احل�سيني
معهد �س ّيد ال�شهداء للمنرب
ّ
بريوت  -لبنان  -املعمورة  -ال�شارع العام
هاتف� - 01/471070 :ص  -ب25/327024/53 :
www.almaaref.org
www.almenbar.org
email:info@almaaref.org
email:info@almenbar.org

ال� � � � � � �ك� � � � � � �ت � � � � � ��اب:
�إع� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��داد:
ن � � � � � � � �� � � � � � � � �ش� � � � � � � ��ر:
الإ�صدار الثامن:

جمال�س ال�سرية احل�سين ّية
احل�سيني
معهد �س ّيد ال�شهداء Qللمنرب
ّ
جمع ّية املعارف الإ�سالم ّية الثقاف ّية
 2013م 1434 -هـ

املركز اإلسالميّ للتبليغ
www.almenbar.org

المق ّدمة
من علينا بال ّأئمة الهداة ,وجعلهم في حلك
الحمد هلل الذي ّ
الظالم �سفينة النجاة ,وجعل في ال�سفينة م�صباح الهدى ,ومناراً
النبي الم�صطفى و�آله
على طول المدى ,وال�صالة وال�سالم على ّ
الميامين النجباء.
وبعد..
تمثّل ذكرى الإمام الح�سين� Qأمراً فريداً على م ّر
التاريخ ,حيث يقام �إحياء هذه المنا�سبة عند مح ّبيه ومواليه
وفي ّ
كل زمان ومكان يعي�شون فيه على امتداد المعمورةّ ,مما
خا�صة ,تتط ّلب بذل الجهود كا ّفة,
يعطي لهذه المنا�سبة �أهم ّية ّ
من �أجل ت�أمين �أكبر قدر من الهدف ّية ,التي تجمع بين العقل
والعاطفة.
وقد عمل الخطباء والق ّراء على م ّر الع�صور -وال يزالون-
على رفد ال�ساحة الإ�سالم ّية عموماً والح�سين ّية خ�صو�صاً بالكثير
ّمما تحتاجه على هذا ال�صعيد ,وط ّوروا من �أ�ساليبهم وطرقهم
التبليغ ّية ,وعملوا على مواكبة حاجات ّ
كل ع�صر ولغته و�أ�سلوبه
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الخا�ص بما ي�ضمن االرتباط مع الجماهير ويحفظ الت�أثير
ّ
المتبادل بين الخطيب والقارئ وبين الم�ستمع.
ومن بين هذه الأ�ساليب المتم ّيزة مجل�س العزاء الذي تعود
نواة ت�أ�سي�سه الأولى �إلى زمان ال ّأئمة ,Rحيث كانوا يجل�سون
و ُيجل�سون ن�ساءهم خلف ال�ستر ويطلبون من بع�ض ال�شعراء �أن
يرثوا الإمام الح�سين ,Qوعندما يقوم ال�شاعر بهذا الأمر
يبكي الإمام Qويبكي من ح�ضر في ذلك المجل�س.
الح�سيني �أ�شكا ًال مختلفة,
ومنذ ذلك الحين �أخذ المجل�س
ّ
خا�صة ,يعتمد فيها
ح ّتى و�صل �إلى ما عليه اليوم من تركيبة ّ
ال�شعبي,
المجل�س على عنا�صر تت�أ ّلف منه كالق�صيدة ,والنعي
ّ
والربط �أو التخ ّل�ص ,والم�صيبة والخاتمة.
وقد كتب في هذه المجال�س العديد من الكتب والم�ؤ ّلفات,
وطبعت ون�شرت ,ومن بين الجهات التي قامت بهذا الأمر هو
الح�سيني ,حيث قمنا على
معهد �س ّيد ال�شهداء Qللمنبر
ّ
امتداد ال�سنوات الما�ضية ومنذ ت�أ�سي�س المعهد ,على ن�شر
�سنوي ,فكانت ح�صيلة
كتاب في المجال�س الح�سين ّية ب�شكل ّ
ذلك �سبعة �إ�صدارات.
وقد تميز هذا الإ�صدار بـ:

�إعداد المجال�س الح�سين ّية الم�ستفادة من �إ�صداراتنا ال�سابقة,
وتحا�شياً للتكرار والإعادةّ ,تم اختيار مجال�س ثالثة ّ
لكل ليلة,
و�إعادة ترتيبها ,و�إجراء بع�ض التعديالت والإ�ضافات الطفيفة
عليها ,مع مالحظة عدم وجود للموعظة �أو المحا�ضرة ,اعتماداً
منّا على خبرة الق ّراء الكرام في انتقاء المو�ضوع للمنا�سب
للمجل�س.
اختيار الأبيات ال�شعب ّية  -العراق ّية -الم�ألوفة والم�سموعة,
ذات العابرات الوا�ضحة عموماً.
يرحب المعهد ّ
بكل مالحظة �أو �إ�شارة �أو ن�صيحة
ختاماًّ ,
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
ّ
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الليلة األولى:
المجلس األ ّول

َ��د َوا َف ْت َك َ�صا ِرخ ًة
الم َح َّر ُم ق ْ
َه��ذَ ا ُ
َي ْم َل َأن َ�س ْم َع َك ِم ْن � ْأ�ص َو ِات نَاعي ٍة
الر ْم َ�ض��ا ِء َت ْن ُظ ُر ُه ْم
ُم َو ِّ�س ِد َين َعلَى َّ
الم ْ��و ِت طَا ِف َح ًة
�ضي َ
��ن ِغ َم َار َ
َو َخا ِئ ْ
ال�ضا ِر َي ِات
الح ْر ِب َم ْ�ش َي َ
َم َ�شوا �إِ َلى َ
َو اَل غ ََ�ض َا�ض َة َي ْ��و َم الطَّ ِّف � ْإن ُق ِت ُلوا
َالح ْ��ر ُب َت ْعل َُم � ْإن َما َُت ْ��وا ِبها َف َل َق ْد
ف َ
أطَ��ار ال َق ْ��و ُم �أَ ْع ُي َن َه��ا
َو َحا ِئ َ��ر ٍات � َ
ف ُغو ِد َر ْت َب َين � ِأيدي ال َق ِوم ِ
حا�س َر ًة
نَ َع ْم َل َ��و ْت ِج ْي َد َها بال َع ْت ِ
��ب َها ِت َف ًة
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الح ُر ُم
ُّ��وا ب�� ِه �أَ َّيا َم�� ُه ُ
ِم َّم��ا ْا�س َت َحل ْ
الد ْه ِر ِم ْن �إ ْع َوا ِلها َ�ص َم ُم
في َم ْ�س َم ِع َّ
َح َّرىال ُق ُل ْو ِب َع َلى ُو ْر ِد َّالر َدىا ْز َد َح ُموا
���ض بال َها َم ِات َت ْل َت ِط ُم
� ْأم َو ُاج َها ال ِب ْي ُ
الم ْو َت ِفي َها َوال َق َنا �أُ ُج ُم
َل ْها ف ََ�ص َار ُعوا َ
��ت َل ْه َا ق ََد ُم
َ�ص ْب��راً ِب َه ْي َج َاء َل ْم َت ْث ُب ْ
اف اَل ال ِه َم ُم
َما َت ْت ِب َها ِم ْن ُه ُم ا َلأ ْ�س َي ُ
ُر ْع َب��اً غ ََدا َة َع ْلي َه��ا ِخ ْد َرها َه َج ُموا
لي�س َله��ا َم ْن في ِه َتع َت ِ�ص ُم
�سبى َو َ
ُت َ
ِب َق ْو ِم َه��ا َو َح َ�شا َه��ا ِم ْل���ؤُ ُه َ�ض َ��ر ُم
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شعبي:
ّ

ي���ب���وي���ه وم ش������وف اش����ل����ون ول���ي���اي
ك��ل��ه��ا ام���ذب���ح���ه اوم�����ا ذاق�����ت ال��م��اي
ي��ب��وي��ه ل���و ت���ش���وف اش���م���ات���ة ع���داي
وت���ش���وف اب��ن��ات��ك��م ت���اه���ت ب��ال��ب��رور
أبوذ ّية:
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ج��س��م��ي ام���ن ال���ح���زن ي���ا ن���اس ينهار
اودم�������ع ال���ع���ي���ن ع���ل���وج���ن���ات ي��ن��ه��ار
ع���س��� ّن���ك ال ت���ج���ي ي����ا ري�����ت ي��ن��ه��ار
اب���ش���م���س وع��������داي ت���ت���ف���رّج ع��ل � ّي��ه
ُروي عن الإمام ال�صادق� Qأنّه قال« :وارحم تلك
الخدود التي تق َّلبت على قبر �أبي عبد اهلل الح�سينQ
وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا ،وارحم تلك
القلوب التي حزنت لأجلنا واحترقت بالحزن ،وارحم تلك
ال�صرخة التي كانت لأجلنا� »...أي واح�سيناه ...وامظلوماه...
واغريباه...

َت ْب ِك ْي َ
��ي اَل ِ أَل ْج��لِ َم ُث ْو َب ٍة
��ك َع ْي ِن ْ
��د ٍم َو اَ ْل
��م ك َْر َب�َل�اَ ِب َ
َت ْب َت��لُّ ِم ْن ُك ُ
��ي
�أَنْ َ�س ْ
��ت َر ِز َّي ُت ُك ْ
��م َر َز َايا َن��ا ا َّل ِت ْ

��ي ِ أَل ْج ِل َ
��ك َب ِاك َي�� ْة
َل ِك َّن َم��ا َع ْي ِن ْ
الجا ِر َي�� ْة
��ي ِب ُّ
الد ُم ْ��و ِع َ
َت ْب َت��لُّ ِم ِّن ْ
��ت َو َه َّو َن ِ
الر َز َاي��ا الآ ِت َي�� ْة
َ�س َل َف ْ
��ت َّ

هذه المجال�س التي يح ّبونها وي�أن�سون ب�إقامتها ،كما قال �إمامنا
ال�صادق Qلأحد �أ�صحابه�« :أحيوا �أمرنا ,رحم اهلل من �أحيا
�أمرنا».
لذا �أقام ُف َ�ضيل بن َي َ�سار م�أتماً للح�سين Qولم ُيخبر به
فلما كان اليوم الثاني �أقبل �إلى الإمام-
�إمامنا ال�صادقّ ،Q
روحي فداه  -فقال له« :يا ُف�ضيل �أين كنت البارحة»؟
قال� :س ّيدي �شغل عاقني...
��ب ُف�ضي��ل �أن يخب��ر ال�ص��ادق Qب�أنّ��ه �صنع
(م��ا � َأح َّ
حتى ال ي�ؤل��م قلبه ب�سماع
مجل�س��اً في بيت��ه للح�سينّ ،Q
ذك��ر الح�سين ،Qلأنّه �صلوات اهلل عليه ما ُذكر ا�سم جدّ ه
الح�سين � اّإل وخنقته العبرة).
علي� ,أ َما �صنعت م�أتماً
فقال« :Qيا ُف�ضيل ,ال تُخْ ِف ّ
و�أقمت بدارك عزا ًء في م�صاب جدّ ي الح�سين»Q؟! فقال:
بلى �س ّيدي ,قال« :Qو�أنا كنت حا�ضراً» ,قال� :س ّيدي �إذاً ما
«لما �أردت الخروج من
ر�أيتك� ,أين كنت جال�ساً؟ فقالّ :Q
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البيت �أ َما عثرت بثوب �أبي�ض»؟! قال :بلى� ,س ّيدي ,قال:Q
«�أنا كنت جال�ساً هناك» ,فقال له� :س ّيدي ِل َم جل�ست بباب البيت
و ِل َم َل ْم تت�صدّ ر المجل�س؟! (�أنتم المقدَّ مون في الدنيا والآخرة،
ولكم �صدور المجال�س والمحافل ،وال يجوز لنا �أن نتقدّ م عليكم
�أهل البيت).
فقال الإمام ال�صادق« :Qكانت جدّ تي فاطمة جال�سة
ب�صدر المجل�س ,لذا ما ت�صدّ رت �إجال ًال لها».
فالزهراء Oتح�ضر مجال�س ولدها الح�سين ,وتطلب من
ي�سعدها بالبكاء عليه ,وقد جاء في الرواية عن �إمامنا ال�صادق:Q
ابك على جدّ ي الح�سين ,و�أ�سعد بذلك فاطمة».
« ِ
أن����ـ����ا ال�����ـ�����وال�����ده ي���ح���س���ي���ن ي��اب��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
عما جرى على ولدها يوم
فالزهراء Oلم تكن غائبة ّ
عا�شوراء ,ولذلك ُيروىّ � :أن عمر بن �سعد حينما بعث بر�أ�س
الح�سين �إلى الكوفة مع خو ّلي بن يزيد �إلى ابن زياد� ,أقبل
خو ّلي �إلى ق�صر الإمارة ,فوجد باب الق�صر مغلقاً ,ف�أتى به �إلى

منزله ,وو�ضع الر�أ�س ال�شريف في � ّأجانةّ ,ثم �آوى �إلى فرا�شه,
فقالت له زوجته :ما وراءك؟ فقال لها :جئتك بغنى الدهر,
معك في الدار ,قالت :ويلك ,النا�س ي�أتون
هذا ر�أ�س الح�سين ِ
بالذهب ّ
والف�ضة ,و�أنت ت�أتيني بر�أ�س ابن بنت ر�سول اهلل ,ال
واهلل ال جمعت ر�أ�سي ور�أ�سك و�ساد ٌة �أبداً.
تقول تلك المر�أة :خرجت �إلى �ساحة الدار ,و�إذا �أنا بنور
مثل العمود ي�سطع من تلك ال ّأجانة �إلى عنان ال�سماء ,و�سمعت
هاتفة تقول« :بني ح�سين ,قتلوك ومن �شرب الماء منعوك ,وما
عرفوا من �أ ّمك ومن �أبوك».
شعبي:
ّ

أن�������ا ال�������وال�������ده وال����گ����ل����ب ل���ه���ف���ان
وادوّر ع�����زه اب����ن����ي وي�����ن م����ا ك���ان
ج���س���م���ه ط�����ري�����ح وال ل�����ه اك����ف����ان
ودارت ع���ل���ي���ه ال����خ����ي����ل م����ي����دان
أن�������ا ال�������وال�������ده ال�����م�����ذب�����وح اب���ن���ه���ا
او ط������ول ال����ده����ر م����ا ك����ل ح��زن��ه��ا
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ام��ص��ي��ب��ه او ي��ش��ي��ب ال���ط���ف���ل م��ن��ه��ا
س����ب����ع����ي����ن ج�����ث�����ه اب�������������دور ك���ن���ه���ا
ب����ال����م����ع����رك����ة م�����ح�����دّ دف���ن���ه���ا
والح�سين Qكان و�ص ّية الزهراء Oلزينب الحوراء
حينما دنت منها الوفاة ,ولذلك عندما و ّدع الح�سين عياله
وتوجه نحو الميدان ,و�إذا بمنادية خلفه� :أخي ح�سين,
و�أطفالهّ ,
قف لي هنيهة ,فالتفت الح�سين� Qإلى خلفه ,و�إذا بها �أخته
زينب .Oقال لها�« :أخ ّية ما تريدين»؟! قالت� :أخي انزل
من على ظهر جوادك ,فنزل الح�سين .Qجاءت �إليه ,قالت:
�أخي اك�شف لي عن �صدرك وعن نحرك ,فك�شف لها الح�سين,
�شمته في �صدرهّ ,ثم ح ّولت
�ضمته �إلى �صدرها ,ق ّبلته في نحرهّ ,
ّ
وجهها ناحية المدينة ,و�صاحت� :أ ّماه ,لقد �أ ّديت الأمانة .قال
الح�سين�« :Qأخ ّية وما الأمانة»؟!
قالت :اعلم يا �أخيّ ,لما دنت الوفاة من �أ ّمنا فاطمة ,دعتني
�شمتني في
�ضمتني �إلى �صدرها ,ق ّبلتني في نحريّ ,
�إليهاّ ,
�صدري ,وقالتُ :ب َن َّية زينب� ,إذا ر�أيت �أخاك الح�سين وحيداً
�شميه في
فريداً في كربالء ,ق ّبليه في نحره ,ف�إنه مو�ضع ال�سيوفّ ,
�صدره ف�إنّه مو�ضع حوافر الخيول...

شعبي:
ّ

ان��ح��ن��ت ف��وگ��ه ت��ش��م ن��ح��ره وص����دره
وت����ن����دب ص����ارخ����ه وال���ع���ي���ن ع��ب��ره
ه�������ذي ن���ي���اب���ت���ي ع����ن����ك ي�����ا زه�����ره
وس�����ف�����ه ي���������روح وال����ي����ن����ه ل���ل���ق���ب���ور
�أَف َِاط ُم َل ْو ِخل ِ
��ط ف ِ
��ات َعطْ �شاناً ِب َ�ش ِّ
ُرات
الح َ�س ْي َن ُم َج َّد ًال َوق ْ
َ��د َم َ
ْ��ت ُ
�إِذ َْن َللَطَ ْم ِ
الو َج ِ
نات
��ت َ
الخ َّ
��م ِع ْن َد ُه َو�أَ ْج َر ْي ِت َد ْم َع ال ِع ْينِ في َ
��د ف َِاط ُ

يا اهلل
***

15

المجلس الثاني

��ب ال َع ْ�ص ِر ْا�س َت ِهلَّ ُم َح َّر َما
َيا َ�ص ِاح َ
ال�س َما
ف َِه�َل�اَ ُل َ�ش ْه�� ِر ُم َح َّر ٍم َ�ش َّ
��ق َّ
��دا
�أَ َت َ��را ُه َي��ا َم ْ��و اَل َي ُم َح َّم َ��راً َب َ
ف َُم َح َّ��ر ٌم ِفي�� ِه ال َه َن��ا ُء ُم َح َّ��ر ٌم
��ت َ
الك َو ِاك ُب كُ ُّل َها
َ��ر َو �إ ِْن َب َك ِْ
اَل غ ْ
ِل ُم َ�ص ِاب ِم ْ�ص َب ِاح الو اَِل َي ِة َوال ُه َد ْى
الر ُ�س ْ��ولَ ا َلأ ْعظَ َما
ف َُم َ�صا ُب ُه �أَ ْب َكى َّ
الم ِ�ص ْي َب ُة ف َِاطماً
َوكَذَ اكَ �أَ ْب َك ْت ِذي ُ
الم َ�سا؟
�أَ َفل َْ�س َ
��ت َت ْن ُد ُب ُه َ�ص َب َاح��اً َو َ
ُّ��م َرا ِف َع��اً
ف ََم َت��ى َ�س َت ْخ ُ��ر ُج ِلل َّتظَ ل ِ
��د َت َح َّي َ��ر ِت ال ُع ُق ْ��و ُل َت َر ُّق َب��اً
َف َل َق ْ
��د اَ ًل ك ََما
فَاظْ َه ْ��ر ِل َت ْم َ أ
�َل�َ �أ ْر َ�ض َنا َع ْ
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��ك َ �أ ِه��لَّ َد ْم َع َ
َو ِب ُم ْق َل َت ْي َ
الد َما
��ك َو ِّ
الر ُ�س ْ��و ِل َف�أَظْ ل ََما
ُح ْزنَ��اً َعلَى ِ�س ْب ِط َّ
ي��ث َتظَ ل َُّما
��ي ُح َ�س ْين��اً َي ْ�س َت ِغ ُ
َي ْب ِك ْ
��ي ِل َّل�ش َعا ِئ�� ِر َعظَّ َم��ا
َو ِب�� ِه ال َّت َب ِاك ْ
الم ِن ْي ُ��ر َت َع َّت َما
َو َّ
���س َوال َق َم ُر ُ
ال�ش ْم ُ
���ص َت َح َّت َما
َو َ�س ِف ْي َن�� ٍة ِف ْي َه��ا َ
الخلاَ ُ
الم ْو َل��ى الإِ َم��ا َم الأَ ْك َر َما
َو َع ِل ّي��اً َ
َو ِ
ال�س َما
الج ُّن نَ َاح ْت َو َ
الملاَ ِئ ُك ِفي َّ
الد ْم ِع َد َما؟
��ن َّ
�أَ َو َل ْ�س َ
��ت َت ْب ِك ْي ِه ِم َ
َر َاي ِ
��ات َث���أ ٍر ِلل ُْح َ�س ْي��نِ َوقَا ِئ َم��ا؟
��د َت َفطَّ َ��ر ِت ال ُق ُل ْ��و ُب َت َ�أ ُّلـ َم��ا
َو َل َق ْ
الد َما
ُم ِل َئ ْت ف ََ�س��ا َداً َو ْا�س ُت ِب َيح ْت ِب ِّ
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شعبي:
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ق����ل����ب����ك ه�����ال�����م�����س����� ّي�����ه اش�����ل�����ون
ي��������ا ب��������ن ال�����ع�����س�����ك�����ري ح����ال����ـ����ه
اب���ع���ي���ن���ك م�����ن ش����ف����ت ع���اش���ـ���ـ���ور
ب������ ّي������ن ب����ال����س����م����ـ����ا اه�ل�ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
ع����ي����ن����ك م�������ن ت������ش������وف ال�����م�����اي
ي����������ا ل�������غ�������اي�������ب او ج�������اري�������ه
م�������ا ت������ذك������ر اط�������ف�������ال اح���س���ي���ن
وش�������ع�������م�������ل�������وا ب�������ن�������و ام������� ّي�������ه
ال��������ك��������م ك���������م ط������ف������ل ت�����ج�����ري
ع������ل������ى اخ�������������������دوده م������ج������ار ّي������ه
ي�����ل�����وج ام��������ن ال����ع����ط����ش وال����ح����ر
او ك�����ب�����ده ام�������ن ال����ظ����م����ا ات���ف���ط���ر
وأم�����������������������ه ل����������ي����������ه ت�����ت�����ف�����ك�����ر
ت�����ش�����وف اول�����ـ�����ي�����ده�����ا ي��ب��ك��ـ��ـ��ـ��ي
او س���ه���م ال�����م�����وت ي��ب��رال��ـ��ـ��ـ��ه

أبوذية:

ي��م��ـ��ن ح��ك��م��ك ج�����راه اهلل ع��ل��م�لاك
م���ت���ى ت��ن��ش��ر ي���ب���و ص���ال���ح ع��ل��م�لاك
اب��گ��ت��ل اح��س��ي��ن م���ا واص����ل علمالك
او ن���س���اه ال��م��ش��ت ل��ل��ط��اغ��ي ه��دي��ة
«لما هبط جبرائيل
النبيّ :P
عن �أمير الم�ؤمنين Qعن ّ
و�أخبره بقتل الح�سين Qعلى �شاطئ الفرات بكربالء,
و�أعطاه قب�ضة تراب منها ,و�أراه م�ص َرعه ومد َفنَه ,وما �سيجري
النبي Pمنب َره مغموماً
على ن�سائه من ال�سبي بعده� ...صعد ّ
مهموماً كئيباً باكياً ,وقد �أ�صعد الح�سنين معه و�ضع يديه على
محمداً عبدك ور�سولك ,وهذان
اللهم � ّإن ّ
ر�أ�سيهما ...وقالّ :
�أطائب عترتي وخيار �أرومتي ,و�أف�ضل ذر ّيتي ,ومن �أخ ّلفهما في
بال�سم,
�أ ّمتي ,وقد �أخبرني جبرئيل � ّأن ولدي هذا مخذول مقتول ّ
اللهم فبارك له في قتله ,واجعله من
والآخر �شهيد م�ض ّرج بالد ّمّ ,
هم وال تبارك في قاتله وخاذله ,و�أ�صله ح ّر
�سادات ال�شهداء ,ال ّل ّ
نارك ,واح�شره في �أ�سفل درك الجحيم».
قال:Q
«ف�ضج النا�س بالبكاء والعويل» ,فقال لهم
ّ
اللهم فكن
النبي�« :Pأ ّيها النا�س� ,أتبكونه وال تن�صرونه...؟! ّ
ّ
�أنت له ول ّياً ونا�صراً».
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ّثم قال« :Pيا قوم� ,إنّي مخ ّلف فيكم الثقلين كتاب اهلل
وعترتي( �إلى �أن يقول) �أال و�إنّي ال �أ�س�ألكم في ذلك � اّإل ما �أمرني
ر ّبي �أن �أ�س�ألكم عن المو ّدة في القربى ,واحذروا �أن تلقوني على
الحو�ض غداً ,وقد �آذيتم عترتي ,وقتلتم �أهل بيتي وظلمتموني».
النبي Pفي �أكثر من مورد يظهر مظلوم ّية ولده
بل كان ّ
الح�سين� Qأمام النا�س� ...أو �أ�صحابه� ,أو �أهل بيته� ,أو �أ ّمه
ال�س ّيدة الزهراء ,Qفقد روى الإمام ال�صادق Qعن
جدّ ه الح�سين� Qأنّه قال« :كان الح�سين Qمع �أ ّمه
تحمله ،ف�أخذه ر�سول اهلل ,Pفقال :لعن اهلل قاتليك ،ولعن اهلل
�سالبيك ،ولعن اهلل المتوازرين عليك ،وحكم اهلل بيني وبين من
�أعان عليك .فقالت فاطمة :Qيا � ِأبتَّ � ...أي �شيء تقول؟!
وبعدك من الأذى
قال :Pيا بنتاه ،ذكرت ما ي�صيبه بعدي ِ
يومئذ – في ع�صبة ك�أنّهم نجوم
والظلم والغدر والبغي ،وهو – ٍ
ال�سماء يتهاوون �إلى القتل ،وك�أنّي �أنظر �إلى مع�سكرهم ،و�إلى
مو�ضع رحالهم وتربتهم.
فقالت :يا � ِأبت ...و�أين هذا المو�ضع الذي ت�صف؟
قال :Pمو�ضع يقال له كربالء ,وهي ذات كرب وبالء علينا
وعلى الأ ّمة ،يخرج عليهم �شرار �أ ّمتي ،ولو � ّأن �أحدهم ي�شفع له من

في ال�سموات والأر�ضين ما �شفعوا فيهم ،وهم المخ ّلدون في النّار.
قالت :يا � ِأبت ،ف ُيقتل؟
قال :Pنعم يا بنتاه ،ما ُقتل قبله �أحد ,كان تبكيه ال�سماوات
والأر�ض ،والمالئكة ،والوحو�ش ،والحيتان في البحار ،والجبال.»..
وكانت الزهراء Oتبك��ي عندما ت�سمع مثل هذا الكالم
م��ن �أبيها Pب��ل كانت ال تمل��ك عبرتها حينما ت��رى ولدها
الح�سين Qدموعه جارية.
كانت Oترجو �أن تح�ضر ولدها يوم عا�شوراء لتفتجع به،
تبكيه ،تندبه..
لكن روحها تطوف �ساحة
�صحيح ,ما كانت بج�سدها حا�ضرة ّ
كربالء ،تح�ضر م�صرعه ،وتح�ضر مجال�سه ،ت�سمع وتبكي فيها...
وهذا ل�سان حالها يقول:
ن��وح��ي على األوالد ي��ا زه���را الحزينة
ف���ي ك��رب�لا واح����د وواح�����د ب��ال��م��دي��ن��ة
وت��ف��رك��وا عنك وص���ار الشمل تبديد
واحد من جعيده كضى وّاحد من يزيد
واح���د دف��ن ع��ن��دك وّاح���د عنك إبعيد
گبر الحسن عندك وقبر حسين وينه
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يقولون في ال�سنة التي قتل فيها الح�سين Qوجدوا
�صخرة في جوف النجف مكتوب عليها ّ
قان ك� ّأن
بخط �أحمر ٍ
الزهراءّ O
خطته بدمها:
��ج َوا ِل ِ
ال�س ْبطَ ْي��نِ
��ي َي ْ��و َم َت ْز ِو ْي ِ
�أنَ��ا ُد ٌّر ِم َ
��د ِّ
��ن َّ
ال�س َم��ا نَ َث ُر ْو ِن ْ
الح َ�س ْي��نِ
كُ ْن َ
��ي ِد َم��ا ُء َن ْح�� ِر ُ
��ت َ �أ ْ�ص َفى ِم َن الل َُّج ْي��نِ َب َي َا�ضاً َ�ص َب َغ ْت ِن ْ

ح ّتى �إذا �س�ألها �سائل على من هذا البكاء والنحيب؟
تقول :Qعلى �أبي عبد اهلل.Q
يا للي تناشدني عليمن تهمل العين
كل البكا والنوح والحسره على حسين
حبه بگلبي وت��ظ��ه��ره بصبها دموعي
م��ج��ب��ور ف��ي ح � ّب��ه وال ش��وف��ه بطوعي
يا ليت گبل ظلوعك نرضّ ت ضلوعي
وم��ن گبل خ��دك تعفّرت مني الخدين

الخ ْي ِر وانْ ُد ِبي ُن ُج��و َم َ�سم��ا َو ٍات ِب� ْأر ِ
���ض َف�َلةاَ ِة
�أَف َِاط ُم قُو ِم��ي يا اب َن َة َ
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المجلس الثالث

ُخ��ذْ ِب ُالب َ
��د َ�أ َت��اكَ ُم َح َّر ُم
��كا ِء َف َق ْ
و�أَ ِذلْ ِب�� ِه َد ْمع��اً �أَذَلَّ َعز ِْي�� َز ُه
َ��وقَ َج ِب ْي��نِ كُ لِّ ُم َو ِّح ٍد
ِلل ُْح�� ْز ِن ف ْ
��ق �أَ ْن ُي ْج��رِي َم َدا ِم َع�� ُه َدم��اً
ف ََي ُح ُّ
�إِ ِّني �أَ ِل ْف ُت َو َم��ا َ�س ِئ ْم ُت ِم َن ُالب َكا
��ام َو َت ْح َت َه��ا
َ��وقَ َالب ِ�سيطَ �� ِة ِل َلأ َن ِ
ف ْ
َو ِ
الم َ�ش ِاع ُ��ر كُ ُّل َها
الح ْج ُ��ر َ�أ ْع َ��ولَ َو َ
��ت ِبال َّن ْ��و ِح �أَ ْن ِد َي�� ُة ال ُعلَى
َو َت َجا َو َب ْ
َ�ش ْه ٌ��ر ِب�� ِه َ�ش َه َ��ر ْت ُ�أ َم َّي�� ُة ِم ْخذَ ماً
ْ��ت ِل ْم اَل َح َّل ُه ْم
َف َع ِج ْب ُت َح َّت ْى ُقل ُ
َ��ت
َو ِب َع ْي ِن�� ِه ُز َم ُ��ر َّ
ال�ضلاَ َل�� ِة �أَ ْق َبل ْ
َ�ص ُاح ْ��وا ِب�� ِه َن ْهب��اً َف َها ُه َ��و ُم ْق َ�س ٌم
��ن �آَ ِل�� ِه َ�ش ْيخ��اً َو َل ْم
َّ��ر ْوا ِم ْ
َم��ا َوق ُ
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ال�س ُل َّ��و ُم َح َّ��ر ُم
َ��م ِب���أَ َّن ِب�� ِه ُّ
َوا ْعل ْ
ي��ن ِف ْي�� ِه ف َُي ْه َ�ض ُم
َي ْ��و ٌم ُي��ذَ لُّ ِّ
الد ُ
��م
��م َع ُ
��م َب َر ْغ ِ
��د ِّو ِه ُه َ��و ِم َي�س ُ
َو ْ�س ٌ
َع ْب ٌد َج َ��ر ْى ِم ْن نَ ْح ِر َ�س ِّي ِ
الد ُم
��د ِه َّ
��ي ال َعل َْي��ا ُء � ْإن �أَنَ��ا �أَ ْ�س���أَ ُم
َ�س ِئ َم ْت ِن َ
��م
ِلل ِْج ِّ
��ن ِف ْي�� ِه ِلل ِّن َي َاح�� ِة َم ْو ِ�س ُ
والح ِط ْي ُم َو َز ْم َز ُم
الر ْك ُن ُ�ض ْع ِ�ض�� َع َ
َو ُّ
��م
المكْ ُر َم ُ
َو َ
��ات َوكُ لُّ نَ��ا ٍد َم�أ َت ُ
الدي��نِ َف ْه َو ُم َخذَّ ُم
��ت ِب ِه ِفي ِّ
َف َت َك ْ
غ ََ�ض ُب الإ َل ِه َوك َْي َف َع ْن ُه ْم َي ْح ُل ُم؟!
��دواً َعل َْى َح َ��ر ِم ا إِل َما َم�� ِة َت ْه ُج ُم
َع ْ
��ات َ�أ ْح َم َد َم ْغ َن ُم
��ن ال ِع َد ْى َو َب َن ُ
َب ْي َ
��م اَل ُي ْر َح ُم
��ج َّ
َي ْن ُ
ال�ش َب ُ
��اب ِوط ْف ُل ُه ْ
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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 ال���ح���زن محنيه
ت���ن���ادي ي���ا ه��ل��ي م���ن ال��ي��س��ر ف��ك��ون��ي
أبوذ ّية:
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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��ي��ن آب���د م���ا ص���ار واج���ره
ف������رض ك�����ل ي������وم ن���ن���ص���ب���ل���ه ع���زي���ه
لقد بكى على الإمام الح�سين Qجميع الأنبياء وهو نور
ب�ساق العر�ش ,فقد ُروي في حديث مناجاة مو�سى� Qأنّه قال:
ربِ ,ل َم ّ
محمد ,Pعلى �سائر الأمم؟ فقال اهلل
يا ّ
ف�ضلت �أ ّمة ّ
تعالىّ :
ف�ضلتهم لع�شر خ�صال ،قال مو�سى :وما تلك الخ�صال
التي يعملونها ح ّتى �آمر بني �إ�سرائيل يعملونها؟ قال اهلل تعالى:

والحج والجهاد والجمعة والجماعة
ال�صالة والزكاة وال�صوم
ّ
رب ,وما العا�شوراء؟
والقر�آن والعلم والعا�شوراء؛ قال مو�سى :يا ّ
محمد ,Pوالمرث ّية والعزاء
قال :البكاء والتباكي على �سبط ّ
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
ّ
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
ّ
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و ُروي � ّأن �إبراهيم Qم ّر في �أر�ض كربال وهو راكب فر�ساً
و�شج ر�أ�سه و�سال دمه ،ف�أخذ في
فعثرت به و�سقط �إبراهيم ّ
اال�ستغفار ,وقال� :إلهيّ � ,أي �شيء حدث منّي؟ 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 حتّى 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 :هو
علي الك ّرار ،فقال :ومن قاتله؟ قالت:
�سبط ّ
محمد المختار ،وابن ّ
لعين �أهل ال�سماوات والأر�ض يزيد ،فرفع �سليمان يديه ولعنه ودعا
والجن ،فه ّبت الريح و�سار الب�ساط.
عليه و�أ ّمن على دعائه الإن�س ّ
وروى �صاحب الد ّر الثمين في تف�سير قوله تعالى }:ﯾ ﯿ
النبي وال ّأئمة ,R
ﰀﰁﰂ{ �أنّه ر�أى �ساق العر�ش و�أ�سماء ّ
علي ،يا فاطر
فل ّقنه جبرئيل قل :يا حميد بحقّ ّ
محمد ،يا عالي بحقّ ّ
فلما
بحقّ فاطمة ،يا مح�سن بحقّ الح�سن والح�سين ومنك الإح�سانّ ,
ذكر الح�سين �سالت دموعه وانخ�شع قلبه ،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 الم�صائب ،فقال :يا �أخي وما هي؟
َ
عط�شان غريباً وحيداً فريداً لي�س له نا�صر وال معين ،ولو
قال :يقتل
تراه يا �آدم وهو يقول :واعط�شاه! واق ّلة نا�صراه! حتّى 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
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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 هو
فيه رائحة يكرهها جدّ ي ر�سول اهللP؟ ّ
�أطيب من الم�سكّ ,ثم جاءت به �إلى �أبيها فقالت له� :أبه ,لم
ت�شم �أخاه
ك�سرت قلب ولدي الح�سين فقالّ Pمم؟ قالتّ :
فلما �سمع بكى وقال :بن ّية �أ ّما ولدي
وت�شمه في نحره؟! ّ
في فمه ّ
ال�سم فيموت م�سموماً,
الح�سن ف�إنّي �شممته في فمه لأنّه ُي�سقى ّ
و�أ ّما الح�سين Qف�إنّي �شممته في نحره لأنّه يذبح من الوريد
فلما �سمعت فاطمة بكت بكاء �شديداً وقالت� :أبه,
�إلى الوريدّ ,
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 �أ�شفع للرجالّ ,
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���أت���م ي��ن��ص��ب��ون
واب�����ه�����ذا ال����ع����زه ك���ل���ه���م ي���گ���وم���ون
او حتّى اطفالهم تحزن على احسين
وعنه� Pأنّه قالّ :
كل عين باكية يوم القيامة � اّإل عين بكت
على ولدي الح�سين ,ف�إنّها �ضاحكة م�ستب�شرة بنعيم الجنّة.
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 ل���ح���س���ي���ن ص������دره
ك������ل ع����ي����ن ه����ل����ت ي�������وم ع����اش����ور
ل��ح��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 َو ِ
��ن َو َم��ا
الج ُّ
َو َب َك ْت�� ُه الإنْ ُ
الد َني��ا َ�أ ً�س��ى
���س ُّ
ُر ْز�ؤُ ُه ق ْ
َ��د �أَ َلب َ
��ق ِللأَ ْع ُي��نِ �أَ ْن َت ْب ِك َي�� ُه
َح َّ
الو َرى ِف��ي َم�أ َت ٍم
ك َْي َ
��ف اَل َي ْب ِكي َ

���ض َو ُ�س َّ
ال�س َما
َح َ��و ِت الأَ ْر ُ
��كانُ َّ
الك ْ��و َن نَ ْوح��اً َو ُب َ
َو�أَ َح��الَ َ
��كا
الد َم��ا
الد ْم ِ��ع ِب ُم ْح َم ِّ��ر ِّ
َب َ
��دلَ َّ
الم ْر َت َ�ضى؟!
الم ْ�صطَ َفى َو ُ
ِفي ِه َي ْب ِكي ُ

يا اهلل
***
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الليلة الثانية
المجلس األ ّول:

��ن ف َِاط َم وال ِع َد ْى
َتاهلل اَل �أَنْ َ�سى ْاب َ
��ن ِع َّد ٍة
فَانْ َ�ص َ
ل��م ْ َي ْع َب���أ ِب ِه ْم َع ْ
��اع َ
َع َم َد ْت ل ُه ك َُّف ال ِع َن��ا ِد ف ََ�س َّد َد ْت
َف َث َ��و ْى ِب ُم ْ�س َت ِّن ال ِن�� َز ِال ُم َقطَّ َع الـ
هلل َمطْ ُ��ر ْو ٌح َح َ��و ْت ِم ْن�� ُه ال َّث َ��رى
َو ُم َج َّ��ر ٌح َم��ا غ ََّي َ��ر ْت ِم ْن�� ُه ال َق َن��ا
��د ِمث َل َها
َو َث َو ِاكلٌ ف��ي ال َّن ْو ِح ُت ْ�س ِع ُ
��ن نَ َوا ِئ َح��اً
��م َت َ��ر ِم ْث َل ُه َّ
َونَوا ِئ ٌ
��ح َل ْ
نَ��ا َد ْت َف َقطَّ َع ِت ال ُق ُل ْ��و َب ِب َ�ش ْج ِو َها
��ن ُ�أ َخ َّي
�إِنْ َ�س َ
��ي َي��ا ُح َ�س ْي ُ
��ان َع ْي ِن َ
َما ِل ْي َد َع ْو ُت َفلاَ ُت ِج ْي ُب و َلم َت ُك ْن
��ت َو ُد ْو َدا
�أَ ِل ِم ْح َن�� ٍة َ�ش َغ َل ْت َك َع ِّن��ي �أ ْم ِقلًى؟ َح َا�ش��اكَ �إِ َّن َك َم��ا َبر ِْح َ
ُت ْه ِ
��دي �إ َل ْي�� ِه َب َوا ِرقَ��ا َو ُر ُع ْ��و َدا
��اف َع ِد َيدا
َك ُث َ��ر ْت َعل َْي ِه َوال َي َخ ُ
��ق وال َت ْ�س ِد َيدا
��دا ال َّت ْو ِف ْي َ
َ�س ْه َما َع َ
�شك َور ال ِف َع ِ
�أَ ْو َ�ص ِ
��ال َم ُ
��ال َح ِم َيدا
الم ْف ُقو َدا
وال�س ْ
���ؤ َد َد َ
َ��ى ُّ
َن ْف َ�س ال ُعل ْ
��ن ِم ْن�� ُه َج ِد َيدا
ُح ْ�س ًن��ا َو اَل َ �أ ْخ َل ْق َ
ي��دا
��ت ذَا ُث��كْ لٍ َِي ُك��ونُ ِ�س ِع َ
�أَ َر َ�أ ْي َ
ي��دا
��ن َف ِق َ
���س ِم ْث��لُ ف َْقي ِد ِه َّ
�إِ ْذ َل ْي َ
ِي��دا
��م َالب َي��انُ َفر َ
َل ِك َّن َم��ا ان َتظَ َ
الم ْن ُ�ضو َدا
َيا �أ َم ِل ْي َو ِع ْق َ
��د ُج َما ِن َي َ
��ن ق َْبلِ َذاكَ ُ�ص ُد ْو َدا؟!
َع َّو ْد َت ِني ِم ْ
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شعبي:
ّ

خ���وي���ه م���ع���ذور ي��ال��ن��اي��م ب��ال��ط��ف��وف
دگ������ع������د م�������ن م�����ن�����ام�����ك وش�������وف
م���ن���ه ام���س��� ّل���ب���ه وال���گ���ل���ب م��ل��ه��وف
خ��وي��ه ودم���ع���ي ع��ال��وج��ن��ات م���ذروف
شعبي:
ّ
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ان������ه م���ش���ي���ت درب ال����م����ا م��ش��ي��ت��ه
وگ��������� ّت���������ال اخ�������يّ�������ي راف����گ����ي����ت����ه
م�������ن ج������ ّل������ت ال��������وال��������ي ن���خ���ي���ت���ه
ش����ت����م وال�����������دي وان������ك������ر وص���ي���ت���ه
لم ن�سمع بمولود ينعقد له م�أتم حين ولدته �أ ّمه ,بد ًال من حفل
اخت�ص بذلك؛ حيث ذكر
ال�سرور والفرحّ ,
لكن الح�سينّ Q
له من �أ ّول �ساعة ولد فيها حديث قتله ومقتله وم�صرعه..
فحينما ُولد الح�سين Qجا�ؤوا به �إلى ر�سول اهلل ,Pف�أ ّذن
في �أذنه اليمنى و�أقام في الي�سرىّ ,ثم و�ضعه في حجره وبكى,
وقال..« :تقتله الفئة الباغية ,ال �أنالهم اهلل �شفاعتي ,»...وقال:
«..ليت �شعري من يقتلك بعدي؟!»

وعن �أبي جعفر الباقر« :Qكان ر�سول اهلل� Pإذا دخل
ثم يقول لأمير الم�ؤمنينQ
عليه الح�سين Qجذبه �إليه ّ
�أم�سكه ,فيقع عليه فيق ّبله ويبكي ,يقول الح�سين :Qيا �أبه
ِل َم تبكي؟ فيقول :يا ُبنّي �أق ّبل مو�ضع ال�سيوف منك و�أبكي.»..
وكان ينظر �إليه �أمير الم�ؤمنين Qويقول« :يا عبرة ّ
كل
م�ؤمن.»..
وكان الح�سين Qيقول�« :أنا قتيل العبرة ال يذكرني م�ؤمن
� اّإل ا�ستعبر.»..
وعندما دخل الح�سين Qيوماً على �أخيه الح�سن،Q
ونظر �إليه بكى ،فقال له« :ما يبكيك يا �أبا عبد اهلل؟» قال�« :أبكي
لما ُي�صنع بك» ,فقال له الح�سنّ �« :Qإن الذي ي�ؤتى � ّإلي �س ٌم
يد�س � ّإلي ف�أقتل به ،ولكن ال يوم كيومك يا �أبا عبد اهلل ،يزدلف
ّ
محمد،P
�إليك ثالثون �ألف رجل ،يدّ عون �أنّهم من �أ ّمة جدّ نا ّ
وينتحلون دين الإ�سالم ،فيجتمعون على قتلك ،و�سفك دمك،
وانتهاك حرمتك ،و�سبي ذراريك ون�سائك ،وانتهاب ثقلك.»..
وكان الإمام ال�صادق Qال ُيذكر عنده الح�سينQ
و ُيرى في ذلك اليوم مبت�سماً..
و�إذا دخل عليه بع�ض ال�شعراء يرثون عنده الح�سين,Q

33

يجل�س كما تجل�سون ويبكي عليه..
وفي �إحدى الم ّرات ا�ست�أذن عليه ال�س ّيد
الحميري ,Mف�أذن
ّ
له ,و�أقعد حرمه خلف ال�ستر ,وا�ستن�شده �شعراً في الح�سين,Q
ف�أن�شده ال�س ّيد هذه الأبيات التي ت�شير �إلى م�صيبة من م�صائب
الإمام الح�سين ,Qفقال:
الح َ�س ْي��نِ
َ��ى َج َ
��د ِث ُ
�أُ ْم ُ��ر ْر َعل ْ
َي��ا �أَ ْع ُظ َم��اً اَل ِزل ِ
��ن
ْ��ت ِم ْ
��د َر ِّ�ض ِ
��ك
َم��ا لَ��ذَّ َع ْي ٌ
���ش َب ْع َ
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���ظ ِ
ُ����ل ِ َ أل ْع ُ
���م��� ِه ال�� َّز ِك َّ��ي�� ْة
ُوق ْ
����اء َ���س ِ
��اك َ��ب�� ًة َر ِو َّي����� ْة
َوطْ ���� َف َ
ِب ِ
����ي���� ْة
���ي���ا ِد الأَ ْع َ
���ال���ج َ
����و ِج َّ

محمد تنحدر على خدّ يه ,وارتفع
قال :فر�أيت دموع جعفر بن ّ
ال�صراخ من داره ,ح ّتى �أمره الإمام بالإم�ساك ف�أم�سك..
محمد ,لم تتمالك �أن
�س ّيدي يا �أبا عبد اهلل ,يا جعفر بن ّ
ت�سمع م�صيب ًة واحد َة من م�صائب جدّ ك الح�سين ,Qم�صيب ًة
لم ترها عيناك لكن �سمعتها �أذناك..
عمتك زينب �أ ّم الم�صائب ,حينما �سمعت نداء
لكن ما حال ّ
عمر بن �سعد� :أال من ينتدب للح�سين فيوطئ الخيل �صدره
وظهره ,...يا خيل اهلل اركبي ودو�سي �صدر الح�سين..
ما حالها ّلما نظرت عيناها �إلى ج�سد الح�سين Qج ّث ًة
ملقى على رم�ضاء كربالء ,عندما ابتدر ع�شرة ُفر�سان
بال ر�أ�سً ..

ودا�سوا بحوافر خيولهم �صدر الح�سين وظهره ,ح ّتى طحنوا
عظامه؟!.
واح�سيناه! وا�س ّيداه!..
ن������ادى اب�����ن س���ع���د ي����ا خ��ي��ل��ن��ا وي���ن
م���ن ي���رك���ب ي����رض ض���ل���وع ال��ح��س��ي��ن
ي�����رض ص������دره وي������رض ل��ل��ظ��ه��ر زي���ن
وي����رض ال��ب��اق��ي م���ن ع��ظ��ام��ه وي��س��در
رك����ب����ت ل����ه م����ن ال����ف����رس����ان ع��ش��ره
ول��ع��ب��ت خ��ي��ل��ه��م وي��ل��ي ع��ل��ى ص���دره
أن����ا أرد ان���ش���د ال��خ � ّي��ال��ه المقبلين
ل���ع���ب���ت ع����ل����ى ب�����ن ام�������ي م���ي���ادي���ن
ب���ع���ده ي�����ون ل����و ب���طَّ ���ل ح��س��ي��ن
ما حالها عندما نظرت �إلى ر�أ�سه عند يزيد ,وقد و�ضعه في
ط�شت �أمامه ,و�أخذ بيده ق�ضيباً وجعل ينكت به ثنايا �أبي عبد
اهلل؟!
نعم لم تتمالك نف�سها� ..أهوت �إلى جيبها ف�ش ّقتهّ ,ثم نادت
ب�صوت حزين يقرع القلوب :يا ح�سيناه ..يا حبيب ر�سول اهلل,
يا بن ّ
مكة ومنى ,يا بن فاطمة الزهراء..
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ي���ح���س���ي���ن راس���������ك ح����ي����ن ش��ف��ت��ه
ت���ل���ع���ب ع���ص���ا ي����زي����د اع����ل����ى ش��ف��ت��ه
أن�����ا ذاك ال����وك����ت وج���ه���ي ل��ط��م��ت��ه
ص����دي����ت����ل����ه ب����ح����رك����ه اون����ده����ت����ه
ش����� ّل�����ت ي���م���ي���ن���ك ي��ل��ض��رب��ت��ه

الم َ�صا ِئ ِ
��ب َح ْو َل َه��ا َ�أي َتا ُم َه��ا
َيا َل ْي َت َع ْي َن ُ
الم ْ�صطَ َفى نَظَ َر ْت �إِ َلى �أُ ِّم َ
ي��ن نَا ِئ َح�� ٍة َو َ�صا ِر َخ�� ٍة غ ََد ْت َت ْر ِث��ي ك ََما ِي ْر ِثي ال ِف َ��ر َاخ ِح َما ُم َها
َم��ا َب َ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني

الم ْ�صطَ َفى َه َم َعا
� َّألد ْم ُع ِم ِّن ْي ِل ِ�س ْب ِط ُ
َل ْم �أَنْ َ�س ُه ُمذْ َ�أ َتى َ�أ ْر َ�ض الطُّ ُف ْو ِف َوق َْد
��رام كَالأُ ُ�س ْو ِد إِ�ذَا
َد َع��ا ِب َ�ص ْح ٍب ِك ٍ
رين ِب َها
َ��ى ُم ْ�س َت ْب ِ�ش َ
َت َرا ُه ُم ِفي َ
الوغ ْ
ف َُم��ذْ َد َعا ُه ْم إِ� َل ُه ال َع ْر ِ
���ش َخا ِل ُق ُه ْم
َوظَ ��لَّ ِ�س ْب ُ
��ط َر ُ�س ْ��و ِل اهلل َب ْع َد ُه ُم
ف ََ�ش َّد ِفي ال َق ْو ِم ِي ْح ِمي َع ْن َع َقا ِئ ِل ِه
َح َّتى �أُ ِ�ص ْي َب ِب َ�س ْه ٍم ِف ْي ُح َ�ش َا�ش ِت ِه
وال�س ْب ُع ِّ
الط َباقُ َب َك ْت
ف َْار َت َّج ِتالأَ ْر ُ�ض َّ
َل ْه ِفي َعلَى َز ْي َن ٍ
��ب ق َْد َع َاي َن ْت ُه َعلَى
ِ
ال�ص ِع ِيد ُل ًقى
الج ْ�س ُم ِم ْن ُه َعلَى َو ْج ِه َّ
الج َّب��ا ِر ُم ْ�ضطَ َهداً
َو َب ْي َن َه��ا ُح َّج�� ُة َ
ال�ش ِه ْي ِد َعلَى
َل ْم �أَنْ َ�س�� ُه نَ ِاظراً َر� َأ�س َّ
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الح ْز ِن ق َْد َل َ�س َعا
ْ��ب ِم ِّني ِب َنا ِر ُ
َوال َقل ُ
َحطَّ ِ
الخ َيا َم َو َح ْر ٌب َج ْي ُ�شها ْاج َت َم َعا
قَ��ا َم ِ
��ار ال َّن ْق�� ُع َو ْار َت َف َعا
اله َي ُ
��اج َو َث َ
َ��د ِ
طَم َعا
َ��ر ٍد ِب َم ْ��و ِت ال ِع ِّز ق ْ
َوكُ لُّ ف ْ
َه َووا َعلَىال ُّت ْر ِب�إِ ْذ َد ِاعيال َق َ�ضا ِء َد َعا
الد ْم ُع ق َْد َه َم َعا
ف َْرداً َو ِحيداً َو ِم ْن�� ُه َّ
��د ُر َ
َ��د َط َل َع��ا
َك�أَ َّن�� ُه َح ْي َ
الك َّ��ر ُار ق ْ
ب��ي َم َعا
�أَ َ�ص َ
��ي َوال َّن ِّ
��اب َقل َْب َع ِل ٍّ
وح الأَ ِم ُين َن َعى
والر ُ
َوال َع ْر ُ�ش ق َْد َما َد ُّ
�لا ِبال َع َرا ُ�ص ِر َعا
ال�ص ِع ِيد ق َْتي ً
َو ْج ِه َّ
الر ْم ِح ق َْد ُر ِف َعا
َو َر� ُأ�س ُه ف َْوقَ َعا ِل��ي ُّ
ِبال َق ْي ِد َب ٍ
الو ِج َعا
��اك ف ََد ْي ُت َالب ِاك َي َ
َر� ِأ�س ال َق َن��ا ِة َو َد ْم ُع ال َع ْينِ ق َْد َه َم َعا
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شعبي:

ي��ا ع��ي��ن اب��ك��ي وس��حّ ��ي ال��دم��ع غ��درا
على ال��م��ذب��وح ب��أرض الطف عطشان
اب����ك����ي وس����ح����ي ال�����دم�����ع ي�����ا ع��ي��ن
ع��ل��ى أه����ل ال��م��ج��د س��ب��ع��ي��ن واث��ن��ي��ن
آه ل��ن��وح��ن وگ���ض���ي ال��ع��م��ر ب��ال��ن��وح
واع����م����ي ع���ي���ون���ي وات����ل����ف ال������روح
اش��ل��ون ال��ص��ب��ر وح��س��ي��ن م��ذب��وح
أبوذ ّيه:
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ب��ق��ل��ب��ي م���أت���ك ي��ح��س��ي��ن ي��ن��ص��اب
وذك�������رك م����ن ي���م���ر ال����دم����ع ي��ن��ص��اب
گ��ل��ب��ي دون گ��ل��ب��ك ري����ت ي��ن��ص��اب
وج��س��م��ي دون ج��س��م��ك ع��ال��وط � ّي��ه
عن �إمامنا الر�ضا  :Qمن ّ
تذكر م�صابنا وبكى لما ارتكب
منّا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ،ومن َّذكر بم�صابنا فبكى
و�أبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون ،ومن جل�س مجل�ساً ُيحي
فيه �أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

ونحن في هذه المجال�س نوا�سي �أهل البيت  Rبحزننا
وبكائنا وعزائنا ,ونجتمع كما �أمرونا وكما كانوا يجتمعون للعزاء
على �س ّيد ال�شهداء ..Q
نوا�سي ر�سول اهلل ...Pو�أمير الم�ؤمنين وفاطمة الزهراء
والإمام الح�سن..R
نوا�سي �إمامنا زين العابدينQالذي بكى على �أبيه
الح�سين بق ّية عمره ال�شريف بعد م�صاب كربالء..
لم يقدّ م له طعام �أو �شراب � اّإل ب ّله بدموع عينيه ويقول :كيف
�آكل وكيف �أ�شرب؟ وقد قتل �أبي جائعاً
َ
وعط�شان!!
وكان�Qإذا �أخذ �إنا ًء لي�شرب الماء بكى ح ّتى يمزجه
بدموعه ,فقيل له في ذلك فقال :وكيف ال �أبكي وقد منع �أبي
من الماء الذي كان مطلقاً لل�سباع والوحو�ش..
لذلك ورد عن الإمام ال�صادقّ �Qأن الإمام زين العابدين
�أحد ّ
البكائين الخم�سة في التاريخ (�آدم ويعقوب ويو�سف وفاطمة
وعلي بن الح�سين ,)Rفقد بكى الإمامQ
بنت ّ
محمد ّ
بق ّية حياته بعد واقعة كربالء ,وما و�ضع طعام � اّإل بكى ح ّتى قال
له مولى لهُ :جعلت فداك يا بن ر�سول اهلل� ,إنّي �أخاف عليك �أن
تكون من الهالكين ,قال� :إنّما �أ�شكو بثّي وحزني �إلى اهلل ,و�أعلم
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من اهلل ما ال تعلمون� ,إنّي لم �أذكر م�صرع بني فاطمة � اّإل خنقتني
لذلك العبرة..
ي�س�أله �أحد الموالين :يا بن ر�سول اهلل �أما �آن لحزنك �أن
النبيQكان له اثنا
ينق�ضي؟ فقال له ويحك! � ّإن يعقوب ّ
ع�شر ابناً فغ َّيب اهلل عنه واحداً منهم ّ
فابي�ضت عيناه من كثرة
الغم,
بكائه عليه ,و�شاب ر�أ�سه من الحزن واحدودب ظهره من ّ
وعمي
وكان ابنه ح ّياً في الدنيا ,و�أنا نظرت �إلى �أبي و�أخي ّ
و�سبعة ع�شر من �أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينق�ضي
حزني؟!
��د ال ُع َّب��ا ِد ِر ْز ُ�ؤكَ فَ��ا ِد ٌح
َي��ا َ�س ِّي َ
َ��د
َف�أَ ُب��وكَ والأَ ْه ُل َ
��ار ق ْ
��ون وا َلأنْ َ�ص ُ

40

��كا ُد َل�� ُه ِ
َج َللٌ َت َ
الج َب ُ
��ال َت َ�ص َّد ُع
��م ِبالطَّ ِّف َح ْو َل َك ُ�ص َّر ُع
�أَ ْم َ�سوا َو ُه ْ

وكانQك ّلما اجتمع �إليه جماعة� ,أو وفد من وفود الأقطار
ير ّدد عليهم تلك الم�أ�ساة ,ويخرج �إلى ال�سوق �أحياناً ف�إذا ر�أى
ج ّزاراً يريد �أن يذبح �شاة �أو غيرها يدنو منه ويقول :هل �سقيتها
الماء؟ فيقول له :نعم يا بن ر�سول اهلل �إنّا ال نذبح حيواناً ح ّتى
ن�سقيه ولو قلي ًال من الماء ,فيبكي الإمام زين العابدينQعند
َ
عط�شان!!
ذلك ويقول :لقد ُذبح �أبو عبد اهلل

َو ْي��لُ ال ُف َ��ر ِات �أَ َب��ا َد اهلل غَا ِم َ��ر ُه
ال�س ْب ِط َبا ِر ُد ُه
َل ْم ُيطْ ِف َح َّر غ َْلي��لِ ِّ
الك ْب ُ�ش َح َّت ْى ُي ْر َو ْى ِم ْنظَ َم�أٍ
َل ْم ُيذْ َب ِح َ

��م َل ْه َفانَ��ا
الر ْغ ِ
َو َر َّد َوا ِر َد ُه ِب َّ
َح َّت ْى ق ََ�ضى ِفي َ�س ِب ْيلِ اهلل َعطْ َ�شانَا
��ن َر ُ�س ِ
��ول اهلل ظَ ْم�آنَ��ا
��ح ْاب ُ
َو ُيذْ َب ُ

َك�أَ َّن كُ لَّ َم َ
��دى
��ك ٍان ك َْر َب�لا ُء َل َ
َل ْه ِفي ِل َظ ٍام َع َلى�شَ ِاطيال ُف َر ِاتق ََ�ضى
��ق ُم ْل ًق��ى ِب�لا َد ْفنٍ َف���إ َِّن َل ُه
�إ ِْن َي ْب َ

َع ْي ِن��ي َوكُ لَّ َز َم ٍ
��ان َي ْ��و ُم َعا�شُ َورا
الم��ا ِء َم ْق ُر َورا
ظَ ْم� َآن َي ْر ُن��و ِل َعذْ ِب َ
��ن َو اَال ُه َم ْح ُف َورا
ق َْب��راً ِب�أَ ْح َ�ش��ا ِء َم ْ

و�سمع ذات يوم رج ًال ينادي في ال�سوق� :أ َيها ال ّنا�س
فتوجه �إليه الإمامQوقال له :لو
ارحموني �أنا رجل غريبَ ,
قدّ ر لك �أن تموت في هذه البلدة فهل تبقى بال دفن؟ فقال
الرجل :اهلل �أكبر كيف �أبقى بال دفن و�أنا رجل م�سلم وبين
ظهراني �أ ّمة م�سلمة؟! فبكى الإمام زين العابدين وقال :وا
َّ
�أ�سفاه عليك يا �أبتاه تبقى ثالثة �أ َّيام بال دفن و�أنت ابن بنت
ر�سول اهلل ..P

ّ
ولعل �أكثر الم�صائب التي �أ ّثرت في قلبه ال�شريف تلك التي
الثمالي حيث دخل عليه يوماً فر�آه حزيناً
يذكرها لأبي حمزة
ّ
كئيباً على عادة الإمام فقال له� :س ّيدي ,ما هذا البكاء؟ �أما
�آن لحزنك �أن ينق�ض؟ � ّإن القتل لكم عادة وكرامتكم من اهلل
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ال�شهادة ,فقال له الإمام � :Qشكر اهلل �سعيك يا �أبا حمزة,
كما ذكرتّ � ,إن القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل ال�شهادة ,ولكن
يا �أبا حمزة هل �سمعت �أذناك �أو ر�أت عيناك � ّأن امر�أة م ّنا �أ�سرت
�أو هتكت قبل يوم عا�شوراء؟! واهلل يا �أبا حمزة ما نظرت �إلى
فرارهن في البيداء من خيمة
عماتي و�أخواتي � اّإل وذكرت
ّ
ّ
�إلى خيمة ومن خباء �إلى خباء ,والمنادي ينادي �أحرقوا خيام
الظالمين..
َو َحا ِئ ٍ
طَ��ار ال َق ْ��و ُم �أَ ْع ُي َن َه��ا ُر ْعب��اً غ ََدا َة َعل َْي َه��ا ِخ ْد َر َها َه َج ُموا
��رات َ �أ َ
َف ُغ ْو ِد َر ْت َب ْي َن �أَ ْي ِدي ال َق ْو ِم َح ِا�س َر ًة ُت ْ�س َبى َو َل ْي َ�س َت َر ْى َم ْن ِفي ِه َت ْع َت ِ�ص ُم
شعبي:
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گلبي يبو حمزة ت��راه��و اتفطر اوذاب
مثل المصيبه اللي دهتني محّ د انصاب
ذي��ك االق��م��ار اللي ابمنازلنه يزهرون
والليل كله من العبادة ما يهجعون
سبعة اوعشرة عاينتهم كلهم اغصون
ف��وگ الوطية امطرّحين ابحر االت��راب

ما نكّ ست راسي لجل ذيك الصناديد
��ص���روا ب��ال��غ��اض��ري��ة زل���زل���وا البيد
م���ا ق� ّ
نكّ سه الراسي ادخول زينب مجلس ايزيد
حسرى او من نوح اليتامه راسها شاب
ال�سجادQال�شام وم�صائبهم فيها ,ويحدّ ث
نعم يذكر الإمام ّ
ابنه الباقرQعند �س�ؤاله عن حمل يزيد لهم وكيف ّية دخوله
على يزيد لعنه اهلل :ون�سوتنا خلفي على بغال (من غير �سرج)
والفارطة خلفنا وحولنا الرماح� ,إن دمعت من �أحدنا عين قرع
ر�أ�سه بالرمح ,ح ّتى �إذا دخلنا دم�شق �صاح �صائح :يا �أهل ال�شام
ه�ؤالء �سبايا �أهل البيت!!
ّثم يقول� :Qأوقفونا �أ ّو ًال على باب من �أبواب الق�صر ثالث
�ساعات في طلب الإذن من يزيدّ ,ثم �أدخلونا عليه ونحن مر ّبطون
عمتي زينب و�أ ّم
بحبل واحد ,وكان الحبل في عنقي وعنق ّ
ق�صرنا عن الم�شي �ضربونا
كلثوم وباقي الن�ساء والبنات ,وك ّلما ّ
ح ّتى �أدخلونا على يزيد..
ق��ص��د ظ��ع��ن ال���ح���رم ك���وف���ان وال���ش���ام
اوس�����وط ال��ش��م��ر م��ن��ه��ا ال��م��ت��ن وشّ ����ام

43

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

��ك َل�� ُه �أَ ْ�س ُر
�لا اَل ُي َف ُّ
دين َوق َْد َ�سرى �أَ ِ�سي��راً َع ِل ْي ً
َو َل ْه ِفي ِل َز ْي��نِ ال َعا ِب َ
ال�س ْت ُر ُي ْه َت ُك َو ِ
َو� ُآل َر ِ
الخ ْد ُر
��م َو ِم ْن َح ْو ِل ِه َّن ِّ
�س��ول اهلل ُت ْ�س َب��ى ِن َ�سا�ؤُ ُه ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

��ن ِح َين َه��لَّ ُم َح َّر ُم
��ي ُح َ�س ْي ٌ
َو ُن ِع ْ
��ي ا َلأ ْعظَ ُم
�أَ ْم َ�س��ى َك ِئ ْيب��اً َو َ
الو ِ�ص ُّ
الح َ�س ْينِ َو َتل ِْط ُم
َثكْ لَى َت ُن ْ��و ُح َعلَى ُ
��م
الح َ�س ْي َ
َي ْب ِك��ي ُ
��ن َو َقل ُْب�� ُه ُم َت�أَ ِّل ُ
ِف ْي�� ِه ِل ِ�س ْب ِ
��ط ُم َح َّم ٍد ُ�س ِف َ
الد ُم
��ك َّ
��وح َو َ
َّ��م
َح َّ��وا َو ُن ٌ
ي��م ُم َكل ُ
الك ِل ُ
ي��ح َو َم ْر َي ُم
الم ِ�س ُ
َو َل�� ُه َ�أ ً�س��ى َن َ
��اح َ
��ت َو َم ْد َم ُع َها َد ُم
ــ ُع الأَ ْو ِ�ص َيا نَ َاح ْ
ال�س َم��ا َوالأَنْ ُج ُم
َو َب َكى َل�� ُه ق ََم ُ��ر َّ
��م ِب ُ
��كلِّ َ�أ ْر ٍ
��م
���ض َم ْ�أ َت ُ
َو َل�� ُه ُ�أ ِق ْي َ

َال�س ُ��ر ُور ُم َح َّ��ر ُم
َه��لَّ ُ
الم َح َّ��ر ُم ف ُّ
الم ْ�صطَ َفى
��ي ُ
َه��لَّ ُ
الم َح َّر ُم َوال َّن ِب ُّ
الم َح َّ��ر ُم َو َالب ُتو َل�� ُة َ�أ ْ�ص َب َح ْت
َهلَّ ُ
الم ْج َت َبى
��ي ُ
َهلَّ ُ
الم َح َّ��ر ُم َوال َّز ِك ُّ
الم َح َّ��ر ُم َل ْي َت�� ُه اَل َه��لَّ �إِ ْذ
ه��لَّ ُ
َم ْو ًل��ى َب َ
��ت َل�� ُه
��كا ُه �آَ َد ٌم َو َب َك ْ
الخ ِلي��لُ َعل َْي ِه ُح ْزن��اً َو ْاب ُن ُه
َو َب َكى َ
َو َب َك ْت�� ُه كُ لُّ الأَنْ ِب َي��ا َو َل�� ُه َج ِم ْي��ـ
َو َب َك ْت َل�� ُه الأَ ْملاَ ُك ِف��ي �أَ ْفلاَ ِك َها
الح ُور ِف��ي َج َّنا ِت َها
َو َب َك ْ
��ت َعل َْي�� ِه ُ
الم َق��ا ُم َو َز ْم َز ُم
َو َب َك ْى َل ُه َالب ْي ُت َ
ــم ِاعي��لَ ُح ْزن��اً َو َ
الح َرا ُم َو ِح ْج ُر �إ ِْ�سـ َ
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شعبي:

اس�����ت�����ع�����دوا ل����ل����ب����واك����ي وال����م����ن����اح
على احسين ابكلّ مسيّه او كلّ صباح
اس�����ت�����ع�����دوا ل����ل����ب����واك����ي وال����ع����وي����ل
او خ��ل��وا دم��ع العين 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 ال���ح���زن الح
اه��ل��ال ش��ه��ر ال���ح���زن ل�����وّح ب��ال��س��م��ه
ك���اس���ف او ج��ب��ري��ل ن���اص���ب م��أت��م��ه
كلها ح��زن��ان��ه اع��ل��ى ب��ن ح��ام��ي الحمه
اوم�����ا ب��گ��ه م��خ��ل��وق إال ب��ك��ه ون���اح
أبوذ ّية:
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ع����اش����ور ع���ل���ى االس����ل���ام ه���ل���ه���ل او
دم����ع ال��ع��ي��ن 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 الحميه

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 ،
وانت ُِ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 �ص ّلى اهلل عليه.
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
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َّ
وجل فقال }:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ{,
فا�ستجاب اهلل 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 اهلل 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 اهلل 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 اهلل لك َّ
ذنب �أذنب َت ُه �صغيراً كان �أو
ُ
كل ٍ
كبيراً ،قلي ًال كان �أو كثيراً.

يا بن �شبيب� ,إن �س ّر َك �أن تلقى اهلل 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
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 اهلل معه يوم القيامة.
وكان الإم��ام يقول ذلك ودموعه جاري ٌة على خدّ يه ,وهكذا
حال جمي��ع ال ّأئمة ,Rفقد كانوا يقيم��ون مجال�س العزاء
والب��كاء لم�صاب �س ّي��د ال�شهداء ,Qوالمع�� ّزى في هذه
الأ ّي��ام �صاحب الع�صر والزمان الذي يق��ول فيه مخاطباً جدّ ه
الح�سين :Qيا جدّ اه ...فلئن �أخّ رتني الدهور ،وعاقني عن
ن�ص��رك المقدور ،ولم �أكن لم��ن حاربك محارباً ،ولمن ن�صب
ل��ك الع��داوة منا�صباً ،فلأندب ّن��ك �صباحاً وم�س��ا ًء ،ولأبك َي َّن
علي��ك بدل الدموع دماً ،ح�سرة علي��ك وت� ّأ�سفاً على ما دهاك
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وغ�صة االكتياب.
وتل ّهفاً ،ح ّتى �أموت بلوعة الم�صاب ّ
وكيف ال يبكي وال يحزن وقد �أريق في مثل هذه الأ ّيام دماء
حفيد ر�سول اهلل ,Pودا�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 �أُ ُّم
ترى ولدها بهذه الحالة ,ماذا ت�صنع؟) �صرخت وابناه ,وامقتواله،
بني قتلوك وما عرفوك ومن
واذبيحاه ،واح�سيناه ،واغريباه ،يا ّ
�شرب الماء منعوك.
وك�أنّي بها تنادي ب�صوت حزين:
ي��ح��س��ي��ن ي��اب��ن��ي��ه� ّي��ج��ت ح��زن��ي عليّه
ألج����ل����ك ب����گ����ب����ري الب����س����ة ث���ي���اب
العزية أبـكي عليكم ياضحايا الغاضريّه
اهلل ك������ات������ب ك������رب���ل��ا ت���ح���وي���ك
يح�سين
وك�أنّي بها تنا�شد الباكين على م�صاب ولدها الح�سين:Q
وي������ن������ه ال�����ي�����واس�����ي�����ن�����ي ي���ش���ي���ع���ه
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�����اي�����م ع������ل ش���ري���ع���ة

ال�ضل ِْع ُم ْعوِل
�أَ َي��ا نَ ِاعي��اً �إ ِْن ِج ْئ َت ِط َيب�� َة ُم ْق ِب ًال َف َع ِّر ْج َعلَى َمكْ ُ�س َور ِة ِّ
���ؤا َد ُم َف ِّ�صل �أَف َِاط ُم َل ْو ِخل ِ
الح َ�س ْي َن ُم َج َّدل
َو َح ِّد ْث ِب َما َم َّ�ض ال ُف َ
ْ��ت ُ
��ات َعطْ َ�شان��اً ِب َج ْن ِب ف َُر ِات �إِذاً َللَطَ ْم ِ
��م ِع ْن َد ُه
��ت َ
الخ َّ
َوق َْد َم َ
��د َفا ِْط ُ
���ر ْي ِ
���ت َد ْم��� َع ال�� َع ْ��ي��نِ ِب��ال َ��و َج�� َن ِ
��ات
َو�أَ ْج َ

يا اهلل
***
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الليلة الثالثة
المجلس األ ّول:

��ن َخ َّف ُم َو ِّدعاً
�أَ ْف ِدي ُح َ�س ْيناً ِح ْي َ
���ؤا ُد ُه
َوافَ��ى �إِ َل��ى َت ْو ِدي ِع�� ِه َو ُف َ
ي��ر �شُ ُج ْو ِن�� ِه
َ��دا َي ُب ُّ
َوغ َ
��ث َل�� ُه َز ِف َ
��د ِم ْن َع َنا
��د َح ْ�س ِبي َما �أُكَا ِب ُ
َيا َج ُّ
��ي َعلَى ا َلأذَى
َف�أَ َج َاب�� ُه�َ :صبراً ُب َن َّ
��د َح َب��اكَ اهلل �أَ ْم��راً َل��م َي ُك ْن
َو َل َق ْ
َو َك�أَ َّن ِن��ي ِب َ
��ي ِب َك ْر َب�َلَ
��ك َي��ا ُب َن َّ
��د َر�آ ُه ِب َم�ش َه ٍ
��د ِم��ن َز ْي َن ٍ
��ب
َو َل َق ْ
ُمل َق ًى ِب َر ْم َ�ضا ِء ال َه ِجي ِر َعلَى ال َّث َرى
ِفي َم ْ�ص َ��ر ٍع ُ�س ِف َك ْت َعلَي�� ِه ِد َما ُ�ؤ ُه
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ق َْب��راً ِب�� ِه ِث ْق��لَ ال ُّن ُب َّ��و ِة �أَ ْو َد َع��ا
��دى ال ِف َ��ر ِاق َي َ
��كا ُد �أَ ْن َي َت َقطَّ َعا
ِب َم َ
ِب َ�ش َكا ِت�� ِه َوالطَّ ْر ُف ُي��ذ ِري الأَ ْد ُم َعا
ِفي َه ِ
الم ْ�ض َج َعا
الد ْن َيا َي ُق ُّ
��ذ ِه ُّ
���ض َ
الم َق��ا َم ا َلأر َف َعا
َح َّت��ى َت َنالَ ِب��ذَ ا َ
ال�ش َها َد ِة ظَ ْه ُ��ر ُه َل َك ِّطَي َعا
ِب ِ�س َ��وى َّ
ُت ِ
ال�س ُي ْ��و ِف ُم َب َّ�ض َعا
م�س��ي َذ ِبيحاً ِب ُّ
��ي َ ُو�أ ُّم�� ُه ال َّز ْه َ��را َم َعا
ُه َ��و َ
والو ِ�ص ُّ
��د َر ُه َوا َلأ ْ�ض ُل َعا
ال�س َنا ِب ُك َ�ص ْ
َتطَ ���أُ َّ
الم ْ�ص َر َعا
��ي ِمن ُه َذاكَ َ
َ�أ ْف ِدي ِب َن ْف ِ�س َ

53

شعبي:

وص��ل ويلي القبر ج��ده وبكه احسين
ي���ودع���ه وال����دم����ع ي��ه��م��ل م���ن ال��ع��ي��ن
ه���وى ف���وق ال��ض��ري��ح وص����اح صوتين
ي����ج����دي م����ف����ارق����ك غ���ص���ب���ن ع��ل��ي��ه
ي��ج��دي ب��وس��ط ل��ح��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��ي��ن ع��ط��ش��ان
وت��ب��ق��ى ع��ل��ى االرض م��ط��روح ع��ري��ان
وي��ظ��ل جسمك لعند ال��خ��ي��ل م��ي��دان
وال ت���ب���ق���ى م�����ن ض����ل����وع����ك ب��ق��ي��ه
أبوذ ّية:
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ي��ح��ق اله���ل ال��س��م��ا يحسين تنصاب
م����آت����م وال����ع����ي����ون ع���ل���ي���ك ت��ن��ص��اب
م��ص��اب��ك م���ا ب��م��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

ّلما �أعلن الإمام Qعن نه�ضته المباركة وعزم على الخروج
من المدينة� ،أقبل �س ّيد ال�شهداء Qلزيارة قبر جدّ ه ، Pفقال:
«ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل� ،أنا الح�سين بن فاطمة (ي�شكو �إليه
حاله) فرخك وابن فرختك ،و�سبطك الذي خ ّلفتني في �أ ّمتك،
نبي اهلل �أنّهم خذلوني ولم يحفظوني ،وهذه
فا�شهد عليهم يا ّ
�شكواي �إليك حتى �ألقاك».
حتى ال�صباح.
ولم يزل راكعاً �ساجداً ّ
وفي الليلة الثانية جاء �إلى قبر جدّ ه Pو�س ّلم و�ص ّلى َر َكعات،
محمد ،و�أنا ابن بنت نب ّيك،
هم � ّإن هذا قبر نب ّيك ّ
ّثم قال« :ال َّل َّ
أحب المعروف
هم �إنّي � ّ
وقد ح�ضرني من الأمر ما قد علمت ،ال َّل َّ
و�أنكر المنكر ،و�أنا �أ�س�ألك يا ذا الجالل بحقّ القبر ومن فيه � اّإل ما
اخترت لي ما هو لك ر�ضى ولر�سولك ر�ضى» .وبكىّ ،ثم و�ضع
ر�أ�سه على القبر فغفا ،فر�أى ر�سول اهلل Pفي كتيبة من المالئكة
ف�ضم الح�سين �إلى �صدره وق ّبل
عن يمينه و�شماله وبين يديهّ ،
بين عينيه ،وقال« :حبيبي يا ح�سين ك�أنّي �أراك عن قريب مر َّمال
بدمائك ،مذبوحاً ب�أر�ض كربالء ،بين ع�صابة من �أ ّمتي ،و�أنت مع
ذلك عط�شان ال تُ�سقى وظم�آن ال تروى ،وهم بعد ذلك يرجون
�شفاعتي ال �أنا َل ُهم اهلل �شفاعتي يو َم القيامة.
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علي وهم
حبيبي يا ح�سينّ � ،إن �أباك و�أ ّمك و�أخاك قدموا ّ
م�شتاقون �إليك» ،ف�صار الح�سين Qينظر في منامه �إلى جدّ ه
ر�سول اهلل Pويبكي ،ويقول له« :يا جدّ ال حاجة لي في الرجوع
بني يا
�إلى الدنيا ،خذني معك» .ف�أجابه ر�سول اهلل« : Pيا ّ
ح�سين ،ال بدّ لك من الرجوع �إلى الدنيا حتى تذوق ال�شهادة».

ال�ضر ِْيح
����دا ُه ِف��ي َه���ذَ ا َّ
ُ���ض َّ��م�� ِن ْ��ي َع�� ْن َ
��دكَ َي��ا َج َّ
ْ��وى َز َم��ا ِن��ي � ْأ���س�� َت��ر ِْي ْ��ح
َع��لَّ�� ِْن��ي َي��ا َج ُّ
���د ِم��ن َب��ل َ
��ن َر ْح ِ
���ب ال َف َ�ضا كُ ��لُّ ف َِ�س ْي ْح
َ���ض��اقَ َي��ا َج َّ
���دا ُه ِم ْ
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الدكَّ َت ْين
��ى َي�� ْن َ
ب��ي َ��ن َّ
َف َع َ�سى طَ ْ
��دكُّ ْ
���و ُد ال َأ���س ْ
���د َ���ص�� ْف ُ��و ال َع ِ
���دا ِر ِ�ش ْي ْب
��دكَ ب���الأ ْك َ
ب��ع َ
َج ُّ
ي�ش ْ
��ي ق َْ��ب��لَ � َّإب ِ
يب
الم ِ�ش ْ
َو�أَ َ����ش َ
���ان َ
���اب ال�� َه ُّ��م َر� ِأ���س ْ
��ن َد ِاخ���لِ ال�� ِق ْ��ب�� ِر ُب َ
���د ٌاء
��ب َو ِن َ
فَ�� َع�َل�اَ ِم ْ
��اء ونَ ِ��ح ْ��ي ْ
��ك ٌ
��ن
���ج ٍ
�����س ْ��ي ْ
ب���ا ْف��� ِت َ
���ي َي����ا ُح َ
���اع َي����ا َح��� ِب ْ
���ي��� ِب ْ
َ��ر َب�َلَ
َ���س�� َت��ذُ ْوقُ َ
ال���م ْ
���ي ك ْ
���و َت ُظ��ل َْ��م��ا ظَ ��ا ِم ً��ي��ا ِف ْ
��ج ِ
��دل
���را َه���ا َث���ا ِو ًي���ا ُم�� ْن َ
َو َ���س�� َت��ب�� َق��ى ِف���ي َث َ
ق���د َع�لا
����ي َب��لَ�� ِئ ْ��ي ِ
أ����ص���لِ ِ���ش��م�� ٍر ْ
��م ال ْ
َو َك�����أ ِّن ْ
���د َركَ ال��طَ ِ
��ن
����ص ْ
بال�س ْي ِف َي ُ
ال��و َد َج ْ��ي ْ
َ
��ح�� ُّز َ
��اه َ��ر َّ

شعبي
ّ

م���ن ض��اگ��ت اع��ل��ى ح��س��ي��ن االوط����ان
وات�����ك�����اث�����رت ك���ت���ب أه������ل ك���وف���ان
ل���ج���دّ ه اع��ت��ن��ه ي��ش��ت��ك��ي��ل��ه األح�����زان
زاره وغ�����ف�����ه وال����گ����ل����ب ل���ه���ف���ان
اج���������اه ال������ن������ده ي���ب���ن���ي ي���ع���ط���ش���ان
ظ����ام����ي ال���ك���ب���د وال����گ����ل����ب ول���ه���ان
او ت���ن���ذب���ح ي���ب���ن���ي ب���ي���ن ع������دوان
او ت���ب���گ���ه ث��ل�اث����ا ع���ل���ى ال���ت���رب���ان
خرج الإمام Qمن المدينة �إلى ّ
محمد
مكة ،وهناك جاء ّ
بن الحنف ّية �إلى الح�سين Qفي الليلة التي �أراد الخروج في
�صبيحتها من ّ
مكة (يحاول ثني �أخيه عن الذهاب �إلى العراق
علي بن �أبي طالب من قبل،
خوفاً عليه من الغدر ،كما فعلوا ب�أبيه ّ
وكذلك الح�سن )Qفقال الح�سين�« :Qأنظر فيما قلت».
ال�سحر عزم الح�سين Qعلى الرحيل من ّ
مكة،
ّ
ولما كان َّ
محمد بن الحنف ّية ،ف�أتاه و�أخذ بزمام ناقته التي ركبها،
فبلغ ذلك ّ
وقال له :يا �أخي �ألم تعدني النظر فيما �س�ألتك؟! ،قال:Q
«بلى» ،قال� :إذاً فما َحدَ اك على الخروج عاجال؟ فقال له« :يا
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�أخي �أتاني ر�سول اهلل بعدما فارقتك» ،فقال« :يا ح�سين� ،أخرج
ف� ّإن اهلل �شاء �أن يراك قتيال» ،فقال ابن الحنف ّية� :إنّا هلل و�إنّا �إليه
راجعون� ،أخي� ،إذاً فما معنى حملك ه�ؤالء الن�سوة و�أنت تخرج
يراهن �سبايا
على مثل هذه الحالة؟! ،فقالّ �« :إن اهلل �شاء �أن ّ
وامحمداه ..وا�أبتاه...
على �أقتاب المطايا ّ
وهن ينادين واجدّ اهّ ...
واعل ّياه.»...
شعبي:
ّ
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امحمّ د اجاه او دمعة العين ت������س������ي������ل
اع�����ل�����ى خ����������دّ ه اوگ������������ال ال وي����ن
م������اش������ي وم�������اخ�������ذ ال����ن����س����اوي����ن
ب���ال���ك���وف���ة م����ا ي��ح��ص��ل ل����ك ام��ع��ي��ن
گ������ال ال����ه����م ا ّن��������ه م���ع���ت���ن���ي ال��ب��ي��ن
ل����ع����د ح����ف����رت����ي ال���ب���ي���ه���ا ال��م��ع��ي��ن
انّ����ه ان��گ��ت��ل واخ���وت���ي الطيبين
هذا الذي �أخبر به الح�سين Qيوم العا�شر من المح ّرم و�إذا
بالعقيلة زينب عليها ال�سالم تج ّر ذيل ردائها ،والفاطم ّيات حولها،
وهي ت�ستغيث جدّ ها و�أباها :ب�أبي من �شيبته تقطر بالدّ ما ...ب�أبي

من هو غائب فال يرتجى ...ب�أبي من هو جريح فال يداوى ...لم
حتى �أبكت ّ
حتى
كل عد ّو و�صديقّ ،
تزل تقول ب�أبي ...ب�أبيّ ،
و�صلت �إليه ،ور�أته بتلك الحالة� ،أخذت تنظر يمينا و�شماال� ،إلى
من تلتجئ؟! بمن ت�ستغيث؟! وال تجد � اّإل من �صافح التراب
وجهت وجهها ناحية
الحمام �أنينه ،عند ذلك ّ
جبينه ،و�أ�سكت ِ
المدينة ،و�صاحت :يا جدّ اه يا ر�سول اهلل �ص ّلى عليك مالئكة
ال�سماء ،هذا ح�سينك بالعراء ،محزوز الر�أ�س من القفا ،م�سلوب
العمامة والرداء ،مرفوع الر�أ�س على القنا ،وبناتك �سبايا ،و�إلى
علي المرت�ضى،
اهلل الم�شتكى ،و�إلى ّ
محمد الم�صطفى ،و�إلى ّ
و�إلى فاطمة الزهراء ،و�إلى الح�سن المجتبى ،و�إلى حمزة �س ّيد
ال�شهداء...
شعبي:
ّ

ي��ج��دّ ي گ���وم ش���وف ح��س��ي��ن م��ذب��وح
على ال��ش��اط��ي وع��ل��ى ال��ت��رب��ان مطروح
ي���ج���دّ ي م���ا ب��گ��ت��ل��ه م���ن ال��ط��ع��ن روح
ي���ج���دّ ي گ��ل��ب خ����وي ح��س��ي��ن ف��طّ ��ر
وجهت وجهها ناحية الغري حيث �أمير الم�ؤمنين.Q
ّثم ّ

59

شعبي:
ّ

ي���ب���وي���ه ق�����وم ش�����وف ش���ل���ون ول���ي���اي
ك��لّ��ه��ا م���ذ ّب���ح���ة وم����ا ذاق�����ت ال��م��اي
ي���ب���وي���ه ل����و ت���ش���وف ش���م���ات���ة ع����داي
وت����ش����وف ب���ن���ات���ك ت���اه���ت ب���ال���ب���رور
وامحمداه ...وا�أبتاه ...واعل ّياه...
واجدّ اهّ ...

الم ْر َت َ�ض��ى
الم ْ�ؤ ِم ِن ْي َ
��ن ُ
َي��ا َر ُ�س��ولَ اهلل َي��ا َفا ِْط َم�� ْة َي��ا �أَ ِم ْي َ��ر ُ
��ى ق ََ�ضى
َعظَّ َ
��م اهلل َل ُك ْ
��م � ْأج��راً ِب َم��ن َك��ظَّ �أَ ْح َ�ش��ا ُه الظَ َما َح َّت ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

َر َح ُل��وا َو َم��ا َر َح ُلوا ُ�أ َه ْي��لُ ِو َدا ِد ْي
عد ُه ْم
��ي َب َ
َو َخل ْ
َ��ت َم َنا ِز ُل ُهم َف َها ِه َ
ُ��و َف ُم َو َّل ٍه
��د َو َق ْف ُ
َو َل َق ْ
��ت ِب َه��ا ُوق ْ
��ى َذ ُو ْو ِك َ�أ َما َل ُه ْم
َي��ا َد ُار َ�أ ْي َن َم َ�ض ْ
َ��د ذَكَّ ْر ِت ِن��ي ِب ُر ُب ِوع ِك الـ
َي��ا َد ُار ق ْ
��ن ِب ْن ِت ُم َح َّم ٍد
َل َّم��ا َ�س َر ْى َع ْن َها ْاب ُ
ال�ش َق��ا �أَ ْق ِد ْم َفل َْي َ�س
ق َْد كَا َت ُب ْو ُه َب ُنو َّ
َ��د ُر ْوا ِب�� ِه
َل ِك َّن�� ُه ُم��ذْ َج َاء ُه��م غ َ
��م ِم��ن ُ�أ َّم�� ٍة ل��م َيح َف ُظوا
َت ًّب��ا َل ُه ْ

��ن َمق ُه��و ٍر َو َم أ���
ق ْ
��م َب ْي َ
َ��د َ�ش َّت ُتو ُه ْ
َه��ذَ ا ِب َ�سا ُم َّ��را َو َذاكَ ِب َك ْر َب�لا
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� اَّإل ِب ُح ْ�س��نِ َت َ�ص ُّب��ر ِْي َو ُف���ؤَا ِدي
َق ْف َ��را َو َم��ا ِفي َه��ا ِ�س َ��وى ا َلأ ْو َت��ا ِد
َو ِب ُم ْه َج ِت��ي ِل َلو ْج ِ
َ��د ُح ِزنَ��ا ِد
��د ق ْ
��د ال َت َر ُّح��لِ َع ْن ِك َي��و ُم َم َعا ِد؟
َب ْع َ
��ي ال َها ِدي
َق ْف َ��را ُر ُب ْ��و َع َب ِني ال َّن ِب ِّ
��اب َوالأَ ْو اَل ِد
ِبالأَ ْه��لِ َوالأَ ْ�ص َح ِ
��ام َها ِدي
��ن �إِ َم ٍ
ِ�س َ��واكَ َن ْع��ر ُِف ِم ْ
َو ْا�س َت َقب ُل��و ُه ف��ي ُ�ض َب��اً َو ِ�ص َع��ا ِد
ب��ي ِب�آ ِل�� ِه الأَ ْم َج��ا ِد
َع ْه َ
��د ال َّن ِّ
ُ�س��و ٍر َو َم ْن ُح��و ٍر ِب َ�س ْي ِ
��ف ِع َن��ا ِد
َو ِب ُط ْو ِ
��دا ِد
���س َذاكَ َو َذاكَ ِف��ي َب ْغ َ
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شعبي:
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م��ن��ه��م ب��س��ام��را وم��ن��ه��م ف���ي خ��راس��ان
ومنهم بارض طيبة ومنهم بارض كوفان
واعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان
لحسين وين الذي يواسيني على حسين
ه��ل��ن��وح ي��ا زه���رة ع��ل��ى منهو تنوحين
ن��������وح��������ك ع������ل������ى ال�����م�����س�����م�����وم
ل��������و ن�������وح�������ك ع������ل������ى اح����س����ي����ن
ح� ّن��ت او ن���ادت وال��دم��ع بالخد ب��ادي
إن ت��س��أل��ون��ي ي��ا خ��ل��ق كلهم اوالدي
لكن امصاب احسين ساطي في فؤادي
واعظم مصايبنه علينه امصيبة احسين
ّلما ته ّي�أ الح�سين Qللخروج من المدينة ،م�ضى في جوف
الليل �إلى قبر �أ ّمه فاطمة Oفو ّدعها ّثم م�ضى �إلى قبر �أخيه
الح�سن Qففعل كذلكّ ،ثم رجع �إلى منزله وقت ال�صبح،
وبعد �أن و ّدع جدّ ه و�أ ّمه و�أخاه ،وجاء �إلى داره عازماً على ترك
المدينة ،ما�ضياً �إلى حيث المثوى والمنتهى في كربالء ،قال
بني ال تحزنّي بخروجك
الراوي :جاءت �أ ّم �سلمة ،وقالت له :يا ّ

�إلى العراق ف�إنّي �سمعت جدّ ك يقول:
«يقتل ولدي الح�سين Qفي العراق ب�أر�ض يقال لها
كربالء» ،فقال لها« :يا �أ ّماه ،واهلل �إنّي �أعلم ذلك ...و�إنّي مقتول
ال محالة ولي�س لي من هذا ُبدّ  ،و�إنّي واهلل لأعرف اليوم الذي
�أقتل فيه ،و�أعرف من يقتلني ،و�أعرف البقعة التي �أُدفن فيها،
و�أعرف من ُيقتل من �أهل بيتي وقرابتي و�شيعتي ،و� ْإن �أ َر ْد ِت يا
�أ ّماه �أن �أريك حفرتي وم�ضجعي».
فعند ذلك بكت �أ ّم �سلمة ،و�س ّلمت �أمرها �إلى اهلل تعالى،
فقال لها الح�سين« :Qيا �أ ّماه قد �شاء اهلل �أن يراني مقتو ًال
مذبوحاً ظلماً وعدواناً» .فقالت �أ ّم �سلمة :يا �أبا عبد اهلل عندي
تربة دفعها � َّإلي جدّ ك ر�سول اهلل Pفي قارورة ،فقال« :واهلل �إنّي
مقتول كذلك ،و�إن لم �أخرج �إلى العراق يقتلونني».
ّثم �أنّه �أخذ تربة في قارورة و�أعطاها �إ ّياها وقال لها« :اجعليها
مع قارورة جدّ ي ر�سول اهلل Pف�إن فا�ضتا دماً عبيطاً فاعلمي �أنّي
قد ُقتلت» ،ف�أخذتها �أ ّم �سلمة وو�ضعتها مع قارورة ر�سول اهلل. P
و�سار الح�سين� Qإلى العراق ...و�أ ّم �سلمة تنظر في ّ
كل
ولما كان يوم العا�شر
يوم �إلى القارورتين ،ف�إذا هما على حالهماّ ،
من المح ّرم ،نظرت �أ ّم �سلمة �إلى القارورتين تفي�ضان دماً عبيطاً
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ف�صاحت واولداه ...واح�سيناه...
شعبي:
ّ
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ي���ب���ن���ي ي�����راع�����ي ال����ف����خ����ر وال����ب����اس
ي���ب���ن���ي ام����ص����اب����ك ش���� ّي����ب ال�������راس
ي���ب���ن���ي ب�����ح�����واف�����ر خ����ي����ل ت����ن����داس
ي���ب���ن���ي او ت���ب���ق���ى اب���غ���ي���ر ح������رّاس
عال �صوتُها بالنياحة والبكاء ،حتى اجتمعت الن�سوة من بني
لهن� :أ�سعدنني بالبكاء على
ها�شم في المدينة ،عندها قالت ّ
ولدي الح�سين.Q
حتى و�صلت الأخبار �إلى ابن عبا�س � ّأن �أ ّم �سلمة تبكي على
ولدها الح�سين� ،Qأقبل �إليها وقال لها :يا �أ ّم الم�ؤمنين من
�أين لك نب�أ قتل الح�سين Qوبين العراق والمدينة م�سافة
بعيدة؟! فقالت :يا بن عبا�س ر�ؤيا �أزعجتني و�أ�سبلت دمعي،
النبي Pو�س ّلم في هذه ال�ساعة وهو يلتقط الدم الذي
ر�أيت ّ
�سال من الح�سين و�أ�صحابه و�أهل بيته.
فقال :يا �أ ّم �سلمة هذه ر�ؤيا ...والر�ؤيا ال تغن من الحقّ �شيئًا
هل عندك دليل �آخر ،قالت :بلى يا بن عبا�س ,تعال وانظر �إلى

القارورتين (وكان يعلم ابن عبا�س بحديث القارورتين).
فلما نظر �إليهما وهما تفي�ضان دماً عبيطاً انتحب وبكى ،و�صاح:
ّ
وا�س ّيداه ...واح�سيناه...
ّثم قال :يا �أ ّم �سلمة ،اكتمي هذا الخبر حتى ي�أتي خبر
الح�سين Qمن العراق ،فكت َمت الخبر �إلى �أن جاء اليوم
بعماته و�أخواته،
الذي قدم فيه الإمام زين العابدين �إلى المدينة ّ
ودخل ب�شر بن حذلم ينعى الح�سين ،وهو ينادي في �أز ّقة المدينة
و�شوارعها:
َي��ا �أَ ْهلَ َي ْث��ر َِب اَل ُمق�� ْا َم َل ُك ْم ِب َها
ِ
��م ِم ْن�� ُه ِب َك ْر َب�َلااَ َء ُم َ�ض َّ��ر ٌج
الج ْ�س ُ

��د َر ُار
��ي ِم ْ
الح َ�س ْي ُ
ُق ِت��لَ ُ
��ن َف�أَ ْد ُم ِع ْ
أ���س ِم ْن�� ُه َعلَ��ى ال َق َن��ا ِة ُي َد ُار
والر� ُ
َّ

�ضجة واحدة وكان كيوم مات ر�سول اهلل.P
ف�ضجت المدينة ّ
ّ
يقول ب�شر :بينا �أنا �أ�سير ،و�إذا بامر�أة طويلة القامة على كتفها
طفل ر�ضيع ،قالت :يا ب�شر عندك علم بالح�سينQ؟ قلت:
نعم ،ولكن من �أنت ت�س�ألين عن الح�سين؟
فقالت :يا ب�شر �أنا �أ ّم البنين� ،أ ّم �أبي الف�ضل الع ّبا�س ،فقلت
لها :يا �أ ّم البنين ّ
عظم اهلل لك الأجر بولدك جعفر ،قالت� :أنا ما
�س�ألتك عن جعفر� ،أخبرني عن الح�سين .فقلتّ :
عظم اهلل لك
الأجر بولدك عبد اهلل ،قالت� :أنا ما �س�ألتك عن عبد اهلل ،يا ب�شر

65

�أخبرني عن الح�سين ،قلتّ :
عظم اهلل لك الأجر بولدك عثمان،
قالت :يا ب�شر �أخبرني عن الح�سين ،قلت :يا �أ ّم البنين ّ
عظم اهلل
فلما �سمعت
لك الأجر بولدك قمر الع�شيرة �أبي الف�ضل الع ّبا�سّ ،
ذلك و�ضعت يدها على خا�صرتها ،وقالت :يا ب�شر لقد ّقطعت
نياط قلبي� ،أخبرني عن ولدي الح�سين ،عند ذلك قلت لها:
يا �أ ّم البنين ّ
عظم اهلل لك الأجر بالح�سين فلقد خ ّلفناه ب�أر�ض
كربالء جثّة بال ر�أ�س .ف�صاحت �أ ّم البنين :واولداه واح�سيناه..
شعبي:
ّ

66

ت����گ����ل����ه وال�����ج�����ف�����ن ت������ ّي������ار دم���ع���ه
ك�����لّ ال����ك����ون وال����س����اك����ن ال���وس���ع���ه
ي���ب���ن ح����ذل����م اووالدي األرب����ع����ة
ف�����دوه ات������روح ب���س اح��س��ي��ن يسلم
ي��گ��ل��ه��ا ع���ظّ ���م اهلل أج�����رك بالحسين
ب��گ��ه اب����وادي ال��ط��ف��وف اب��غ��ي��ر تكفين
فلم يكن لدى �أ ّم البنين ّهم �سوى معرفة خبر الح�سين،Q
ولذلك حينما دخلت على زينب لتعزيتها ،اعتنقتها زينب و�صاحت:
وا �أخاه وا عبا�ساه ،ف�صاحت �أ ّم البنين :وا ولداه وا ح�سيناه..

شعبي:
ّ

ص��اح��ت ب��ص��وت آه ي��ا ف��ق��د األح��ب��اب
واهلل ش���و م��وح��ش��ه ي���ا دار األح��ب��اب
ساعه وسمعن الصرخه على البابأن����������ا
أ ّم ع�����ب�����اس ج����ي����ت ال ت���ف���ت���ري���ن
ب��ك��ت زي���ن���ب وص���اح���ت آه ي��ح��زن��ي
ل��ف��ت��ه��ا أ ّم ال���ب���ن���ي���ن ب���ظ���ه���ر م��ح��ن��ي
تصيح ب��ص��وت آه يحسين يبني
هذا موقف لزينب عليها ال�سالم  ،وهناك موقف �آخر ،وهو
ّلما و�صلت �إلى المدينة جاءت �إلى م�سجد جدّ ها Pو�سلم
ف�أخذت بع�ضادتي باب الم�سجد و�صاحت ب�صوت �شجي :يا
جدّ اه يا ر�سول اهلل �إنّي ناعية �إليك �أخي الح�سين...Q
شعبي:
ّ

ي������ج������دّ ي ال������رم������ح ب������ ّف������اده ت���ث��� ّن���ه
ي����ج����دّ ي او ب���ال���وج���ه ل��ل��س��ي��ف ر ّن����ه
ي�����ج�����دّ ي اوش����ي����ب����ه اب�����د ّم�����ه ت��ح � ّن��ه
ي���ج���دّ ي او ب��ال��رم��ل خ����دّ ه ت��ع��ف �رّ...
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ي����ج����دّ ي م�����ات م���حّ ���د م������دّ د اي���دي���ه
وال واح������د ي����ج����دّ ي ع�����دل رج��ل��ي��ه
ي��ع��ال��ج ب��ال��ش��م��س م���حّ ���د گ����رب ليه
ي��ح��ط � ّل��ه اظ��ل�ال ي���ا ج����دّ ي م���ن ال��ح��ر

َل ْ��و َر ُ�س ُ
��د َالي ْ��و َم َعلَي�� ِه ِل ْل َع�� َزا
��د ُه َق َع َ
��ول اهلل َي ْح َي��ا َب ْع َ
��ول اهلل َي��ا �أُ َّم�� َة الطُّ ْغ َي ِ
���س َه��ذَ ا ِل َر ُ�س ِ
��ي َج�� َزا
والب ْغ ِ
��ان َ
َل ْي َ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

َيا َو ْق َع َة الطَّ ِّف ك َْم �أَ ْوق َْد ِت ِف ْي َك ِب ِد ْي
َك� َّأن كُ لَّ َم َ
��د ْى
��ك ٍان ك َْر َب�لا ُء َل َ
�أَ ْف ِد ْي َغر ِْي َب َر ُ�س ْو ِل اهلل �إ ْذ َ�ش َخ َ�ص ْت
ال�ض ْي ِم َم ْن�شَ َر َع ْت
الح َ�س ْي ُنالأَ ُّبي َّ
ُه َو ُ

َل ْه ِف ْي ِل َظ ٍام َع َلى�شَ ا ِْطيال ُف َر ِاتق ََ�ض ْى
اَلغ َْر َو�إِنْ ُك ِ�س َف ْت�شَ ْم ُ�سال�ضُّ َح ْى َح َزناً
ال�سما الأَ ْملاَ ُك ُم ِزع َج ًة
َو�أَ ْع َو َل ْت ِفي َّ
��ن َر ُ�س ِ
��ول اهلل نَ ِاظر ٌة
َيا َل ْي َ
��ت َع ْي َ
الر َي ِاح َل ُه
َو ِج ْ�س َم ُه نَ َ�س َج ْت ُه ُ
��وج ِّ
َل ْم َي ْ�ش ِف�أَ ْع َدا ُه ِم ْثلُ ال َق ْتلِ ف َْاب َت َد َر ْت
��ق ُم ْل ًق��ى ِب�َلااَ َد ْفنٍ ِف��� َّإن َل ُه
� ْإن َي ْب َ
��م َيكْ ِف�� ِه َق ْت��لُ � ْأو اَل ٍد ِل َف ِاط َم�� ٍة
َل ْ
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جورا
َو ِط ْي َ�س ُح ْز ٍن ِل َي ْو ِم َ
الح ْ�ش ِر َم ْ�س َ
��ي َوكُ لَّ َز َم ٍ
��ان َي ْ��و ُم َعا�شُ ْو َرا
َع ْي ِن ْ
ِب ِه ِم َن َالب ْي ِ
��ت كُ ْت ٌب ُ�ض ِّم َن ْت ُز ْو َرا
ُع�َل�اَ ُه َن ْه َج��اً ِل َ�ص ْ��و ِن ال ِع�� ِّز َم�أث ُْو َرا
الم��ا ِء َم ْق ُر َورا
ظَ ْم� َآن َي ْر ُن ْ��و ِل َعذْ ِب َ
َعلَى َم��نِ ا ْق َت َب َ�س ْت ِم ْن ُن ْو ِر ِه ال ُّن َورا
َ�ض ْو َ�ضا ُ�ؤ َها ال َع ْر ُ�ش َت ْه ِلي ًال َو َتكْ ِب َيرا
الح َ�س ْينِ َعلَىال َع َّ�س ِال َم ْ�ش ُه َورا
َر� َأ�س ُ
َث ْوب��اً ِب َقا ِن��ي َد ِم ا َلأ ْو َد ِاج َم�� ْز ُر َورا
الج ْر َد ال َم َح ِا�ض َيرا
ُت ْجرِي َع َلى ِج ْ�س ِم ِه ُ
��ن َو اَال ُه َم ْح ُف َورا
ق َْب��راً ِب�أَ ْح َ�ش��ا ِء َم ْ
َح َّتى َ�س َب��ا ال َف ِاط َّمي ِات الم َق ِا�ص َيرا
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أ�سهن الحوراء زينب Oتنادي جدّ ها ما فعلوا
وعلى ر� ّ
ب�أخيها الح�سينQ
ي��ا ج��دي گ��وم ش��وف احسين مذبوح
على ال��ش��اط��ي وع��ل��ى ال��ت��رب��ان مطروح
ي��ا ج��دي م��ا بگت ل��ه م��ن الطعن روح
ي��ا ج���دي گ��ل��ب أخ��وي��ه اح��س��ي��ن فطر
يا جدي  ...لنوحن وگظِّ ي العمر بالنوح
وإع����م����ي اع���ي���ون���ي وات����ل����ف ال�����روح
يابا إشلون الصبر واحسين مذبوح
أبوذية:
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ال��م��ص��اي��ب ب��س ق��ل��ب زي��ن��ب حملها
وده����ره����ا ب��ن��اي��ب��ه واخ�������رى ح��م��ل��ه��ا
ي��ه��ال��ن��اس وح���ي���ده ب��ك��رب�لاء حملها
وم��ا ظ��ل يقص كفوف غ��در الغاضرية
وت�سارعت الأقدار ..ليم�ضي �س ّيدُ الأحرار نائياً عن جدّ ه
أر�ض
المختار ق�سراً ,راك�ض ًة �إليه ُ
ركب المنون ,منبعث ًة من � ِ
الطفوف � ْأن � ِأقدم �إلينا ..فما تقدّ م � اّإل على غ�ص�ص الباليا..
ِ
وبكاء الن�ساء ال�سبايا..

فتوجه الح�سين Qراح ًال عن مدينة جدّ ه �إلى �أر�ض
ّ
جمع من �إخوته وبني عمومته,
كربالء ,وقد حمل عياله ومع ٍ
منادياً�« :أين قمر بني ها�شم»� .أجابه الع ّبا�س« :لبيك..لبيك..
�س ّيدي» ,قال� :أخي �أبا الف�ضل قدِّ م لي جوادي ,فقدَّ مه ح ّتى
ا�ستوى الح�سين Qعلى ظهر جواده ,وركب بنو ها�شم جميعاً.
ّثم ركب الع ّبا�س Qوبيده الراية ,ف�صاح �أهل المدينة �صيح ًة
أ�صوات بني ها�شم بالبكاء والنحيب و�صاحوا:
واحدةً ,وعلت � ُ
الوداع ..الوداع ..الفراق ..الفراق ,..فقال الع ّبا�س« :هذا واهلل
الفراق والملتقى يوم القيامة».
ّثم خرجوا من المدينة ,فلم يبق � اّإل فاطمة بنت الح�سين؛
لأنّها كانت مري�ضة ال تطيق ال�سفر ،فوقفت على باب الدار
وقالت� :أبه يا ح�سين تتركني وحيدة في هذا الدار؟!
ي����ح����ادي ال���ظ���ع���ن وي����اك����م اخ���ذون���ي
ع���گ���ب���ك���م ي���ه���ل���ي ي���ع���م���ن ع��ي��ون��ي
وح������دي اب���ه���ا ال����وط����ن ال ت��خ��ل��ون��ي
ع��ل��ي��ل��ه وال���ج���س���م ي��ن��ل��ظ��م ب��ال��س��م
�أجابها الح�سين Qبل�سان الحال:
ي����وي����ل����ي م������ن س���م���ع���ه���ا ح��س��ي��ن
رد ام�������������ن ال�������ظ�������ع�������ن ل����ي����ه����ا
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گ�������ع�������د ي������م������ه������ا ي�����ص�����بّ�����ره�����ا
واع��������ل��������ى ال������ف������رگ������ه ي���س���ل���ي���ه���ا
ي�����گ�����ل�����ه�����ا ي���������ا ض������ي������ا ع����ي����ون����ي
دم��������ع��������ت��������ك ال ت�����ه����� ّل�����ي�����ه�����ا
ي����������ا ي��������اب��������ه ل�������ل�������وط�������ن ردي
وخ�����ل�����ي�����ن�����ي أرش������������د ب����گ����ص����دي
ون���������ت���������ك گ������ط������ع������ت ك������ب������دي
وت�������ران�������ي ام��������ن أس�����م�����ع ون���ي���ن���ك
روح�������������ي ت�������زي�������د ب�����ل�����واه�����ا
و�صلت �إلى مق ّري
فقال الح�سين« :Qبن ّيه فاطمة �إذا
ُ
عمك الع ّبا�س� ,أو �أخاك عل ّياً فيحملك �إلينا».
�س�أبعث �إليك ّ
ص����اح إح��س��ي��ن ي���ا ف��اط��م��ة ارت�����دّ ي
إرت����������دّ ي ل���ل���م���دي���ن���ه وط������ن ج���دي
أودي������ل������ك ع����ل����ى اب����ن����ي وك����ب����دي
وال ب�����د م�����ا ي���ج���ي ي���م���ك ام���خ��� ّب���ر
فقالت فاطمة :ال يا �أبهّ � ،إن نف�سي تحدّ ثني �أن ال لقاء معكم
بعد هذا اليوم.
وعماتي
ولكن يا �أبه� ,إنتظرني �ساعة ح ّتى �أو ّدع �أعمامي ّ
و�إخوتي و�أخواتي.

فقال�« :ش�أنك يا بنتاه».
ف�أقبلت فاطمة تطوف على الهوادج تو ّدع �إخوتها وبني
عمومتها...
وعمتها �أ ّم كلثوم ،...و�أختها
عمتها زينبّ ،...O
و ّدعت ّ
�سكينة ،...و�أختها فاطمة ،...و�أختها رق ّية� ،...إلى �أن و�صلت �إلى
هودج الرباب زوجة �أبيها الح�سين ،Qو ّدعتها ّثم مدّ ت فاطمة
ف�ضمته �إلى
يديها وتناولت �أخاها عبد اهلل الر�ضيع من حجر �أ ّمهّ ,
�صدرها ,وو ّدعته...
�سارت قافلة �أبيها ،وبقيت فاطمة تعي�ش �أمل انتظار رجوع
�أحد من �أبيها الح�سين.Q
ردت ل���ل���م���دي���ن���ة وس���������ار أب����وه����ا
وظ����ل����ت ت����رگّ ����ب ع���م���ه���ا وأخ����وه����ا
ظ����ن����ت ف����اط����م����ة ألن�����ه�����م ي���ج���وه���ا
أخ����وه����ا وال���ب���ط���ل ع��م��ه��ا ال��م��ش��ك��ر
بقيت منتظرة �أ ّياماً ِطوا ًال لي�أتي خبر َي ُ�س ُّرها عن �أبيها...Q
(كيف �ساروا؟ .و�أين نزلوا؟� .إلى �أين م�ضوا؟ .و�أين ا�ستق ّروا؟).
ّ
كل ذلك وال تعرف عنه �شيئاً.
ح ّتى رجعت قافلة الح�سين من العراق �إلى المدينة ,لكن
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يا للأ�سف ,رجعت بال �س ّيدها و�ش ّبانها ,خالي ًة من الرجال � اّإل
عمته الم�سب ّية!
الإمام زين العابدين Qوخلفه ّ
جا�ؤوا �إلى دار الح�سين ,Qوقد كانت فاطمة منتظرة وقد
نفذ �صبرها ،و�إذا بباب الدار ُيف َتح ,وقد ُفتحت معه �أبواب الرزايا
�أمام بنات الح�سين Qو�أوالده..
كيف يكون حال الدار ومن فيه..
الجواب حا�ضر:
ي��������ا دار وي�����������ن ال����م����ي����ام����ي����ن
ال����ع���� ّب����اس وي����ن����ه ووي�������ن ال��ح��س��ي��ن
ي���������ا داره������������������م چ������ن������ت زه�����ي�����ه
وك�������ان�������ت ق�����ن�����ادي�����ل�����ك مُ���ض���ي���ه

��د ال َت َر ُّحلِ َع ْن ِك َي ْ��و ُم َم َعا ِد؟!
َي��ا َد ُار َ�أ ْي َن َم َ�ض��ى َذ ُو ْو ِك َ�أ َما َل ُه ْم َب ْع َ

يا اهلل
***
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الليلة الرابعة:
المجلس األول:

ك َْر َب�لا اَل ِزل ِ
ْ��ت ك َْرب��اً َو َب�َلَ
َ��م َعلَ��ى ُت ْر ِب ِ
��ك َلم�� َّا ُ�ص ِّر ُع��وا
ك ْ
َو ُ�ض ْي ْ��و ٍف ِل َف�َل�اَ ٍة َق ْف َ��ر ٍة
الم َاء َح َّت��ى ْاج َت َم ُع ْوا
ُ��وا َ
َل ْم َيذُ وق ْ
��ن
َالم َ�صا ِب ْي ِ
��ح ف َِم ْ
َو ُو ُج ْ��و ٌه ك َ
��م
َي��ا َر ُ�س ْ��ولَ اهلل َل ْ��و َع َاي ْن َت ُه ْ
��ن َر ِم ٍ
ي���ض َي ْم َن�� ُع الظَّ ��لَّ َو ِم ْن
ِم ْ
��م َم ْنظَ ��راً
َل َ��ر�أَ ْت َع ْين��اكَ ِم ْن ُه ْ
���س َه��ذَ ا ِل َر ُ�س ِ
��ول اهلل َي��ا
َل ْي َ
��ي َن ْ�سلَ�� ُه
َج�� َّز ُروا َج�� ْز َر ا َلأ َ�ض ِاح ْ
��م
َق َت ُل��و ُه َب ْع َ
��د ِعل ٍ
ْ��م ِم ْن ُه ُ
��ي َل�� ُه ف َِاط َم�� ٌة
َم ِّي ٌ
��ت َت ْب ِك ْ
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الم ْ�صطَ َفى؟
��ي ِع ْن َ
��د ِك َ�آ ُل ُ
َما َل ِق ْ
��ن َد ْم ٍع َج َرى؟!
��ن َد ٍم َ�سالَ َو ِم ْ
ِم ْ
نَ َز ُل��وا ِف ْي َه��ا َعلَ��ى غ َْي�� ِر ِق َ��رى
الر َدى
ِب ِح��ذَ ا َّ
ال�س ْي ِف َعلَ��ى ِو ْر ِد َّ
��م َه َ��وى
��ن نَ ْج ٍ
َ��اب َو ِم ْ
ق ََم�� ٍر غ َ

��ن َق ْت��لٍ َو َ�س َب��ى
��م َم��ا ِب ْي َ
َو ُه ُ
َع ِاط ٍ
��ب ال َق َن��ا
��ى َ�أ َنا ِب ْي َ
���ش ُي ْ�س َق ْ
��ى َ�ش ْج��واً َو ِل ْل َع ْي��نِ ُب َ
��كا
ِلل َْح َ�ش ْ
�أُ َّم�� َة الطُّ ْغ َي ِ
��ي َج�� َزا
والب ْغ ِ
��ان ّ
ُ��م َ�ساقُ��وا �أَ ْهلَ�� ُه َ�س ْ��وقَ ا إِل َم��ا
ث َّ
��اب ِ
الك َ�س��ا
���س �أَ ْ�ص َح ِ
�أَ َّن�� ُه َخا ِم ُ
��ي ذُو ال ُعلَ��ى
َو�أَ ُب ْو َه��ا َو َع ِل ٌّ
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شعبي:

في الغاضرية وقف مهر الظامي احسين
اوظل عن اسمها ينشد أصحابه الطيبين
ق��ال��وا اط��ف��وف او ن��ي��ن��وى وال��غ��اض��ري��ة
اوش��ط الفرات اوعقر يا حامي الحمية
كم شاب روحه اتروح منّه القلب ظامي
كلنه نظل في هاألرض من غير تكفين
أبوذ ّيه:
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ب����رض ال���ط���ف م��ه��ر اح��س��ي��ن م���ا س��ار
وك����ف وب��وك��ف��ت��ه ل��ح��س��ي��ن م���ا س��ار
إش�������ارة ب����ه����األرض ل���ل���ح���رم م����ا س���ار
اوم���ن���ه���ا ات��������روح ل���ل���ط���اغ���ي ه���د ّي���ه
ّلما خرج الح�سينQمن ّ
متوجهاً �إلى الكوفة م ّر
مكة ّ
والح ّر
ي�سمى بق�صر بني مقاتل ,وكان ركب الإمام ي�سير ُ
بمنزل ّ
ي�سير �إلى جانبه ب�ألف فار�س حيث كان عبيد اهلل قد �أر�سله
لي�ض ّيق على الح�سين ويجعجع به..
فبينا القوم ي�سيرون �إذ خفق الح�سينQبخفقة وهو على

رب
ظهر جوادهّ ,ثم قال� :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون ,والحمد هلل ّ
علي الأكبر فقال له� :أبه َّمم حمدت اهلل
العالمين ,ف�أقبل عليه ولده ّ
فعن لي فار�س وهو
بني� ,إنّي خفقت خفقة َّ
وا�سترجعت؟ قال :يا ّ
علي بن الح�سين:
يقول :القوم ي�سيرون والمنايا ت�سير بهم ,فقال ّ
�أفل�سنا على الحقّ ؟ قال :بلى ,والذي �إليه مرجع العباد ,قال� :أبه,
�إذا ال نبالي �أن نموت مح ّقين ,فقال الح�سين  :Qجزاك اهلل
خير ما جزى ولداً عن والده.
وعندما و�صل �إلى عذيب الهجانات قال لأ�صحابه :من منكم
عدي� :أنا يا
يعرف الطريق على غير الجا ّدة؟ فقال الطرماح بن ّ
بن ر�سول اهلل ,فقال الح�سين � :Qسر على بركات اهلل ,ف�أخذ
الطرماح بزمام الناقة ,و�أن�ش�أ يقول:
��ن َز ْجر ِْي
��ي اَل َت ْج َز ِع ْي ِم ْ
َي��ا نَا َق ِت ْ
ِب َخ ْي�� ِر ُر ْك َب ٍ
��ان َو َخ ْي�� ِر َ�س ْف�� ِر
ال�س��ا َد ِة ال ِب ْي ِ
الو ُج ْ��و ِه ال ُّز ْه�� ِر
���ض ُ
َّ
ال�س ُي ْ��و ِف ُالب ْت�� ِر
� َّ
أل�ضا ِر ِب ْي َ
��ن ِب ُّ
��د ْد ُح َ�س ْين��اً َ�س ِّي ِ
�أَ ْم ِ
��دي َبال َّن ْ�ص�� ِر

��ي ِب َن��ا ق َْب��لَ ُط ُل ْ��و ِع ال َف ْج ِر
َو ْام ِ�ض ْ
�إِ َل��ى َر ُ�س ْ��و ِل اهلل �أَ ْه��لِ ال َف ْخ�� ِر
ال�س ْم�� ِر
الر َم ِ
�ألطَّ ِاع ِن ْي��نِ ِب ِّ
��اح ُّ
َي��ا َما ِل َ
ال�ض ِّ��ر
��ك ال َّن ْف ِ��ع َمع��اً َو ُّ
��ن َب َق َاي��ا ُ
الك ْف�� ِر
َعلَ��ى الطُّ َغ��ا ِة ِم ْ

ولم يزل ركب الح�سينQي�سير ,و�إذا بجواد الح�سين
Qقد وقف عن الم�سير فنزل عنه وركب جواداً غيره فلم

77

ي�سر فبعثه فلم ينبعث وزجره فلم ينزجر ح ّتى بدّ ل �سبعة �أفرا�س
على بع�ض الروايات ,فالتفت �إلى �أ�صحابه وقال :ما ا�سم هذه
الأر�ض؟ قالوا� :أر�ض الغا�ضر ّية ,قال :هل لها ا�سم غير هذا؟
ت�سمى نينوى ...العقر�...شاطىء الفرات ,قال :هل لها
قالواّ :
كرب
ا�سم غير هذا؟ قالواّ :
ت�سمى كربالء ,فقال � :Qأر�ض ٍ
وبالءّ ,ثم قال :انزلوا هاهنا مناخ ركابنا ,هاهنا تُ�سفك دما�ؤنا,
هاهنا واهلل تُهتك حريمنا ,هاهنا واهلل تُقتل رجالنا ,هاهنا واهلل
تُذبح �أطفالنا ,هاهنا واهلل تُزار قبورنا ,وبهذه التربة وعدني جدّ ي
ر�سول اهلل وال خُ ْل َف لقوله..
ولقد م ّر �أبي بهذا المكان عند م�سيره �إلى �ص ّفين و�أنا معه,
فوقف ف�س�أل عنه ف�أخبر با�سمه فقال :هاهنا ّ
محط ركابهم وهاهنا
مهراق دمائهم.
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�����س ْ��ب ُ��ط ِب���أَ ْه�� ِل ْ��ي�� ِه ُم ِ
الم ِ�س ْي ْر
��ج ٌّ
��د ِف��ي َ
َب ْ��ي�� َن َ��م��ا ال ِّ
���و َو ُي ِ
��ي��ر
َو�إِذَا ال�� َه��ا ِت ُ
��م َو ْي ْ
���د ُع ْ
��ف َي�� ْن�� َع��ا ُه ْ
�����ش ْ
���م َت ِ
�����س ْ��ي ْ��ر
�إ َِّن ق َّ
���م َم��� َن َ
ُ������دا َم َم���طَ َ
���اي���ا ُه ْ
���اي���ا ُه ْ
الم ْه ُر ال ِ
الح َ�س ْي ْن
َ�سا َع َة ِ�إ ْذ َوق َ
َّ���ذ ْي َت ْح َت ُ
َ��ف ُ

���و َة َث ٍ
���ر َح�َل�
فَ��� َع�َل�اَ َ
����ص��� ْه َ
�����ان َف�����أَ َب����ى �أَ ْن َي ْ
َ����و ُم َم��ا َه ِ
���ذي ال�� َف�َل�اَ ؟
ف َ
َ���و ِم��� ِه َي��ا ق ْ
���ي ق ْ
َ��د َع��ا ِف ْ
���ي���لَ َه ِ
َ�����ر ٌب َو َب��َلَ
ِق ْ
َ����ر َب��َل�اَ ٌء َق����الَ ك ْ
����ذي ك ْ
َخ ِّي ُم ْ��وا �إ َِّن ِب َه ِ
��ذي الأَ ْر ِ
��ن
���ض َم ْل َق��ى ال َع ْ�س َك َر ْي ْ
َو ِب���� َه ِ
���ن �أَ ْز َو ِاج����ه����ا
��م الأَ ْز َو ِاج ِم ْ
����ذ ْي َم ْ��ي�� َت ُ
َو ِب��� َه ِ
�����ش َ��ر ُب الأَ ْب���طَ ُ
���ن �أَ ْو َد ِاج��� َه���ا
���ذ ْي َت ْ
���ال ِم ْ
��ر ِاج��ه��ا
���م الإ ْ
َو َت��� َه���ا َو ْى �أَنْ ُ
����ر ِاق َع ْ
���ج ُ
���ن �أَ ْب َ
ِ�����ش َ
غَ��ا ِئ َ��ب ٍ
ال��ب ْ��وغَ��ا ِء َم ْ��ح ُ��ج ْ��و َب ِ
��ات َب ْي ْن
���رى َ
��ي َث َ
��ات ِف ْ

وكما �أخبر �س ّيد ال�شهداءQجرت ّ
كل الم�صائب على
هذه الأر�ض ,ولذلك ّلما عاد الإمام زين العابدينQومعه
ال�سبايا من ال�شام وم ّروا على كربالء� ,أ ّول ما التقى بجابر بن
أن�صاري جعل يخبره بما جرى على تلك الأر�ض
عبد اهلل ال ّ
قائ ًال :يا جابر هاهنا قتل �أبو عبد اهلل ,يا جابر هاهنا ذبحت �أطفال
و�سبيت ن�سا�ؤنا ,و�أُحرقت
�أبي ,يا جابر هاهنا واهلل ُقتلت رجالناُ ,
خيامنا..
ي���ج���اب���ر م����ا دري�������ت اش����ص����ار ب��ي��ن��ه
ي���ج���اب���ر ه���������األرض ب���ي���ه���ا ان���ول���ي���ن���ه
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ي����ج����اب����ر وان�������ذب�������ح ب���ي���ه���ا ول���ي���ن���ه
ي���ج���اب���ر ذب�����ح�����وا واح�������د وس��ب��ع��ي��ن
ي���گ���ل���ه وال�����دم�����ع ف���� ّي����ض ال�����ودي�����ان
ق��ت��ل خ��ل��ص��وا اع��م��ام��ي اب��ه��ذا المكان
ظ��ل��ت ب���س ي��ت��ام��ه اوج���م���ع ن��س��وان
اوع���ن���دي ال��ه��ال��ف��واط��م ع����دل م���ا تم
ش����گ����ل����ك ي����ج����اب����ر م�����ال�����ي ل���س���ان
ع����ل����ى وج����ه����ي����ن ف���������رّن ال����ن����س����وان
ح����س����ب����ال����ه����م ب�����ال�����ك�����ون ول�����ي�����ان
ج�����اب�����ر ي����ع����م����ي ري�����ت�����ك ت���ش���وف
ي�������وم ال�����رح�����ت ل����ل����ش����ام م���ك���ت���وف
وع���م���ات���ي ت���ت���راج���ف م����ن ال���خ���وف

َوا َل ْه َفت��ا ِل َب َن ِ
الح َف�� ِر
��ات الطُّ ْه ِر َي ْ��و َم َرنَ ْت �إِ َل��ى َم َ�ص��ا ِر ِع َق ْتلاَ ُه َّ
��ن َو ُ
َر َم ْي َن ِبال َّن ْف ِ�س ِم ْن ف َْو ِق ال ِّن َي ِاق َعلَى ِتل َ
ْ��ك ال ُق ُب ْ��و ِر ِب َ�ص ْو ٍت َها ِئ��لٍ ذ َِع ِر
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يا اهلل
***

المجلس الثاني:

ِذ ْك ُ��ر الطُّ ُف ْ��و ِف َو َي ْ��و ُم َعا�شُ ْ��و َرا ِء
الح َ�س ْي��نِ ِب َك ْر َب�َلَ
َو َتذَ كُّ ��ر ِْي ُر ْز َء ُ
��م َ�أنْ َ�س�� ُه َل َّم��ا َ�س َر ْى ِم��ن َي ْثر ٍِب
َل ْ
َ��م َجا ُل��وا ُه َناكَ َم��ن ِب َف ْدف ٍَد
ِهلل ك ْ
���ض ُ
الط ُف ْو ِف ف ََد ْت ُه ُم
َح َّتى َ�أ َت ْوا َ�أ ْر َ

الج َ��وا ُد َو َل ْم َي ِ�س ْر
َو ْي�َل�اَ ُه �إ ْذ َوق ََف َ
َيا ق َْو ُم َما ْا�س ُم الأَ ْر ِ�ض قالوا نَ ْي َن َو ْى
ال�ص َعـ
قَا ُل ْوا ُت َ�س َّمى ك َْر َبلاَ َف َت َن َّف َ�س ُّ
الرحالَ َفذَ ا َم َح��طُّ ِخ َيا ِم َنا
ُحطُّ ��وا ِّ
َو ِب َه ِ
�لا
غ��د ْو َج��وا ِد َي َ�ص ِاه ً
��ذ ِه َي ُ
َو ِب َه ِ
�لا
��ي َحا ِم ً
��ذ ِه �أ ْغ ُ
��د ْو ِل ِط ْف ِل َ
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��ي لَ��ذَّ َة الإِ ْغ َف��ا ِء
َم َن َع��ا ُج ُف ْو ِن ْ
�أَ ْغ َ��ر ْى ُد ُم ْ��و َع ال َع ْي��نِ بالإ ِْج َ��را ِء
ِب ِع َ�ص َاب�� ٍة ِم��ن َر ْه ِط�� ِه ال ُّن َج َب��ا ِء
��ن الإِ ْع َي��ا ِء
��اح ِب�� ِه ِم َ
الر َي ُ
َتكْ ُب��و ِّ
���ض كُ لِّ َبلاَ ِء
���ض الطُّ ُف ْو ِف َو�أَ ْر ُ
�أَ ْر ُ
الخل ََ�ص��ا ِء
��دا َي ُق ْ��و ُل ِل َ�ص ْح ِب�� ِه ُ
َف َغ َ
َق��الَ � ْأو ِ�ض ُح ْ��وا َع ْن َها ِب َغ ْي�� ِر َخ َفا ِء
ـ��دا ِء َو َق��الَ ُه َن��ا َم َح��لُّ َف َنا ِئ��ي
َ
��دا ِء
َو ُه َن��ا َتك��ونُ َم َ�ص��ا ِر ُع ُّ
ال�ش َه َ
ُم ْر َخى ال ِع َن ِان َي ُج ْ��و ُل ِفي َالب ْي َدا ِء
ِف��ي َ
الك ِّف �أَط ُل ُب َج ْر َع�� ًة ِم ْن َما ِء
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شعبي:
ّ
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ان���ك���ان ه����ذي ك���رب�ل�ا ب���ش���روا ب�لاي��ه
ن���زل���وا ت����ره الح����ت ع�ل�ام���ات ال��م��ن��اي��ه
الزم ب��ج��ان��ب ه��ال��ن��ه��ر ن��ق��ض��ي ظمايا
واج��س��ادن��ا تبگى على ال��غ��ب��رة سليبة
ان��ك��ان اس��م��ه��ا ك��رب�لاء ه���اي الفيافي
م���ل���زوم ت��ل��ف أرواح����ن����ا ف��ي��ه��ا ن��واف��ي
حطّ وا وال تخطوا ترى وعد النبي حان
جدّ ي وعدني بهاألرض اندفن عطشان
وفيها ترض صدري حوافر خيل سفيان
وبيها العدى يسلّبوا حرم صفوة المختار
بلغ الح�سين ّ � Qأن يزيد �أ َّمر عمرو بن �سعيد بن العا�ص
الأ�شدق على الحج و�أو�صاه بقب�ض الح�سين� Qس ّراً و�إن
لم ّ
ود�س بين الحجيج ثالثين رج ًال
يتمكن منه يقتله غيلةّ ,
من �شياطين بني �أم ّية و�أمرهم باغتيال الح�سين  Qولو كان
متع ّلقاً ب�أ�ستار الكعبة.
فعزم على الخروج من ّ
إلهي,
مكة �إلى العراق امتثاال للأمر ال ّ
الحجة بوجود النا�صر هناك وخ�شية من ا�ستباحة
وبعد قيام ّ

حرمة البيت الحرام والبلد الحرام ب�سفك دمه الطاهر الحرام
في ال�شهر الحرام.
عمه عبد
فجاءه النا�صحون ليثنوه عن ذلك ومن بينهم ابن ّ
العم� ,إنّي �أعلم �أنّك
اهلل بن الع ّبا�س فقال له الح�سين :Qيابن ّ
نا�صح م�شفق؛ ولكن قد �أزمعت و�أجمعت على الم�سير وهذه
علي �إجابتهم وقام لهم
كتب �أهل الكوفة ور�سلهم وقد وجبت َّ
العم ما تقول في قوم
العذر عند اهلل �سبحانهّ ,ثم قال :Qيا بن ّ
�أخرجوا ابن بنت ر�سول اهلل عن وطنه وداره ..ال ي�ستق ّر في قرار
وال ي�أوي �إلى جوار يريدون بذلك قتله و�سفك دمه وهو لم ي�شرك
باهلل �شيئاً وال اتّخذ دونه ول ّياً ولم يرتكب منكراً �أو �إثماً؟ فقال ابن
ع ّبا�س :ما �أقول فيهم � اّإل �أنّهم كفروا باهلل ور�سوله ّثم قال:
جعلت فداك يا ح�سين �إن كان ال بدّ من الم�سير �إلى الكوفة
فال ت�سر ب�أهلك ون�سائك و�صبيتك فواهلل �إنّي لخائف �أن تقتل
وهم ينظرون �إليك!
فقال الح�سين� :Qإنّي ر�أيت ر�سول اهلل  Pفي منامي
أخذهن معي ,يا
وقد �أمرني ب�أمر ال �أقدر على خالفه و�إنّه �أمرني ب� ّ
وهن ال
عليهن �أحداً ّ
إنهن ودائع ر�سول اهلل وال �آمن ّ
العم ,و� ّ
بن ّ
يفارقنني �أبداً.

83

84

ف�سمع ابن ع ّبا�س بكا ًء من ورائه وقائلة تقول  -وك�أنّي بها
الحوراء زينب :-
«يا بن ع ّبا�س ت�شير على �شيخنا و�س ّيدنا �أن يخلفنا ها هنا
ويم�ضي وحده؟ ال واهلل بل نحيا معه ونموت معه وهل �أبقى لنا
الزمان غيره؟»
نعم �أ ّيها الم�ؤمنون رحل الح�سين  Qعن ّ
مكة في الثامن
الحجة وحمل معه عياله و�أخواته بنات الر�سالة اللاّ تي
من ذي ّ
خرجن من الحجاز ّ
بكل ع ّز واحترام وبحماية �أبي الف�ضل
الع ّبا�س حامي ال�ضعينة....
هكذا كانت حالهم يوم الخروج من الحجاز فما حالهم يوم
�أخرجوا من كربالء بعدما وقعت الواقعة و�أراد رجال بن �سعد
�أن يركبوا بنات ر�سول اهلل Pفقالت زينب البن �سعد :ويلك
يا بن �سعد �س ّود اهلل وجهك �أت�أمر الأجانب �أن يركبونا ونحن
بنات ر�سول اهلل؟! قل لهم فليتباعدوا عنّا ح ّتى ُي ِركب بع�ضنا
بع�ضاً ،ف�أركبت الحوراء زينب الن�ساء والأطفال بم�ساعدة �أختها
�أ ّم كلثوم ح ّتى بقيتا معاً ,وك�أنّي بزينب قالت لأ ّم كلثوم� :أختاه
تقدّ مي لأُ ِركبك ،فقالت لها :ال يا �أختاه اركبي �أنت �أ ّو ًال ,فقالت
زينب :Oال بل �أنت اركبي ,فقالت �أ ّم كلثوم� :أختاه �إن

غ�صتها ّ
وتذكرت
�أنا ركبت ف�أنت من ُي ْر ِك ُب ِك؟! فر ّدت عليها ّ
حاميها وكفيلها �أبا الف�ضل الع ّبا�س الذي �أركبها يوم خروجها
من المدينة..
وي����������ن ال�������������ذي ي�����ن�����غ�����ر ع���ل���ي���ن���ه
ي�����وص�����ل ل����ع����د ح�����ام�����ي ال��ض��ع��ي��ن��ه
وان ك��������ان م������ا ي�����ع�����رف ول���ي���ن���ه
ال����ع��ل�ام����ه ال���س���ه���م ن����اب����ت اب��ع��ي��ن��ه
وي��������س��������راه م����ق����ط����وع����ه وي���م���ي���ن���ه
وب�����ال�����ع�����م�����د راس�����������ه ص���اي���ب���ي���ن���ه
ي���ق���ل���ه ي��ل��ج��ب��ت��ن��ا ام������ن ال���م���دي���ن���ه
اخ��ل��اف�����ك ي���ب���و ال����غ����ي����ره ان���ول���ي���ن���ه
ش�������وف ال�������زم�������ان اش����ع����م����ل ب��ي��ن��ه
خ������ـ���ل��اك ع����ال����ش����ـ����اط����ي ره���ي���ن���ه
ان�������ت ط����ح����ت واح�����ن�����ه ان��س��ب��ي��ن��ه
ي��ق��ل��ل��ـ��ه��ا ي���ـ���زي���ن���ب ال ت��ج��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ي
انا ما ريدك تشوفين راسي وسهم عيني
م��ا ري����دك ت��ش��وف��ي��ن ي��س��راي ويميني
ال ينصدع قلبك يـزينب يا ام االحزان
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ع������ن������دك ي�����ب�����و ف������اض������ل ي���خ���وي���ه
اش��������������ت��������������ك��������������ي ح�����������ال�����������ي
ح��������������رم��������������ه ب��������ل��������ا وال�����������������ي
وال������������ش������������م������������ر ي���������ب���������رال���������ي
وال��������ي��������ح��������دي ل�����ل�����ن�����اق�����ة زج������ر
ع�������������ب�������������اس ي���������������ا ع�������ي�������ون�������ي
ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي��������ه��������دون��������ي
خ������وي������ه ال�������ف�������واط�������م ب������ال������درب
ي�������������ا ه�������������و ال�������ي�������ب�������اري�������ه�������ا
ع����������ق����������ب����������ك ي���������وال���������ي���������ه���������ا
ي����������������ا وي�������������ل�������������ي ع������ل������ي������ه������ا
وت�������������������روح ت������ال������ي������ه������ا ب����ي����س����ر
ع�������������ب�������������اس ي���������������ا ع�������ي�������ون�������ي
ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي��������ه��������دون��������ي
ان�����ت�����ه ال����ج����ب����ت����ن����ه ام��������ن ال����وط����ن
وت�����������ك�����������ف�����������ل�����������ت ب�������ي�������ن�������ه

ب���������������ي���������������دك ت���������ب���������اري���������ن���������ه
واه�����������������س�����������������ا ت������خ������ل������ي������ن������ه
م��������ا ب�����ي�����ن ع���������������دوان او ك���ف���ر
ع�������������ب�������������اس ي���������������ا ع�������ي�������ون�������ي
ت����������������رض����������������ى ي�����������ذل�����������ون�����������ي
ول������������ل������������ش������������ام ي��������ه��������دون��������ي
ّ
ولعل من �أ�شدّ المواقف �شجاً و�أ�سى لقاء الحوراء زينب لدى
رجوعها �إلى المدينة ب�أ ّم البنين �أ ّم �أبي الف�ضل الع ّبا�س ول�سان
حالها:
أن�����ا أ ّم األرب����ع����ة ال�����راح�����وا وال ج���وا
ع��ق��ب��ه��م أرض م���ا ت��ل��م��ن��ي وال جو
اش��ك��ث��ر ون�����وا ع��ل��ى ال���غ���ب���را والج����وا
ارف����ع����وا راس�����ي اب���ج���ه���اد ال��غ��اض��ري��ه
وي�ص ّور ال�شاعر حواراً بين �أ ّم البنين والحوراء زينب:
تقللها ارد ان���ش���دك ي���ا ض���وه العين
ع����ن ع����ب����اس واوالدي ال��م��ي��ام��ي��ن
اخ���اف���ن ق���ص���روا ع���ن ن���ص���رة اح��س��ي��ن
ت��ق��ل��ل��ه��ا ي����م ال���ب���ن���ي���ن اش��ت��ق��ول��ي��ن
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ث�لاث��ت��ن��ع��ام م����ن اخ����وت����ي ال��ط��ي��ب��ي��ن
ت��ف��ان��وا ب��ال��ح��رب ف���ي ن��ص��رة احسين
ال تَدْ ُع َّونِّي َ -و ْي ِك � -أُ َّم ال َب ِن ِين...
يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

ق ََ�س ِ
��ل ِل ِه َد َاي ٍة
��ت ال ُق ُل ْو ُب َفل َْم َت ِم ْ
��م َح َّتى ق ََ�ض ْى
َما ذَاقَ ْ
طَع َم ف َُرا ِت ِه ْ
��ى َو َو ِ�ص ِّي ِه
َيا ْب َ
��ن ال ََّن ِب ِّي ُ
الم ْ�صطَ َف ْ
َت ْب ِك ْي َ
��ي اَل ِ ألَ ْج��لِ َم ُث ْو َب ٍة
��ك َع ْي ِن ْ
��د ٍم َول
��م ك َْر َب�َل�اَ ِب َ
َت ْب َت��لُّ ِم ُنك ْ
��د َي ِع�� ُّز َعلَ��ى َر ُ�س ْ��و ِل اهلل � ْأن
َو َل َق ْ
ُ��ر ُة َع ْي ِن�� ِه
َو َي َ��ر ْى ُح َ�س ْين��اً َو َ
ه��و ق َّ
ال�س َنا ِب ِك ِبال َع َرا
َو ُج ُ�س ْو ُم ُه ْم َت ْح َت َّ
��ي ِل َر ِّب َه��ا
��ت ِب ْن ُ
َو�إ ْذ �أَ َت ْ
��ت ال َّن ِب ِّ
��ن َ�أ َب��ا ُد ْوا ِع َتر ِت ْي
��م ِم َّم ْ
َر ِّب ان َت ِق ْ
��د ِون َ�أ ْن
َواهلل َي َ
��ب ِل َلب ُت ْ��و ِل ِب ُ
غ�ض ُ
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َت َّب��اً ِل َها ِت ْي َ
��ك ال ُق ُل ْ��و ِب ال َق ِا�س َي��ه
الد َم��ا ِء ال َقا ِن َي��ه
َعطَ �ش��اً َف ُغ ِّ�س��لَ ِب ِّ
َو� َأخ��ا ال َّز ِك ِّي ْابنِ َالب ُت ْ��و ِل ال َّز ِاك َيه
��ي ِ ألَ ْج ِل َ
��ك َب ِاك َي��ه
َل ِك َّن َم��ا َع ْي ِن ْ
الجا ِر َي��ه
َتب َْت��لُّ ِم ِّن��ي ِب
ِ
الدم��وع َ
ِي��د الطَّ ِاغ َيه
��ى ِن َ�س��ا ُه �إ َلى َيز َ
ُت ْ�س َب ْ
��م َبا ِق َي��ه
��م َت ْب َ
��ق ِمن ُه ْ
َو ِر َجا َل�� ُه َل ْ
��اح ال َعا ِل َيه
الر َم ِ
َو ُر�ؤُ ُ
��م ف ْ
َ��وقَ ِّ
و�س ُه ْ
َت ْ�ش ُك ْ��و َوال َت ْخ َف��ى َعل َْي�� ِه َخا ِف َي��ه
َو َ�س َب ْوا َعلَى ُع ُج ِ
��ف ال ِّن َي ِاق َب َنا ِت َيه
َت ُ
�شك ْ��و ف ََك ْي َف �إذَا �أَ َت ْت�� ُه َ�ش ِاك َيه؟!
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أبوذية:

ي��ه��ال��ن��اس ال���ده���ر ح���ارب���ن���ي وج��ف��ن��ي
واج������رى ال���دم���ع م���ن ع��ي��ن��ي وج��ف��ن��ي
ت���ال���ي���ه���ا ب����وس����ط م���ج���ل���س وج��ف��ن��ي
وح����اك����ي ي���زي���د م����ن غ��ص��ب��ن ع��ل��ي��ه
شعبي:
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وي�����������ن ال�����ي�����ع�����زي�����ن�����ي ي���ش���ي���ع���ه
ع��ل��ى اح��س��ي��ن واص���ح���اب���ه ورض��ي��ع��ه
واب����������ن وال������������ده ع����ي����ن ال���ط���ل���ي���ع���ه
أب��������و ف�����اض�����ل أك�����ف�����وف�����ه ق��ط��ي��ع��ه
م���ط���روح ن���اي���م ع��ل��ى ال��ش��ري��ع��ه
من �شدّ ة ظلم الرع ّية لنف�سها ولإمامها و�سبط الر�سولP
�ض ّيقوا الخناق ،و�شدّ وا الح�صار على مخ ّيم �س ّيد ال�شهداءQ
ليلة العا�شر ,لدرجة ما بقي عندهم ُق َّلة ماء في تلك الليلة في
ولما ا�شتدّ الح�صار على الح�سين Qو�أهله ،ا�شتدّ
المخ ّيمّ .
حر�ص �أ�صحابه عليه ،ح ّتى ع ّينوا واحداً منهم يقوم بحرا�سته
وبخدمته ومالزمته ,ال يفارقه �أينما يذهب ويخرج معه.

البجلي (ر�ض) �أن يرافق
وكانت م�س�ؤول ّية نافع بن هالل
ّ
الإمام في تلك الليلة ,فت�سايرا حول الخيام يتحدّ ثان ,ح ّتى
و�صل الح�سين� Qإلى خيمة �أخته زينب Oفدخل،...
�صار نافع بظهر الخيمة ووقف ينتظر خروج الح�سين Qيقول:
�إ�ستقبلته وو�ضعت له م ّتك�أً ،فجل�س عليه ،و�صار يحدّ ثها بكالم
لم �أفهمه.
بينما �أنا كذلك منتظر� ،إذ �سمعت العقيلة مختنقة بعبرتها وهي
تقول� »:أخي هل اختبرت من �أ�صحابك ن ّياتهم؟ �إنّي �أخ�شى �أن
ي�س ّلموك يوم الوثبة وا�صطكاك الأ�سنّة» .فقال الح�سين:Q
«�إي واهلل  ...بلوتهم  ...فما وجدت فيهم � اّإل الأ�شو�س الأقع�س،
ي�ست�أن�سون بالمن ّية دوني �إ�ستينا�س الطفل بلبن �أ ّمه».
فلما �سمع نافع هذه ال�شهادة في ح ّقهم ،قال� :إي واهلل ,يا
ّ
�س ّيدي� ,إ�ستئنا�س الطفل بلبن �أ ّمهّ ،ثم ترك الخيمة و�أقبل �إلى
خيمة حبيب ،فوجده جال�ساً ي�صلح �سيفه ،فذكر له نافع ما جرى
بين الإمام الح�سين Qو�أخته زينب� Oإلى �أن و�صل �إلى
قول الإمام الح�سين :Qفي ح ّقهم ,فقال حبيب� :أي واهلل,
يا نافع لوال انتظار �أمر �س ّيدي وموالي الح�سين Qلعاجلتهم
في �سواد هذا الليل ب�سيفي هذا ما ثبت قائمه بيميني.
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فقال نافع :نعم يا حبيب ،ولكن ظهر لي � ّأن �أخت �س ّيدنا غير
مطمئنّة منّا ،فهل لك �أن تجمع �أ�صحابك في هذه ال�ساعة لنواجه
زينب بكالم ِّ
ي�سكن روع قلبها؟
فقال حبيب :نعم يا نافعّ ,ثم خرج منادياً :يا �أبطال ال�صفا
وليوث الحم ّية ،فتطالع الأ�صحاب والها�شم ّيون ,يقدمهم �أبو
الف�ضل الع ّبا�س Qوهو رامي العمامة عن ر�أ�سه ،ويده على
قائم �سيفه وهو يقول« :ما تريد يا بن مظاهر ,لمثل هذا اليوم
علي.»Q
ا َّدخرني والدي ّ
�إلتفت حبيب �إلى بني ها�شم وقال� :إرجعوا �ساداتي ,ال
�سهرت عيونكم و� ّإنما حاجتي مع الأن�صارّ ،ثم التفت �إلى
الأن�صار ،وقال :اخبروني عن ن ّياتكم لماذا جئتم �إلى كربالء؟!
قالوا :يا حبيب� ,إنّك تعلم �أنّا ما ط ّلقنا حالئلنا ,وال �أعر�ضنا عن
زهرة دنيانا � ,اّإل لكي نفدي الح�سين Qو�آل الح�سين.Q
فقال حبيب :هذا نافع يخبرني عن كيت وكيت ،هذا يعني � ّأن
�أخت �س ّيدكم غير مطمئنّة منكم� .أقبل حبيب يهرول �أمامهم وهم
وراءه ,ح ّتى وقفوا على خيمة الحوراء Oو�صاحوا ب�أجمعهم،
ال�سالم عليكم يا ع ّزنا ،ال�سالم عليكم يا فخرنا ،ال�سالم عليكم
يا بنات ر�سول اهلل ،Pهذه �أ�سنّة غلمانكم� ,آلوا �أن ال ُيركزوها

� اّإل في �صدور �أعدائكم ،وهذه �سيوف فتيانكم� ,آلوا � اّأل يغمدوها
� اّإل في نحور من �أراد ال�سوء بكم.
التفت الح�سين� Qإلى زينب Oوقال� :أخ ّيه زينب
ك ّلميهم ،فوقفت الحوراء زينب Oعلى باب خيمتها وهي
ملتحفة ب�أزار �أ ّمها فاطمة ,ونادت� :أن�سبوني من �أنا� ...أنا ابنة
ال�ضارب بال�سيفين� ...أنا ابنة الطاعن بالرمحين � ...أنا ابنة �أمير
علي ،Qحاموا عنّا يا محيي الليل بالعبادة.
الم�ؤمنين ّ
نفو�سنا لكم
ّ
ف�ضجوا بالبكاء والنحيب وقالوا :يا �س ّيدتناُ ,
أرواحنا لكم الفدا.
الوقاءُ � ،
وي�����ل�����ي ...ت�������درون ب��� ّي���ه ه��اش��م��ي��ة
وك�����ل�����م�����ة ع���������دو ص����ع����ب����ه ع���ل��� ّي���ه
أن����ا ش��ب��ي��دي ع��ل��ى ده����ر ال���خ���ان ب� ّي��ه
أن�������ا إم����ن����ي����ن إج����ت����ن����ي ال���غ���اض���ري���ة
متح�سراً باكياً,
لذلك ّلما جاء حبيب وجل�س �أمام خيمتها ّ
وهو يقول� :آ ٍه لوجدك يا زينب؛ يوم تحملين على بعير �ضالع,
ور�أ�س �أخيك الح�سين Qعلى ر�أ�س الرمحّ ،
تحف به ر�ؤو�س
�أهل بيته و�أ�صحابه ،وك�أنّي بر�أ�سي مع ّلق في عنق الفر�س ي�ضربه
الفر�س بركبتيهّ .لما �سمعت زينب قالت :يا حبيب لقد �أخبرني
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بهذه الم�صائب ابن �أ ّمي الح�سين البارحة...
َو َل َو َد ْد ُت �أنّي عمياء وال �أرى هذه الم�صائب.
ي�����ا اه�������ل ال����ش����ي����م ه�������ذا م��ح��ل��ك��م
ل����ل����م����ع����رك����ة ن�������دّ خ�������ر ه���م���م���ك���م
ش���ن���ه���و ال�����ع�����ذر ي�����ا ك��������رام م��ن��ك��م
ت������خ������ ّل������ون ب������ال������ذل������ة ح����رم����ك����م

��اء ُح َ�س ْي��نٍ ِب ِف َ��ر ِاق ال ُّن ُف ْو ِ
���س َوالأَر َو ِاح
��ي َم ْ
��ن َ�ش َ��ر ْوا ِل َق َ
ِب�أ ِب ْ
الح َ�س ْي��نِ َ�أ ْك َب َ��ر ِع ْي ٍ
��د ْوا ِفي ِم َنى الطُّ ُف ِ
وف �أَ َ�ض ِاحي
��د َف َغ َ
�أَ ْد َركُ ْ��وا ِب ُ

يا اهلل
***
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الليلة الخامسة:
المجلس األ ّول:

��ي َعلَ��ى ْاب��نِ َع ِقيلِ
قَلي��لٌ ُب َكا ِئ ْ
ف�س��ي �أَ ِ�س ْي��راً ِب�أَ ْي ِ
ِب َن ِ
ال�ضلاَ ِل
��دي َّ
��م َم��ا كَان ِف��ي َق ْل ِب�� ِه
َو َ�أ ْعظَ ُ

��ي كُ لَّ َم ِ�سي��لِ
و� ْإن َ�س��الَ َد ْم ِع َ
��وت قَ��و َد الذَّ ُل ِ
َف َق��ا ُد ْو ُه ِل َلم ِ
��ول
الح َ�س ْي��نِ ال َّنبيلِ
ِم َ
ك��ر ُ
��ن ال َه ِّم ِذ ُ

��ن َج َف��ا ِء ال ُّن ُغ ْ��و ِل
ك ََم��ا ذَاقَ�� ُه ِم ْ
كان ُب َ
الر ُ�س ْ��و ِل
َو َ
��كا ُه ِب َع ْي��نِ َّ

��ن
الح َ�س ْي ُ
��ذوقَ ُ
ُم َح��اذ ََر ًة � ْأن َي ْ
الر ُ�س ْو ِل
لأَ َبك��ى ُم َ�صا ُب َك ِ�س ْب��طَ َّ
الخ��ذُ ْو ِل
��ي َ�أ َراكَ َق ِل ْي��لَ ال َّن�صي�� ِر َك ِث ْي َ��ر ُ
َي ِع�� ُّز َع َّ
ل��ي ِب�أ ّن ْ
��ن َ
ال�س َل�س ِب ْي��لِ
��ت َو�آ َل ْي َ
ظَ ِم ْئ َ
��ب � اَّإل ِم َ
��ت �أَ ْن اَل َت ُع َّ
الكو َث�� ِر َّ
��ن ِب ِ
ِل ِعل ِْم َ
الم ِن َّي�� َة َ�ص��ا ِدي ال َغ ِل ْي��لِ
��ك � َّأن ْاب َ
��ي َي ْل َق��ى َ
ن��ت ال َّن ِب ِّ
ن��ت ُت ِ
وا�سي�� ِه َق ْت ً
�لا ِب َق ْت��لٍ َو َح َّ��ر َغ ِل ْي��لٍ ِب َح ِّ��ر َغ ِل ْي��لِ
ف َُك َ
ُ�س ُق ْو ُط َك ِم��ن ف ِ
َوق َعا ِل��ي ال ِب َنا ِء ار ِت َف ُاع َ
الخ ُم ْو ِل
��ك َع��ن َن�� َز َو ِات ُ
��د ِ
الح َب ِ
��ال ِبرِجل َْي َ
الم�س َت ِن ْي��لِ
�أَ َر َاع ُف���ؤا ِدي َ�ش ُّ
��ك َي��ا ُب َغي�� َة ُ

��ي َد َاء ال ُّن ُح ِ
��ول
َو َ�س ْح ُب َك ِفي ُّ
ال�س ْ��و ِق َب ْي َن الأَنَ ِام �أَ ْو َر َث ِج ْ�س ِم َ
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أبوذية:
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م��س��ل��م م���ن وگ����ع وال���س���ي���ف ط��رف��اه
على احسين أب��و اليمة اي��دي��ر طرفاه
ي���ن���ظ���ـ���ر ي���م���ي��� َن���ـ���ه وي�����س�����راه ط���رف���اه
اوي������ن������ادي ال ت���ج���ي ي���ب���ن ال���زك���ي���ة
عليQلر�سول اهلل  :Pيا ر�سول
عن ابن ع ّبا�س ،قال :قال ّ
لتحب عقي ًال؟ قال� :إي واهلل �إنّي لأح ّبه ح ّبين :ح ّباً
اهلل� ،إنّك ّ
لحب �أبي طالب له ،و� ّإن ولده لمقتول في مح ّبة ولدك،
له ،وح ّباً ّ
فتدمع عليه عيون الم�ؤمنين ،وت�ص ّلي عليه المالئكة المق ّربون.
ّثم بكى ر�سول اهلل  Pح ّتى جرت دموعه على �صدرهّ ،ثم قال:
�إلى اهلل �أ�شكو ما تلقى عترتي من بعدي.
خا�ص ًة
وفع ًال � َّإن م�صيبة م�سلم م�صيبة �أليمة ومحرقة للقلوبّ ،
و�أنّه �أقبل �إلى الكوفة وهو العزيز عند �أهل البيت Rو�سفير
خا�صة ،وقد بايعه �أكثر من ثمانية ع�شر �ألفاً،
الح�سين وممثّله ّ
ك ّلهم يقر�أون كتاب الح�سين Qوي�ضعونه على �أعينهم ّثم
�سرعان ما خذلوا م�سلماً و�ض ّيعوا بيعتهم
َ��د َخذَ ُل ْ��و ُه
َوق ْ
��ن َع ْقي��لٍ
فَي��ا ْب َ

َ��د َ�أ ْ�سل َُم ْ��و ُه
َوق ْ
ف ََد ْت َ
��ك ال ُّن ُف ْو ُ�س

َ��د َر ُت�� ُه ْ��م َل ْ��م َت�� َزلْ َو ِا�ض َحه
َوغ ْ
ِل�� ِع��ظْ ِ��م َر ِز َّي��� ِت َ
���ك ال�� َف��ا ِد َح��ه

ِل َن ْب ِ
��ذاب ال ُق ُل ْ��و ِب
��ك َل َه��ا ِب ُم ِ
الح َ�س ْينِ
َب َك ْت َ
��م ُ
��ك َدماً ي��ا ْب َن َع ِّ
��ت َه ِاط�َل�اَ ُت ال ُع ُي ْ��و ِن
َو اَل َبر َِح ْ

الما ِل َحه؟!
ف ََما ق ْ
َ��د ُر َ�أ ْد ُم�� ِع�� َن��ا َ
ال�سا ِف َحه
َم َ
��دا ِم�� ُع ِ�شي َع ِت َك َّ
��ح ِّ��ي ْ��ي َ
��ح��ه
��ك غَ���ا ِد َي��� ًة َرا ِئ َ
ُت َ

فما �إن دخل ابن زياد لعنه اهلل الكوفة وهدّ د �أهلها ّ
ورغب
منا�صريه ح ّتى تف ّرق النّا�س عن م�سلم ،كان ي�أتي الأب �إلى ابنه
والأ ّم �إلى ولدها والأخ �إلى �أخيه يقولون ما لنا والدخول بين
ال�سالطين!.
ّ
توجه في مجموعة كبيرة
انف�ضوا عن م�سلم وتف ّرقوا ح ّتى ّ
�إلى الم�سجد في الكوفة و�ص ّلى المغرب فتف ّرقوا بعد ال�صالة
وما بقي � اّإل ع�شرة �أ�شخا�ص .خرج م�سلم من الم�سجد و�إذا بهم
تف ّرقوا جميعاً ولم يبقَ معه �شخ�ص واحد يد ّله على الطريق
وهو الغريب في تلك البالد .لتت�ص ّوروا هذه الغربة والمظلوم ّية
لم�سلم ،وهو القائد والعظيم ،وال يدري �أين يذهب ح ّتى و�صل
�إلى باب دار امر�أة ُيقال لها :طوعة( ,كانت واقفة تنتظر ابناً لها
خرج مع ال ّنا�س) ،ف�س ّلم عليها ،ور ّدت ال�سالم ،ف�س�ألها �شربة من
الماء ف�أتت له بالماء و�شرب وحمد اهللّ .ثم دخلت المر�أة �إلى
بيتها وخرجت فر�أت م�سلماً ما زال واقفاً على باب الدار ،فقالت
له :يا عبد اهلل �ألم ت�شرب الماء؟ قال :بلى ،فقالت :فاذهب �إلى
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�أهلك ،ف�سكت م�سلمّ ،ثم �أعادت القول ثاني ًة فلم ير ّد عليها.
ت�أ ّم َلت هذه المر�أة ال�صالحة بم�سلم ,ر�أت عليه مهابة الإيمان
والتقوى و�سيماء ال�صالحين ،فك ّلمته بهذا العنوان وقالت:
�أ�صلحك اهلل يا عبد اهلل ال ي�صلح لك الوقوف على باب داري
الم�صر �أهل وال
وال �أح ُّله لك ،فقال لها� :أمة اهلل مالي في هذا ِ
لك �أجر ومعروف �أن ت�ضيفيني �سواد هذه الليلة،
ع�شيرة فهل ِ
أنت ح ّتى تكافئني
ولع ّلي
مكافئك يوم القيامة! قالت :ومن � َ
ِ
يوم القيامة؟ قال� :أنا م�سلم بن عقيل غدر بي �أهل م�صركم هذا
وبقيت وحيداً فريداً (وام�سلماه وا�س ّيداه واغريباه).
(وي���ل���ي) ي��گ��ل��ه��ا وع��ي��ن��ه م��س��ت��دي��رة
ال أه��������ل ع�����ن�����دي وال ع���ش���ي���رة
غ�����ري�����ب وع�����م�����ام�����ي ب���غ���ي���ر دي������رة
وم����ث����ل ح���ي���رت���ي م�����ا ج������رت ح���ي���رة
أن������ا م���س���ل���م ال����ف����اق����د ن��ص��ي��رة
عم الح�سين)
فقالت له� :أنت م�سلم بن عقيل (�أنت ابن ّ
ادخل �س ّيدي فداك �أبي و�أ ّمي..
أن����ه م��س��ل��م وع���ن���دك ض��ي��ف ه��ال��ل��ي��ل
ف��رح��ت ط��وع��ة وم��ن��ه��ا ال���دم���ع هليل

ع��ل��ى رح����ب وس���ع���ه وال���وج���ه ه��ال��ي��ل
ب�����س�����رور ات����ف����ض����ل وم����� ّن�����ه ع���ل��� ّي���ه
هنيئاً لهذه المر�أة ال�صالحة بهذا ال�شرف العظيم� ،أدخلته �إلى
بيتها ,قدّ مت له الع�شاء� ,أبى �أن ي�أكل وبقي تلك الليلة قائماً
راكعاً �ساجداً قارئاً للقر�آن ذاكراً هلل تعالى .وه ّودت عيناه قبل
عمه �أمير الم�ؤمنينQيقول له :يا م�سلم الوحى
الفجر فر�أى ّ
الوحى ،العجل العجل (فعلم �أنّه الفراق و�أنّها �آخر ليلة له من
الدنيا) فقام و�ص ّلى الفجر وما �شاء من النفل ،وبينما هو كذلك
و�إذا ِبخَ ْيل ابن زياد (لع) تقتحم عليه ،فلب�س المة الحرب ،و�شدّ
على الفر�سان والخيل والرجال ّ
بكل ب� ٍأ�س و�شجاعة كالأ�سد
الغ�ضبان وهو يقول :يا نف�س اخرجي �إلى الموت الذي لي�س
له من محي�ص ،ح ّتى �أخرجهم من الدارّ ،ثم عادوا ،فحمل
عليهم وهو يقاتلهم وهم �سبعون فار�ساً وراج ًال يحا�صروه فير ّدهم
عمه �أمير
و�أكثر القتل فيهم و�أراهم ب�أ�ساً لم ُي�شهد مثله � اّإل ب�أ�س ّ
الكتيبة(محمد بن الأ�شعث (لع))
الم�ؤمنين ..ح ّتى طلب قائد
ّ
المدد والنجدة من ابن زياد (لع) فو ّبخه ل�ضعفه و�ضعف �أ�صحابه
�أمام رجل وحيد ف�أجابه �إنّه �أ�سدٌ �ضرغام وبطل همام من �آل
الر�سول الكرام...
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فمدّ ه بال�سالح والرجال ،ولم يزل م�سلم يقاتلهم ح ّتى � ِأثخ َن
بالجراح لأنّهم احتو�شوه من ّ
كل جانب ومكان ،ففرقة ترميه من
بال�سهام،
�أعالي ال�سطوح بالنّار والحجارة ،وفرقة بال ّرماح وفرقة ِّ
بال�سيوف ،وهذا وقد �ضربوه على فمه الطاهر فقطعت
و�أخرى ُّ
�شفته العليا ،ووقف لي�ستريح (ر�ضوان اهلل عليه) ،فقال له ابن
الأ�شعث (لعنه اهلل) :لك الأمان يا م�سلم ال تقتل نف�سك .فقال:
� ّأي �أمان للغدرة الفجرة .و�أقبل يقاتلهم وهو يقول:
��ت ال �أُ ْق َت��لُ � اّإل ُح ّ��راً
�أَ ْق َ�س ْم ُ
كُ لُّ ْام��رِى ٍء َي ْوم��اً ُم�َل�اَ ٍق َ�ش ّ��راً
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الم ْ��و َت َ�شيئ��اً ُنكْ ��راً
َو� ْإن َر َ�أ ْي ُ
��ت َ
َ��را
��ات َ �أ ْن �أُ ْخ َ
َه ْي َه َ
��د َع �أَ ْو �أُغ َّ

فقاتل ح ّتى �أكثروا فيه الجراحات وعجز عن القتال ،ف�أ�سند
ظهره �إلى جنب جدار ف�ضربوه بال�سهام والأحجار ،فقال :ما لكم
النبي
ترمونني بالحجارة كما تُرمى الك ّفار؟ و�أنا من �أهل بيت ّ
الأبرار� ،أال ترعون ر�سول اهلل في عترته؟..
عند ذلك �ضربه رجل من خلفه بعمود من حديد على ر�أ�سه،
أر�ض �صريعاً ،وقيل :حفروا له حفرة
برمح فخ ّر �إلى ال ِ
وقيل طعنه ٍ
فوقع فيها ،مثخناً بجراحاته ،فتكاثروا عليه ،ح ّتى �أخذوه �إلى عبيد
اهلل ابن زياد – �آجركم اهلل� -أركبوه على بغل ٍة مج ّرداً من �سيفه
موثوقاً كتافاً ،فجعل م�سلم يبكي ،فقال له رجل - :جئت تطلب

�أمراً عظيماً -و� ّإن من يطلب مثل الذي تطلب �إذا نزل به مثل ما
نزل بك ال يبكي ،فقال :واهلل ما لنف�سي بكيت ،...ولكن �أبكي
لأهلي المقبلين� ،أبكي للح�سين و�آل الح�سين.
ُ��م ا ْغ َت َد ْى
َ�سل ََب ْت�� ُه اَل َم�� َة َح ْر ِب�� ِه ث َّ
��ن الظَّ ما
��ب ال ُف َ�ؤا ِد ِم َ
َفر�أَ ْت�� ُه ُم ْل َت ِه َ
��ن َخ ْو ٍف َعلَ��ى نَ ْف ٍ�س
��م َي ْب ِك ِم ْ
َل ْ
��ي َما َل ِق ْي
��ي ُح َ�س ْيناً �أَ ْن ُيلاَ ِق َ
َي ْب ِك ْ

��م
ُم َت�أ ِّم��راً ِف ْي�� ِه ظَ ل��و ٌم غ َِا�ش ُ
الو َج َن ِات َد ْم�� ٌع َ�س ِاج ُم
َو َل ُه َعلَ��ى َ
و َل ِك َّن�� ُه �أَ ْب َ
��ب قَ��ا ِد ُم
��كا ُه َر ْك ٌ
��اح ِمن�� ُه َم َحا ِر ُم
ِم ْ
��ن غ َْد ِر ِه ْم َف ُت َب ُ

ثالث م ّرات م�سلم ذكر الح�سينQووا�ساه و�س ّلم عليه قبل
�شهادته ،كانت هذه الم ّرة الأولى ،والم ّرة الثانية حينما جا�ؤوا به
�إلى ق�صر الإمارة� ،أراد �أن ي�شرب من ق ّلة فيها ماء بارد مو�ضوعة
على باب الق�صر ،وكان في �أ�شدّ وغاية الظم�أ لكنّه منعه لئيم من
ال�شرب منها ،حتّى َّرق لحاله �أحدهم وجيء �إليه بقدح فيه ماء
ف�صب فيه لي�شرب و�أدناه من فمه و�إذا بالك�أ�س تمتلىء
ومعه ك�أ�سّ ،
�صب الماء ثانية ولم يقدر �أن
دماً ،فرمى م�سلم ذلك الماءّ ،ثم ّ
ي�شربّ ،ثم �أراد �أن ي�شرب ثالث ًة و�إذا بثناياه �سقطت في القدح..
فقال :الحمد هلل لو كان لي من الرزق المق�سوم ل�شربته (نعم
وا�سى الح�سين في �شهادته ف�أبى �أن يموت � اّإل ظم� َآن ك�س ّيد
ال�شهداء).
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َك�أَ َّن َما َن ْف ُ�س َ
��ك ْاخ َت َار ْت َل َها َعطَ �شاً
الم َاء َع ْن ظَ َم�أٍ
َفل َْم ُت ِط ْ
��ق َ�أ ْن َت ِ�س ْي َغ َ
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ال�س ْب ُط َعطْ َ�شا َنا
َل َّما َد َر ْت�أَ ْن َ�س َي ْق ِ�ضي ِّ
ِم ْن َ�ض ْر َب ٍة َ�سا َق َها َبكْ ُ��ر ُبن َح ْم َرانَا

صَ �����ع�����د ل���ل���ق���ص���ر وال�������ق�������وم وي������اه
ط��ل��ب م����اي ال��ي��ط��ف��ي ج���م���رة اح��ش��اه
س���ق���وه وب���ال���ق���دح سِ ���ق���ط���ت ث��ن��اي��اه
وم����ا س��� ّل���م ع��ل��ى اب����ن زي�����اد ب��ال��ح��ي��ن
والم ّرة الثالثة التي ذكر فيها م�سلم الح�سين و�س ّلم عليه
مو ِّدعاً حينما �صعدوا به �إلى �أعلى ق�صر الإمارة وجراحاته تنزف
والعط�ش قد �أخذ به وهو يذكر اهلل (بعد �أن جرى بينه وبين ابن
زياد (لع) محاورة قا�سية حيث لم ي�س ّلم فيه م�سلم على ابن زياد
لعلي والح�سن والح�سين Rقائ ًال� :أنت
(لع) ور ّد عليه �شتمه ّ
ولما ر�أى
فاق�ض ما �أنت ٍ
قا�ض يا عد ّو اهلل)ّ .
و�أبوك �أحقّ بال�شتم ِ
م�سلم ال�سيف م�شهوراً ا�ستمهلهم لي�ص ّلي ،ف�ص ّلى ركعتين وقال:
قوم غ ّرونا وخذلونا ّ
وتوجه نحو
وكذبوناّ ،
ّ
اللهم احكم بيننا وبين ٍ
المدينة و�صاح :ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل ،ال�سالم عليك يا
بن ر�سول اهلل.
وبينما النّا�س قد اجتمعوا حول الق�صر فمنهم من يقول عن
م�سلم يقتلونه ،ومنهم من يقول ي�سوقونه �إلى ال�شام ،ومنهم من

يظن �أنّه يحب�س حتّى ي�أتي الخبر من ال�شام -يا م�ؤمنونّ -
عظم اهلل
ّ
لكم الأجر و�إذا بج ّثة م�سلم تهوى من �أعلى ق�صر الإمارة بال ر�أ�س،
ّثم يتبعها ر�أ�سه ال�شريف -رحم اهلل المنادي :وام�سلماه وا�س ّيداه...
(ثم ربطوا رجله بالحبال وكذلك فعلوا بهاني بن عروه (ر�ضوان اهلل
ّ
عليه) بعد �أن قتلوه وج ّروهما في �أزقة الكوفة و�شوارعها).
صاح الدعي ابن زي��اد فيهم ال تمِ هلوه
ب��ال��ع��ج��ل م���ن ال��ق��ص��ر ل��ل��گ��اع ذب���وه
گطعوا كريمه والجسد بالسوق سحبوه
بالحبل م��ا بين المال وا فجعة الدين
الم ْو ُتفَا ْن ُظر ِْي
َف� ْإنكُ ْن ِتال َت ْد ْري َن َما َ
ال�س ْي ُف َو ْج َه ُه
�إِ َلى َبطَ لٍ ق َْد َه َّ�ش َم َّ
َر َب ُط ْ��وا ِبر ِْجل َْي�� ِه ِ
الح َب��الَ َو َم َّث ُل ْ��وا

ال�س ِ
وابنِ َع ِقيلِ
��وق ْ
�إِ َل��ى َها ِنى ٍء ِب ُّ
��ن ِط َم��ا ِر َق ِتي��لِ
َو� َآخ َ��ر َي ْه��و ِْي ِم ْ
��ت �أَ َ�ص َاب ِن��ي ال َّت ْم ِث ْي��لُ
ِف ْي�� ِه َفل َْي َ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

َ��د َه َو ْى
َل ْه َ
��ي ِل َ�صرِي��ع ٍق ْ
��ف َن ْف ِ�س ْ
��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 َّ
��م
��م َق َع َ
��د ْت ِف ْه ٌ��ر َو َل ْ
َع َجب��اً ِل ْ
��د ْى
��ن ال ِع َ
�أَ َت َن َا�س ْ
��ت ُم ْ�س ِلم��اً َب ْي َ
َ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 ِف��ي َق ْل ِب َها
َف َغ َ
ال�س ْب ُ
��ط َل َه��ا ُي ْع ِل ُم َه��ا
فَانْ َب َ��رى ِّ

��ن ق َْ�ص ِر الإ َم َار ْه
ُمو َث َق الأَ ْك َت ِاف ِم ْ
��دا ُء َ َد َار ْه
��م ا َلأ ْع َ
َو َعل َْي��ه َه َج َ
��ى �أَ ْن َي ْح َف��ظَ ا َل َق ْ��و ُم ِج َ��و َار ْه
َو�أَ َب ْ
��ار ْه
اَل َو اَل َب ُن��و ِّ
ال�ش ْ��ر ِك ِذ َم َ
��درِكَ َث َاره
َت ْ�ش َ��ر ِع ا َلأ ْ�س َي َ
اف ك َْي ُت ْ

وال ِّن َ�س��ا َت ْر ِم ْي ِه ق َْ�س��راً ِب ِ
الح َج َارة؟!
ال�س ْب ِط انْ ِك َ�س َارا
ُمذْ َر�أَ ْت ِم ْن َع ِّم َها ِّ

��ارا
َ��د غ َ
الح�� ْزنُ ق ْ
ُ
َ��دا ُي ْ�ض َ��ر ُم نَ َ
��اره
َع ْن�� ُه ِبال َّتلو ِ
ِي��ح ِم ْن�� ُه َوالإ َِ�ش َ
َ��ى �إ َِ�ش َاره
َف َغ َ
��دا َي ْم َ�س ُ
��ح ِم ْن َه��ا َر� َأ�س َه��ا َو ْه َ
��ي ِبا ُْلي ْت��م ِ ل َه�� َا َ�أ ْجل ْ
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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
ل������مّ ������ن س����م����ع����ه����ا ج���������ذب و ّن�������ه
وگ�������ال اِل����ه����ا ج����ان����ي ال���خ���ب���ر ع��نّ��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
مصيبتهم م��ص��ي��ب��ه ت��ص��دع األج��ب��ال
وم��ن گبل المشيب تشيب األط��ف��ال
ش���ف���ت م���� ّي����ت ي����ج����رّون����ه ب��ال��ح��ب��ال
ي���ص���اح���ب ال ت���ظ���ن ص������ارت م��ث��ل��ه��ا
أبوذ ّية:
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گ��ل��ب��ي ام�����ن ال����ح����زن ش���اي���ل ع�لام��ه
ت���ح���ط اي�������دك ع���ل���ى راس�������ي ع�لام��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 عليه ال�سالم ,فقال 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؟
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,
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قالت :ادخل 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 زياد,
لمن ي�أتيه بخبر م�سلمّ ,
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 ,فقال لها :اعلمي
عمي �أمير الم�ؤمنين Qوهو
�أنّي رقدت رقدة فر�أيت في منامي ّ
أظن � اّإل �أنّه �آخر �أ ّيامي من
يقول :الوحا الوحا ,العجل العجل ,وما � ّ
الدنياّ .
فتو�ض�أ و�ص ّلى �صالة الفجر وكان م�شغو ًال بدعائه �إذ �سمع
فعجل في
وقع حوافر الخيل و�أ�صوات الرجال ,عرف �أنّه قد �أُتي ّ
دعائه ّثم لب�س المته وقال :يا نف�س 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 يمشي ب��راح��ت��ه گلبه شعبتوه
خافوا من اهلل ما لكم مذهب وال دين
فاقتحموا عليه الدار وهم ثالثمائة رجل ,فخاف م�سلم �أن
يحرقوا عليه الدار ,فخرج منها و�شدّ عليهم ح ّتى �أخرجهم من
الدار ّثم عادوا �إليه ,فحمل عليهم وهو يقاتلهم قتا ًال �شديداً ح ّتى
َق َت َل منهم مقتلة
عظيمة ,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
فلما ر�أوا
في 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 بن الأ�شعث:
ال�سكة ,فقال ّ
لك الأمان يا م�سلم ال تقتل نف�سك ,فقال :و� ّأي �أمان للغدرة
الفجرة؟! و�أقبل يقاتلهم  ...وكان ,روحي له الفداء ,قد �أُثخن
بالجراح وعجز عن القتال و�أ�سند ظهره �إلى جنب تلك الدار
ف�ضربوه بال�سهام والحجارة فقال:

109

110

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�سّ � :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 ال��ح��ي��ن
ل�����رض ال���م���دي���ن���ه وي���خ���ب���ر اح��س��ي��ن
م���س���ل���م وح�����ي�����د وم�������ا ل������ه م��ع��ي��ن
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,
ّ

فقال :ا�سقوني من هذا الماء ,فقال له رجل� :أترا ُه ما �أبر َد ُه ,واهلل
ال تذوق منه 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 وتُ�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 بمسلم والدمع يجري من العين
اوجّ ه اوجهه للحجاز ايخاطب احسين
يحسين أن���ا م��گ��ت��ول ردوا ال تجوني
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
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ّ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...
َ��د َف َع ُل ْ��وا ِب�� ِه
َق َت ُل ْ��و ُه ظَ ْم�آن��اً َوق ْ
��ار ِة نَا ِز ًال
��د ْوا ِب�� ِه ق َْ�ص َ��ر ِ إ
َ�ص َع ُ
ال َم َ
َ�س َح ُبو ُه ِفي الأَ ْ�س َ��و ِاق َو ْه َو ُم َر َّملٌ
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���س َي ْف َع��لُ َق ْا ِت��لٌ ِب َق ِت ْي��لِ
َم��ا َل ْي َ
ِللأَ ْر ِ
ي��ن َر َم ْ��و ُه �أَ َّي ُن�� ُز ْو ِل
���ض ِح َ
ال�ش َه��ا َد ِة َ�أ ْف َ�ض��لَ ال َّت ْر ِم ْيلِ
��د ِم َّ
ِب َ

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��ال��ح��ب��ل ينجار
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 بن عقيل,
ولقيت ر ّبكّ ,
و�صار ّ
كل واحد يلطم ر�أ�سه وينادي :وام�سلماهّ ,ثم دعا الح�سين
فلما جاءت �إليه �أجل�سها الإمام
بطفلة لم�سلم ا�سمها حميدةّ ,

في حجره و�أخذ يم�سح على ر�أ�سها كما ُيفعل بالأيتام فقالت:
أظن �أنّه قد
عم ,ما ر�أيتك قبل هذا اليوم تفعل بي مثل هذاّ � ,
يا ّ
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 وت����ج����ري ال�����دّ م�����ع ع��ل��خ��د
ي���ت���ي���م���ة ص������رت وم�����ال�����ي اح���د
شعبي:

گ��ل��ب��ي ك��س��رت��ه ي���ا غ��ري��ب ال��غ��اض��ري��ة
م��ث��ل ال��ي��ت��ام��ى ت��م��س��ح ب��ك � ّف��ك عليّه
تمسح على راس��ي ودم��ع العين همّ ال
كنّي يتيمه الكافي اهلل منها االح��وال
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ما عودتني بها الفعل من گبل يا خال
خ � ّل��ي��ت ع��ب��رات��ي ع��ل��ى خ����دّ ي ج��ري��ه

الوث ِ
الم َب َّ��رح ِفيه��ا
الو َج ُ
��م ُي ْب ِكه��ا َع َ
��د ُ
��د ُم ُ
ُ��وق ِب َع ِّمها اَل اَول َ
َل ْ
َل ِك َّنه��ا َت ْب ِك��ي َم َخافَ�� َة أ�َ َّنه��ا ُت ْم ِ�س��ي َي ِت َيم�� َة َع ِّمه��ا َو�أَ ِبيه��ا

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

لعلي��لِ غَلي��لُ
َل ْ��و ك ََان َي ْن َف�� ُع ِل ْ
�صي َب ِة
ك َ
ي�س َب َ
ال�س ُل ُّو و َل َ
َي��ف ُّ
ع��د ُم ْ
��م الإِ َل ُه ِب َما َج َ��رى ِفي ُم ْ�س ِل ٍم
َح َك َ
��اب ُم َح ّم��داً َو َو ِ�ص َّي ُه
َخطْ ٌ
��ب َ �أ َ�ص َ
َخذَ ُل ْ��و ُه وان َقل َُب ْوا �إلى ْاب��نِ ُ�س َم َّي ٍة
َ�س ْل َم��ا َج َرى ُج َم ًال و َد ْع َت ْف ِ�ص ْي َل ُه
��ن �أَ َعلَ��ى ال ِب َنا
ُ��م َر َم ْو ُه ِم ْ
َق َت ُل ْ��و ُه ث َّ
َر َب ُط ْ��وا ِبر ِْجل َْي�� ِه ِ
الح َب��الَ و َم َّث ُل ْ��وا
ي��ن ِب َر� ِأ�س َها
الح َ�س ُ
و َل ُه ْاب َن�� ٌة َم َ�س َح ُ
َل َّم��ا � َأح َّ�س ْت ُي ْت َم َه��ا َ�ص َر َخ ْت �أل
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ات ِب َم ْد َم ِع��ي وال ِّن ْيلُ
ف َ
َا�ض ال ُف َ��ر ُ
َ��د َو اَل َم ْع ُق ْو ُل؟
ْابنِ َع ِق ْيل لي َجل ٌ
���س ِل ُحكْ ِم�� ِه َت ِبد ْي��لُ
واهلل َل ْي َ
َ��د َ�أ َط��لَّ َج ِل ْي��لُ
��ب ق ْ
ِهلل َخطْ ٌ
زي��د َب ْدي��لُ
َو َع��نِ ْاب��نِ ف َِاطم�� ٍة َي ُ
��م ُي ْح ِ�ص��ه ال َّت ِ
ف�ص ْي��لُ
َف َق ِل ْي ُل�� ُه َل ْ
َو َعلَى ال َّث َ��رى َ�س َح ُبو ُه َو ْه َ��و َق ِت ْيلُ
��ت �أَ َ�ص َاب ِن��ي ال َّت ْم ِث ْي��لُ
ِف ْي�� ِه َفل َْي َ
الر� ِأ�س ِف ْي�� ِه َد ِل ْيلُ
��م َم ْ�س ُ
والي ْت ُ
ُ
��ح َّ
َي��ا َوا ِل ِدي ُح ْز ِن��ي َعل َْي َ
��ك طَ و ِْيلُ
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شعبي:
ّ
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ح����م����ي����دة م�����ن ت�����ش�����وف اح���س���ي���ن
اب������������و ال������ي������م������ه ي������ج������ي ي���م���ه���ا
ت����������ذك����������ر ب�������ي�������ه�������ا وت�����س�����ي�����ل
دم������ع������ت������ه������ا ب���������وج���������ه ع����م����ه����ا
ي������ع������م������ي وال���������������������دي غ������اي������ب
وش��������وف��������ن��������ك ي�������ه�������ل دم�����ع�����ك
وش����������و ت�����م�����س�����ح ع�����ل�����ى راس��������ي
وع�����ل�����ى ح�����ال�����ي ان����ح����ن����ى ض��ل��ع��ك
ي������ع������م������ي وال�������������������دي م�����ق�����ت�����ول
ع�����رف�����ت�����ه م�������ن ش�����ف�����ت وض����ع����ك
ال����ب����ق����ا ب�����راس�����ك ي���ع���م���ي ح��س��ي��ن
اب������������وي ان����������ت ي������م������اي ال����ع����ي����ن
م��������ا أن�������ص�������ف وي�������������اي ال����ب����ي����ن
ع������ق������ب ذاك ال������ص������ب������ر ك���ل���ه
إل�����������ي ه�����������اي ال��������ده��������ر ض���م���ه���ا
وب�����ع�����دن�����ي خ����اي����ف����ه م������ن ال���ب���ي���ن
ت�����ه�����ون ام����ص����ي����ب����ت����ي ب������س ك����ون
ي����س����ل����م راس ع�����م�����ي اح���س���ي���ن

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

ب���ن���ت م��س��ل��م ق���ض���ى ب���وه���ا وم��ال��ه��ا
غ����ي����رك وان��������ت رادت������ه������ا وام���ل���ه���ـ���ا
ذب���ه���ا ال����ده����ر ي����ا ع��م��ه��ا وم�����ا ل��ه��ـ��ا
وال وال�������ي ال���ع���ل���ي���ه���ا اي��������دوم ف��ي��ـ��ه
وكان ما كان مع م�سلم بن عقيل في الكوفة حيث انقلبوا
حتى بقي وحيداً غريباً ي�سير في �أز ّقة الكوفة و�شوارعها،
عليهّ ،
وال يدري �أين يذهب� ،إلى �أن و�صل �إلى دار امر�أة يقال لها
طوعة ،كانت جال�سة على باب دارها ،تنتظر عودة ولدها
الم�ش�ؤوم ،فر�آها م�سلم و�س ّلم عليها ،ر ّدت ،Oفقال لها� :أمة
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اهلل ،ا�سقيني �شربة من الماء ،دخلت تلك المر�أة وجاءته بالماء،
ودخلت ،وما لبثت �أن خرجت فر�أت م�سلما جال�ساً على باب
دارها ،قالت :يا عبد اهلل �ألم ت�شرب الماء؟! قال :بلى ،فقالت
له :فاذهب �إلى �أهلك� ،أنا ال � ّ
أحل لك الجلو�س على باب داري،
أهل وال ع�شيرة،
فقال لها� :أمة اهلل ،ما لي في هذا الم�صر من � ٍ
فهل لك �إلى �أجر ومعروف� ،أن ت�ضيفيني �سوا َد هذه الليلة،
ولع ّلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ (ا�ستف ّزت هذه الكلمات تلك
المر�أة) ،ف�س�ألته :ومن تكون؟ فقال لها� :أنا م�سلم بن عقيل،
خذل بي �أهل م�صركم هذا .فقالت� :أنت م�سلم؟! �أدخل على
وال�سعة -فداك �أبي و�أ ّمي� ،-أدخلته داراً غير الدار التي
الرحبة ّ
كانت ت�سكن فيها ،وقدّ مت له الطعام ،فلم ي�أكل منه �شيئاً،
أ�صبح ال�صباح،
و�أم�ضى تلك الليلة قائماً وقاعداً ي�ص ّلي� ،إلى �أن � َ
ف�سمع بوقع حوافر الخيل ،و�أ�صوات الرجال ،فعرف �أنّهم قد
جا�ؤوا لطلبه ،ب�سبب و�شاية ذلك الولد ،فلب�س المة حربه بعد
�أن اقتحموا عليه الدار ،فخرج م�سلم و�شدّ عليهم حتى �أخرجهم
من الدار ،وهو يقول:
نت َ�صا ِن ُع
َا�ص َن ْع َم��ا َ�أ َ
الم ْو ُت ف ْ
ُه َ��و َ
ف ََ�ص ْب��راً ِ ألَم�� ِر اهلل َج��لَّ َجلاَ ُل�� ُه

الم ْو ِت اَل َ�ش َّك َجا ِر ُع
َف�أَنْ َت ِب َك� ِأ�س َ
الخلْقِ ذَا ِئ ُع
ف َُحكْ ُم ق ََ�ض��ا ِء اهلل ِفي َ

وحمل عليهم يقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة ،وكان
من ق ّوته �أن ي�أخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت ،وبعدما �أكثر
محمد بن الأ�شعث النجدة من عبيد اهلل بن
فيهم القتل ،طلب ّ
زياد ،قائ ًال� :أدركني بالخيل والرجال ،ف�أنفذ ابن زياد �إليه قائال:
وعد َم َك قو ُمك ،رجل واحد يقتل هذه المقتلة
ثكلتك �أ ّمكِ ،
العظيمة! فكيف لو �أر�سلناك �إلى من هو �أ�شدّ ب�أ�سا؟!(يعني
الح�سين ،)Qف�أر�سل ابن الأ�شعث يقول� :أتظن �أنّك
�أر�سلتني �إلى ب ّقال من ب ّقالي الكوفة� ،أو �إلى جرمقان من جرامقة
وجهتني �إلى بطل ُهمام و�شجاع �ضرغام من �آل
الحيرة؟! و�إنّما ّ
ِ
خير الأنام .ف�أر�سل �إليه بالع�ساكر ،وقال� :أعطه الأمان ،ف�إنّك
ال تقدر عليه � اّإل به .وفع ًال جا�ؤوا �إليه من ّ
كل حدب و�صوب،
فلما ر�أوا ذلك �أ�شرفوا عليه من �أعلى ال�سطوح،
فحمل عليهم ّ
و�أخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في �أطناب الق�صب ّثم
يرمونه بها ،حتى �أثخن بالجراح وعجز عن القتال ،ف�أ�سند ظهره
بال�سهام والأحجار.
�إلى جدار بيت ف�ضربوه ّ
فقال :ما لكم ترمونني بالأحجار كما تُرمى الك ّفار ،و�أنا من
�أهل بيت الأنبياء الأبرار؟! �أال ترعون ر�سول اهلل في عترته؟!
(قال ال�سيد في لهوفه :عند ذلك طعنه رجل من خلفه فخ ّر �إلى
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الأر�ض فتكاثروا عليه) وانتزعوا �سيفه و�أخذوه �إلى ابن زيا ٍد مكتوفاً،
ولما انتزعوا �سيفه جعل يبكي ،فقال له عبيد اهلل بن الع ّبا�سّ � :إن
ّ
يبك،
من يطلب مثل الذي طلبت� ،إذا نزل به مثل ما نزل بك لم ِ
أحب لها طرفة عين
قال :واهلل ما لنف�سي بكيت و�إن كنت لم � ّ
َت َلفاً ،ولكن �أبكي لأهلي المقبلين � َّإلي� ،أبكي للح�سين Qو�آل
الح�سين .Qوجاءوا بم�سلم �إلى ابن زياد ،وعندما و�صل �إلى
باب الق�صر ،وكان قد �أعياه نزف الدم ،فطلب الماء ،فلم يعطوه،
فجل�س م�سلم مت�سانداً �إلى الحائط ،فبعث عمرو بن حريث غالماً،
فجاءه بق ّلة من الماء� ،أراد م�سلم �أن ي�شرب فامتلأ القدح دماً ،ف�أراقه
ولما �أراد �أن ي�شرب م ّرة �أخرى �سقطت ثناياه في القدح،
م�سلمّ ،
فقال :لو كان من الرزق المق�سوم ل�شربت.
�أدخلوه على ابن زياد ،والنا�س مجتمعة حول الق�صر ،منهم
من يقول ب� ّأن م�سلماً مقتول ال محالة ،ومنهم من يقول :ب�أنّه
ُي�ساق �إلى ال�شام ،ومنهم من يقول ب�أنّه ُيحب�س حتى ي�أتي الخبر
من يزيد ،فبينما هم كذلك �إذا بم�سلم قد �صعدوا به �إلى �أعلى
الق�صر ،وهو مثخن بالجراح ،قد نزف دمه والعط�ش قد �أ�ض ّر به،
وبكر بن ِحمران �شاهرا �سيفه يريد �أن يحت ّز رقبتهّ ،لما ر�أى م�سلم
ذلك طلب منه �أن ي�ص ّلي ركعتين ،فقال له بكرّ :
�صل ما �شئت،

توجه نحو المدينة و�صاح :ال�سالم
�ص ّلى م�سلم َرك َعتينّ ،ثم ّ
عليك يا �أبا عبد اهلل ،ال�سالم عليك يا بن ر�سول اهلل..
شعبي:
ّ

يحسين ان��ا مگتول ردّوا وال تجوني
خ��ان��وا اه��ل ك��وف��ان عگب م��ا بايعوني
ول��ل��ف��اج��ر اب���ن زي����اد ك� ّل��ه��م سلّموني
م��ف��رد وان���ت���و ي���ا ه��ل��ي ع��ن��ي بعيدين
ّ
عظم اهلل لك الأجر يا �أبا عبد اهلل ،و�إذا باللعين قد رفع �سيفه،
واحت ّز ر�أ�سه ال�شريفّ ،ثم رموا بج�سده من �أعلى الق�صر.
ّثم جاءوا بهاني بن عروة وفعلوا به كما فعلوا بم�سلمّ ،ثم ربطوا
رجليهما بالحبال وجعلوا يجرونهما في الأ�سواق.
أبوذ ّية

ع���م���ل ك����وف����ان ه����د ح��ي��ل��ي وه���ان���ي
وال ش����رب����ي ص���ف���ه ط���� ِّي����ب وه����ان����ي
ي�����ا وس����ف����ه رِج�������ل م���س���ل���م وه���ان���ي
ب��ح��ب��ل ب���ال���س���وگ ش����دّ وه����ن س���و ّي���ة
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هذا والح�سين �أ�ضحى قريباً من الكوفة في منطقة يقال لها
َز ُرودّ ،لما و�صل �إليه خبر �شهادة م�سلم� ،إختنق بعبرته ،و�أقام
في ذلك المكان م�أتماً� ،سمعت زينب Oبكاء �إخوتها وبني
عمومتها ،وقفت قلي ًال على باب الخيمة لترى ما الخبر !...بينا
هي كذلك ،و�إذا ب�أخيها الح�سين� Qأقبل �إليها يم�سح دموعه
بطرف ردائه ،قالت :ما يبكيك �أخي �أبا عبد اهلل؟ قال لها:
«�أُخ ّيهّ ،
عمك م�سلم فلقد َق َت َل ُه �أهل
عظم اهلل لك الأجر بابن ّ
الكوفة وغدروا به!»...
عماه ....وام�سلماه...
عندها �صاحت :وا بن ّ
شعبي:
ّ
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وال����م����ق����دّ ر ج�����ره وش����اع����ت اخ���ب���اره
رم�������وه ال�����ق�����وم م�����ن ق���ص���ر االم�������ارة
وه���ان���ي ان��گ��ت��ل ب���ع���ده وب���گ���ت داره
م��ظ��ل��م��ة وال ب���ع���د واح�������د ي��ص��ل��ه��ا
قال�« :Qأخ ّيه زينب �أين يتيمة م�سلم» (حميدة طفلة
م�سلم ال يتجاوز عمرها الخم�س �سنوات) جاءت بها دفعتها �إلى
�س ّيد �شباب �أهل الجنّة� ،أخذها و�أجل�سها في حجره ،جعل يم�سح

على ر�أ�سها يط ّيب قلبها ،وهو مختنق بعبرته� ،شعرت هذه الطفلة
عمها الح�سين Qتقول:
باليتم ،جعلت ّ
تتفح�ص في وجه ّ
عماه �أبا عبد اهلل ،ما لي �أراك ت�صنع معي كما ت�صنع مع اليتامى؟!
ّ
هل �أ�صاب والدي مكروه ...لعل والدي قد قتل...؟!
قال« :بن ّية �أنا �أبوك وبناتي �أخواتك»ّ ،لما �سمعت من الح�سين
هذه الكلمات �صاحت وا�أبتاه ...وام�سلماه...
شعبي:
ّ

ي�����ع�����مّ �����ي گ������ ّل������ي ب������وي������ه وي����ن����ه
ام�������ن ازم�����������ان م������ا ب����� ّي�����ن ع���ل���ي���ن���ه
واخ���������ب���������ار م������� ّن�������ه م��������ا ت���ج���ي���ن���ه
ي���م���ك���ن ي���ع���مّ ���ي ل���ب���ي���يّ گ��ات��ل��ي��ن �ه
تبكي عليه ...هذا و�سكينه واقفة تنظر �إليها ،حاب�سة لدمعتها
تحاول مالطفتها .ولكن كيف كان حال �سكينة عندما ا�ست�شهد
الح�سين Qيوم عا�شوراء .جاءت �إلى �أبيها الح�سين ،وقد
ر�أته بتلك الحالة( ،مقطوع الر�أ�سّ ،
مقطع الأو�صال) ،رمت
بنف�سها عليه� ،صاحت� :أبه ،من الذي ّ
خ�ضب �شيبك� ،أبه ،من
الذي قطع ر�أ�سك ،من الذي ح ّز وريدك� ،أبه ،من الذي �أيتمني
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بعدك؟! بينا هي محتمية ب�أبيها الح�سين Qجاء جمع من
ينحوها عن ج�سد �أبيها ،ما تمكنوا ،فجعلوا
الأعداء ،و�أرادوا �أن ّ
بال�سياط ،وهي تلوذ ب�أبيها...
ي�ضربونها ِّ
شعبي:
ّ

ت��گ��ل��ه م����ن گ���ط���ع راس������ك اب��س��ي��ف��ه
اوم����ن ه��شّ ��م اع��ظ��ام��ك واخ����ذ حيفه
ي��ب��وي��ه ال��ج��ي��ش س��ل��ب��ن��ه اع���ل���ه كيفه
اوم���ت���ن���ي اب����س����وط ع����دوان����ك ت�����ورّم

أ�صوا ِت َها
��ت ِل ِج ِ
َو َي ِت َيم�� ٌة َف ِز َع ْ
�س��م ِك ِف ْي ِل َه��ا َح ْ�س َرى ال ِق َن ِاع ِت ِ�ض ُّج ِفي � َ
��ت َعل َْي�� ِه ُت َق ِّبلُ َم ْو ِ�ض�� َع نَح ِر ِه َو ُع ُي ْو ُنـه��ا َت ْن َهـ��لُّ ِف��ي َع َب َرا ِتـ َه��ا
َو َق َع ْ

يا اهلل
***
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الليلة السادسة:
المجلس األ ّول:

ال�ش ِج ِّي غ ََرا ُم
َل َق ْد َه َاج ِفي َق ْل ِب��ي َّ
الد ْم�� َع �إِ ْث َر َم ِ�سير ِِه ْم
َ�س َروا َف َ�أ َذل ُْت َّ
��ن َ�سبيلٍ ِل َو ْ�ص ِل ُك ْم
�أَ�أَ ْح َب َاب َنا َه ْل ِم َ
َو َه ْل َن ْل َت ِق��ي َب ْع َد ال ِف َ��ر ِاق ُ�س َو ْي َع ًة
ال�ص َباب َة وال َه َوى
فَيا َ�س ْع ُد َد َع َع ْن َك َّ
َو َح ِّي��ي ِك َرام��اً ِم ْن ُ�سلاَ َل�� ِة َه ِا�ش ٍم
��ي �أَ ْف ِ
��دي �أُ ْ�س َ��ر ًة َه ِا�ش ِم َّي�� ًة
ِب َن ْف ِ�س َ
��ن �أُ َم َّي�� ٍة
ي��ن اهلل َب ْي َ
َر�أَ ْت �أَ َّن ِد َ
ُر�سانُ غَا ِل ٍب
َف َقا َم ْت ِل َن ْ�ص ِر ِّ
الدينِ ف َ
�إ َلى َ�أ ْن َث َووا ِفي ال ُّت ْر ِب َب ْي َن ُم َب َّ�ض ٍع
الر ُ�س ِ
��م ِ�س ْب ُ
��ول ُمنا ِدياً
ف ََج َاء ُه ْ
��ط َّ
��م ِب��� ْأن �أَ ْب َقى َو ِحي��داً َو�أَن ُت ُم
َر ِ�ضي ُت ْ
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ِل َر ْك ٍ
ي��م �أَقَا ُم��وا
��ب ِب َج ْرع��ا ِء ال َغ ِن ِ
الح َ�ش��ا ِم ِّن��ي َع َ��را ُه ِ�س َقا ُم
َدم��اً َو َ
��ج ِفي�� ِه ُه َي��ا ُم
ف ََي ْح َي��ا ُف���ؤَا ٌد َل َّ
ف َُيطْ َف��ى ِم َن ال َقل ِ
ال�ش ِج ِّي �أُ َوا ُم
ْ��ب َّ
َو َع ِّ��ر ْج َعلَى َم ْن ِبالطُّ ُف ِ
��وف َ �أقَا ُموا
الم ْج ِد الأَ ِثي��لِ ِك َرا ُم
نَ َم ْت َها �إل��ى َ
ال�س َم ِ
��اك َمقا ُم
َل َها ق ْ
َ��د َ�سما ف َْوقَ ِّ
��ب فَي�� ِه َم��ا َت َ�ش��ا ُء ِط َغ��ا ُم
َتال َع ُ
ال�ش ِ
َعل َْيه��ا ِم َن َالب�أْ ِ
ديد ِو َ�سا ُم
���س َّ
طاي َ��ر َه��ا ُم
َو ُم ْن َع ِف�� ٍر ِم ْن�� ُه َت َ
َالم َن��ا ُم َح��را ُم
�أَ ِح َّب َ
��اي ُه ُّب��وا ف َ
ال�ص ِع ِ
ي��د ِن َيا ُم
َ�ض َح َايا َعلَ��ى َو ْج ِه َّ
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شعبي:

ت���ع��� ّن���اه���م ح���س���ي���ن ووگ�������ف ي��م��ه��م
ل���گ���اه���م ع���ال���وط���ي���ة اي���س���ي���ل دم��ه��م
سكب دمعه اعلى اه��ل بيته ويكلهم
ع����ل����يّ اف����راگ����ك����م ي�����ك�����رام ي���زح���م
اش���ل���ون اع��ي��ون��ك��م ي��ه��ل ال���وف���ا ات��ن��ام
او ت��س��م��ع��ون ال��ح��رم الج���ت بالخيام
گ��ام��ت ت��ض��ط��رب ع��ال��گ��اع االج��س��ام
اورادت ت���ن���ه���ض ل������وال ال��م��ح��ت��م
أبوذ ّيه:
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ب���ال���ط���ف ل���ه���ي���ب ال���ش���م���س وال���ح���ر
ذاب اوس���������ال دم ال���ع���ب���د وال���ح���ر
وه���ل���ال وح���ب���ي���ب ال���ل���ي���ث وال���ح���ر
ه�����ووا م��ث��ل ال���ن���ج���وم اع���ل���ى ال��وط � ّي��ه
الرياحي،
كان �أ ّول قتيل بين يدي �س ّيد ال�شهداء الح ّر بن يزيد
ّ
فلما ر�أى القوم قد
وقد كان �شريفاً في قومه ورئي�ساً في الكوفةّ ،
�صمموا على قتال الح�سين Qو�سمع �صيحة الإمام ينادي:
ّ

يذب عن حرم ر�سول اهلل؟»
ذاب ّ
«�أما من مغيث يغيثنا؟ �أما من ّ
جاء �إلى عمر بن �سعد وقال له� :أمقاتل �أنت هذا الرجل؟! قال:
�إي واهلل ،قتاال �أي�سره �أن ت�سقط فيه الر�ؤو�س ،وتطيح الأيدي،
قال الح ّر� :أفما لكم في واحدة من الخ�صال التي عر�ض عليكم
ر�ضى؟ قال عمر بن �سعد� :أما واهلل ،لو كان الأمر � ّإلي لفعلت،
ولكن �أميرك قد �أبى ذلك.
ّ
ف�أقبل الح ّر ح ّتى وقف من النا�س موقفاً ،ومعه رجل يقال له
ُق ّرة بن َقي�س .فقال :يا ُق ّرة ،هل �سقيت فر�سك اليوم؟ قال :ال.
يتنحى فال
قال له� :أما تريد �أن ت�سقيه؟ قال :فظننت �أنّه يريد �أن ّ
ي�شهد القتال ،وكره �أن �أراه ي�صنع ذلك .فقلت له� :أنا منطلق
ف�أ�سقيه.
قال :فاعتزلت ذلك المكان ،ف�أخذ يدنو من الح�سين قلي ًال
قلي ًال ،فقال له رجل من قومه :ما تريد يا بن يزيد؟ �أتريد �أن
تحمل؟ ف�سكت و�أخذته مثل الرعدة .فقال له �صاحبه :يا بن
يزيد ،واهللّ � ،إن �أمرك لمريب ،واهلل ما ر�أيت منك في موقف ّقط
مثل �شيء �أراه الآن ،ولو قيل لي من �أ�شجع �أهل الكوفة لما
عدوتك ،فما هذا الذي �أراه منك؟! قال الح ّر� :إنّي – واهلل -
�أخ ّير نف�سي بين الجنّة والنّار ،وواهلل ال �أختار على الجنّة �شيئاً ولو
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ّقطعت وح ّرقتّ .ثم ما لبث �أن �أقبل ملب ِّياً نادماً منك�سراً على ما
فعله من منعه الح�سين Qمن الم�سير في �أر�ض اهلل العري�ضة،
اللهم �إليك تبت
جاء �إلى الح�سين ويداه على ر�أ�سه وهو يقولّ :
فلما
علي ،فقد �أرعبت قلوب �أوليائك و�أوالد بنت نب ّيكّ ،
فتب َّ
دنا من الح�سين Qقلب تر�سه و�أقبل وقد نزل عن فر�سه،
وجعل يق ّبل الأر�ض بين يديه ،فقال الح�سين« :Qمن تكون
�أنت ارفع ر�أ�سك»؟! قال جعلني اهلل فداك يا بن ر�سول اهلل� ،أنا
�صاحبك الذي حب�ستك عن الرجوع ،و�سايرتك في الطريق،
وجعجعت بك في هذا المكان ،وما ظننت � ّأن القوم ير ّدون
عليك ما عر�ضت عليهم ،وال يبلغون منك هذه المنزلة ،واهلل لو
علمت �أنّهم ينتهون بك �إلى ما �أرى ما ركبت منك الذي ركبت،
و�أنا تائب �إلى اهلل تعالى ّمما �صنعت فترى لي من توبة؟
فقال الح�سين« :Qنعم ،يتوب اهلل عليك ،فانزل» ،قال:
�أنا لك فار�ساً خير منّي راج ًال� ،أقاتلهم على فر�سي �ساعة و�إلى
النزول ي�صير �آخر �أمري ،فقال له الح�سين« :Qفا�صنع -
يرحمك اهلل  -ما بدا لك».
ولما �أن بد�أ القتال ،حمل الح ّر على القوم وهو يرتجز:
ّ

ال�س ِ
ال�ض ِ
يف
الح ُّ��ر و َم���أ َوى َّ
�إ ِّن��ي �أ َن��ا ُ
يف �أ�ض��ر ُِب ِف��ي �أع َنا ِق ُك��م ِب َّ
الخ ِ
��ن َخ ْ��ي�� ِر َم��ن َح��لَّ ب��� ْأر ِ
يف
���ض َ
َع ْ

فقاتل قتا ًال �شديداً حتّى �أكثر فيهم القتلى ،فعقروا فر�سه ،فجعل
الرجالة وتكاثروا عليه حتّى قتلوه،
يقاتلهم راج ًال ،فحملت عليه ّ
فاحتمله �أ�صحاب الح�سين Qحتّى و�ضعوه بين يديهQ
وبه رمق فجعل يم�سح التراب عن وجهه ،ويقول�« :أنت الح ّر كما
�سمتك �أ ّمك ،ح ّر في الدنيا والآخرة»ّ .ثم �أن�ش�أ الح�سين يقول:
ّ

ن��د ُم�ش َت َب ِ
��اح
ب��ور ِع َ
الر َم ِ
الح ُّ��ر ُح ُّ��ر َب ِن��ي ِر َي ِ
��م ُ
��اح َ�ص ٌ
« َل ِن ْع َ
��ك ِّ
الح ُّ��ر �إ ْذ َو َا�س��ى ُح�سي َن��اً َو َج��ا َد ِب َن ِ
��اح»
ف�س�� ِه ِع َ
ال�ص َب ِ
��م ُ
ن��د َّ
َل ِن َع َ

وهكذا كان ي�صنع الإمام مع ّ
كل �شهيد ي�سقط من �أ�صحابه،
كان يم�شي �إليه ،ي�ضع ر�أ�سه في حجره ،يق ّبله ما بين عينيه ،يبكي
عليهّ ،
ويب�شره بالجنّة.
ولكن الموقف ال�صعب حينما �سقط الح�سين على رم�ضاء
ّ
كربالء ،من الذي م�شى �إليه؟ ،من الذي و�ضع ر�أ�سه في حجره؟،
من الذي م�سح عنه الدم والتراب؟ ،من الذي نعاه وبكاه؟!،
جاءته �أخته زينب  Oتنظر �إليه ور�أ�سه على ر�أ�س رمح طويل،
�صاحت :وا �أخاه ،وا �س ّيداه ،وا ح�سيناه.
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شعبي:
ّ
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م����ا ت�������دري ي���خ���وي���ه ش����ل����ون ح��ال��ي
ش�����ح�����ال ال����غ����ري����ب����ه ب����غ����ي����ر وال������ي
ب���������راس ال������رم������ح راس���������ك گ���ب���ال���ي
وك��ل��م��ن ش����اف ذي ال���ح���ال ب��ك��ال��ي
ولكن الموقف الأ�صعب على قلب الحوراء زينب  Oهو
ّلما �أمر عمر بن �سعد �أن ت ّ
ُر�ض الأج�ساد بحوافر الخيل ،وقفت
ع�شيرة بني رياح و�أحاطوا بجثمان الح ّر وجردوا �سيوفهم ،وقالوا:
ال واهلل ال ُي ّ
ر�ض ج�سد رئي�سنا بحوافر الخيول ،فقال ابن �سعد
لهم :ويلكم لقد خرج على الأمير ،قالوا :نعم خرج عليه �ساعة
من الزمن و�أطاعه دهراً من عمره ،خاف ابن �سعد وقوع الفتنة،
فقال :ويحكم احملوا جثمان الح ّر خارج الميدان.
هذا والعقيلة زينب واقفة �أمام الخيمة تنظر �إلى ع�شيرة بني
رياح يحملون جثمان الح ّر خارج الميدان ،وتنظر �إلى جهة �أخيها
الح�سين،Q
والح�سين Qقد ّ
ر�ضت الخيل �صدره وظهره ،وهي تنادي:
يا قوم �أما فيكم م�سلم يدفن هذا ال�سليب...؟!

شعبي:
ّ

ال���ع���ش���ي���رة ش���ال���ت���ه ب����ح���� ّر ال��ظ��ه��ي��ره
ال���ك���لّ م��ن��ه��م ع��ل��ي��ه ش��ال��ت��ه ال��غ��ي��ره
ب�����س ظ����� ّل�����وا ل����م����اع����ده����م ع���ش���ي���ره
ض��ح��اي��ه ب��ال��ش��م��س م���ن غ��ي��ر تغسيل
وجهت نداءها �إلى ر�سول اهللP
لذا ّ
ي��اب��ه ي��ج��دّ ي ت��ع��ال��وا لبنكم غ��سّ ��ل��وه
وال�����ك�����ف�����ن و ّي��������اك��������م دج�����ي�����ب�����وه
وج����ي����ب����وا گ���ط���ن ل���ل���ج���رح ن���شّ ���ف���وه
وع���ل���ى اك��ت��اف��ك��م ل��ح��س��ي��ن شيلوه
ي����ج����دّ ي م�����ات م���حّ ���د وگ�����ف دون����ه
وال ن������� ّغ�������ار غ����م����ض����ل����ه ع���ي���ون���ه
وح���ي���د ي���ع���ال���ج او م��ن��خ��ط��ف ل��ون��ه
وال واح��������د ب���ح���ل���گ���ه م�������اي گ��ط��ر
ي����ج����دي م������ات م���ح���د م������دد اي���دي���ه
وال واح������د ي����ج����دّ ي ع�����دل رج��ل��ي��ه
ي��ع��ال��ج ب��ال��ش��م��س م���حّ ���د گ����رب ليه
ي��ح��ط� ّل��ه اظ��ل�ال ي���ا ج����دّ ي ام���ن ال��ح��ر
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قُو ُموا ِغ َ�ض َاباً ِم َن ال ْأج َد ِاث وان َت ِد ُبوا وا�س َتن ِقذُ وا ِم ْن َي ِ
��د َالبل َْوى َب َق َايانَا
غُ�س��لٍ اَول َك َفنٍ َع��ا ٍر َت ُج ُ
الخ ْي��لُ َم ْي َدانَا
ول َعلي�� ِه َ
َه��ذَ ا ُح َ�س ْي ٌن ِبال ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

كُ ل ََّم��ا َت ْع ِذال ِن��ي ِز ْد ُت نَ ِح َيب��ا
��وب ُر ْ ُز�ؤكَ َم ْه َما
ي��ب ال ُق ُل ِ
َي��ا َح ِب َ
��ت ُد َون َو ِح ٍيد
َي��ا َو ِحي��داً َحا َم ْي َ
��ت نَ ْف�س��اً َن ِف َي�س�� ًة ف َْا�ش َت َرا َه��ا
ِب ْع َ
ي��ن غ َْي ُر َع ِج ٍ
يب
الح َ�س َ
�إ ِْن َن َ�ص ْر َت ُ

الح َ�س ْي��نِ ُح�� ْز َت َم َقاماً
ي��ر ُ
َي��ا َو ِز َ
ال�س ْب ِط ق َْد ك ََ�ش ْف َت كُ ُر َوباً
ك َْم َع��نِ ِّ
��ت ِف ْي�� ِه َل َي ْ��و ٌم
�إ َِّن َي ْوم��اً �أُ ِ�ص ْب َ
ْ��ب ُح َ�س ْينٍ
��اب َقل َ
َي��ا ُم َ�صاباً �أَ َ�ص َ

َ��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 نَ ِا�ص��راً ُي َ��رى �أَ ْو ُم ِج َيبا
َح ْي ُ
��ح ُط َوبا
َب��ا ِر ُئ َ
الر ْب ُ
الخلْ��قِ ِم ْن َك َو ِّ
��ت َع ْن�� ُه ك ََان ال َع ِج َيب��ا
�إ ِْن َت َخ َّل ْف َ
كُ لَّ � ٍآن َي�� ْز َدا ُد َع ْرف��اً َو ِط َيب��ا
��م كُ ُر َوبا؟!
َب ْع َد َم��ا ق ْ
َ��د َل ِق َ
يت ِم ْن ُه ْ
َ��د �أُ ِ�ص َيبا
الم ْر َت َ�ض��ى ق ْ
ِفي�� ِه طَ�� َه َو ُ
�أَ ُّي َقل ٍ
��ن َيذُ َوب��ا؟!
ْ��ب ِل ِذ ْك�� ِر ِه َل ْ
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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 ال��م��ن��ص��ور ك���ل دور
ش���ب���ح ع��ي��ن��ه او ع����ج ال���خ���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
ل��م��ا رف���رف���ت روح�����ه او ظ���ل م��ع��ف��ور
أبو ذ ّية:
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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
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�صرة ابن الزهراء ,قال لها� :أمة اهلل ,كنت �أبكي
�سنين 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 المفاخر وبشتري فيها وببيع
ّثم خرج حتّى �إذا �صار قريباً من غالمه �سمعه يك ّلم الجواد وهو
يقول :يا جواد ,لئن لم ي�أت �إليك �صاحبك لأعلونّك و�أم�ضي بك
فلما �سمع حبيب ذلك بكى وقال:
لن�صرة �س ّيدي الح�سينّ ,Q
ب�أبي �أنت و�أُ ّمي يا �أبا عبد اللهَّ  ,العبيد تريد ن�صرتك فكيف بنا؟ّ ,ثم
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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 اهلل 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
ّ
علي بهذه الراية,
وكل واحد من �أ�صحابه يقول� :س ّيدي ُم َّن ّ
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
ترجل
وا�ستقبلوا عميدكمّ ,لما و�صل حبيب ونظر �إلى الح�سين ّ
من على ظهر جواده وجثا على ركبيته ,وهو يقول :ال�سالم عليك
يا �أبا عبد اهلل ,الحمد هلل الذي و ّفقني لن�صرتك ,قال له الح�سين:
عماه حبيبّ ,ثم �س ّلمه الراية,
وعليك ال�سالم ّ
واهلل ب��ي��ن ب��ن��ت ال��ن��ب��ي ل���و گطعوني
بالسيف وال��خ��ط��ي وب��ال��ن��ار اح��رق��ون��ي
وذروا عظامي ب��ال��ه��وا وت��ال��ي نشروني
س��ب��ع��ي��ن 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
بني ّ
وكانت موالتنا زينب ت�سمع ,فقالتَّ :
أ�سدي
عمنا حبيب بن مظاهر ال ّ
جاء �إلى ن�صرة الغريب؟ قالّ :
علي الأكبر وقال:
قد و�صل الآن ,قالت� :أبلغه ع ّنا ال�سالم ,جاء ّ
عمتي زينب تقر�ؤك ال�سالم ,ف�أخذ حبيب
عماه حبيب � ّإن ّ
ّ
من تراب كربالء و�صار يحثوه على ر�أ�سه ويلطم على وجهه,
علي بنت �أمير الم�ؤمنين,
ويقول :من �أنا ومن �أكون ح ّتى ت�س ّلم ّ
�س ّيدي �أبا 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
عليكن يا �أهل بيت النب ّوة,
خيمة الحوراء وهو ينادي :ال�سالم
ّ
ومو�ضع الر�سالة ومختلف المالئكة ومهبط الوحي والتنزيل,
ال�سالم عليك يا زينب ,و�إذا ب�صوت من داخل الخيمة :وعليك
عم �أو�صيك بهذا الغريب خيراً ,ال
عم يا حبيب ,يا ّ
ال�سالم يا ّ
تق�صر عن ن�صرته..
ّ
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أوص������ي������ك ي������ا ع����م����ي ب���ال���ح���س���ي���ن
ان������ص������اره واه���������ل ب���ي���ت���ه ق��ل��ي��ل��ي��ن
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 وال��ح��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 المظلومه
يوم على الهزل تمشين متيسره ومهظومه
وظ���ع���ن���ك ح���رم���ل���ه ي���ب���اري���ه وراس�����ي
معلگ تشوفيه برگبته العوج يضرب بيه
وتروحين البن زياد وتطبين 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:
ي��ب َو�أَ ِب��ي َمظَّ َه ْ��ر
�أَنَ��ا َح ِب ٌ
��د ٍة َو َ�أ ْك َث ْ��ر
��م َذ ُو ْو ُع َّ
َو�أَنْ ُت ْ

��ث ق َْ�س َ��و ْر
���س ا ْل َه ْي َج��ا َو َل ْي ٌ
فَا ِر ُ
وب �أَ ْ�ص َب ْر
الح ُ��ر ِ
َو َن ْح ُ
��ن ِم ْن ُك ْم ِفي ُ

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:
محني الظهر
ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل ,جاء �إليه الح�سين ّ
جل�س عنده� ,صاح :حبيبي حبيب ,رحمك اهلل يا حبيب
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لقد كنت فا�ض ًال تختم القر�آن في ليلةّ ,ثم �أخذ يم�سح الدم
والتراب عن وجهه ودموعه جارية على خدّ يه..
��ن َق ْت��لُ َح ِب ٍ
��د َق ْت ُل�� ُه كُ لَّ ُر ْك��نِ
��د َه َّ
�إ ِْن َي ُه َّ
يب َف َل َق ْ
الح َ�س ْي َ
��د ُ
��ن َح ِد ٍ
ي��د ف ََر َّده��ا كَال ِع ْه��نِ
َبطَ ��لٌ ق ْ
َ��د َل َق��ى ِج َب��الَ ا ألَ َعا ِدي ِم ْ
َق َت ُل��وا ِم ْن�� ُه ِل ُلح َ�س ْي��نِ َح ِبيب��اً َجا ِمع��اً ِف��ي َمعا ِلي�� ِه كُ لَّ ُح ْ�س��ن
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ويلي:
إج����اه اح��س��ي��ن ش��اف��ه ودم����ه مسفوح
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
ج��ل��س ع��ن��ده ال��ش��ه��ي��د ح��س��ي��ن 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 :
اخبرك يجدي اح�سين ذبحوه
وام�����������ن ال�����ق�����ف�����ا ل�������ل�������راس ح�������زوه
او م����ن ف�����وگ ظ���ه���ر ال���م���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 ال��خ��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 ال�����م�����اي
ع�����گ�����ب�����ك ال ش�������رب�������ت ال�����م�����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 َ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

ْكي َف َي ْ�ص ُحو َب َما َت ُق ُ
��د َر ِاح
��ول ا ّل َلو ِاحي َم��ن َ�س َق ْت�� ُه ال ُه ُم��و ُم �أنَ َك َ
الحي��ا ُة َو َق ْل ِب��ي َب ْع َد َق ْتلَى الطُّ ُف ِ
وف َدا ِمي ِ
الج َر ِاح؟!
ْكي َ
��ي َ
��ف ُت ْه ِني ِن َ
��اء ُح َ�سي��نٍ ِب ِف َ��ر ِاق ال ُّن ُف ِ
و���س َوالأَ ْر َو ِاح
ِب�أَ ِب��ي َم ْ
��ن َ�ش َ��ر ْوا ِل َق َ
��اح
��د َر� َؤون ُ�س ْم َ��ر ال َع َوا ِل��ي َع ْن�� ُه وال َّن ْب��لَ َو ْق َف�� َة ال ْأ�ش َب ِ
َو َق ُف��وا َي ْ
ي���ض الظُّ َب��ا ِبال ُّن ُح��و ِر الـ ـ ِب ِ
ال�ص َب ِاح
َ��و ُه ِب َ
الو ُج��و ِه ِّ
ي���ض وال َّن ْبلَ ِب ُ
ف ََوق ْ
الر َم ِاح
ِف َئـ�� ٌة � ْإن َتعـ��ا َو َر ال ّنق�� ُع َل ْي ً
�لا �أطْ َل ُعوا ف��ي َ�س َما ُه ُ�ش ْه َ
��ب ِّ
و�إذا َغ َّن ِ
الم ْو ِت وا ْن َت َ�شى كُ لُّ َ�ص ِاح
ال�س ُي ُ
��وف َوطَاف ْ
َ��ت �أ ْك ُ�ؤ ُ�س َ
��ت ُّ
��دا ِء وا َلأ ْر َو ِاح
َبا َع ُ
��وم الأ ْع َ
والم َو ِا�ضي َو ُج ُ�س ِ
��دوا َب ْي َ
��ن ق ُْر ِب ِه��م َ
بالح َ�س ْي��ن �أ ْك َب َ��ر ِع ٍ
��د ْوا ِفي ِم َنى الطُّ ُف ِ
وف � َأ�ض ِاحي
ي��د َف َغ َ
�أَ ْد َركُ ��وا ُ
الم َب ِاح
ال��وا ِر ُد َون َح ْو َ
الم َ
نايا َي ْ��و َم ِذ ُيدوا َع��نِ ال ُف َ��ر ِات ُ
���ض َ
ِب�أ ِب��ي َ
ي��اح
��ون ُح ْم َ��ر ال ِّث ِ
ِب�أ ِب��ي اللاّ ِب ُ�س َ
الر ِ
��ن َ�سا ِف َي ُ
طَر َزت ُه َّ
��ات ِّ
ي��اب َّ
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شعبي:
ّ

144

غ����دوا ه���ذا اع��ل��ه ح��� ّر ال��گ��اع م��ط��روح
وذاك اي��ع��ال��ج اودم م��ن��ح��ره اي��ف��وح
او ه��ذا ام��ن الطعن م��ا بگت بيه روح
اوذاك ام����ن ال��ط��ب��ر ج��س��م��ه ت��خ��ذّ م
وي����ل����ي ه�����ذا ال����رم����ح ب����� ّف�����اده ت��ث � ّن��ه
وه�����������ذا ب�����ي�����ه ل�����ل�����ن�����شّ �����اب ر ّن�������ه
وه�������ذا ال���خ���ي���ل ص�������دره رض���رض��� ّن���ه
وه��������ذا وذاك ب����ال����ه����ن����دي م�������وزّر
في يوم العا�شر من المح ّرم تقدّ م عمر بن �سعد نحو ع�سكر
�أبي عبد اهلل ورمى ب�سهم وقال :ا�شهدوا لي عند الأمير �إنّي �أ ّول
من رمىّ ،ثم رمى النا�س فلم يبق من �أ�صحاب الح�سين �أحد
� اّإل �أ�صابه من �سهامهم فقال Qلأ�صحابه :قوموا رحمكم اهلل
�إلى الموت الذي ال بدّ منه ف�إن هذه ال�سهام ر�سل القوم �إليكم،
فحمل �أ�صحابه حملة واحدة واقتتلوا �ساعة فما انجلت الغبرة � اّإل
عن خم�سين �صريعاً منهم و�أخذ �أ�صحاب الح�سين  Qبعد
�أن ّقل عددهم وبان النق�ص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل ف�أكثروا
القتل في �أهل الكوفة ف�صاح عمرو بن الحجاج ب�أ�صحابه:

�أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فر�سان الم�صر و�أهل الب�صائر وقوماً
م�ستميتين ال يبرز �إليهم �أحد منكم � اّإل قتلوه على ق ّلتهم واهلل لو
لم ترموهم � اّإل بالحجارة لقتلتموهم! فقال ابن �سعد� :صدقت,
الر�أي ما ر�أيت� ,أر�سل في النا�س من يعزم عليهم �أن ال يبارزهم
رجل منكم ولو خرجتم �إليهم وحدانا لأتوا عليكم.
الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا �ساعة
ّثم حمل عمرو بن ّ
وفيها قاتل م�سلم بن عو�سجة ف�شدّ عليه رجالن خبيثان وثارت
ل�شدّ ة الجالد غبرة �شديدة وما انجلت الغبرة � اّإل وم�سلم �صريع
وبه رمق ,فم�شى �إليه الح�سين Qومعه حبيب بن مظاهر,
فقال له الح�سين  :Qرحمك اهلل يا م�سلم «فمنهم من ق�ضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّ لوا تبديال» ,ودنا منه حبيب وقال:
علي م�صرعك يا م�سلم �أب�شر بالجنّة ,فقال ب�صوت �ضعيف:
ع ّز َّ
ّب�شرك اهلل بخير ,قال حبيب :لو لم �أعلم �أنّي في الأثر الحق بك
لأحببت �أن تو�صي � َّإلي ِّ
أهمك ,فقال م�سلم� :أو�صيك
بكل ما � ّ
بهذا -و�أ�شار �إلى الح�سين� -Qأن تموت دونه ,قال� :أفعل
ورب الكعبة وفا�ضت روحه بينهما.
ّ
ال�شاكري �أمام الح�سين Q
ووقف عاب�س بن �أبي �شبيب
ّ
وقال« :يا �أبا عبد اهلل ,واهلل ما �أم�سى على ظهر الأر�ض قريب وال
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أحب � ّإلي منك ,ولو قدرت على �أن �أدفع عنك
علي وال � ّ
بعيد �أع ّز َّ
علي من نف�سي ودمي لفعلت».
ال�ضيم والقتل ب�شيء �أع َّز َّ
ال�سالم عليك يا �أبا عبد اهلل� ,أ�شهد اهلل �أنّي على هداك
وهدى �أبيك.
ّثم م�شى نحو القوم م�صلتاً �سيفه ,وبه �ضربة على جبينه ,ف�أخذ
ينادي� :أال رجل لرجل؟
ف�أحجموا عنه و�أخذ مناديهم ينادي في ال�صفوف:
�أ ّيها النا�س ,هذا �أ�سد الأ�سود ,هذا �أ�شجع النا�س ,هذا ابن
يخرجن �إليه �أحد منكم .ف�صاح عمر بن �سعد
�أبي �شبيب ,ال
َّ
بالنا�س� :إر�ضخوه بالحجارة.
فرمي بالحجارة من ّ
فلما ر�أى ذلك �ألقى درعه
كل جانب ّ
ومغفره ّثم �شدّ على النا�س فهزمهم بين يديه.
قال الراوي :فواهلل ر�أيته يطرد �أكثر من مئتي رجلّ ,ثم �إنّهم هجموا
عليه من ّ
كل جانب حتّى قتلوه واحتزّوا ر�أ�سه ر�ضوان اهلل عليه.
الجملي بنبال م�سمومة قد كتب ا�سمه
ورمى نافع بن هالل
ّ
عليها فجعل يرمي بها م�سومة ..فقتل اثني ع�شر رج ًال �سوى
ولما نفذت �سهامه ج ّرد �سيفه فحمل على القوم
المجروحين ّ
وهو يرتجز ويقول:

الج َم ِل��ي ِدي ِن��ي َعلَى ِدي��نِ ُح َ�س ْي��نٍ َو َع ِلي
��ي َ
�أَنَ��ا ال ُغ�َل�اَ ُم َالي َم ِن ُّ
�إ ِْن �أُ ْق َت��لِ َالي ْ��و َم َف َه��ذَ ا �أَ َم ِل��ي َو َذاكَ َر�أْ ِي��ي َو�أُ اَل ِق��ي َع َم ِل��ي

ف�أحاطوا به يرمونه بالحجارة والن�صال ح ّتى ك�سروا ع�ضديه
و�أخذوه �أ�سيراً.
ف�أم�سكه ال�شمر ومعه �أ�صحابه ي�سوقونه �إلى عمر بن �سعد.
فقال له ابن �سعد :ويحك يا نافع ما حملك على ما �صنعت
بنف�سك؟
فال نافعّ � :إن ر ّبي يعلم ما �أردت.
فقال له رجل – وقد ر�أى الدماء ت�سيل على وجهه ولحيته:-
�أما ترى ما بك؟
قال نافع :واهلل لقد قتلت منكم اثني ع�شر �سوى من جرحت,
وما �ألوم نف�سي على الجهد ولو بقيت لي ع�ضد و�ساعد ما
�أ�سرتموني .وانت�ضى ال�شمر �سيفه ليقتله ,فقال له نافع� :أما واهلل
يا �شمر لو كنت من الم�سلمين لعظم عليك �أن تلقى اهلل بدمائنا
فالحمد هلل الذي جعل منايانا على يد �شرار خلقهّ ,ثم �ضرب
ال�شمر عنقه ر�ضي اهلل عنه.
وحمل برير بن خ�ضير �س ّيد الق ّراء على القوم وهو يقول:
اقتربوا منّي يا قتلة الم�ؤمنين ,اقتربوا منّي يا قتلة �أوالد البدر ّيين,
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رب العالمين وذ ّر ّيته الباقين.
اقتربوا منّي يا قتلة �أوالد ر�سول ّ
ودعا برير يزيد بن معقل �إلى المباهلة فرفعا �أيديهما �إلى اهلل
�سبحانه يدعوانه �أن يلعن الكاذب ويقتله ّثم ت�ضاربا ف�ضربه برير
على ر�أ�سه �ضربة قدّ ت المغفر وبلغت الدماغ ,فخ ّر ك�أنّما هوى
من �شاهق و�سيف برير ثابت في ر�أ�سه ,لكن ذلك لم يثن �أولئك
الذين عميت قلوبهم عن الحقّ فاجتمع �أكثر من واحد عليه
ح ّتى قتلوه.
الكاهلي وكان �شيخاً كبيراً �صحاب ّياً ّممن
وبرز �أن�س بن الحارث
ّ
النبي  Pو�سمع حديثه و�شهد معه بدراً وحنيناً وكان فيما
ر�أى ّ
النبي  Pوحدّ ث به �أنّه قال� :سمعت ر�سول اهلل P
�سمع من ّ
علي  Qفي حجرهّ � :-إن ابني هذا يقتل
يقول -والح�سين بن ّ
ب�أر�ض من العراق �أال فمن �شهده فلين�صره.
فلما ر�آه ال�شيخ في طريقه �إلى العراق و�شهده جاء معه �إلى
ّ
كربالء لين�صره فجاء ووقف قبالة الح�سين Qوا�ست�أذنه في
القتال ف�أذن له الح�سين  Qفبرز �شاداً و�سطه بالعمامة رافعاً
فلما نظر �إليه الح�سين  Qبهذه
حاجبيه عن عينيه بالع�صابةّ ,
الهيئة بكى ,وقال� :شكر اهلل �سعيك يا �شيخ فقتل ثمانية ع�شر
رج ًال و ُقتل.

وكان ّ
كل من �أراد القتال ي�أتي الح�سين  Qفيو ّدعه ويقول:
ال�سالم عليك يابن ر�سول اهلل ,فيجيبه الح�سين  :Qوعليك
ال�سالم ونحن خلفك ويقر�أ« :فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدّ لوا تبدي ًال».
ولما نظر الح�سين � Qإلى كثرة من قتل من �أ�صحابه قب�ض
ّ
على �شيبته المقدّ �سة وقال ...:ا�شتدّ غ�ضب اهلل على قوم اتفقت
كلمتهم على قتل ابن بنت نب ّيهم� .أما واهلل ال �أجيبهم �إلى �شيء
ّمما يريدون ح ّتى �ألقى اهلل و�أنا ّ
مخ�ضب بدميّ .ثم �صاح� :أما
يذب عن حرم ر�سول اهلل فبكت
ذاب ّ
من مغيث يغيثنا� ،أما من ّ
الن�ساء وارتفعت �أ�صواتهن.
وما زال �أن�صار الح�سين  Qيت�سابقون �إلى المن ّية ح ّتى
قتلوا ب�أجمعهم وك�أنّي بالح�سين  Qينظر �إليهم وهم ما بين
من �صافح التراب جبينه وقطع الحمام �أنينه ف�صار يناديهم
ب�أ�سمائهم:
يا حبيب بن مظاهر ,يا زهير بن القين ,يا ح ّر الرياحي ....يا
فالن يا فالن..
ل���ي���ش ي����ا ع���اب���س ي��م��س��ل��م ي��ح��ب��ي��ب
ل���ي���ش ي���اخ���وت���ي ت���خ���ل���ون���ي غ��ري��ب
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ل��ي��ش ان���دي���ك���م وال اس���م���ع مجيب
وب���ي���ه ح���اط���ت خ��ي��ل��ه��ا وف���رس���ان���ه���ا
يا فر�سان الوغى وليوث الهيجاء مالي �أناديكم فال ت�سمعون
و�أدعوكم فال تجيبون؟ �أنتم نيام �أرجوكم تنتبهون؟ �أم حالت
نومتكم بينكم و بين �إمامكم؟ ،فقوموا من نومتكم �أ ّيها الكرام
وادفعوا عن حرم الر�سول ه�ؤالء الطغاة اللئام ،ولكن �صرعكم
واهلل ريب المنون ,وغدر بكم الدهر الخ�ؤون و� اّإل لما كنتم عن
تق�صرون ف�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون.
ن�صرتي ّ
ل��ي��ش أن������ادي اوم�����ا ت��ج��ي��ب��ون ال��ن��دا
رح���ت���وا ع��ن��ي اوح������ارت ع��ل��ي��ه ال��ع��دا
ادري ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ك��م ح�����ال ال�����ردا
وب���ع���دك���م ب���ي���ه اش���م���ت���ت ع����دوان����ه

��اي َل ْو غ َْي َر ِ
الم ْو ِت َم ْع َت ُب
الح َم ِ
�أَ ِح َب َ
��ام �أَ َ�ص َاب ُكم َع ِت ْب ُت َو َل ِك ْن َما َعلَى َ
��ب
الم ْو َت َ�ص ْع ٌب َعلَىال َف َتى ُم َف َارقَ�� ُة الأَ ْح َب ِ
��اب َواهلل �أَ ْ�ص َع ُ
َي ُقو ُل َون�إ َِّن َ
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يا اهلل
***

الليلة السابعة:
المجلس األ ّول:

الح َ�شا
�أَ ّنَى َو َيو ُم ِّ
الطف �أَ ْ�ض َر َم في َ
َي ْ��و ٌم �أ ُب��و ال َف ْ�ضلِ ْا�س َت َف�� َّزت َب� َأ�س ُه
��م
��م َر ُّب ُه ْ
ِف��ي َخي�� ِر � َأن�ص��ا ٍر َب َرا ُه ْ
طَري َق�� ُه
ح َّت��ى �إذَا َقطَ ُع ْ��وا َعلَي�� ِه ِْ
أ�س��ر ُار ال َق َ�ض��ا ِل َ�شه��ا َد ٍة
َو َد َع ْت�� ُه � َ
َح َ�س ُم��وا َي ْدي ِه َوها َم�� ُه َ�ض َر ُبوا ب�أَ ْعـ
ال�س ْب ُط َين َعا ُه ك ََ�س ْر َت
َو َم َ�ش ْى � ْإلي�� ِه ِّ
َتيب ِت��ي َو ِك َنانَ ِت ْي
ْ���س ك َْب َ
َّعبا ُ
���ش ك َ
َي��ا َ�س ِاع ِ
��دي ف��ي كُ لِّ ُمع َت َ��ر ٍك ِب ِه
��ن ُه َو َجا ِم ٌع
ِل َم��نِ ال ِّلوا �أُ ْع ِط ْي َو َم ْ
��ي
�أَ ُم َن��ازِلَ الأ ْق َ��ر ِان َحا ِم��لَ َ
راي ِت ْ
دع ُوكَ َمن
ينب��اً َت ُ
َع َّب ُ
ا�س َت ْ�س َم�� ُع َز َ
�سم ُع َما َت ُ
ق��ول ُ�س َكي َن ٌة
�أَ َو َل ْ�س َ
��ت َت َ
151

ُج��ذُ َو ِات َو ْج ٍد ِم ْن لَظَ ى ِ�س ِّج ْينِ
��م من َب ِن��ي َي ِا�سينِ
َف َت َي ُ
��ات ف َِاط َ
��م ال َّتكوِي��نِ
ِل ِّلد ْي��نِ �أَ َّولَ َعا َل ِ
��دا ِد َج ْي ٍ
َمي��نِ
ِب َ�س َ
���ش َب��ا ِر ٍز َوك ْ
��ت ل ُه ِفي َل ِ
المكْ ُن ِون
َر َ�س َم ْ
وحه��ا َ
الح ِ
ديد ف ََخ َّ��ر َخ ْي َر طَ ِع ْينِ
ِـم َ
��د ِة َ
��ي َو ُم ِعي ِن��ي
ال َآن ظَ ْه��رِي َي��ا �أَ ِخ ْ
َو َ�س��ر َِّي ق َْو ِم ْي َبل �أَ َع�� َّز ُح ُ�ص ْو ِني
يف ِح َم َاي ِت��ي ِب َي ِم ْي ِني
�أَ ْ�س ُط ْ��و َو َ�س ُ
َ�ش ْم ِلي و ِفي َ�ض َن ِك ال ِّز َح ِام َيق ِْي ِني
��اب �شُ �ؤُو ِن��ي
َو ُر َواقَ �أَ ْخ ِب َي ِت��ي َوب َ
ماي �إذا ال ِع َدى نَ ُهرو ِني؟!
ِلي يا ِح َ
َع َّما ُه َيو َم ال ْأ�س�� ِر َمن َي ِ
حمي ِني؟!
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شعبي:

ي���خ���وي���ه ام���ن���ي���ن اج���ت���ن���ي ه����ل رم��� ّي���ه
ي���خ���وي���ة اس������ا وگ������ع ب���ي���ت���ي ع��ل � ّي��ه
ي���خ���وي���ه اس�����ا ع��������دوّي ش���م���ت ب � ّي��ه
وش����وف����ن����ك ي����ب����و ف�����اض�����ل ام���ط��� ّب���ر
أبوذية:
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أل����ف وس���ف���ه ع��ل��ى ال��ع��ب��اس ي��ن��ص��اب
او م��خ راس���ه ع��ل��ى الكتفين ينصاب
ال��م��ات��م دوم ال���ه ول��ح��س��ي��ن ينصـاب
ل���م���ن ت��ظ��ه��ر ال���راي���ـ���ـ���ة ال��ه��اش��ـ��ـ��م��ي��ة
ولما ر�أى الع ّبا�س كثرة من قتل من ع�سكر �أخيه الح�سين،Q
ّ
تقدّ م وقال لأخوته :يا بني �أ ّمي تقدّ موا لأحت�سبكم عند اهلل ,فتقدّ م
�إخوته الثالثة من �أ ّمه وهم :عبد اهلل ,وجعفر ,وعثمان فقاتلوا جميعاً
واحداً تلو الآخر حتى ُق ِت ُلوا.
ولما ا�شتدّ النزال ولم يبق من �أ�صحاب الح�سين Qو�أهل
ّ
بيته من الرجال � اّإل �أبو الف�ضل ,ونظر �أبو الف�ضل �إلى وحدة
�أخيه الح�سين� Qأقبل ,وقال� :س ّيدي هل لي من رخ�صة؟

نظر الح�سين� Qإلى الع ّبا�س وبكى بكا ًء �شديداًّ ,ثم قال« :يا
�أخي� ,أنت �صاحب لوائي و�إذا م�ضيت تف ّرق ع�سكري» ,فقال
الع ّبا�س :لقد �ضاق �صدري و�سئمت الحياة ,و�أريد �أن �أطلب
بثاري من ه�ؤالء الأعداء ،فقال الح�سين�« :Qإذا كان من بدٍّ
فاطلب له�ؤالء الأطفال قلي ًال من الماء» ,فذهب الع ّبا�س ووعظهم
و�أبلغ في كالمه بهم فلم ينفع مع هذه الع�صبة الظالمة ,فرجع
�إلى �أخيه ,و�إذا به ي�سمع الأطفال ينادون العط�ش ..العط�ش,..
تحمل � ّأبي ال�ضيم �سماع �صراخ الأطفال � اّإل �أن ركب فر�سه
ما ّ
وتوجه نحو الفرات.
و�أخذ القربة ّ
ّلما و�صل �إلى النهر ,وكان قد �أحاط به من كانوا ّ
موكلين
بالم�شرعة ,رموه بالنبال فك�شفهم عن النهر بعد �أن قتل منهم
فلما و�صل �إلى الم�شرعة ,دخل الماء بجواده وركز
جماعةّ ،
فلما
لواءهّ ,ثم انحنى عن ظهر جواده ,اغترف غرفة لي�شربّ ,
أح�س ببرد الماء وقد ّ
تذكر عط�ش الح�سينQ
كظه العط�شّ ,
� ّ
و�أهل بيته ,فرمى الماء من يده ,وقال :واهلل ال �أ�شرب و�أخي
الح�سين وعياله و�أطفاله عطا�شى...
ال كان ذلك �أبداً ,وجعل يقول:
ف�س ِمن ِ
الح�سينِ ُه ْو ِني
بع��د ُ
ي��ا نَ ُ

��د ُه اَل كُ ِ
ن��ت �أَ ْن َت ُكو ِن��ي
َوب َع َ
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الم ُن ِ
ي��ن ب��ا ِر َد
�شر ِب َ
َه��ذا ُح َ�س ْي ٌ
��ن وا ِر ُد َ
��ون و َت َ
ت��اهلل َم��ا َه��ذا ِفع��الَ ِدي ِن��ي َو اَل ِف َع��الَ َ�ص��ا ِد ِق

الم ِعي��نِ
َ
َاليق ِي��نِ

شعبي:
ّ
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اشلون اش��رب وخ��وي حسين عطشان
وس��ك��ن��ه وال����ح����رم واط����ف����ال رض��ع��ان
وظ����ن ق��ل��ب ال��ع��ل��ي��ل ال��ت��ه��ب ن��ي��ران
ي���ري���ت ال����م����اي ب���ع���ده ال ح���ل���ه وم���ر
وتوجه نحو المخ ّيم,
ّثم ملأ القربة ,وحملها على كتفه الأيمنّ ,
فقطعوا عليه الطريق ,و�أحاطوا به من ّ
كل جانب فحاربهم,
ف�أخذوه بالنّبال من ّ
كل جانب ,حتى �صار درعه كالقنفذ من
كثرة ال�سهام ,فلم يعب�أ بهم ,فكمن له زيد بن َورقاء من وراء نخلة
وعاونه حكيم بن ُ
فلما م ّر به الع ّبا�س �ضربه بال�سيف على
الط َف ّيلّ ,
يمينه فقطعها ,ف�أخذ ال�سيف ب�شماله وحمل القربة على كتفه
ال ُي ْ�سرى وهو يقول:

ع��ن ِدي ِن��ي
��م َي ِمي ِن��ي �إ ِّن��ي �أُ َحا ِم��ي � َأب��داً ْ
َواهلل � ْإن َقطَ ْع ُت ُ
ب��ي الطَّ ِاه�� ِر الأ ِمي��نِ
��ن �إ َم ٍ
َو َع ْ
��ام َ�ص��ا ِد ِق َاليق ِي��نِ َن ْج��لِ ال َّن ِّ

فقاتل حتى �ضعف عن القتال ,وقد �أعياه نزف الدم ,فكمن
كيم بن ُ
الط َفيل من وراء نخلة ,ف�ضربه على �شماله فقطعها
له َح ُ
من الزند فجعل يقول:
��ن ُ
الك َّفا ِر
نف���س ال َت َ
��ي ِم َ
يا ُ
خ�ش ْ
ق��د َقطَ ُع��وا ِب َبغ ِي ِه��م َي�س��ا ِري
ْ

الج َّب��ا ِر
وا�س َت ِب�ش��رِي ِب ِن َع َم�� ِة َ
رب َح َّ��ر ال َّن��ا ِر
َف�أَ�ص ِل ِه��م ي��ا ِّ

ولم يكن للع ّبا�س ه ٌم � اّإل �أن يو�صل القربة �إلى مع�سكر
الح�سينّ ,Qثم جاءته ال�سهام من ّ
كل جانب ف�أ�صاب �سهم
عينه ,و�سهم �أ�صاب القربة ف�أريق ما�ؤها ,و�سهم �أ�صاب �صدره,
يدان فيقاتل بهما ,وال
وبينما الع ّبا�س واقف حائر ماذا ي�صنع ,ال ِ
ماء في�أتي به �إلى المخيم ,جاءه لعين ف�ضربه بعمود من حديد
على ر�أ�سه ,ففلق هامته ,فانقلب عن فر�سه �إلى الأر�ض منادياً
ب�ضعيف �صوته� :أخي �أبا عبد اهلل �أدركني.
فجاءه الإمام Qور�آه بتلك الحالة مقطوع اليدين ,ال�سهم
نابت في العين ,المخ �سائل على الكتفين ,القربة مخ ّرقة ,العلم
ّ
ممزق ,عندها �صاح الإمام« :Qالآن انك�سر ظهري ,الآن
ق ّلت حيلتي ,الآن �شمت بي عد ّوي».

َ��ب ُم ْن َح ِن َي��اً َعلي�� ِه َو َدم ُع�� ُه َ�ص َب�� َغ َالب�سي��طَ َك�أ َّن َما ه��و َع ْن َد ُم
َف�أك َّ
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�لاح ف ََيل ِث ُم
ل��م ُيد ِم�� ِه َع ُّ
ال�س ِ
ق ْ
���ض ِّ
َ��م َي َ��ر َم ْو ِ�ضع��اً ْ
َ��د َرا َم َيل ِث ُم�� ُه َفل ْ
َّ��م
نَ��ا َدى وق َْد َم َ أ
��م ُّ
ال�صخ��و ِر ِل َهو ِل َه��ا َت َت�أل ُ
�َل�َ َالب َ��وا ِد َي َ�ص ْي َح ًة ُ�ص ُّ

شعبي:
ّ

گلّه خوي بوفاضل گلّي وين الكفوف
يگلّه خويه تگطعن ما بين الصفوف
دمي على عيني جمد يحسين ما شوف
ن���شّ ���ف دم���وم���ي ي���ا ب��ق � ّي��ة آل ه��اش��م
بينما الح�سين Qعنده و�إذا بالع ّبا�س مدّ رجليه ,وا�ستودع
�أخاه الح�سين و�شهق �شهقة ,وفا�ضت روحه ,رحم اهلل من نادى
( واع ّبا�ساه� ...أي وا�س ّيداه� ...أي وامظلوماه .)...فقام الإمام من
عنده منحني الظهر باكي العين ,منادياً :وا �أخاه ,واع ّبا�ساه...
شعبي:
ّ
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ي���خ���وي���ه ال���ع���ل���م گ��� ّل���ي وي�����ن اودّي������ه
ي���ن���ور ال���ع���ي���ن درب������ي ب���ي���ش اج����دّ ي����ه
حِ ���ن���ا ف���وگ���ه اوش���مّ ���ه وش���ب���گ اي��دي��ه
او ص����اح اح��س��ي��ن اخ�����وي اهلل أك��ب��ر
كمه..
رجع الإمام �إلى المخ ّيم يكفكف دموعه بطرف ّ

(من الذي كان باالنتظار...؟) ابنته �سكينة واقفة تنتظر �أباها
الح�سين Qعلى باب الخيمةّ ،لما ر�أت �أباها بتلك الحالة,
هرولت �إليه ,قالت� :أبه ,ما لي �أراك جئت � ّإلي وحدك؟ �أين
عمي الع ّبا�س؟ قال الح�سين« :Qبن ّية �سكينةّ ,
عظم اهلل لك
ّ
بعمك الع ّبا�س ,فلقد خ ّلفته على �شاطىء الفرات ّ
مقطع
الأجر ّ
اليدين مر�ضو�ض الجبين».
ّلما �سمعت زينب ذلك خرجت منادية :وا�أخاه ..واعبا�ساه..
وا�ضيعتنا بعدك �أبا الف�ضل..
شعبي:

عندك يبو فاضل يخويه اشتكي حالي
ح���رم���ة ب��ل�ا وال������ي وال���ش���م���ر ي��ب��رال��ي
واليحدي للناگه زجر عباس يا عيوني
ت���رض���ه ي���ذلّ���ون���ي ول���ل���ش���ام ي��س��ب��ون��ي
خويه الفواطم بالدرب منهو ليحاميها
ع��گ��ب��ك ي����ا وال���ي���ه���ا ي���وي���ل���ي ع��ل��ي��ه��ا
وان���روح تاليها بيسر عباس ي��ا عيوني
ت���رض���ى ي���ذلّ���ون���ي ول���ل���ش���ام ي��س��ب��ون��ي
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شعبي:
ّ

خ����وي����ه ل���ي���ش ه���ال���س���اع���ة ع��ف��ت��ن��ي
رح�����ت ع���� َّن����ي ي���خ���وي���ه وضيعتني
إم����ص����اب����ك ه�������دّ ح���ي���ل���ي وف���ت��� ّن���ي
وج��رح��ك ي��ب��و ف��اض��ل بالگلب يسعر

��ن َي ِ
رح ُم؟!
حمي َب َن َ
��ي َم ْ
��ات ُم َح ّم ٍد � ْإن ِ�ص ْر َن َي�س َت ْر ِح ْم َن َمن اَل َي َ
�أَ�أُ َخ ُّ
��د ُم
ـ��واكَ َه��ذا َم��ن ِبـ�� ِه َي َت َق َّ
َهذا ُح َ�سا ُم َك َمن ُي ِّذ ُل ِب ِه ال ِع َدى؟ َو ِل َ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

حا ِمي الظَّ ِعي َن ِة َم ْن فَا َدى ِب ُم ْه َج ِت ِه
�آ َلى َعلَ��ى نَ ْف ِ�س ِه ُمذْ َ�صالَ ُم ْر َت ِج ًال
ج��ر َد ِفي ال َه ْيج��ا ِء َ�صا ِر َم ُه
�أَ ْن ال ُي ِّ
الم��ا ِء َو ْه َو َعلَى
َو ُم��ذْ َ�أ َح َّ�س ِب َب ْر ِد َ
َب َكى َو َق��الَ ِل َتر َوى َغ َّل ِت��ي َو�أَ ِخي
َف��� َآب َي ْح ِم ُل�� ُه َع ْزم��اً ِب ِه َّم ِت�� ِه

الم ْحت��و ُم َع َاج َل ُه
َل ِك َّنم��ا ال َق َ
��د ُر َ
نا َدى �أَخ��ا ُه �أال �أَ ْد ِر ْك ِني ق َْد َب َل َغ ْت
ا�س �أَنْ َت ِع َما ِدي �أَنْ َت ُم ْ�س َت َن ِدي
ّعب ُ
الدينِ َ�س ِاه َر ًة
��ن ِّ
�أَ َلي ْو َم َخ َّل ْف َت َع ْي َ
�أَ َلي ْو َم ِفي َق ْت ِل َك الأَعدا ُء ق َْد َ�ش َم َت ْت
َ��ر ْز ُ�ؤكَ ق َْد
الر َزاي��ا و�إ ِْن َجل َّْت ف ُ
� َّإن َّ
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الح َر ِم
ُد َون ْابنِ ِب ْن ِت َر ُ�س ْو ِل اهلل َو َ
الم ْف َر ِد ال َعل َِم
نَ ْف ِ�سي ال ِوقَا ُء ِل َن ْف ِ�س ُ
غُ��ر كُ لِّ ك َِمي
� اَّإل و ُي ْغ ِم ُ
��د ُه ِم ْ
��ن ِّ
َما ِفي ِه ِم ْن ظَ َم�أٍ ِفي ال َقل ِْب ُم ْح َت ِك ِم
اهلل �أ ْك َب ُ��ر ِم ْن َم��ا ِء ال ُف ِ
رات ظَ ِمي
��ث ال َعر ِي َن�� ِة ِل َلأ ِ
الح َر ِم
َل ْي ُ
طْف��ال َو َ
الم ِ
الو ِ
نون ُر ِمي
ُد َون ُ
�صولو ِفي َ�س ْه ِم َ
��ن ِق َد ِم
ِم ِّن��ي �أُ َم َّي�� ُة م��ا َرا َم ْت�� ُه ِم ْ
َو�أَنْ َت َجا ِم ُع َ�ش ْم ِلي �أَنْ َت ُم ْع َت َ�ص ِمي
�أَ َلي ْ��و َم َنا َم ْت ُع ُي ٌون ِف َ
ي��ك َل ْم َت َن ِم
َ��رداً ِل َغ ْي ِر َح ِمي
َ�أ َلي ْ��و َم َخ َّل ْف َت ِني ف ْ
�أَ ْح َنى ُ�ض ُل ِوعي َو�أَ ْج َرى َ�أ ْع ُي ِني ِب َد ِم
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شعبي:

حنه امصابك اضلوعي اوهلَّت العين
ل���ع���د َف����گ����دكَ ي����خ����واض ال��م��ي��ادي��ن
ي��خ��وي��ه ابطيحتك ف��رح��ت الصوبين
واخ��������وك ان����ه����دم ي����ا ع���� ّب����اس ح��ي��ل��ه
يخويه انكسر ظهري ابطيحتك هاي
اوعليه اتحاشمت من عگبك اع��داي
ب��ع��د م��ن��ه��و ال���ي���رده���ا اي���گ���وم و ّي����اي
ي���خ���وي���ه اوح����ي����د ع��ف��ت��ون��ي ي��ع � ّب��اس
وزي����ن����ب ب���ع���د ب��ي��م��ن ت���رف���ع ال�����راس
اوم����ن����ه����و ال���ب���ظ���ع���ن ي����ب����ره ال��ع��ي��ل��ه
أبوذية:

160

يخوي ابدما نحرك (ي��ا ع� ّب��اس) محنا
ي��ا ع � ّب��اس ل��ي��ش ال��ع��دا م��ا بيهم محنا
ع��ل��ي��ك ح��س��ي��ن ظ�����لّ ظ���ه���ره م��ح��ن��ا
ت��ش��اب��ك آه وه����لّ دم��ع��ه اع��ل��ى خ� ّي��ه
لو لم يكن في حقّ الع ّبا�س � اّإل حديث الإمام ال�صادقQ

عمنا
في ح ّقه لكفى به ف�ضيلة وكرامة حيث قال « :Qكان ّ
علي نافذ الب�صيرة� ،صلب الإيمان ،جاهد مع �أبي
الع ّبا�س بن ّ
عبداهلل و�أبلى بال ًء ح�سناً وم�ضى �شهيداً».
وكذلك حديث الإمام زين العابدينQفي حقّه...« :
رحم اهلل الع ّبا�س ،فقد �آثر و�أبلى وفدى �أخاه بنف�سه ح ّتى
ُقطعت يداه ف�أبدل اهلل ع َّز َّ
وجل بهما جناحين يطير بهما مع
المالئكة في الج ّنة ،كما جعل لجعفر بن �أبي طالب ،Q
و� َّأن للع ّبا�س عند اهلل ع َّز َّ
وجل منزلة يغبطه بها جميع ال�شهداء
يوم القيامة» .وقد ورد في حقّه عن �أمير الم�ؤمنينQوالده
�أحاديث تب ّين عل ّو ف�ضله ومقامه ومنزلته منهاَّ �« :إن ولدي
الع ّبا�س َّ
زق العلم ز ّقاً».
وكان له �أربع وثالثون �سنة ,وكما ي�صفه الم�ؤ ِّرخون كان �أعلم
�أ�صحاب الح�سين و�أ�شجعهم ،وكان بط ًال فار�ساً وبين عينيه �أثر
ال�سجود ،وكان جميل الطلعة و�سيماً في مح ّياه ولذا ُل ِّق َب بقمر
بني ها�شم .يركب الفر�س المط ّهم ورجاله ّ
تخطان في الأر�ض،
�صبوراً على الطعن في ميدان الكفاح والحروب .وكان معه لواء
الح�سين Qاللواء الأكبر فهو قائد الجي�ش ،ولذلك كان
والتوجه للميدان قائ ًال� :أخي
الح�سين Qيمنعه من البراز
ّ
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�إن �أنت م�ضيت تف َّرق ع�سكري ،و�آل جمعي �إلى ال�شتات .ح ّتى
حينما لم يبقَ مع الح�سين �أحد من �أ�صحابه كان الح�سين يقول
له نف�س هذه المقالة .و�إنَّما �أذن له يوم عا�شوراء �أن ينطلق �إلى
المعركة لي�ستقي الماء للعطا�شى والأطفال ولذا ُ�س ِّم َي ال�سقاء.
يذكر الم�ؤ ِّرخون �أنَّه ّلما كاتب عم ُر بن �سعد عبيدَ اهلل بن زياد في
�أمر الح�سينQوكتب �إليه على يدي �شمر بن ذي الجو�شن
لعنه اهلل بمنازلة الح�سينQونزوله �أو بعزله وتولية �شمر العمل،
ّ
عمته �أ ّم البنين
قام عبد اهلل بن �أبي
المحل بن حزام ...وكانت ّ
�أ ّم الع ّبا�س ،فطلب من عبيد اهلل كتاباً ب�أمان الع ّبا�س و�إخوته (عبد
اهلل وجعفر وعثمان �أو عون) وقام معه �شمر في ذلك فكتب �أماناً
و�أعطاه لعبيد اهلل ،فبعثه �إلى الع ّبا�س و�إخوته مع مولى له ُيقال
فلما ر�أوه قالوا له :قل لهَّ � :إن ال حاجة
له كزمان ،ف�أتى به �إليهمّ ،
لنا في �أمانكم� ،أمان اهلل خي ٌر من �أمان ابن �سم ّية .ووقف ال�شمر
لعنه اهلل في اليوم التا�سع �إزاء خيم الح�سينQو�صاح� :أين
حينئذ جال�ساً بين
بنو �أختنا؟ �أين الع ّبا�س و�إخوته؟ وكان الع ّبا�س ٍ
يدي الح�سين ف�أطرق بر�أ�سه حيا ًء من الح�سين ،ف�صاح ال�شمر
ثانياً وثالثاً ،فالتفت الح�سين �إلى �أخيه الع ّبا�س وقال� :أخيُ ،قم
وانظر ماذا يريد هذا الفاجر .فقام الع ّبا�س وركب جواده و�أقبل

�إليه فقال له :ما تريد يا ابن ذي الجو�شن؟ فقال� :أبا الف�ضل هذا
كتاب من ابن زياد يذكر فيه �أنّك �أنت الأمير على هذا الجي�ش،
و�أنت و�إخوتك �آمنون فال تع ّر�ض نف�سك للقتل ،فقال له الع ّبا�س:
لعنك اهلل ولعن �أمانك �أت�ؤ ِّمننا وابن ر�سول اهلل ال �أمان له؟ ويلك
�أفبالموت تخ ّوفني و�أنا المميت خ ّوا�ض المنايا؟ فرجع ال�شمر
لعنه اهلل ولوى عنان جواده ،ورجع �أبو الف�ضل كالأ�سد الغ�ضبان،
فا�ستقبلته الحوراء زينب  Oوقد �سمعت كالمه مع ال�شمر،
قالت له� :أخي �أحدّ ثك بحديث ,قال :حدّ ثي يا زينب لقد حال
وقت الحديث ،قالت :اعلم يا بن والدي ّلما ماتت �أ ّمنا فاطمة
قال �أبي لأخيه عقيل� :أريد منك �أن تختار لي �إمر�أة من ذوي
البيوت وال�شجاعة ح ّتى �أ�صيب منها ولداً ين�صر ولدي الح�سين
ِّ
تق�صر يا �أبا
بطف كربالء ،وقد ا ّدخرك �أبوك لمثل هذا اليوم فال ّ
الف�ضل.
فلما �سمع الع ّبا�س كالمها ّ
تمطى في ركاب �سرجه ح ّتى
ّ
ت�شجعينني و�أنا بن �أمير
قطعهما وقال لها� :أفي مثل هذا اليوم ِّ
الم�ؤمنين؟!
ي����خ����ت����ي األخ��������وك��������مْ ي����وصّ ����ون����ه
ب�����ح�����زام ظ����ه����ره اوض����������وه اع���ي���ون���ه
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اس����ك����ون اع���ل���ه ب��خ��ت��ك ي��م��ح��زون��ه
ب����ال����شِّ ����دّ ة أع������وف اح���س���ي���ن اخ���ون���ه
ي����خ����ت����ي وح��������ق ش����ي����ب����ات أب����ون����ه
ه�����ال�����ي�����وم أرجّ ال������ك������ون دون������ه
وال��������ق��������وم أخ������� ّي�������ك ي����ع����رف����ون����ه
او ح�����رب�����ه ال�����س�����اب�����ق ي����ذك����رون����ه
ص����اح����ت ه��ل��ا اب����ص����اح����ب ال���غ���ي���رة
ي�����ا س�����ورن�����ه او ف����خ����ر ال���ع���ش���ي���رة
خ������وي������ه ن�����زل�����ن�����ه اب�����غ�����ي�����ر دي�������ره
او خ����ل����اّ ك أب���������وك إل�����ن�����ه ذخ����ي����ره
ه���ل���ا وه����ل����ا اب��������راع��������ي ال������م������روه
ي�������ا ل�����خ�����وّت�����ك ل����ح����س����ي����ن خ�������وّه
ي�����ا ل���ب���ي���ك ح����ي����ل اخ�����ت�����ك ت���گ���وه
ي������ ّل������ي ت������گ������وم اب�����غ�����ي�����ر ن����خ����وة
يق�صر الع ّبا�س في ّ
مهماته ،حر�س الخيام ،حمل
نعم لم ّ
كل ّ
ال�سقّاء لعطا�شى
راية الحرب في و�سط الأ�صحاب ،وكان هو ّ
كربالء يوم ال�سابع من المح ّرم ا�ست�سقى الماء مع جملة من
�أ�صحاب الح�سين و�سقوا العطا�شى من الأطفال والن�ساءّ .ثم
كان الح�صار والت�شديد على منع و�صول الح�سين و�أ�صحابه

فلما كان اليوم العا�شر �أغمي على بع�ض الأطفال
�إلى الماءّ .
من العط�ش ،و�أقبل بع�ضهم متع ّلقاً بالع ّبا�س  Qوهم ينادون
عم �أبا الف�ضل الظم�أ الظم�أ العط�ش العط�ش قد قتلنا (ف�صار
ّ
يتو�سلون �إليه ويتع ّلقون بثيابه ،ف�أذن له
يبكي لحالهم) وهم ّ
الح�سين Qلطلب الماء للأطفال والعطا�شى ،وو ّدعه باكياً،
وانطلق نحو الميدان كالأ�سد الغ�ضبان م ّتجهاً نحو الم�شرعة.

�أَ َو َت ْ�ش َت ِكي ال َعطَ َ�ش ال َف ِ
الم ْف َع ُم
واط ُم ِع ْن َد ُه َو ِب َ�ص ْد ِر َ�ص ْع َد ِت�� ِه ال ُف َر ُ
ات ُ

�أحاط به من كانوا ّ
موكلين بالفرات ،ورموه بالنِّبال ،فجعل
يقاتلهم كقتال �أبيه �أمير الم�ؤمنين فال ترى � اّإل ر�ؤو�ساً تتطاير
و�أج�ساداً ترتمي بين يديه.
َو َث َن��ى �أَ ُبو ال َف ْ�ضلِ ال َفوا ِر َ�س ُن َّك�صاً
َ��ر ذُو َب�أَ ٍ
���س َل�� ُه ُم َت َق ِّدم��اً
َم��ا ك َّ
��ن �أَ ِبي�� ِه َ�ش َجا َع ًة
َبطَ ��لٌ َت َ��و َّر َث ِم ْ

��م َ�أ ْن ُي ْه َز ُم��وا
َ��ر� ْأوا َ�أ َ�ش َّ
��د َثبا ِت ِه ْ
ف َ
��د ُم
الم َت َق ِّ
َ��ر َو َر ْ�أ ُ�س�� ُه ُ
�إ اِّل َوف َّ
ال�ضال َل�� ِة ُت ْرغ َُم
ِفي َها �أُ ُن ُ
��وف َب ِني َّ

فانهزموا وك�شفهم عن الم�شرعة بعد �أن قتل منهم مقتلة
أح�س ببرد الماء وقد
كبيرة ,و�صل �إلى الماء ،ركز اللواء وحين � َّ
َّ
كظه العط�ش ،وقلبه كالحجر من الظم�أ ،اغترف غرفة لي�شرب،
تذكر عط�ش الح�سينّ Q
�أدناها من فمه لكنّه ّ
تذكر �شفتي �أبي
عبد اهلل كيف �ش ّقتا من الظم�أّ ،
تذكر كبد الح�سين كيف تف ّتت
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من العط�ش ،فرمى الماء من يده ،وقال :ال واهلل ال �أ�شرب الماء
و�أخي الح�سين عط�شانّ .ثم �أن�ش�أ يقول:
ي��ا نَ ْف ُ�س ِم ْن َب ْع ِ
الح�سينِ ُهو ِني
��د ُ
الم ُن ِ
��ون
َه��ذا ُح َ�س ٌ
ي��ن َوا ِر ُد َ
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��د ُه ال كُ ْن ِ
��ت �أَ ْن َت ُكو ِن��ي
َو َب ْع َ
الم ِعي��نِ
َو َت ْ�ش َر ِب َ
ي��ن َب��ا ِر َد َ

ورد في زيارة الع ّبا�س:
نعم الأخ الموا�سي لأخيه الح�سين .هذه هي الموا�ساة وهذه
غاية الوفاء.
غ����رف غ��رف��ه اب��ي��م��ي��ن��ه اوراد ي��ش��رب
وق���ل���ب���ه م����ن ال���ع���ط���ش ن����ي����ران ي��ل��ه��ب
ذك����ر ك���ب���ده ع��ض��ي��دة وال���دم���ع صب
ذب�����ه واع�����ل�����يّ گ�����ال ال����م����اي ي��ح��رم
اشلون اش��رب وخ��وي حسين عطشان
او س��ك��ن��ه وال���ح���رم وأط���ف���ال رض��ع��ان
وظ����ن ق��ل��ب ال��ع��ل��ي��ل ال��ت��ه��ب ن��ي��ران
ي���ري���ت ال����م����اي ب���ع���ده الح���ل���ه اوم����ر
ّثم ملأ القربة وحملها على كتفه وخرج من الم�شرعة،
فا�ستقبلته جموع الأعداء ،و�صاح ابن �سعد (لع) :اقطعوا عليه
طريقه (�إن و�صل الماء �إلى الح�سين لأفناكم عن �آخركم).

فلما ر�أى الع ّبا�س ذلك منهم حمل عليهم ب�سيفه وهو يقول:
ّ

الم َ�صا ِل ِ
يت ِل َقى
اَل �أَر َه ُ
الم ْو ُت َزقَا َح َّتى �أُ َو َارى ِفي َ
الم ْ��و َت �إِذا َ
��ب َ
ال�سقا
ا���س �أَ ْغ ُ
الم ْ�صطَ َفى الطُّ ْه ِر َوقا �إِ ِّن��ي �أَن��ا ال َع َّب ُ
نَ ْف ِ�سي ِ إل ْبنِ ُ
��دو ِب ِّ
الم ْل َت َقى
َوال �أَ ُ
���و َم ُ
خ����اف َ
��و َت َي ْ
ال��م ْ

فرموه بالنّبال من ّ
كل جانب ح ّتى �صار درعه كالقنفذ من
كثرة ال�سهام ،ولم يقدروا عليه مواجه ًة ،فكمن له زيد بن ورقاء
من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل لعنهما اهلل ،ف�ضربه على
يمينه بال�سيف فقطعها.
واع ّبا�ساه وامظلوماه..
ف�أخذ ال�سيف ب�شماله وهو يقول:

��ن ِدي ِن��ي
��م َي ِمي ِن��ي �إِ ِّن��ي �أُ َحا ِم��ي َ�أ َب��داً َع ْ
واهلل �إ ِْن َقطَ ْع ُت ُ
��ي الطَّ ِاه�� ِر الأَ ِمي��نِ
��ن إِ� ٍ
َو َع ْ
م��ام َ�ص��ا ِد ِق َالي ِقي��نِ نَ ْج��لِ ال َّن ِب ِّ

وقاتل ب�شماله ح ّتى �ضعف عن القتال وقد �أعياه نزف الدم،
فكمن له حكيم بن الطفيل لعنه اهلل ف�ضربه بال�سيف على �شماله
فقطعها من الزند ،ومع هذا لم يجزع ولم يت�أ َّوه ّ
همه كان
وكل ّ
�أن يو�صل القربة �إلى المخ ّيم �إلى العطا�شى (فجعل يهرول بال
يدين في �ساحة المعركة واع ّبا�ساه و�س ّيداه) وهو يقول:

167

��ن ُ
الج َّب��ا ِر
���س ال َت ْخ َ�ش ْي ِم َ
الك َّفا ِر َو َ�أ ْب ِ�ش��رِي ِب َر ْح َم�� ِة َ
ي��ا نَ ْف ُ
��م ي��ا َر ِّب َح َّ��ر ال َّن��ا ِر
ق ْ
��م َي�س��ا ِري َف أ�َ ْ�ص ِل ِه ْ
َ��د َقطَ ُع��وا ِب َب ْغ ِي ِه ْ
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وبينما هو يهرول على هذه الحال بال يدين  -يا م�ؤمنون يا
موالون� -أتته ال�سهام من ّ
كل جانب ،ف�أ�صاب �سهم القربة ف�أريق
ما�ؤها ،فوقف الع ّبا�س متح ِّيراً �إذ �أتاه �سهم ف�أ�صاب �صدره و�سهم
�آخر �أ�صاب عينه اليمنى ف�أطف�أها وجمدت الدماء على عينه
حديد
الي�سرى ،وجاء �إليه رجل من بني تميم ف�ضربه بعمو ٍد من ٍ
أر�ض �صريعاً ونادى ب�أعلى �صوته :عليك
على ر�أ�سه فخ َّر �إلى ال ِ
منّي ال�سالم �أبا عبداهلل �أدركني يا �أخي...
�ساعد اهلل قلب الح�سين ّلما ر�أى الراية تهوي �إلى الأر�ض
و�سمع الع ّبا�س يناديه (يا �أخا �أدرك �أخاك) (وهذه الكلمة المناداة
بالأخوة لم ي�سمعها الح�سين من الع ّبا�س طيلة حياته ،بل كان
يناديه �س ّيدي وموالي احتراماً وتقديراً ،والح�سين يطلب منه �أن
ينادي بيا �أخي فك� ّأن الع ّبا�س �أراد �أن يفرح قلب الح�سين في �آخر
لحظة له).
�أ�سرع الح�سين مف ّرقاً الأعداء عن م�صرع �أخيه ويقاتلهم
ويقول �إلى �أين تف ّرون وقد قتلتم �أخي؟ ح ّتى انك�شفوا بين يديه.
يقول بع�ض الرواة قبل �أن ي�صل الح�سين �إلى �أخيه الع ّبا�س ط�أط�أ

ر�أ�سه �أخذ �شيئاً ّثم ق ّبله ،و�إذا هما ك ّفا الع ّبا�س ..ح ّتى اقترب من
ظن �أنَّه قاد ٌم من
م�صرعهّ ،لما �سمع الع ّبا�س وقع �أقدام من حوله َّ
الأعداء جاء ليح ّز ر�أ�سه فخاطبه :يا هذا باهلل عليك �أمهلني ح ّتى
وي�شمني و�أتز ّود
أ�شمه ّ
ي�أتي � ّإلي �أخي الح�سين (ف�أقبله ويق ّبلني و� ّ
فلما �سمع الح�سين ذلك من الع ّبا�س ور�أى
منه ويتز ّود منّي)ّ .
حاله قطيع اليدين ّ
مخ�ضب الجبين ،ال�سهم نابت في �إحدى
العينين ،والدم والتراب على الأخرى ،العلم مم ّزق �إلى جنبه
والقربة مخ ّرقة ،هوى عليه منادياً� :أخي ع ّبا�س �أنا �أخوك ح�سين،
ّثم �صاح :وا �أخاه واع ّبا�ساه واق ّرة عيناه ،واق ّلة نا�صراه ،الآن انك�سر
ظهري ،الآن ق ّلت حيلتي ،الآن �شمت بي عد ّوي.
خ��وي��ه ان��ك��س��ر ظ��ه��ري وال أق���در أق��وم
ص���رت م��رك��ز ي��ا خ���وي ل��ك��ل ال��ه��م��وم
ي��خ��وي��ه اس��ت��وح��دون��ي ع��گ��ب��ك ال��ق��وم
وال واح���������د ع���ل���ي���ه ب����ع����د ي���ن���غ���ار
�����س ح���س���ي���ن ي��م��ك
ي�����ا ع����� ّب�����اس ح� ّ
خ��وي يبكي وخِ � َ�ض��ب دمعه وي��ا دمك
واهلل ح���اي���ر ي���ا ب���و ف���اض���ل بجسمك
خ��وي وسكنه تسلِّي الطفل باسمك
تقله ساعة ويجيب الماي عمك
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وبينما الح�سين وا�ضعاً ر�أ�س الع ّبا�س في حجره ،و�إذا بالع ّبا�س
يرفع ر�أ�سه ي�ضعه على التراب ،ف�أخذه الح�سين وو�ضعه في
حجره ّثم �أعاد الع ّبا�س ر�أ�سه �إلى التراب ،وفي الم ّرة الثالثة
قال الح�سين� :أخي ع ّبا�س لماذا ت�صنع هكذا؟ (يعني هذه �آخر
�ساعة �أتو ّدع منك) قال الع ّبا�س� :أخي يا نور عيني كيف ال �أ�صنع
هكذا و�أنت الآن جئتني و�أخذت بر�أ�سي ،ولكن بعد �ساعة من
يرفع ر�أ�سك عن التراب؟ هذه موا�ساة الع ّبا�س لأخيه ,ولهذا نقر�أ
في الزيارة (نعم الأخ الموا�سي لأخيه).
يگله خويه يحسين خل راسي بمكانه
او للخيم روح يحسين خليني عله التربان مطروح
ترضه ان��ا بحضنك أع��ال��ج نزعة ال��روح
وان��ت تموت اعله ال��ث��رى مخمود األنفاس
�آجركم اهلل وبينما الح�سين عند �أخيه �أبي الف�ضل �إذ �شهق
�شهق ًة وفارقت روحه الدنيا ف�صاح الح�سين وا �أخاه وا ع ّبا�ساه.
بكمه وهو ينادي :وا �أخاه
محني الظهر يكفكف دموعه ّ
قام ّ
وا ع ّبا�ساه.
رجع �إلى المخيم (كيف يخبر زينب و�سكينة وباقي العائلة؟)
�أقبل �إلى خيمة الع ّبا�س ،ف�أ�سقط عمودها ،عندها ارتفعت

الأ�صوات بالبكاء والنحيب ونادت زينب وا �أخاه وا ع ّبا�ساه وا
�ضيعتنا بعدك.
وبكى الح�سين معهن ونادى وا �ضيعتنا بعدك �أبا الف�ضل.
���ش َك ِت َيب ِت��ي َو ِك َنانَ ِتي
ا���س ك َْب َ
َع َّب ُ
�أَ َو َل ْ�س َت َت ْ�س َم�� ُع َز ِي َن َباً َت ْد ُعوكَ َم ْن
��ت َت ْ�س َم ُع َم��ا َت ُق ُ
ول ُ�س َك ْي َن ٌة
�أَ َو َل ْ�س َ

َو َ�س��ر َِّي ق َْو ِمي َب ْل َ�أ َع�� َّز ُج ُنو ِدي
ماي �إذا ال ِعدا نَ َه ُرو ِني؟!
ِلي يا ِح َ
��ن َي ْح ِمي ِني؟!
َع َّما ُه َي ْو َم الأَ ْ�س ِر َم ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

�أُ َّم��ا ُه َخ َّ��ر َعلَ��ى ال ُف َ��ر ِات ِل َوا ِئي
�أُ َّم��ا ُه َي��ا �أُ َّم َالب ِني��نِ �أَ َم َّ�ض ِن��ي
َل ْه ِفي َعل َْي�� ِه َوق َْد ُ�أ ِري�� َع ِل َم ْ�ص َر ِعي
�أُ َّم��ا ُه َل ْي َت ِ
��د َجنا َز ِتي
��ك كُ ْن ِت ِع ْن َ
َي ْد ُع��و ك ََ�س ْر َت الظَّ ْه َر م ِّن ْي َيا �أَ ِخي
َم��ا َه َّد ِن��ي َي��ا ُ�أ ُّم ق َْ�س َو ُة َم��ا َج َرى
��د ُب َم ْ�ص َر ِعي
�أُ َّم��ا ُه َوال َّز ْه َ��را ُء َت ْن ُ
َل ْم �أَنْ َ�س َل َّما �أَ ْن َه َو ْي ُت َعلَى ال َّث َرى
ْ��ت َو َل ْم َتذُ ْق
ا���س َيا َو َل ِدي ُق ِتل َ
َع َّب ُ
ف ََ�ص َر ْخ ُت �أَ ْد ِر ْك ِن��ي �أُ َخ َّي ف ََج َاء ِني
��ار ِان َت ْ�س َت ِع ِ
��ن َج َوا ِر ِحي
��ران َب ْي َ
نَ َ
��ن ْا�س ِت َغا َث ِة َز ْي َن ٍب
َو َلظً��ى َي ُ�ش ُّب ِم َ
�أُ َّم��ا ُه َم��ا َف َع��لَ ال َع ُم��و ُد ِب َها َم ِت��ي
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��ت َم ْخ ُ�ضوباً ِب َف ْي ِ
���ض ِد َما ِئي
َو َه َو ْي ُ
َح ُ
الح�سينِ َوق َْد َجثا ِب�إ َزا ِئي
��ال ُ
َف�أَ�س��الَ �أَ ْد ُم َع�� ُه َعلَ��ى �أَ ْ�شال ِئ��ي
ي��ن َي ْم�� ُز ُج َد ْم َع�� ُه ِب ِد َما ِئ��ي
َو ُح َ�س ُ
َ��د َه َّد ِن��ي َي��ا ُ�أ ُّم َ�ص ْ��و ُت َع َزا ِئي
ق ْ
��ت ِل َ�س ِّي ِ
��دا ِء
��د ُ
ال�ش َه َ
��ن َب َك ْي ُ
َل ِك ْ
��ن ُب َكا ِئ�� ِه َو ُبكا ِئ��ي
��وح َب ْي َ
َو َت ُن ُ
��د َب َالب ُت ِول َي ُف ُّت ِف��ي �أَ ْح َ�شا ِئي
َن ْ
ِي��ب ال َّنا ِئ��ي
��اء ف ََو َا�س ْي َ
��ت ال َغر َ
َم ً
��دو َو َي ْع ُث ُ��ر ِف��ي َ�ش ًج��ى َو ُب َكا ِء
َي ْع ُ
الح َ�سي��نِ َونَ ْد َب�� ُة ال َّز ْه َ��را ِء
ُح�� ْزنُ ُ
الم��ا ِء
َو َح ِني��نِ َ�أ ْ�ش ُب ِل َه��ا ِل َب ْ��ر ِد َ
��ن ُح ْز ِني ِل َق ْت��لِ ِ�س َقا ِئي
ِب�أَ َ�ش َّ
��د ِم ْ
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شعبي:
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ي�����ع����� ّب�����اس ه��������ذا ح����س����ي����ن ي���مّ ���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 ال�����م�����اي ع���مّ ���ك
تعنه ام���ن ال��خ��ي��م للعلگمي احسين
يصيح ابصوت يعضيدي اوگعت وين
ب��ع��د م��ا ش���وف درب����ي ي��ا ض���وه العين
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 المصيبة
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 وال����ج����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 ال����ج����ود م��ت��ع��ل��ك ب��ك��ت��رك
وش����وف ازن�����ود ال���ك م���ن غ��ي��ر كفين
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��ي��ن
أبو ذ ّية:

ال����ده����ر م����ا ي�����وم ف���رح���ن���ي وال���ي���س���ار
ع���ل���ي ل��م��ل��م م��ح��اش��ي��م��ه وال���ي���س���ار
وق�������ف ع����� ّب�����اس ي���م���ن���ه وال ي���س���ار
ي��ص��ي��ح آه ع���ل���ى س��ك��ن��ه م����و ل���د ّي���ه
ُيروى � ّأن �أمير الم�ؤمنين ,Qكان جال�ساً في الم�سجد وحوله
الح�سن والح�سين ,Lوالع ّبا�س و�إذا بالح�سين يقول� :إنّي
�صبي �صغير وجاء �إلى �أ ّم البنين فقال
عط�شان ,فقام الع ّبا�س وهو ّ
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
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يت�ص ّبب على كتفيه ,ح ّتى جاء به �إلى �أخيه الح�سين,Q
فلما ر�آه �أمير الم�ؤمنين� ,Qصاح :ولدي ع ّبا�س� ,أنت �ساقي
ّ
ف�سمي عند ذلك بال�س ّقاء..
عطا�شى كربالءّ ,
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
�أخي��ه الح�سين بالبراز ,فبكى الح�سي��ن Qوقال :يا �أخي �أنت
�صاح��ب لوائي ,ف�إذا م�ضيت تف ّرق ع�سكري ,فقال له الع ّبا�س :قد
�ض��اق �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�س��ه و�أخذ رمحه والقربة وق�صد نح��و الفرات ف�أحاط به من كانوا
مو ّكلين بالفرات ورموه بالنب��ال فحمل عليهم الع ّبا�س وقتل منهم
فلما �أراد �أن ي�شرب
مقتلة عظيمة وف ّرقهم عن الماءّ ,ثم دخل الماء ّ
غرف غرفة فذكر عط�ش الح�سين Qو�أهل بيته ,فرمى الماء من
يده وجعل يقول:

َي��ا نَ ْف ُ�س ِم ْن َب ْع ِ
��د ُه ال كُ ْن ِ
��ت أ�َ ْن َت ُكو ِن��ي
الح َ�سينِ ُهو ِني َو َب ْع َ
��د ُ

الم ُن ِ
الم ِعي��نِ
ي��ن َب��ا ِر َد
��ون َو َت ْ�ش َر ِب َ
َه��ذا ُح َ�س ْي ٌ
َ
��ن َوا ِر ُد َ
َت��اهلل َم��ا َه��ذَ ا ِف َع��الَ ِدي ِن��ي َوال ِف َع��الَ َ�ص��ا ِد ِق َالي ِقي��نِ

الحويزي:
يقول ال�شيخ عبد الح�سين
ّ

الم ِع َين َو ِم ْن ُه َق��طُّ َما ْار َت َف َعا
الح َ�س ْينِ ظَ ماً َع َ
َو ُمذْ َتذَ كَّ َر ِم ْن َقل ِْب ُ
��اف َ
��ن �أَنَا ِم ِل�� ِه َ�شا َد ْت َل ُه ِب َف َرا ِد ِ
ي���س ال ُعلَى غُ َرفَا
َوغ َْرفَ�� ٍة ق ْ
َ��د َر َما َه��ا ِم ْ

ه����ذا ال���م���اي ي���ج���ري ب���ط���ون ح��ي��ات
واذوق����ه گ��ب��ل خ��وي��ه اح��س��ي��ن هيهات
واظ���ن طفله يويلي م��ن العطش مات
واظ�����ن م���وت���ي ق����رب وال����م����وت گ��در
ّثم ملأ القربة من الفرات وحملها على كتفه وخرج من الم�شرعة
فا�ستقبلته الكتائب و�صاح ابن �سعد :اقطعوا عليه 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 ..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
��م َي ِمي ِن��ي �إِ ِّن��ي �أُ َحا ِم��ي َ�أ َب��داً َع ْ
واهلل �إ ِْن َقطَ ْع ُت ُ
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��ي الطَّ ِاه�� ِر الأَ ِمي��نِ
��ن إِ� َم ٍ
َو َع ْ
��ام َ�ص��ا ِد ِق َالي ِقي��نِ نَ ْج��لِ ال َّن ِب ِّ

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

الج َّب��ا ِر
َ
َي َ�س��ا ِري

فجعل 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 ال��م��ي وح��ش��اه��ا
ّثم جاء �سهم �آخر ف�أ�صاب �صدره و�آخر وقع في عينه ,وبينما
يدان فيقاتل بهما وال ماء في�أتي به �إلى
الع ّبا�س كذلك ال ِ
المخيم .وقف حائراً ال يدري ما ي�صنع ,و�إذا بلعين جاء �إليه
و�ضربه بعمود 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:
الفار�س �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؟..
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....
الج ِبي��نِ َو ِد ْر ُع�� ُه
�أَ ْل َف��ا ُه َم ْ�شقُ��وقَ َ
َو ُم َ�صا ُب�� ُه ِب َح َ�ش��ا ُه �أَ َّث َ��ر َو ْج ُع�� ُه

َب ٍ
��ن َن ْز ُع ُه
���س ُي ْم ِك ُ
��ان َعل َْي�� ِه َو َل ْي َ
َ��ب ُم ْن َح ِني��اً َعل َْي�� ِه َو َد ْم ُع�� ُه
َف�أَك َّ
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صَ ��� َب���غَ ال � َب� ِ�س��ي� َ�ط كَ ��� َأ َّن���م���ا ُه���� َو َع��� ْن���دَ ُم
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
ال��م��آت��م دوم إل���ه ول��ح��س��ي��ن ينصاب
ل��م��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 ِ
��دي ِف��ي كُ لِّ ُم ْع َت َ��ر ٍك ِب ِه
��ن ُه َو َجا ِم ٌع
ِل َم��نِ ال ِّل َوا �أُ ْع ِطي َو َم ْ
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�أَ ْ�س ُط��و َو َ�س ْي َف ِح َم َاي ِت��ي ِب َي ِمي ِني
َ�ش ْم ِلي َو ِفي َ�ض ْن ِك ال ِّز َح ِام َي ِقي ِني

خويه أب��و الفضل گلي وي��ن الكفوف
يگله يخويه اتقطعت ما بين الصفوف
دمي على عيني جمد يحسين 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 احسين 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������بّ������اس ي������ا ط����ي����ب ال����خ����وه
ي�����ا ع����� ّب�����اس ب���ي���م���ن ب���ع���د رج������واي
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 ب��م��ص��اب��ك اع���داي
ث��م انحن��ى الح�سين عل��ى �أخيه �أب��ي الف�ض��ل ليحمله �إلى
ّ
المخ ّيم ,فقال له الع ّبا�س� :إلى �أين تريد يا �أخي؟ فقال له الإمام
الح�سي��ن� :Qأريد �أن �أحملك �إل��ى المخ ّيم ,فقال الع ّبا�س:
�أخ��ي بحقّ ج��دّ ك ر�سول اهلل علي��ك �أن ال تحملني ودعني في
مكان��ي هذا ,فق��ال له الإمام :لماذا يا �أخ��ي وكيف �أتركك هنا
�ستح من
بي��ن الأعداء؟ فقال الع ّبا�س� :أخ��ي �أبا عبد اهلل لأنّي ُم ٍ
�سكين��ة وق��د وعدتها بالماء ول��م �أ�أتها به ,وبينم��ا الح�سين عند
�أخي��ه و�إذا به �شهق �شهقة وفا�ض��ت روحه الطاهرة ,رحم اهلل من
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ن��ادى :واع ّبا�ساه ,وامظلوماهْ � ,أي وا�س ّيداه ,فقام من عنده الإمام
الح�سي��ن 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��و
ي�����ع����� ّب�����اس ظ�����ه�����ري ان����ك����س����ر ت����وه
ي������اع������ ّب������اس ي�������ا ط�����ي�����ب ال�����خ�����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 ج��اء الح�سين �إلى المخ ّيم فر�أته ابنت��ه �سكينة وقالت :يا
عم��ي الع ّبا�س؟ �أراه قد �أبط�أ علينا وق��د وعدنا بالماء؟
�أبت��اه �أين ّ
فلما
عمك قد ُقتلّ ,
فعند ذلك بك��ى الإمام وقال لها :بن ّي��ة � ّإن ّ
�سمعت زينب �صرخت ونادت :وا�أخاه ,واع ّبا�ساه ,واق ّلة نا�صراه,
وا�ضيعت��اه بعدك ,فقال الح�سين� :Qإي واهلل وا�ضيعتاه بعده

وا انقطاع ظه��راه ..و�أرادت الحوراء زينب �أن تذهب �إلى م�صرع
ت�شمتي بنا
�أخيه��ا الع ّبا�س ,فقال لها الح�سي��ن� :أخ ّية ارجعي ال َّ
الأع��داء ,قالت :يا بن �أ ّمي ,ال تلمن��ي � ّ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��ال��م��ش��رع��ه ط��اح��ت اك��ف��وف��ه
أري����د أگ��ص��د وأط����ر ع��س��ك��ر ال��ك��وف��ه
وأگ����ل����ه ال���ح���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 َ
�لا
��ك قَا ِئ ً
� َألي ْ��و َم َ�س َار َعنِ َ
الكتا ِئ ِ
��ب ك َْب ُ�ش َها
��م َت َن ْم
� َألي ْ��و َم نَا َم ْ
��ت �أَ ْع ُي ٌن ِب َك َل ْ

��ان َعنِ َالي ِمي��نِ ُح َ�سا ُم َها
� َألي ْو َم َب َ
��دا ِة �إِ َما ُم َها
َاب َع��نِ ال ُه َ
� َألي ْ��و َم غ َ
��د ْت ُ �أ ْخ َ��رى َف َع�� َّز َم َنا ُم َه��ا
َو َت َ�س َّه َ

يا اهلل
***
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الليلة الثامنة
المجلس األ ّول:

الم ِن َّي�� ِة ِف��ي َالب َّري�� ِة َجا ِر
��م َ
ُحكْ ُ
ن��ت ُتر ِْي ُد َها
ُط ِب َع ْت َعلَ��ى ك ََد ٍر َو�أَ َ
الم ِن َّي�� ُة َي ْقظَ �� ٌة
فَال َع ْي ُ
���ش نَ ْ��و ٌم َو َ
��م ُع َج��ا ًال �إ َّن َم��ا
فَا ْق ُ�ض ْ��وا َم�آ ِر َب ُك ْ
َل ْي َ�س ال َّزمانُ َو� ْإن َح َر ْ�ص َت ُم َ�سا ِلماً
اَل َت�أ َم��نِ الأَ َّي��ا َم َي ْو َم��اً َب ْع َد َم��ا
ف ََج َع ْت ُح َ�س ْين��اً ِب ْاب ِن ِه َم ْن �أَ ْ�ش َب َه الْـ
َل َّم��ا َر�آ ُه ُم َقطَّ �� َع الأَ ْو َ�ص ِ
��ال ُملْ��ـ
الم َحا
نَ��ا َدا ُه َوالأَ ْح َ�ش��ا ُء َتل َه ُ
��ب َو َ
َي��ا ك َْوكَب��اً َم��ا ك ََان َ�أ ْق َ�ص َ��ر ُع ْم َر ُه
الخ ُ�س ْو ُف َعل َْي�� ِه ق َْبلَ َ�أ َوا ِن ِه
َع ِّج��لَ ُ
��ي َو َج��ا َو َر َر َّب�� ُه
َج��ا َو ْر ُت َ �أ ْع َدا ِئ ْ
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َم��ا َه ِ
َ��را ِر
الدنْ َي��ا ِب َ
��ذ ِه ُّ
��دا ِر ق َ
��دا ِر
��ن الأَ ْق��ذَ ا ِء َوالأَ ْك َ
َ�ص ْف َ��واً ِم َ
الم ْ��ر ُء َب ْي َن ُهم��ا َخ َي��الٌ َ�س��ا ِر
َو َ
الَ ْ�س َف��ا ِر
��ن ْ أ
��م َ�س َف ٌ��ر ِم َ
�أَ ْع َم ُاركُ ْ
ْ��ق ال َّز َم ِ
��دا َو ُة الأَ ْح َ��را ِر
ُخل ُ
��ان َع َ
الم ْخ َت��ا ِر
َ��د َر ْت ِب ِع ْت َ��ر ِة َ�أ ْح َم َ
غ َ
��د ُ
طْ��وا ِر
��ي َ�أ َ
ُم ْخ َت َ
��ار ِف��ي ُخلُ��قٍ َو ِف ْ
ـقى ِفي ال َّث َر ْى َيذْ ِر ْي َعل َْي ِه الذَّ ا ِري
ً
ِج ُ��ر َت ْ�س َت ِه��لُّ ِب َدم ِع َه��ا ِ
��د َرا ِر
الم ْ
��ب ا َلأ ْ�س َحا ِر
َوكَ��ذَ ا َت ُك ْ��ونُ ك ََو ِاك ُ
��دا ِر
ف ََم َح��ا ُه ْقب��لَ َمظَ َّن�� ِة ال ْإب َ
��ن ِج��وا ِر ِه َو ِج��وا ِري
َ�ش َّت َ
��ان ْبي َ
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شعبي:
ّ

گ��ع��د ع��ن��ده وش���اف���ه إم��غ��مّ ��ض العين
إب�����د ّم�����ه س����اب����ح م����ت����رّب ال���خ���دي���ن
م����ت����واص����ل ط���ب���ر وال����������راس ن� ّ�ص��ي��ن
ح���ن���ا ظ���ه���ره ع���ل���ى اب���ن��� ّي���ه وت��ح��سّ ��ر
ي���ب���وي���ه م����ن س���م���ع ي����مّ ����ك ون��ي��ن��ك
أو م��ن شبحت لعند ال��م��وت عينك
ل���ل���ع���ش���ري���ن م������ا ح����� ّل�����ن س��ن��ي��ن��ك
او ه��ات��ف��ن��ي ع��ل��ي��ك ال���ده���ر األگ��ش��ر
ولما ا�ست�شهد �أ�صحاب الح�سين ولم يبق معه � اّإل �أهل بيته،
ّ
علي الأكبر ِمن
علي الأكبر ،م�ست�أذناً بالبراز ،وكان ّ
تقدّ م ولده ّ
�أ�صبح النا�س وجهاً ،و�أح�سنهم خلقاً ،فنظر �إليه الح�سينQ
و�أرخى عينيه بالدموع ،و�أطرق �إلى الأر�ض بر�أ�سه ،ويقال� :إنَّه
أ�شمك
علي � ّإليّ � ...إلي� ...أو ّدعك وتو ّدعنيّ �،
قال له« :ولدي ّ
وت�شمني» ،فتعانقا حتى غ�شي عليهما.
ّ
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شعبي:
ّ

ي���وي���ل���ي م����ن ت�ل�اگ���و ع���ن���د ال������وداع
ام��ش��اب��گ ط����ول ل��م��ن ه�����ووا للگاع

ي���گ��� ّل���ه وال�����دم�����ع ب���ال���ع���ي���ن د ّف������اق
اب��ع��ب��رة ام���ك���سّ ���ره واب��گ��ل��ب خ � ّف��اگ
ي���ب���وي���ه اوداع���������ة اهلل ه�����ذا ال����ف����راق
ي���ب���وي���ه اش���ب���ي���دن���ه ه������ذا ال���م���گ���در
فلما �أفاق الح�سين رفع ر�أ�سه م�شيراً ب�سبابتيه �إلى ال�سماء،
ّ
«اللهم ا�شهد على ه�ؤالء القوم ،فقد برز �إليهم �أ�شبه النا�س
وقالَّ :
محمد ،Pوكنّا �إذا ا�شتقنا �إلى
ومنطقاً بر�سولك ّ
خَ لقاً وخُ ُلقاً ِ
اللهم امنعهم بركات الأر�ض،
نب ّيك نظرنا في وجه هذا الغالمَّ .
وف ّرقهم تفريقاً ،وم ّزقهم تمزيقاً ،واجعلهم طرائق قدداً ،وال تر�ض
الوالة عنهم �أبداً ،ف�إنّهم دعونا لين�صرونا ّثم عدوا علينا يقاتلوننا».
و�صاح بعمر بن �سعد« :قطع اهلل رحمك كما قطعت رحمي،
وال بارك اهلل لك في �أمرك ،و�س ّلط اهلل عليك من يذبحك على
فرا�شك».
ّثم تال قوله تعالى�} :إِ َّن اهلل ْا�ص َط َفى �آ َد َم َونُوحا َو� َآل �إِ ْب َر ِاه َيم
َو� َآل ِع ْم َر َان َع َلى ا ْل َعا َل ِم َين * ُذ ِّر َّية َب ْع ُ�ض َها ِمن َب ْع ٍ�ض َواهلل َ�س ِمي ٌع
َع ِلي ٌم{.
علي ذلك الدعاء من �أبيه علم �أنّه قد �سمح له.
ّلما �سمع ٌّ
علي الأكبر على الأعداء يقاتلهم وهو يرتجز ويقول:
فحمل ّ
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��ن َو َب ْي ِ
��ى ِبال َّن ِب��ي
الح َ�سينِ ْب��نِ َع ِلي َن ْح ُ
َ�أنَ��ا َع ِل ُي ْب ُ
��ن ُ
��ت اهلل �أَ ْو َل ْ
��ح َح َّت��ى َي ْن َث ِن��ي
الر ْم ِ
�أَ ْ�ض ِر ُب ُك ْم ِب َّ
ال�س ْي ِف َ �أ ْح ِمي َع ْن �أَ ِبي �أَطْ َع ُن ُك ْ
��م ِب ُّ
���ر َب غُ ��َل�ااَ ٍم َه��ا ِْ���ش ِ
��ي َع��لَ��وِي
َ
��م ٍّ
����ض ْ

�أخذ يقاتلهم قتال الأبطال ،حتى قتل على عط�شه منهم مقتلة
عظيمة ،وكان قد �أخذ منه العط�ش م�أخذه ،رجع �إلى �أبيه (لكن
ب�أ ّية حالة رجع...؟) رجع وجراحاته من ّ
كل جانب وهو يلوك
ل�سانه من �شدّ ة العط�ش ،وهو يقول� :أبه العط�ش قد قتلني ،وثقل
الحديد قد �أجهدني ،فهل �إلى �شربة ماء من �سبيل� ،أت ّقوى بها
على الأعداء؟!.
بني ارجع �إلى قتال عد ّوك،
ف�صاح الإمام« :Qوا غوثاهّ ،
ف�إنّي �أرجو �أن ال تم�سي حتى ي�سقيك جدّ ك الم�صطفى بك�أ�سه
الأوفى �شربة ال تظم�أ بعدها �أبدا».
شعبي:
ّ
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ي��گ � ّل��ه س��ه��ل��ه ي��ب��وي��ه ط��ل��ب��ت��ك ه��اي
ل����ك����ن ي���ع���گ���ل���ي اوم����������اي ع���ي���ن���اي
ام����ن����ي����ن اج����ي����ب����ن ش�����رب�����ة ال����م����اي
وال����ع����ط����ش م���ث���ل���ك ي���� ّب����س ح���ش���اي

ث��م و ّدع �أب��اه وو ّدع الن�ساء ورج��ع �إلى المي��دان ،عينا
ّ
الح�سينQت�ش ِّيعان��ه ،فل��م ي��زل يحمل عل��ى الميمنة
ويعيده��ا على المي�س��رة ويغو�ص في الأو�س��اط حتى قتل
منهم مقتلة عظيمة.
فلم يزل يقاتل قتا ًال �شديداً مع ما فيه من العط�ش ،فقال م ّرة
علي �آثام العرب �إن لم
بن منقذ العبدي� :إن م ّر بي هذا الغالم ّ
�أثكل �أباه به ،فلما م ّر به طعنه بالرمح في ظهره و�ضربه بال�سيف
على ر�أ�سه ففلق هامته ،واعتنق فر�سه ،فاحتمله �إلى مع�سكر
الأعداء ،و�أحاطوا به حتى ّقطعوه ب�سيوفهم �إرباً �إرباً.
فلما و�صلت روحه �إلى التراقي نادى برفيع �صوته :يا �أبتاه
ّ
عليك منّي ال�سالم ،هذا جدّ ي قد �سقاني بك�أ�سه �شربة ال �أظم�أ
بعدها ،ويقول لكّ � :إن لك ك�أ�ساً مذخورة.
ولما و�صل �إليه �أخلى رجليه من الركاب
ف�أتاه الح�سينّ Q
وانكب
معاً ،ورمى بنف�سه من على ظهر الجواد على م�صرع ولدهّ ،
عليه وا�ضعا خدّ ه على خدّ ه ،و�أخذ ي�صيح« :ولدي علي ،ولدي
ولما لم ي�سمع منه جواباً� ،صاح الإمام« :Qعلى الدنيا
علي»ّ ،
وغمها وبقي
هم الدنيا ّ
بعدك العفا� ،أ ّما �أنت فقد ا�سترحت من ّ
وغمها».
لهمها ّ
�أبوك ّ

189

نصاري:
ّ
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ي��ب��وي��ه گ����ول م��ن��ه��و ال���ش���رگ راس���ك
ي���ن���ور ال���ع���ي���ن م����ن خ���مّ ���د ان���ف���اس���ك
يعگلي م��ن ن��ه��ب درع����ك اوط��اس��ك
ي����روح����ي اش����ل����ون اش���وف���ن���ك ام��ط � ّب��ر
ّثم التفت الإمام �إلى �شباب بني ها�شم وقال »:احملوا �أخاكم
عل ّيا» ،ولكن كيف يحملونه وهو ّ
مقطع �إرباً �إرباً؟ �أقبلوا �إلى
علي الأكبر على ذلك
المخ ّيم وجاءوا بب�ساط وجمعوا جثمان ّ
الب�ساط وجاءوا به �إلى المخ ّيم ،هذا والح�سين يم�شي خلفهم
«بني قتل اهلل قوماً قتلوك ،ما �أجر�أهم على الرحمان،
ويقولّ :
وعلى انتهاك حرمة الر�سول».
فجا�ؤوا به �إلى الف�سطاط حيث الن�ساء وحرائر الر�سالة ينظرون
�إليه محمو ًالّ ،
مخ�ضباً بالدماء ،موزّعاً جثمانه بالطعن وال�ضرب،
فدخلن الخيمة وا�ستقبلنه بعويل :واعل ّياه ...وامظلوماه...
مهن عقيلة بني ها�شم زينب الكبرى �صارخة منادية:
تتقدّ ّ
يا حبيب قلباه ...وثمرة ف�ؤاداه ،ليتني كنت قبل هذا اليوم
عمياء.

شعبي:
ّ

ه����وت ف���وق���ه ت��ح��ب خ�����دّ ه وت��ش��مّ ��ه
وغ����دت ت��ص��ب��غ وج��ه��ه��ا ب��ف��ي��ض د ّم���ه
ع���س���ه ب���ع���ي���د ال���ب���ل���ه ت���گ��� ّل���ه ي��ع��مّ ��ه
ع��ل��ى ال���ت���رب���ان ن���اي���م ل��ي��ش ب��ه��ال��ح��ر
ّلما �أقبل الح�سين Qودخل الخيمة التي فيها ولده ،جل�س
عنده ينادي« :واولداه ..و�آعل ّياه»...
أبو ذ ّية:

ش����اف����ه وال���ن���ب���ل ش����اب����ك ع���ل���ي راح
ه������وه ف����وگ����ه اوص����ف����گ ع���ل���ي راح
ص�����اح ب���ص���وت ي���زي���ن���ب ع���ل���ي راح
ي���خ���وي���ه اظ����ل����مّ ����ت ال����دن����ي����ا ع��ل��ي��ه

��ن َز َم ٍ
��ان � ْأرغ َِد
الدنْ َيا ال َع َفا َم��ا َب ْع َ
الدنْ َيا َعلَ��ى ُّ
َف ْل َتذْ َه ِب ُّ
��د َي ْو ِم َك ِم ْ
ُ��ر َة ف َْرق ِ
َ��د
��ى َوغ َّ
ال��ر َد ْى َيا قَا َت��لَ اهلل َّ
َو َم َحا َّ
الر َدى ِم ْن�� ُه ِه�َل�اَ لَ ُد َج ً

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

َ�س ْل ك َْر َبلاَ ك َْم ِم ْن َح َ�شى ِل ُم َح َّم ٍد
��ق ِب َه��ا
��م َد ٍم َز ٍاك ُ�أ ِر ْي َ
َو َل َك ْ
الح َ�س ْينِ َت َر ْق َرق َْت
َو ِب َها َعلَى َ�ص ْد ِر ُ
��م
��ن ُذ�ؤَ َاب�� ِة َه ِا�ش ٍ
��ي ق ْ
َ��د ٍر ِم ْ
َو َع ِل ُّ
��ن َر ْي َحانَ�� ٍة َر َّيانَ�� ٍة
�أَ ْف ِد ْي�� ِه ِم ْ
��ن ُم َ��ر ِاق َن ِج ْي ِع�� ِه
ِهلل َب ْ
��د ٌر ِم ْ
الو ْري ِ
جار َي��ا
َم��ا ُء ِّ
ال�ص َب��ا َو َد ُم َ
��د َت َ
ال�ص َف ِ
��ي ُت َرا ُث ُه
َج َم َع ِّ
��ات ال ُّغ َّر َو ْه َ
ِف ْي َب� ِأ�س َح ْم َز َة ِفي َ�ش َجا َع ِة َح ْي َد ٍر
��ب َخال ِئقٍ
َو َت َ��را ُه ِف��ي ُخلُقٍ َو ِط ْي ِ
��د
َو َي���ؤُ ْو ُب َلل َّتو ِد ْي ِ��ع َو ْه َ��و ُم َكا ِب ٌ
َي ْ�ش ُك ْو ِل َخ ْي ِر �أَ ٍب ظَ َما ُه َوما ْا�ش َت َك ْى
��اع ُي�ؤ ِث ُ��ر ُه َعل َْي�� ِه ِبرِي ِق�� ِه
فانْ َ�ص ْ
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َ��م ْا�س ُت ِجذَّ ْت ِم ْن َي ِد
ُن ِه َب ْت ِب َها َوك ِ
ال�س ُي ْو ِف ُم َب َّد ِد
َوك َْم ُج ْث َم ِان ق ُْد ٍ�س ِب ُّ
َع َب ْرا ُت�� ُه ُح ْزن��اً ِ ألَ ْك َ��ر ِم َ�س ِّي ِ
��د
��ت َ�شما ِئ ُل�� ُه ِب ِط ْي ِ
الم ْح ِت ِد
َع َب َق ْ
��ب َ
��ت ِب َح ِّ��ر ظَ م��اً َو َح ِّ��ر ُم َه َّن ِ
��د
َج َّف ْ
الح َ�س��ا ُم ُل َج ْي َن�� ُه ِبال َع ْ�س َج ِد
َم�� َز َج ُ
��م َي ْخ ُم ِ
��د
ِف ْي�� ِه َو اَل ِه ُ
��ب َق ْل ِب�� ِه َل ْ
��ن كُ لِّ ِغطْ ر ِْي ٍ
��م َ�أ ْ�ص َي ِد
��ف َو َ�ش ْه ٍ
ِم ْ
هاب�� ِة َ�أ ْح َم ِد
ِب�إ َِبا ُ
الح َ�س ْي��نِ َو ِفي َم َ
��ي َم َح َّم ِ
��د
َو َب ِل ْي ِ
��غ ُنطْ ��قٍ كَال َّن ِب ِّ
ِلظَ َما ال ُف���ؤَا ِد َو ِلل َْح ِد ِ
الم ْج ِه ِد
ي��د ُ
ال�ص ِدي
الح َ�ش ْى� اَّإل إ� َلىالظَّ ا ِمي َّ
َظ َم�أَ َ
��م َي ْج ُم ِ
��د
َل ْ��و َ
كان َث َّم�� َة ِري ُق�� ُه َل ْ

193

شعبي:

ي��ب��وي��ه واج ق��ل��ب��ي ام����ن ال��ع��ط��ش ن��ار
شمس اوح��دي��د ت���دري وال��وگ��ت حار
ب���ك���ا اوگ����ل����ه ي���ب���وي���ه اوداع����������ة اهلل
اش����و ال��س��ان��ي ع��ل��ى ال��س��ان��ك ت��گ� ّل��ه
ل��������روح ال�����ج�����دي ال������ه������ادي وگ���ل���ه
ش���ب���ع ري���ح���ان���ت���ك م����ن أم���ت���ك ج���ور
س������گ������ان������ي ج������������دي اب�����ك�����اس�����ه
ي����ب����وي����ه او ه������ل ح����ض����ر َي����مّ ����ي
وال���������زه���������ره او ع�����ل�����ي ال������ك������رار
وي�������������������اه ال��������ح��������س��������ن ع������مّ ������ي
ي����ب����وي����ه او ب�����ك�����وا ع������د راس������ي
او ت������ح������ ُّن������وا ك����ل����ه����م اب�����دم�����ي
اوك������اس������ك م������ن ِت�����ج�����ي م����ذخ����ور
ي����ح����س����ي����ن او ب�����������ذل ج����ه����ده
أبوذية:
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ع��ل��ي األك��ب��ر ص��م��ت يحسين ون��ص��ار
ش��ب��اب اب��ن��ي وع��ل��ي��ه ب��ال��ق��ل��ب ون��ص��ار
ب��ع��دك م���ا ظ���ل ل��ب��وك أع�����وان وان��ص��ار
وب����ي����ه اگ����طَ ����ع����ت ي������وم ال���غ���اض���ري���ه

الحجة| في زيارة الناحية عند ال�سالم على
ورد عن الإمام ّ
قتيل من ن�سل
علي بن الح�سين« :Lال�سالم عليك يا �أ ّول ٍ
ّ
خير �سليل من �ساللة �إبراهيم الخليل».
�أ ّول ال�شهداء في كربالء من �شهداء بني ها�شم ،و�أ ّول فداء
قدّ مه الح�سينQفي ميدان ال�شهادة بعد �شهادة �أ�صحابه ،ولده
علي الأكبر ر�ضوان اهلل عليه ...و�إذا كان
وق ّرة عينه و�شبيه جدّ ه ّ
النبي �إبراهيمQقد ابتاله اهلل ب�أن يقدّ م ابنه للذبحّ ،ثم فداه
ّ
بكب�ش عظيم ،وقال اهلل ع َّز َّ
وجل} :ﭣﭤﭥﭦﭧ{ فما
ٍ
حال الإمام الح�سين  Qوكيف يكون ابتال�ؤه حيث لم يقدّ م
ير�ض بدمه ال�شريف وحده �أن ُي َ
نف�سه فقط ،ولم َ
راق على ميدان
إلهي ،حتّى قدّ م �أ�صحابه جميعاً و�أوالده و�أفالذ �أكباده,
القربان ال ّ
َ
عط�شان ويعلم ما
ال�صغير منهم والكبير .ال�صغير ُيذبح بين يديه
�سيجري له ،ولكنّه يقدّ م القربان �إلى اهلل ويقول« :اللهم تق ّبل منّا
هذا القربان» .والكبير يقتل ّ
مقطعاً بال�سيوف ظامئاً
َ
عط�شان ،ويعلم
�أنّه �سيجري ما �سيجري عليه ،ولكن يتق ّرب �إلى اهلل بهذا القربان.
ف� ّأي بالء هذا ،وماذا ا�ستحق الح�سين به ،بل هو البالء الأعظم
وهو الفداء الأكبر الذي فدى اهلل به دينه عن �أنبيائه و�أوليائه ،ولذا
لي�س غريباً �أن ي�سكن دم الح�سين الذي اختلط بدماء �أهل بيته
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و�أ�صحابه� ،أن ي�سكن في الخلد وتق�شع ّر له �أظ ّلة العر�ش ويبكي له
جميع الخالئق ,كما في زيارة الإمام ال�صادق .Q
الح�سين Qقدّ م ولده �شهيداً و َر�ضي به فدا ًء قبل �أن
بعلي
ي�ست�شهد في كربالء ،و� ّأي فداء يقا�س بفداء الح�سين ّ
ومنطقاً بر�سول اهلل  ،Pبحيث
الأكبر �أ�شبه ال ّنا�س خَ ْلقاً وخُ ُلقاً ِ
النبي  Pنظروا �إلى
� ّإن �أهل المدينة كانوا �إذا ا�شتاقوا �إلى ّ
هذا ال�شاب ،وك�أنّهم ينظرون �إلى ر�سول اهلل وي�سمعونه ،وكان
يو�صفQب�أنَّه �شاب ح�سن ال�صورة� ،صبيح المنظر على وجه
ال نظير له ،و�شجاعته م�شهورة ،وكذلك �سائر �صفات الكمال
وح�سن الأخالق ،وغير ذلك...
من الجاللة والعظمة وال�سخاء ُ
�صحيح � ّأن الح�سين Qقدّ م ولده را�ضياً مطمئ ّناً ،ولكن
يحقّ للح�سين �أن تكون م�صيبته ب�شبيه جدّ ه ر�سول اهللP
م�صيبة تهدّ قواه ،ويكون حزنه معها حزناً ي�شرف فيه على الهالك
الت�ستري قدّ �س �س ّره،
والموت ،كما قال المرحوم ال�شيخ جعفر
ّ
يقول � ّإن الح�سينQفي م�صيبة ولده قد احت�ضر و�أ�شرف على
الموت ثالث م ّرات.
علي الأكبر وا�ست�أذن �أباه ف�أذن له و�ألب�سه
الم ّرة الأولى ّلما برز ّ
الدرع وال�سالح و�أركبه على العقاب (من �أجياد خيل ر�سول

فلما تج ّلى وجه طلعته من �أفق «العقاب» وا�ستولت
اهللّ .)P
خرجت الن�ساء و�أحدقن به
يده وقدمه على العنان والركاب،
ِ
عماته و�أخواته بعنانه وركابه ومنعنه من العزيمة ،فعند
ف�أخذت ّ
ذلك تغ ّير حال الح�سينQبحيث �أ�شرف على الموت،
و�صاح بن�سائه وعياله« :دعنه ف�إنّه...مقتول في �سبيل اهلل»ّ .ثم
�أخذ بيده و�أخرجه من بينهن فنظر �إليه Qنظر �آي�س منه
و�أرخى عينيه بالدموع
يگله والدمع بالعين دفاگ اب������ع������ب������ره
ام������ك������س������ره وب�����گ�����ل�����ب خ����ف����اگ
ي���ب���وي���ه اداع���������ة اهلل ه������ذا ال����ف����راك
ي���ب���وي���ه اش����ب����ي����دي ه������ذا ال���م���گ���در
ّثم رفع �شيبته الكريمة �إلى ال�سماء وقال:
«اللهم ا�شهد على ه�ؤالء القوم ,فقد برز �إليهم غال ٌم� ,أ�شب ُه
ّ
محمد Pخَ لقاً وخُ ُلقاً ومنطقاً ,وكنّا �إذا ا�شتقنا
النا�س بر�سولك ّ
�إلى ر�ؤية نب ّيك Pنظرنا �إليهّ ،ثم �صاح بعمر بن �سعد قائ ًالَ « :ما
َل َك قطع اهلل رحمك وال بارك لك في �أمرك ,و�س ّلط عليك من
يذبحك على فرا�شك ,كما قطعت رحمي ,ولم تحفظ قرابتي
من ر�سول اهللP
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علي �أنّها الرخ�صة
وبينما الح�سين يو ّدع ولده بالدّ عاء ،فهم ّ
له بالبراز ،فحمل على القوم كالأ�سد الغ�ضبان يقلب الميمنة
على المي�سرة والمي�سرة على الميمنة (فجندل الأبطال وهزم
وتعجب��وا من �صولته و�شجاعته وفرو�سته ،وكيف ال
الفر�سان) ّ
يكون كذلك وهو ابن الح�سي��ن وجدّ ه �أمير الم�ؤمنين ,ح ّتى
علي بن �أبي طالب
� َّإن البع���ض �صاح ب�أ�صحابه :ويحك��م هذا ّ
علي الأكبر يع ّرف عن نف�سه
خ��رج من قبره يقاتلكم ،فجع��ل ّ
قائ ًال:

��ن َو َب ْي ِ
��ى ِبال َّن ِب��ي
الح َ�س ْينِ ْب��نِ َع ِلي نَ ْح ُ
�أَنَ��ا َع ِل ُّي ْب ُ
��ن ُ
��ت اهلل �أَ ْو َل ْ
��ح َح َّت��ى َي ْن َث ِن��ي
��ن َّ
الر ْم ِ
��م ِف ْي َن��ا ْاب ُ
َواهلل اَ ْل َي ْح ُك ُ
الد ِعي �أَطْ َع ُن ُك ْ
��م ِب ُّ
��ي َعلَ��وِي
ال�س ْي ِف َح َّت��ى َي ْل َتوِي َ�ض ْ��ر َب غُ ٍ
��م ِب َّ
�أَ ْ�ض ِر ُب ُك ْ
�لام َه ِا�ش ِم ٍّ

�ضج الأعداء من كثرة من قتل منهم:
فلم يزل يقاتل ح ّتى ّ
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َت��ى ُج ِم َع ْت ِف ْي ِه َ�شما ِئ��لُ �أَ ْح َم ٍد
ف ً
الوغَى َوق َْد
َ��واهلل ال �أَنْ َ�س��ا ُه َي ْ��و َم َ
ف َ
َ��ر َة ال َّْلي ِ
��ث َوالظَّ َما
َي ِك ُّ��ر َعل َْي ِه ْم ك َّ

المر َت َ�ض��ى َو َث َبا ُت�� ُه
َو َب�أْ ُ
��ي ُ
���س َع ِل ِّ
الم ْر َت َ�ضى َح َمال ُت ُه
َح َك ْت َح َملاَ ُت ُ
��ت َجذَ َوا ُت ُه
ِب�أَ ْح�شا ِئ�� ِه ق ْ
َ��د ُ�أ ْ�ض ِر َم ْ

ّثم رجع �إلى �أبيه الح�سينQوقد �أ�صابته جراحات كثيرة
والدّ م يجري من حلق درعه ،وقد �أخذ العط�ش منه م�أخذاً بليغاً،

�شاكياً �إلى �أبيه ظم�أه ،وما �أ�صعبها من �ساعة ،عندها – كما يقول
الت�ستري -كانت الم ّرة الثانية التي �أ�شرف فيها الح�سين
العلاّ مة
ّ
علي الأكبر.
على الموت في م�صيبته بولده ّ
�ساعد اهلل قلب الح�سين حينما ا�ستقبل ولده راجعاً من
الميدان مع ما به من الجراحات والظم�أ ولم يقدر �أن يقدّ م له ما
ّ
علي الأكبر �إلى �أبيه قائ ًال :يا �أبه العط�ش قد
يبل غليله ،نعم �أقبل ّ
قتلني وثقل الحديد قد �أجهدني ،فهل �إلى �شربة ما ٍء من �سبيل
اتق ّوى بها على الأعداء؟
ي����ب����وي����ه ش�����رب�����ة أم�����يّ�����ه ال���ك���ب���دي
ات����گ����وى ورد ل���ل���م���ي���دان وح����دي
ي��ب��وي��ه ان��ف��ط��ر ك���ب���دي وح����ق ج���دّ ي
ال��ع��ط��ش وال��ش��م��س وال��م��ي��دان وال��ح��ر
وعلي
�ضمه الح�سين �إلى �صدره وبكى وقال« :يع ّز على ّ
ّ
محمد ّ
وعلى �أبيك �أن تدعوهم فال يجيبوك ،وت�ستغيث بهم فال يغيثوك.
علي ،فبكى
يقول الراوي :فمدّ الح�سين ل�سانه ّ
ليم�ص منه ولده ّ
علي الأكبر وقال� :أبه ل�سانك �أيب�س من ل�ساني�( .أي وا �س ّيداه,
ّ
وا ح�سيناه ,وا عل ّياه وا مظلوماه) .ويقولون دفع الح�سين خاتمه
علي الأكبر وقال :خذ هذا الخاتم في فيك وارجع
�إلى ولده ّ
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�إلى قتال عد ّوك ف�إنّي �أرجو �أن ال تم�سي ح ّتى ي�سقيك جدّ ك
علي الأكبر
بك�أ�سه الأوفى �شرب ًة ال تظم�أ بعدها �أبداً ،»...فرجع ّ
�إلى القتال وحمل على القوم ّ
بكل �شجاعة و�صالبة مع ما فيه
من الجراحات والعط�ش وهو يقول:
��ن َب ْع ِد َه��ا َم َ�ص��ا ِدقُ
�أَ َلح ْ��ر ُب ق ْ
َ��د َبانَ ْ
��ت َل َه��ا َح َقا ِئ ُق َوظَ َه َ��ر ْت ِم ْ
َواهلل َر ِّب ال َع ْر ِ
��د َالب َ��وا ِرقُ
��م َ�أ ْو ُت ْغ َم َ
���ش ال ُن َف��ا ِرقُ َج ْم َع ُك ْ
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فبعد �أن �أكثر فيهم القتل (يا م�ؤمنون) ّ
عظم اهلل لكمالتميمي (لع) فطعنه برمحه
الأجر� -شدّ عليه م ّرة ابن منقذ
ّ
(و�ضربه لعين على مفرق ر�أ�سه) فانقلب على قربو�س �سرج
فر�سه واعتنق الفر�س ،وقد نزلت الدماء على وجه الفر�س،
فبدل �أن ي�أخذه �إلى مع�سكر الح�سين ،حمله �إلى مع�سكر
الأعداء ،فاحتو�شوه ّ
وقطعوه ب�أ�سيافهم �إرباً �إرباً -رحم اهلل من
نادى وا عل ّياه وا �أكبراه وا �شهيداه -نادى وقد بلغت روحه
التراقي�« :أبتاه عليك م ّني ال�سالم ،هذا جدّ ي ر�سول اهلل قد
�سقاني بك�أ�سه الأوفى �شربة ال �أظم�أ بعدها �أبداً ،وهو يقول لك
العجل العجل ف� ّإن لك ك�أ�ساً مذخورةً»� - .ساعد اهلل قلب
علي� ،أخذ
الح�سين  -Qتقول �سكينةّ :لما ِ
�سمع �أبي �صوت ّ
تارة يقوم و�أخرى يجل�س وهو يقول :وا ولداه ,وجعل يتنفّ�س

ال�صعداء ،وارتفع �صوت ال ّن�ساء بالبكاء والنحيب ّ
تهن
ف�سك ّ
أمامكنّ ،ثم انحدر �إلى م�صرع ولده
الح�سين قائ ًالّ � :إن البكاء � ّ
ومعه �شباب من بني ها�شم ،حمل على القوم ح ّتى ف ّرقهم عن
م�صرع ولده .وقف عليه ،ر�آه ّ
مقطعاً بال�سيوف �إرباً �إرباً ،جل�س
عنده� ،أخذ ر�أ�سه و�ضعه في حجره وجعل يم�سح الدم والتراب
عن وجهه ّ
(لعل من �أفجع ال�صور هذا الم�شهد ،الح�سين عند
علي ،وهذه هي الحالة الثالثة التي كان فيها الح�سين
ولده ّ
كحالة المحت�ضر عند م�صرع الأكبر) يقول الم�ؤ ّرخونّ :لما
علي ،نزل عنده تمدّ د �إلى جنبه،
و�صل الح�سين �إلى ولده ّ
�أل�صق �صدره على �صدره ،وخدّ ه على خدّ هّ ،ثم قال« :بني،
قتل اهلل قوماً قتلوك ،ما �أجر�أهم على ال ّرحمن ،وعلى انتهاك
علي،
حرمة الر�سول»ّ ،ثم هملت عيناه بالدموع ونادى :ولدي ّ
هم
على الدنيا بعدك العفا� ،أ ّما �أنت يا بني فقد ا�سترحت من ّ
لهمها وكربها.
الدنيا ِّ
وغمها ،وبقي �أبوك ّ
گ��ع��د ي���مَّ ���ه اوب���ك���ا او ن������اداه يبني
ع���ف���ت���ون���ي وح����ي����د اورح������ت������وا ع��ن��ي
ي���ب���وي���ه ام���ص���اب���ك���م واهلل گ��ت��ل��ن��ي
او ض���رب���ات���ك ش���ف���ت ب��ي��ه��ا ال��م��ن��ي��ه
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ي��ب��وي��ه اش���ل���ون گ��ل��ي داروا اع��ل��ي��ك
اظ���ن م��ن ال��ض��رب م��ا ظ��ل ن��ف��س بيك
وح��اك��ي��ن��ي ي���روح���ي م��ان��ي أح��اك��ي��ك
وح����ك ج�����دّ ك ام���ص���اب ال��ب��ي��ك ب � ّي��ه

��ت َجمي��لَ الو ِ
��ي ا ْق َتطَ ْع ُت َ
ِ�صال
��ك ِم ْن ُم ْه َج ِتي َع�لا َم َقطَ ْع َ
(�آه) ُب َن َّ
ال�س ُي ِ
ي��ك َب ِ
��ل َ�أ ْب َق��وا ِل َق ْل ِب��ي ِف َ
��اق
��ت َق ْل ِب��ي َف َه ْ
��وف َو�أَنْ َ
ُت َقطَّ �� ُع ِب ُّ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

��ي ِل َم ْ�ص َ��ر ِع ِ�ش ْبلِ طَ َه
َج َرى َد ْم ِع ْ
��ي
ف ََم��ا �أَ ْد ِر ْي �أُ َع�� ِّزي �أَ ْم �أُ َه ِّن ْ
��ي
َفطَ ْ��وراً ِلل َْو ِ�ص ِّ
��ي ِب�� ِه ُ�أ َه ِّن ْ
��ي ِبالطُّ ُف ْ��و ِف َ �أقَ��ا َم َح ْرب��اً
َع ِل ٌّ
��م َك ِق َت ِ
��ال َع ْم��ر ٍو
َوقَا َت��لَ َبكْ َر ُه ْ
��دراً َو�أُ ْح��داً
َو َ�ص َّي َ��ر ك َْر َب�َلااَ َب ْ
��ي �أُ َع�� ِّزي ِف ْي�� ِه
َو ْ
طَ��وراً َي��ا َع ِل ُّ
َ��دا ُي َن��ا ِد ْي
الح َ�س ْي��نِ غ َ
��ي ِب ُ
َك�أَ ِّن ْ
َر َج ْو ُت َ
���ش َب ْع ِدي
��ي َت ِع ْي َ
��ك َيا َع ِل ُّ
��ي َب ِاكياً ِم ْن َخل ِ
ْ��ف نَ ْع ِ�شي
َو َت ْم ِ�ش ْ
َ��دا َة ف ََّر ْت
��اء غ َ
���س ال ِّن َ�س َ
��م َ�أنْ َ
َو َل ْ
َف َه ِ
َ��ت َك َّف��اً َخ ِ�ض َيب��اً
��ذي ق ََّبل ْ
��ت
َ��ت َل ْيلَ��ى َوقَا َل ْ
��ب ق ََابل ْ
َو َز ْي َن ُ
��م
ال�ش َب ِ
َ��ى ُحلْ�� ِو َّ
��اب َو َب ْ
��د ِر َت ٍّ
َعل ْ
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ال�ش ِد ْي ِد
الح�� ْز ِن َّ
َو َت��ا َه ال ِفكْ ُ��ر ِفي ُ
ال�ش ِه ْي ِ
��د
��ى ِب ْاب��نِ َّ
��ي ُ
َع ِل َّ
الم ْر َت َ�ض ْ
��م ال ُع ُق ْ��و ِد
َو�أَنْ ُظ ُ
��م َم ْد َح�� ُه نَظْ َ
ك ََح ْر ِب َ
��ي َم�� َع َالي ُه ْ��و ِد
��ك َي��ا َع ِل ُّ
ال�ص ِع ْي ِ
��د
َ��ى َو ْج�� ِه َّ
َو َج َّد َل�� ُه َعل ْ
��د ُع ْو ِدي
الج ِّ
وب َ
َونَ��ا َد ْى َيا ُح ُ��ر َ
��د ال َفر ِْي ِ
��ن ِل ْل َع ْق ِ
��د
َو َت ْب ِك��ي ال َع ْي ُ
الو ْ�ص��لِ ُع ْو ِدي
َعل َْي َن��ا َيا َل َيا ِل��ي َ
���س الل ُُّح ْ��و ِد
ِل ُت َو ِ�س َ
��د ُج َّث ِت��ي َر ْم َ
الو ِل ْي ُد َعلَ��ى ال َف ِق ْي ِد
ك ََم��ا ِي ْب ِك��ي َ
�إِ َلى نَ ْع ِ
ال�ش ِه ْي ِد
ال�ش ِه ْي ِد ْاب��نِ َّ
���ش َّ
الخ ُد ْو ِد
��ت ِتل َْك َو ْرداً ِف��ي ُ
َو َ�ش َّم ْ
�أَ ِع ْي ِ
َ��ى �أَ ِع ْي ِدي
��دي ال َّن ْو َح َيا َل ْيل ْ
َ�ش ِب ْي�� ِه ُم َح َّم ٍ
��دو ِد
الج ُ
��د َخ ْي�� ِر ُ
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شعبي:

ي�����ا ع����ل����ي ي���ب���ن���ي ال�����ن�����وب ذلّ����ي����ت
وال�������م�������وت ي�����اخ�����ذن�����ي ت��م��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
أبوذ ّية:
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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
ن�صراني م�سجد ر�سول اهلل Pفقال
ُيروى �أنّه دخل رجل
ّ
للنا�س� :إنّي ر�أيت البارحة في منامي ر�سول اهلل ومعه عي�سى
بن مريم ,فقال لي عي�سى بن مريم� :أ�سلم على يد خاتم الأنبياء
نبي هذه الأ ّمة ح ّقاً ,و�أنا �أ�سلمت على
ّ
محمد بن عبد اهلل ف�إنّه ّ
يده و�أتيت الآن لأجدّ د �إ�سالمي على يد رجل من �أهل بيته,

قال :فجا�ؤوا به �إلى الح�سين Qفوقع على قدميه يق ّبلهما,
ق�ص عليه الر�ؤيا التي ر�آها في المنام,
فلما ا�ستق ّر به المجل�س ّ
ّ
أتحب �أن �آتيك ب�شبيهه؟ قال :بلى �س ّيدي ,قال فدعا
فقال لهّ � :
علي الأكبر وكان �إذ ذاك طف ًال �صغيراً ,وقد
الح�سين Qبولده ّ
فلما رفع الح�سين
و�ضع على وجهه البرقع ,فجيء به �إلى �أبيه ّ
البرقع من على وجهه ور�آه ذلك الرجل وقع مغمى عليه ,فقال
فلما �أفاق التفت
الح�سين� :Qص ّبوا الماء على وجهه ففعلواّ ,
�إليه الح�سين Qوقال له :يا هذا � ّإن ولدي هذا �شبي ٌه بجدّ ي
ر�سول اهلل ,Pفقال الرجل� :إي واهلل ,فقال له الح�سين:Q
يا هذا �إذا كان عندك ولد مثل هذا وت�صيبه �شوكة ما كنت
ت�صنع؟ قال� :س ّيدي �أموت ,فقال الح�سين� :Qأخبرك �أنّي
�أرى ولدي هذا بعيني ّ
مقطعاً بال�سيوف �إرباً �إرباً.
علي الأكبر نداء الح�سين� :أال من نا�صر
ولذلك عندما ي�سمع ّ
يذب ع ّنا؟ وبعد �أن ا�ستُ�شهد �أ�صحابه
ذاب ّ
ين�صرنا؟ �أال من ّ
علي الأكبر ,ينظر �إليه الإمام الح�سين ويطلق
و�أن�صاره يبرز ّ
لعينيه العنان فتنحدر الدموع وقد �أرخى ر�أ�سه لئلاّ يراه العد ّو
في�شمت بهّ ,ثم رفع ر�أ�سه م�شيراً ب�سبابته �إلى ال�سماء وقال:
اللهم ا�شهد عليهم ,فقد برز �إليهم غالم �أ�شبه النا�س خَ ْلقاً وخُ ُلقاً
ّ
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محمد ,Pفحمل على القوم وجعل يقاتلهم
و َم ْن ِطقاً بر�سولك ّ
قتال الأبطال فقتل منهم رجا ًال كثيرة 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 �أ�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 عبد اهلل ,يا را َّد يو�سف �إلى
علي..
يعقوب �أردد لي ولدي ّ
ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي
وس�����ل�����م�����ل�����ي ع�������دي�������ل ال�����������روح
ش�����ب�����ه ال����م����ص����ط����ف����ى ال�����غ�����ال�����ي
هلل توجهت والعين تدمع والكبد حرى
وهلل ورفعت إيد وإيد بيها تكفكف العبرة

صاحت ال تخليني وحيدة واجلب الحسرة
ي��ا رب ال تخيبني وس��ل��م ثمر دالل��ي
بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة
وبحسين وعطش كبده وبالعبّاس وكفوفه
سلملي بدر سعدي وخلي يعود باشوفه
ارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي
***
ط������ب������ت ل����خ����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��ال��ح��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 ت��ج��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 �أتق ّوى بها على الأعداء؟
ف�صاح الح�سين :واولداه وارتفعت ال�صيحة عند الها�شم ّيات ّ
كل
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تنادي :واعل ّياه..

َي ْ�ش ُك ْو ِل َخ ْي ِر �أَ ٍب ظَ َما ُه َو َما ْا�ش َت َكى
��اع ُي ْ�ؤ ِث ُ��ر ُه َعل َْي�� ِه ِبر ِْي ِق�� ِه
فَا ْن َ�ص َ
كُ لٌّ ُح َ�ش َا�ش ُت�� ُه ك ََ�صا ِل َي�� ِة ال َغ َ�ض ْى
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ال�ص ِدي
الح َ�ش ْى إِ� اَّل�إِ َلىالظَّ ا ِمي َّ
ظ ََم�أَ َ
��م َي ْج ُم ِ
��د
َل ْ��و ك ََان َث َّم�� َة ِري ُق�� ُه َل ْ
َو ِل َ�سا ُن�� ُه ظَ َم ً���أ ك َِ�ش َّق�� ِة ِم ْب َ��ر ِد

اري��د قطرة ماي قلبي من العطش ذاب
وغ���ارت اع��ي��ون��ي واظ��ل��م ال����وادي عليه
غارت عيوني او نزف دمي كثر الجراح
وات��ف��ط��رت ي��ا ب��وي كبدي وال��ع��زم راح
خ��ل ال���درع عني بهظني ثقل لسالح
ح���ر ال��ش��م��س ذوب اف�����ادي ي���ا 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..
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.
ف�ص��اح الح�سي��ن :Qدعنه فق��د ا�شت��اق 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.

ال�ش َق ِ
��اق
��ن ُم َّ��ر َة ُم ْ�س َت ِثي��راً َوي�أْ َب��ا ُه ال ِّل َئ��ا ُم �أُو ُل��و ِّ
��ن ْاب ُ
َل�� ُه ك ََم َ
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��دا ُه
َّ��ت َي َ
َف َق َّن�� َع َر ْ�أ َ�س�� ُه �شُ ل ْ
��ن ا َلأ َع��ا ِدي
ف ََخ َّ��ر ُم َقطَّ ع��اً َب ْي َ
َي ُج��و ُد ِب َن ْف ِ�س�� ِه ف ََد َع��ا َ�أ َب��ا ُه
��دي �أَ َتا ِني
الم ْ�صطَ َف��ى َج ِّ
َف َه��ذَ ا ُ

210

َف َغ��ا َد َر ُه َخ ِ�ضيب��اً ِبانْ ِ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 ُّ
ِب�أَ ْوفَ��ى َك�أْ ِ�س�� ِه �أَ َب َت��ا ُه َ�سا ِق��ي

ّثم انحدر �إليه الح�سين Qومعه �أهل بيته حتّى وقف عليه
ور�آه ّ
مقطعاً بال�سيوف �إرباً �إرباً ,ف�أخلى رجليه من الركاب معاً ورمى
وانكب عليه وا�ضعاً خدّ ه على خدّ ه...
بنف�سه من على ظهر الجواد ّ
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
ت��ح��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 ي��م��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��ي��ن
ّ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 العين
اب����دم����ه س����اب����ح وام�����ت�����رب ال���خ���دي���ن
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م����ت����واص����ل ط���ب���ر وال�����������راس ن��ص��ي��ن
ح���ن���ا ظ����ه����ره ع���ل���ى اب���ن���ي���ه وت��ح��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
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��ي��ن 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 ْ��و ُل
ُي َنا ِد ْي�� ِه َو َل ْي َ
��ي َالي ْ��و َم ف ََار َق َن��ا َّ
���س ِب�� ِه ِح َ��راكٌ ُب َن َّ
ُ��و ُل
الدنْ َي��ا ال َع َف��ا َيا ُن ْ��و َر َع ْي ِن ْي ف ََب ْع َ
َعلَ��ى ُّ
��دكَ غ َْي َ��ر َه��ذَ ا اَل �أَق ْ

يا اهلل
***
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الليلة التاسعة
المجلس األ ّول:

در ال ُه َدى
ِ�شبلُ ال َز ِك ِّي ُ
المج َت َبى َب ُ
ع��و َد َن ِا�ش َئاً
َو َعل��ى َالب َ�سا َل�� ِة ْ
ق��د َت َّ
ح��د ُة َع ِّم ِه
�شجا ُه ِو َ
لم �أَ َن�س�� ُه ُمذْ َ�أ َ
الح�سينِ َوق َُلب ُه
طَ ل ََب ال ِق َتالَ ِم��ن ُ
ات َبد ِر َ�س َنا ال ُه َدى
َف َت َد َّف َق ْت َع َب َ��ر ُ
الق��وم َي ُ
ف
خط ُب ِفي ُه ُم
حو ِ
َ
َان�ص��اع نَ َ
�لا �إن ُت ِنك ُ��روا
َو ِي ِك ُّ��ر ِفي ِه��م ِقا ِئ ً
الوغَ��ى َو َ�س َقا ُه ُم
َف� َأب��ا َد �شُ ج َع َ
��ان َ
��د ُم َق ِّنعاً
َوعلي ِه �أ�ش َق��ى َ
الخلقِ َ�ش َّ
َو َد َع��ا �أَ َي��ا َع َّم��ا ُه �أد ِرك ِن��ي َف َق��د
الم�س َت ِ
غي��ث ُم َبا ِد َراً
َف�أ َت��ا ُه غ ُ
َ��وث ُ
��م َن ِاعي��اً
الم َخ َّي ِ
ح��و ُ
َو�أ َت��ى ِب�� ِه نَ َ
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ال�س�ؤ َد ِد
م���س َ
الم َنا ِق ِب وال ُعلاَ َو ُ
َ�ش ُ
��د ِل َغي�� ِر َالب� ِ
أ���س ل��م َي َت َع َّ��و ِد
�أَ َ�س ٌ
ي��ن الأَ َعا ِدي َم��ا َل ُه ِم��ن ُم ِنج ِد
َب َ
��زن �أَ َّي َت َو ُّق ِ
الح ِ
��د
ُم َت َوق ٌ
ِّ��د ِب ُ
ِ�س ِ
ب��ط ال َن ِب ِّي على َ�شقي��قِ ال َفرق َِد
��ام َو� َأ�س َم َ��ر �أَمل ِ
ِب ِل ِ
َ��د
�س��ان َ�ص ْم َ�ص ٍ
� ِ
مج ِد
إ�سم��ي َف�إ ِّني ُ
اب��ن ال َز ِك ِّي الأَ َ
ُم َّر ِ
الط ِ
ال�ص ِدي
عان ِب َك� ٍأ�س ِل َهذ ِم ِه َ
أك��رم َ�س ِّي ِ
��د
ف��ي َ�سي ِف�� ِه َر� َأ�س��اً ل ِ
َ�أ ْو َرى الظَ َما َك ِب ِ
��دي َو َب َان َتجل ُِّدي
���ص َو َالي ِد
فح ُ
َو�إذَا ِب�� ِه ِبالر ِْج��لِ َي َ
ل��ب ُمكْ َم ِ
َي ِبك��ي َو َير ِثي�� ِه ِب َق ٍ
��د
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شعبي:
ّ
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ش�������ال�������ه او ل�����ل�����خ�����ي�����م س�����ـ�����در
او ح�����ط�����ه اب�����خ�����ي�����م�����ة ع����ي����ال����ه
ص���������������������ارت ل���������ل���������ح���������رم ل�����م�����ه
ورم�����������ل�����������ه ت������ن������ت������ح������ب ي����م����ه
وه�����������ي ت����ص����ي����ـ����ح ي����ول����ي����ـ����ـ����دي
ع�����م�����ت�����ه ات������ح������ب������ه وات�����ش�����م�����ه
ع�����س�����ـ�����اك اب�����ع�����رس�����ـ�����ك ام����ه����ن����ه
رب�������ي�������ت�������ك اب����������م����������اي ال�����ع�����ي�����ن
ي�����ب�����ن�����ي واح��������س��������ب اس����ن����ي����ن����ك
وات���������ف���������ك���������ر ل��������ع��������د ط������ول������ك
اوع������ي������ن������ي ن��������اظ��������ره ال����ع����ي����ن����ك
ل�������ب�������ال�������ي اف����������������رح اب������ع������رس������ك
واح�������ن�������ي اب����ي����م����ن����ت����ي اي���م���ي���ن���ك
وان���������ص���������ب ح������وف������ت������ك ب�����ي�����دي
اب����������������دال ال��������ع��������رس ي�����ول�����ي�����دي
اش����ـ����ـ����ـ����وف����ن����ك ع�����ل�����ى ال�����ت�����رب�����ان
واع��������� ّي���������د واف����������������رح اب�����ع�����ي�����دي
ي�����م�����ـ�����دل�����ل اب�����ه�����ـ�����ا ال����ح����ال����ـ����ـ����ه

أبوذية:

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

َالي ْ��و َم َ�أ ْل َق��ى ُم ْ�س ِلم��اً َو ْه َ��و �أَ ِب��ي َو ُع ْ�ص َب�� ًة َب��ا ُدوا َعلَى ِدي��نِ ال َّن ِبي
الك ِ
َل ْي ُ�س��وا ِب َق ْ��و ٍم ُع ِرفُ��وا ِب َ
��ار َو ِك َ��را ُم ال َّن َ�س ِ
��ب
��ذ ِب َل ِك ْ
��ن ِخ َي ٌ
الح َ�سب
ِم ْ
ال�����س��ا َد ِات �أَ ْه���لِ َ
��ن َه ِا�ش ِم َّ
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قتل الع�شرات بثالث حمالت ولم يزل يقاتل ح ّتى رماه
لعين ب�سهم فاتّقاه بيده ف�سمرها �إلى جبهته وما ا�ستطاع �أن يزيلها
اللهم �إنّهم ا�ستق ّلونا وا�ستذ ّلونا فاقتلهم كما قتلونا.
فقالّ :
وبينما هو كذلك �إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه
فق�ضى نحبه.
والباقون هم :جعفر بن عقيل ،عبد الرحمن بن عقيل ،عبد
محمد بن عقيل
علي الأكبر بن عقيلّ ،
اهلل الأكبر بن عقيلّ ،

محمد بن م�سلم بن عقيل و�آخرهم
محمد بن عقيلّ ،
وجعفر بن ّ
محمد بن �أبي �سعيد بن عقيل.
ّ
ولم�سلم بن عقيل ولدان �صغيران �أ�سرا ّثم قتال بعد �أن ف ّرا من
ال�سجن..
�أبناء عبد اهلل بن جعفر بن �أبي طالب ثالثة:
 -1عون بن عبد اهلل بن جعفر و�أ ّمه العقيلة زينب  Qبرز وهو
يرتجز:

��ن َج ْع َف�� ِر َ�ش ِه ِ
الج َن ِ
ي��د ِ�ص ْد ٍق ِف��ي ِ
��ان �أَ ْز َه ِر
�إ ِْن ُت ْن ِك ُرو ِن��ي َف�أَ َن��ا ْاب ُ
��ن َم ْع َ�ش�� ِر
ي��ر ِفي َه��ا ِب َج َن ٍ
��اح أ�َ ْخ َ�ض�� ِر َك َف��ى ِب َه��ذَ ا َ�ش َرف��اً ِم ْ
َي ِط ُ

وجعل يقاتل فقتل ثالثة فر�سان وثمانية ع�شر رج ًال ّثم
ا�ست�شهد.
محمد بن عبد اهلل بن جعفر و�أ ّمه الخو�صاء
 -2وخرج �أخوه ّ
و�أخذ يرتجز ويقول:

ال��ر َدى ُع ْم َي ِان
��ن ال ُع ْ
َن ْ�ش ُك��و �إِ َل��ى اهلل ِم ْ
��د َو ِان ِف َع��الَ ق ْ
َ��و ٍم ِف��ي َّ
الك ْف َ��ر َم�� َع الطُّ ْغ َي ِ
��م ال ُق ْ��ر� ِآن َو�أَظْ َه ُ��روا ُ
��ان
ق ْ
َ��د َت َركُ ��وا َم َعا ِل َ

فقتل ع�شرة من الأعداء وا�ست�شهد.
والثالث  -على رواية  -عبيد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر وهو
محمد.
�شقيق ّ
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�أبناء الإمام الح�سن المجتبى Qثالثة �أ�سرى وثالثة
عمهم
�شهداء :وقد م ّثلوا �أباهم الإمام الح�سن Qبح�ضورهم مع ّ
الح�سني والموقف
في كربالء و� ّأكدوا �أن ال فرق بين الموقف
ّ
الح�سيني كما قال جدّ هم الر�سول :Pالح�سن والح�سين
ّ
بعمهم الح�سين Q
�إمامان قاما �أو قعدا ،وكانوا �أوفياء با ّرين ّ
كما وفى الإمام الح�سين Qلأخيه الح�سن Qفي حياته
بوقوفه معه في الحرب وال�سلم وال�س ّراء وال�ض ّراء ح ّتى ق�ضى نحبه
د�سته له زوجته الخائنة جعدة بنت
بال�سم الذي ّ
�شهيداً م�سموماً ّ
و�ضمهم �إلى �أوالده
الأ�شعث ,وبعد ا�ست�شهاده ب�أن تك ّفل ب�أيتامه ّ
وتو ّلى تربيتهم ورعايتهم..
�أ ّما الأ�سرى فهم الح�سن المثنّى وزيد وعمرو:
الح�سن المثنى :و�أ ّمه خولة الفزار ّية �صرع في المعركة
فلما جا�ؤوا
و�أ�صيب بثماني ع�شر جراحة وقطعت يده اليمنى ّ
الفزاري
ليحت ّزوا ر�أ�سه وجدوا به رمق فت�ش ّفع به �أ�سماء بن خارجة
ّ
وحمله �إلى الكوفة وعالجه فبرىء ّثم رجع �إلى المدينة وتز ّوج
عمه فاطمة بنت الح�سين  Qومنه عقب الإمام الح�سن
بابنة ّ
الزكي .Qوفي رواية كان بين الأ�سرى ومعه �أخواه زيد
ّ
وعمرو ,و�أ ّما ال�شهداء فهم :عبد اهلل الأكبر والقا�سم وعبد اهلل
الأ�صغر و�أ ّمهم رملة.

 -1عبد اهلل الأكبر :وهو �أكبر من القا�سم ويروى � ّأن الإمام
الح�سين Qز ّوجه ابنته �سكينة .برز قبل القا�سم وهو
يرتجز:

��د َره
��ن َح ْي َ
�إ ِْن ُت ْن ِك ُرو ِن��ي َف�أَنَ��ا ْاب ُ
َعلَى الأَ َع��ا ِدي ِم ْثلُ ِر ٍيح َ�ص ْر َ�ص َره

��ام َو َل ْي ٍ
��ث ق َْ�س َ��و َره
ِ�ض ْرغَ��ا ُم � َآج ٍ
ال�س ْن َد َره
ال�س ْي ِف ك َْي��لَ َّ
��م ِب َّ
�أَ ِكي ُل ُك ْ

وقاتل بب�سالة ح ّتى قتل.
القا�سم :وعمره يوم عا�شوراء � 14سنة..
عل��ي الأكبر وجمل��ة من بن��ي ها�شم تقدّ م
بع��د ا�ست�شهاد ّ
عمه الح�سين  Qم�ست�أذناً في القتال فلم ي�أذن له
القا�سم من ّ
لكن القا�سم كان م�ص ّراً على �أخذ
الح�سين  Qب��ادئ الأمر ّ
ويتو�سل �إليه
عمه الح�سين  Qفال زال يق ّبل يديه ّ
الإذن من ّ
وعممه بعمامة
ح ّت��ى �أذن له ّثم �ألب�سه ثوباً على �ص��ورة الكفن ّ
�أبيه الح�س��ن  Qو�أرخى لها ذ�ؤابتين ونظر �إليه (نظرة عطف
وحن��ان) فلم يملك نف�س��ه دون �أن تقدّ م �إلي��ه واعتنقه وجعال
يبكيان....
عمه الح�سين � Qأ�سرع
وك�أنّي بالقا�سم ّلما �أخذ الإذن من ّ
بني قا�سم ب ّلغ
�إلى �أ ّمه رمله ليو ّدعهاّ ,
ف�ضمته �إلى �صدرها وقالتّ :
�سالمي �إلى والدك الح�سن.
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م��������ن ط������ل������ع ج�������اس�������م ل����ل����ح����رب
واط������ل������ع������ت رم������ل������ه ات�����ودع�����ـ�����ه
او ج������اس������م ي����ق����ل����ه����ا م�������ن ب�����رز
ي������ا وال������������ده اس������أل������ك ال���دع���ـ���ـ���ه
فبرز القا�سم �إلى الميدان باكياً وهو يقول:

الم�ؤْ َت َم ْن
�إ ِْن ُت ْن ِك ُر ْو ِن��ي َف�أَنَ��ا نَ ْج��لُ َ
الم ْ�صطَ َفى َو ُ
الح َ�س ْن ِ�س ْب ُط ال َّن ِب ِّي ُ
الم ْر َت َه ْن َب ْي َن �أُنَ ٍ
الم ُز ْن
َهذَ ا ُح َ�س ْي ٌ
ا���س اَل ُ�س ُقوا َ�ص ْو َب ُ
��ن كَا َلأ ِ�س ْي�� ِر ُ
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وراح يقاتل قتال الرجال والأبطال على الرغم من عط�شه و�صغر
�سنّه ,وبينما هو يقاتل انقطع �ش�سع نعله الي�سرى فوقف وانحنى
لي�شدّ ها (غير مكترث بالأعداء من حوله) فاغتنم هذه الفر�صة
أزدي وقال :واهلل لأ�شدّ ّن عليه,
اللعين عمرو بن �سعد بن نفيل ال ّ
فما و ّلى حتّى �ضرب ر�أ�س القا�سم بال�سيف ففلقه ,فوقع القا�سم
عماه (�أدركني) ,ف�أتاه الح�سين  Qم�سرعاً
على وجهه و�صاح يا ّ
وانق�ض عليه كال�صقر ,فوجده ّ
ّ
مخ�ضباً بدمائه وهو يفح�ص برجليه,
فجل�س عند ر�أ�سه وقال :بعداً لقوم قتلوك ومن خ�صمهم يوم
عمك �أن تدعوه فال يجيبك �أو
القيامة جدّ ك و�أبوك .يع ّز واهلل على ّ
يجيبك فال يعينك �أو يعينك فال يغني عنك هذا يوم كثر واتره
ّ
وقل نا�صره.

ّثم حمله على �صدره -ورجال القا�سم ّ
تخطان الأر�ض -فجاء به
علي الأكبر والقتلى من �أهل بيته.
�إلى الخيمة وو�ضعه بجانب ابنه ّ
جابه الخيمة اعيالـه اوح����������������ط����������������ه
اب����������ص����������ف ع��������ل��������ي األك��������ب��������ر
ق������ع������د م���������ا ب�����ي�����ن�����ه�����م ي���ب���ك���ـ���ي
وع�����ل�����ي�����ه�����م ق������������ام ي���ت���ح���س���ـ���ـ���ر
ن������وب������ه اي�����ع�����اي�����ن اول����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ده
اون���������������ار ال��������ح��������زن ب�����ي�����ه ت���س���ع���ر
اون���������وب���������ه ي�����ع�����اي�����ن ال����ج����اس����م
ي����ق����ل����ه وال�����دم�����ـ�����ـ�����ع س���ـ���ـ���ـ���اج���م
ي����ع����م����ي اع������ل������ى ال�������ت�������رب ن����اي����م
وان������������ت زه������ـ������ـ������رة اخ���ي���ام���ـ���ـ���ـ���ي
او ب������در ال���س���ـ���ع���د وه�لال��ـ��ـ��ـ��ه
وك�أنّي برملة �أ ّم القا�سم تلقي بنف�سها على ج�سد ولدها ول�سان
حالها:
ان��������ا ال��������وال��������ده وح�����ق�����ي اع����ات����ب
ان��������ا رب����ي����ت����ك وب�������رب�������اي اط����ال����ب
ي����ب����ن����ي ي�����ج�����اس�����م م�������ا ي���ن���اس���ب
ت���ع���وف ام���ـ���ك ل��ه��ـ��ـ��اي ال��م��ص��اي��ـ��ـ��ب
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�ساعد اهلل قلب رملة فقد فجعت ب�أوالدها الثالثة عبد اهلل
الأكبر ّثم القا�سم ّثم عبد اهلل الأ�صغر وله من العمر يومئذ �إحدى
عمه الح�سين Qقد �سقط عن
ع�شرة �سنة ,وذلك عندما ر�أى ّ
جواده وجثا على الأر�ض و�أحاط به الأعداء فخرج من عند
الن�ساء ي�شتدّ نحو الح�سين Qف�صاح الح�سين Qب�أخته
زينب� Oإحب�سيه يا �أختاه ,فلحقته الحوراء زينبO
و�أرادت حب�سه ور ّده �إلى الخيمة ف�أفلت من بين يديها و�أبى عليها
عمي فجاء ح ّتى
وامتنع امتناعاً �شديداً ,وقال :ال واهلل ال �أفارق ّ
عمه الح�سين.Q
وقف �إلى جنب ّ
وبينما هو كذلك �إذا ب�أبحر بن كعب ي�أتي ويهوي �إلى
الح�سين  Qبال�سيف لي�ضربه ف�صاح الغالم به :ويلك يا بن
عمي؟ ف�ضربه �أبحر بال�سيف فاتّقاها الغالم بيده
الخبيثة �أتقتل ّ
عماه.
ف�أط ّنها �إلى الجلد ف�إذا هي مع ّلقة ف�صاح :يا ّ
ل�����ف�����اه�����م واح������������د ام���������ن ال�����ق�����وم
م������ش������ه������ر م�������ره�������ف�������ه اب�������ي�������ده
ي������ض������رب ب�������ي ي������ري������د اح���س���ي���ن
الك�������������ن م����������ن ع�������������رف ق�����ص�����ده
ع����������ن ع�������م�������ه ش�������ق�������ف ب�����ي�����ده
اوط���������������اح ال������م������ره������ف اب������زن������ده

ص�������������اح ال�������ط�������ف�������ل ي����������ا ع����م����ي
ط�������ب�������رن�������ي وان������������ه������������در دم�������ي
إق��������������������رب ص��������اح��������ل��������ه ي����م����ي
اي������ـ������ده ام����ع����ل����ق����ـ����ه او ي���ص���ـ���رخ
وي�����ع�����اي�����ـ�����ن ال���ق���ـ���ت���ـ���ال���ـ���ـ���ـ���ه
و�ضمه �إلى �صدره وقال :يا بن �أخي
ف�أخذه الح�سينّ Q
ا�صبر على ما نزل بك واحت�سب في ذلك الخير ف� ّإن اهلل تعالى
أ�سدي
يلحقك ب�آبائك ال�صالحين ,فرماه حرملة بن كاهل ال ّ
عمه الح�سين  ,Qفرفع Q
ب�سهم فذبحه وهو في حجر ّ
اللهم �إن م ّتعتهم �إلى حين فف ّرقهم فرقاً
يديه �إلى ال�سماء قائ ًالّ :
واجعلهم طرائق قدداً وال تر�ضي الوالة عنهم �أبداً ف�إنّهم دعونا
لين�صرونا فغدوا علينا يقاتلوننا.

الح ْ�س َنا ِء
��م َب َل ُغ��وا ُ
الح ُل��و َم ِب ُق ْر ِب ِه ْم َ�ش ْوقَ��اً �إِل��ى ال َه ْي َج��ا ِء اَل َ
�أَطْ َفا ُل ُه ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

��وع َجا ِر َيه
��ن ُد ُم ٍ
َ��م ِل ُلم َّتي ِ
��م ِم ْ
ك ْ
ي��ا َد ُار غ ََّي َ��ر ِك ال َّزم��انُ ِب َ�ص ْر ِف��ه
ال�ص ِ
��روف َف�أ ْ�ص َب ُحوا
َو�أَ َبا َد �أَ ْهل َِك ِب ُّ
ال�ص ِ
عيد ُم َج َّر ٌد
ِم ْثلُ ُ
الح َ�س ْينِ َعلَى َّ
��م َ�أ ْن َ�س�� ُه َث��ا ٍو َعلَ��ى َح ِّ��ر ال َّثرى
َل ْ
��م َم ْ�ش ُه َور ٌة
الر ِ
م��اح ُر� ُ
ف ْ
َ��وقَ ِّ
ؤو�س ُه ْ
ق��اب َوكُ ِّف ُنوا
الر ِ
َ��د غ ُِّ�س ُلوا ِب َ
ق ْ
��د ِم ِّ
الم ْج َت َبى َم��ا َب ْي َن ُهم
��م ُبن ُ
َوال َق ِا�س ُ
الر ِ
ج��ال َو ُع ْم ُر ُه
��م َ�أنْ َ�س�� ُه َب ْي َ
��ن ِّ
َل ْ
ُي ْ��ر ِدي ُ
الك َم��ا َة ِب َ�س ْي ِف�� ِه َف َتخا ُل ُهم
��ى ِل ْل َث��رى
َح َّت��ى �إذا �أَ ْر َد ْو ُه ُم ْل َق ً
��م �أد ِرك ِن��ي َف َق ْد
نَ��ا َدى �أَ اَل ي��ا َع ُّ
الخطَ ��ى َو ُد ُم ُوع�� ُه
َف�أَت��ا ُه ُي ْ�س��ر ُِع َب ُ
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ُح ْزن��اً َعلَى ِتل َْك الطُّ ِ
الخا ِو َيه
ل��ول َ
طوب ال َعا ِد َيه
َو َم َح ْت َم َح ِا�س َن ِك ُ
الخ ُ
��ن ال َّن ِ
واح��ي نَ ِاح َي��ه
كُ لٌّ َي���ؤُ ُّم ِم َ
ال�ضا ِف َي��ه
زي��د َي ْرفُ��لُ ِب ُالب��رو ِد َّ
َو َي ُ
َو َب ُن��و �أَ ِبي�� ِه كَالأَ ِ
�ضاح��ي َثا ِو َي��ه
ال�سنا ِب ِك َعا ِر َيه
َو ُج ُ�سو ُم ُه ْم َت ْح َت َ
��ن نَ ْ�س ِج َها ِت َ
ال�سا ِف َيه
الر ِ
ِم ْ
يك ِّ
ي��اح َّ
َو َج ِبي ُن�� ُه َي ْز ُه��و ك ََ�ش ْم ٍ
���س َ�ض ِاح َيه
ي��ا ِلل َْبر َِّي�� ِة َخ ْم َ�س�� ٌة َو َثما ِن َي��ه
ف َْوقَ ال َّث َرى «�أَ ْعج��ا َز نَ ْخلٍ َخا ِو َيه»
الم�ضي َئ�� ِة قا ِن َي��ه
ِب ِدم��ا ِء َو ْج َن ِت�� ِه ُ
يوف ِ
الما�ض َيه
ال�س ُ
َو َّز ْع َن �أَ ْع�ضا ِئي ُّ
ِللأَ ْر ِ�ض ِم ْن َع ْي َن ْي�� ِه ُت ْه َمى َجا ِر َيه
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شعبي:
ّ

ي��ع��م��ي م����ن ض�����رب ه���ام���ت���ك ن��ص��ي��ن
يبعد اه��ل��ي اص����واب ال��ي��وج��ع��ك وي��ن
ي��ع��م��ي اش���ل���ون أش��ي��ل��ك ل��ل��ص��واوي��ن
وان���ت���ه م���ن ال���ض���رب ج��س��م��ك م��خ��ذم
ش�����ال�����ه او ل���ل���م���خ���ي���م ب����ي����ه س�����دّ ر
وح���ط ج��اس��م ي��وي��ل��ي ال��ص��ف األك��ب��ر
گ���ع���د م����ا ب��ي��ن��ه��م وال������دّ م������ع ف��جّ ��ر
ت��ش��ب ن�����اره او ع��ل��ي��ه ات���راك���م ال��ه��م
ي��������م ج�������اس�������م غ�����������دت ل����ل����ح����رم
حنّه ل���م���ن ش���اف���ت���ه اب������د ّم������ه ت��ح��نّ��ه
أم������ه ات���ص���ي���ح ي�����ا ج����اس����م ام���ه��� ّن���ه
اب����ه����ل����زّف����ه ي���ب���ع���د ال�����خ�����ال وال���ع���م
أبوذ ّية:
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أن����ا ردت�����ك م���ا ردت دن���ي���ا وال م��ال
ت��ح��ض��رن��ي ل���و وق����ع ح��م��ل��ي وال م��ال
يبني يا جاسم خابت اظنوني وال مال
وب���وق���ت ال��ض��ي��ق ي��ب��ن��ي اگ��ط��ع��ت ب� ّي��ه

الحجة | في زيارة الناحية عند ذكر القا�سم
ورد عن الإمام ّ
ابن الح�سن المجتبى« :ال�سالم على القا�سم ابن الح�سن
عمه
الم�ضروب على هامته ،الم�سلوب المته ،الذي نادى ّ
الح�سين فج ّلى عليه كال�صقر فر�آه يفح�ص بيديه ورجليه ،فقال:
عمك �أن تدعوه فال ُيجيبك �أو يجيبك فال يعينك
يع ّز واهلل على ّ
لقوم قتلوك ومن خ�صمهم يوم
�أو يعينك فال يغني عنك ,بعداً ٍ
القيامة جدّ ك و �أبوك ،هذا واهلل يو ٌم كثر واتره ّ
وقل نا�صره».
القا�سم ر�ضوان اهلل عليه على �صغر �سنِّه بحيث ُع ِّبر عنه �أنَّه لم
عمه الح�سين ومتد ّرباً على القتال
يبلغ ُ
الح ُلم  ،كان مته ّيئاً لن�صرة ّ
كالفر�سان وال�شجعان ،ولي�س عجيباً �أمره �إذ �أنَّه ابن الح�سن وجدّ ه
�أمير الم�ؤمنين وتر ّبى في حجر الح�سين فغدا كام ًال في �أخالقه
و�إيمانه وثباته ,وقدوة للعارفين وال�سالكين �إلى اهلل في ع�شقه
لل�شهادة ،ي�س�أله الح�سينQعندما �أراد القا�سم �أن يعرف هل
هو في جملة من يرزقون ال�شهادة -كما ّب�شر بها الإمام الح�سين
�أ�صحابه ليلة عا�شوراء ،-فقال له الح�سين :ولدي قا�سم كيف
عماه ،واهلل الموت بين يديك عندي
تجد طعم الموت؟ قال :يا ّ
�أحلى من الع�سل ,فب�شَّ ره الح�سين بال�شهادة و�أنّه في جملة من
يكون لهم هذا الفوز وهذه ال�سعادة معه من ال�شهداء ....
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ولذلك بعد �أن قتل �أ�صحاب الح�سين  Rيوم عا�شوراء
وبرز للقتال �أبطال بني ها�شم الذي ارت�ضعوا من ثدي الفت ّوة ولبان
علي الأكبر وجملة من �شباب بني ها�شم ،و�سمع
ال�شجاعة ،وقتل ّ
عمه الح�سين واغربتاه ،واق ّلة نا�صراه� ،أما من معين
القا�سم نداء ّ
يذب عنّا؟! خرج
يعيننا؟! �أما من نا�صر ين�صرنا؟! �أما من ٍّ
ذاب ّ
عم يا �أبا عبد اهلل،
القا�سم �إلى ّ
عمه الح�سين قائ ًال :ل ّبيك �س ّيدي يا ّ
فلما نظر �إليه الح�سينQوكان �أ�شبه ب�أبيه الح�سنQاعتنقه
ّ
وجعال يبكيان حتّى غ�شي عليهما ّ
(ولعل هذا الوداع لم يح�صل � اّإل
القا�سم)..فلما �أفاقا طلب القا�سم المبارزة ف�أتى الح�سينQ
مع
ّ
عماه ال طاقة لي على البقاء و�أرى بني عمومتي و�أخوتي
فقال :يا ّ
مجزّرين ،و�أراك وحيداً فريداً ،فقال له الح�سين  :Qيا ابن �أخي
�أنت الوديعة من �أخي� ،أنت العالمة  ...فلم يزل القا�سم يق ّبل قدمي
عمه ويديه ،فقال له الح�سين :بني قا�سم �أراك تم�شي �إلى الموت
ّ
برجليك ،قال وكيف ال يكون ذلك و�أنت بقيت بين الأعداء
وحيداً فريداً ال تجد نا�صراً ومعيناً روحي لروحك الفداء ونف�سي
لنف�سك الوقاء ،عندها قال له الح�سين :بني قا�سم � ّإلي � ّإلي ،فدنا
منه القا�سم ،فجاء به الح�سين �إلى الخيمة و�أتى ب�صندوق الإمام
الح�سن الم�سموم الذي فيه ودائعه ومالب�سه والمة حربه ،ف�أخرج

الح�سين مالب�س الح�سن وعمامته و�سيفه وق ّلد القا�سم ال�سيف،
و�شقّ �أزياقه ،وقطع العمامة ن�صفين و�أدالها على وجههّ ،ثم �ألب�سه
ثيابه على �صورة الكفنّ ،ثم قال ولدي قا�سم �أبرز (ولكن قبل ذلك
ودّع �أ ّمك و�أخواتك) وما �أ�صعبها من �ساعة ،رحم اهلل ال�شاعر ي�ص ّور
هذا الم�شهد:
ل��������زم��������ت رك����������اب����������ه س����ك����ي����ن����ة
وع�������م�������ت�������ه ب�����ح�����ل�����ق�����ه ت����ش����م����ه
وم�������������ن ال�������خ�������ي�������م م������ده������وش������ة
ط�������ل�������ع�������ت ت�������������ن�������������ادي أم���������ه
ي����ب����ن����ي ي�������ا ج������اس������م ه����ال����وق����ت
ح�����������ال�����������ك ل�������ع�������م�������ك ض�����م�����ه
ل�����ه�����ا ال��������ي��������وم أن����������ا ذاخ�������رت�������ك
م���������ال���������ك ت������خ������ي������ب ظ�����ن�����ون�����ي
(ق����ال����ه����ا) أوص����ي����ك ي���م���ه وص��ي��ه
ت����س����م����ع����ي����ن ل������ف������ظ اج�������واب�������ي
ش�����������ب�����������ان ل�������������و ش�����ف�����ت�����ي�����ه�����م
ب����������������اهلل ذِك�����������������������ري ش������ب������اب������ي
م���������ح���������روم م���������ن ش������������مّ ال������ه������وا
م����������ن دون ك����������ل ص�����ح�����اب�����ي
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ع������ط������ش������ان أن������������ا ي���������ا وال������������ده
ح������ي������ن ال���������ش���������رب ذك�����ري�����ن�����ي
ّثم انحدر القا�سم نحو الميدان ودموعه جارية على خدّ يه،
وهو يقاتل قتال الرجال الأبطال ال�شجعان ،ف�أنكره بع�ضهم
و�صاروا يت�ساءلون من هذا الفتى الذي يقاتل قتال الأبطال،
ف�أن�ش�أ يقول:

والم ْ�ؤ َت َم ْن
�إ ِْن ُت ْن ِك ُرو ِن��ي َف�أَن��ا نَ ْج��لُ َ
الم ْج َت َبى ُ
��ي ُ
الح َ�س ْن ِ�س ْب ُط ال َّن ِب ِّ
الم ْر َت َه ْن َب ْي َن �أُ ٍ
الم ُز ْن
َهذا ُح َ�س ْي ٌ
نا���س ال ُ�س ُقوا َ�ص ْو َب ُ
��ن كَا َلأ ِ�سي�� ِر ُ
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يقول حميد ابن م�سلم :خرج علينا القا�سم ووجهه كفلقة
قمر طالع ،بيده ال�سيف ي�ضرب به ُقدماً ُقدماً ،وعليه قمي�ص
وازار وفي رجليه نعالن ،فبينما هو يقاتل �إذ انقطع �ش�سع نعله
وال �أن�سى �أنَّها الي�سرى ،فوقف لي�شدّ ها (وك�أنَّه ال يح�سب ح�ساباً
للجي�ش من حوله من �شجاعته العظيمة )..وكان عمر بن �سعد
أزدي �إلى جانبه ،فقال :واهلل لأ�شدّ ّن على الغالم،
بن نفيل ال ّ
أثكلن به �أ ّمه ،قلت :يا هذا يكفيك ما به وقد احتو�شوه من
ول َّ
ّ
كل جانب ومكان ،قال :واهلل لأفعلن ،ف�شدّ على الغالم فما و ّلى
ح ّتى �ضرب الغالم بال�سيف على ر�أ�سه ،ففلق هامته فخ ّر �إلى
عماه �أدركني..
الأر�ض �صريعاً ينادي :عليك منّي ال�سالم يا ّ

ّ
المنق�ض على فري�سته ،ف ّرق الأعداء عن
فجاءه الح�سين كال�صقر
م�صرع ابن �أخيه (رحم اهلل المنادي واقا�سماه وا مظلوماه) وجده
عمك �أن
يفح�ص بيديه ورجليه ،نادى :بني قا�سم ع ّز واهلل على ّ
تدعوه فال يجيبك� ،أو يجيبك فال يعينك� ،أو يعينك فال ُيغني
لقوم قتلوك ،ومن خ�صمهم يوم القيامة جدّ ك و�أبوك،
عنكُ ،بعداً ٍ
هذا يو ٌم واهلل كثر واتره ّ
وقل نا�صره.
ب���ك���ا اون���������اداه ي����ا ج���اس���م اش��ب��ي��دي
ي���ري���ت ال��س��ي��ف ق��ب��ل��ك ح���� ّز وري����دي
هان الكم تخلوني اوحيدي او على اخيمي يعمي القوم تفتر
ّثم � ّأن الح�سين  Qو�ضع �صدره على �صدر القا�سم ،وحمله
�إلى المخ ّيم � -ساعد اهلل قلبك �أبا عبد اهلل( -تقول الرواية:
احتمله ورجاله ّ
تخطان في الأر�ض) ،لم ُيطق الح�سين �أن يحمل
خا�صة م�صيبة
القا�سم م�ستوياً ل َّأن الم�صائب التي م َّرت عليه ّ
القا�سم �أحنت ظهره.
ض��ل��ع اح��س��ي��ن ع��ل��ى ال��ق��اس��م محنه
ي���ع���م���ي اب���م���وت���ت���ك زادت م��ح��ن��ة
ش�����ال�����ه اح����س����ي����ن وب������دم������ه م��ح��ن��ه
آه اش�����ل�����ون ح�������ال أ ّم��������ه ال���زك���ي���ة
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علي الأكبر ،و�ضعه �إلى
جاء بالقا�سم �إلى الخيمة التي فيها ّ
جنبه ،فجعل ينظر تار ًة �إلى وجه الأكبر و�إلى وجه القا�سم تار ًة
بكمه ،وتمدّ د بينهما و�أخذ يق ّبلهما
�أخرى ،وهو يكفكف دموعه ّ
وينادي (واولداه واعل ّياه ،واقا�سماه وابن �أخاه).
ش��ال��ه لخيمته وي��س��كِ ��ب دم���ع عينه
وق���ع���د م���ا ب��ي��ن شِ ��ب��ل��ه األك���ب���ر وب��ي��ن��ه
ِن�������ده وص�������اح ي����ا رم����ل����ه وس��ك��ي��ن��ه
ت���ع���ال���ن ل��ل��ع��زي��ز واش����وف����ن اش��ح��ال��ه
��م َو ِديا ِر ِه ْم
َغر ُِيب َ
��ون َع ْ
��ن �أَ ْوطا ِن ِه ْ
��ف ال َت ْب ِكي ال ُعي��ونُ ِل َم ْع َ�ش ٍر
َوك َْي َ
��رت
��وارى ُن ُوره��ا َف َت َغ َّي ْ
��دور َت َ
ُب ٌ
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نوح َعل َْي ِه ْم ِفي َالبرا ِري ُو ُحو�شُ ها
َت ُ
يوفالأَعا ِدي ِفي َالبرا ِري َت ُنو�شُ ها
ُ�س ُ
َم َح ِا�س ُنه��ا ُت ْ��ر ُب ال َف�َلااَ ِة ُن ُعو�شُ ها

ش���ب���اب اوب��������دور واب���دم���ه���م ت��ح � ُّن��وا
واب��������ل��������ذَّ ت ال�����دن�����ي�����ا م������ا ت���ه���نُّ���وا
ع���ل���ه م�����وت ال����ش����رف وال����ع����ز ت��ع � ُّن��وا
وال ذلّ���������وا ل���ع���ن���د اس�����ي�����وف ام��� ّي���ه
علي الأكبر وقتلى حوله من
�صار الح�سين ينظر �إلى ولده ّ
�أهل بيته ،ورفع طرفه �إلى ال�سماء وقال:
اللهم �أح�صهم عدداً ،وال تغادر منهم �أحداً ،وال تغفر لهم �أبداً،

�صبراً يا بني عمومتي� ،صبراً يا �أهل بيتي ،ال ر�أيتم هواناً بعد هذا
اليوم �أبداً.
ي�������ا ش������ب������ان ب����������اهلل ال ت������و ّن������ون
او ب���ون���ي���ن���ك���م ق���ل���ب���ي ت��ك��ط��ع��ون
ت����ص����دع����ون ق���ل���ب���ي ال����م����ن ت��ح��ن��ون
ش������ب������ان م�����ث�����ل ال�������������ورد ي�����زه�����ون
وس���ف���ه ع���ل���ى ال���غ���ب���رة ي��ن��ام��ون
�ساعد اهلل �أ ّمه رمله ّلما نظرت �إلى ولدها الوحيد م�شقوق
الهامة ّ
مخ�ضباً بدمه �ألقت نف�سها عليه منادية :واولداه،
واقا�سماه:
شعبي:
ّ

ام��ب��ارك م��ا ب��ي��ن سبعين أل���ف ج��اب��وك
ع����ن ال���ح���ن���ه اب����دم����ا ال��������راس ح��ن��وك
اب�������دال ال���ش���م���ع ب���ال��� ِّن���ش���اب ز ُّف�����وك
ام����ل���� َّب����س ف������وق راس�������ك ن���ب���ل ت��ن��ث��ر
رب��ي��ت��ك ي���ا ع��ي��ن��ي وع��ي��ن��ي بعينك
وات��ن��طّ ��ر ل��ع��رس��ك واح���س���ب سنينك
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ت���ال���ي���ه���ا ي����ا ج���اس���م اس���م���ع أن��ي��ن��ك
واش���وف���ك داي����ر اب��ش��خ��ص��ك خيالها
جابوك يبني اوال عرفتك من الجروح
يا شمعة البيت اوزهرته اوفرحة الروح
عگب الفرح يا حيف تالي العمر بالنوح
أگ� ّ�ض��ي��ه يبني ال عسن ظليت بعدك
يا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغطِّ يك
نايم عله التربان هِ سّ ه اوال نفس بيك
لو يرضه منّي الموت واهلل ابروحي أفديك
ل���ي���ال���ي اس����ه����رت ب���رب���ات���ك وع���دل���ك
وحَ ����سِّ ����ب ل���ل���ع���رس ي��ب��ن��ي وع���دل���ك
أت��������اري ال����ن����وب ت���ال���ي���ه���ا وع���دل���ك
ت��ع��وف ال��ع��رس وآن���ه اب��ق��ى ابعزيه

�لا ُم��ذْ َر�أَ ْت�� ُه َر ْملَ�� ٌة َ�ص َر َخ ْت �أَ َيا ُم ْه َج ِتي َو ُ�سرو ِري يا ِ�ضيا َب َ�صرِي
ُم َر َّم ً
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يا اهلل
***

المجلس الثالث:

ال�س َّك ِب
َيا َع ْي ُن ُج��و ِدي ِب ُّ
الد ُم ِوع ُّ
ال�ص َبا
َع ِ�ش َق َّ
ال�ش َها َد َة َو ُه َو ِفي َد ْو ِر ِّ
الم ْج َت َبى
ُه َ��و ق َِا�س ٌم نَ ْجلُ الإِ َم ِ
��ام ُ
�لا ف ََك�أَ َّن�� ُه
َي ْح ِك��ي �أَ َب��ا ُه َ�ش َما ِئ ً
ال�ض ِ
�لال ِب َك ْر َبال
َل َّم��ا َر َ�أى ُز َم َ��ر َّ
ال�س ْب ِط ِ�س ْب ِط ُم َح َّم ٍد
َز َح َف ْت ِل َق ْتلِ ِّ
��اع َيطْ ُل ُب ُر ْخ َ�ص�� ًة ِم ْن َع ِّم ِه
فَانْ َ�ص َ
َيا َع ُّم نَا َدى َ�ضاقَ َ�ص ْد ِري َوا ْنطَ َو ْت
��د �أَ ِح َّب ِتي
ك َْي َ
يب َب ْع َ
الح َيا ُة َت ِط ُ
��ف َ
الح َ�س ْي��نِ َت َت َاب َع ْت
َو ُه َناكَ �آَ َه ُ
��ات ُ
َ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 َع��ى َع َقا ِئلَ َح ْي َد ٍر
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تى َب َكى َ�ش ْج��واً َل ُه ِ�س ْب ُط ال َّن ِبي
ِل َف ً
ال�ش َها َد ِة ُمذْ َم َ�شى َل ْم َي ْرغ َِب
َو ِ�س َوى َّ
��دا َب َ�أ ِبي َو ِبي
�أَ ْف ِدي�� ِه َل ْو ُي ْج ِدي ال ِف َ
��ي الأَنْ َج ِب
ُه َو نَ ْف ُ
���س َوا ِل ِد ِه ال َّز ِك ِّ
ال�س َما َل ْم َت ْرق ُِب
َز َح َف ْت َو ِم ْن َر ِّب َّ
الح َي��ا َة ِب ِذلَّ�� ٍة َو ُه َ��و ا َلأ ِبي
��م َ
َ�س ِئ َ
المطْ ل َِب
ي��م َ
َح َّت��ى َي َنالَ ِبه��ا َع ِظ َ
ال�ض ُل ُوع َعلَ��ى َ�س ِعي ٍر ُمل ِْه ِب
ِم ِّن��ي ُّ
��م َ�أ ْو َم ْ�ش َ��ر ِب
�أَ ْو �أَ ْ�س َت ِل��ذُّ ِب َمطْ َ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 َّ
ِفي ِحينِ ُت ْ�ؤ َ�س ُر ف َْوقَ َ�أ ْخ َ�شنِ َم ْرك َِب
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شعبي:
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وام���ه ال��ح��زي��ن��ه تنتحب وات���ن���وح يمه
تلطم صدرها او تلثم اجروحه او تشمه
وال��ش��ع��ر منها اتخضبه م��ن فيض دمه
واتقول قبلك ليت يابني غالني البين
يا بني انقطع رجواي منك يبن الطياب
من بعد ماني امأمله بيك األم��ل خاب
واتصيح يا نسوان ماحر موتة الشاب
منالم لو مني على اجله عميت العين
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 ّ
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:
الح َ�س ْن
�إ ِْن ُت ْن ِك ُرو ِن��ي َف َ�أنَ��ا نَ ْج��لُ َ
الم ْر َت َه ْن
َهذَ ا ُح َ�س ْي ٌ
��ن كَا َلأ ِ�سي�� ِر ُ

الم ْ�ؤ َت َم ْن
الم ْ�صطَ َفى َو ُ
ِ�س ْب ُط ال َّن ِب ِّي ُ
َب ْي َن �أُنَ ٍ
الم ُز ْن
ا���س اَل ُ�س ُقوا َ�ص ْو َب ُ

وكان وجهه كفلقة القمر ,فقاتل قتا ًال �شديداً ,قال حميد بن
م�سلم :كنت في ع�سكر ابن �سعد فكنت �أنظر �إلى هذا الغالم
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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...

اف َوغًى َم��ا 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 َ�أ ْو َي َخ ُ
َ��و ِق َ�أ ْ�س َف ِل َها َي ْن َه ُ
��ن �أَ َعا ِدي�� ِه ِر َم ُ
��ال َعا ِلي َها
��ال َث ً��رى ِم ْ
�أَ َما َم�� ُه ِم ْ
��ن ف ْ
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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...
عمك �أن تدعوه فال يجيبك� ,أو يجيبك
فقال الإمام :يع ُّز على ّ
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.
ض��ل��ع اح��س��ي��ن إع��ل��ى ال��ج��اس��م محنَّه
ي����ا ع���م���ي ب��م��وت��ت��ك زادت م��ح � ََّن��ه
ش����ال����ه اح���س���ي���ن واب������دم������ه م��ح��نَّ��ه
آه اش�����ل�����ون ح�������ال أ ّم��������ه ال���زك���ي���ه
يقول حميد بن م�سلم :فك�أنّي �أنظر �إلى رجلي الغالم ّ
يخطان
في الأر�ض ّ
خطاً وقد و�ضع الح�سين �صدره على �صدره ,فقلت
في نف�سي :ما ي�صنع به؟! فجاء به ح ّتى �ألقاه بين ال�شهداء من
اللهم �إنّك تعلم �أنّهم دعونا لين�صرونا
�أهل بيته وجعل يقولّ :
اللهم �أح�صهم عدداً واقتلهم بدداً
فخذلونا و�أعانوا علينا �أعداءناّ ,
وال تغادر منهم �أحداً وال تغفر لهم �أبداً� ,صبراً يا بني عمومتي,
اللهم �إن
�صبراً يا �أهل بيتي ال ر�أيتم هواناً بعد هذا اليوم �أبداًّ ,
كنت حب�ست عنّا الن�صر في دار الدنيا فاجعل ذلك ذخراً لنا في
الآخرة وانتقم لنا من القوم الظالمين..
الم َخ َّي ِم َوالْـ
َو�أَ َتى ِب ِه َحا ِم ًال َن ْح َ��و ُ
َت ُخطُّ ِر ْجلاَ ُه ِفي َل ْو ِح ال َّث َرى ُ�ص ُح َفاً
الم ِني ِر َم َحا
�آَ ٍه َعلَ��ى َذ ِل َك َالب ْ
��د ِر ُ

َ�آ َم��اقُ ِفي َو ْج ِه�� ِه ُح ْم ٌ��ر َم َجا ِري َها
ْ��ب َتا ِلي َه��ا
� َّألد ْم�� ُع َم ْن ِط ُق َه��ا َوال َقل ُ
ِبال َْخ ْ�س ِ
��اء َم ِاحي َها
��ف َّغُر َت ُه َالب ْي َ�ض َ
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ش���ال���ه اح���س���ي���ن واي���خ���ط���ن اج���دام���ه
اوج���اب���ه ال��خ��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
ولكن ما كان حال تلك الأ ّم التي ُفجعت به؟
وما حال تلك الحرائر من بنات الر�سالة؟
به��ن وقد درن حوله يبكين وينحن
وق��د جئن �إليه ,ك�أ ّني ّ
ولم��ا و�صلت �أ ّم��ه رملة �إلي��ه �ألق��ت بنف�سها عليه
علي��هّ ...
وتح��ادرت الدموع وارتفع ال�ص��راخ وجعلت تر ّدد :واولداه,
واقا�سماه..
الحلي حالها ب�أبيات من ال�شعر:
ويحكي ال�س ّيد �صالح ّ
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الم��ا ُء َ�أ ْ�ش َر ُب�� ُه َ�ص ْف َ��واً ِب�َل اَ ك ََد ِر
ُب َن َّي َت ْق ِ�ضي َعلَى َ�ش ِاطي ال ُف َر ِات ظَ ماً َو َ
ال�س َه ِر
��د ًة َت ْر َعى ُن ُجو َم ُّ
��ت َوا ِل َ
��ي ِف��ي َل ْو َع�� ٍة َخ َّل ْف َ
الد َجى ِفيال َّليلِ َو َّ
ُب َن َّ
الح ْملِ ُ �أ ْ�س ِق ُط ُه �أَ ْو �أَ َّن ِني َل ْم �أَ ِج ْد َح ْم ًال َم َدى ال ُع ُم ِر
َو ِد ْد ُت ق َْبلَ َت َم ِ
��ام َ

ن�����اي�����م ي���ب���ع���د ال����ك����ب����د وال���������روح
ل������و ن����ف����ذ دم��������ك م������ن ال�����ج�����روح

م�����ا ت���س���م���ع أم�������ك ي����م����ك ات����ن����وح
ن������وح ال����ح����م����ام ال���ي���ح���ن ب����ال����دوح
ي����ال����ح����ن����ت����ك دم��������ك ال���م���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 ال���ح���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
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��اح َوف َْج ُر ُه َو ِل َف ْق ِ
��ار َو َع ْ�ص ُ��ر ُه
َ��م َّ
ال�ص َب ُ
��د ِه َ�أ ْغ َب َ��ر ال َّن َه ُ
ِل ُم َ�صا ِب�� ِه �أَظْ ل َ
��ور ُه َي��ا ك َْوك ََب��اً َ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 ُ
���ب الأَ ْ���س َ
َوكَ����ذَ ا َت��ك��ونُ ك َ

يا اهلل
***
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الليلة العاشرة
المجلس األ ّول:

َب ْي َ�ض َاء َتب َع ُث ِف��ي ال ُه َدى َتغر َِيدا
ال�ش َف��ا ِر ُح ُ�ش��و َدا
ِف ْي َه��ا ِل َي ْه�� ِز َم ِب ِّ
ي��دا
َه ّم��اً َوك َْي��داً َخا َل َ
��ف ال َت ْن ِك َ
��ن َ�أ ْن �أَ ُم ْو َت َ�ش ِه ْي َدا
الم َه ِيم ُ
َك َت َب ُ
��دو َدا
��م ِبالأَكُ ِّ
��ف ُخ ُ
َف�أَ َت ْت�� ُه َتل ِْط ُ
��داكَ ُل ُحو َدا
��اء ْت َو َ�ش َّق ْت ِل َي ِف َ
َج َ
��ح َوا ِل ِ
��دي َمل ُْحو َدا
َو َالي ْ��و َم َ�أ ْ�ص َب َ
� اَّإل ال ِ
الح َي��ا َة ُو ُجو َدا
��ب َ
َّ��ذي َو َه َ
الم ْق ُ�صو َدا
الر َ�سا َل َة َت ْب ُل ُ
��غ َ
َو َد ِع��ي ِّ
ِمن َم ْن َحر ِْي � ْإن َ�سالَ َي ْخ ِ�ض ُب ِج ْي َدا
الج ِ
��ى ِفي ِ
ن��ان ُخ ُل ْو َدا
�أَ ِّن��ي َ�س�أ ْل َق ْ
َح ْت ِف ْي َو ِ�ص ْر ُت َعلَى ال َّث َر ْى َم ْم ُدو َدا

��م َ�سوا ِد َها
��ت ِب َر ْغ ِ
��ي َليلَ�� ٌة كَانَ ْ
ِه َ
ال�س ْب ِط ُي�ص ِل ُح َ�سي َف ُه
َر َاح ُ
الح َ�س ْي ُن ِّ
َوي ُق ُ
��ول ُ�أ ٍّف َي��ا َز َم��انُ َح َمل َْت ِل ْي
حم��نِ َج��لَّ َجلاَ ُل�� ُه
َوالأَ ْم ُ��ر ِل َلر َ
��م �إنْ َ�ش��ا َد ُه
��ت َعقيلَ�� ُة َه ِا�ش ٍ
َ�س ِم َع ْ
َو َت ُق ُ
��ي
��ول َو ْا ُث��كْ لاَ ُه َل ْي َ
��ت َم ِن َّي ِت ْ
��م
َالي ْ��و َم َما َت ْ
��ت َي ْاب َ
��ن ُ�أ ِّم��ي ف َِاط ٌ
الو ُج ْ��و ِد � َإلى ال َف َنا
َف� َأج َاب َه��ا :كُ لُّ ُ
��د ْي ِل ْل َع َنا
��م وا�س َت ِع ِّ
�شُ ِّدي ال َع َزا ِئ َ
��ن � اَّإل ِف��ي َد ٍم
��م ِّ
الد ْي ُ
اَل َي ْ�س َت ْقي ُ
��ي �أُ ْخ َتا ُه َ�صب��راً وا ْعل َِم ْي
اَل َت ْج َز ِع ْ
ل��ي �إِذَا �أ َت ْى
اَل َت ْخ ُم ِ�ش��ي َو ْج َهاً َع َّ
ال�س ُي ْ��و ُف َو ِر ْي َدا
َ
والخ ْيلُ َت ْم ِ�ش ْي ِفي َح َوا ِف ِر َها َعلَى ظَ ْه��ر ِْي َو َتح َت�� ُّز ُّ
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شعبي:
ّ
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ويَّ ال��ده��ر يحكي وي��ذك��ر إل��ه أفعاله
وگفت ابجانب خيمته كفيلة اعياله
عرفت الحوراء مگصده بحكيه الگاله
دخ��ل��ت اعليه وعيونه بمدمع تسيله
گلها يزينب ليس م��رت��اع��ة اوتبكين
گالت بعد إلمن تخفِّي ادموعها العين
إنكان ما تبكي عليك اليوم يا حسين
ت��ب��ك��ي عليمن ي��ا س��ب��ط ط��ه وخليله
خ��وي��ه وصّ ���ي���ت َم����نْ ي���ا ح��س��ي��ن بينا
أوم���������ن ت���ه���ج���م ال�������غ�������ارة ع��ل��ي��ن��ا
وصّ �����������وا ب����ن����ا گ����ب����ل ال����ي����رّح����ل����ون
وگ���ب���ل ال���� َع���� َل����ى ال���رم���ض���ه ت��ن��ام��ون
ك��ف��ي��ل��ة ح���رم ي���ا ح��س��ي��ن ت���درون
علي بن الح�سين« :Lبينما
 ...يقول الإمام زين العابدين ّ
�أنا جال�س في تلك الليلة التي قتل �أبي في �صبيحتها ،وعندي
عمتي زينب تم ّر�ضني� ,إذ اعتزل �أبي في خباء له ,وعنده جون
ّ
الغفاري (ر�ض) ,وهو يعالج �سيفه وي�صلحه ,و�أبي
مولى �أبي ذ ّر
ّ

ين�شد تلك الأبيات:

َي��ا َد ْه ُ��ر �أُ ٍّف َل َ
��ن َخ ِل ْي��لِ
��ك ِم ْ
��ب َو َ�ص ِاح ٍ
��ن طَا ِل ٍ
��ب َق ِت ْي��لِ
ِم ْ
��ي َ�سا ِل ٌ
��ي
َوكُ لُّ َح ٍّ
��ك َ�س ِب ْي ِل ْ
����م����ا ال
ال��ج��ل��ي��لِ
أم������ر �إل�����ى َ
و�إ َّن َ
ُ

َ��م َل َ
��ك ِبالإ ِْ�ش َ��ر ِاق َوالأَ ِ�ص ْي��لِ
ك ْ
الد ْه ُ��ر اَل َيق َن�� ُع ِب َالب ْدي��لِ
َو َّ
الر ِح ْيلِ ..
الو َ
ع��د ِم َ
َم��ا َ�أ ْق َر َب َ
��ن َّ

ف�أعادها م ّرتين �أو ثالثاً ،فخنقتني العبر ُة فر ّددتها ولزمت
عمتي زينب ف�إنّها ّلما
ال�سكوت ,وعلمت � ّأن البالء قد نزل ،و�أ ّما ّ
�سمعت ...لم تملك نف�سها َف َعدَ ت تج ّر ثوبها ,ح ّتى انتهت �إليه
ونادت «واثكاله ...ليت الموت �أعدمني الحياة ...اليوم ماتت
علي Qو�أخي الح�سن Qيا خليفة
�أ ّمي فاطمة Oو�أبي ّ
الما�ضين وثمال الباقين».
يذهبن بحلمك
فنظر �إليها الح�سين Qوقال�« :أخ ّيه ال
ّ
ال�شيطان» فقالت« :ب�أبي �أنت و�أ ّمي ...نف�سي لك الفداء».
بغ�صة ،وترقرقت عيناه بالدموع ّثم قال« :لو ُت ِر َك
فر ّدت عليه ّ
القطا لي ًال لغفى ونام».
فقالت« :يا ويلتاه� ،أفتغت�صب نف�سك اغت�صاباً ,فذلك �أقرح
لقلبي ،و�أ�شدّ على نف�سي» ،وخ َّرت مغ�ش ّياً عليها ،فقام �إليها
الح�سين Qو�أ�سندها ,ح ّتى �أفاقت ,فقال لها« :يا �أختاه تع ّزي
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بعزاء اهلل ,ف� ّإن ّ
�سكان ال�سماوات يفنون ،و�أهل الأر�ض يموتون,
وجميع البر ّية يهلكون»� ...إلى �أن قال« :جدّ ي خير منّي ...و�أبي
خير منّي ...و�أ ّمي خير منّي ...و�أخي خير منّي ...ولي ّ
ولكل
م�سلم بر�سول اهلل �أ�سوة».
ص����اح����ت ي����ا ب�����در ع����زن����ه وس���ع���دن���ه
ي���ا خ���وي���ة م���ن ت�����روح ش��ي��ظ��ل ع��دن��ه
ي����ا خ���وي���ه ل��ل��م��دي��ن��ة إس������در وردن�����ه
گ��ب��ل م���ا ن��ص��ب��ح إل���ه���اال���گ���وم مغنم
ج����اوب����ه����ا وت����ه����ل ع�����ب�����رات ع��ي��ن��ه
ام���ن���ي���ن ان��������رد ي���زي���ن���ب ل��ل��م��دي��ن��ه
ال���������دروب ك���ل���ه���ا ات���ل���زم���ت ع��ل��ي��ن��ه
خ���ي���ل اع���������داي دارت ب��ال��م��خ��ي��م
ليلة عا�شوراء م�ضت عليهم بالأ�سى والحزن ،فكيف بهم يوم
العا�شر ,لقد �أ�ضحى وحيداً فريداً ال نا�صر وال معين ،ولقد عزم
على الت�ضحية بنف�سه في �سبيل اهلل ,وازداد �شو ُقه �إلى لقائه ،فجاء
عنهن ,وقلبه كالجمر من لظى
�إلى خيمة الن�ساء ليو ّد ُع َّهن ,راح ًال َّ
الم�صابّ �( ...أي م�صاب في قلبه؟ م�صيبة ما يرى من �أ�شالء
�أن�صاره و�أوالده وبني عمو َم ِت ِه؟ �أم م�صيبة ترك حرائر الر�سالة من
�شتى في قلب �س ّيدنا.)Q
بعده بال كفيل؟ والم�صائب ّ

هن,
وهن الئذات بحم ّي ّ
حالهن من البكاءّ ,
إليهن ويرى ّ
ينظر � ّ
فلما نظر �إلى زوجته
ويرونه يريد ّ
تركهن بعين اهلل ,وهو �إليه ذاهبّ ،
الرباب ,وفي حجرها طفله عبد اهلل الر�ضيع ,تناوله الح�سينQ
من حجرها ,وو�ضعه في حجره وهو يق ّبله ,فدمعت عينه لحاله,
ّلما ر�آه قد �أغمي عليه من العط�ش ،فحمله على �صدره ووقف
�أمام الجي�ش وقال« :يا قوم قتلتم �إخوتي ...قتلتم �أهل بيتي...
لم يبق عندي �سوى هذا الر�ضيع ،ا�سقوه جرعة من الماء ,فقد
ّ
جف اللبن عن �صدر �أ ّمه».
َظيع
ف ََد َعا الأَ ْق َوا َم َياهلل ِم ْن َخطْ ٍب ف ْ
ال�ش ِف ْي ْع
اَل ِح ُظ ْوا ك َْم �أَ ْ�ش َب َه ال َها ِدي َّ

الر ِ�ض ْي ْع
نَ ِّب ُئ ْو ِن ْي �أَ�أَ َنا ُ
المذْ ِن ُب �أَ ْم َهذَ ا َّ
اَل َي ُك ْن َ�شا ِف ُع ُك ْم خَ ْ�صماً َل ُك ْم ِفي ال َّن�شْ َ�أ َت ْي ْن

فاختلف الجي�ش فيما بينهم ،منهم من قال� :إن كان ذنب
للكبار فما ذنب ال�صغار ،ومنهم من قال :ال تبقوا من �أهل هذا
البيت باقية.
ابن �سعد وقوع الفتنة ،ف�صاح يا حرملة� ,إقطع نزاع
خاف ُ
القوم ،يقول حرملةّ :
حكمت ال�سهم في كبد القو�س ،جعلت
�أنظر �إلى الطفل �أين �أرميه ،بينما �أنا كذلك �إذ ه ّبت ريح ك�شفت
البرقع عن وجه الر�ضيع ،فنظرت �إلى رقبته تلمع على ع�ضد �أبيه
الح�سين ,Qك�أنّها �إبريق ّ
ف�ضة ,فرميته ,فذبحته من الوريد
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�إلى الوريد ،قيل له :ويلك� ,أما ّ
رق قلبك لهذا الطفل ،قال :بلى
لقد ّ
رق قلبي في مورد واحد ،قالوا وكيف ،قال :ل ّأن الر�ضيع
أح�س بحرارة ال�سهم,
مغمى عليه من �شدّ ة الظم�أّ ،
فلما � ّ
كان ً
�أخرج يديه من قماطه ,واعتنق رقبة �أبيه الح�سينّ ,Qلما نظر
الح�سين� Qإلى الطفل ,تجري دما�ؤه من رقبته ب�سط ك ّفه,
تحت منحره ح ّتى �إذا امتلأت دماً ،رمى بها نحو ال�سماء ,فلم
ت�سقط منه قطرة على الأر�ض.
قال« :Qه ّون ما نزل بي �أنّه بعين اهلل»ّ .ثم عاد به نحو
المخ َّيم ,وقد �أخفاه تحت ردائه� ،سكينة واقفة تنتظر على باب
الخيمةّ ,لما ر�أت �أباها مقب ًال هرولت نحوه قائلة� :أَ َبه ,لع ّلك
�سقيت �أخي ما ًء ,وجئتنا ببق ّيته ,ف�أخرجه الح�سين Qمن
مغ�س ًال بدمائه.
تحت ردائه ّ
غي ِع َو َ�ض الما ِء ال َمعين..
هذا �أخوك قد َ�س َقو ُه َ
�سهم َب ٍ
ما حال �سكينة ...ما حال الرباب ...العلو ّيات...
و س��اع��د اهلل ح����ال زي��ن��ب وال��ح��ري��م
وال���رب���اب ام���ن ان��ف��ك��د م��ن��ه��ا الفطيم
ال أم اس���م���اع���ي���ل���ه���ا وام ال��ك��ل��ي��م
ش��اب��ه��ن��ه��ا اب���ن���وح واص����ي����اح ون���دب

ه����اي اب��ن��ه��ا رد ل��ي��ه��ا ام����ن ال���رض���اع
م��ك��ت��ف��ي أوال گ��ل��ب��ه��ا ات������روّع او الع
او ه��اج��ر اس��م��اع��ي��ل رد ل��ي��ه��ا اب��س��اع
م����رت����وي م����ن ب������ارد ال����م����اي ال���ع���ذب
الچ����ن م��ص��ي��ب��ة رب�����اب أع���ظ���م وأش���د
م��ا ج���رت س��اب��گ مثلها ع��ل��ى أم ول��د
ش��ال ابنها احسين منها ام��ن المهد
راح ردّه اب�����دم وري������ده مختضب
ي�����ا ب����ن����ي ال����ت����س����ر گ���ل���ب���ي ب���ش���رت���ه
ك����س����ر خ�����اط�����ري م�����ذب�����وح ش��ف��ت��ه
ع�����ط�����ش�����ان ول������س������ان������ك دل����ع����ت����ه
ش��ن��ه��و ال����ذن����ب ي����ا ب���ن���ي ال��ع��م��ل��ت��ه
��ت ِب َه��ا ِل َر ِ�ضي ِع َه��ا
َو ُم ْر ِ�ض َع�� ٍة َه َّب ْ
��ح
َ��وقَ َمذْ َب ٍ
َ��م َت َ��ر �إ اَِّل ُج َّث�� ًة ف ْ
َفل ْ
الو ْري ِ
��د ِل َ�ص ْد ِر َها
َو َ�ض َّم ْت�� ُه َمذ ُب ْو َح َ

َ��ت ِط ْف َل َها َ�ص ْب َرا
َع َو ِاط ُ
��ف ُ �أ ٍّم َ�أ ْث َكل ْ
ال�س ْه ُم ال َِّذي ذ ََب َح ال َّن ْح َرا
ِب َها َع ِل َق َّ
ال�ص ْد َرا
الم ْ�س ُف ْو ِح َخ َّ�ض َب ِت َّ
َو ِم ْن َد ِم ِه َ

يا اهلل
***
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المجلس الثاني:

ال�����ش��ر ِْي�� َع��ه
اهلل َي���ا َح���ا ِم���ي َّ
ِب َ
��ث َوقَ��ل ُْ��ب�� َه��ا
�����س�� َت�� ِغ ْ��ي ُ
���ك َت ْ
��ات ال َّت َ�ص ُّب ُر ِف��ي ان�� ِت��ظَ ��ارِكَ
َم َ
فَا ْن َه ْ�ض ف ََما �أَ ْب�� َق��ى ال َّت َ�ص ُّب ُر
��ى
ق ْ
َ���د َم�� َّزق ْ
َ��ت َث ْ
����و َب الأَ َ���س ْ
��و ُد َو ِدي�� ُن ُ
��م
َ���م ذَا ال�� ُق�� ُع ْ
��ك ْ
ك ْ
��و َل�� ُه
���ر ْو ُع �أُ ُ
���ص ْ
َت�� ْن�� َع��ى ال��� ُف ُ
��ح��ذْ َ���ش َ��ب��ا َع����� ْز ٍم َل�� ُه
ف ْ
َ��ا���ش َ
����د ِم ال َق ْتيلِ
���ب ِب��� ِه ِب َ
َواطْ��� ُل ْ
َم���اذَا ُي ِه ْي ُج َك � ْإن َ�ص َب ْر َت
��ج��ي��ئ ف ِ
َ��ج ْ��ي�� َع�� ٌة
�������ر ْى َت
ُ
�أَ َت َ
الح َ�س ْي ُن َعلَى ال َّث َرى
َح ْي ُث ُ
����ي���� ٍة
قَ��� َت���لَ��� ْت��� ُه � ُآل �أُ َم َّ
ال���و ِر ْي ِ
���د
َو َر ِ���ض��ي�� ُع�� ُه ِب َ
����د ِم َ
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��ي كَ��ذَ ا َم ُر ْو َع��ه؟
�أَ ُت ِق ُّ��ر َو ْه َ
��ن َج ًوى َي ْ�ش ُك ْ��و ُ�ص ُد ْو َعه
َل َك َع ْ
ال�ش ْري َع��ه
الم ْح ِي��ي
�أَ ُّي َه��ا
َّ
ُ
َج ْزو َع��ه
غ َْي َ��ر َ�أ ْح َ�ش��ا ٍء
��ت ِل َو ِا�ص ِل َه��ا ال َق ِط ْي َع��ه
َو َ�ش َك ْ
الر ِف ْي َع��ه
��ت ق ََو ِاع ُ
ُه ِد َم ْ
��د ُه َّ
��ى ف ُْرو َع��ه
َو�أُ ُ�ص ْو ُل�� ُه َت ْن َع ْ
الأَ ْر َو ُاح ُمذْ ِع َن�� ٌة ُم ِط ْي َع��ه
ِب َك ْر َب�َل�اَ ِف��ي َخ ْي�� ِر ِ�ش ْي َع��ه
��ف ال َف ِظي َع��ه
ِل َو ْق َع�� ِة الطَّ ِّ
��ن ِتل َ
ْ��ك ال َف ِج ْي َع��ه
ِب�أَ َم َّ
���ض ِم ْ
��ت ُ�ض ُل ْو َعه
َخ ْي��لُ ال ِع َ
طَح َن ْ
��د ْى َ
��ى َج ْن ِ
ال�شري َع��ه
��ب َّ
ظَ ٍ
��ام �إ َل ْ
��ب َر ِ�ض ْي َع��ه
ُم َخ َّ�ض ٌ
��ب فَاطْ ُل ْ
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شعبي:

ل���و ب���س ال���زل���م ت��خ��ل��ص ق��ت��ل ب��ال��ك��ون
ه���اي ن��ق��ول ع����ادة وأم����ر ب��ل��ك��ي يهون
�رض��ع��ون
ل��ك��ن ل��ي��ش م��ا ذن���ب الّ����ذي ي� ِ
ع���ط���اش وح���رم���ل���ة ب���س���ه���ام ي��س��ق��ي��ه��ا
(آه) ردّوك ي��ب��ن��ي اب��س��ه��م مفطوم
ي����ال����رح����ت ع�����ن ال�����م�����اي م����ح����روم
ب������ع������دك ل������ح������رم ل����������ذت ال�����ن�����وم
وأص�����ب�����غ ي���ع���گ���ل���ي س������ود ال����ه����دوم
واب����ك����ي ع��ل��ي��ك ب��ق��ل��ب م���ال���وم
أبوذ ّيه:
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م���ي���ات���م ل���ل���ح���زن ن���ن���ص���ب ون��ب��ن��ي
ف��ج��ع��ن��ي ح���رم���ل���ة اب��س��ه��م��ه ون��ب��ن��ي
ال��ط��ف��ل ع�����ادة ي��ف��ط��م��ون��ه (ون��ب��ن��ي)
ان����ف����ط����م وي����ل���اه ب����س����ه����ام ال��م��ن��ي��ة
ورد في زيارة الإمام الحجة|:
المت�شحط
المرمي ال�صريع
(ال�سالم على عبد اهلل الر�ضيع
ِّ
ّ

دماً والم�ص ّعد بدمه �إلى ال�سماء المذبوح بال�سهم في حجر �أبيه،
أ�سدي وذويه).
لعن اهلل راميه حرملة بن كاهل ال ّ
من جملة ال�شهداء ا ّلذين قدّ مهم الح�سين قرباناً �إلى اهلل فدا ًء
لدينه عبد اهلل الر�ضيع ولده.
والح�سين�Qأخبر عن �شهادته وذكره في جملة من
�س ُيقدِّ مهم في �سبيل اهلل ،تلك الدّ ماء الطاهرة العزيزة على اهلل
التي �أحيت الدين كان من جملتها دماء الر�ضيع التي رمى بها
الح�سين �إلى ال�سماء فما رجع قطرة واحدة منها ,و�سكنت في
الخلد واق�شع ّر لها �أظ ّلة العر�ش .ولذلك هذه الم�صيبة وهذا
عجل اهلل فرجه ال�شريف ولقد �آلم
الحجة ّ
الفداء ذكره الإمام ّ
قلبه ال�شريف كما كانت هذه الم�صيبة مذكورة عند � ّأئمة �أهل
البيت Rفي مجال�سهم ي�شيرون �إليها ويبكون عندها وي�أمرون
�شيعتهم بالبكاء لها ،ح ّتى � ّإن الإمام ال�صادقQعندما كان
يعقد مجال�س العزاء على جدّ ه الح�سين كان ي�أمر ب�أن ي�ؤتى
بطفل ر�ضيع ُيرفع �أمام النّا�س ّ
ليتذكر الم�ؤمنون م�صيبة عبد اهلل
الر�ضيع..
والإمام الح�سين كذلك �أو�صى �شيعته كما في و�ص ّيته البنته
�سكينة..
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وقد نظمت بهذه الأبيات:

ِ�شي َعتي َم ْه َما َ���ش��ر ِْب�� ُت ْ��م َع���ذْ َب َم���ا ٍء فَ��اذْكُ ُ��ر ْو ِن��ي
َ��ري ٍ
��ب فَ��ان ِ��دب��و ِن��ي
�أَ ْو َ���س ِ��م ْ��ع�� ُت ْ��م ِب َ�ش ْهي ٍد َ�أ ْو غ ْ
�����س ْ��ب ُ��ط ال ِ
���ر ٍم َق َت ُلو ِني
َّ���ذي ِم ْ
َف���أَنَ��ا ال ِّ
���ن غ ْ
َ��ي�� ِر ُج ْ
الخ ْيلِ َب ْ��ع َ��د ال َق ْتلِ َع ْ��م��داً َ�س َح ُق ْو ِني
��ج ْ��ر ِد َ
َو ِب ُ
��ورا َج ْميعاً َت�� ْن ُ��ظ ُ��ر ْو ِن��ي
���و ِم َع��ا ُْ���ش َ
��ي َي ْ
َل ْ��ي�� َت ُ��ك ْ��م ِف ْ
كيف � ْأ�س َت ْ�س ِقي ِل ِط ْف ِل ْي َف���أَ َب��وا �أَ ْن َي ْر َح ُم ْو ِني
َ
الم ِع ْينِ
��م َب ْغ ٍي ِع َو َ
الم��ا ِء َ
���ض َ
ف ََ�س َق ْ��و ُه َ�س ْه َ
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الحجة| في هذه الليلة الحزينة بهذه الم�صيبة
نع ّزي �إمامنا ّ
الإله ّية ون�س�أل اهلل �أن يكتبنا في جملة �أوليائه الذين ي�أخذون
عجل
بثاراته حين ينادي فيهم :يا لثارات الح�سين ,بعد �أن يظهر ّ
ويتوجه �إلى كربالء كما ُير َوى -يجتمع النّا�س
اهلل فرجه في الكعبة ّ
من حوله وهو عند جدّ ه الح�سينQي�ضرب �سيفه بالأر�ض
ي�ستخرج جثمان الر�ضيع المدفون على �صدر والده الح�سين �أو
�إلى جنبه ،يرفعه �أمام النّا�س على الحالة التي قتل و ُذبح بها
من الوريد �إلى الوريد وينادي� :أ ّيها النّا�س ,ب� ّأي ذنب ُيذبح هذا
الر�ضيع من الوريد �إلى الوريد ؟! (ب� ِّأي ذنب ُيذبح على يدي

في�ضج النّا�س بالبكاء َو ٌّ
كل ينادي وا ح�سيناه
والده الح�سين)؟! ّ
يكف �أنّه
وا �شهيداه وا �إماماه .نعم �أ ّيها الم�ؤمنون -هذا الطفل لم ِ
َ
عط�شان ظم� َآن لم يذق ما ًء .في
ُذبح على يدي والده � اّإل �أنّه ُذبح
مثل هذه الليلة كان الطفل ي�ضطرب بين �س ّيدتنا زينب ا�ضطراب
ال�سمكة في الماء -كما تروي �سكينة ابنة الح�سين -وهو ي�صرخ
وهي تقول� :صبراً يا بن �أخي و�أنّى لك ال�صبر و�أنت على هذه
َ
عط�شان ،طلبت له جرعة
عمتك �أن تراك
الحالة؟! يع ّز واهلل على ّ
�صغيرة من الماء ّ
تبل �شفتيه الياب�ستين,لم تجد ,حامت حول
�صبي و�صب ّية يطلبون الماء
الخيام ومعها ما يقرب من ع�شرين ّ
لهذا الر�ضيع ولهم ,فلم يجدوا ,ح ّتى كان اليوم العا�شر� ,أقبلت
به الحوراء زينب �إلى الح�سين وكان قد قتل جميع الأ�صحاب
وكذلك �أهل بيت الح�سين ولم يبق � اّإل زين العابدين العليل
في خيمته� ،أتت به �إلى الح�سين وقد �أراد �أن يو ّدعه فقالت
له :يا �أخي � ّإن هذا الطفل -له مدّ ة -ما �شرب الماء فاطلب
مغمى عليه من العط�ش,
له �شربة من الماء ,نظر �إليه الح�سين ً
�شفتاه قد ذبلتا من الظم�أ� ,أجل�سه في حجره جعل يق ّبله ويقول:
ٌ
محمد الم�صطفى خ�صمهم...
ويل له�ؤالء القوم �إذا كان جدّ ك ّ
و�ضعه الح�سين تحت ردائه يظ ّلله من حرارة ال�شم�س� ،أقبل به
نحو الأعداء وقف �أمام الجي�ش حام ًال طفله التفت يمنة وي�سرة
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ّثم خاطبهم قائ ًال :يا قوم قد قتلتم �أخوتي و�أوالدي و�أن�صاري ،وما
بقى غير هذه الطفل ،وهو ّ
يتلظى عط�شاً من غير ذنب �أتاه �إليكم،
فا�سقوه �شربة من الماء.
(يا قوم �إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل)( ,لقد ّ
جف
اللبن في ثدي �أ ّمه)..
الوغَى ِب َر ِ�ض ْي ِع ِه
(�آه) ث َُّم انْ َث َن ْى نَ ْح َو َ
��ل �شُ ْر َب�� ٍة َت ْ�س ُق ْونَ�� ُه
َي ْد ُع ْ��و َ�أ اَل َه ْ
َف َت َخ َا�س ُ��ر ْوا ِب َج َوا ِب�� ِه َل ِك َّن َم��ا
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��م َي ْر َح ِم
ُم ْ�س َت ْر ِحم��اً ِلظَ م��ا ُه َم ْن َل ْ
�ش��ى ُم َت َ�ض ِّر ِم
َم ً
��اء فَه��ا ُه َ��و ذ َْو َح ً
اب الأُ ْ�س ُه ِم
ك ََان َ
الج َو ُ
اب َل ُه َج َ��و َ

فاختلف الع�سكر فيما بينهم فمنهم من لعن عمر بن �سعد،
ومنهم من قال �إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل ،ومنهم
من بكى على ق�ساوة قلبه لحال هذا الطفل ،ومنهم من قال
اقتلوه ،وال تبقوا لأهل هذا البيت باقية.
فلما ر�أى ابن �سعد ذلك �صاح بحرملة بن كاهل (لعنه اهلل):
ّ
ويلك حرملة اقطع نزاع القوم .قال :ما �أ�صنع؟ قال� :إرم الطفل
ب�سهم  ،قال حرملة :فو�ضعت �سهماً في كبد القو�س وت�أ ّملت �أين
�أرمي الطفل فر�أيت رقبته تلمع على ع�ضد �أبيه الح�سين ك�أنّها
�إبريق ّ
ف�ضة� -آجركم اهلل يا م�ؤمنون -يقول اللعين :فرميت الطفل
ب�سهمي وذبحته من الوريد �إلى الوريد .رحم اهلل المنادي وا

ح�سيناه ،وا عبد اهلل ،وا �شهيداه..
(لما جيء به �إلى المختار
قيل لهذا اللعين حرملة ّ
الثقفي Mوالذي �أخذ بثار الح�سين وقتل ّ
كل الم�شاركين في
ّ
الق�صة) قالوا له :ويلك �أما ّ
رق قلبك
قتلهّ ..لما روى لهم هذه ّ
لهذا الر�ضيع؟! قال :بلى ،قالوا :وكيف؟! قال :ل ّأن الطفل كان
أح�س بحرارة ال�سهم �أخرج
مغمى عليه من �شدّ ة العط�شّ .
فلما � ّ
يديه من قماطه ،واعتنق رقبة �أبيه الح�سينQو�صار يرفرف
بين يديه كالطير المذبوح..
ال�س ْه َم ِج ُيد ُه
(�آه) َف َل ْه ِف ْي َل ُه ُمذْ َّ
طَوقَ َّ
���س ِب َح ِّ��ر ِه
َو َل ْه ِف��ي َل�� ُه َل َّم��ا َ�أ َح َّ
ال�س ْب ِ
��ط ُمب َت ِ�س َم الل ََّم ْى
َه َفا ِل ِع َن ِاق ِّ

كَم��ا َز َّي َن ْت�� ُه ق َْب��لَ َذاكَ َتما ِئ ُم��ه
الم ِن َّي�� ِة َحا ِئ ُمه
َوناغَ��ا ُه ِم ْن ْطَي�� ِر َ
َو َداع��اً َو َه ْل غ َُير ال ِع َن��اق ُيلاَ ِئ ُمه؟

آه گ��ط��ع اگ���م���اط���ة او ش��ب��ك ع���ودة
وام���������ن ال����س����ه����م ر ّف���������ت ازن���������ودة
وات�������غ�������ي�������رت وردة اخ������������دودة
ي�����ا ن������اس ح���� ّت����ى ال���ط���ف���ل م���ذب���وح
ودم�����ه ع��ل��ى زن����د ح��س��ي��ن م��س��ف��وح
وي�����ن ال���ي���س���اع���دن���ي وي���ج���ي اي���ن���وح
ق���ل���ب���ي ع���ل���ى ف����رگ����اه م���ج���روح
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ث��م � ّإن الح�سي��ن ملأ كفّه م��ن دم الر�ضيع ورم��ى به �إلى
ّ
اللهم ال يكن
ال�سماء وقال :ه ّون ما نزل بي �أنّه بعينك يا ّ
ربَّ ،
رب �إن كنت حب�ست
�أه��ون عليك من ف�صيل ناق��ة �صالح ،يا ّ
ع ّن��ا الن�صر من ال�سماء فاجعل ذلك لما ه��و خي ٌر منه وانتقم
لن��ا من الظالمين ,فنودي :دعه يا ح�سي��ن ف� ّإن له مر�ضعاً في
الج ّنة..
ت��ل��گ��ه اح���س���ي���ن دم ال���ط���ف���ل ب��ي��ده
اش���ح���ال ال��ي��ن��گ��ت��ل اب��ح��ض��ن��ه اول��ي��ده
س������ال او ت������رس ك���ف���ه م�����ن وري������ده
اوذّب���������ه ل��ل��س��م��ا اول����ل����گ����اع م����ا خ��� ّر

َ��دا
َو َل ْ��و َت َ��را ُه َحا ِم ً
��دراً َي ْح ِم��لِ ال َف ْرق َ
��ت َب ْ
�لا ِط ْفلَ�� ُه َر�أَ ْي َ
��ن ف َْي ِ
��دا
ال��ر َدى ُم َج َّ�س َ
ُم َخ َّ�ضب��اً ِم ْ
���ض َ�أ ْو َد ِاج�� ِه �أَل َْب َ�س�� ُه َ�س ْه ُ
��م َّ
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ّثم �أقبل الح�سين بر�ضيعه �إلى المخ ّيم وقد حمله تحت
ردائه ،فا�ستقبلته ابنته �سكينة قائلة� :أبي لع ّلك �سقيت �أخي
الر�ضيع ما ًء وجئتنا ببق ّيته؟ ف�أخرجه الح�سين من تحت ردائه
وهو يقول:
ُبن ّيه خذي �أخاك مذبوحاً ،بن ّيه ّ
عظم اهلل لك الأجر ،ف�صاحت:
وا �أخاه ،وا عبد اهلل..

ي���ب���وي���ه ال���ط���ف���ل ل���ل���م���اي أخ���ذت���ه
اب����س����ه����م ال�����ع�����ده م�����ذب�����وح ج��ب��ت��ه
ش���ن���ه���و ال�����ذن�����ب خ����وي����ه ال��ع��م��ل��ت��ه
وال��������م��������اي ح������اض������ر م�������ا ش���رب���ت���ه
ي����ب����وي����ه ال����ط����ف����ل ع����ن����ي دغ���ط���ي���ه
م����ال����ي ق���ل���ب ب���ال���ع���ي���ن أص������د ل��ي��ه
اش�����وف�����ه ذب����ي����ح أو م�������اد رج���ل���ي���ه
ه������ذا ال���خ���ف���ت م���� ّن����ه ط���ح���ت ب��ي��ه
�أ ّما �أ ّمه الرباب ف�ساعد اهلل قلبها حين ر�أته وال�سهم م�شكوك
في نحره ،انفجعت و�صاحت (واولداه):
(يبني) قول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك
وت���رف مثل طير ال���ذي ينذبح خلوك
ي��ا ب��ل��ت روح����ي ت��ال��ي اب��ه��ا ال��ح��ال��ة ردّوك
لمك عسن ال ظلت ام��ك ي��ا جنيني
يحقّ لها �أن تبقى منده�شة وحزينة هذه الرباب المفجوعة
ت�ستظل ّ
ّ
بظل بعد الح�سين موا�ساة للح�سين ولولدها
�آلت �أن ال
الر�ضيع لكن ك�أنّها ما �صدّ قت ما ر�أت وبقيت مذهولة تندب
ولدها �إلى ليلة الحادي ع�شر من المح ّرم ,يقولون عندما �صارت
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زينب Oتف ّت�ش عن بق ّية العيال والأطفال الذين افتقدتهم
بعد م�صرع الح�سين وحرق الخيام ،افتقدت الرباب في جملتهم،
ف�صارت تبحث عنها في نواحي المعركة (رباب �أين �أنت؟) �إلى
�أن �سمعت �صوت �أنين �إلى جنب ج�سد المولى �أبي عبد اهلل
الح�سين ف�أقبلت ناحية ال�صوت و�إذا هي الرباب قد حملت
ر�ضيعها و�أدنته ل�صدرها تناغيه وتكالمه فقالت لها �س ّيدتنا زينب:
�أختاه ما الذي �أتى بك في و�سط هذا الليل المظلم؟! قالت:
علي
�س ّيدتي ّ
(لما �أن �شربنا الماء) �صدري �أوجعني وثدياي د َّرا ّ
ر�ضيعهن يطلب اللبن)،
(وك� ّأن هذه عالمة عند الأ ّمهات � ّأن
ّ
قلت �آتي �إلى ر�ضيعي ع ّلني �أجد به رمقاً من الحياة ,ولكنّي �أراه
مذبوحاً من الوريد �إلى الوريد..
آه ي��ب��ن��ي ي���ا ع��ب��د اهلل اع���ل���ى ف��رق��اك
ان����ا ص���ب���ري ان��ف��ن��ى ودرّن ث���داي���اك
ي����ا دي������ن گ���� ّل����ي ال���ح���رم���ل���ة اوي������اك
ل���ل���م���وت ح���ي���ن اش���ب���ح���ت ع��ي��ن��اك
ن���ي���ش���ن ع���ل���ي���ك اب����س����ه����م ورم�������اك
واگ�����ط�����ع رج��������اي ال�����ك�����ان ب����رب����اك

��ار ًة
َو َ�أ ْد َن ْت�� ُه ِل ْل َن ْه َد ْي��نِ َو ْل َه��ى َف َت َ
وار َت ِ�ض ْع
ُب َن َّي �أَ ِف ْق ِم ْن َ�سكْ َر ِة َ
الم ْو ِت ْ
��د َد َّرا َوق َْد َكظَّ َ
��ك الظَّ َما
��ي َف َق ْ
ُب َن َّ

ُت ِ
ناغي�� ِه َ�ألطَ اف��اً و�أُ ْخ َ��رى ُت َكا ِل ُم��ه
��د�أُ َها ِْئ ُمه
ِب َث ْد ِي َك َع��لَّ ال َقل َْب َي ْه َ
��ن َغ ِل ْي ِل َك َ�ضا ِر ُمه
َف َعل ََّك ُيطْ َفى ِم ْ

يا اهلل
***
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المجلس الثالث:

��درِكَ ال َّث�أ ِر ك َْم َت َر ْى
�أَ َبا َ�صا ِل ٍح َيا ُم ْ
الم ْو ُت ْو ُر َ�ص ْب َراً َو َح ْو َل ُه
َو َه ْل َي ْم ِل ُك َ
ال�ض ْي ِم ِفي الطَّ ِّف ُم ْف َرداً
�أَ َت ْن َ�سى �أَ ِب َّي َّ
الح َ�شا
َ��وقَ ال ُت ْر ِب ُم ْن َف ِط َر َ
�أَ َت ْن َ�سا ُه ف ْ
��م
َو ُر َّب َر ِ�ض ْي ٍ��ع َ�أ ْر َ�ض َع ْت�� ُه ِق�س ُّي ُه ْ
ال�س ْه ُم ِج ْي َد ُه
َف َل ْه ِفي َل ُه ُم��ذْ َّ
طَوقَ َّ
���س ِب َح ِّ��ر ِه
َو َل ْه ِف��ي َل�� ُه َل َّم��ا َ�أ َح َّ
ال�س ْب ِ
��ط ُم ْب َت ِ�س َم الل ََّمى
َه َفا ِل ِع َن ِاق ِّ
الر ِ�ض ْي ِع َوق َْد َد َجى
َو َل ْه ِفي َعلَى �أُ ِّم َّ
ف َُمذْ اَل َح َ�س ْه ُم ال َّن ْح ِر َو َّد ْت َل َو ا َّنها
�أَ َق َّل ْت�� ُه ِب َ
��ف َث ْغ َ��ر ُه
الك َّف ْي��نِ َت ْر�شُ ُ
الم ْو ِت َو ْار َت ِ�ض ْع
ُب َن َّي �أَ ِف ْق ِم ْن َ�سكْ َر ِة َ
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��ك َوا ٍر غ َْي َ��ر �أَ َّن َ
َوغ َْي ُظ َ
��ك َك ِا ُظ ُم�� ْه
ال�س ْر ِب غَا ِر ُم ْه
َي ُ��ر ْو ُح َو َي ْغ ُدو �آ ِم َ
��ن َّ
ْ��و َد ِاع ف ََو ِاط ُم ْه؟!
َت ُح ْ��و ُم َعل َْي�� ِه ِلل َ
ال��ر َدى َو َ�ص َوا ِر ُم�� ْه
ُت َن ِاه ُب�� ُه ُ�س ْم ُ��ر َّ
��ن ال َّن ْبلِ َث ْدي��اً َد ُّر ُه ال َّث ُّ��ر ف َِاط ُم ْه
ِم َ
ك ََم��ا َز َّي َن ْت�� ُه ق َْب��لَ َذاكَ َت َما ِئ ُم�� ْه
الم ِن َّي�� ِة َحا ِئ ُم ْه
َونَاغَ��ا ُه ِم ْ
��ن ْطَي ِر َ
َو َدا َعاً َو َه ْل غ َْي ُر ال ِع َن ِاق ُيلاَ ِئ ُم ْه؟!
الد ْو ُحنَ َاح ْت َح َما ِئ ُم ْه
الد َجى َو َّ
َع َل ْي َها ُّ
ال��ر َدى َو ُت َ�س ِاه ُم ْه
ُت َ�ش ِاط ُ��ر ُه َ�س ْه َم َّ
��م اَل ِث ُمه
ال�س ْه ُ
َو َت ْل ِث ُ
��م نَ ْح َ��راً ق َْب َل َها َّ
��د�أُ َها ِئ ُم ْه
ِب َث ْد ِي َك َع��لَّ ال َقل َْب َي ْه َ
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شعبي:
ّ
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ي�����اب�����ن ال����ح����س����ن ط����ف����ل ح��س��ي��ن
ي��������ج��������ري م���������ن ال������ن������ح������ر دم������ه
ع������ط������ش������ان وي���������ري���������د ال������م������اي
ي����ف����ط����م����ه ح������رم������ل������ه ب���س���ه���م���ه
ص�����������اح وك������ل������ه������م ي����س����م����ع����ون
ي������اش������ي������ع������ة ب�������ن�������ي س�����ف�����ي�����ان
ق�����ت�����ل�����ت�����وا ك�������ل ه�����ل�����ي وق�����وم�����ي
اوس�����������دت�����������وه�����������م ال�������ت�������رب�������ان
م����������ا ظ����������ل غ�������ي�������ر ع�������ب�������د اهلل
اواح����������������د ب�����ال�����خ�����ي�����م وج������ع������ان
ي�����������ا ق��������������وم اش�����ت�����ط�����ل�����ب�����ون�����ي
دع�������ي�������ت�������ون�������ي وخ������ذل������ت������ون������ي
غ��������درت��������ون��������ي وه����ض����م����ت����ون����ي
وت������������������درون ال������ن������ب������ي اش������وص������ه
ب������������ال������������ق������������رآن وال���������ع���������ت���������ره
ط�����ل�����ع ح�����رم�����ل�����ه ام���������ن ال����ح����وم����ه
وب����������ي����������ده س�������ه�������م ال������م������ق������در
وي�������������ن اي�������ص�������ي�������ب ع�������ب�������د اهلل

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

ام��ص��اب الطفل ك��م م��دم��ع ب��ه انصاب
يحقلي اب��ك��ل أرض م��أت��م ب��ه انصب
س��ـ��ـ��ه��م ال���ص���اب ع��ب��د اهلل ب���ه ان��ص��اب
دل���ي���ل���ي وش���ـ���ف���ت وي�������اه ال��م��ن��ي��ـ��ـ��ـ��ه
ولما قتل �أ�صحاب الح�سين Qو�أهل بيته جميعا ،ولم
ّ
يبق منهم � اّإل �أبو عبد اهلل الح�سين Qوحيدا مع تلك الن�سوة
الأرامل فما كان منه � اّإل لقاء الحقّ ّ
(جل وعال).
جعل يكثر من ندائه «هل من نا�صر ين�صرنا ..هل من معين
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يعيننا» ،و�إذا بزينب منادية� :أخي ح�سين هذا عبد اهلل قد دلع
ل�سانه من �شدّ ة العط�ش( وكان -ب�أبي ونف�سي -قد م�ضى له ثالثة
�أيام لم يذق قطرة من الماء) ،فهل ت�أخذه يا �أبا عبد اهلل له�ؤالء
القوم كي ي�سقو ُه �شربة من الماء ف� ّإن �أ ّمه قد ّ
جف لبنها.
ف�أخذه الإمام و�أجل�سه في حجره يق ّبله ،وجعل يقول ُبعداً
له�ؤالء القوم �إذا كان جدّ ك الم�صطفى خ�صمهمّ .ثم �أقبل
نحو القوم يطلب له الماء ،يقول َحميد بن م�سلم :خرج علينا
الح�سين ومعه �شيء ُيظ ِّل ُل ُه من حرارة ال�شم�س ،رفعه ّثم قال:
«يا قوم قتلتم �إخوتي و�أوالدي و�أن�صاري ،وما بقي غير هذا
الطفل ،وهو ّ
يتلظى عط�شاً من غير ذنب �أتاه �إليكم ،فا�سقوه �شربة
من الماء».
اختلف الع�سكر فيما بينهم ،منهم من قال� :إن كان ذنب
للكبار فما ذنب ال�صغار ،ومنهم من يقول :ال تبقوا من �أهل هذا
البيت باقية .فالتفت عمر بن �سعد �إلى حرملة ،وقال :ويحك يا
حرملة اقطع نزاع القوم ،قال :فما �أ�صنع؟ قال :ارم الطفل ب�سهم.
يقول حرملةّ :
حكمت �سهما في كبد القو�س ،وجعلت �أنظر
�إلى الطفل �أين �أرميه .يقول :بينا �أنا كذلك �إذ ه ّبت ريح فك�شفت
البرقع عن وجه الر�ضيع ،و�إذا برقبته تلمع على َع ُ�ضدَ ْي �أبيه ك�أنّها

�إبريق ّ
ف�ضة ،يقول :فرميته فذبحته من الوريد �إلى الوريد.
قيل له :ويلك �أما ّ
رق قلبك لهذا الر�ضيع؟! قال :بلى ،قيل:
وكيف؟! قال :ل ّأن الطفل كان مغمى عليه من �شدّ ة العط�ش،
أح�س بحرارة ال�سهم انتزع يديه من قماطه ،واعتنق رقبة �أبيه
ّلما � ّ
و�صار يرفرف بين يديه ك�أنّه الطير المذبوح.
شعبي:
ّ

گ����ط����ع اگ����م����اط����ه ال����ط����ف����ل ب���ي���ده
م�����ن ص���اب���ت���ه اب����ن����ح����ره ال���ح���دي���ده
م�������ال اع����ل����ى زن�������د اح����س����ن ج��ي��د
وال�����������دم ت����ش����اخ����ب م������ن وري��������ده
�آجركم اهلل يا �شيعة الح�سين ،ماذا فعل الح�سينQ؟ فو�ضع
يده تحت مجرى الدم ،وجعل يملأ ك ّفه ويرمي به نحو ال�سماء،
«اللهم ال ُيك ْن �أهون عليك من ف�صيل ناقة �صالح».
قائالَّ :
شعبي:
ّ

ت��ل��گ��ه اح���س���ي���ن دم ال���ط���ف���ل ب��ي��ده
اش���ح���ال���ه ال��ي��ن��گ��ت��ل ب��ح��ض��ن��ه ول��ي��ده
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س�������ال وت��������رس ك���� ّف����ه م�����ن وري�������ده
او ذ ّب������ه ل��ل��س��م��ه ول���ل���گ���اع م����ا خ��ر
فلم ت�سقط منه قطرة واحدة .و�أخذ الإمام Qيقول:
رب �إن كنت حب�ست ع ّنا
«ه ّون ما نزل بي �أنّه بعين اهلل ،يا ّ
الن�صر من ال�سماء ،فاجعل ذلك لما هو خير منه ،وانتقم لنا
من الظالمين».
ّثم �أقبل به نحو المخ ّيم( ،ولكن ب� ّأي حال عاد به �إلى
الخيمة؟!) حمله تحت ردائه ،فكان �أ ّول من خرج ال�ستقباله
ابنته �سكينة ،وهي تقول� :أبه ،لعلك �سقيت �أخي الر�ضيع ماء
وجئتنا ببق ّيته؟! ف�أخرجه الإمام من تحت الرداء ،وهو يقول»:
بن ّية خذي �أخاك مذبوحاً من الوريد �إلى الوريد» ،عندما نظرت
�إليه ور�أته بتلك الحالة �صاحت :وا �أخاه ،وا عبد اهلل.
شعبي:
ّ
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ي���ب���وي���ه ال���ط���ف���ل ل���ل���م���اي اخ���ذت���ه
اب����س����ه����م ال�����ع�����ده م�����ذب�����وح ج��ي��ت��ه
ش���ن���ه���و ال�����ذن�����ب خ����وي����ه ال��ع��م��ل��ت��ه
وال��������م��������اي ح������اض������ر م�������ا ش���رب���ت���ه

ول����س����ان����ك ع���ل���ى ص��������درك دل��ع��ت��ه
ي����ب����وي����ه ال����ط����ف����ل ع����ن����ي دغ���ط���ي���ه
م����ال����ي گ���ل���ب ب���ال���ع���ي���ن اص������د ل��ي��ه
اش������وف������ه ذب�����ي�����ح اوم�����������اد رج���ل���ي���ه
ه����ذا ال��خ��ف��ت م��ن��ه ط��ح��ت بيه
ولكن الموقف الأ�صعب حينما ر�أته �أ ّمه الرباب وال�سهم
ّ
م�شكوك في نحره �صاحت :وا َو َلداه ،واعبد اهلل...
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 الدمّك
ي����ا س����ل����واي ب����ع����دك م����ن ي��س��ل��ي��ن��ي
س���ت اِش���ه���ر ب��ع��د ي��ل��م��ا وص���ل ع��م��رك
شذنب اللي جنيته او ينگطع نحرك
ي��ا ب��ن��ي س��ه��م المثلث خ��س��ف ب��درك
ي����اري����ت ال�����رم�����اك ب���س���ه���م رام���ي���ن���ي
ولما بقي الح�سين Qوحيداً فريداً ،التفت �إلى �أ�صحابه وهم
ّ
مج ّزرون كالأ�ضاحي على رم�ضاء كربالء ،فنادى برفيع �صوته:
«يا �أبطال ال�صفا ،ويا فر�سان الهيجاء ،مالي �أناديكم فال تجيبون
و�أدعوكم فال ت�سمعون؟! �أنتم نيام �أرجوكم تنتبهون؟ �أم حالت

269

مو ّدتكم عن �إمامكم فال تن�صروه؟ هذه ن�ساء الر�سول لفقدكم قد
عالهن النحول ،فقوموا عن نومتكم يا كرام ،وادفعوا عن حرم
الر�سول الطغاة اللئام ،ولكن �صرعكم واهلل ريب المنون ،وغدر
تق�صرون»ّ ،ثم
بكم الدهر الخ�ؤون ،و� اّإل لما كنتم عن ن�صرتي ّ
نادى ب�صوت حزين �أ�صحابه واحدا واحدا« ،يا حبيب بن مظاهر،
ويا زهير بن القين ،ويا م�سلم بن عو�سجة ،ويا فالن ويا فالن ،حتى
بني قا�سم.»...
نادى �أهل بيته� :أخي �أبا الف�ضل ،ولدي ّ
عليَّ ،
شعبي:
ّ

ن�������ادى وي���ن���ك���م ي����ا أه�����ل ال��ح��م � ّي��ة
غ�����ب�����ت�����وا ف����������رد غ�����ي�����ب�����ة ع����ل���� ّي����ه
ان�������ه م���ن���ي���ن اج����ت����ن����ي ال���غ���اض���ري���ة
خ����ل����ص����وا ه����ل����ي ك����ل����ه����م س���وي���ه
الوفَى ُق ِت ُلوا نَا َدى � َأبا ال َف ْ�ضلِ � ْأي َن ال َفا ِر ُ�س َالبطَ لُ
ال�س ُبط �أَ ْهلَ َ
َل ّم��ا َر�أى ِّ
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��ي الأر َو َاح قَد َبذَ ُلوا بال ْأم ِ�س كَا ُنوا َم ِعي َو َاليو َم قد َر َحلوا
� َ
أي��ن َم ْن ُدو ِن َ
َو َخ��لَّ�� ُف��وا ف��ي ُ���س َ��و ْي ِ��د ال�� َق ِ
��ل��ب ِن َيرانا

يا اهلل
***
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