحملك �إلى المخ ّيم ,فقال الع ّبا�س:
�أخي بحقّ جدّ ك ر�سول اهلل عليك �أن ال تحملني ودعني في
مكاني هذا ,فقال له الإمام :لماذا يا �أخي وكيف �أتركك هنا
�ستح من
بين الأعداء؟ فقال الع ّبا�س� :أخي �أبا عبد اهلل لأنّي ُم ٍ
�سكينة وقد وعدتها بالماء ولم �أ�أتها به ,وبين الح�سين عند
�أخيه و�إذا به �شهق �شهقة وفا�ضت روحه الطاهرة ,رحم اهلل من
نادى :واع ّبا�ساه ,وامظلوماهّ � ,أي وا�س ّيداه ,فقام من عنده الإمام
الح�سين وهو يكفكف دموعه بيديه ويقول :الآن انك�سر ظهري
وق ّلت حيلتي و�شمت بي عد ّوي..
ح����ط اي������ده ع���ل���ى خ���اص���رت���ه وت���ل���وه
ي�����ع����� ّب�����اس ظ�����ه�����ري ان����ك����س����ر ت����وه
ي�������اع������� ّب�������اس ي��������ا ط�����ي�����ب اخل��������وه
ي���خ���وي���ه ال���ع���ل���م گ���ل���ي وي�����ن اودي�����ه

ي����ن����ور ال����ع��ي�ن درب�������ي ب���ي���ش اگ���دي���ه
ح��ن��ا ف��وگ��ه او ش��م��ه او ش��ب��ك اي��دي��ه
اوص������اح اح���س�ي�ن اخ�����وي واهلل أك��ب��ر
يخويه انكسر ظهري وال اگ��در اگ��وم
ص����رت م���رك���ز ي��خ��وي��ه ل��ك��ل ال��ه��م��وم
ي��خ��وي��ه اس��ت��وح��دون��ي عگبك ال��گ��وم
اوال واح������د ع��ل��ي��ه ب���ع���د ي��ن��غ��ر
ّثم جاء الح�سين �إلى المخ ّيم فر�أته ابنته �سكينة وقالت :يا
عمي الع ّبا�س؟ �أراه قد �أبط�أ علينا وقد وعدنا بالماء؟
�أبتاه �أين ّ
فلما
عمك قد ُقتلّ ,
فعند ذلك بكى الإمام وقال لها :بن ّية � ّإن ّ
�سمعت زينب �صرخت ونادت :وا�أخاه ,واع ّبا�ساه ,واق ّلة نا�صراه,
وا�ضيعتاه بعدك ,فقال الح�سين� :Qإي واهلل وا�ضيعتاه بعده
وا انقطاع ظهراه ..و�أرادت الحوراء زينب �أن تذهب �إلى م�صرع
�أخيها الع ّبا�س ,فقال لها الح�سين� :أخ ّية ارجعي ال ت�شمتي بنا
الأعداء ,قالت :يا بن �أ ّمي ,ال تلمني � ّإن م�صاب �أخي الع ّبا�س
قد قطع نياط قلبي ولم �أ�ستطع �صبراً…
دخ��ل��ي��ن��ي ي���خ���وي���ه اح���س�ي�ن أش���وف���ه
ص����دگ ع��امل��ش��رع��ه ط���اح���ت اك��ف��وف��ه
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أري����د أگ��ص��د وأط����ر ع��س��ك��ر ال��ك��وف��ه
وأگ����ل����ه احل�����گ ع��ل��ي��ن��ه ي����ا م��ش��گ��ر
اش���ل���ون ام���ش���ي اب��ي��س��ر وت�����رك وراي����ه
ك��ف��ي��ل��ي او م���ا ش��ف��ت ع���زم���ه وراي����ه
ه�����م ي����ات����ي وگ������ت ص��������ارم وراي������ه
ت�����رف�����رف ب���ي���د اب������و ف����اض����ل ع��ل��ي��ه
َو َه َ��وى َعل َْي�� ِه َم��ا ُهنا ِل َ
��ك قَا ِئ ًال � َألي ْ��و َم َب َان َعنِ َالي ِم�ينِ ُح َ�سا ُم َها
� َألي ْو َم َ�س َار َع��نِ َ
��دا ِة إِ� َما ُم َها
َ��اب َعنِ ال ُه َ
الكتا ِئ ِب ك َْب ُ�ش َها � َألي ْو َم غ َ
� َألي ْ��و َم نَا َم ْت �أَ ْع نُ ٌي ِب َ
��د ْت ُ �أ ْخ َ��رى َف َع�� َّز َم َنا ُم َها
��ك مَ ْل َت َن ْم َو َت َ�س َّه َ
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الليلة الثامنة:
علي األكبر
مجلس شهادة ّ

َج َر ى َد ْم ِعي  لمِ َْ�ص َر ِع ِ�ش ْبلِ طَ�� َه
ف ََما � أَ ْد ِر ي � أُ َع ِّز ي � أَ ْم ُ� أ َه ِّن��ي
َفطَ ْو ر اً ِلل َْو ِ�ص ِّي ِب ِه � أُ َه ِّن��ي
َع ِل ٌّي ِبا لطُّ ُفو ِف � أَ قَا َم َح ْر ب��اً
َو قَا َتلَ َبكْ َر ُه ْم َك ِق ِ
تال َع ْم��ر ٍو
َو َ�صيرَّ َ ك َْر َبال َب ْد ر اً َو �أُ ْح��د اً
طَ���وراً َي���ا َع�� ِل ُّ��ي� أُ َع�� ِّزي ِف��ي��ه
َو ْ
َك�أَ نيِِّ  با ُحل َ�س نْ ِي غ ََد ْا ُي َن��ا ِد ي
ي�ش َب ْع ِ
��دي
َر َج ْو ُت َك َي��ا َع ِل ُّي َت ِع َ
َو مَتْ ِ�شي َب ِاكياً ِم ْن َخل ِْف َن ْع ِ�ش��ي
َ��ر ْت
َو مَ ْل � أَ نْ َ�س ال ِّن َ�س َاء غ ََد ا َة ف َّ
َف َهذي ق ََّبـــل َْت َك َّفـــاً َخ ِ�ض َيبـــاً
��ت
َو َز ْي َن ُب ق ََابل َْت َل ْيلَى َو قَا َل ْ
��د ِر مَ ٍّت
ال�ش َب ِ
َعلَى ُح ْل ِو َّ
اب َو َب ْ
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ال�ش ِد ِ
ي��د
َو َتا َه ال ِفكْ ُر فيِ ا ُحل ْز ِن َّ
ال�ش ِه ِ
ي��د
َع ِل َّي ا ملُ ْر َت َ�ضى ِب ْابنِ َّ
َو �أَ نْ ُظ ُم َم ْد َح ُه نَظْ َم ا ل ُع ُق��و ِد
ــي َم َع َالي ُهو ِد
ك ََحربـ ِـ َك َيـ��ا َع ِل ُّ
ل�ص ِع ِ
ي��د
َو َج َّد َل ُه َعلَى َو ْج ِه ا َّ
وب ا َجل ِّد ُع ُ��و ِدي
َونَا َدى َي��ا ُح ُر َ
َو َت ْب ِكي ال َع نْ ُي ِل ْل َع ْق ِد ال َف ِر ِ
ي��د
يِ الو ْ�صلِ ُع ُ��و ِدي
َعل َْينا َي��ا َل َيال َ
ِل ُت َو ِّ�س َد ُج َّث ِتي َر ْم َ�س الل ُُّح��و ِد
الو ِل ُيد َعلَى ال َف ِق ِ
ي��د
ك ََما ِي ْب ِكي َ
ال�ش ِه ِ
ي��د
ال�ش ِه ِيد ْابنِ َّ
�إِلىَ نَ ْع ِ�ش َّ
��دو ِد
َو َ�ش َّم ْت ِتل َْك َو ْرداً فيِ ا ُخل ُ
�أَ ِع ِ
ي��دي ال َّن ْو َح َيا َل ْيلَ��ى �أَ ِع ِيدي
��د و ِد
م َّم ٍد َخيرْ ِ ا ُجل ُ
َ�ش ِبي ِه حُ َ

شعبي:

ي������ا ع����ل����ي ي����ب����ن����ي ال����ن����وب ذلّ����ي����ت
وامل������وت ي������اخ������ذن������ي مت������ن������ي������ت
ع����م����ود ال����وس����ط ي����اش����اي����ل ال��ب��ي��ت
ي����ب����ن����ي ب����ع����د ع����ن����دي ش���خ��� ّل���ي���ت
ان����ه ب����ي����ش اج����ي����ت وب����ي����ش ردّي����ت
ب������ع������دك ع������س������ان������ي ال ب������ق������ي������ت
أبو ذ ّية:

ح�����زن ل��ي��ل��ى ع��ل��ي��ه��ا اش���ت���د وه��م��ه��ا
او گ��ل��ب��ه��ا ع���د ع��ل��يّ األك���ب���ر وهمها
ت���������درون اش���ع���م���ل ب���ي���ه���ا وه��م��ه��ا
ع���ل���ى اب���ن���ي���ه���ا ت���غ���ي���ر وج������ه أب��� ّي���ه
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ن�صراني م�سجد ر�سول اهلل Pفقال له
ُيروى �أنّه دخل رجل
ّ
ن�صراني �أُخرج من الم�سجد ,فقال� :إنّي ر�أيت
النا�س� :أنت رجل
ّ
البارحة في منامي ر�سول اهلل ومعه عي�سى بن مريم ,فقال لي
محمد بن عبد
عي�سى بن مريم� :أ�سلم على يد خاتم الأنبياء ّ
نبي هذه الأ ّمة ح ّقاً ,و�أنا �أ�سلمت على يده و�أتيت الآن
اهلل ف�إنّه ّ
لأجدّ د �إ�سالمي على يد رجل من �أهل بيته ,قال :فجا�ؤوا به �إلى
فلما ا�ستق ّر به المجل�س
الح�سين Qفوقع على قدميه يق ّبلهماّ ,
أتحب �أن �آتيك
ق�ص عليه الر�ؤيا التي ر�آها في المنام ,فقال لهّ � :
ّ
علي
ب�شبيهه؟ قال :بلى �س ّيدي ,قال فدعا الح�سين Qبولده ّ
الأكبر وكان �إذ ذاك طفل �صغير ,وقد و�ضع على وجهه البرقع,
فلما رفع الح�سين البرقع من على وجهه ور�آه
فجيء به �إلى �أبيه ّ
ذلك الرجل وقع مغمى عليه ,فقال الح�سين� :Qص ّبوا الماء على
فلما �أفاق التفت �إليه الح�سين Qوقال له :يا هذا � ّإن
وجهه ففعلواّ ,
ولدي هذا �شبي ٌه ّ
بجدي ر�سول اهلل ,Pفقال الرجل� :إي واهلل ,فقال
له الح�سين :Qيا هذا �إذا كان عندك ولد مثل هذا وت�صيبه �شوكة
ما كنت ت�صنع؟ قال� :س ّيدي �أموت ,فقال الح�سين� :Qأخبرك �أ ّني
�أرى ولدي هذا بعيني ّ
مقطعاً بال�سيوف �إرباً �إرباً.
علي الأكبر نداء الح�سين� :أال من نا�صر
ولذلك عندما ي�سمع ّ
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يذب عنّا؟ وبعد �أن ا�ستُ�شهد �أ�صحابه
ذاب ّ
ين�صرنا؟ �أال من ّ
علي الأكبر ,ينظر �إليه الإمام الح�سين ويطلق لعينيه
و�أن�صاره يبرز ّ
العنان فتنحدر الدموع وقد �أرخى ر�أ�سه لئلاّ يراه العد ّو في�شمت
اللهم ا�شهد
بهّ ,ثم رفع ر�أ�سه م�شيراً ب�سبابته �إلى ال�سماء وقالّ :
عليهم ,فقد برز �إليهم غالم �أ�شبه النا�س خَ ْلقاً وخُ ُلقاً و َم ْن ِطقاً
اللهم
بر�سولك ّ
محمد Pوكنّا �إذا ا�شتقنا �إلى نب ّيك نظرنا �إليهّ ,
امنعهم بركات الأر�ض وف ّرقهم تفريقاً ,وم ّزقهم تمزيقاً واجعلهم
طرائق قدداً وال تر�ضي الوالة عنهم �أبداً ,ف�إنّهم دعونا لين�صرونا ّثم
عدَ ْوا علينا يقاتلونناّ ,ثم �صاح بعمر بن �سعد :ويلك يا بن �سعد,
قطع اهلل رحمك كما قطعت رحمي ,وال بارك اهلل لك في �أمرك,
و�س ّلط اهلل عليك من يذبحك على فرا�شكّ ,ثم تال قوله تعالى:
}ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{ ,قال الراوي :فك�أنّما
علي الأكبر على القوم وجعل
علم الرخ�صة من �أبيه ,فحمل ّ
يقاتلهم قتال الأبطال فقتل منهم رجا ًال كثيرة وهو يقول:
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��ن َو َب ْي ِ
��ي
��ن ا ُحل َ�س نْ ِي ْب��نِ َعل َّْي نَ ْح ُ
َ�أ َن��ا َع ِل ُّي ْب ُ
��ت ا ِهلل َ�أ ْو ىَل ِبال َّن ِب ّْ
ال�س ْي ِ
��ف َح َّتى َي ْن َث ِني
َت��ا ِهلل اَل َي ْح ُك ُم ِفين��ا ْاب ُن َّ
الد ِع ّْي �أَ ْ�ض ِر ُب ُك ْم ِب َّ
���ل���ام َه ِ
���ا����ش ِ
���ي َع����لَ����و ِّي
�����ر َب غُ
َ
ٍ
���م ٍّ
������ض ْ

فلم يخرج �إليه �أحد � اّإل قتله� ,إلى �أن نادى عمر بن �سعد:
�أال رجل يخرج �إليه؟ فبادر �إليه بكر بن غانم ,هذا والح�سين في
تلك ال�ساعة واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجه الح�سين
تراه يتلألأ نوراً و�سروراً ب�شجاعة ولده الأكبر ,فبينما هو كذلك
و�إذا بوجه الح�سين قد تغ ّير لونه ,فقالت له� :س ّيدي� ,أرى لونك
قد تغ ّير هل �أ�صيب ولدي؟ قال لها :ال يا ليلى ,ولكن برز �إليه
من ُيخاف منه عليه ,قالت :وما ا�صنع؟ قال :يا ليلى �إدعي
لولدك ف�إنّي �سمعت جدّ ي ر�سول اهلل Pيقولّ � :إن دعاء الأ ّم
م�ستجاب في حقّ ولدها .دخلت ليلى �إلى الخيمة ,رفعت يديها
�إلى ال�سماء قائلة� :إلهي بغربة �أبي عبد اهلل� ,إلهي بعط�ش �أبي
علي..
عبد اهلل ,يا را َّد يو�سف �إلى يعقوب �أردد لي ولدي ّ
ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي
وسلملي عديل الروح شبه املصطفى الغالي
هلل توجهت والعني تدمع والكبد حرى
وهلل ورفعت إيد وإيد بيها تكفكف العبرة
صاحت ال تخليني وحيدة واجلب احلسرة
ي��ا رب ال تخيبني وس��ل��م ثمر دالل��ي
بجاه اللي انطبر راسه وطاح مبسجد الكوفة
وبحسني وعطش كبده وبالعبّاس وكفوفه
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سلملي بدر سعدي وخلي يعود باشوفه
ارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي
ط������ب������ت خل������ي������م������ت������ه������ا ال�����غ�����ري�����ب�����ة
ت���ب���ك���ي او ع���ل���ى اب���ن���ي���ه���ا ام���ري���ب���ه
وت��������وس��������ل��������ت هلل اب����ح����ب����ي����ب����ه
او ب���احل���س�ي�ن وش����م����ا ب���ي���ه م��ص��ي��ب��ه
ي�������ا راد ي������وس������ف م�������ن م���غ���ي���ب���ه
ال����ي����ع����گ����وب وم����س����ك����ن ن��ح��ي��ب��ه
اري��������������دن ع������ل������يّ س������ال������م جت���ي���ب���ه
علي �إلى �أبيه ولكن ب� ّأي حالة,
فا�ستجاب اهلل دعاء ليلى ورجع ّ
رجع �إليه وهو ينادي� :أبه العط�ش قد قتلني ,وثقل الحديد قد
�أجهدني ,فهل �إلى �شربة ماء من �سبيل �أتقوى بها على الأعداء؟
ف�صاح الح�سين :واولداه وارتفعت ال�صيحة عند الها�شم ّيات ّ
كل
تنادي :واعل ّياه..
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�ْير �أَ ٍب َظ َما ُه َو َما ا�شْ َت َكى َظ َم�أَ ا َحل�شَ ى �إ اَِّل �إ ىَِل َّ
َي ْ�ش ُكو لخِ َ رْ ِ
ال�ص ِدي
الظا ِمي َّ
��اع ُي�ؤْ ِث ُ��ر ُه َع َل ْي�� ِه ِب ِر ْي ِق�� ِه َل�� ْو َكانَ َث َّم�� َة رِي ِق�� ِه مَ ْل َي ْج ُم ِ��د
فَانْ َ�ص َ
ُك ٌّل ُح�شَ ا�شَ ُت�� ُه َك َ�صا ِل َي�� ِة الغَ�ضَ ��ى َو ِل َ�سا ُن�� ُه َظ َم ً���أ َك ِ�شقَّ�� ِة ِم�ْبَرْ َ ِد

اريدقطرةمايقلبيمنالعط�شذاب وغارت اعيوين واظلم الوادي عليه

غارتعيويناونزفدميكرثاجلراح واتفطرت يا بوي كبدي والعزم راح
خل الدرع عني بهظني ثقل ل�سالح حر ال�شم���س ذوب افادي يا �شفيه
علي� ,ضع ل�سانك على
بني ّ
ّثم قال له الح�سينّ :Q
علي ل�سان �أبيه فوجده كالخ�شبة الياب�سة من �شدّ ة
ل�ساني� ,أخذ ّ
العط�ش..
يگله:
س����ه����ل����ه ي����ب����وي����ه ط���ل���ب���ت���ك ه����اي
الك������ن ي���ع���گ���ل���ي او م������اي ع��ي��ن��اي
ام������ن���ي��ن اج������ي���ب��ن ش������رب������ة امل�������اي
وال����ع����ط����ش م���ث���ل���ك ي���ب���س ح���ش���اي
بني يع ّز واهلل على �أبيك �أن يراك
فقال له الح�سينّ :Q
محمداً
بني قاتل قلي ًال فما �أ�سرع ما تلقى جدّ ك ّ
بهذه الحالة ,يا ّ
في�سقيك بك�أ�سه الأوفى �شربة ال تظم�أ بعدها �أبداً.
�أراد الرجوع �إلى الحرب و�إذا بالن�ساء خرجن ينادين :ارحم
علي ارجع
غربتنا ارحم وحدتنا� .صاح الح�سين :Qولدي ّ
وو ِّدع العيال والأطفال ,و�أخاف �أن تتبعك �إلى المعركة.
علي الأكبر ودخل �إلى الخيمة ,اجتمعت بنات الر�سالة
رجع ّ
عليه هذه تق ّبل كتفه ,هذه تق ّبل يده ,هذه تنتحب بوجهه.
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ف�صاح الح�سين :Qدعنه فقد ا�شتاق الحبيب �إلى حبيبه.
علي الأكبر ورجع �إلى الميدان وجعل
قال الراواي :و�أفلت ّ
يقاتل قتال الأبطال ,يقول حميد بن م�سلم :كنت واقفاً وبجنبي
وعلي بن الح�سين ي�شدّ في القوم يمنة
م ّرة بن منقذ
ّ
العبدي ّ
علي �آثام العرب �إن م ّر بي هذا
وي�سرة فيهزمهم ,فقال مرةّ :
الغالم ولم �أثكل به �أباه ,فقلت :ال تقل هذا ,يكفيك ه�ؤالء
علي الأكبر
الذين احتو�شوه ,فقال :واهلل لأفعلن ,قال :وم ّر بنا ّ
وهو يطرد كتيبة �أمامه ,فطعنه برمحه فانقلب على قربو�س �سرج
فر�سه ,واعتنق الفر�س فحمله الفر�س �إلى مع�سكر الأعداء,
ولما بلغت روحه التراقي
فاحتو�شوه وجعلوا ي�ضربونه ب�أ�سيافهمّ ,
نادى برفيع �صوته� :أبه عليك منّي ال�سالم ,هذا جدّ ي ر�سول اهلل
قد �سقاني بك�أ�سه الأوفى �شربة ال �أظم�أ بعدها �أبداً و� ّإن لك ك�أ�ساً
مذخورة ح ّتى ت�شربها.
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��ن ُم َّ��ر َة ُم ْ�س َت ِث�يراً
��ن ْاب ُ
َل�� ُه ك ََم َ
��دا ُه
َّ��ت َي َ
َف َق َّن�� َع َر ْ�أ َ�س�� ُه �شُ ل ْ
ف ََخ َّ��ر ُم َقطَّ َع��اً َب�ْي�نْ َ الأَ َع��ا ِدي
َي ُج��و ُد ِب َن ْف ِ�س�� ِه ف ََد َع��ا َ�أ َب��ا ُه

ال�ش َق ِ
��اق
َي�أْ َب��ا ُه ال ِّل َئ��ا ُم �أُو ُل��و ِّ
َف َغ��ا َد َر ُه َخ ِ�ض َيب��اً ِبا ْن ِف ِ
�لاق
الرق ِ
��ار ِل ْل ِب ِ
َ��اق
َو ْ
طَع َن��اً َ�ص َ
ي���ض ِّ
��ت َت َر ِاق
ال��ر ْو ُح ق ْ
َ��د َب َل َغ ْ
َو ِم ْن�� ُه ّ

��دي �أَ َتان ِب�أَ ْوفَ��ى َك�أْ ِ�س�� ِه �أَ َب َت��ا ُه َ�سا ِق��ي
َف َه��ذَ ا املُ ْ�صطَ َف��ى َج ِّ

علي الأكبر �أثراً عظيماً ح ّتى
وقد �أ ّثرت بالح�سين م�صيبة ّ
احت�ضر و�أ�شرف على الموت ثالث م ّرات ,الأولى ّلما برز
وا�ست�أذن من �أبيه تغ ّيرت حالة الح�سين ,Qبحيث �أ�شرف
على الموت و�صاح بن�سائه وعياله :دعنه ف�إنّه مقتول ال محالة,
بينهن ّثم اعتنقه و�سقطا �إلى الأر�ض وقد غ�شي
و�أخرجه من ّ
عليهما.
علي الأكبر من المعركة وهو م�صاب
الثانية :حينما رجع ّ
ف�ضمه الح�سينQ
بجراحات كثيرة ,وقد ا�شتدّ به العط�ش ّ
وبكى و�أ�شرف على الموت.
الثالثة :وهي �أعظمها على الح�سينّ :لما �سقط على الأر�ض
ونادى� :أبه عليك منّي ال�سالم ,هذا جدّ ي ر�سول اهلل قد
�سقاني بك�أ�سه الأوفى �شربة ال �أظم�أ بعدها �أبداً ,وبيده ك� ٌأ�س
مذخورة لك ح ّتى ت�شربها.
علي نظرت �إليه
تقول �سكينةّ :لما �سمع �أبي �صوت �أخي ّ
فر�أيته قد �أ�شرف على الموت وعيناه تدوران كالمحت�ضر ,وجعل
ينظر �إلى �أطراف الخيمة وكادت روحه تطلع من ج�سده و�صاح
من و�سط الخيمة :واولداهّ ,ثم انحدر �إليه الح�سين Qومعه
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�أهل بيته ح ّتى وقف عليه ور�آه ّ
مقطعاً بال�سيوف �إرباً �إرباً ,ف�أخلى
وانكب
رجليه من الركاب معاً ورمى بنف�سه من على ظهر الجواد ّ
عليه وا�ضعاً خدّ ه على خدّ ه...
ه����وه ف��وگ��ه اوح����ط خ����ده ع��ل��ى خ��ده
او ص���دره ف���وگ ص���دره اوزاد وج��ده
ش���م���ه اوص��������اح ع����م����رك ه�����ذا ح���ده
ي�����ن�����ور ال�����ع��ي��ن ي����ول����ي����دي ي��ل��ك��ب��ر
بني قتل اهلل قوماً قتلوك ,ما �أجر�أهم على
بني يا ّ
ّثم قال :يا ّ
الرحمن وعلى انتهاك حرمة الر�سول...
ي���ب���وي���ه اش����ل����ون گ���ل���ي دارو ع��ل��ي��ك
اظ���ن ام���ن ال��ط��ب��ر م���ا ظ���ل ن��ف��س بيك
حت��اك��ي��ن��ي ي���روح���ي م���ان���ي اح��اك��ي��ك
وح����گ ج����دك اص������واب ال��ب��ي��ك بيه
علي على الدنيا بعدك
ّثم انهملت عيناه بالدموع وقال :ولدي ّ
وغمها وبقي �أبوك
العفا� ,أ ّما �أنت فقد ا�سترحت من َه ّم الدنيا ّ
لهمها وكربها.
ّ
قال حميد بن م�سلم :لك�أنّي �أنظر �إلى امر�أة خرجت من
الف�سطاط وهي تنادي :يا حبيباه يا بن �أخ ّياه� ,س�ألت عنها فقيل
علي ,فجاءت ح ّتى انك ّبت عليه ف�أخذها
لي :هي ّ
عمته زينب ابنة ّ

الح�سين Qبيده ور ّدها �إلى الف�سطاط..
دخ���ل���ي���ن���ي ي����خ����وي����ه اح�����س��ي��ن مي��ه
اح���س اب���دم���ع ع��ي��ن��ي اج�����روح جسمه
علي اع��ي��ون��ي واري���د ال��ص��دري اضمه
واش����ي����ل����ه ل���ل���خ���ي���م وي��������اك ي��ح��س�ين
ّثم التفت �إلى فتيانه وقال لهم :احملوا �أخاكم ,فحملوه
ومعهن ليلى وارتفع
وجا�ؤوا به �إلى الخيمة ,واجتمعت الن�ساء
ّ
منهن ,هذا والح�سين Qينظر �إلى الم�شهد الحزين
البكاء ّ
والدموع تنهمر من عينيه وت�سيل على خدّ يه وهو ير ّدد ويقول:
علي ,قتل اهلل قوماً قتلوك ...
بني ّ
ّ
گ��ع��د ع���ن���ده اوش���اف���ه م��غ��م��ض ال��ع�ين
اب�����دم�����ه س����اب����ح وام�����ت�����رب اخل���دي���ن
م����ت����واص����ل ط����ب����ر وال������������راس ن��ص�ين
ح���ن���ا ظ����ه����ره ع���ل���ى اب���ن���ي���ه وحت���س���ر
ي��ب��وي��ه گ����ول م��ن��ه��و ال���ش���رك راس���ك
ي����ن����ور ال����ع��ي�ن م����ن خ���م���د ان���ف���اس���ك
ي��ع��گ��ل��ي م���ن ن��ه��ب درع����ك وط��اس��ك
ي����روح����ي اش����ل����ون اش���وف���ن���ك م��ط��ب��ر
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ي��ب��وي��ه م���ن ع����دل راس����ك اورج��ل��ي��ك
او م��ن غمض اعيونك واس��ب��ل ايديك
ي��ن��ور ال��ع�ين ك��ل س��ي��ف ال��وص��ل ليك
گ��ط��ع گ��ل��ب��ي او ل��ع��ن��د ح��ش��اي س��در
الر ُ�س ُ
��ول
ُي�� َن��ا ِدي�� ِه َو َل ْ��ي َ
�����س ِب�� ِه ِح َ
��ي َالي ْ��و َم ف ََار َق َن��ا َّ
���راكٌ ُب َن َّ
��دكَ َغ�ْي�رْ َ َه��ذَ ا اَل �أَق ُ
ُ��ول
��ور َع ْي ِني ف ََب ْع َ
َعلَ��ى ُّ
الدنْ َي��ا ال َعفا َيا ُن َ

90

الليلة التاسعة:
مجلس شهادة القاسم بن الحسنQ

ال�س َّك ِب
َيا َع نْ ُي ُجو ِدي ِب ُّ
الد ُم ِوع ُّ
ال�ص َبا
َع ِ�ش َق َّ
ال�ش َها َد َة َو ُه َو يِف َد ْو ِر ِّ
��ام املُ ْج َت َبى
��م جَنْلُ الإِ َم ِ
ُه َو ق َِا�س ٌ
�لا ف ََك�أَ َّن�� ُه
َي ْح ِك��ي �أَ َب��ا ُه َ�ش َما ِئ ً
ال�ض ِ
�لال ِب َك ْر َبال
لمََّ��ا َر�أَى ُز َم َ��ر َّ
م َّم ٍد
ال�س ْب ِط ِ�س ْب ِط حُ َ
َز َح َف ْت ِل َق ْتلِ ِّ
��ب ُر ْخ َ�ص ًة ِم ْن َع ِّم ِه
فَا ْن َ�ص َاع َيطْ ُل ُ
َيا َع ُّم نَا َدى َ�ضاقَ َ�ص ْد ِري َوا ْنطَ َو ْت
ي��ب َب ْع َد �أَ ِح َّب ِتي
ك َْي َف ا َحل َيا ُة َت ِط ُ
َو ُه َن��اكَ َ�آ َه ُات ا ُحل َ�س�ْيننْ ِ َت َت َاب َع ْت
َو َه َ��وى َعل َْي�� ِه اَل ِث َم��اً َو َج َنا ِت�� ِه
��ي َعلاَ َم�� ٌة
نَ��ا َدا ُه َ�أنْ َ
��ت َل َن��ا ُب َن َّ
ف َْار ِج ْع ِل َك ْي َت ْر َعى َع َقا ِئلَ َح ْي َد ٍر
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تى َب َكى َ�ش ْجواً َل ُه ِ�س ْب ُط ال َّن ِبي
ِل َف ً
ال�ش َها َد ِة ُمذْ َم َ�شى مَ ْل َي ْرغ َِب
َو ِ�س َوى َّ
�أَ ْف ِدي�� ِه َل ْو ُي ْج ِدي ال ِف َدا َب�أَ ِبي َو ِبي
ُه َ��و َن ْف ُ�س َوا ِل ِ
��د ِه ال َّز ِك ِّي الأَ جْن َِب
ال�س َما مَ ْل َت ْرق ُِب
َز َح َف ْت َو ِم ْن َر ِّب َّ
��م ا َحل َي��ا َة ِب ِذلَّ�� ٍة َو ُه َ��و الأَ ِبي
َ�س ِئ َ
ي��م املَطْ ل َِب
َح َّت��ى َي َن��الَ ِبها َع ِظ َ
ال�ض ُل ُوع َعلَى َ�س ِع ٍري ُم ْل ِه ِب
ِم ِّن��ي ُّ
��م �أَ ْو َم ْ�ش َ��ر ِب
�أَ ْو �أَ ْ�س َت ِل��ذُّ مِبَطْ َع ٍ
ال�ص ِبي
َو�أَ َه َاج َو ْج َد ُف َ�ؤا ِد ِه َطل َُب َّ
ال�ص ِّي ِب
َو َّ
َال�س َح ِاب َّ
الد ْم ُع َي ْه ِمي ك َّ
َع ْن ذ ِ
ال�س ِم ِيم الأَ َطْي ِب
َات َوا ِل ِدكَ َّ
يِف ِحنيِ ُت�ؤْ َ�س ُر ف َْوقَ �أَ ْخ َ�شنِ َم ْرك َِب

شعبي:

وام�����ه احل��زي��ن��ه ت��ن��ت��ح��ب وات���ن���وح ميه
تلطم صدرها او تلثم اجروحه او تشمه
وال��ش��ع��ر منها اتخضبه م��ن فيض دمه
واتقول قبلك ليت يابني غالني البني
يا بني انقطع رجواي منك ينب الطياب
من بعد ماني امأمله بيك األم��ل خاب
واتصيح يا نسوان ماحر موتة الشاب
منالم لو مني على اجله عميت العني
أبو ذ ّية:

ي����ا ب���ن���ي م����ا ذك������رت أم�����ك وح��ن��ي��ت
ع��ف��ت��ن��ي وان���ك���س���ر ق��ل��ب��ي وح��ن��ي��ت
ي���ج���اس���م خ��ض��ب��ت ش��ي��ب��ي وح��ن��ي��ت
ب������دم������اك ي������ا ش�����ب�����اب ال���غ���اض���ري���ه
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جاء في نف�س المهموم � ّأن ال�س ّيد المرت�ضى علم الهدى زار
القا�سم بن الإمام الح�سن المجتبى بهذه الكلمات:
علي ورحمة اهلل وبركاته,
ال�سالم على القا�سم بن الح�سن بن ّ
ال�سالم عليك يا بن حبيب اهلل ,ال�سالم عليك يا بن ريحانة
ر�سول اهلل ,ال�سالم عليك من حبيب لم يق�ض من الدنيا وطراً
ي�شف من �أعداء اهلل �صدراً ح ّتى عاجله الأجل وفاته الأمل,
ولم ِ
فهنيئاً لك يا حبيب ر�سول اهلل ,Pما �أ�سعد جدّ ك و�أفخر مجدك
و�أح�سن منقلبك!.
علي
بعدما ق�ضى �أ�صحاب الح�سين ,Qوا�ستُ�شهد ّ
عمه الإمام الح�سين Qوقال :يا
الأكبر ,جاء القا�سم �إلى ّ
عماه العط�ش العط�ش �أدركني ب�شربة من الماء ,ف�ص ّبره الإمام
ّ
فلما
و�أعطاه خاتمه وقال� :ضعه في فمك ّ
وم�صه ,قال القا�سمّ :
و�ضعته في فمي ك�أنّه عين ماء فارتويتّ ,ثم خرج القا�سم بن
عمه
الح�سن وهو غالم �صغير لم يبلغ الحلم بعدما �سمع نداءات ّ
يذب عن حرم ر�سول اهلل؟ هل
الح�سين :Qهل من ذاب ّ
موحد يخاف اهلل فينا؟ هل من معين يرجو ما عند اهلل في
من ّ
فلما نظر �إليه الح�سين قد برز
�إعانتنا؟ وما من �أحد يغيثه وين�صرهّ ,
عمه
اعتنقه وجعال يبكيان ح ّتى غ�شي عليهماّ ,ثم ا�ست�أذن من ّ
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بالمبارزة ,فقال له الح�سين :Qيا بن الأخ� ,أنت من �أخي
عالمة ,و�أريد ان تبقى لأت�س ّلى بك ,ف�أبى الح�سين �أن ي�أذن له,
عماه ال طاقة لي على
فجعل يق ّبل يديه ورجليه وهو يقول :يا ّ
البقاء و�أرى بني عمومتي و�إخوتي مج ّزرين كالأ�ضاحي ,و�أراك
عمه ح ّتى �أذن له ,فخرج ودموعه
وحيداً فريداً ,فلم يزل ي�ست�أذن ّ
ت�سيل على خدّ يه وهو يقول:
�إ ِْن ُت ْن ِك ُ��ر يِون َف�أَنَ��ا جَنْ��لُ ا َحل َ�س ْن ِ�س ْب ُ
��ط ال َّن ِب ِّي املُ ْ�صطَ َف��ى َواملُ�ؤْ مَتَ ْن
َهذَ ا ُح َ�س�ْيننْ ٌ كَالأَ ِ�س�ي ِر املُ ْر َت َه ْن َب نْ َي �أُنَ ٍ
ا���س اَل ُ�س ُقوا َ�ص ْو َب املُ ُز ْن

وكان وجهه كفلقة القمر ,فقاتل قتا ًال �شديداً ,قال حميد بن
م�سلم :كنت في ع�سكر ابن �سعد فكنت �أنظر �إلى هذا الغالم
عليه �إزار وقمي�ص ونعالن ,وقد انقطع �ش�سع نعله الي�سرى ,فوقف
ي�شدّ ه وهو ال يزن الحرب � اّإل بمثله غير مكترث بالجمع وال مبال
بالألوف...
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اف َوغًى َما انْ َ�ص َاع ُي ْ�ص ِل ُح نَ ْع ًال َو ْه َو َ�صا ِلي َها
َل ْو ك ََان َي ْحذَ ُر َب�أْ َ�ساً �أَ ْو َي َخ ُ
َ��و ِق َ �أ ْ�س َف ِل َها َي ْن َه ُ
��ن �أَ َعا ِدي�� ِه ِر َم ُ
��ال َعا ِلي َها
�أَ َما َم�� ُه ِم ْ
��ال َث ًرى ِم ْن ف ْ

أزدي :واهلل ل ّ
أ�شدن عليه ,فقلت:
فقال لي عمرو بن �سعد ال ّ
�سبحان اهلل ,وما تريد بذلك واهلل لو �ضربني ما ب�سطت �إليه يدي,

أفعلن,
يكفيك ه�ؤالء الذين تراهم قد احتو�شوه ,قال :واهلل ل ّ
ف�شدّ عليه فما و ّلى ح ّتى �ضرب ر�أ�سه بال�سيف ووقع الغالم
ّ
المنق�ض
عماه �أدركني ,فجاء الح�سين كال�صقر
لوجهه ,منادياً يا ّ
أزدي
فتخ ّلل ال�صفوف و�شدّ �شدّ ة الليث الغ�ضبان ,ف�ضرب ال ّ
قاتل القا�سم بال�سيف فاتقاه بيده ف�أطنّها من لدن المرفق ,ف�صاح
تنحى عنه وحملت خيل �أهل
�صيحة �سمعها �أهل الع�سكرّ ,ثم ّ
الكوفة لي�ستنقذوا قاتله من الح�سين ,Qفا�ستقبلته الخيل
ب�صدورها وجرحته بحوافرها ووطئته ح ّتى مات ,فانجلت الغبرة
ف�إذا بالح�سين Qقائم على ر�أ�س الغالم وهو يفح�ص برجليه...
ب��ك��ى ون������ادى ي��ج��اس��م اي����ش ب��ي��دي
ي��ري��ت ال��س��ي��ف گ��ب��ل��ك ح���ز وري����دي
ه����ان����ل����ك����م ت����خ����ل����ون����ي وح����ي����دي
ع���ل���ى خ���ي���م���ي ي���ع���م���ي اخل����ي����ل ت��ف��ت��ر
عمك �أن تدعوه فال يجيبك� ,أو
فقال الإمام :يع ُّز على ّ
يجيبك فال يعينك� ,أو يعينك فال يغني عنك ,بعداً لقوم قتلوك
ومن خ�صمهم في يوم القيامة جدّ ك و�أبوك ,هذا يوم كثر واتره
ّ
وقل نا�صرهّ ,ثم احتمله على �صدره ,يقول حميد بن م�سلم:
يخطان في الأر�ض ّ
فك�أنّي �أنظر �إلى رجلي الغالم ّ
خطاً وقد و�ضع
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الح�سين �صدره على �صدره ,فقلت في نف�سي :ما ي�صنع به؟!
فجاء به ح ّتى �ألقاه بين ال�شهداء من �أهل بيته وجعل يقول:
اللهم �إنّك تعلم �أنّهم دعونا لين�صرونا فخذلونا و�أعانوا علينا
ّ
اللهم �أح�صهم عدداً واقتلهم بدداً وال تغادر منهم �أحداً
�أعداءناّ ,
وال تغفر لهم �أبداً� ,صبراً يا بني عمومتي� ,صبراً يا �أهل بيتي ال
اللهم �إن كنت حب�ست عنّا الن�صر
ر�أيتم هواناً بعد هذا اليوم �أبداًّ ,
في دار الدنيا فاجعل ذلك ذخراً لنا في الآخرة وانتقم لنا من
القوم الظالمين..
ما ِري َها
َو�أَ َتى ِب ِه َحا ِم ًال نَ ْح َ��و املُ َخ َّي ِم َوالْـ َ�آ َم��اقُ يِف َو ْج ِه ِه ُح ْم ٌ��ر جَ َ
ْ��ب َتا ِلي َها
َت ُخطُّ ِر ْجلاَ ُه يِف َل ْو ِح رَّ َ
الثى ُ�ص ُح َفاً � َّألد ْم�� ُع َم ْن ِط ُق َه��ا َوال َقل ُ
ما ِبالخْ َ ْ�س ِف غُ َّر َت�� ُه َالب ْي َ�ض َاء َم ِاحي َها
�آَ ٍه َعلَ��ى َذ ِل َك َالب ْ
��د ِر املُ ِن ِري حَ َ
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ش���ال���ه اح���س�ي�ن واي���خ���ط���ن اج���دام���ه
اوج����اب����ه اخل���ي���م���ت���ه او م��ح��ن��ي ال��گ��ام��ه
ي���گ���ل���ه ل���ل���ح���س���ن ردت���������ك ع�ل�ام���ه
ي���ج���اس���م ت���ظ���ل ي����ا ش��م��ع��ة ال��ش��ب��ان
ج�����اب�����ه وم�����������دده م������ا ب���ي��ن اخ����وت����ه
گ���ع���د ع���ده���م ي���وي���ل���ي وه�����م م��وت��ه

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���ر
الخوارزمي جعل الإمام الح�سين Qيقول بعد
يقول
ّ
�شهادة ابن �أخيه القا�سم:
وح َعل َْي ِه ْم يِف البرَ َ ا ِري ُو ُحو�شُ َها
َغر ُِيب َون َع ْ
��م َو ِد َيا ِر ِه ْم َت ُن ُ
��ن َ�أ ْوطَا ِن ِه ْ
وف الأَ َعا ِدي يِف البرَ َ ارِي َت ُنو�شُ َها
��ف اَل َت ْب ِكي ال ُع ُي��ونُ لمِ َْع َ�ش ٍر ُ�س ُي ُ
َوك َْي َ
م ِا�س ُن َه��ا ُت ْر ُب ال َف�َلااَ ِة ُن ُعو�شُ َها
ُب ُ
��د ٌور َت َ��و َارى ُن ُور َه��ا َف َت َغ�َّي�رَّ َ ْت حَ َ

ولكن ما كان حال تلك الأ ّم التي ُفجعت به؟
وما حال تلك الحرائر من بنات الر�سالة؟
بهن وقد درن حوله يبكين وينحن
وقد جئن �إليه ,ك�أنّي ّ
ولما و�صلت �أ ّمه رملة �إليه �ألقت بنف�سها عليه وتحادرت
عليهّ ...
الدموع وارتفع ال�صراخ وجعلت تر ّدد :واولداه ,واقا�سماه..
الحلي حالها ب�أبيات من ال�شعر:
ويحكي ال�س ّيد �صالح ّ
ُب َن َّي َت ْق ِ�ضي َع َلى�شَ ِاطيالف َُر ِات َظماً َواملَ��ا ُء �أَ ْ�ش َر ُب�� ُه َ�ص ْف َ��واً ِب�َل اَ ك ََد ِر
ال�س َه ِر
��د ًة َت ْر َعى جُ ُنو َم ُّ
��ت َوا ِل َ
��ي يِف َل ْو َع�� ٍة َخ َّل ْف َ
الد َجى يِفال َّليلِ َو َّ
ُب َن َّ
��ام ا َحل ْملِ أ�ُ ْ�س ِق ُط ُه �أَ ْو �أَ َّن ِني مَ ْل �أَ ِج ْد َح ْم ًال َم َدى ال ُع ُم ِر
َو ِد ْد ُت ق َْبلَ مَتَ ِ
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ن��������امي ي����ب����ع����د ال����ك����ب����د وال����������روح
ل�������و ن�����ف�����ذ دم���������ك م�������ن اجل���������روح
م������ا ت���س���م���ع أم��������ك مي������ك ات����ن����وح
ن�������وح احل�����م�����ام ال����ي����ح����ن ب����ال����دوح
ي�����احل�����ن�����ت�����ك دم����������ك امل�����س�����ف�����وح
أن���������ا ال���������وال���������ده ون������ت������ه ض���ن���اه���ا
وال������������وال������������ده ت�����ط�����ل�����ب رب������اه������ا
ل�����ي�����ش ان�����ق�����ط�����ع م�����ن�����ك رج�����اه�����ا
ي����ب����ن����ي ان����ط����ف����ه ع����ي����ن����ي ض����واه����ا
ي�������وم�������ك ي�����ال�����وح�����ي�����د ع����م����اه����ا
وض������ل������وع������ي ال�����ق�����ص�����ر ح����ن����اه����ا
ي���ب���ن���ي ام����ه����ن����ه اب����ط����ي����ب ن���وم���ك
ع�������ري�������ان وم����س����ل����ب����ه اه������دوم������ك
ح�������� ّر ال����ش����م����س غ����ي����ر ارس�����وم�����ك
ل������ون ت���ن���ش���ره اب�����روح�����ي ل��س��وم��ك
وي��������ن ال����������ذي ي�����اخ�����ذ اع����ل����وم����ك
ل����ب����وك احل����س����ن وه����ل����ك وق����وم����ك
اوي�����ل�����اه ي������ا ل���غ���س���ل���ك ادم�����وم�����ك
اوي�������ل������اه ي����ب����ن����ي ي����������وم ي����وم����ك
أن����ا ردت�����ك م���ا ردت دن���ي���ا وال م��ال

حت�����ض�����رن�����ي ل�������و وگ���������ع وال م�����ال
ي���ج���اس���م خ���اب���ت ظ���ن���ون���ي واآلم������ال
ع��ن��د ال��ض��ي��ق يبني اگ��ط��ع��ت بيه
��اح َوف َْج ُر ُه َو ِل َف ْق ِ
��ار َو َع ْ�ص ُ��ر ُه
َ��م َّ
ال�ص َب ُ
��د ِه َ�أ ْغ�َبررَ َ ال َّن َه ُ
لمِ ُ َ�صا ِب�� ِه َ�أظْ ل َ
��ور ُه َي��ا ك َْوك ََباً َم��ا ك ََان �أَ ْق َ�ص َ��ر ُع ْم َر ُه
��د ُر َب ْع َ
��د َالب ْ
َو َالب ْ
��ار ُن ُ
��د ِر َم َ
����ح����ا ِر
َ�����و ِاك ُ
�����س َ
َوكَ�������ذَ ا َت���ك���ونُ ك َ
�����ب الأَ ْ
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��ن ق َْد نَظَ َر ْت
َو ُر َّب ُم ْر ِ�ض َع�� ٍة ِم ْن ُه َّ
َت ُ�ش ُ
��د ًة
��وط َع ْن�� ُه َو َت�أْ ِتي�� ِه ُم َكا ِب َ
َف ُق ْل ِل َه َاج َ��ر �إ ِْ�س َم ِاعي��لُ �أَ َح َز َن َها
َو َما َح َك ْت َها اَل َوال �أُ ُّم َ
الك ِل ِيم �أَ ً�سى
َه ِذي �إِ َل ْي َها ْاب ُن َها ق َْد َعا َد ُم ْر َت ِ�ض َعاً
َف�أَ ْي َن َها َت ِ
��ان مِ َّم ْن ق َْد ق ََ�ضى َعطَ َ�شاً
َب ْل �آَ َب ُم��ذْ �آَ َب َم ْق ُت اَ ً
ول ُو ُم ْن َت ِه ًال
كَانَ ْت ُت َر ِّج��ي َعزِيزاً ِفي ِه َب ْع َد �أَ ٍب
َق ْد �شَ َار ْك َن َها ِب ُع ُم ِوم ا ِجل ْن ِ�س َوانْ َف َر َد ْت
��اء َل ُه
َف�أَ ْ�ص َب َح ْ
��ت ِب َن َه��ا ٍر اَل ِ�ض َي َ
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الت ِب
َر ِ�ضي َع َها ف َِاح َ�ص ِّالر ْج َل نْ ِي يِف رُّ َ
ِم ْن َحا َل�� ٍة َوظَ َما َها �أَ ْعظَ ُم ُ
الك َر ِب
َم َت��ى َت َ�شطَّ طَ ِم ْن َح ِّر الظَّ َما َت ِئ ِب
غ ََدا َة يِف َّالي ِّم �أَ ْل َق ْت�� ُه ِم َن الطَّ ل َِب
َو َه ِ
��ذ ِه ق َْد ُ�س ِقي ِب َالب��ا ِر ِد ال َعذْ ِب
َر ِ�ضي ُع َه��ا َو َن َ���أى َع ْن َه��ا َو مَ ْل َي ِئ ِب
ِم ْن نَ ْح ِر ِه ِب َد ٍم كَال َغ ْي ِث ُم ْن َ�س ِك ِب
َل ِك َّن َه��ا َما َحظَ ْت ِب ْاب��نٍ َوال ِب�أَ ِب
َع ْن ُه َن ِف َيما َي ُخ ُّ�ص ال َّن ْو َع ِم ْن نَ َ�س ِب
َو َبا َت ِت الل َّْي��لَ يِف َج ٍّو ِبال �شُ ُه ِب

شعبي:

ي����ب����ن����ي ي����ع����ب����د اهلل اع����ل����ه ف����رگ����اك
ص�����ب�����ري ان�����ف�����ن�����ه ودرّن ث�����داي�����اك
ي������ادي������ن ي����ب����ن����ي احل����رم����ل����ة وي����اك
ل����ل����م����اي ح�ي�ن ش���ب���ح���ت ع���ي���ن���اك
گ����دّ ر ب����س����ه����م����ه ع����ل����ي����ك وارم����اك
وخ����� ّي�����ب رج�����اي ال�����ك�����ان ب�����رب�����اك
أبو ذ ّية:

م����ي����امت ل����ل����ح����زن ن����ن����ص����ب ون���ب���ن���ي
رم���ان���ي ح���رم���ل���ة ب���س���ه���م���ه ون���ب���ن���ي
ال���ط���ف���ل ع���اده ي���ف���ط���م���ون���ه ون���ب���ن���ي
ان����ف����ط����م ي������ان������اس ب���س���ه���ام امل���ن���ي���ه
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علي بن الح�سين :كنت جال�ساً
ّلما كانت ليلة عا�شوراء يقول ّ
وعمتي زينب تم ّر�ضني والح�سين في خيمته و�إذا بي �أ�سمع
ّ
�صوتاً و�أنيناً ّ
يقطع القلوب والح�سين يقول:
َ��م َل َ
َي��ا َد ْه ُ��ر �أُ ٍّف َل َ
��ك ِبالإ ِْ�ش َ��ر ِاق َوالأَ ِ�صيلِ
��ك ِم ْ
��ن َخ ِلي��لِ ك ْ
��ي َ�سا ِل ٌ
��ك َ�سب ِي ِل��ي َو�إ مَِّنَ��ا الأَ ْم ُ��ر �إ ىَِل ا َجل ِلي��لِ
َوكُ لُّ َح ٍّ

عمتي زينب
يقول :فهمت كالمه ,فخنقتني العبرة� ,أ ّما ّ
فلما �سمعت الكالم خرجت من الخيمة مهرولة ,وقفت على
ّ
�أخيها الح�سين ,نادت� :أخي ح�سين حبيبي ح�سين� ,أتنعى
�صب نف�سك اغت�صاباً؟!
نف�سك بالموت؟! �أخي ح�سين� ,أَ ُت ْغ َت ُ
ليت ال�سماء �أطبقت على الأر�ض وليت الجبال تدكدت على
ال�سهل� ,أخي ح�سين ماذا تقول؟ ماذا تنعى؟
يذهبن بحلمك ال�شيطان,
قال الح�سين� :أخ ّية زينب ,ال
َّ
�إعلمي � ّأن �أهل الأر�ض يموتون ,و�أهل ال�سماء ال يبقون ,لقد
مات جدّ ي وهو خير منّي ,مات �أبي وهو خير منّي ,مات �أخي
وهو خير منّي� ,أخ ّية زينب ال بدّ من م�صرع �أنا القيه.
قالت� :أخي ح�سين� ,إذا كان ال بدّ من ذلك فر ّدنا �إلى وطن
جدّ نا .قال :هيهات هيهات لو تُرك القطا لغفا ونام .ف�صارت تلطم
ر�أ�سها وتنادي :وا�ضيعتاه.
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ّثم قالت� :أخي ح�سين ,هل ا�ستوثقت من �أ�صحابك؟
هل بلوتهم؟ هل اختبرتهم؟ �أخاف �أن ي�س ّلموك عند الوثبة,
�أخي ح�سين ج ّربهم واختبرهم .و�إذا بالح�سين يجمع الأن�صار
ليختبرهم ,يقول لهم� :أن�صاري ,هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه
جمال ,ولي�أخذ ّ
كل رجل منكم بيد رجل من �أهل بيتي ,وتف ّرقوا
في �سوادكم ومدائنكم ف� ّإن القوم ال يريدون غيري ولو ح�صلوا
علي لذهلوا عن غيري.
ّ
قام �إليه م�سلم بن عو�سجة قائ ًال� :أبا عبد اهلل ,ماذا تقول؟ واهلل
لو � ّأقطع بال�سيف �إرباً �إرباً ,و�أحرق ّثم �أن�شر �سبعين م ّرة ما تخ ّليت
عن ن�صرتك يا �أبا عبد اهلل.
وقام �إليه زهير ابن القين وهو يقول :يا �أبا عبد اهلل ,ماذا نقول
لجدّ ك ر�سول اهلل ,ماذا نقول لأ ّمك فاطمة الزهراء؟ تخ ّلينا عن
ن�صرة ابن بنت نب ّينا؟ ال واهلل ال كان ذلك �أبداً.
عند ذلك قال الإمام لأ�صحابه :يا �أ�صحابي قوموا وقفوا على
خيمة زينب� ,أقبل الأن�صار ووقفوا على خيمتها ,فقال الح�سين
لأخته� :أخ ّية زينب قومي وك ّلمي الأن�صار ,قامت ال�س ّيدة زينب
وقفت على باب الخيمة نادت :يا �أن�صارنا يا �أ�صحابنا اهلل اهلل فينا,
يا محيي الليل بالعبادة ,اهلل اهلل في ن�صرة الغريب �أبي عبد اهلل..

وي���ل���ي ي���ه���ل ال���ش���ي���م ه�����ذا م��ح��ل��ك��م
ل����ل����م����وت م������ا ن�����ذخ�����ر ه��م��م��ك��م
ي�����ا ك��������رام ش���ن���ه���و ال�����ع�����ذر م��ن��ك��م
ت�����خ�����ل�����ون ب������ال������ش������دة ح����رم����ك����م
كدوي النحل قائمين
دوي ّ
وبات الأ�صحاب ليلة العا�شر ولهم ّ
قاعدين راكعين �ساجدين يتو ّدعون من العبادة ويتز ّودون منها,
فلما �أ�صبح �صباح يوم عا�شوراء �ص ّلى بهم الح�سين �صالة ال�صبح,
ّ
وما فرغ من ال�صالة � اّإل وال�سهام تترى عليه كر�ش المطر ,قال:
�أ�صحابي ,هذي ر�سل القوم �إليكم ,قوموا بارك اهلل فيكم .فقام
الأ�صحاب يت�سابقون �إلى القتال وهم يرون منازلهم في الجنان,
ّثم ثارت غبرة فلم تنجل الغبرة � اّإل والح�سين وحيد فريد .دخل
علي وجدها خالية ,دخل خيمة بني عقيل وجدها
خيمة بني ّ
خالية ,دخل خيمة الأن�صار وجدها خالية ,دخل خيمة بني
تو�سط الخيام وهو ّ
يتوك�أ على �سيفه...
الح�سن وجدها خاليةّ ,
ِبالأَ ْم ِ�س كَا ُنوا َم ِعي َو َالي ْو َم ق َْد َر َح ُلوا َو َخ َّل ُف يِون ِب�أَ ْر ِ
���ض الطَّ ِّف َحيرْ َ ا َنا

علي,
حبيبي حبيب برير ,زهير� ,أخي ع ّبا�سُ ,بن ََّي قا�سم ,ولدي ّ
ما لي �أناديكم فال تجيبون؟� ,أنيام ف�أوقظكم �أم غ ّياب ف�أرتجيكم
�أم موتى ف�أبكي عليكم؟
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��ام �أَ َ�ص َاب ُك ْم َع َت ْب ُت َو َل ِك ْن َما َعلَى امل َْو ِت َم ْع َت ُب
�أَ ِح َّب َاي َل ْو َغيرْ َ ا ِحل َم ِ
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ّ
عظم اهلل �أجوركم ,و�إذا بال�صوت من الخيمة قائ ًال :لب ّيك لب ّيك
متوكئاً
�أبا عبد اهلل ,التفت الح�سين و�إذا بزين العابدين قد خرج ّ
عمته زينب وهو يقول :لبيك يا ح�سين لبيك يا �أبا عبد اهلل.
على ّ
حجة اهلل
نظر �إليه الح�سين وبكى قال� :أخ ّية زينب� ,أرجعيه ف�إنّه ّ
الحجة� .أرجعته �إلى الخيمة,
على خلقه لئلاّ تخلو الأر�ض من ّ
ال�سجاد ,قال
جمع الح�سين العيال والأطفال في خيمة العليل ّ
علي بن
علي وفاطمة ,هذا ّ
الح�سين :يا زينب يا �أ ّم كلثوم يا بنات ّ
الح�سين �إمام مفتر�ض الطاعة ا�ستمعن لكالمه ا�ستجبن لأمره
علي ّ
�سكن
ولنهيهّ .ثم التفت �إلى الإمام زين العابدين قالُ :بن َّّي ّ
ّهن
علي هدِّ ئ
لوعتهن ف�أن ّ
ّ
ّ
علي ّن�شف دمعتهنُ ,بن َّي ّ
روعتهنُ ,بنَي ّ
يتامى بعدي.
علي و�أبلغ �شيعتي عنّي ال�سالم,
ّثم هم�س في �أذنه وقالُ :بن َّي ّ
(وعليك ال�سالم يا �أبا عبد اهلل.)...
ّثم خرج الح�سين من الخيمة �أقبلت �إليه �أخته العقيلة زينب,
قالت� :أخي ح�سين هذا ولدك عبد اهلل قد دلع ل�سانه على
�صدره من �شدّ ة الظم�أ فخذ به �إلى الأعداء لع ّلهم ي�سقونه قطرة

من الماء ,ف�أخذ الطفل الر�ضيع وجاء به �إلى القوم ووقف على
مرتفع من الأر�ض وهو يبكي..
الر ِ�ضيع
ف ََد َعا يِفال َق ْو ِم َيا ِهلل ِم ْن َخطْ ٍبف َِظ ْيع نَ ِّب ُئ يِون �أَ�أَ َنا املُذْ ِن ُب �أَ ْم َهذَ ا َّ
ال�ش ِفي��ع
�أُنْ ُظ ُ��رو ُه َف َعل َْي�� ِه ِ�ش ْب�� ُه ال َه��ا ِدي َّ

الثقفي قال
يقال� :إنّه عندما جيء بحرملة بن كاهل �إلى المختار ّ
له المختار� :أنت الذي ذبحت عبد اللهَّ ال ّر�ضيع؟ كيف ّ
تمكنت
من ذلك!! �أو ما ّ
رق قل ُبك له؟ قال :كانت العادة الجارية � ّأن
الإمام الح�سين �إذا �أراد الحمل َة على الجي�ش ركب فر�ساً ،و�إذا
�أراد الوعظ والتحذير والتذكير ركب ناق ًة له ،وفي هذه الم ّرة جاءنا
ما�شياً ومعه �شيء يظ ّل ُل له من حرارة ّ
ال�شم�س فتك ّلم مع ميمنة
الجي�ش فلم ي�ستمعوا له ،فمال �إلى مي�سر ِة الجي�ش فلم ي�ستمعوا
له ،فعاد �إلى قلب المع�سكر فقال :يا قوم لقد قتلتم �أ�صحابي
ال�صغار؟ ّثم
ذنب للكبار فما ُ
ذنب ّ
و�إخوتي و�أهل بيتي� ,إن كان ٌ
�أخرج ولداً ورفعه وقال :هذا عبد اللهَّ ا�سقوه �شربة من الماء ف�إنّه
�إن عا�ش ال ي�ض ّركم و�إن مات طولبتم بدمه ،فاختلف الع�سكر
وانق�سم ثالثاً ,ق�سم قال :ا�سقوه ف�إنّه ٌ
طفل ر�ضيع ،وق�سم اكتفى
بالبكاء لحال ال ّر�ضيع ،وق�سم قال :ال تبقوا لهذا البيت �صغيراً
وال كبيراً ,فقال لي عمر بن �سعد :يا حرملة اقطع نزاع القوم,
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قلت� :أرمي الوالد �أم الولد قال :بل الولد ،فتنح ّيت جانباً
وو�ضعت �سهماً في كبد القو�س ولم ّ
يرق قلبي له ،فنظرت �أين
�أرميه ل�صغره و�إذا بالهواء يك�شف رقبته ّ
فحكمت ال�سهم ورميته
فذبح ُت ُه من الوريد �إلى الوريد وما ّ
أح�س
رق قلبي له ،فعندما � ّ
بحرار ِة ال�سهم �أخرج يديه واعتنق والده الح�سين ,هنا ّ
رق قلبي
له .ول�سان حال الح�سين Qبعد ذبح ولده:
ت���ل���گ���ه ح����س��ي�ن دم ال����ط����ف����ل ب����ي����ده
ش����ح����ال ال����ي����ذب����ح ب���ح���ج���ره ول���ي���ده
س��������ال وت������رس ك������ ّف������ه م������ن وري������ده
وذ ّب����ه ل����ل����سّ ����م����ه ول��ل�أرض م����ا خ���� ّر
ع��ل��ي��ك ان��ف��ت��ح ج��ف��ن ال��ع�ين واف��ت��اك
وسهـــم نحــرك بگلـــــبي وگـــع وافتـــــاك
ب���ق���ت���ل ال����ط����ف����ل م����ن آم����رك واف����ت����اك
ي����اب����ن ك����اه����ل ش���ل���ه و َّي���������اك أذ ّي������ه
رجع به �إلى المخ ّيم يقولون :ا�ستقبلت ُه ابن ُت ُه �سكينة وما كانت
تت�ص ّور �أن تبلغ بهم الق�سوة �إلى هذا الحدّ بحيث يقتلون الطفل
ال ّر�ضيع ,ول�سان الحال:
ب�����وي�����ه ال����ط����ف����ل ل����ل����م����اي أخ����ذت����ه
ب���س���ه���م ال������ع������ده م���ذب���وح ج���ب���ت���ه

ش���ن���ه���و ال���ذّ ن���ب خ���وي���ه ال���ع���م���ل���ت���ه
م��������ذب��������وح ول������س������ان������ك دل����ع����ت����ه
وامل�����������اي ح�����اض�����ر م������ا ش���رب���ت���ه
ول�سان حال �أُ ّمه الرباب عندما ر�أته مذبوحاً من الوريد �إلى

الوريد:
م���ان���ي ُأ ّم�����ك ي��ع��ب��د اهلل وي��ب��ع��د أم��ك
م���ا أن���س���اك وأل���ه���ج ي��ال��ول��د ب��اس��م��ك
شعب گلبي السّ هم من فجّ ره الد مّك
ي����ا س����ل����واي ب����ع����دك م����ن ي��س��ل��ي��ن��ي
س���ت اِش���ه���ر بعد يلما وصل عمرك
شذنب اللي جنيته او ينگطع نحرك
ي���ا ب��ن��ي س��ه��م امل��ث��ل��ث خ��س��ف ب���درك
ي����اري����ت ال�����رم�����اك ب���س���ه���م رام���ي���ن���ي
الر َج ِ
ال�ض ِم ُري ُي َ�ضا ُم
الر ِ�ض ِيع ِب�� ِه َّ
�ْير يِف َق ْت��لِ ِّ
اَل َ�ض رْ َ
��ال َو�إ مَِّنَا َق ْت��لُ َّ
��ن ال ُع َدا ِة ِ�س َه��ا ُم
َ��اء َي ْ�س ِقي ِط ْف َل ُه ف َْا�س َت ْق َب َل ْت�� ُه ِم َ
طَ ل ََب ا ُحل َ�س نْ ُي امل َ
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