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المقّدمة
الحمد لله الذي مّن علينا ابلأئّمة الهداة، وجعلهم في حلك الظالم 

سفينَة النجاة، وجعل في السفينة مصباح الهدى، ومنارًا على طول 

آله الميامين النجباء. المدى، والصالُة والسالم على النب�ّي المصطفى و�

وبعد...

ّن الإمام الحسين Q هو اثر الله وابن اثره، فقد ُقتل في  فاإ

سبيل الله، وُسفك دمه في طاعته، والله تعالى يطلب دمه بولّيه الإمام 

الحّجة المهدي |، ولذا كان من شعاراته: اي لثارات الحسين...

 Q وهذا يعني- فيما يعني- الرتباَط الوثيق بين نهضة الإمام الحسين

وثورته المباركة، وبين قيام الإمام الحّجة | وظهورِه، وبقاَء هذا المصاب 

.Q الجلل حيًّا في �أذهان الأمة وحاضرًا في وجدانهم، حتى �أايمه

ولذا حثّت الرواايت الواردة عن المعصومين R على البكاء والحزن 

حياء الأمر، وذكرت الثواب الجزيل والأجر العظيم لذلك.  قامة العزاء واإ واإ

ل عينًا بكت على  فعن النب�ي P: »اي فاطمة، كّل عين ابكيٌة يوم القيامة، اإ

نها ضاحكة مسستبشرة بنعيم الجنّة«)1). مصاب الحسين، فاإ

نوار، ج 44، ص 293. العالمة المجلسي، بحار الأ  (((
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بكاء،  حياء واإ ومن هنا كان ما يقوم به الخطباء والقّراء من راثء واإ

له  تعّرضت  الذي  الجزيل  والثواب  العظيم  الأجر  هذا  في  يندرج 

الرواايت.

ول شك في �أّن عمدة المجالس التي يقيمها القّراء وَخَدَمُة المنبر 

نما هي على المادة العزائية التي يتكّون منها نّص المجلس.  الحسينّي، اإ

ومن هنا �أحببنا في معهد سسيد الشهداء Q �أن يكون لنا نصيب 

خواننا القراء في تقديم هذا الكتاب؛ ليكون عواًن لهم في  المشاركة مع اإ

م. مجالسهم التي يقر�أونها في الليالي العشر الأولى من محرَّ

وقد تميّز هذا الإصدار ب�أمور:

عداد المجالس الحسسينيّة، مقتصرين فيها على القصيدة والنعي،  اإ  -

مع عدم وجود للموعظة �أو المحاضرة، اعتمادًا منّا على خبرة القّراء 

»زاد  كتاب  من  للمجلس  المناسب  الموضوع  انتقاء  في  الكرام 

عاشوراء«.

ذات  والمسموعة،  الم�ألوفة  العراقيّة-  الشعبّية-  الأبيات  اختيار   -

العبارات الواضحة عمومًا.

لى  اإ لُتضاف  الغالب،  في  مسستهلَكة  غير  جديدة  قصائد  اختيار   -

جعبة القّراء الأعزاء.

�أضفنا بعض المراثي التي اعتاد بعض القراء تالوتها �أثناء مجلس   -

العزاء �أو بعده.
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بنّاءة  نصيحة  �أو  شارة  اإ �أو  مالحظة  بكّل  المعهد  يرّحب  ختامًا، 

م على هذا الطريق، ونس�أل الله تعالى �أن يتقبّل عملنا ويحشران  تقدَّ

مع الحسين Q و�أصحابه، و�أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، 

نّه قريب مجيب. اإ

والحمد لله رب العالمين
Q معهد سسّيد الشهداء

للمنبر الحسيني
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الليلة األولى

القصيدة:

ــي ــون ــج ــي وُش ــت ــوع ــو ل ــكـ ُجفونيلـــلـــِه �أشـ الـــحـــراِم  شــهــَر  اي  �أدمـــيـــَت 

لناظِري ــلــوَح  ي �أن  ــَك  ُ ــالل ه ــ�ى  ــ�أب عــيــونــيي ــوعِ  ــ ــدم ــ ابل ويُـــجـــري  لَّ  اإ

ــه نـــزلـــْت �أَجـــــــلُّ رزيــــٍة ــه خـــطـــٌب هــــدَّ ُركــــــَن الـــديـــِنشـــهـــٌر بـ ــل ل

بكربال لــلــحــســيــِن  ر�أٌس  ــزُّ  ــ ــَح ــ ُ ــِن�أي ــال تــكــفــي ــ ــدًل ب ــجـ ــنـ ــلُّ مـ ــ ــظ ــ وي

ــَة صـــدَرُه ــيَـّ ــُل بــنــي �أمـ ــُرضُّ خــي ــ ــ ــِن�أتَ ــحــقــٍد فــي الـــصـــدور دفــي ثـــــ�أرًا ل

ــُه ــ ــِة ر�أُس َّ ــرِي ــهَ ــْم ــسَّ ــوَق ال ــاُل فـ ــشـ ومعيني�أيُـ �أخــــي  اي  زيـــنـــَب  ــداُء  ــ ــ ون

متونَها ــيــاط  ــسس ابل يـَـجــلــُد  ــشــمــُر  ــِنوال ــي ــ�أن ــُل َمـــْدَمـــُعـــهـــا دمــــًا ب ــي ــسس ــي ف

فرحتي ِم  ــمــحــرَّ ال شــهــَر  اي  ْمـــَت  ــْذ كــنــَت شــهــَر عـــزا بــنــي ايســيــِنَحـــرَّ ُمـ

ــِة ُحــرقَــًة ــطــفــول ــُذ ال ــن يـــِنوســَقــيــتــنــي م ــوِم الـــّدِ ــي ــتــظــلُّ تـُـْشــجــيــنــي ل سس

ى عاشور(:
َ

)لحن ِلف

ــَرهِلــــــَفــــــى عـــــــاشـــــــوْر يــــمــــولان ــْضـ ــحـ ــِم نُـ ــ ــ�أتَـ ــ ــْمـ ــ ِجـــيـــنـــا الـ
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ــه ــ ــْزاَننَـ ــ ــوِب الـــشســـيـــعـــة َحـ ــ ــلُـ ــ ْوِتـــــَواســـــي َگـــلْـــَبـــِك ْوَصــــبْــــَرهْگـ
آه � مـــولي  اي  آه  � مـــولي  اي  آه  � مـــولي  اي  آه  �

***
ــل عـــام ــ ــح ِمــــِثــــْل ك ــالـ ــرهيَــــُبــــْو صـ ــ ــض ــ ــُح ــ ْ جــــيــــنــــا لـــــْمـــــ�أتـــــِم ن اإ
ــِل ْدمـــــوع ــيـ ــسسـ ْك نـ هـــــرةعـــلـــى َجــــــــدَّ ــة الـــــزَّ ــ ــَم ــ ــاط ــ ــي ف ــ ــ ــواس ــ ــ ِن
َمــــــــولي اي  ِنـــــرِيْـــــِد الْــــَكــــْســــَرِك انْـــِجـــبْـــَرهونْـــــــواسســـــــيـــــــْك 
ــرةِنـــــــــْدِري عـــالـــحـــبـــيـــِب ْحــِســيــن ــْسـ ــْن َحـ ــ ــزم ــ ــوِل ال ــ ــ ــْر ط ــ ــُج ــ ِت

آه � ــدي  ــه ايم آه  � ــدي  ــه م اي  آه  � ــدي  ــه م اي  آه  �

***
ْك َوايَّ ِنـــــِجـــــْي  ك ِنـــــــــِدّگِ اْصـــــــُدورِعـــــّشـــــاقَـــــْك  عـــلـــى َجـــــــدَّ
ــاْك ــ ــَخ ــ ــْن ــ ــــل ابلـــــفـــــرْج ِن ــورِتــــَعــــّجِ ــاشـ ــهـــ�ي عـ ــتـ ــنـ َگـــــُبـــــْل مــــا يـ
ِلـــْنـــُحـــورِنــــــريــــــَدك اتِخـــــــــِذ الْــــــثَــــــارات ــْع  ــ ــِطـ ــ ْوَگـ الـــطـــْف  اثِر 
نـــحـــَرهِلــــلــــمــــظــــلــــوْم ِلـــلـــعـــطـــشـــاْن ْوَگـــــــِطـــــــْع  َلٱولَده 

آه � مــهــدي  اي  آه  � مــهــدي  اي  آه  � مــهــدي  اي  آه  �

***
أبو ذية:

ــهــا ــلْ م َوَه ــا اِلـــْمـــَحـــرَّ ــاَه ــعــة ج ــي ِّ ــشس وَهلْها ال ْدُمـــوعَـــه  ِجـــرى  ِمنهم  ــْل  ــ ْوِك
َواِهــلْــهــا ــنـَـب  ــزِي ْب ــرى  ج مــا  ــةِفَجْعني  ــيَّ ــِوط ــوِق ال ــ ــة ف ــَع ــطَّ ــَق َضـــحـــااي ْم
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ما  الله،  فرج  اي  والزمان.  العصر  صاحب  اي  سسيدي  العزاء  لك 

ك الحسيَن صباحًا  حاُل قلِبك في هذه الأاّيم.. و�أنت الذي تنُدُب جدَّ

ومساًء.. وتبكي عليه بدل الدموع دمًا، فكيف يكون حالك سسّيدي 

م... في �أاّيِم محرَّ

ذا كان الموالون والمحّبون في مشارق الأرض ومغاربها يت�ألّمون  اإ

آتم،  في هذه الأايم، ويتجّدد الحزن والعزاء في قلوبهم.. وينصبون الم�

قلِبك  حاُل  فكيف  الحسين،  مــاِم  الإ جّدك  على  الّدموع  ويذِرفون 

سسّيدي، والثاُر اثُرك، والعزاُء عزاؤك

سسّيدي اي صاحب الزمان...

ك المظلوِم والعطشان، الذي بكْت عليه  عّظم الله لَك الأجَر بجّدِ

مالئكُة السماء والأنبياُء جميعًا...

نعم، كلُّ الوجوِد بكى على مصاِبك سسّيدي �أاب عبد الله... ِمن �أّول 

...Q آدَم الأنبياِء �

فعندما ر�أى �أسماَء الخمسِة من �أهل الكساِء، وهم: محمد وعلي 

وفاطمة والحسن والحسين R، لقنُّه جبرائيُلQ �أن يقول: اي 

حميُد بحّق محمد، واي عالي بحّق علي، واي فاطُر بحّق فاطمة، واي 

محسُن بحّق الحسن، واي قديَم الإحساِن بحّق الحسين، فلما سمع بذكر 

الحسينQ سالت دموعُه وانخشَع قلُبه، فقال: اي �أخي جبرائيل، 

في  ف�أخَذ جبرائيل  عَبَْرتي،  قلب�ي وتسسيُل  ينكسُر  الخامِس  ِذْكِر  في 
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آدُم والمالئكُة الحاضرون هناك  بيان السبِب راثيًا الحسيَن Q، و�

آدُم والمالئكة،  � فالناعي جبرائيل، والمسستمعون  يسمعوَن ويبكون، 

آدم، َولَُدَك هذا يصاُب بمصيبٍة تصُغُر عندها  فقال جبرائيلQ: اي �

المصائب، قال: وما هي؟ قال: »يُقتَل عطشاَن غريبًا وحيدًا فريدًا، 

آدُم وهو يقول: واعطشاه، وا  ليس له انصٌر ول معين، ولو تراُه اي �

فلم  كالدخان،  السماِء  وبيَن  بينَه  العطُش  يحوَل  حتى  انصراه،  قلّة 

ل ابلسسيوِف وَشَرِر الحتوف، فُيذبَُح َذبُْح الشاِة من قفاه،  يجْبُه �أحٌد اإ

ِّسوان، كذلَك  ويُنهَب رحلُه، وتُْشهَُر رؤوُسهم في البلدان، ومعهم الن

سسبق في علم الواحِد المنّان«.

وهذا خاتُم الأنبياِء الرسوُل الأكرُم محمٌد P، كما تروي �أمُّ َسلََمة، 

قالت: كان النب�يُّ P جالسًا ذاَت يوٍم في بيتي، فقال: »ل يَْدُخلَنَّ 

 P عليَّ �أحد«، فانتظرُت، فدخل الحسين، فسمعُت نشسيَج النب�ي

لى جنبه، يمسُح ر�أَسه  ذا الحسيُن في ِحْجرِه، �أو اإ لعُت، فاإ يبكي، فاطَّ

وهو يبكي، فقلت: والله، ما علمُت به حتّى َدخل.

ّن جبرائيل كان معنا في البيت، فقال: �أتحبُّه؟  قال النب�ي P: »اإ

ّن �أّمتَك سسَتقُتُل هذا ب�أرٍض  فقلت: �أّما ِمن ُحّبِ الدنيا نََعْم، فقال: اإ

�أحيط  فلّما   ،P النب�يَّ  ف�أراُه  ترابها،  من  فتناول  كربالء،  لها  يقال 

ابلحسيِن حين قُتل قال: ما اسُم هذه الأرض؟ قالوا: �أرُض كربالء، 

قال: صدَق رسوُل اللِه P، �أرُض َكْرٍب وبالء..
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ماِم الحسين دائمًا حاضرًة في  �أّما �أئّمُتنا R.. فكانت مصيبُة الإ

قلوبهم ووجدانهم...

َذَرفَْت  »�أيّما مؤمٍن  يقول:   Q الحسيِن  ْبَن  عليَّ  ماَم  الإ فنجُد 

�أُه اللُه  ه، بوَّ عيناُه لقتل الحسيِن بِن علّي Q حتى تسسيَل على خّدِ

بها في الجنّة عزًا يسكنُها �أحقااًب«.

ويقول الإماُم محمُد بن علّيٍ الباقُر Q: »َرِحَم اللُه عبدًا اجتَمع 

ّن اثلثَهما َملٌَك يَسستغِفر لهما«. آَخَر فتذاكرا في �أمِران، فاإ مع �

 :Q الصادُق  محمٍد  بُن  الإمام جعفُر  يوصي  المجالس  وبهذه 

ّن تلك المجالس �أحبُّها، ف�أحيوا �أمَران، رحم اللُه َمن �أحيا �أمران«. »اإ

شهر  دخل  ذا  »اإ  Q الكاظُم  جعفٍر  بُن  موسى  مــام  الإ وكان 

آبة تغلب عليه، حتى يمضي منه  المحرم ل يُرى ضاحكًا، وكانت الك�

ذا كان اليوُم العاشر، كان يوَم مصيبته وحزنه وبكائه،  عشرُة �أايم، فاإ

ويقول: هو اليوم الذي ُقتل فيه الحسين«.

تذكّر  »َمن  قال:  �أنه   Q الرضا  موسى  بن  علي  مــام  الإ وعن 

مصابنا وكبر لما ارتكب منا، كان معنا في درجتنا يوَم القيامة. ومن 

ذكّر بمصابنا فبكى و�أبكى، لم تبِك عيُنه يوَم تبكي العيون. ومن جلس 

مجلسًا يُحيا فيه �أمُران، لم يمت قلبه يوَم تموت القلوب«.

والفقهاء،  العلماء  سار   R والأئمة   P النب�ي  مسيرة  وعلى 

حوائجهم  في  السعي  وتْرِك  المجالس،  هذه  حياء  اإ في  المؤمنون  ثم 
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تعالى  الله  مرضاة  طلُب  ذلك  في  يحدوهم  وتخليدها،  لحضورها 

.R وولُء �أهل بيته الطاهرين P وحبُّ رسول الله

وها هُم الشسيعة والموالون في مشارق الأرض ومغاربها، يهّبون في 

كّل محّرٍم ويجتمعون لإحياء هذه الأاّيم المباركة، حزاًن على سسّيدهم 

لهم  ومواساًة   ،R �أئمتنا  لأمر  وامتثاًل   ،Q الحسيِن  ماِم  الإ

ولصاحبة العزاء في هذه الأاّيم مولِتنا الزهراء O.... بكت على 

ماِم الحسيِن عندما �أخبرها الرسوُل الأكرُم P بما  مصاب ولدها الإ

سسيجري على مولان الحسين....

دة  ك�أنّي بمولتنا الزهراء روحي فداها... في �آخر �أاّيمها، وهي ممدَّ

على الفراش... ولكن مع هذا ل تنسى مصائَب �أولدها...

المصائَب  لها  وتحكي   ....Q زينب  مولتَنا  توصي  بها  ك�أنّي 

القادمة:
زيـــنـــب اي  انِرْيــــــــــــــن  ــا بْــعــيــنــيِهــــــــــيَّ  ــ ــه ــ ــْت ــ ــِف ــ الأولـــــــــــى ِش
ــن ــ ــاِديـ ــ ــنَـ ــ ــة تْـ ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــــــــــا ال ــي�أمَّ ــ ــ ــن ــ ــ ــْن ِويـــــــِنـــــــِك ْوِوي ــ ــ ــِك ــ ــ ل
ــب ــن زي اي  ــْن  ــيـ ــِتـ ــشْسـ ــــ َطـ ِهـــــــــْي 

إ
ــا الــــــبــــــارِي يْـــِعـــيـــِنـــْجا ــهـ ــيـ ــلـ عَـ

ٱّولـــهـــا ــْن بـــ� ــسـ ــحـ ــــ ويْـــــــــداريـــــــــه عــــــن ِعــــيــــِنــــْجِچـــــْبـــــــــِد الْـ
ــِي الْــَطــشْســِتــيــْن ــان ـــ ــب ث ـــ ــنَ ـــ ــزِي ـــ َ ــجي ــ ــن ــ ــِدي ــ ــْي ــ ــه ِب ــ ــن ــ ــَي ــ ــل ــ ــي ــ ــشسِ ــ ــتْ ــ ِب
ــوْت ــُم ــْت ــه �ٱعـــلَـــه الــَطــِشــْت ِب ــيّـ وتْـــــِنـــــظـــــريـــــن َمــــْنــــَظــــرهــــاُرقَـ

ذا ر�أيِت �أخاِك الحسين وحيدًا في  بُنَيَّة زينب، �أان عندي وصّية اإ
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يِه في صدِرِه ليِه في نحِرِه، وُشّمِ كربالَء، ل انصَر لُه ول ُمعين قبِّ

)على طور سامحيني(

ــة ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ ــح ــ ايلــــــــِحــــــــِبــــــــيــــــــَبــــــــة.. ايل
ــة ــيَّ ــِوص ــي ال ــنِّـ ــّمـــه واســـمـــَعـــي ِمـ ُاقـــتـــربـــ�ي يُـ
ايلــــــحــــــبــــــيــــــبــــــة… ايلــــحــــبــــيــــبــــة
ــة ــّي ــن ــِم ــي ال ــن ــي ــف ــل �أِظـــــــْن هــــاي الــلــيــلــْة ِت

ــة ــيَـّ ــِدنـ ــالـ بـــعـــدي تـــلـــِفـــيـــُكـــم ِنـــــوايـــــْب هـ
ــة ــّي ــن ــِم ال بــسســيــِف  ــْي  ــ ــِول ــ ال راِس  ــر  ــِب ــِط ــن ِي

ــوم ــُمـ ــسـ َمـ ــْن  ــ ــس ــ ــَح ــ ــوْم..ال ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ ال ورا 
ــه ــِه اگـــبـــاِلـــْچ اي يُــمَّ ــده ِيـــقـــِذفَـ ــْبـ ــي َچـ ــشــوف تْ
وتـــنـــُظـــِري اْحـــســـيـــن.. ِيـــْبـــِچـــِي اْدُمــــــوم
ــه ــمَّ ــُض يُ لَــحــَضــانَــه  ــة  ــَف ــه ــل ب اخـــــوْه  وراَس 

نـــجـــيـــبـــة اي  ِنـــــــِجـــــــيـــــــَبـــــــة…  اي 
ــة َّ ــري ــى دمــعــاِتــْچ عــلــى اخـــواِنـــْچ ِج ـــَگــ ــْبـ وتُـ
ايلــــــحــــــبــــــيــــــبــــــة… ايلــــحــــبــــيــــبــــة
ــة ــِوصــيَّ ــي ال ــنِّـ ــِعـــي ِمـ ــَمـ ــ�ي يُـــّمـــه واْسـ ــربـ ــتُـ اْقـ

***
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ــن ــي ــِس بَــــِعــــْد َكــــــْم عــــــام… ِتـــشـــوفـــِي ْح
ــْه ــالَـ ــيـ ــة يــجــي يــــــودَّع ِعـ ــم ــي ــِخ ــل َظـــامـــي ل
ــيـــن ــِعـ لَــــــْه اْمـ ــه ِظـــــــــاّلم… مــــــااإ ــَطـ ــيـ ــحـ تْـ
اْطـــَفـــالَـــه ــْض  ــرُكـ تـ ــْة  ــرك ــع ــم ال انِر  ابْـــلـــهَـــب 
ــاْب ــَت ــالٱْع ع الــِمــحــســن  ِدَمــــْه  ماشفتي  ــل  مــِث
ــاب ــِح �ٱخــَض ــَب ــْص ِتــشــوفــي اخــوانــِچ ْدمــاُهــم ِي
ــة ــ ــ ــَب ــ ــ ــرِي ــ ــ ِغ اي  والــــــُمــــــصــــــيــــــبــــــْة… 
ـة ــوَده ْوِحــنــيَـّ ــيـ ــگـ ــن اْعــــــــَداْچ َمـ ــي تــْبــِقــي ب
ايلــــــحــــــبــــــيــــــبــــــه… ايلــــحــــبــــيــــبــــه
ــة ــيَّ ــوِص ــّمـــه واْســـمـــعـــي ِمـــنّـــي ال ــ�ي يُـ ــربـ ــتُـ اْقـ

***
ــَرِة الـــِعـــيـــن ــ ــطـ ــ ِمـــــــْن �أثــــــــْر هـــــــاي… سـ
ــة  ــيّـ �ٱَمـ آل  � ــْچ  ــ ــُرِب ــ ــض ــ وِت �ٱنْـــتـــي  ــِن  ــي ــب ــسس ــِن ت
ــن ــي ــحــِس ــري راْس..�ٱُخـــــــــــــــوچِ ال ــ ــُظ ــ ــْن ــ وِت
ــة ــِوطــّي ــي �ٱعــلــى ال ــرم عــالــُرِمــح والــجــَســْد م
ــْدرْه ــْس َگــُبــل مــاِتــْســَحــِگ الــِخــيــِل �ٱعــلــى َصـ ب
ــَره ــْحـ ـــيـــلـــي نَـ ــُدْر ْوِشـــّمِ ــ ــص ــ ــه ال ــنَـّ ـــلـــي ِمـ قَـــبِّ
ــه ــَبـ ــيـ ــلـ ــي ِسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه… �ٱنْـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــِجـ ــ ــِعـ ــ والـ
ــه ــيَّ ــب ــي ِس ــ ــروحـ ــ ــوط وْتـ ــ ــُس ــ ْ ــوچ ب ــ ُ ــرب ــ ــِض ــ ِي
ايلــــــحــــــبــــــيــــــبــــــه..ايلــــــحــــــبــــــيــــــبــــــه
ــة ــّي ــِوص ــي ال ــنِّـ ــّمـــه واســـَمـــعـــي ِمـ ــربـــ�ي يُـ اقـــتُـ
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ماُم الحسيُن زينَب والنساَء  لذلك يوَم عاشوراَء.. عندما ودَّع الإ

الوداَع الأخيَر...

فالتفَت  ُهنَيهًة،  لي  ِقْف  ُحسين،  �أخي  خلفه:  من  بمناديٍة  ذا  واإ

لها:  قال   .O زينُب  �أخُته  بها  ذا  واإ خلِفِه،  لى  اإ  Q الُحسين 

»�أخيَّة، ما تريدين؟!« قالت: �أخي، انِزْل ِمْن على ظهِر جواِدك، فنزَل 

لي عن صدِرَك  اكِشْف  �أخي  قالت:  ليه،  اإ Q. جاءْت  الحسيُن 

لى صدِرها، قَبَّلْتُه في نحِرِه،  ْتُه اإ وعْن نحرِك، فكشَف لها الحسيُن. َضمَّ

لْت وجهَهَا انحيَة المدينة، وصاحْت: �أّماُه،  تُه في صدِرِه، ثمُّ َحوَّ شمَّ

يُت الأمانة. قال الحسيُن Q: »�أخيّه، وما الأمانة؟!«. لقد �أدَّ

ليها،  قالت: ِاعلْم اي �أخي، لّما َدنَت الوفاُة من �أّمنا فاطمة، َدعْتني اإ

تني في صدري، وقالت:  لى صدِرها، قبَّلتني في نحري، شمَّ ْتني اإ ضمَّ

ليه  ذا ر�أيِت �أخاِك الحسيَن وحيدًا فريدًا في كربالء، قبِّ بنيَّة زينب، اإ

َّه موضُع حوافِر  ن يه في صدِرِه، فاإ َّه موضُع السسيوف، شمُّ ن في نحرِه، فاإ

الخُيول...

)لحن الفراق(

ــه بْـــنـــحـــَره ــةَشـــِمـــتَـّ ــ ــ ــي ــ ــ ــزِكَّ ــ ــ صـــــــاحـــــــْت ســـــــــــالَم الــــــلــــــه ِي
ــه بْـــنـــحـــَره يــــــــــــــــــِت �ٱلــــــــــك الـــــِوصـــــيَّـــــةَشـــِمـــتَـّ ــــــه �أّدِ يُــــــمَّ
ــه بْـــنـــحـــَره ــــهَشـــِمـــتَـّ َـّ بــــــــ�أمــــــــاَن الـــــلـــــه والْـــــــَدْمـــــــعـــــــة ِجـــــري
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ـــه ـــــــلــــــــِت الــــــــَصــــــــُدروِديــــِعــــِتــــْك يُـــمَّ َخــــــــِذتْــــــــهــــــــا وقَــــــــبَـّ
ـــه ــروِديــــِعــــِتــــْك يُـــمَّ ــ ــ ــَح ــ ــ ــنَ ــ ــ َخــــــــِذتْــــــــهــــــــا وشــــــّمــــــيــــــت ال
ـــه عَــــــِلــــــيــــــهــــــا لَــــــــْبــــــــِكــــــــي هـــــالـــــُعـــــُمـــــروِديــــِعــــِتــــْك يُـــمَّ

آه وا ُحسيناه آه � �

لى صدِرها...  هذا الوداُع كانت مولتُنا زينُب تُضمُّ �أخاها الحسين اإ

آخُر صعٌب  لى وجهه وهو سالٌم ُمعافى... ولكْن هناك وداٌع � وتنظُر اإ

على قلب زينب...

كربالء...  رمــال  على  مطروحًا  الحسين  َمــولان  لــى  اإ نَظرْت  ا  لمَّ

ورفعْتُه  ظهِرِه  تحَت  يَديها  وضَعْت  عليه..  انحنْت  ما....  ابلّدِ اًل  ُمرمَّ

ليها، وصارْت تمسُح الدَم والتراَب عن وجهِِه.... وتقول: �أ�أنَت �أخي  اإ

ان رسوِل  ِّمني بحِق جّدِ �أخي كل �ٱبُن والدي؟!!  �أ�أنت  الحسين؟!!.... 

نا الزهراء..... اللِه، بحّق �أبينا �أميِر المؤمنين، بحّقِ �أّمِ
ــي ــن ــي ِّ ــل ــخ تَ ل  ُخــــــواي  اي  ِعينيُخــــــواي  َدْت  ــّوِ ــ ــع ــ تْ ــواي  ــ ُخ ــْك  ــتَ ــوِف ش
ــْر يـُـْتــِمــي ــِم ــِت ــسس ــيِتــرَضــى اي ُخـــواي ِي ــ ــَدْة بُــــــواي وفــــاقــــدة �أم ــ ــ ــاِق ــ ــ ف
ــي ــّمِ َ ي ــد  ــ �أح ــع ول  ــي ــيَّ ــَض �أتْ ــى  ــرض ــلِت ــِم ــهْ ــع ِي ــ ِم ــدَّ ــ ــِرِك الـــَحـــورا وال ــتـ تـ
ــعِ لــِبــيــتَــك ِتــكــفــي )ِتــَداريــنــي( ــ عينيارج تـــعـــّوِدت  ــواي  ــ ُخ ُشـــوِفـــتَـــك 
الــَزهــرا زايرِة  �أنــــوي  ذا  اإ ــرة ِكـــْنـــِت  ــْب ــَع بُــــواي ايِخـــْذنـــي ْويــمــســِح ال
ــَت الــلــي ِتــِســتـْـره ــ ْ ن ــي اإ ــول ــِي ْوُط ِّ ــل ــرةِظ ــْظ َ ــى ِمــــْن ن ــه حــت ــي َّ ــل خـــايـــْف ْع
يحميني ــهــو  ــْن ِم فــقــَدْك  ــد  ــِع َ ب عينيومـــن  دْت  تـــعـــوَّ خـــواي  شـــوِفـــتَـــْك 
زينب الـــِخـــِدْر  �أِم  ــونــي  يـْـَســمُّ ــِو  َ ــان و�ٱنـْـَســْبك ــِضــرْب  �أن ابلمجِلْس  ْواَتلـــي 
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ــْب ــة ِتــرَضــى �أْتـــركَـّ ــزول ــه ــة َم ــَف ــْج بَع �أتـْـعــذَّ ــي  ــوْن و�ٱن ــْروُح ِي ــْل َهلي  وِك
يْجيني ــّدِ  َح ول  ــْروُحــوْن  ِي َهلي  عينيِكــْل  َدْت  ــّوِ ــ ــع ــ ت ــواي  ــ ُخ شــوِفــتَــْك 

ــْت ــان ــُب وابلأمـــــــِس ك ــنـ ــاُلهـــــِذِه زيـ ــ ــّرِح ــ ــطُّ ال ــ ــَح ــ بـــِفـــنَـــا داِرهـــــــا تُ





21

الليلة  الثانية 

ــًا ع ــَوّدِ ُم ــفَّ  َخ ِحــيْــَن  ُحَسيْنًا  ــِدي  ــا�أفْـ ــ ــ ِة �أْوِدعَ ــوَّ ــُبـ ــنّـُ ــِه ِثـــْقـــُل الـ ــ ــرًا ِب ــبْـ قَـ
ــى تَـــوِديْـــِعـــِه َوفُــــــــَؤاُدُه ــ لَـ

إ
َعاَوافَـــــى ا يََتَقطَّ �أْن  ــاُد  ــَك يَ الــِفــَراِق  ــَدى  ــُم ِب

ــِه ــوِن ــُج ــاَوغَـــــَدا يَــبُــثُّ لَـــُه َزِفـــيـــَر ُش ــَع ــذِري الأدُم ــرُف يُـ ــطَّ ِبــُشــَكــاِتــِه َوال
َعنَا ِمــن  ــُد  ــاِب �أَك َمــا  َحسْسِب�ي  ــدُّ  َج الَمْضَجَعااَي  َــُقــضُّ  ي ــا  ــَي ْ ن ــدُّ ال َهـــِذِه  ــي  ِف
الأَذى ــلَــى  عَ ــيَّ  ــنَ ُ ب ــرًا  ــب َص ــُه:  َ ــاب ــ�أَج ــاَم الأرفَــَعــافَ ــَق ــَم ــى تَــنَــاَل ِبـــَذا ال ــتَّ َح
ــرًا لَــم يَُكن ــ �أم ــُه  ــل ــَبــاَك ال َعاَولَـــَقـــْد َح َطّيِ ــَك  َ ل َظــهــُرُه  ــاَدِة  ــهَ الــشَّ ــِســَوى  ِب
ــاَل َ ــرب ــَك ِب ــيَّ  ــنَـ بُـ اَي  ــَك  ــ ِب ــي  ــِنـ َـّ ــ�أن َعاَوَكـ ُمَبضَّ ــوِف  ــُي ُّ ــسس اِبل َذِبــيــحــًا  تُمِسي 
ــٍب َ ــن َزي ِمـــن  ــٍد  ــشــهَ ــَم ِب آُه  َر� ــَقـــد  َمَعاَولَـ هـــَرا  الـــزَّ ــُه  ــ ـ َو�أمُّ ــيُّ  ــَوِصـ ــَو والـ ُهـ
ََّرى الث عَلَى  الهَِجيِر  ِبــَرمــَضــاِء  ــاُملَقًى  ــَع ــدَرُه َوالأضــلُ ــ ــُك َص ــاِب ــنَ َّ ــ�أ الــسس ــَط تَ
ــاُؤُه ــ ــصــَرعٍ ُســِفــَكــت عـَـلـَـيــِه ِدَم الَمْصَرعَافــي َم َذاَك  ِمنُه  ِبنَفِسي  �أفـــِدي 

شعبي:

ْل اْضُعونَه مِن الِمديْنة بُوعلي ْوَشاْل �ٱْحَماْلحمَّ شسيَّالِة  َهلَه  ِمــْن  َصْفوه  ه  وايَّ
ْل اضعونه مِن المدينه وَشاْل اِبلليل ْت على الِخيلحمَّ ه صفوة ِمْن َهلَْه َشدَّ وايَّ
الَحالوِزينَْب تْعاِيْن للوَطْن و�ٱْدموْعها تْسسِيْل ِل  يتْبدَّ لُو  �ٱنعوْد  ابجِمْعنَه  تْنادي 
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ِوتْخافيْن رجاْل  عنِدِك  زينْب  اي  يْنِليْش  ِتحّسِ ْل  والــّذِ اِبلهَِضْم  الُمِصيبه  قَْبِل 
ْن حاِلْك لُو ِمَشوا ِكلْهُم عِن حِسين ِد ْرَماْل�ٱلّْوِ اتلي الِعِشيَرْه ْحسيْن َظل ِمْتوّسِ
�ٱلْطَباْعو�ٱنتي تنِخيِن الأِهْل والِكْل على الـَگـاع ِحلوين  و�ٱخوِتْك  ِنَشاَمْه  ِكلْهُم 
اْع فَــزَّ للَحرْم  ِنهَْض  ما  ِزينب  اي  النْــذاْللِكْن  ويــرّدِ  كربال  في  الِخَيْم  ِيحِمي 

�ٱهلَهْا �ٱعــلــى  ــوْح  ــُن �ٱت فاطمه  َّــْت  ــهــاَضــل ــا ونـَـحــلْ ــهـ ــَرْض َذلْـ ــ ــم ــ ــلَــه وال ــي ــل ِع
ــا ــه ــعـــوا �ٱِل ــاِرْجـ ــاِل �ٱغــيــابْــهُــم مـ ــ ــيَطـ ــون ــارق ــي ف ــلـ ــْش �ٱهـ ــيـ ــادْي ِلـ ــ ــن ــ ِت

***
أبوذّية:

ــِزْن يــومــي واِبـــيـــتَـــْه ــ ــح ــ ـــي ابل ــهاقـــضَّ ــتَ ــي لــه و�أِب ــْش عــالــّذِ ــي ــِع ِعـــْفـــِت ال
ــه ــتَ ــي وِب داره  عـــن  ــن  ــي ــِس ْح ــاْل  ــ ــهش ــيَّ ــل ِخ ْدايره  ــــت  َّ ــل ــ وظ ــيـــل  ــِلـ بْـ

***
ْذ بُِلَيت الأمُة  ماُم الحسين Q: »فعلى الإسالِم السالُم اإ قال الإ

ِبراعٍ مثِل يزيد«.

الخطُر الرئيُس على اإلسالِم، وأداًء للتكليف:

اٍس جّدًا من اتريخ  ماُم الحسيُن Q في فصٍل حسَّ َص الإ شخَّ

لها  والتي  عِة،  المتنّوِ الوظائِف  بيِن  من  الأساَس  الوظيفَة  الإسالم؛ 

نجاِزها، ولم يُخِطْئ �أو يَشتبْه في  مراتُب متفاوتٌة في الأهّميَّة، وقاَم ابإ
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ليه، �أماَم الخطر  معرفِة ما كاَن العالَُم الإسالميُّ في ذلَك اليوِم بحاجٍة اإ

من:  كبيٍر  وبشكٍل  الإسالم،  بديِن  يفِتُك  بد�أ  الذي  الكبيِر  الأموّي 

تحريِف �أحاديِث الرسوِل الأكرِم P، ووضعِ ما لْم يُقلُْه النَّب�يُّ الأكرُم 

دِي الأصيل...، والتضليِل  P، والنحراِف الكبيِر عن الخطِّ المحمَّ

وانعكاِس َجّوٍ مَن الإحباِط على المسلمين عامة، والحتياِل والإعالِم 

 ،Q ِذكِر فضائِل �أهِل البيِت الكاذِب، وتلفيِق الأحاديث، ومنعِ 

كاَن  لو  حتَّى  للحاكِم  والخضوعِ  والتسليِم  السكوِت،  ثقافِة  وترويِج 

فاسدًا، والفساِد الأخالقِي، وترويِج مجالِس اللهِو والشراِب والِقَمار...

ماِم الحسيِن Q من ثورٍة يعيُد  �أماَم هذا الواقعِ، كاَن ل بدَّ لالإ

بَُه معاويُة، وما تَُشكِّلُه شخصّيُة يزيَد من َضرٍر على  بها تصويَب ما خرَّ

َِّتِه. بقاِء الإسالِم و�ٱسستمراري

ماَم الحسيَن Q يوِضُح �أسسباَب رفِضِه لمبايعِة  لذلَك، نِجُد �أنَّ الإ

يزيد، من خالِل قولِه عندما طلََب منُْه الوليُد بُن ُعْتَبَة البيعَة ليزيد، 

نَّ ِمثلي ل يبايُع ِسّرًا، ول يَْجتِزُئ بها  فباَدَرُه الحسيُن Q قائاًل: اإ

لى الناِس ودعْوتَهم للبيعِة دعْوتَنا َمَعهُم، كاَن  ذا خرْجَت اإ مني ِسّرًا، فاإ

ذا ِشئَْت على �ٱسِم الله،  الأمُر واحدًا، فقال الوليُد: �أجْل، ِانصرْف اإ

حتَّى ت�أتيَنَا مع جماعَِة النَّاس.

ذا بمرواَن يقول: واللِه، لئن فارقََك الحسيُن الساعَة ولم يبايْع،  واإ

ل قِدْرَت ِمنُْه على ِمِثلها �أبدًا، حتى تكثَُر الَقتلى بينَكم وبينَه. احِبَسنَّ 



24

الرجَل، فال يَخرُج من عنِدَك حتى يبايَع �أو تضرَب عُنَقه!

فوثََب الحسيُن Q قائاًل: »�أنَت تقُتلُني �أْم هَو؟ كذبَْت واللِه 

انَّ �أهُل  ُّها الأميُر، اإ ولَُؤْمْت! ثُم �أقَبَل على الوليِد - الوالي - ُمخاطبًا: »�أي

بيِت النبوِة، ومْعَدُن الرسالِة، ومختلَُف المالئكة، ومحلُّ الرحمة. بنا 

فَتََح اللُه وبنا ختَم. ويزيُد رجٌل فاسٌق، شارٌب للخمِر، قاتٌل للنفِس 

المحتَرمِة، ُمعِلنًا ابلِفْسق، وِمثلي ل يبايُع مثلَه، لكنَّا نصبُح وتصبِحون، 

َّنا �أحقُّ ابلخالفة والبيعة«!. ونَنظُر وتَنظروَن، �أي

ثّم دخَل ِفتيُة الحسيِن و�أخرُجوه، فقال مرواُن للوليد: عصيتَني، ل 

واللِه ل يُمكِّنَُك مثلَها من نفسِه �أبدًا.

فقال له الوليُد: ويَْحَك، �أشرَت عليَّ بذهاِب ِديني وُدنياي. واللِه، 

ِّي قَتلُت ُحسينًا. سسبحاَن اللِه،  ن ما �أحبُّ �أْن �أملَك الدنيا ب�أسرِها، واإ

ْن قال: ل �أابيع! واللِه، ما �أظنُّ �أحدًا يلَقى اللَه بدِم  �أ�أقُتُل الحسيَن اإ

ليه يوَم القيامِة، ول  ّل وهو خفيُف الميزان، ل ينظُر اللُه اإ الحسيِن اإ

يُزكِّيه، وله عذاٌب �أليم«.

ْن كان هذا ر�أيََك فقد �أَصبْْت. ولهذا  فردَّ عليِه مرواُن مسستهزِئًا: اإ

فقْد َعَزَل الوليَد بعَد ذلك، وعيَّن سعيَد الأْشَدَق مِحلَّه.

لى مسجِد جّده  َّه خرَج من داِر الإمارِة اإ ن ا الحسيُن Q فاإ و�أمَّ

رسوِل اللِه P، ف�أتَى قبَره وقال: »السالُم عليَك اي رسوَل الله. �أان 

الذي خلَّفتني  بُن فاطمة، فرُخَك وابُن فرخِتك، وسسِبُطَك  الحسيُن 
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ِتك، فاشهَْد عليهم اي نب�َي اللِه �أنّهم خذلوني ولم يحفظوني. وهذه  في �أمَّ

ليَك حتى �ألقاك« ولم يزْل راكعًا وساجدًا حتى الصباح. شكواَي اإ

ه  ه ومدينَة جّدِ لقد كاَن الحسيُن Q يعلُم �أنَّ ساعَة فراِقِه جدَّ

َد من  قْد �أِزفَْت، وهذِه الساعاُت تمرُّ سريعًا، فهو Q يريُد �أن يتزوَّ

.P ه الصالِة والدعاِء وزايرِة قبِر جّدِ

وفي الليلِة الثانيِة، وهَي الليلُة الأخيرُة للحسين Q ابلمدينة، 

القبر  �أمام  وقف  حيث   ،P ه  جّدِ قبِر  بجواِر  �أيضًا  قَضاها  حيُث 

نَّ  َّه عند قبر المصطفى P: »اللّهُمَّ اإ الشريف حزينًا كئيبًا يناجي رب

هَذا قبُر نبيِّك ُمحمد، و�أان �ٱبُن بنِت محمٍد، وقْد حَضرني من الأمر 

ِّي �أحبُّ المعروَف، و�أنكُر المنكَر، و�أان �أس�ألَُك  ن ما قْد عَلْمَت. اللهُمَّ اإ

ّل ما �ٱختَْرَت لي ما  كراِم، بحّقِ هذا القبِر وَمْن فيه، اإ اي ذا الجالِل والإ

هَو لَك رضًا ولرسوِلَك رضًا«.

ذا كاَن قريبًا من الصبح، وضَع  ثم َجَعَل يبكي عنَد القبِر، حتى اإ

ذا هَو برسوِل اللِه، قْد �أْقَبل في َكتيبٍة مَن  ر�أَسُه على القبِر فَ�أْغَفى، فاإ

وضمَّ  فجاَء  َخلِفِه،  ومن  يديِْه،  وبين  وشماِلِه،  يميِنِه  عْن  المالئكة 

ِّي  لى صدِرِه، وقبَّل بيَن عينيِه وقال: »حبيب�ي اي ُحسين، ك�أن الحسيَن اإ

اًل بدمائَِك، مذبوحًا ب�أرِض كربالء، بيَن ِعصابٍة  �أراَك عن قريٍب، ُمرمَّ

آُن ل تُروى، وهْم  من �أّمتي، و�أنَت في ذلَك عطشاُن ل تُسقى، وَظم�

في ذلك يَرُجون شفاعتي، ما لهم؟ ل �أانلَهم اللُه شفاعتي«.
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ِه ويقول: لى جّدِ فَجَعَل الحسيُن Q في رؤايُه ينظُر اإ

ليَك و�أْدِخلْني  نيا، فُخْذني اإ لى الدُّ اُه، ل حاجَة لي في الرجوعِ اإ »اي جدَّ

مَعَك في قبِرَك«.
ريْح ني ِعندَك اي َجّداُه في هذا الضَّ �أستريْحُضمَّ زماني  بَلوى  من  َجدُّ  اي  َِّني  عَل
اه من َرْحِب الَفَضا كلُّ فسسيح َكتيْنضاَق اي َجدَّ فعَسَى طوُد الأسى يْنَدكُّ بيَن الدَّ
ِن الَمِشيْبَجدُّ صفُو العيِش من بعِدَك ابلأكداِر ِشيْب ابَّ

إ
و�أشاَب الهمُّ ر�أسي قبَل ا

ونَحيْب بكاٌء  القبِر  داخــِل  مْن  ُحسينفَعال  اي  حبيب�ي  اي  ابفتجاعٍ  ــداٌء  ون
كرباَل ُظلمًا ظاميًا في  الموَت  ُمــنْــجــِدًلسستذوُق  اَثواًي  ــراهــا  ثَ فــي  وستبقى 
عاَل ــْد  قَ شمٍر  ــِل  الأْصـ بلئيِم  صْدَرَك الطاهَر ابلسسيِف يحزُّ الَوَدجينوكــ�أنــي 

شعبي:

هرا فوْق قبِر المصطفى يْنُوح ـُهجِة الزَّ وحم ي َملَِّت الرُّ نيا يَـجّدِ يـنادي مـن الـّدِ
الَمهضوم َزفَْرِة  وِزفَْر  قْبَرْه  عـلى  ه ابعالم النُّومتـعفَّر  ِضْت عـينَه وشاَف جدَّ غَـمَّ
َمْسُجوْم ابلَخّدِ  مْع  والـدَّ الْـَصْدَره  ِه  ُروْحضـمَّ الكربال  ِولـَْولِد  ابـِحريَمك  وقـلَّه 
َمـيداْنيَـحسيْن سـاِفْر واْتُرِك �ٱدايرْك ِولَْوَطان لـلخيل  َِّتْك  جـِث �أعـايْن  َچـنِّي 
ِمـْن ِتـلِتِفْت ِزيـنب ِتُشوفَه اقَبالها يْلُوْحوالـّراْس مـثِل الَبِدْر ِيْزِهْر فوْق ِلسْسنَاْن

بعد، هناَك قبٌر عزيٌز على قلِب مولان الحسيِن، ل بدَّ من وداِعِه.... 

الزهراء..  قبِر  لى  اإ يذهُب  الحسيِن  بمولان  ك�أنّي  الزهراء...  ِه  �أّمِ قبُر 

انَحنَى على قبرِها الشريِف ُمناداًي: السالُم عليِك اي �أّماه، ليتِك حاضرٌة 

َوتََرْي ولَدِك الُحسين...
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:Q ه الزهراء ِّي به يُوصي �أمَّ ك�أن

)لحن لفى عاشور(

ــه ــ ــّم ــ ُ ي اي  ــْك  ــ ــي ــ ــل ــ ع ـــــــــــــي  ــي�أوّصِ ــنـ ــريـ ــْضـ ِعـــــنـــــِد الـــــمـــــوت ِحـ
َمـــســـُمـــوْم ــم  ــهَـ ـ ــسَّ الـ جـــانـــي  ِّــــــــــــْك ِتـــــداويـــــنـــــيواذا  �أريــــــــــــدن
َجــانــي ــْر  ــ ــِم ــ ــّشِ ــ ال ِشــفــتــي  ذا  ــنـــيواإ ــَيـ ــلّـ ــى الـــــَطـــــبْـــــراْت َسـ ــلـ عـ
ــصـــــْدري ــي ايـــــــــــِدِك بَـــ ــ ــ ــّطِ ــ ــ ــنُح ــريـ ــْطـ ــْر َشـ ــ ــِط ــ ــِش ــ ْ ــن ــ تَـــــــــراَه م
ــوم ــلـ ــظـ ــمـ ــى الــــمــــظــــلــــوْم واويـــــــــالهواويـــــــلـــــــي عــــلــــى الـ ــ ــل ــ ع
ــه ــمـ يُـ اي  ــْك  ــ ــي ــ ــل ــ ع ــــــــــــــي  ِتـــَغـــْســـلـــي ْدُمــــــــوْم عـــن نَــحــري�أوّصِ
ــل ــي ــِخ ال َهــــِذيــــْك  ــي  ــت ــف ِش ــدريواذا  ــن صـ ــْل �ٱوصـــــــاْل عـ ــيـ ــشسِـ ِتـ
ِّــــــــــْك ِتـــْجـــمـــِعـــيـــهـــا ــط قَـــبـــرياريــــــــــدن ــ ــوَسـ ــ ــا بـ ــ ــه ــ ــي ــ ِّ ــل ــ ــخ ــ وِت
ــب تْـــجـــيـــنـــي ــ ــنـ ــ يـــن�أخــــــــافَــــــــْن زيـ الـــخـــّدِ ــِم  ــ ــِطـ ــ ــلْـ ــ وِتـ ــه  ــ ــم ــ ُ ي اي 
ــوم ــلـ ــظـ ــمـ الـ ــى  ــ ــل ــ ع ويــــلــــي  ويـــــالهوا  وا  ــوم  ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ ال ــى  ــ ــل ــ ع

)طور الخضيب(

ايزهــرا وْدعيني  ابلَعَجْل  ــِزْج  عــزِي آان  ِفْتِحي الي ابِب الَقِبر و�ٱبكي عَلْي َحْسرة�

الَعْبرا بْكُفوِفِج  اُصْب  بَْحَضاِنْج  ِّيني  واشسَبْع حناِن وعاِطَفه وُحْضِنْج اِشم ِعْطرهخل
يـــزهـــرا آه  � ــرا  ــ ــزهـ ــ يـ آه  � ــرا  ــ ــزهـ ــ يـ آه  �

ِيْتوذَّروْدعي ُرقية وزينِبْج ووْدعي علي الأكبر ه  ايلُحرَّ كربال  ابطْف  علي  رايْح 
ي الرضيع ابمْنَحَرْه هذا علي الأصغر َّره ِيرَضع دّمِ الَمْنَحرِشّمِ ِيصِبْح ِذبيح �ٱعلى الث

يـــزهـــرا آه  � ــرا  ــ ــزهـ ــ يـ آه  � ــرا  ــ ــزهـ ــ يـ آه  �
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ِه  جّدِ مدينِة  من  بــد�أت   Q الحسيِن  مــاِم  الإ مصائُب  نعم، 

قبُر  ِه،  �أّمِ قبُر  ِه،  جّدِ قبُر  تحمَّل،  وداعٍ  كْم  قلَبُه  اللُه  ساعَد   .P

ع ابنَتَه فاطمَة الَعليلة يوَم خروِجِه مَن  �أخيه الحسن... وها هو يوّدِ

المدينة...

ما حاُل قلِبَك سسّيِدي �أاب عبد الله عندما عزْمَت على الخروجِ من 

لى �ٱبنتَك فاطمَة العليله، التي ترْكَتها في المدينِة  المدينِة، و�أنَت تنظُر اإ

َِّتها... وما �أصعَب وداَع الأِب لطفلِتِه الصغيرِة، وهو يعلُم  لمرِضها وِعل

َّه لْن يراها اثنيًة.. �أن

لى المحامل تتجهَُّز للرحيل،  ا نظرْت اإ يقوُل الراوي: هذِه الطفلُة لمَّ

َِّتها ومرِضها... صارْت تزَحُف نحَو �أبيها الحسيِن على عل

ِّي بها تنادي: �أبَْه اي حسين! ُخذوني َمَعُكم، ل تتركوني وحيَدًة  ك�أن

وتَرحلوَن عنِّي، ل طاقَة لي على فراِقُكم...

لساُن حاِل العليلة )لحن الفراق(

�أبــــــــــــــــوي و�ٱخــــــــــــوانــــــــــــي والـــــِعـــــيـــــلـــــهراَحـــــــــــوا �ٱهـــلـــي
ـــــــونــــــــي ِعــــلــــيــــلــــةراَحـــــــــــوا �ٱهـــلـــي ّـُ وْحـــــــــــــــــــــِدي َخــــــــل
�ٱسسِــــيــــلــــهراَحـــــــــــوا �ٱهـــلـــي ِگــــــْمــــــَت  دْم  ــن  ــ ــ م َدْمــــــعــــــي 

***
ــه ــ ــويـ ــ ــبـ ــ يَـ آه  ارَجـــــــــــــــــــعِ ْوِخـــــــــــــْذنـــــــــــــي َمــــــعــــــاُكــــــم�
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يــــبــــويــــه آه  َصــــــــــْعــــــــــَبــــــــــة �أايمـــــــــــــــــــــي بَـــــــالكـــــــم�
يــــبــــويــــه آه  ــم� ــ ــاكـ ــ ــَفـ ــ ــَجـ ــ ــى ابْـ ــ ــفـ ــ ــْشـ ــ ْجـــــــروحـــــــي مــــــا ِتـ

***
ــْمِجـــْســـمـــي انِحـــــْل ــ ــ ــهَـ ــ ــ ــه والـ ــ ــ ــويـ ــ ــ اْمـــــــــــــِن الـــــــــمـــــــــَرْض ايبـ
ــْل ــ ـــــــمِجـــْســـِمـــي انِحـ َـّ لْــــــــَفــــــــرِگــــــــَتــــــــَك َگـــــــلْـــــــبـــــــ�ي ِتــــــــ�أل
ــْل ــ ــمِجـــْســـِمـــي انِحـ ــ ــَسـ ــ ــلْـ ــ بُـــــــويـــــــه اَيلْــــــــُشــــــــوِفــــــــتَــــــــْك بَـ

الى صْدِرِه ها  ليها ضمَّ اإ ك�أني بمولان الحسيِن رجَع 
ْحِسين ِسَمْعها  ْن  ــالمَّ ــ ــه ــ ــي ــ ِل الــــــــَضــــــــِعــــــــْن  ْمـــــــــــــِن  َرّدِ 
يَصبِّرها يَمها  ــْد  ــَع ــاِق ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ـ ِّ ــل ــ ــسـ ــ وعـــــــلـــــــى الـــــــــفـــــــــرقَـــــــــْة يَـ
ِعيوني ِضوا  اي  ِّــــــيــــــهــــــايـگلها  ِتــــــهِــــــل ل  دْمـــــــــــِعـــــــــــِتـــــــــــْك 

ثُمَّ  ِّيها، وهي ل تَْرق�أ لها عَبْرٌة،  �أبوها Q يالطُفها ويُسل فجعَل 

ليِك  َّْت بنا الدار، �أرسلُْت اإ ذا نزلنا �أرَض العراِق و�ٱطم�أن قاَل لها: بُنيَّة، اإ

عمَّك العباَس �أو �أخاِك علّيًا الأكبر، ي�أتوَن بِك، والآَن �أنِت مريضٌة، 

ذا كاَن ل بدَّ مْن ذلك، فاتركوا عندي �أخي عبَد اللِه لأتسلَّى  فقالْت: اإ

َّه طفٌل صغيٌر، ل  ن بِه بعَد فراِقُكم ساعًة بعَد ساعة، فقال لها: بُنية، اإ

ِه، فنادت: وا وْحداَته، كيَف �أجلُس في منازلُكْم،  يقِدُر على فراِق �أّمِ

و�أراها خاليًة منكم؟ وبعَدما ودَّعت عماتها و�أخواِتها، �أرجَعهَا الحسيُن 

لى �أّمِ َسلََمة و�أوَدَعها عنَدها. اإ
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)طور العكراوي(

آه � آه  � ِبـــيَّـــه...  اْشــِعــَمــل  ــراِق  ــ ــْف ــ وال ــه  ــلَ ــي ــِل ِع
ــه ومــــــا قـــــــاْل الـــــِولـــــي ِعـــــْنـــــدي بْـــنَـــيَـّ
آه � آه  � ــه...  ــيَـّ ــِلـ وِخـ ــَشـــه  ِوْحـ دارُهـــــْم  ــْت  َـّ َضـــل
ــي ــونـ ــُفـ ــي وِجـ ــ ــنِّ ــ ــي ِمــــَشــــوا ع ــ ــل ــ ــَن �ٱه ــ ــ وي

لى داِر �أبيها الحسيِن Q، وتجلُس خلَف  وكانْت كلَّ يوٍم ت�أتي اإ

ا طاَل الفراُق، ولم يصْل  الباب، علَّها تسمُع شيئًا عن �أبيها و�أهِلها، ولمَّ

نْته هموَمها و�أحزانَها،  َّها كتبْت كتااًب ضمَّ ن اإ �أهِلها، قيَل  ليها خبٌر من  اإ

ِّي بها: آلَم الِفراق. وك�أن و�
ــاْب ــَتـ ــاْبويـــــــْن الــــِـــِذي ايخـــذلـــي اْكـ ــَت ــْع ال ــه  ــي ِب الــِبــواِچــي او  ــِه  ــي ـــِ ب
ــاب ــَب ــى ال ــل ــي عَ ــون ــي ــوا اع َّ ــل ــَخ ــلْ ـــِ ــاْبل ــب الٱسس ــهــ�ي  ــْن شسِ َودَّوا  ــلَــي  عَ مــا 
ــَة احــســاْب ــي ــيــْت اْحــِســْب ِم ِّ ــل ــاْبَظـــ ــيَّ ــِغ ــي ال ــل َــهْ ــار ب ــَصـ ــْدري اْشـ ــ َمـ

أبوذية:

بـَـَعــْدُهــم ــْر عــن عيني  ــدِه ال بـَـَعــْدُهــماشــلــوْن  ُــوحــي  ن ــْل  ــِف ِي مــا  او  ِعليله 
ــوا بـَـَعــْدُهــم َ ــد َهــلــي شــال ــِش ــَد �ٱن ـــ ــة�أري ّ ــري ــاض ــغ ــل ابل ــِتـ ــَصـــوا قَـ ــلـ ــو ِخـ ــ لُ
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الليلة الثالثة 

الَقتيِل هِيِد  الشَّ عَلَى  ُجـــوِدي  الُمِحيِلعـَـيْــُن  َكالَمِحْيِل  الــَخــدَّ  ــي  ــُرِك واْت
قَتـِل فـــــي  ــاُء  ــك ــب ال ــي  ــِف ــْش َ ي ــَف  ــي ــِلك ــ�أوي ــت مــــاِم الــتــنــزيــِل وال ــولَي اإ ــ م
ــُم ـــ ــوله ــ�يَّ وَم ــب ـــ َّ ــن ــَه وال ــل ــوا ال ــل ــاتَ الـــرُســـوِلق ابـــَن  ــوا  ــل ــاتَ ق ْذ  اإ ــًا  ــيَّ ـــ ــِل عَ
عــظــيـــــٍم بـــكـــربـــــــالَء  ــرٍب  ــ ــك ــ ِل ثقيـِلاَي  ــّيِ  ـــ ــب ــنَّ ال ــى  ــلَ ـــ َع وِلـــــــــُرزٍء 
رســوِل نــفــُس  الحسيِن  نــفــُس  البتوِلهــَي  نــفــُس  ــّيِ  ــوص ال نفـُس  ــِه  ــل ال
ــا ــيَ ــي ف ــ ــاح ــ القتيِلَذبَــــُحــــوه َذبــــــَح الأض العزيِز  َعـلَى  ْع  تصـدَّ قلُب 
ـــــوه ــُع ــد قــطَّ ــ ــَمــه وق ــ�أوا جــســـ ــ ــ ــوٍم َوبــيـــــِلَوطـ ـــ ــاِب ي ــق ــن ع ــم ِمـ ــه ــلَ َويْ
ــوه ـُ ــ ــع ــضَّ ــد ب ــ ــه وق ــ ـــ ــ تضليِل�أخـــــــُذوا ر�أَس فــي  ــاِر  ــف ــك ال ــعــَي  ســـ نَّ  اإ
ــي ـــ ــائِ ــدَم ــا ف ـــ ــنَ ــَق َمِسـْيِلنَـــَصـــُبـــوه عَـــلَـــى ال ــلَّ  ك ــيــُل  تـَـسسِ ـــــي  ــوِع دُم ل 
ــَة الــز ــاطــم ــوا بــنــاِت ف ــاُح ــب ــت القتيِلواســـ حـــوَل  َصـــَرْخـــَن  ــا  لــمَّ ــراِء  ـــ ه
ــى الأ ــلَ ــَن عَ ــي ــب ــد سُس ــنَّ ق ــوُه ــل ــَم والتهويِلَح ابلــُعــنــِف  سـْبَيًا  ــاِب  ـــَ ــت ْق

شعبي:

اْو َوحـَشه الـَكَعبة والخاليْق دِمْعها �ٱيسسِيلساِق الِضِعينَه احِسين ِمْن َمكَّه او ِمَشه ابِْليْل
الِعين ِة  ِگرَّ او  عـزيزي  يـا  ْد  مـحمَّ ل ويـْن گاِصـْد ما ِتگلِّي ابْهَْل َسَفْر ِويننـادْه 
الـبهَاليلاو بـاِچْر يوَگِف الـحاج اي سسيِد الُمِسلمين يـبِن  الـتَرِويَه  يـوِم  والـيـوْم 
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َّه الـغاِضري آنَـه  � گاِصـد  يـُخويه  يهَگلَّــه  ِسّوِ ِبـيتي  و�ٱهـْل  فـيها  �أِحـْج  آنـي  و�
الراِذيـلو�ٱْن كـاْن ِتـس�أْل عـن ِاحرامي اي ِشِفيَّه ِذيـِج  بـعْد  الـيِسلْبُونه  ـُوب�ي  ث
َّه الَضحايه َعرايهو�ٱْن كـان تـِس�أْل عن ِمنى وي تُـْبگه  الـَذِبْح  بَـعِد  �ٱخـْوتَك  ِكـّلِ 
البَرايه في  ِمـِثلْهم  مـا  الأضـاحي  بـعِد الـذِبْح ِيـْبُگون �أويلي ابِْغير تَْغسسِيلُذولـه 
�ٱْولـيديو�ٱْن كـاَن ِتـس�أْل عن المشَعْر اي ِعِضيِدي وبْـِحضنِي  ِمـحتار  �أنـا  �أوَگْف 
ـْفَحْص ابيديه ِي ـْو  ِيـْسگونه ِوُه هَْم  ـه عـلى صدري يخويه واللِه ايْسسيلبـالسَّ اْو َدمَّ

أبوذية:

ْف ابلطَّ َهَجر  اول  ابَيْقِضتي  ــول  ْفاُگ ابلطَّ البيْت  حــّجِ  الناْس  ِتـَكْمِل 
ْف ابلطَّ اليوْم  ُصَبْحِت  ُمــحــرِْم  ــْح الــَغــاضــريــهوانَــَه  ــي ـــ ــبــْة ِذب ــْع ـــ اِحـــــــْج َك

***
 Q ٍماَم الحسيَن بَن علّي نَّ من �أهِم الأسسباِب التي دعْت الإ اإ

لى عمرٍة مفَردٍة، ويخرَج من مكَة،  بداِلِه اإ ه، ابإ حراَم حّجِ لى �أن يُِحلَّ اإ اإ

�أنَّ  التَروية- رغَم  يوِم  العراق، بسرعٍة وعلى عجٍل، في  لى  اإ ويتوّجَه 

ماَم  لى عرفاَت لأداء مناسك الحج-، هو �أنَّ الإ النَّاَس كانوا يتوجهوَن اإ

جهاِض نهضِتِه  الحسيَن Q �أحسَّ ب�أن الجهاَز الأموَي عازٌم على اإ

هداِر دِمِه، فعَزَم  المباركة، والتخلِّص منُْه ابغتيالِه خالَل �أايِم الحّج، واإ

َت الفرصَة على �أعداِء الدين. على الخروجِ من مكَة فورًا، لكي يفّوِ

 هَدفًا:
ْ

، وليست
ً

 كانت محطة
ُ

مكة
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لى مدينِة  ه رسوِل الله P اإ ماُم الحسيُن مدينَة جّدِ حيَن غادَر الإ

نما �أراَد �أن  قامِتِه، اإ مكَة، لم يكْن مطلَقًا يفكُِّر في اتخاِذها مسستقّرًا لإ

يتخَذها محطًة يتوقُف فيها مدًة من الزمن، ثم يواصُل بعَدها المسيَر 

لى مدينِة مكَة، و�أقاَم في  ماُم الحسيُن اإ لى العراِق. وحيَن وصَل الإ اإ

جواِر بيِت اللِه الحرام، زارُه كثيٌر من الصحابِة والتابعيَن، وطلبوا منه 

قامَة في هذِه المدينة. الإ

وفي  مكَة،  في  الأمويّوَن  لغتالَُه   Q الحسيُن  ماُم  الإ بقَي  لو 

الكوفِة وهي  �أهِل  تنقطْع عنه وفوُد  لم  قامِتِه في مدينِة مكَة  اإ خالِل 

في  البقاِء  في  راغبًا  الإماُم  يكْن  ولم  العراق،  لى  اإ القدوِم  لى  اإ تدعوه 

وا  �أعدُّ وقد  لقتلِه،  وخطَطهم  الأمويّين  نوااي  يعرُف  لأنه  مكَة،  مدينِة 

َّهم جعلوا توقيَتها في موسِم الحج. ة لذلك، ومن المحتمِل �أن الِعدَّ

َت الإماُم هذه الفرصَة عليهم بخروِجِه قبَل وقِت التنفيِذ،  وقد فوَّ

في الثامِن من ذي الِحجة سسنة )60 هـ(، على الرغِم من معارضِة عدٍد 

ماَم  كبيٍر من الصحابِة والتابعيَن وبني هاشم لهذا الخروج. ويبُدو �أنَّ الإ

لى العراق. قد حَسَم �أمَرُه، واتخَذ قراَرُه ابلرحيِل اإ

ماُم الحسيُن Q يخرُج من مكَة حفاظًا على ُحرمِتها: الإ

فخرَج لأنّه ل يريُد �أن يكوَن سببًا في انتهاِك حرمِة هذِه المدينِة، 

وبيِت الله الحرام، ولهذا �أجاَب عبَد الله بَن الُزبيِر حيَن قاَل له: لو 

قائاًل  عليك،  خالفُت  لما  الأمر  هذا  طلْبَت  ثُمَّ  الحجاِز  في  �أقْمَت 
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تُسسَتَحلُّ حرمُتها، وما  به  لها كبشًا  �أنَّ  �أب�ي حدثني  نَّ  له: »اإ  Q

�أِحبُّ �أْن �أكوَن �أان ذلَك الكبُش«.

ماَم كان يعرُف �أن الأموييَن سوَف يطلبونَه،  م �أنَّ الإ ويبُدو مما تقدَّ

ولن يتركوُه حيًّا على كّلِ حاٍل وفي �أّيِ مكان، وقد �أكَّد ذلك في قوِلِه 

من  الَعلََقة  هذه  يسستخرجوا  حتى  يدعونَني  ل  »واللِه،  عباس:  بِن 
ٱ
ل

ُّهم«. ذا فعلوا ذلك سلَّطَ اللُه عليهم َمْن يُِذل جوفي، فاإ

:R َّى �أهَل البيِت ْن يَتول لم يكْن �أهُل مكَة ممَّ

لى الخروجِ من  ماَم اإ َم من الأسسباِب التي دعت الإ ا تقدَّ وفضاًل عمَّ

مكَّة، فهو يعرُف �أنَّ بيئَة مكَة غيُر مالئِمٍة لتخاِذها مكااًن لثورتِه ضدَّ 

الحكِم الأموي، لأنَّ �أكثَر الموجوديَن فيها لم يكْن هواهم مَع الإمام 

لى الأموييَن، وقْد �أثبتِت الأايُم فيما بَْعُد  الحسين، وفيهم مْن يميُل اإ

ماُم الحسـين في هذا الأمر، فقد �أعلَن عبُد الله بُن الزبير  ما ذكرُه الإ

ثورتَه ضدَّ الأموييَن منها، وانتهْت نهايَتها المعروفة، وانَتهكْت حرمَة 

بيِت الله.

ماِم  الإ لثورِة  مالئمًة  مكََّة  مدينُة  تكْن  لم  َم،  تقدَّ ما  ضوِء  وفي 

الحسين، ولكنَّه �أراَدها �أن تكوَن المنطلََق الأوَل لإعالِن ثورِتِه على 

حكم يزيَد بِن معاوية، الذي خرَج على تعاليِم الديِن الإسالمي، و�أقاَم 

.P حكمًا ظالمًا ل يقوُم على مبادِئ الإسالِم وسُسنِّة الرسوِل

من دللِت خروِجِه Q في اليوِم الثامِن عشر من ذي الحجة:
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ة.  لقد خرَج الإماُم من مدينِة مكََّة في اليوِم الثامِن من ذي الِحجَّ

و�ٱختياُر هذا اليوِم له دللتاِن:

غتياِلِه، وقد 
ٱ
ِّره الأمويوَن من محاولٍة ل اختاَر هذا اليوَم ليتفادى ما يدب

ماِم الحسيِن  انتدبوا لذلَك عمرو بَن سعيٍد الأشدق، الذي فاج�أه خروُج الإ

ماِم الحسين مَن الخروج. و�أفشَل خّطَته، ولم تفلْح كلُّ محاولِتِه في منعِ الإ

لى  اُج بيِت اللِه الحراِم اإ نَّ هذا اليوَم هو اليوُم الذي يفيُض فيه ُحجَّ اإ

عرفات، وفي هذا اليوِم يُعلُن الإماُم سَخَطه وثورتَُه على حكِم يزيد، 

البالِد الإسالميِة في  لى كّلِ بقاعِ  اإ وهذا الخروُج يمثُّل رسالًة اثئرًة 

لى كّلِ بقاعِ الدنيا. عالَن ثورِتِه اإ العالِم، وبذلَك اسستطاَع �أن يوصَل اإ

لذلَك خطَب Q في مكََّة:

َدَم َمَخطَّ الِْقاَلَدِة عَلََى ِجْيِد  آَ ُّهَا الْنَّاُس، ُخطَّ الَْمْوُت عَلََى ُولِد � »�أي

لَى يَُوُسَف. َك�أِنّْي  لى ِلَقاِء �أْسالِفي اْشِتيَاَق يَْعُقْوَب اإ الَْفتَاِة. َوَما �أْولَهني اإ

ُعهَا ُعْسالُن الَْفلََواِت بَيَْن الْنَواويِس َوَكْرباَلَء...«. َّ�أْوَصاِلْي تَُقّطِ ب

ٍة له: آِخِر ِحجَّ َِّه عَلَْيِه( ِبهَِذه الْتَّلِْبَيِة ِفْي � َوَك�أِنّْي ِبِه يُلَِبّ�َي )َساَلُم الْل

َمــْطــُرْود �أاَن  ــَواَرك  ــ ُجـ ــْن  َعـ َرِبّ  اَي  ــْك  ــْي ــبَّ َ ل
َمْفُرْود َواَظــل  اْرَجاِلي  ِيِذبُْحون  ّــ�ي  َرِب اَي  لَبَّْيْك 

ــُرود مْمـ ــا  ــَم ــظَّ ال ــْن  ِمـ ــِيْ  ــلْـ َوقَـ َرِبّ  اَي  ــْك  ــْي ــبَّ َ ل
ــة َ ــْون ــ�أُم َم ـاس  الْــنَـّ ــلُّ  ــ َوُك َخــاِيــْف  �أاَن  ــْك  ــْي ــبَّ َ ل
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ْبَاِل الَْعاِلِم  ــَت  َوانْ الْسسِّْبط  حسْي  �أاَن  لَبَّْيْك 
اْطَفاِلي ــي  ِل ــُحــوْن  ــِذبْ ِي ــْرَضــاِتــك  َم ــْي  ِف لـَـبَّــْيــْك 

َواِل َمـــاِلـــهَـــا  ــُر  ــاِفـ ــَسـ تْـ ِنــــَســــَواِن  ــْيـــْك  لَـــبَـّ
َــة ــون ــ�أُم َم ــاس  ــنَّ الْ ــّل  ــ َوُك ــْف  ــاِي َخ �أاَن  ــْك  ــْي ــبَّ َ ول

ــاِل ــ ــ َواْلْعَ نُـــْســـِيْ  ــْل  ــَبـ ِواْقـ َرِبّ  اَي  ــْك  ــْي ــبَّ َ ل
ــة اْلبْــَطــال ــِح ــَذبْ ــاِتــي ب ــَي ــْب َّــلْ ــْل ت ــَبـ ــْك َواْقـ ــْي ــبَّ َ ل

اِبلنَِّعال ــْدِرْي  َصـ يَْصَعد  ِمر  الْشَّ ــىَّ  َح لَبَّْيْك 
ــة َ ــْون ــ�أُم َم ـاس  الْــنَـّ ــّل  ــ َوُك َخــاِيــْف  �أاَن  ــْك  ــْي ــبَّ َ ل

َوالُْقْران ــِن  ْي اْلِّ َظَعَن  َمكََّة  ِمْن  ِيشسِْيْل  َما  ِقَبِل 
الـْـِنـّـْســَوان َف  ــوَّ يـَـطَّ ــاَم  قَ اِبْلَكْعَبِة  اِد  جَّ السَّ ــْو  ُ اب

َجال لُِرّ َعِن  اَخَوُتَا  بَْيَ  تَُطْوُف  اِبلَْعْفاِف  َزيْنَْب 
َمال لَِشّ عَلََى  فَاِضٌل  ُــْو  َواب اِبلُْيْمنََى  اِد  جَّ السَّ ابُْو 

الْهِاَلل اَلَّ  تَْنُظَر  بَّس  ُدُمــْوُع  ِيِف  الْشَّ َوِبََدَها 
ــَزان اْلْح ٍَّة  ِعل َواْدِرَك  َزيـْـنـَـْب  لَْمِح  ِة  الَْيمَّ ــْو  ُ َواب

ِنثَار ــعِ  ْم اْلَّ َها  َخِدّ ــَىَ  َوعَ اْلَكْعَبِة  تَُعاِيُن  لََمَحهَا 
الِْجَدار تَْنُظُر َصَدَع  بَّس  َزيْنََب  ِمْن  الْنَّْوُح  َويَزِيُْد 
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الـْـَكــَرار َحــْيــَدْر  ِوَلَدُة  تََتَذكَُّر  ُحــَســْيِ  فَهَا  َعرَّ
اْلْكَوان الُزلَْزلُت  َوَضْربٌَة  اْلُكْوفَِة  َمْسِجٍد  َوتََذكَّْر 

َساِيْل ْمعِ  اْلَّ َها  َخِدّ َوعََىَ  الَْعبَّاِس  َوِبَيِدَها  تَُطْوُف 
تَُقلُْه تَُذِكُّر يَْوَم ابُْواَن يَُقْوُل َمْن تَْخَتاِرْيَن لَِك َكاِفل

فَاِضل ُــْو  اب اْختَاَر  قَلِْيْ  َعــِي  َودَّ ــْوَم  َ ي َلُ  ُقلُْت 
بنهان ــا  م وبحمايته  الــعــبــاس  ــدك  ــي ول غــيــور 

َواّذا اْلَماِم الُْحَسيِْن يَ�أُمُر الَْعبَّاِس َوالَهَواِشْم َو�أبْنَاِء ُعُمْوَمِتِه َو�أْوَلَدُه 

ِبَتْجهِيِز الَْمَحاِمِل َوالْهََواِدجِ َو�أتَِمُروا ِب�أْمِرِه:
َسْمُعو اْلَكْعَبِة تُنَاِدْي يَ�أبَْن اِميِْر الُْمْؤِمِنيَْنَوتََزلَْزلَِت َمكََّة ِب�أْهِلهَا َواْرتََفَع ِمْنهَا الَْوِنيَْن

الُْحَسيِْن ِلــَوَداعِ  تَْصُرُخ  اَنِعَيًة  َوَكْم  تَْصُرُخ  اَنِعَيًة 

لقد حاوَل ابُن الحنفيِة �أْن يُقِنَع �أخاُه الحسيَن Q ابلبقاِء في مكَة 

الجبال،  النائيِة في الصحاري وُشَعِب  مة، و�ألَّ يلحَق ابلأماكِن  المكرَّ

لى الَيمن. آخَر، كما اقترَح عليه �أن يذهَب اإ لى � و�أْن ينتقَل من بلٍد اإ

َئ  ا ر�أى الحسيُن Q شّدَة ِحْرِص �أخيه عليه، �أراَد �أن يهّدِ فلمَّ

آخِر ليلٍة للحسيِن  روعَه، فقاَل له: »�أنُظُر فيما ُقلَت«، كان ذلَك في �

البيِت  لمغادرِة  وَرْكُبُه  الحسيُن  تهيَّ�أ  الليلة  تلك  َسَحِر  وفي  بمكة. 

�أخيه  دابِّة  بزماِم  و�أخذ  الحنفيِّة جاَء مسرعًا،  ابُن  ا سمَع  فلمَّ الحرام، 

الحسيِن وهو يقول: اي �أخي، �ألْم تِعْدني النظَر فيما س�ألُتك؟
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الله P بعدما  �أاتني رسوُل  فقال الحسيُن Q: »بلى... ولكْن 

قتياًل«،  يراَك  �أن  اللَه شاَء  نَّ  فاإ �ٱخرْج،  فارقُتَك، وقاَل لي: اي حسيُن 

ليه راجعون، فما  انَّ اإ انَّ للِه واإ فبكى �ٱبُن الحنفيِة ثمَّ قاَل للحسيِن Q: اإ

معنى حمِل هؤلِء النساِء والأطفال، و�أنَت على ِمثِْل هذا الحال؟ ف�أجابه 

Q: »شاَء اللُه �أن يراُهنَّ سسبااي!!«، فغرق ابُن الحنفية بدموِعِه.

ــرى يَ ــ�أْن  ــ ب شـــاَء  ــَه  ــل ال نَّ  اإ خِضيبا�أ�أخـــــيَّ  الصعيِد  َحـــّرِ  على  ِجسمي 
َحــواِســرًا النياِق  على  النساَء  ــرى  غريباويَ ــَن  ــدي ــاب ــع ال ــَن  ــ وزيـ �أْســـــرى 
ب�أنني ــقــضــاُء  ال ــطَّ  ُخـ فــقــُد  كـــُفـــْف 

ٱ
سليبًا� ــالَء  ــربـ كـ ــِة  ــاح ــس ب ــْي  ــسـ �أمـ

شعبي:

تَْبديْد الخّدِ  فــوِق  العيْن  ــعِ  ودم الغاضريةقلَّه  طفوِف  في  وسعّيِ  ي  حّجِ
ي َمهُو ْبَزّيِ الحج حجّي يوْم عاشور صدري الكعبْة والَحَجر نحري الَمْنحورحّجِ
ــهوِحجر الِنب�ي ِاسماعيل الأكبْر بدِر الْبدور �أمـــا َطــوافــي حـــوْل اخــيــاٍم ِخــلــّيِ

العينين، حتى  القلِب دامَع  المدينِة كسيَر  لى  اإ الحنفيِة  ابُن  ورجع 

جرى ما جرى على الحسيِن وعيالِه من قتٍل وسسب�ٍي، ودخَل ِبْشُر بُن 

َحْذلَم ينعاه في المدينة.

ا قِدَم المدينة، نََصَب  ماَم السجاَد Q لمَّ روى المؤّرخوَن �أنَّ الإ

الخياَم، و�أَمَر ب�أْن يُنعى الحسين... وبد�أ الناُس يتوافدوَن على خيمِة 

ماِم الحسيِن  ذا بمحمِد ابِن الحنفيِة �أخِ الإ الإماِم لِطِمي الرؤوس، واإ

ماِم زيِن العابدين... لى مكاِن الإ يِصُل اإ
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ُّها الناُس، ُقِتَل والدي الحسيُن، وطافوا بر�أِسِه  �أي ماُم ينادي:  والإ

ذا بمحمٍد يََقُع ِمْن على ظهِر جواِدِه لى جميعِ البلداِن، واإ اإ
ــاْت ِعــيــنَــه ــعـ ــْل دمـ ــهِـ ـك وِتـ وِينهيـــِگـــلَـّ حسين  ابُــوك  ْحسين  يَشسِْبل 
ي بُوَي انِذبَْح و�ٱحنا انسسبينا ْصُدوعَةيـگـلَّله اي عّمِ ْدلك  اعّدِ كيف  قَلب�ي  ي  عّمِ اي 
الِفِجيَعة للشاِم  للكوفْة  كربال  ــْن  الشنيعةم فعايلها  من  ي  عّمِ اي  ق  تَصّدِ

ــه ــَعـ ــْيـ والـــلـــه ذبْــــَحــــْو عــلــى صـــــــْدَره ِرِضـ

عّمِ اي زيَن العابدين، َذبَحوا �أابك، ذبَحوا �أعماَمك... قال: بَلى اي عم....

الِميزاب،  ك�أنّهما  القِّصة، وعيناُه  عليه  يُقصُّ   Q ماُم  الإ فجعل 

وبيِدِه ِخرقٌة يمسُح بها دموعَه، فلْم يزْل يخبُرُه حتى لم يبَق له قوٌة �أبدًا.

مجردات

ــك ايــتــيــم ــَت ــي ـــي ِج ــْد يَـــعـــّمِ ــمَّ ــح ـــ الــحــريــمْم ــس  ــ ب ــعـــي  مـ َظــــــْل  او 
ـــي مـــالـــِي لْـــَســـاْن ــْك اي عـــّمِ َـّ ــســواْنَشـــِقـــل ــن عــلــى وجـــوُهـــهِـــْن فــــّرَن ال

�أتَْت نساُء �أهِل المدينة،  ل ساعََة، وقد  قال الراوي: فما كانْت اإ

ُع له، ثم دخلوا  فتلقّْتهُنَّ نساُء الحسين Q بلطٍم يكاُد الصخُر يتصدَّ

لى داِر الرسوِل P وجَدها  ماُم Q اإ ا دخَل الإ لى المدينة، فلمَّ اإ

ُمْقفرة، خاليًة من ُسكانها، موحشًة لفْقِد الأئمِة الهُداة...

 ،Q أّما حاُل زينَب� .Q ماِم زيِن العابديَن هكذا هَو حاُل الإ

لى داِر الحسيِن خالية: َّي بها لّما نظرْت اإ ك�أن
يَحِسين ار  الــــدَّ ــب  ـــ اُط ــوْن  ــل ـْ ــ ِعيناش ـــــيــا  اب ــا  ــه ــْن ــوفَ ـــ اُش دارْك  �ٱو 
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الٱيــديــن صِفگ  او  دمعي  ابسسبعيناشْسيفيد  ــَره  ســْط ــْر  ــدَه ال ِســَطــرنــي 
الـهاشميين يـــــُســوْر  ــدَك  ــْگ ــف ـــ ــُن امـــِي ْمــحــسسـَـْبــيــناب ــْب ــه ي َّـــ ــن مـــــا ِچ

ج عـــلـــيـــنـــا الــــــــِدواويــــــــن ِتـــــــْتـــــــَفـــــــرَّ

ليِك  ها الزهراء، �أّماه اي زهراُء، �أتيُت اإ لى قبِر �أّمِ ك�أني بها ذهبْت اإ

اه،  �أمَّ آَن.  ظم� عطشاَن  الحسيَن  �أخي  َذبَحوا  اه،  �أمَّ الحسين.  انعيًة 

لى مكان.... لى بلد، ومن مكاٍن اإ سسَبوان من بلٍد اإ

الزهراُء تجيُبها بلساِن الحال:

صار اليل  شسِنو  �ٱمَسع  اريْد  اخربيي  يُمه  يزينْب 
ار الكرَّ الُمرتضى  ايبنِت  ِحيلي  ــَدْم  ِه ْچ  هِمّ ترا 

ــر انْر ــوجَّ ــِي ت ــلْ ــي تـــرا َگ ــِع ــوِر ال ــن ــي ي ــربي ِخ
الٱطهار اولِدْچ  ول  مــاِرْجــَعــوا  ليش  ــْچ  ُاخــوِت

اجلَار اليل حيِمِي  للحسي  اييُمة  ِمشستاگ  الَگلُْب 
آه � ــْب  ــنـ ايزيـ آه  � ــْب  ــنـ ايزيـ آه  � ــْب  ــنـ ايزيـ آه  �

�أحزان امحمَّةل  وجييت  همُضومة  جيتيي  ْشَعَجْب 
چ وتحِچي ْدموِعِچ الأْشجاْن الدمْع جاري على خّدِ

َوْجــعــاْن ــْچ  ل اإ َگلِي  تــرا  گلِبْچ  َهْ  فرغي  ة  يُيمَّ
�ألــواْن الحِزْن  امِن  ِشلتي  ولانْظِرْچ  �أان  �أمــوَت 

آه � زينْب  اي  آه  � زينْب  اي  آه  � زينْب  اي  آه  �
Q تجاوبُها زينب
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َد َاْحچي عى َگلِي اهلموْم اْجبال َشَاِوْب يُمة َشْ
واَيَحال �ٱْشكيِلچ  يَنْكبْة  ِضْيم  ِوبْيا  �أبِْدي  َهْم  ابْيَا 

ِلْرَمال عى  َظلوا  ُجثَْث  اخوان  عِن  تْس�أِلي  اذا 
سسيَّال ــا  م ــّدِ وال ِكلْهُم  ْــِذبْــحــو  ان كربال  ابْـــوادي 

ب�أحبال َّطة  ْمرب الأعادي  ويْه  اِلهزِل  �ٱعى  وِرَكْبِت 
آه � ــه  ــ ــم ــ ايي آه  � ــه  ــ ــم ــ ايي آه  � ــه  ــ ــم ــ ايي آه  �

مسلوبي ِبــَقــوا  ظــااي  و�ٱولدي  �ٱخـــوان  ة  يَُيمَّ
اْمطاعين عالثَرى  َظلوا  الكــبــْر  ول  جاسْم  ل 

ابلعي وســهــْم  اْجبينه  عــى  بُــــوه  ِضْ بــعــَمــْد  ِخـــدري  ـــه  وِحَ
ِولْيِمين يسرِتَه  ِگْطعوا  ِبْسهَام  الضِرْب  بعِد  مْن 

اعـــزيـــِزْچ حبيي حسي ــْچ عــن  ِلـ ــْل  ــ امكِّ ــو  ل ــْت  ــُك اس
آه � ــة  ــ ــم ــ ايي آه  � ــة  ــ ــم ــ ايي آه  � ــة  ــ ــم ــ ايي آه  �

ــيت ولـــوِنـــْچ اتــغــرَّ ــلْ ــيــبــْة احــسسَــنِّــچ ِن ــْحــَب يـَـِل
ر امِن َاجْت سيرِة حسيِن اْهنا اُشوفَْن حاِلْچ اتكدَّ

اثَّر هالُكرث  بدليِلْچ  بلساْن  حِچي  بس  هــذا 
ر يتفجَّ ــه  ــزانَـ ابحـ لـــَون  ــ�ي  ــب ــل َگ اان  ــالْم  ــن ــاي م

آه � ــمــة  ي اي  آه  � ــمــة  ي اي  آه  � ــمــة  ي اي  آه  �
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م، ِشْفَت اان السسِبطْ عالَگاْع وِمِن ْجر وَحه يسسيل الَّ
م �ٱْمخذَّ ــْه  ل دلَّ وِشفْت  لل  ــدَّ ابل مسُموْم  بسهِْم 

ــايم ِيــتــ�أمْل ِّـــيت ومّهِــــي لــِگــيــتــه ضـ رِحـــْتـــه بـــون
ِرِدْت اسِگيه مِن ادُموعي لِگيْت �ٱعيوني صبَّْت َدم

م حمــزَّ الــِشــِمــر  ــاْه  اجـ ــْره  ــِك ْب اْنـــب  اان  بُقيت 
م نحَره ايَمعظَّ ِعنَده وِبَده يحْز  بحقَده من  ِدفْعني 

آه � هالمصيبة  هالمصيبة  هالمصيبة 
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الليلة الرابعة 

 الحسيِن إلى كربالء
ُ

وصول

الأرزاُء ــهــا  ل ــْت  ــَع ــَش خ مــحــنــًة  ــاُءاي  ــي ــل ــَع ــا ال ــه ــجــالل وتـــواَضـــعـــْت ل
ــهــا دراِك اإ عن  الخلِق  عقوُل  ِراثُءعجزْت  ــســكــوُت  وال ســكــوٌت  فطغى 
�أتى وقْد  الغريِب  السسبطِ  محنُة  النجباُءهي  و�أهـــلَـــه  ــوِف  ــطــف ال �أرَض 
سيرِها ــن  ع ــْم  ــه ل ــٌل  خــي ــْت  ــَف ــوقَّ ــت ــراُد بَــقــاُءف ــُمـ ــالـ ــ�ى َمـــســـيـــرًا فـ ــ َ ــ�أب ــ ت
ــقــاُعــنــا؟؟ ب ــاعِ  ــق ــب ال �أيُّ  ـــُم  ــ الآراُءانداُهـ ُد  ــدَّ ــ ــعـ ــ ــَتـ ــ تَـ لــــه  قــــالــــوا 
ــوى ــنَ ــي َ ــاُءالــغــاضــريــُة والـــطـــفـــوُف ون ــ ــم ــ �أس ـهــا  ّـُ فــكــل كــــربــــالُء  �أو 
ــ�أوا ــي ــهَ ــت ف كــربــال  ــي  هـ ذًا  اإ ــا وبَـــــالُءاندى  ــنـ كـــــرٌب عــظــيــٌم هـــا ُهـ
هنا وِمـــْن  رفـــاُق  اي  ــُح  ــْذب ــُن سس ــحــوراُءفهنا  ــُب ال ــن تـُـسســبــ�ى الــنــســاُء وزي
العَرا في  ُغْسٍل  ُدوَن  سسُنتَرُك  ــاُءوهنا  ــه ــَف ــسُّ ــا ال ــه ــنــــا يــلــهــو ب ورؤوسُســ
الهدى سسبطُ  �أختَه  يُوصي  عـــاشـــوراُءابلهمِس  جــــاَء  ــا  مـ ذا  اإ َصـــبـــرًا 
الــَمــال ــي  ف ِداثٍر  ــال  ب ــهــزاُءفسسُتحملين  ــت ــلُّ يــنــُظــُر والــــُرؤى �ٱسس ــك وال
ــَة ــْيـ ــى ُقـــصـــوِر �أمـ ــ لـ ـــلـــيـــَن اإ ــراُءوتُـــرحَّ ــ ــزه ــ ــُم ال ــاطـ ــا فـ ــه ــي لـــتُـــســـبَّ ف
ــه َـّ ن اإ ــَت حـــيـــدَر  ــن ــصــبــري اي ب ــَت ــلْ ــدٌر بـــ�أســـفـــاِر الـــَبـــال وقـــضـــاُء...ف ــ ق
لــــــُه بـــــ�أْن يـــــراِك ســبــيــًة ــاَء الإ ــ ــعــي ضـــّرجـــْتـــُه دمـــاُءشـ ويَـــــرى رضــي
من ــشــرُب  ت الليل  وحـــوَش  ــرى  ــزاُءويـ ــي فــُيــقــاُم لــي عند الــبــتــوِل ع دم
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شعبي:

جينا الحزْن  لرِض  زينْب  اي  �ٱعلينهُخويه  البسسِيهم  السوْد  ثياِب  َحْضري 
مدفْننَا بهالبقعة  يْختي  ــِخــدر  ال ــمَّ  واتْمنىي ايُخويه  يْچ  اوّصِ علَّيه  ْوَواِجْب 
ــااِصْبِري يبعِد الروْح �أبدَاعَِة الَزهره �أْمنا ــْن ــب ُرَگ مـــحـــزوزْة  تشوفينا  ــْة  ــاع س
ِدينه اإ عه  امگطَّ تِلگيه  ــْن  ِم بْعينَهوعــبــاْس  ــط  مــتــوّسِ لَْتِجيسسِيه  ــهِــم  الــسَّ
َمرِميَّه ايخــويــه  جثتي  تنُظري  ــْن  اليهم لتــنــُظــري  َگــلــِبــْچ  على  خــايــْف 
ارْقيَّه على  وعيِنْچ  ُخويه  الخِدْر  اعليَّهداري  ِتبِچي  مــْن  َدْمَعْتها  اِمْسِحي 
ِلينَه تجي  خايْف  َچلَچْل  لو  اْمَغْسلينهوالليْل  ما  ابلّدِ عالگَاْع  ِجثَْث  واحنَه 
ِجينا الحزْن  لرِض  زينْب  اي  اعلينَهخويه  �ٱلبسسِيهم  السوْد  ثياِب  َحْضري 
مدفنَْنا بهالبقعة  يختي  ــدْر  ــِخ ال واتمنىيــّمِ  ايخويه  اوصيْچ  عليَّه  وواِجْب 
هره الزَّ ــِة  ابْــداعَ ــروح  ال يبعِد  ُرَگْبنااصبري  مــْحــزوَزْة  ِتشوفينا  ساعْة  �أمنا 
ادينه عه  امگطَّ ِتْلِگيه  ــْن  ِم بعينهوعباس  مــتــوّســط  لتجيسسيه  الــســهــم 
وِكِفيلْي ِيْحِدي ِبْضُعوني )َوِسْران()مشينا(ِمشى الوالي بجميعِ �ٱهلَه َوِسْران )عائالتنا(
َوِسْران)سسبينا( مْقتَْلُكم  اْشلون  ِسبيهاِحْملَه  ــه  ــوي ُخ ــدا  ــِع ال ــه  ــ َ اْوي واِســـيـــْر 

�أبوذية:
ه ِّمَّ ِيل اوَمـــْن  شِملْنَه  َّــْت  َشــت ــْر  ــَدَه هال ِيِلمَّ َمــْن  ــي  لـ َدلَّ الــوطــْن  ــك  ــراگـَ اف
ــه ــِلــمَّ ــْن ِي ــ ــِه َم ــل ــهَريـــحـــانَـــْة رســــوِل ال ــغــاِضــري ــلْ ــْع خـــايـــْف ِمـــَشـــه ِل ــلَـ ِطـ

 ***
�أتَْت على الحسيِن سنتاِن من مولِده،  رَوى ابُن عبَّاس قال: لما 
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وقَف  الطريِق  بعِض  في  كاَن  فلما  له،  سفٍر  في   P النب�ُي  خرَج 

فاسترجع، ودِمَعْت عينَاه، فسُسِئَل عن ذلك؟ فقاَل: هذا يخبُرني عن 

�أرٍض بشاطِئ الُفرات، يقاُل لها: كربال، يُقتُل بها ولدي الحسيُن بُن 

يقُتلُه اي رسوَل  �أصحاِبه فقالوا له: »مْن  نفٌر من  ليه  اإ فاطمة، فانبَرى 

عٍة حزينٍة قائاًل: »رجٌل يقاُل له:  الله؟!«. فاندفََع يجيُبهم بنبراٍت متَقّطِ

لى مصرِعِه ومدفِنِه بها، وقْد  ِّي �أنظُر اإ يزيد، ل ابرَك اللُه في نفِسه. وك�أن

ل  لى ر�أِس ولدي الحسيِن فيفرُح اإ �أهَدى بر�أِسِه. واللِه، ما ينظر �أحٌد اإ

خالَف اللُه بين قلِبِه ولساِنِه...«. ولما قَِفَل النب�ُي من سفِرِه كاَن مغمومًا، 

فَصِعَد الِمنبَر ووعظ المسلمين، وقد َحَمَل حفيَديه وريحانتَيه، فرفََع 

ني محمٌد عبُدك ونبيُّك، وهذا  اإ  ، ر�أَسُه َصوَب السماء وقال: »اللّهُمَّ

�أّمتي..  في  ُِّفهم  �أخل وَمن  و�أُروَمتي،  ُذريّتي،  وخياُر  عترتي،  �أطايُب 

لى الحسين- مقتوٌل  ، وقد �أخبرني ِجبريُل ب�أنَّ َولَدي هذا- و�أشار اإ َّهُمَّ الل

َّك  ن مخذول، اللهمَّ فبارْك له في قتِلِه، واجعلُْه من ساداِت الشهداء، اإ

على كّلِ شيء قدير. اللهم ول تباِرْك في قاتِلِه وخاِذِلِه...«.

يٍة من البكاِء والعويل، فقال  لى صرخٍة مدّوِ وانقلبْت ساحُة الجامعِ اإ

لهم النب�ي: »�أتبكون ول تنصرونَه؟ اللَّهمَّ فُكْن �أنَت وليًا وانصرًا!!«.

فَصِعَد  الوجه،  ُمحَمرَّ  اللوِن،  ِّر  متغي النب�ُي  ابُن عباس: وبقَي  قال 

الِمنبَر مرًة �أخرى، وَخَطَب الناَس خطبًة بليغًة موجزة، وعيناُه تهمالِن 

ِّي قد خلّْفُت فيكم الثقلين: كتاَب اللِه  ن ُّها الناس، اإ ُدموعًا، ثم قال: »�أي
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يرِدا عليَّ  يفترقا حتى  مائي( وثََمرِتي، ولن  وعترتي و�أرومتي )ومزاَج 

�أس�ألَكم  �أْن  �أمرني رب�ي  ل ما  اإ �أس�ألُكم في ذلك  ِّي ل  ن �أل واإ الحوض. 

وقد  الحوض،  على  غدًا  تلَقوني  ل  �أْن  فانظروا  القرب�ى،  في  َة  المودَّ

آخِر الخطبِة الشريفة، ثم نِزَل عن الِمنبر، ولم  لى � �أبغْضُتم عترتي....«، اإ

ل واستْيَقن �أنَّ الحسيَن مقتوٌل... يبَق �أحٌد من المهاجريَن والأنصاِر اإ

وهكذا كان النب�ُي P، قْد �أْخبَر بما يجري على َولِدِه الحسين 

Q، و�أخبََر بتلَك الأرض وما يجري عليها. لذلك نرى �أن الإمام 

ذا بجواِد الحسيِن  الحسين Q لما خرج من مكََّة، ورْكُبُه يسير، واإ

فلْم  غيَره،  جوادًا  وركَب  عنه  فنِزَل  المسيِر،  عن  وقَف  قد   Q

يِسْر، فبعثَُه فلم ينبعْث، وزَجرُه فلم ينزجر، حتّى بّدَل سسبعَة �أفراٍس 

لى �أصحاِبِه وقال: ما اسُم هذه الأرض؟  على بعض الرواايت، فالتفَت اإ

تُسّمى  قالوا:  هذا؟  غيُر  اسٌم  لها  هل  قال:  الغاضريّة،  �أرُض  قالوا: 

نينوى... العقر...شاطىُء الفرات، قال: هل لها اسم غيُر هذا؟ قالوا: 

تسّمى كربالء، فقال Q: �أرُض كرٍب وبالء. ثّم قال: انزِلُوا، هاهنا 

مناُخ ركابنا، هاهنا تُسَفك دماؤان، هاهنا واللِه تُهَْتُك حريمنا، هاهنا 

والله تُقتَُل رجالُنا، هاهنا والله تُذبَُح �أطفالنا، هاهنا والله تُزاُر قبوُران، 

ي رسوُل الله، ول ُخلَْف لقوله.. وبهذه التربِة وعدني جّدِ

هذا وزينُب تسمُع مقالَة �أخيها الحسيِن، فخنقْتها الَعبْره...
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)لحن الفراق(

ِلــــــْطــــــُفــــــوفهــــا يَــــُخــــويــــه... ارِض  ـــــــه  ِهــــــــيَـّ هــــــــي 

ــه ابلـــــسســـــيـــــوفهـــــا يــــخــــويــــه... ــ ــ ــع ــ ــ ــْط ــ ــ ــَگ ــ ــ ِجـــــســـــمـــــك ْت

ــوفهـــــا يــــخــــويــــه... ــ ــاش ــ ــه م ــ ـ ــسَّ ــ ــر ِمـــــــــْن هـ ــ ــهَـ ــ ــَقـ ــ امـــــــــِن الـ

ــي يــحــســيــن... ِّ ــل ــل ــم وحــــــــــِديِگ ــ ــيـ ــ ــِظـ ــ ــلـ ــ شــــــلــــــون اَظــــــــــــل لـ

ــي يــحــســيــن... ِّ ــل ــل يِگ ابْــــــــِقــــــــي دمـــــعـــــاتـــــي �ٱعـــــــلـــــــى َخـــــــــــّدِ

ــي يــحــســيــن... ِّ ــل ــل يِگ اَحــــــــلْــــــــَفــــــــْك ابْــــــهــــــاديــــــنــــــا جــــــــــّدِ

ايحـــــبـــــيـــــبـــــ�يَخـــلْـــنَـــه ِنــــْرَجــــع... َجـــــــــــــــــــْدان  لٱرْض 

ـــــــــْد ِلـــــهِـــــيـــــبـــــ�يَخـــلْـــنَـــه ِنــــْرَجــــْع... ِّ ُخـــــــــويـــــــــه لـــــــــتّـــــــــزي

شـــــــــوفَـــــــــِة �ٱعــــــــيــــــــونَــــــــك ِطــــبــــيــــبــــ�يَخـــلْـــنَـــه ِنــــْرَجــــْع...

يِگلهه

)عكراوي(

آه � آه  � والـــْجـــروح  آلمــــي  � ــتْـــزِيـــدي  لَـ ــه  ــوي خ
ــوح ــنُّ ــر ال ِّ ــث ــك ــه يَ ــوي ــُخ َ ــوِم الــعــاِشــْر ي ــ ــرا ي ــ تَ
آه � آه  � ــوح  مــذب ــنَّــَحــر  ال ِتــشــوفــي  ــْن  ِمـ َــْب  ــن ــزِي يَ
َمــــــْه َمـــْســـُفـــوْح ــي الــــــّدِ ــوفـ ــشـ ِمــــنِّــــي وتـ

بيِته،  و�أهَل  و�أبناَء عموِمِه،  خوتَه،  اإ َجَمَع   Q الحسيَن  نَّ  اإ ثمَّ 

د، قْد �أْخرِْجنا  انَّ �أهُل ِعترِة نبِيك ُمحمَّ ، اإ ليهم وبكى وقال: »اللهمَّ ونظَر اإ

ْت بنو �أميَّة علينا. اللهُمَّ فُخْذ لنا  ان، وتعدَّ وُطردان و�أْزِعْجنا عن حرِم جّدِ
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بحقِّنا، وانصْران على القوِم الظالمين...«.

ٍة  بقَي هذا المخيَُّم عامرًا ابلأهِل والأصحاِب، وزينُب O في ِعزَّ

خوتُها وعشيرتُها و�أهُل بيِتها. وَمنََعة، معها اإ

لى جنِب النساِء  ، هذا يوَم نزلوا في كربالء، وكان اإ �أقوُل: اي ُمِحبُّ

الأكبر  وعليُّ  والعباُس  الحسيُن   O زينَب  راِت  الُمخدَّ وفخِر 

عاشوراَء  يوَم  زينَب  و�أخــواِت  زينَب  قلِب  حاُل  ما  لكْن  والقاسُم، 

َم، حيُث كانت الحوراُء تنادي: �أخي  وليلَة الحادي عشَر من المحرَّ

ُحسين، لكنَّها ما تَسمُع جوااًب، �أخي َعباس، ما تَسمُع جوااًب، ل ترى 

ل َمن صافح التراُب َجبينَه، وقََطَع الِحَماُم �أنينَُه... اإ

بال  ًَّة  ُجث الحسيَن  �أخاها  تَرى  O وهي  زينَب  قلِب  ما حاُل 

رين كالأضاحي على رمضاِء كربالء... ر�أس...، وابقي الشهداِء ُمجزَّ
َكلثَم او  ِزيــنــْب  الــحــِزْن  اِم  ــماْشــحــاْل  اَظــلْ او  خــيَّــم  ــْن  ِمـ ــيــل  ِّ ــل ال عَليها 
الِيَتامه ْشــحــال  و  ــَرْم  ــح ال ــْن خــيَّــم َظالمةاشــحــال  ِمـ اْهـــَدِعـــش  ــْل  ــي ِل
ــِر احــِســيــن او َعــَمــاَمــه ــذك خيَّمگــامــْت ت الــِحــِزن  فــوگ  الهُظم  عَليها  اْو 
َّــهِغـــــَدْت لــلــَحــَرْم ابلــِصــيــوان َحــنَّــه ــْر ون ــُج ِت اْو  يـَـْبــنــي  تْــصــيــح  هـــاي 
َاَهلْنه ــْل  ِك َراَحـــوا  تِْصيح  ِذيـــْج  ِيــلْــَتــْماْو  َهــيــهــاْت  الــَشــِمــل  ــْد ذاك  ــِع َ ب
ــدي يــ�أكــبــر ــي ــول امــطــبـّـرو لــيــلــة تــصــيــح ي ــره او جــســمــك  ــث ــال ع ــم  انيـ
ــْر ــَش الأَگ يـــوِم  ِِّفيَنه  الل يـــوِم  ــَســْن  مَع الْمَحرَّ َشــهــِر  عالَخلُْگ  ــْل  َه اْوَل 
يَجاِسم ــيــدَي  ـَـْوِل ي اتِْصيح  ــه  ــلَ َرْم ــماو  ِّـــرابن اني ــرِْس عـــالـــت ــ ــِع ــ ابْــــــَدال ال
الــهَــْماِگـــِعـــْد عـــايـــِن الـــَحـــاْل الـــِفـــَواِطـــم ــَســِت  ــْب ِل اْو  َــه  ل ــذَّ ــِم ــَعــْت ابل ــْب ُگ
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ِعينَاي نُور  او  يَبْني  اتِْصيح  ــرابْب  ــدااييال ثَ لك  ْت  َدرَّ او  ــدري  َص ِوَرْم 
ــواي َرْجـ ِبـــْرابك  انــِگــَطــع  الــلــه  ِيْحَرْميَعبَد  النُّوم  عَليَّه  ِعينك  ُعُگْب  او 

ها رسوِل الله P: َجّداه اي رسوَل  لى جّدِ هَْت ِنَداَءها اإ ِّي بها وجَّ ك�أن

مسلوَب  ابلَعَرا،  هذا حسينُك  ماء،  السَّ مالئكُة  عليَك  الله... صلَّى 

الِعَماِمِة والّرِدا، مذبوَح الر�أس من الَقَفا...
َمْذبوح احسين  هــذا  ُگـوم  ي  ِّْرابن َمْطروحيــجــّدِ على الشاطي او على الت
ِعْن الطَّ امــِن  ــه  َ ل بـُگْت  مــا  ي  ْريــجــّدِ ي َگلِب اُخويه احسين فَطَّ رُوح يجّدِ
ــْد ِوَگـــــْف ُدونــه ــاْت مــحَّ ي مـ ــّدِ ــج اعــيــونــهي لَـــه  ــْض  ــّمـ غَـ ــاْر  ــغَـّ نـ ل  او 
لُونه ِمــْنــِخــِطــْف  او  ــْج  ايــعــاِل ــْد  ــي رِوِح َگطَّ ــاي  م ابْحلـَگـه  ــْد  واِحـ َل  اْو 
ِد ايــديــه ــد مــــدَّ ــحَّ ــاْت م ــ ي م ِرْجليهيــجــدَّ ــَدْل  ِعـ ي  ــجــّدِ ي ــْد  واِحـ َل  اَو 
ِليه ــَرْب  ـُ ــ گ ــْد  مــحَّ ابلشِمْس  الَحّرِيــعــاِلــْج  ِمــِن  ي  جــدَّ اي  اظــالل  له  يحطْ 

ُه زينُب نداَءها؟ لى من توّجِ بعد، اإ

ك�أني بها اندْت: �أّماُه اي زهراُء، ليتِك حاضرة وتَرْين ولَدك الحسيَن:
ــي ــال ــع ِت الـــحـــســـْن اي زهـــــرا  بحالييـــــّمِ  ْت  ْشـــَســـوَّ ــال  ــرب ك وُشـــوفـــي 

ِتقلَّله

)لحن لفى عاشور(

ــه ــ ــم ــ ُ ـــــرَه ي َـّ ــْق الــكــفِّــيــنبُـــــقـــــيـــــْت مــــــحــــــي ــ ــِفـ ــ ــدي واصـ ــ ــوْحـ ــ بْـ
يـــــبـــــرالـــــي ــــــــاس  عـــــــــبَـّ ــنل  ــ ــي ــ ــِس ــ ــْح ــ ال ول  يُـــــمـــــه  اي 
ــاسمـــــا ِبـــــيـــــِن الـــصـــفـــا وَمـــــــــْروة ــ ــنَّ ــ ِتـــْســـعـــى ابلـــِحـــجـــيـــِج ال
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ــى ــع اس ِصـــــــــِرْت  زيــــنــــْب  ــاسواان  ــ ــَب ــ ــع ــ ــن وال ــ ــي ــ ــِس ــ ِبـــــيـــــْن ْح
ــه ـ ــمَّ ــي اِصـــــــــــْل يـ ــ ــلـ ــ راسايهـــــــو الـ ــال  ــ ب ِجـــْســـَمـــه  و�ٱشـــــــــوْف 
ــي ــ ــّمِ ــ ــي وه ــتـ ــوعـ ــلـ ــْح بْـ ــ ــ ــي ــ ــ ــيواِص ــ �ٱِم ــُن  ــ ابـ ــوْت اي  ــصـ بـ واصـــيـــْح 
ــوم ــلـ ــظـ ــمـ ــوم واويـــــــــالهواويـــــــلـــــــي عــــلــــى الـ ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ ــى ال ــ ــل ــ ع
ـــاج ــْل مـــا ِتـــْفـــِتـــدي الـــِحـــجَّ ــ ــِث ــ تــــــقــــــّرِب لـــــلـــــذِبـــــْح ُقـــــــرابنِم
َمـــــتَـــــْه قـــــدَّ الــــــــُقــــــــْرابن  ــح َعـــْطـــشـــاناان  ــ ــِذِب ــ ــْن ــ ــِم ــ ُخــــــوي ال
ــام ــيَّـ ــي تـــــــالْت تـ ــ ــ ــْرِم ــ ــ ْكــــَفــــانَظـــــــْل َم اي  ــال  ــ بـ ــٍل  ــ ــسـ ــ ُغـ ــال  ــ بـ
ــي ــ ـ ــّمِ ــ ــح بـــلـــوِعـــتـــي وَهـ ــ ــيـ ــ امـــيواصـ ــن  ــ ابـ اي  ــوت  ــصـ بـ ــح  ــ ــي ــ واص

ــاله واوي المظلوم  على  المظلوم  على  واويــلــي 

ك�أني ابلزهراء تجيبها:
ِبعيده مــو  ــك  ــّمِ ي اان  ــنــْب  زي اي  ــَدهيـُـمــه  ِوِري وا  َحــزَّ ِمْن  ْحِسين  ِشْفِت  اان 
ــيــَدا ــِب ــه ال ــه ســاكــنَ ــمَّ ــام ي ــي ــدهثـــالْث ِت اي ــُصــر  ِخــْن ر  ادّوِ ــه  ــوب ُ ن اان  يـُـمــه 

ــَده ــ ــْيـ ــ ــِضـ ــ ِعـ َكــــــــْف  ر  ادّوِ ونُــــــوبــــــه 

ل ُمجدَّ الُحسيَن  ــِت  ِخــلْ لــو  ــاطــُم  فُــرات�أف ــشــطِّ  ب عطشاان  ــاَت  مـ ــْد  وقـ
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الليلة الخامسة

اَكـــــــا َدرَّ ــًى  ــتـ فـ مـــن  َك  َدرُّ ــِه  ــلـ ــاكــالـ ــُه َحــَب ــ لـ ــِق والـــُخـــلُـــِق الإ ــل ــَخ ابل
عْت تَجمَّ الطيباُت  الــِخــصــاُل  بـُـْشــراكــافيَك  ُخـــْذ  عقيٍل  ابـــَن  مسلُم  اي 
ُمحمٍد النب�ِي  سسِــبــطِ  عن  ِنــبْــَت  ــاقد  ــَداك َه الـــعـــراِق  �أرِض  لـــى  اإ ــًا  ــوم ي
الوغَى ــوٍم  ي فــي  منَك  الــكــفــاءَة  ــى وّلكـــاعَــِلــَم  ــ ــذا الــحــســيــُن عــلــى الأل وبـ
رقابَها ــاِل  ــرج ال ِصــيــِد  مــن  ــافملكَت  ــاك ــَق ــل ــى �أبَـــــــْت تَ ــت وقـــلـــوبَـــهـــا ح
تحيًة ــِن  ــحــســي ال ــَة  ــق ث اي  ــافــعــلــيــَك  ــاك ــيَّ ــد ح ــ ــُه ق ــ ــل ــ تَـــحـــيـــا بـــهـــا وال
ــٍة ــَر رســال ــَت خــي ــل ــّمِ ــا ُح يـــــَت م ــا�أدَّ ــاك َدع ــوِد  ــل ــخ ال ــي  ــ داع ذا  اإ حــتــى 
ِســوى عــوٍن  ــال  ِب َمْظلومًا  ــاوُقــِتــلــَت  ــاك ــْرع ــا تَ ــِده ــع ــُب ــُن الــحــســيــن ِل ــي ع
َّــْفــتـَـهــا َخــل لطفلٍة  الــحــســيــُن  ــَكــى  وافــاكــافــَب مــا  ــُعــْظــِم  ل الحسيُن  ــى  ــَك وبَ
ها عّمِ ِمـــْن  ــَدْت  ــ انش اليتيمُة  ذا  ــذي �أبــكــاكــاواإ ــ ــْل لــي مــا ال ــُم قـ اي عـ
عــْن انظــري ــ�أى  نـ �أبـــ�ي  نَّ  اإ عــُم  ــااي  ــجــري الــدمــوَع �أراكـ وعــلــى �أبـــ�ي تُ

أبوذية:

وِحنّْت ــْت  اوانَحـ صاحِت  ــا وِحــنَّــْتِحمِيَده  ــواه ــْر اْط ــَدَه اْضــلــوعــي ال
وِحنّْت ِبجُفوفي  اْدمــوعــي  ِبيْنَهِمَسْحِت  ــع  ــَط ـــِگـ ال ــه  ــوي ُاب ُمسلم  ــْه  ــلَ ع
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)لحن أمانة هالوصية(

ــة ــ ــيَـّ ــ ــِحـ ــ ــِتـ ــ ــسْسـ ــ ــَدة ِمـ ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ـــهِح ِتـــــــِصـــــــْد لـــحـــســـيـــن ِهــــيَـّ
ــاْع ــ ــه ِكــــــْل س ــ ــ�أل ــ ــِس ــ ــــِفــــيــــةِتـــــرِيـــــْد ات عــــلــــى ابــــــوهــــــا الــــّشِ
ــم ــســل م مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  ــم� ــســل م مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  �

ــه ــ ــمَّ ــ َ ــارة ي ــ ــ ــَت ــ ــ ــْح ــ ــ ــــمــــةِمــــــَشــــــْت ِم ِرَمــــــْقــــــهــــــا �أبــــــــــو الــــّيِ
ــةِيـــــِصـــــيـــــِحـــــلْـــــهـــــا ِتــــعــــالــــي ــ ــمَّ ــ ــه بــــ�أقــــصــــى ِه ــ ــ ــلَ ــ ــ ــْت ــ ــ اَج
ــم اتْـــهِـــم ــ ــهِـ ــ ــم اتْـ ــ ــهِـ ــ ــمصــــــــارْت اتْـ ــســل م مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  �
ـــــــار اصَّ احـــكـــيـــلـــي  عـــــــــّمِ  ولِتـــــخـــــفـــــيـــــلـــــي �ٱخــــــبــــــاراي 
ــْس ــ ــاِسـ ــ ــ�ي حـ ــ ــب ــ ــل ــ �أبـــــــويـــــــه راَســــــــــــه ِيــــــْنــــــدارِتـــــــَرانـــــــي ق
ــم ــيَـّ ــم خـ ــ ــيَـّ ــ ــم خـ ــ ــيَـّ ــ ــي خـ ــ ــزنـ ــ ــمحـ ــســل م مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  �

***
اٌت كثيرٌة منيرٌة في حياِة مسلِم بِن عقيِل )رضوان الله  هناك محطَّ

عليه(، يَْقتبُس منها الإنساُن الدروَس، ويَسْستِلهُم منها الفضائل، فتنيُر له 

لى الله عزَّ وجلَّ ورسوِلِه  د منها بما يقّرِبُه اإ دربَه في حياِتِه اليومية، ويتزوَّ

و�أهِل بيتِه R. والقرُب من الله عزَّ وجلَّ يكوُن بعبادِتِه وطاعِته، 

بيتِه R يكوُن بطاعِتهم. وحيُث  الرسوِل P و�أهِل  والقرُب من 

لى بعض تلك المحطات، يتوقَُّف على اإطاللة على عرٍض  نَّ الإشارَة اإ اإ

ُم تعريفًا موجزًا حولَه تمهيدًا لذلك. ننا سسُنقّدِ مختَصٍر لشخصيته، فاإ
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 مختصر:
ٌ

تعريف

سسنة  رة  المنوَّ المدينِة  في  عقيٍل  بُن  مسلُم  ُولَد  و�أسرتُه:  ولدتُه 

22هـ.

ه  والدُه هو عقيُل بُن �أب�ي طالٍب بِن عبِد المطلب بن هاشم، وعمُّ

ياُر  ه الآخر جعفُر الطَّ �أميُر المؤمنين عليُّ بُن �أب�ي طالٍب Q، وعمُّ

الشهيُد في مؤتة. فهو من �أْكرِم الأصوِل و�أطهرِها، وِمَن الذين نش�أوا 

بين خيِر الآابِء والأعمام.

�أب�ي  �أّم َولَُد )�أي جارية(، يقال لها َحليَّة، اشتراها عقيُل بُن  ه  �أمُّ

طالب.

ه وأوالده: 
ُ
زوجات

�أميِر المؤمنيَن Q المعروفِة برقيََّة  ِه رقيَة بنِت  تزّوَج اببنِة عّمِ

َّها رافقْت �أخاها الإمام الحسين  ن غرى، فولَدْت له عبَد الله، ويقاُل اإ الصُّ

Q مع ابِنها عبِد الله في خروِجِه من مكة، فاستُْشهَِد عبُد الله 

ليه على يِد عمرِو بِن ُصبيٍح لعنه الله، حيُث  ه تنظُر اإ في كربالء و�أمُّ

�أصابَُه بسهٍم وكان واضعًا يَدُه على جبينه ليتَِّقيَِه، ف�أصاَب السهُم كفَّه 

آخُر  رها ِبِه، ولم يسستِطْع تحريَك يدِه، فطعنَه � لى جبهِته، فسمَّ ونََفَذ اإ

برمٍح في قلِبه.

في  استُشهِد  الذي  دًا  محمَّ له  فولدت  َولٍَد  ب�أِم  مسلم  ج  تزوَّ كما 
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كربالء، على يِد �أب�ي َمْرَهم الأزدي، ولقيطٍ بِن اإايس الَجهْني.

كما نََقل الشسيُخ الصدوُق في �أماليه قصَة طفلين صغيرين لمسلِم بِن 

لى ُعبيِد  ماِم الحسين Q، ثمَّ �أِخذا اإ عقيل، �أِسرا من معسكِر الإ

اُن ابلتضييق عليهما في الم�أكِل والمشرِب  الله بِن زايٍد، ف�أوصى السجَّ

ذا جنَّهما الليُل �أفَْطرا على ُقرصِين  وغير ذلك، فكاان يصوماِن النهاَر، فاإ

من  خروِجهِما  كيفيَة  الروايُة  تَْذُكُر  ثمَّ  الماء.  من  وُكوٍز  شعيٍر،  من 

لقاِء القبِض عليهما، ثمَّ قَْتِلهِما بقطعِ ر�أسسَيهما. السجِن وهروِبهِما حتى اإ

وهناَك مقاٌم لهما ابلقرِب من مدينة المسيَّب العراقيّة.

صفاته الخلقية:

ماُم  ُعِرَف بقّوِة البدِن والفتّوِة، ففي بعِض كتِب المناقِب: �أرسَل الإ

لى الكوفِة، وكاَن مثَل الأسِد، وكان  الحسيُن Q مسلَم بَن عقيٍل اإ

َّه ي�أخُذ الرجَل بيِدِه فيرمي به فوَق البيت. ِتِه �أن من قوَّ

�أب�ي  فعن   ،  P ابلنب�ِي  شسَبهِِه  لى  اإ المصادِر  بعُض  �أشارْت  كما 

لِب �أشسَبَه ابلنب�ِي P من  َّه قال: »ما ر�أيُت من ِولِْد عبِد المطَّ ُهريرَة �أن

مسلِم بِن عقيل.

ه:
ُ
سيرت

وِلبَسالِته  37هـ،  سسنة  صفِّيَن  معركِة  في  عقيٍل  بُن  مسلُم  شارَك 
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مَع  المعسكِر  َميَمنِة  على   Q المؤمنيَن  �أميُر  َجَعلُه  وشجاعِته، 

الرغِم  الطيَّار، على  بِن جعفَر  اللِه  الحسِن والحسيِن L، وعبِد 

آنذاَك الثامنَة عشَر عامًا. من �أنَّ ُعْمَر مسلٍم لْم يبلْغ �

لح، وتَخلُِّف معاويَة عن بنوِد  بعَد موِت معاويَة وانقضاِء مدِة الصُّ

ماُم الحسيُن Q مسلمًا Q في �أواخِر شهِر  الصلِح، �أرسَل الإ

ليه الُكتَب  لى �أهِل الكوفِة بعد �أْن َكتبوا اإ رمضاَن سسنة 60 للهجرة، اإ

رَة، وصلَّى في مسجِد الرسول  يَْشكون الحاَل، ف�أتى مسلٌم المدينَة المنوَّ

ا وصَل الكوفَة، نَزَل داَر المختاِر بن  لى الكوفة. ولمَّ P، ثمَّ غاَدَرها اإ

�أهِلها، وكانوا يتردَّدون عليه  �ألفًا من  الثقفي، وابيعه 8)  �أب�ي عبيدَة 

ماِم الحسيِن Q بتاريخ 2) ذي  لى الإ بشكٍل علنّي، ف�أرسَل كتااًب اإ

القعدة مع عابِس بِن شسبيٍب الشاكري، يُخِبُره ببيعِة �أهِل الكوفة ِله.

الوالي  حاِل  من  يزيَد  لى  اإ �أميَة  بني  �أتباعِ  من  جماعٌة  واشستكى 

عف، وطالبوا بتغييِرِه لعدِم مواجهتِه  َّهموُه ابلضَّ النُّعماِن بِن بشيٍر، وات

حركَة مسلِم بِن عقيٍل Q ابلقوِة والَبْطش، فوافََق يزيُد على جعِل 

لى وليتِه على البصرة، فقِدَم  عبيِد اللِه بِن زايٍد واليًا عليها، مضافًا اإ

الناَس  ُد  يهّدِ و�أخَذ  ِته،  خاصَّ من  جمٌع  وَمَعه  الكوفِة،  لى  اإ زايٍد  ابُن 

الضعيفة،  النفوِس  في  تؤثُِّر  التهديِد  سسياسُة  و�أخــَذْت  ويتوعَُّدهم، 

لى داِر هانِئ بِن ُعروَة، وصاَر الشسيعُة يتحّولوَن  َل مسلٌم Q اإ فتحوَّ

لى �أْن اعُتِقَل هاني بُن عروة، فخَرَج مسلُم  لى داِرِه بشكٍل َمْخفّي، اإ اإ
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بُن عقيٍل Q يوم 8 من ذي الحجة هـ، فتخلََّف �أهُل الكوفِة عن 

نُصرِته حتى بقَي وحيدًا.

ُّه  �أزقَِّة الكوفة، ل يِجُد �أحدًا يدل �أضحى مسلٌم وحيدًا يمشي في 

الدايِر،  اإحدى  �أماَم  َوقََف  العطُش،  �أنهَكه  �أْن  وبعد  الطريق،  على 

ْت صاحبُة الداِر بوجوِدِه، وكانت تُدعى َطْوعة... ف�أحسَّ
الْغروب َوِكت  والوِكْت  وَحَده  هالدروبَولنَّه  َمنَْفذ  امنين  يعرِْف  َل  اْو 
اض الحروب دْمــِعــَتــهِغَمْد سسِيَفه او ِوَكْف خوَّ ــِمــل  ــهْ ِت ــَدْت  ــ ِغ لــكــْن  ب  اابَّ

َهــلـَـه ــْت  ــال ــم ابْ ــر  حــاي ــكــْن  ل ْب  �ٱلــهاابَّ ثـــوِب  والــحــرايــب  نفَسه  ــوْش  ُمـ
�ٱله الباِب  امــِن  ِطلْعِت  ُحْرمه  ــْن  وْگـِفتَهول شسِْنه�ي  الشخْص  هذا  اتْصيح 
الباب على  ــَك  �أشــوفَ ــذا  ايه الٱجْناباتْصيح  ااْبب  توكَِّف  ِيحلَّك  ــْن  وِم
الجواب اعليه  ردَّت  او  عنها  مــاي راحـــْت جابتهِسَكْت  اريــــَدْن  َگــــال 
َگـــالــت طلِبَتك مــاي  اريـــَدْن  وْگـِفتَكگـَـــال  شسِنه�ي  اْشرِبْت  ه  هسَّ ماي 
ــْك ــَت ِّ ــل َظ غــيــَرك  ْب  اابَّ يــجــوْز  َحْسرِتَهمــا  وِســْمــَعــْت  ر  واتّحسَّ ِصــَفــْن 
ِوين َهلَْك  وگـالْت  ر  واتَْحسَّ احسينِصَفْن  طارش  ِدك  ابلّصِ ُمسلم  َگـلها 
ــهَگـالت ادُخْل على الراِس او على العين ــَت ــيِّ وَج احسين  ابــطــارِش  ــه  ــلَ ايَه

ــَتــك يـَـُحــر ــْي ــَج ــه ب ــب ــرح ُخـــرايَهـــلَـــه وايم ــا والـــذُّ ــْره ــَخ ــْن هــاشــم اي فَ ــِب ي
ــُدْر ــ ــَغ ــ ال ك  وايَّ ــان  ــوفـ كـ ــْت  ــنَـ ـ ــّيِ ِلبَسْسَتهبـ ل  ــّذِ ــ ال او  ــهــا  �ٱل ثـــوِب  ذاك 

ذا بها ترى  تقوُل الرواايُت خرجت طوعُة ُظنًا منها ب�أنّه ولُدها، واإ

تريد؟  ماذا  اللِه،  عبَد  قالت: اي  بيتها.  على ابِب  واقفًا  دًا جلياًل  سسّيِ
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قال لها: �أَمَة اللِه، هل لي بَشربٍة من ماء؟ �أتت لُه ابلماِء فشِرْب، ثمَّ 

لى الباِب فوجَدتُْه ما زال واقفًا،  دخلْت داَرها، وبعَد لحظاٍت عادْت اإ

لى  ذًا ِامِض اإ قالْت له: اي هذا، �أَما شربَْت الماء؟ قال: بلى، قالت له: اإ

ا َسِمع مسلٌم ابلأهِل والعشيرِة، تذكََّر عليَّ  �أهِلك وبيِتك وعشيرِتك. لمَّ

بَن �أب�ي طالب، تذكَّر فاطمَة الزهراء، تذكََّر الحسَن، تذكََّر الحسيَن 

الغريَب، هذه هي عشيرتُه.

يه -: �أَمَة اللِه، �أان غريٌب، ليس  فقال لها - ودموعُه تتحادُر على خدَّ

لي في هذا الِمْصِر �أهٌل ول عشيرة، لسُت �أدري لماذا بكى؟ هل 

تذكَّر مصاَب فاطمَة، �أْم ُغربَة علي بِن �أب�ي طالب؟
ــرة ــ ــزي ــ ــا وْدمـــــــوعَـــــــه ِغ ــ ــه ــ ــلْ ــ ــِق ــ ِعشيرةِي ول  عندي  �أهْل  ل  غَريَْب  �أان 
ــرة ــ ــر ِدي ــي ــغ ــي بْ ــامـ ــَمـ ــْل حــيــرتــي مــا ِجـــــَرْت ِحــيــرةِغـــريـــْب وْعـ ــِثـ وِمـ

قال لها: هل لك بمعروٍف، ولعلَّي مكافئُِك يوَم القيامة؟

قالت له: اي عبَد الله، َمن �أنَت حتى تكافئَني يوَم القيامة؟

قال: �أان مسلُم بُن عقيِل بِن �أب�ي طالب، رسوُل الحسيِن بِن علٍي 

بني هؤلِء القوُم و�أخرجوني من دايري، ثّم َخَذلوني ولم  Q، كذَّ

ينصروني، وترُكوني وحيدًا.

أبوذية:

ِّيل هال ِضيف  ــِدْچ  ــن وِع ُمسلم  َهلِّيلانـه  مع  الدَّ ومْنها  ُطوعه  ــْت  ــرَِح افْ
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ِّيل هال ــه  والــوجَّ اوِســَعــه  رحــِب  ــه عـَـلــيَّــهعلى  ــنَّ ـــ ــل وِم ــرور اتـــــفــضَّ ــْس ـــِ ب

آخُر ليلٍة، وغدًا  مت له طعامًا فلم ي�أكْل. هذه � �أدخلته َدارها، قدَّ

لى الفجر. وكان لهذِه المر�أِة ولٌد  اللقاُء. قضى ليلته ابلصالِة والدعاِء اإ

ُه ماُل ابِن زايد، عندما عَِلَم بوجوِد مسلٍم في داِرهم، �أخبَر عبيَد  غرَّ

الله بَن زايد، ف�أرسَل اللعيُن عددًا من الأعداِء، وحاصروا البيت.

�أخبَرتْه ُطوعُة بذلك، وقالْت له: ما ر�أيُتَك ِنْمَت ليلَة �أمس، قال 

ي �أميَر المؤمنين، ما ر�أيُته  َّه قد غََفْت عيني، فر�أيُْت عّمِ لها: ِاعلمي �أن

ل  لينا، وما �أظنُّه اإ ل اإ من سسِنين، وهو يقوُل لي: الَعَجَل الَعَجَل، عّجِ

آخُر �أايمي. ُّه � �أن

ليهم عازمًا على القتال. فَخَرَج اإ

�أخَذ الأعداُء يجتمعوَن عليه مْن كّلِ حَدٍب وصوب، ِفرقٌة يضربونَه 

هام والنبال. ابلحجارة.. وفرقٌة ابلّسِ

نَّ نساَء �أهِل الكوفِة �ٱجتمعن وِصرن يضربن مسلمًا  تقوُل الرواايُت اإ

ابلحجارة من على سطوحِ منازِلهّن….�أْي وا مسِلماه…

به  ذا  واإ يقاتُلهم  وبينما هو  ُحفرة، وَستَروها ابلتراب،  له  وَحَفُروا 

لى  يَْسُقطُ في الحفرة، فَحَملُوا عليه من كّلِ جانٍب، قيَّدوه و�أخذوه اإ

ابن زايد…

ك علّيٍ ابِن  لى وجِه عّمِ هذا وطوعُة تخاطُب مسلمًا: كيَف �أنظُر اإ
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�أب�ي طالب، �أتُْقتَُل و�أنت ضيفي؟

ولساُن حاِلها..
ارحُموه ُكوفان  ِهْل  اي  تناديهم  ِتِسْحبوهَظلَّت  ل  ــرار  ــَك ال ــو  �أخ ــَن  اب هــذا 
�أحميكصاحْت اي ُمسلم اي عظمها خجلتي ِبيك �أقــَدْر  ما  وِضِعيفة  ُحرمة  و�ٱان 

ثم بكى مسلٌم، فقيل له: هل مثلُك يبكي؟ قال: والله، ما لنفسي 

آِل الحسين.. يعني  �أبكي، لكْن �أبكي لأهلي الُمقبلين.. �أبكي للحسين و�

�أبكي للحسين والعباس... �أبكي لزينَب والأطفال...

)عاشوري(

آه � آه  بهالحين..� يوَصل  اِلذي  ويَن  آه…  حسين…� ـــر  ِّ ويَـــخـــب مــكــة  لأرْض 
آه � آه  ــيــن..� ــِع ْم ــه  ال ومــا  وحيد  ــنُمسلم  ــي ــع ــوه وظــــــْل يـــديـــر ال ــ ــف ــ ــْت ــ ِك

ك�أني بمسلٍم )رضواُن اللِه تعالى عليِه( يقوُل حينَها:
ــي ــون ــُج ت ل  ِردُّوا  ــن  ــي ــس ح ابيعونياي  بعدما  الُكوفة  ــِل  اه ـَـوا  خــان
ــي ــمــون ِّ ســل زايْد  ــِن  ــ ابـ ــر  ــاِج ــف ــل ــادول ــَعـ بْـ ــي  ــ ــنِّ ــ ع ــي  ــلـ َهـ ــَو اي  ــ ــَتـ ــ وانـ

�أراَد  َّه  وك�أن مسلٍم،  ثغِر  من  تسسيُل  الدماُء  كانت  الرواية:  تقول   

�أن يواسَي �أاَب عبد الله بذلك السهِم الذي �أصاَب ثغَره. قال مسلٌم: 

اسقوني شربًة من ماء، جاءوا له ابلماء، وكلَّما �أراَد �أن يشرَب امت�أ 

آخَر من الماء، حتى فعَل ذلك ثالاًث،  الك�أُس ابلدماء، فيطلُب كواًب �

ثم رمى الك�أس من يِدِه... وكيَف لمسلٍم �أن يشرَب ومحبوبُه يُحَرُم من 

ى ويموُت عَطشًا؟ الماِء ويَتلظَّ
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سسّيدي  �أشرُب  كيَف  قائاًل:  الحسيِن  مــاِم  الإ لى  اإ ه  توجَّ بِه  ك�أني 

وتموُت �أنَت عطشاَن؟ 

لى �أعلى الَقصر،  ثم �أدَخلوه على ابِن زايٍد ف�أمر بقتِله، فصعدوا به اإ

لى انحيِة الحسيِن  ه وجهَُه اإ قالوا له: هل عندك حاجة؟ قال: بلى، وجَّ

قائاًل: السالُم عليَك اي �أاب عبد الله، السالم عليَك اي بن رسوِل الله، 

السالم عليك اي بَن �أميِر المؤمنين...
ــة سالمي ــم ــّيِ ال ــو  ــب َ ي ــْث  ــع اب لــــْك  مــامــياإ اإ ــي اي  ــات ــي آخـــــْر َح وهــــاي �
يــرمــونــي ظامي ــر  ــِص ــَق ال ــن فـــوِق  م بــيَّــهم ــالَّ ــ ــظُّ ــ ــْت ال ــ ــاَط ــ ــيـــد وح ِوحـ

�أاب عبد  عليَك اي  السالُم  الحسين:  ِّم مع مسلٍم على حبيِبنا  ِلنُسل

الله، السالُم عليك اي بَن رسول الله

ذا بهم يَْقَطعون ر�أَسه ويَرمون به من �أعلى  م الله لكم الأجر.. واإ عظَّ

ًَّة بال ر�أس… القصر، فوقََع على الأرض ُجث

رحَم اللُه من اندى وا مسلماه… وا غريباه…

ماِمنا الحسين، فمصاُب  لى اإ لكنَّ الفجيعَة كانت عندما وصَل الخبُر اإ

مسلٍم كان �أوَل المصائِب التي �أبكْت �أاب عبِد الله Q وزينب.

دخلِت  ا  لمَّ الإمام…  فدعاها  َحميدة،  تُْدعى  ابنٌة  لمسلٍم  وكانت 

كلثوم  �أمُّ  ليها  اإ تنظر  واترًة  وتبكي،  زينُب  ليها  اإ تنُظُر  اترًة  الخيمَة، 

بيده على  ِحْجِرِه وصاَر يمسُح  �أْجلََسها في  ياُلطفها،  وتبكي، َجَعل 

، ما لي  المصيبة، وقالت: اي عمَّ َويَعطُف عليها، فاستْشعرت  ر�أِسها 
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�أراَك تعطُف عليَّ عطَفَك على اليتامى، فهل �أصاَب والدي مكروه؟!

ويلي
ذايب الَقلُْب  ِتَرْكِت  الُمصايببَْمْسَحك عراسي  عــالمــاِت  ــْن  ِم ي  يَعّمِ هــذا 
غايب بَسَفر  وابـــوي  ع  ــروَّ ِتـ ليَّهَگـلب�ي  بعجْل  يـْـَعــوَده  والله  الغيبه  ِل  طــوَّ
ابلْخدود يجري  والدِمْع  لْصْدره  يْعودَضْمها  َظنِّتي  ما  والِدك  وقَلْها اي حميدة 
ابلمنيةِشهَْقِت ْوظلَّْت تنِتِحْب وْبروحها تُْجود ــاوِل  ــف ت ل  ــي  عــّمِ اي  واندْت 

***
)طور الخضيب(

بُويه يُمسِلْم خاطري ِحيِل اِنكَسر ِبْجفاك
ــرة  ــ ــى دربَـــــــك انِطـ ــ ــل ــ وعـــيـــنـــي اْع
ــى ُشــــــــوف اْخـــــَطـــــاك تـــتـــمـــنَـّ

آنه اْرابك َّر ابهالُعمر محتاجه � فَركاكُعمري ْزغَي ماِنحِتِمْل  تَرا  اْعيالك  لتتِرْك 
آه � مــســلــم  اي  آه  � مــســلــم  اي  آه  � مــســلــم  اي  آه  �

آنه ابْحْسرة ي اِنْشَده ابِكْل وِكْت عنّك � ِيْمَسْح على راسي واِحْس بعيونه اِلْف عَبْرةعّمِ
ه اْصَبْح اْشِكثْره ي يجيني ابِكْل حِزْن جنَّه انِكَسر ظهرهمْقَدر اترِجْم دمِعَته همَّ عّمِ

آه � مــســلــم  اي  آه  � مــســلــم  اي  آه  � مــســلــم  اي  آه  �
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الليلة السادسة 

يَنفُعه لــيــَس  فيما  الــعــمــِر  مــنــِفــَق  ــُلاي  ــِح ــرتَ ـك كــالــمــاضــيــَن تَ َـّ ن �أِفــــْق فــاإ

له نــفــاَد  ل  زادًا  لــنــفــِســَك  ــُلوُخــــْذ  ــه تَــنــتــِق ــي لــــى الــمــعــاِد لـــيـــوٍم ف اإ

ــْد وق ــعــبــاِد  ال ربَّ  ــًا  ــي لق ــْن  ــُك ت يُْحتَمُلول  ليس  ثقياًل  وزرًا  َحــَمــلْــَت 

ــفــٍر ن ــى  ــل ع ل  اإ ــًا  ــيـ ابكـ تـــكـــْن  بـَـذلُــواول  لــه  و�أرواحــــًا  ُحسينًا  واَســـوا 

منفرِدا ــلــِه  ال ــوِل  رسـ لسسبطِ  ُقِتلوالهِْفي  قــد  ــِف  ــطَّ ال فــي  ــُه  ــَت �أحــبَّ يَــرى 

يَْنُصُران الله  في  انصــٍر  ِمــْن  ــا  �أَم يَِصُلدعــا  نحَوان  ُمعيٍن  ُمغيٍث  ــْن  ِم هــْل 

ُمنحنيا حِب  الصَّ ُجسوِم  نحَو  تنهِمُلوجــاَء  ــعــيــِن  ال ودمــــوُع  يــدُعــوُهــُم 

سسيَدهم ابلطِف  فََدوا  َصحٍب  خيَر  بَِخلوااي  ما  وابلأرواحِ  الُخطوِب  ــَن  ِم

نََكثوا َمــْن  بين  وحــيــدا  َّْفتموني  َخذلواَخل المصطفى  آَل  و� ــِه  لـ الإ ــَد  َعــهْ

ــداُن قــائــلــًة ــ ــ ــِت الأبـ ــفَـّ ــَك َخـ ــاِل ــن عُِدلواه قد  ابلحّقِ  ــى  الأل الــِكــراِم  ايبــَن 

سسيَدان الأرواَح  ــُذِل  ــْب َ ن ُــِطــْع  ن تـَـشســتــِعــُلُمـــْران  ابلـــحـــّرِ  ــه  ــهــجــُت وُم اندى 

ــيــِدكــم ــقَّ سس ــم حـ ــُت ــضــي ــُلوفـــْيـــُتـــُم وقَ ــِح ــوَف �أرت ــٍب سـ ــري ــي عــن ق ــن ن واإ
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)لحن الفراق(

ــةيــــجــــري دَمــــَعــــه ــ ــب ــ ــي ــ ــص ــ ــُم ــ والـــــــلـــــــه ُمــــــــــو ســـــهـــــلَـــــه ال
ــهيــــجــــري دَمــــَعــــه ــ ــَبـ ــ ــيـ ــ ــَبـ ــ عــــــــــاِشــــــــــِق مــــــــــــفــــــــــــاِرْق حـ
ــْت صــــــــــــــوِب الـــــِغـــــريـــــبـــــهيــــجــــري دَمــــَعــــه ــ ــ ــِفـ ــ ــ ــِتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يـ

ــب ــنـ ــا ِزيـ ــ ــه ــ ــلْ ــ ــِق ــ راَحــــــــــــــــــــَو اَصـــــــــحـــــــــابـــــــــ�ي َضــــــحــــــاايِي
ــــــهَـــــــر مـــــــــــاتَـــــــــــوا ِظـــــــمـــــــااييـــِقـــلْـــهـــا ِزيـــنـــب عـــــــالـــــــنَـّ
ــا زيـــنـــب ــ ــهَ ــ ــلْ ــ ــِق ــ اتْـــــــــــَجـــــــــــهِّـــــــــــزي ابِكـــــــــــــــر سسِــــــــبــــــــاايي

الــــــــغــــــــاضــــــــرِيــــــــهمـــــالـــــي انِصــــــــْر لــــــــــــيــــــــــــوِث  اي 
ــهمـــــالـــــي انِصــــــــْر ــ ــ ــيَّ ــ ــ ــوِط ــ ــ ــال ــ ــ َصـــــــــرْعـــــــــى ِكــــــلــــــُكــــــم ع
ــهمـــــالـــــي انِصــــــــْر ــ ــيَـّ ــ ــسسـ ــ ــِمـ ــ ــالـ ــ ــف هـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وْحـــــــــــــــــِدي ابلـ

ــن ــيـ ــِعـ ــْمـ ِيـــــــنـــــــصـــــــِر حــــــســــــيــــــِن الـــــــِغـــــــريـــــــْبويـــــــِن الـ
ــن ــيـ ــِعـ ــْمـ ــن الـ ــ ــ انِفـــــــــــــــــــع وْهــــــــــــــــــــــــــالِل وحـــــبـــــيـــــبويـ
ــن ــيـ ــِعـ ــْمـ ــن الـ ــ ــ ــبويـ ــ ــي ــ ــج ــ اانديـــــــــــُكـــــــــــم هـــــــــــْل ِمـــــــــــن ُم

ــْب ــ ــري ــ ــغ ــ ــهانــــــــه ال ــ ــ ــري ــ ــ ــاض ــ ــ ــغ ــ ــ وحـــــــــــــــدي بـــــــــســـــــــوحِ ال
ــْب ــ ــري ــ ــغ ــ ــــهانــــــــه ال ـــــــْمـــــــُكـــــــم يَـــــــهـــــــِل الـــــِحـــــِمـــــيَـّ احـــــــّشِ
ــْب ــ ــري ــ ــغ ــ مـــــــــن يـــــــنـــــــِصـــــــِر ابـــــــــــــــِن الـــــزكـــــيـــــهانــــــــه ال

ــد( ــول ــصــار)ان ــْن ِم لَحسين  الـــذِبـــْح  ــوِب  ــت ــْك َم
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صــار( ــا  )م ــَصــار  ــْن وِم ماِيحَصل  ــه  آلَمـ � ــثــْل  وِم
انصار( )منا  ــَصــار  ــْن وِم ــه  َ ان ــوَّ ع يَحسين  لــك  اإ
ــه ــي ــن ــم ــِب يـــصـــيـــح مـــاتْـــهِـــْمـــنـــا ال ــ ــي ــ ــب ــ ِح

***
م، عبَّ�أ عمُر بُن سعٍد جيَشه لقتاِل  لما كان يوُم العاشِر من المحرَّ

الحسيِن Q، ثّم صاَح: اي ُدَريد، �أْدِن رايَتك، ف�أْدانها، فوقََف تحَتها 

َكِبِد قوِسِه، ورَماُه نحو معسكِر الحسين،  و�أخَذ سهمًا ووَضَعُه في 

وقال: ِاشهُدوا لي عنَد الأميِر ب�أنّي �أّوُل َمْن َرمى، فتَِبعُه الجيُش على 

ّل و�أَصابَُه ِمْن تلَك السهاِم  ذلك، فلْم يبَق �أحٌد من �أصحاِب الحسيِن اإ

كراُم  اي  قوموا  الله،  رحَمُكم  ُقوموا  لأصحاِبه:  الحسيُن  فقاَل  شيٌء، 

ليكم، فَحَمَل  لى الموِت الذي ل بدَّ ِمنه، هذِه الِسهاُم ُرُسُل القوِم اإ اإ

�أصحاُب الحسيِن حملًة واحدًة، واقتََتلوا مَع القوم، فما انجلَِت الُغبْرُة 

ّل عْن خمسيَن َصريعًا في �أرِض المعركة. اإ

هذه  في  ُصرعوا  الذين   Q الحسيِن  �أصحاِب  بيِن  من  وكان 

وَمَعُه   Q الحسيُن  ليه  اإ فَمَشى  َعْوَسجة،  بُن  مسلُم  الَحْملة، 

تعالى: قوله  وقر�أ  ر�أِســِه  عنَد  الحسيُن  فوقََف  ُمظاهر،  بُن   حبيُب 

ن  مَّ فَِمۡنُهم  َعلَۡيهِۖ   َ ٱللَّ َعَٰهُدواْ  َما  َصَدقُواْ  رَِجاٞل  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  ﴿ّمَِن 

لُواْ َتۡبِديٗل﴾)1)، وكان بمسلٍم  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ
ية 23. حزاب، الآ سورة الأ  (((
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لقْد عزَّ عليَّ مصرعَُك اي ُمسلم،  له حبيب:  فقال  الحياة،  رمٌق من 

رَك اللُه بخيٍر اي �أخي، فقال حبيب:  �أبِشْر ابلجنّة، ف�أجابه مسلم: بَشَّ

َك، فََفتََح  ليَّ بكّلِ ما �أهمَّ َّي في الأثِر لأحبْبُت �أن تُوصَي اإ لو لْم �أعلْم �أن

مسلٌم عينيه وقال: اي حبيب، �أوصيك بهذا الغريِب خيرًا- و�أشار بيدِه 

ْر عن نُْصرِته... ماِم الحسيِن- قاِتْل دونَه، ول تُقّصِ لى الإ اإ
ــاهـــر ِمــنــيــتــي ــبـــْن ظـ ــْت يـ ــ ــلَـ ــ ــيِوْصـ ــت ــي ـــــيـــــْك بــعــيــالــي وِب ــا وّصِ ــ م

وصـــيـــتـــي واولَده  ابلــــحــــســــيــــن 

فقال حبيب: لأنُعِمنََّك َعينًا…

وللِه درُّ الشاعر حينما يقول:
ــْم ــهِ ــاِت ــَد َوفَ ــْنـ ــاًء َوِعـ ــيَـ ــُروُه �أْحـ ــَصـ َشِفيَقانَـ ــِفــيــُق  الــشَّ ــِه  ــَرِت ــْص ــُن ِب ــي  ــوِص يُ
قـَـاِئــاًل َحِبيبًا  َعــْوَســَجــٍة  ــُن  ْب ــى الـــِحـــَمـــاِم�أْوَصـــى  ــتَـّ ــُل ُدونَـــــــُه َحـ ــاِتـ ــَقـ تُـ

 Q الحسيِن  �أَمام  وقََف  الأســدي،  مظاهٍر  بُن  حبيُب  نعْم، 

الأهــَل  ذكــرَت  لعلَّك  حبيُب،  اي   :Q الحسيُن  له  قال  يبكي، 

والأوطان؟ �أنَت في حّلٍ من بيعتي...

�أهاًل.. وعن  �أهلي  ني استَبَدلُت عن  اإ فقال: ل واللِه اي سسيدي، 

ذًا مما بُكاؤك؟ داري دارًا...قال: اإ

قال حبيُب: �أبكي لحاِل زينَب وما يجري عليها بعَدك... ذلك مما 

....P أخبرني به رسوُل الله�

حبيُب:  يقوُل  لََتُه...  مخّيِ تفارُق  ل   O زينَب  مصائُب  كانت 
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بر�أسي هذا  َضاِلعٍ..وك�أني  بعيٍر  تُحَملين على  يوَم  لوجِدِك اي زينُب  آٍه  �

معلٌَّق في ُعُنق الفرس... ور�أِس �أخيِك على الرمِح تَُحفُّ به رؤوُس 

ا سِمعْت زينب قالْت: اي حبيُب، لقد �أخبرني  �أصحابه و�أهُل بيته. لمَّ

�أني عمياُء،  َوَوَدْدُت لو  البارحة...  �أمي الحسين  ابُن  الُمصائِب  بهذه 

ول �أرى هذه المصائب...
O لساُن حاِل حبيٍب يناشُد الحوراَء زينَب

ــــــي زيـــنـــب ــيعــــــّمِ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ فـــــــــــــدوه اِلـــــــــــــچ ُعــــــــمــــــــري وحـ
ــــــي زيـــنـــب خـــــــــــادِمـــــــــــچ و�ٱرضـــــــــــــــــــــى بــــمــــمــــاتــــيعــــــّمِ
ــــــي زيـــنـــب ابلـــــــــِخـــــــــَيـــــــــم مــــــــــــراَتحــــــــــــه اَبتــــــــــيعــــــّمِ
ــــــي زيـــنـــب انــــــــــــه واْصــــــــــحــــــــــابــــــــــ�ي ِفـــــــــداُكـــــــــمعــــــّمِ
ــــــي زيـــنـــب مــــــــو َشـــــــــهِـــــــــْم ِكــــــــلْــــــــَمــــــــْن ِنــــســــاكــــمعــــــّمِ
ــــــي زيـــنـــب فــــــــوْگــــــــنَــــــــه يــــــــــــرفــــــــــــرِْف ِلــــــــواكــــــــمعــــــّمِ
ــــــــه ُمــــــظــــــاهــــــرجـــــــــاوبـــــــــتَـّ بــــــــــــــِن  حـــــــبـــــــيـــــــِب  اي 
ــــــــه الــــــُمــــــنــــــاِصــــــرجـــــــــاوبـــــــــتَـّ خـــــــيـــــــِر  اي  ـــــــــي  عـــــــــّمِ
ــــــــه والـــــــــــدِمـــــــــــْع عَـــــــلْـــــــوْجـــــــنَـــــــه هــــــــــاِدرجـــــــــاوبـــــــــتَـّ
ــــــــه َشــــــــــَكــــــــــِر الــــــمــــــعــــــبــــــود َســـــعـــــَيـــــكجـــــــــاوبـــــــــتَـّ
ــــــــه ـــــــي انــــــــــــَت وعــــــــــــــــزِْم َجــــمــــَعــــكجـــــــــاوبـــــــــتَـّ عـــــــّمِ
ــــــــه ــكجـــــــــاوبـــــــــتَـّ ــ ــَعـ ــ ــْفـ ــ ــشـ ــ ـــــــــــــــــــــــِي الــــــــــزهــــــــــره تـ �أّمِ

***
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ليه �أّمه  وهكذا تجُد غالمًا صغيرًا عمُرُه �أحَد عشر عامًا، نظَرْت اإ

ْض  وبّيِ الحرِب  لى  اإ اذهْب  جانب�ي؟  لى  اإ وقوفُك  ما  بنيَّ  له:  وقالت 

الحرِب،  لمَة  و�ألبسسَْتُه  ليه  اإ جاءْت  ثّم  الزهراء،  فاطمَة  عند  وجه�ي 

لى الحسين. جاء الغالُم وسلَّم  و�أعطْتُه السسيَف، وقالْت له: امِض اإ

على الإماِم، فردَّ Q، وقال الإمام: هذا غالٌم ُقِتَل �أبوه في الحملِة 

ا سِمَع الغالُم ذلك قال:  ُه ل ترغَُب بقتاِل ولِدها. لمَّ الأولى، ولعلَّ �أمَّ

ليها،  ليك، فقال: بُنّي، عُد اإ نَّ �أّمَي هي التي بعثتْني اإ ل اي سسّيدي، اإ

ه، قالت: بُنّي �أراك  ه، فلما ر�أتُْه �أمُّ لى �أّمِ لعلَّها ت�أنُس بك. عاد الغالُم اإ

سسِنَّك.  اسستصغَر  قد  الحسيَن  لعّل  قالت:  اه،  �أمَّ بلى  قال:  رجعت، 

ماِم الحسين، سلَّمْت عليه، قالت: سسّيدي �أاَب عبد  لى الإ �أقبلت به اإ

دْع  سسّيدي،  بولدي!  �أثَكُل  ول  بَولَِدها  الزهراُء  �أمُّك  �أفَُتثَْكُل  الله، 

ولدي يقاِتُل بين يديك. �أِذَن له الإمام، بََرَز هذا الغالُم وهو ينشد:
ــٌن َوِنـــْعـــَم الأِمـــيـــِر ــيْ ــَس ــِر�أِمـــيـــِري ُح ــِذي ــنَّ ــِر ال ــي ــِش ــبَ ُســـــُروُر فُـــــَؤاِد ال
ــيٌّ َوفَـــــاِطـــــَمـــــٌة َواِلـــــــــــَداُه ــ ــِلـ ــ ـَـِظــيــِر؟!عَـ ــْن ن ــُه ِمـ ــوَن لَـ ــُم ــلَ ــْع ــْل تَ ــهَ فَ

ماُم  ِه ترُكُض تريُد القتال، فقال الإ ذا ب�أّمِ لى �أن ُقِتل، واإ وَجدَّ ابلقتاِل اإ

آٍت ابلأّم،  � لى الغالم، و�أان  اإ بُنَي عَلّي، امِض  الحسيُن لولده الأكبر: 

الأكبر  عليَّ  ولكنَّ  الخيمة،  لى  اإ ارجعي  اللِه  �أمَة  ليها:  اإ ماُم  الإ َم  فتقدَّ

ذا ابلغالِم يقول: سسّيدي،  كاِن، واإ لى الغالِم، ور�أى شفتَيه تتحرَّ جاَء اإ

نّها صارت غريبًة وحيدة. لى رحاِلُكم، اإ لوا رْحَل �أّمي اإ حّوِ
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ــون ّـُ ــِون ــه ل ِتـ ــل ــان ابل ــونوالــلــه يَـــشُســـبَـّ نـ ــّوِ ــْن ِتـ ــ ــ�ي ِم ــب ــل ِتـــَصـــْدعـــون َگ
ــْزهـــون ــان ِمـــثْـــِل الـــــــوِرْد ِيـ ــ ــبَّ ــ ــونشُس ــاُم ــن ــى الــَغــبْــره ِي ــل يَـــَوْســـَفـــه وع

وهكذا تجُد وهَب النصرانّي، وقْد تعلَّقْت به زوجُته، وهي تس�أله: 

فتقول  ارجعي،  لها:  يقول  هنا؟  وتتركني  وهُب،  اي  تمضي  �أيَن  لى  اإ

ْض وجه�ي عند فاطمَة  ليها اي وهٌب، اذهْب وبّيِ اإ تلتِفْت  ه: ل  �أمُّ له 

يصَدُح  بصوٍت  ذا  واإ الحسين،  الإمام  انحيَة  وهٌب  ُه  يتوجَّ الزهراَء. 

ي.  و�أّمِ �أب�ي  فداَك  الطّيبين،  دون  قاِتْل  وهُب،  اي  يناديه:  خلِفِه  من 

ليها وهو يقول: �أمَة اللِه،  ذا بزوجِتِه تركُض خلَفُه، عاَد اإ نَظَر وهب واإ

ِّينني، ما الذي  قبَل قليٍل ُكنِت تمنعينَني عن الِقتاِل، و�أراِك الآَن تَحث

نَّ واعيَة الحسيِن َكَسرْت قلب�ي،  َجرى؟ قالت: اي وهب، ل تلُْمني، اإ

فقال لها: ماذا َسمعِتِه يقول؟ قالْت: ر�أيُته جالسًا بباِب الخيمِة ينادي: 

هل من انصٍر ينصُران لوجِه الله؟ هل من معيٍن يعينُنا؟
ِتمْنِعيني ــِت  ــْن ِك هالساعه  تَشْجعينيِيــِگــلْــهــا  وِلــفــيــتــي  ه  الـــُحـــرَّ يَــهَــْل 
ونيني زيّــــد  ابلـــحـــُرْب  العينوصـــوِتـــَك  َدمــعــِة  سالْت  ين  الخّدِ وعلى 
ــب لـــو َهـــّم ــلُ ــگ ــه ل تـــلـــوْم ال َّ ــل ــِگ َدمِت دموعنا  تجري  لحسين  يحّگ 
الْخَيم بباب  ِشْفتَه  السجاد  ابو  اْمعينوالله  بكربال  َّــه  ِحــَصــل ول  يــنــادي 

ماُم  ليك، �أقَبَل الإ اندى وهب: سسّيِدي �أاب عبد الله، خْذ زوجتي اإ

ليها وقال: �أَمَة الله، ُكِتَب القتُل والقتاُل علينا، ارجعي، قالت:  الحسيُن اإ

سسّيدي �أخاُف �أن يُقتُل زوجي و�أسسَب�ى من بعِده، فقال لها الإمام: �أَمَة 
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اللِه، �أَوما ترضين �أن يكوَن مصيُرك كمصيِر زينَب وعائلتي؟ قالت: 

لى مجلٍس، ومن  سسّيدي، �أَوتُسسب�ى زينب؟! قال: بلى، ِمن مجلٍس اإ

لى مكاٍن... مكاٍن اإ

والأرامَل  النساَء  تَرعى  ُكْنَت  �أنَت  الله،  عبِد  �أاَب  سسّيِدي  �أقوُل: 

، وتُِسلّي مصائَبهُّن، ولكْن سسّيِدي، ما حاُل قلِب  ئ من روِعهِنَّ وتهّدِ

�أخِتَك الحوراِء زينَب O وقد بَقيَْت وحيَدًة، مكسورَة القلب، 

ابكيَة العين. ك�أني بها تَشستكي ُمصابَها:

واْن ِصِحْت اي بوي ِيشستموني ْن ِصِحْت اي ُخوَي ِيِضْربوني  اإ

وْمِن الَضرْب يَخوي ِوْرَمِن ْمتوني

لى َمْن نَْفَزُع ِمْن بعِدك؟  لى مْن نَلتجئ، اإ قالت: �أخي �أاب عبد الله، اإ

لى �أبيك علّي. مات �أبوان  ان رسوُل الله ففزعنا اإ �أخي حسين، ماَت جدُّ

لى  ليك. فاإ لى �أخيك الحسن. ماَت �أخوك الحسُن ففزعنا اإ علّي ففزِْعنا اإ

من نَْفَزُع ِمْن بعدِك اي �أاب عبد الله؟
ــًة َــْوعَ ل ــَر  تـَـَفــطَّ ــ�َي قَــْد  ــِب ــلْ قَ نَّ 

إ
ــَراِق َسَحاُب�أِخـــي ا ــِف ال ُحـــْزِن  ِمــن  َوَعــْيــنَــيَّ 

ــٍد ــي ِبـــَحـــّقِ ُمــَحــمَّ ــِن ــْم ِّ ــل ــ�َي َك ــِب ــي ــِب َجــَواُبَح اِميَاِت  الدَّ َفاِه  الّشِ ِفي  ــْل  َوَه
اَن ــّدِ ــِة َجـ ــِديــنَ ــي َم ــْداَن ِف ــَت عُـ َــْي ــا ل آَُبفـَـيَ ــ� ــ ــَن َم ــي ــِب اِه ــذَّ ــل َوَهـــْيـــهَـــاَت َمـــا ِل
وح الـــرُّ ــَي  ل ِرْد  او  يخويه  َمطروححاكيني  الگَاْع  واعله  ليش  ْض  امغمَّ
ــروح ــْج ــَدر اِمــــْن ال ــْگـ ــا ِتـ ــْن م ــ ُروحــي�أِظـ ــْت  ــلَ اوِب عليك  عيني  ِعــَمــْت 
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ع الوالي ُحْزني والسهْر والنُّوح هذا اليوْم ِيْحالليُكوَمْن اي بَناِت حسين َخلْنا نْوّدِ
ع عيلَته َكَبالي مابيهُم ولرحمةاْبُن امي واخويه اْهنا يوّدِ للحُرْب والـگـوم  رايْح 
رقَيَّه

�أبوِجْن ِمنِّي راَح ايروح ماِمنَّه بعد َجيَّهايِسْكنة َدُكومي واَيي جيب�ي بيِدجِ �ٱ
ِشِفْت دْمَعة ابوَسط عينه ِريْت اعيونْهُم ِتْعَمهْشفافَه اْمِن الَعطْش َجفَّْت ماكو قطرٍة اميَّه
على عباْس والأكبر والقاسم وعالأصحابقَلَْبه هالِْصَفه َمليان ْجروح وهُظم عالأحباب
هصاروا ِكلْهُم اْمطاعين وابلحظة ِصَفوا ِغيَّاب ه ويِشمَّ راْح لكل َجَسْد ِمْنهم ِيْمَسح دمَّ
آن �أل من ينصر الِعترة ْسِمْعَته ينادي ابلميدان ولِمْن انصِر ِيُنْصره�أل مْن ينصِر القر�
ريت اكَدْر اروح اواَيه وقاِتْل وانِذبْح يَْمهمِصرِْت من اْسَمَعه اينادي قلب�ي صوتَِه ِيِفْطره

�أْم �أتَـــُعـــوُد  ــِلـــِه  �أهـ َعـــْن  ــًا  ــب ــائِ غَ ــاِد ُمــَغــيَّــَبــا؟اَي  ــَع ــَم ــْوِم ال ــ َ لَـــى ي
إ
ــَقــى ا تَــْب
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الليلة السابعة

ــِل الــمــرتــضــى الـــكـــّراِر ــب ــشس ـــْم ب ـــِع ْ ــِد الــُمــخــتــاِر�أن ــمـ ــِه و�أحـ ــ لـ سســيــِف الإ
والتَُّقى الفضائل  �أب�ي  الحسيِن  ــي الأخـــطـــاِرَعُضِد  ــدوِب ف ــن ــم عـــّبـــاٍس ال
ــرا ــهُ ــَر �أن ــجَّ نـــكـــاِرِمــن ُجــرِحــِه الــمــفــتــوحِ ف ــالَع الــشــرِك والإ ــ جــرفَــْت ِق
ــًة ــطَّ ِحــكــاي ــ ــوِر َخ ــت ــب ــم ـــفـــِه ال ــاِروبـــكِّ ــ ــثـ ــ يـ ــوِد والإ ــجـ ــلـ ــًا لـ ــ ــم ــ ــالح ــ وَم
ــِح قْد ــرم ــي الأمــصــاِروبـــر�أِســـِه الــمــرفــوعِ فـــوَق ال ــِل ف ــب ــُن ــاَم ال ــق ــى م ــل �أع
ــَدى ــِع ــيــِفــِه قــْد هــدَّ �أركــــاَن ال ــاّلِم والـــُكـــفّـــاِروبــسس ــ ــُظـ ــ ــَل الـ ــاقـ ــعـ ومـ
ــْت ــ َ ــد َدن ــالَء وقـ ــرب ــك ــاِرلــهــفــي عــلــيــه ب ــغ ــِص مــنــه الــعــقــيــلــُة تَــسْســَتــِقــي ِل
فالِعدا الــمــخــاطــُر  تحجُبُه  ــنــهــُر  الجاِريوال الفراِت  لــى  اإ السبيَل  قََطعوا 
ـــم وْجـــهَـــُه ــُه ويـــمَّ ــارَمـ يباري؟فـــاسْســـَتـــلَّ صـ ــاُه  ــَس َع ــْن  م الشريعِة  نحَو 
الوغَى حيدرِة  شسبُل  الَغَضْنفُر  ــاِرفهو  ــت ــب ــِة ال ــضــرب َشــــقَّ الــصــفــوَف ب
بِه ْذ  ــاإ فـ ــراَت  ــف ال َكــشــَف  اذا  ــِه الــجــبــاِرحتى  ــ ــرِب ــ يَــشــكــو �أســـــــاُه ل
قا الّسِ من  الحسيَن  َحرموا  قد  ه  الـــنـــاِررابَّ ــرَّ  ــ ح رّبِ  اي  ــم  ــه ــِق ــْس ــتُ ــل ف
ــازٌئ.. هـ ــمــٌر  وِش َعْطشى  الأشـــــراِروسكينٌة  ــَة  عــصــب فـــاخـــُذْل  ه  َرابَّ
و�أطــفــؤوا ــه  ــدي ي قــطــعــوا  ذا  اإ ـــاَح ابلـــُكـــفـــاِرحــتــى  ــ عــيــنــيــه غَــــــــْدرًا ص
ــ�أ ابلـــجـــراحِ ونــزِفــهــا ــبـ ــســُت �أَعـ ــراِرل ل ــ ــك ــ ــِة ال ــ ــن ــ ــي وقـــــــاٌء لب ــس ــف ن
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ٍد محمَّ ــبــطِ  سس عــيــَن  بعيني  ــدي  ــ ــاِر�أفْ الأطــه ــورى  الـ خــيــِر  عــن  و�أُذبُّ 
ــحــمــٌد ــُم ــي فَ ــن ــمُّ ــه َ ــس ي ــي ــاُء ل ــ ــم ــ ــبــاريوال ال ــعــيــِن  َم ــن  م غليلي  ــروي  ــ يَ
ــتــي ــك ال ــل ــى ت ــل ــي ع ــكـ ــِم الــلــيــل والأســـحـــاِرلــكــنــنــي �أبـ ــْت ــَع ــ�ى ِب ــب ــسس ُ ت
تَرتقي زيــنــَب  ــوراِء  ــح ال على  ــاِر�أبــكــي  ــت سس �أّيِ  بــغــيــِر  ــاق  ــي ــن ال َظـــهْـــَر 
ما الّظِ تشُكو  سكينٍة  لــحــاِل  ــجــاُب ابلأســــــواِط و الأحـــجـــاِر�أبــكــي  ــُت ف
ــُح ظــامــئــًا ــذبَـ ــه يُـ ــل ــعــبــِد ال المختاِر�أبــكــي ل الُمصطفى  سسبطِ  ِحْضِن  في 
�أشستكي للُمهيمِن  �أمــضــي  ــَة الـــُفـــّجـــاِرفلسوَف  ــلـ ــْعـ جــــوَر الـــلـــئـــاِم وِفـ

أبوذية:

والـْـَتــهــابـَـك بسعيرك  قلب�ي  ــِرْق  ــت بَكاح والــتــهــ�ى  ِكلْها  هالناس  ــَرْك  ــ وِت
ــهشسنهو الَسبَْب روحي التِجيلَك والَْتهَابك ــيَّ ــْب ِنـــيـــران ِب ــ ــِش ــ تـــفـــاِرْقـــهـــا وِت

)لحن لفى عاشور(

ِزينب ِمــْن  َّه  الون صــوِت  َعبَّاس  الُقَمر  ــّمِ  ي لفٰى 
تتغيَّب ْشلون  يََبْدري  ابلنُّوح  الخيم  ْمِن  تصيح 

***
اتْــــنــــادي ــب  ــ ــن ــ زي صــــاحــــْت  الآلم  و  الــــَحــــْســــره  ــِم  ــيـ ــظـ ــعـ بْـ
ــادي ــ ــن ــ ــي وِهــــــــوٰى سْس ــت ــي ــه بـــوحـــَشـــِة الأحـــــــــزان ِوقَـــــــع ب ــنـ ــيـ ِرهـ
ــادي ــمـ ْعـ �أنْـــــــــِدِب  �ألــــِطــــْم و  ْهـــمـــوم  ــن و  ــَحـ ــِمـ الـ بــيــن  ِصـــــــِرْت 
ــــعِ الآمـــــــــــال مـــــــاريـــــــَدْن بَـــــِعـــــد �أْشــــــــــرْب يَـــــمـــــاي الْـــــضـــــيَـّ

***
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ــي ــانـ ــجـ �أْشـ ــن  ــ ع انم  ــم  ــَغـ ــيـ ــِضـ يَـ آهـــــاْت  بـــــ� ِتـــهـــِتـــِف  و  ــْح  ــيـ ــصـ ِتـ
ِتــــولَّنــــي ــم  ــ ــي ــ ــّضِ ــ ال ــه  ــ ــ ــافَ ــ ــ ــاْس وَس ــ ــومـ ــ ــُنـ ــ الـ نــــتــــه و  اإ كــفــيــلــي 
ــي ــ ــالَّن ــ ــه َخ ــ ــرب ــ ــُغ ــ ــاع يَـــــَمـــــْن ابل ــ ــسَّ ــ ــال ــ لـــــــي ه

إ
نـــــهـــــْض ا قـــــــوْم اإ

ب ــذَّ ــ ــع ــ اتْ ــ�ي  ــيـ ــبـ ِمــــــْن سـ ــْل  ــ ــُبـ ــ قَـ ــاس  ــ ــبَّ ــ ع ــوطـــن  ــلـ لـ ِرْدنـــــــــي  ْو 

***
ــانـــي ــرعـ ــــــــاك ِتـ ــو الـــَكـــلْـــفـــات و عَــــِلــــي وصَّ ــبـ خـــــتَـــــْك يـ آنــــــه اإ �
ِولـــيـــانـــي اعـــــــداي  ــْر  ــيـ ــصـ ِتـ َرْجـــــــــواي  اي  َصـــْعـــَبـــه  و  ــه  ــَبـ ــيـ ــِجـ ِعـ
ــوْب قــــــوْم و حـــامـــي صــيــوانــي ــيـ ــهـ ــمـ ــك ابلـــلـــه يـــــْل الـ ــ ــَف ــ ــلْ ــ اَح
ِتـــْتـــلَـــهّـــْب ــــــــادي  افَـّ انر  و  ــار  ــ ــنَـّ ــ ابلـ ــم  ــيـ ــخـ الـ شـــــــّبِ  ــْر  ــ ــِمـ ــ ِشـ

***
Q والدة العباس

بعد  العامرية،  ِحزام  بنِت  فاطمَة  من   Q المؤمنين  �أميُر  تزّوَج 

َج ب�أمامَة ابنة  شهادِة الّصّديقِة الزهراِء سسّيدِة النّساِء O، بعد �أْن تزوَّ

م النّساَء على  زينَب بنِت رسوِل اللِّه P كما يراه بعُضهم؛ لأّن اللَّه قد حرَّ

علّيٍ Q ما دامت فاطمُة O موجودًة، كما جاء في الرواايت.

وُعثمان،  اللّه، وجعفُر  وعبُد  العّباُس  هم:  بنيَن  �أربعَة  له  فََولََدْت 

نَّ �أمامَة و�أسماَء  ْج من غيره. كما اإ وعاشْت بعَده مّدًة طويلًة، ولم تتزوَّ

لى �أحد بعده، وهذه الحرائُر  بنَت ُعميس وليلى النَّهشليَة لم يخرْجَن اإ

.Q الأربع تُوفي َعْنهُنَّ سسّيُد الوصييَن
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وكانْت �أمُّ البنين من النّساِء الفاضالِت العارفاِت بحّقِ �أهِل البيِت 

َضًة في موّدِتهم، ولها عنَدهم الجاُه  R، ُمخِلَصًة في ولئِهم، ُممحَّ

الوجيه والمحلُّ الرفيع، وقد زارتْها زينُب الكبرى بعَد وصوِلها المدينَة، 

تُعّزِيها ب�أولِدها الأربعة، كما كانت تزوُرها �أاّيَم العيد.

ا  َّها لمَّ رها بمقاِم �أهِل البيِت R، �أن وبَلَغ من ُعْظِمها ومعرفَِتها وتبصُّ

�أدخلْت على �أمير المؤمنين Q، وكان الحسسناِن L مريضيِن، 

ليهما من طيِب الكالِم ما ي�أخُذ  �أَخَذْت تاُلطف القوَل معهما، وتُلقي اإ

بمجامعِ القلوب، وما بَرَِحْت على ذلك تُحسُن الّسيرَة معهما وتخضُع 

لهما كالأّمِ الحنون.

يمان، قد اسستضاءْت  َّها ضجيعُة شخِص الإ ن ول ِبَدَع في ذلك، فاإ

وت�أدَّبت  معاِرفه،  �أزهاره، واسستفاَدْت من  ب�أنواره، وربَْت في روضِة 

آداِبه، وتخلّقت ب�أخالقه. ب�

.....Q وُوِلَد العباُس

نَّ ُامَّ البنيَن ر�أْت  ذكر صاحُب كتاِب )قمِر بنِي هاشم( ص)2: اإ

�أميَر المؤمنيَن Q في بعِض الأاّيم �أجلَس �أاب الفضِل Q على 

ر عن ساعديه، وقبَّلهما وبكى، ف�أدهشها الحال؛ لأنّها لم  فِخِذه، وشمَّ

�أبوه ويبكي من  ليه  اإ ينظُر  العلويِّة،  الشمائِل  بتلك  تَعهَُد صبّيًا  تكْن 

غامِض  على   Q المؤمنين  �أميُر  �أوقََفها  ولّما  ظاهر.  سبٍب  دوِن 
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 ،Q القضاء، وما يجري على يديه من الَقْطعِ في نُصرِة الحسين

بَكْت و�أْعَولَْت، وشاَركها َمن في الداِر في الزفْرِة والحسرة، غيَر �أنَّ 

جّل  اللّه  عنَد  العزيِز  ولِدها  بمكانِة  رها  بشَّ  Q الأوصياِء  سسّيَد 

ش�أنه، وما َحَباُه عن يديه بجناحين يطيُر بهما مع المالئكة في الجنّة، 

الأبد  بُشرى  تَحِمُل  فقامْت  �أب�ي طالب،  بِن  لجعفر  كما جعل ذلك 

والّسعادِة الخالدة.

وانَكَسَر   ،Q العّباِس  ولِدَك  على  بِكيَت  المؤمنيَن،  �أميَر  اي 

قلُبك، ولم تَر ب�أّمِ عينيك َكفّيِه المقطوعة، ول جبينَه المرضوض.....، 

لكْن ساعد اللُه قلب مولان الحسيِن الذي ر�أى كلَّ تلك المصائِب 

ُمعين،  ول  له  وحيدًا ل انصَر  بقَي  بعدما  عاشوراء،  يوَم  عينيه  ب�أّمِ 

 Q َل مولان العباس والأطفاُل تُنادي: العطَش العطَش. ما تحمَّ

صرخاِت الأطفال.

يسست�أذنُه ابلقتال، وهو   ،Q الحسين  �أخيه  العّباُس من  م  تقدَّ

خوتَه و�أبناَء عمومته صرعى، ويَسمُع بكاَء النساِء وعويَل الأطفاِل  يرى اإ

وصراَخهُم، ف�ألحَّ على �أخيه الحسين �أْن يسمَح له ابلِبراز، وكان دائمًا 

يطلُُب الإذَن من �أخيه الماِم الحسين، والحسيُن Q يجيُبه: اي 

َق عسكري، ولكْن �أمام  ذا مضيَت تفرَّ �أخي، �أنَت صاحُب لوائي، فاإ

ماُم الحسيُن Q: فاْطلُْب لهؤلِء  اإصراِر العباِس Q، �أجابه الإ

الأطفاِل قلياًل مَن الماء.
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فرِكَب العباُس Q فرَسُه، و�أَخذ الِقربَة، وقََصد نحَو الفرات، 

عليهُِم  فَحَمَل  ابلنبال،  ورَموه  ابلُفرات،  موكَّلين  كانوا  َمن  به  ف�أحاَط 

العّباُس، وقَتََل منهم مْقتَلًة عظيمة، َسَقى الأرَض من دمائِهم، ذكَّرهم 

قهم عن الماء، ثّم دخَل الماء.  بحَمالِت �أبيه �أميِر المؤمنين Q وفرَّ

ا �أحسَّ ببرودة الماء، وَشَفتَاُه قد يبُسستا من العطش، اغترَف غَرفًَة  ولمَّ

من الماء، ولكْن كيَف يشرُب و�أخوه الحسين عطشان، فرَمى الماَء 

من يِدِه، وجَعَل يقول:
ــِن ــي ــَس ــُح ال ــِد  ــْعـ بَـ ِمــــْن  ــُس  ــْفـ نَـ تكونياَي  او  ــِت  ــْن ُك ل  ــعــده  وب ــي  ــون ُه
الـــَمـــُنـــوِن َواِرُد  ــٌن  ــيْـ ُحـــَسـ ــِنَهــــذا  ــيـ ــعـ ــَمـ الـ ابرَد  ــن  ــ ــي ــ ــرب ــ ــْش ــ َ وت
ــاُل ِديـــِنـــي ــ ــَع ــ ــَذا ِف ــ ــ ــا َه ــ ــناَتلـــلـــِه َم ــي ــق ــي ال صــــــــادِق  فــــعــــاُل  ول 

ثّم م�أ القربَة، وحَملَها على كتِفِه، وَخَرَج من المشرعة، فاسستقبلْته 

بُن  َحَمَل عمُر  ثّم  اْقطعوا عليه طريَقه،  ابُن سعد:  الكتائُب، وصاَح 

لى  سعد وقال: ويلكم، ارِشُقوا القربَة ابلنَبْل، فوالله لِئْن وصَل الماُء اإ

مخيَِّم الحسيِن لأفناكم عن �آخرِكم، فتكاثروا عليه و�أحاطوا به من كّلِ 

جانٍب، فحاربَهم محاربَة الأبطال وهو يقول:
ــا َزقَ ــْوُت  ــَم ال َذا 

إ
ا ــْوَت  ــَم ال �أْرَهـــُب  ِلَقال  الــَمــَصــاِلــيــِت  ــي  ِف �أَواَرى  َحــتَّــى 

ِوقَا هِْر  الطُّ الُمْصَطَفى  ِلسسِْبطِ  ــانَْفِسي  ــَق ــّسِ اِبل �أْغــــُدو  ــاُس  ــبَّ ــَع ال �أاَن  ــي  ــ ِّ ن
إ
ا

الــُمــلْــَتــَقــى يَـــــــْوَم  ــرَّ  ــ ــَش ــ ال �أَخــــــــاُف  َول 

فيِل،  فَكِمَن له زيُد بُن وْرقاَء من وراِء نخلٍة، و�أعانَُه َحِكيُم بُن الطُّ
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فضربَُه على يمينه فبَراها، ف�أَخَذ السسيف بشماِلِه وهو يرتجز:
ــي ــِن ــي ــِم َ ي ــُم  ــُتـ ــْعـ ــَطـ قَـ ْن 

إ
ا ــِه  ــ ــل ــ ــيوال ــِن ــْن ِدي ــ ــدًا َع ــ ــ َ ِّـــــي �أَحـــاِمـــي �أب ن

إ
ا

ــِن ــي ــِق ــَي َمـــــــاٍم َصــــــاِدق ال
إ
ــاِهــِر الأِمـــيـــِنَوَعــــــْن ا ــِبـــ�ّيِ الــطَّ نَـــْجـــِل الـــنَـّ

فقاتََل حتّى َضُعَف عن القتال، فكِمَن له الحكيُم بُن الطفيل من 

وراء نخلة، فضَربُه على شماله، فقال:
الــُكــفَّــار ــَن  ِمـ ــَشــْي  ــْخ تَ َل  ــُس  ــْف َ ن ــاراَي  ــب ــج ــري بــرحــمــة ال ــشـ ــبـ ــتـ واسسـ
ــم يـــســـاري ــه ــي ــغ ــب ــوا ب ــعـ ــطـ ــد قَـ ــ ــارق ــن ال حــــرَّ  رّبِ  اي  ــم  ــهِـ ــِلـ ــ�أْصـ فـ

فحَمَل القربََة ب�أسسناِنِه، وكلُّ هّم العباس �أْن يوِصَل الماَء الى المخيَّم. 

بينما هو كذلك جاء سهٌم ف�أصاَب القربَة و�أريَق ماؤها..

وبينما  عينِه.  في  وقََع  آخُر  و� ف�أصاَب صدَرُه،  آخُر،  � سهٌم  جاَء  ثّم 

لى المخيَّم، وقََف  العّباُس كذلك ل يَداِن فيقاِتُل بهما ول ماٌء في�أتي به اإ

ليه وَضَربُه بعموٍد على ر�أِسِه  ذا ِبلَعيٍن جاء اإ حائرًا ل يَدري ما يصنع، واإ

ففلَق هاَمتَُه، وخرَّ على الأرض مناداًي: �أخي �أاب عبد الله، �أدركني...

فجاَءُه الحسيُن Q كالصقر، ولسانُُه يلهَُج بذكِر العباس! ولّما 

آه صريعًا على شاطِئ الُفراِت، مقطوَع اليدين، مرضوَض  ليه ر� وَصَل اإ

القربُة  الكتفين،  على  سائٌل  المخُّ  العين،  في  انبٌت  السهُم  الَجبين، 

قة، اندى: الآَن انكَسَر ظهري.... قة، الراية ممزَّ مخرَّ

انحنى مولان الحسيُن على �أخيه. ك�أنّي به صار يمسُح الدَم والتراَب 

عن وجهِِه:
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ــرات ــْف ــاْس يــِم ِل ــا ِوقـــْع عــب ــْة م الَعبرهســاع وخنِقتَه  عنَده  لحسين  وِصــْل 
ــال ـــل ابــيــا َح ــو تــســاِيــْل وصَّ ظهرهلــكــْن ل ِمْنِكِسر  ــْل  وِص حسين  ــوْل  اق
نيران تــِشــْب  وبَقلْبه  ــراس  الـ ِحْجرهشـــاْل  في  الغالي  العزيز  راَسه  وحطْ 
�ٱنِطيك ِشلْترِيد  اتْخيَّر  اطلُب  النَْظرهقلَّه  ــِك  ــِل وام ِمــنـّـي  ِخــْذهــا  عيني 
ِخْذ عيني ايبو فاضل حتى تتودَّع مني ِلـْچـُفوناإ الْقَطع  ــْدوه  ِف بعد  ــْد  راي ولو 
واليسرى اليمنى  ايديني  مني  ــْذ  لعيونِخ وي  يــديــن  الإ مــاكــفَّــت  ولــو 
يحضره المثلَّث  ــِل  ــْب قَ قلب�ي  اعخــْذ  السَّ نحري  انطيك  بعْد  رايــد  ولو 
ـَـْحــَره ن ِيــْنــِقــِطــْع  بــعــَدك  حسين  يكونلأّنِ  الْجباِل  َكــّدِ  َصِبر  رايــْد  ــو  ولُ
َصْبره ــْذ  اِخ زينب  قَلُْب  ُمهَجْة  ــْن  العينِم ــد  �أري ما  ل  الفِضْل  بو  جــاوْب 
ِمــْنــِتــْظــره ــال  اطــف ــوْف  ــ �أش ل  ــْتحتى  يـ رّدِ ــو  لُ ــْل  ــِج َ ل الأايدي  ــْد  ــاري وم
عُـــْذره ويـــش  ــعــبــاس  ال قَـــالَـــوا  َمْكسوربيهم  الَقلُْب  لَنَّه  الَقلُْب  ريْد  وما 
اِتجْبره ابَقلَبك  صْعَبه  والله  َمْقطوعوقَلْب�ي  النََّحر  لنَّه  النََّحر  ومــاريــد 
ِمتَْشهره ــاح  ارَم فــوِق  راســي  ماِجْيتومثلك  لْو  حتى  العقيله  َصْبِر  وَخــْل 
ــْفــَره والــسَّ وهْمها  عــالــعــذاب  حسينِتــْصــِبــر  ايعزيزي  اِقلَّك  الِحيْن  واْرِد 
الحْسره ابَقلَْبك  ُدونـــي  يـــْت  ردَّ اللهلــو  عــلــيــْج  اوِقــلْــهــا  ــب  ــن ــر زي ِّ صــب
ــزهــرا ــة ال ــَم ــاِط ــَوة ف ــْنـ ــي ايَضـ ــِج ــْب هاْي �ٱختي العزِيزه اْعلى الَقلُب والروحلِت

ــه والـــــَزفْـــــره ــاحـ ــيـ ــْنـ ــا �أْقــــــــــَدْر بـــعـــِد ِلـ ــ م

يقلَّله اي عباس:
ِمْحتار فيه  وفــكــري  ســؤال  نَت دايم ِتِقلِّلي سسيدي في ليْل ِونهارعندي  اإ
ْزغــار ِكنَّا  َمــن  تناديني  ما  ُخــوي  بْس ما ِطِحْت انديتني اي خوي اي ْحسينبَْيا 

يجيبه العباس:
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َذبِْني التُُرْب  فوِق  الَعَمد  يوِم  اان  َجْتنيِيِقلَّه  يدين اإ ِّرابن ِشِفْت اإ قَِبْل ما �أوَصِل الت
يَبْني َهال  ِتِقلِّلي  هرا  الزَّ �ٱمك  والِضلِْعينِشْفُت  وْجروحي  آلمي  � نَسسِيتِْني 

لى المخيَّم، فقال  ماُم الحسيُن Q �أْن يَحِمَل العباَس اإ ثّم �أراَد الإ

 :Q ماُم الحسيُن �أيَن تريُد اي �أخي؟ فقال لُه الإ لى  اإ له العّباُس: 

ك رسوِل  لى المخّيم، فقاَل العّباُس: �أخي، بحّقِ جّدِ �أريُد �أْن �أحِملََك اإ

ماُم:  الإ له  فقاَل  تحِملَني، وَدْعِني في مكاني هذا،  �أْن ل  عليَك  الله 

لماذا اي �أخي، وكيَف �أترُكَك هنا بيَن الأعداء؟ فقاَل العّباُس: �أخي �أاب 

آِتها به. وبيَن  عبد الله؛ لأنّي ُمسْستٍح من ُسَكْينََة وقد وعدتُها ابلماِء، ولْم �

الطاهرة.  ِبِه َشهَِق شهَقَة، وفاَضْت روُحُه  ذا  �أخيه، واإ الحسيُن عنَد 

رحم اللُه من اندى: وا عبَّاساه، وا مظلوماه، �أي وا سسّيداه.
فــــــــاضــــــــل ابــــــــــــــــــــو  عــــيــــنــــياي  بَـــــــــــــِعـــــــــــــْد  اي 
ـــي ضــــــــــاعــــــــــت سســـــنـــــيـــــنـــــيِمـــــــــــــْن ِرِحــــــــــــــــــْت عــــنَـّ
لــــــــــــى الــــِخــــيــــمــــة يقُــــــــــــوم اإ وايَّ خــــــــــوَي  اي  وِرْد 
ومــــــــــــا تـــــــــريـــــــــْد الــــــمــــــايتـــــــــــريـــــــــــدك �ٱيـــــــتـــــــامـــــــي
ـــــايابلـــــــــِخـــــــــَيـــــــــم ِتـــــــْنـــــــُطـــــــر َرْجـــــــــــَعـــــــــــِت الــــــَســــــقَـّ
زيــــنــــب قَــــــــــلُــــــــــْب  ِدنــــــــيــــــــايِرْد  �أَمـــــــــــــــــــــْل  اي 
ــيهـــــــــــــــــذي ِعـــــــــــــدوانـــــــــــــي ــ ــن ــ ــي ــ ــــــــَتــــــــْت ف تــــــــشــــــــّمِ
ضــــــــــاعــــــــــت سســـــنـــــيـــــنـــــيِمـــــــــــــْن ِرِحــــــــــــــــــْت عــــنّــــي

***
ــي ــنـ ــيـ ــعـ بـ اان  ـــــــةِشــــــــــِفــــــــــْت  لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــَرَم لـــــــمَّ
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ــي ــكـ ــبـ ـــــــــهِكـــــــــــــْل ِطـــــــــِفـــــــــْل يـ ـــــــــــــــــــــه اتـــــــــْضـــــــــمَّ امَّ
ســـــــــــمـــــــــــِك تْـــــــنَـــــــاغـــــــي ــهابإ ــ ــَمـ ــ ــلْـ ــ ــعـ ــ ْســــــــــــَمــــــــــــك تْـ واإ
ــل ــ ــاضـ ــ ــايِتــــــــْقــــــــِلــــــــه بـــــــــو فـ ــ ــ ــم ــ ــ ال ــب  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ يـ راح 
ــيوطـــــــفـــــــلـــــــي عـــــبـــــدالـــــلـــــه ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ حـــــــــــالَـــــــــــه ِيـ
ضــــــــــاعــــــــــت سســـــنـــــيـــــنـــــيِمــــــــــــــْن ِرِحــــــــــــــــــــْت عـــنـــي

ماُم الحسيُن، وهو يَُكْفِكُف دموعَُه بيَديه ويقوُل:  فقاَم من عنِدِه الإ

َّْت ِحيلتي، وَشِمَت ب�ي عَدّوِي.. الآَن انَكَسر َظهري، وقَل

لى المخيَّم، فر�أتُْه �ٱبنُته ُسكينُة وقالت: اي �أبتاه،  ثُمَّ جاَء الحسيُن اإ

َي العّباس؟ �أراُه قْد �أبَط�أ علينا، وقْد وعََدان ابلماء؟ فعنَد ذلك  �أيَن عّمِ

زينُب  سِمَعْت  ا  فلمَّ ُقِتل،  قْد  ِك  عمَّ نَّ  اإ بُنيَّة،  لها:  وقال  الإماُم  بكى 

ضيَعتاه  وا  انصراه،  ِقلَّة  وا  عّباساه،  وا  �أخاه،  وا  واندْت:  صَرَخْت 

ْي واللِه، وا ضيعتاه بعَدُه وا انِْقَطاَع  بعدك، فقال الحسيُن Q: اإ

لى مصرعِ �أخيها العّباس،  ظهراه.. و�أرادت الحوراُء زينُب �أْن تذهَب اإ

قالت: اي  الأعداء،  بنا  تُْشِمتي  �أخيّة، ارجعي، ل  الحسيُن:  لها  فقال 

ع نياَط قلب�ي ولم  نَّ مصاَب �أخي العّباَس قد قَطَّ بَن �أّمي، ل تلُْمني، اإ

�أسستِطْع صبرًا…

 O هْت زينُب لذلَك ليلَة الحاِدي عشَر من الُمحرم، لّما توجَّ

ليه  ا وصلت اإ لى المشرعة، صارْت تنادي وا �أخاه، وا عباساه، ولمَّ اإ

ليه مصابَها صارْت تشكو اإ
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ة( )لحن أمانه هالِوِصيَّ

ـــــة ــــــفــــــيَـّ ـــــفــــــِس الأبــــــّيــــــةيـــــــعـــــــبـــــــاِس الــــــّشِ يــــبــــو الــــــنَـّ
ــلـــى اْحــِســيــن ــــــةتـــعـــاِل الـــَحـــگ ْعـ يــــــســــــلــــــبــــــونَــــــه امـــــــيَـّ
عـــبـــاس عــــبــــاس  عــــبــــاس  آه  عـــبـــاس� عــــبــــاس  عــــبــــاس  آه  �

ـــــــهيَــــــخــــــويــــــه رحــــــــــت يَـــــّمـــــه �أِشـــــــمَّ نـــــــحـــــــَره  ردت 
ــد ــاعـ ــت الــــــِشــــــِمــــــْر گـ ــ ــي ــ ــگ ــ ــةِل ــ ــّم ــ ــي ــ عــــــال صــــــــــــِدْر بــــــو ال
ــگــطــع الــــــراس الــــــراس الــــراس عـــبـــاسي عــــبــــاس  عــــبــــاس  آه  �

تَـــــرانـــــي اواي  ــْت  ــ ــ ــي ــ ــ ــِچ ــ ــ ــيِح ــ ــ ــب َان ــ ــنـ ــ ــْت لـــــــَه زيـ ــ ــ ــِلـ ــ ــ ِگـ
آنــــــــــــه �أخــــــتَــــــه ِضـــــربـــــنـــــي وشسَــــــتِّــــــَمــــــانــــــييــــــظــــــاِلــــــم �
ــداس يــنــداس ــن ــداس ي ــن عـــبـــاساحــســيــن ي عــــبــــاس  عــــبــــاس  آه  �

ـــــه احـــــــــاِول ــت ابـــــهِـــــمَّ ــ ــيـ ــ �أنَـــــــــــــه وِكـــــــــــــْل الأرامـــــــــــــلاجـ
ــلِنـــــــزِيـــــــحـــــــه عــــــــن ِحـــــمـــــاان ــ ــاف ــ ــك ــ ــــــــرتَـــــــــك ي وِتـــــــــذكَـّ
لحساس لحساس  الحساس  عـــبـــاسصوت  عــــبــــاس  عــــبــــاس  آه  �
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الليلة الثامنة 
Q مجلُس األكبِر

بكربال ــِن  ــحــســي ال ــَر  ــب ق ــرًا  ــ ــ زائ الَمْدخالاي  قــصــْدَت  ْن  اإ ِنعالََك  خــلــْع  اإ
صعيِدها فـــوَق  الآِي  صـــالَة  ــْم  ــ ــزلــزلو�أِق ــهــا الــديــُن الــحــنــيــُف تَ ــُرزئِ فــب
ــعٍ طــاهــٍر َــجــِي ــِق الــســالَم عــلــى ن ــ ــال�أل ــهَ م �أمــســى َمــنْ ــالَّ ــُظـ ــوارِم الـ ــصـ لـ
ــوا ــّرِع ــَد ُص ــم ــبــطُ �أح آُهــــْم سس ــا ر� ــحــًا و ُمــحــْوِقــاللــمَّ ــّبِ لَــــَه مــسس انجــى الإ
لنَا هــْل  اندى  الــَمــكــروِب  ــُرابِت عــنَّــا والــِبــالوبــصــوِتــِه  ــُكـ ــُع الـ ــدف َ ــْن ي َمـ
فــارســًا يلمُح  اُلأفْـــــِق  ــي  ف ــه  ب ذا  ــارِم ُمــْقــِبــالفـــاإ ــ ــ ــم الأك ــيَ ــيــه ِمـــْن ِخ ــ�أت ي
ــاِدٌح ــِة صـ ــرســال ــِه وحـــُي ال ــُه الـــرســـوِل تـَـمــثَّــالفــي صــوِت ــ وبـــوجـــهِـــِه وج
ــوَرى ال خيَر  اي  فـــداَك  ــجــواَب  ال ــالردَّ  ــتَ ــق ــَش وتُ ــيـ ــ�أْن �أعـ ــ ــيَّ بـ ــل ــاٌر ع ــ ع
�أرتضي عيٍش  �أيَّ  ُروحـــي  ــالتـَـفــديــَك  آِف � ــَك  وجــهِ ــاُء  ــن سس عْنه  ــان  ك ْن  اإ
ــفــّوِضــا ــيُّ ُم ــق ــنَّ ــَد الــسسِّــبــطُ ال ــالفــتــنــهَّ ــوِكـ ــِه ُمــــرَّ الـــُمـــصـــاب وُمـ ــ ــهِ ــ ل لإ
الُمنى ِبــَك  ــُت  ر�أي قد  حبيب�ي  ــِدي  َ الأْجَمال...َول البهاَء  ر�أى  فيك  والَقلُب 
َوقيعٍة بكِل  عــُضــدًا  لــي  ــَت  ــْن ُك الُمبتلىقَــْد  الــشــجــّيِ  للَقلِْب  ــَس  ــ والأن
ــكــْن لــحــتــِفــَك ِســـْر فــربّــ�ي انِظـــٌر فُيْقَبالل ــراُه  ــ يَ �أْن  َخــطــبــ�ي  ويَـــهُـــوُن 
فَيْرتَوي العذاَب  نُسَقى  �أن  شــاَء  ــْذبُــالقد  َ ــي ل ي ــْن نــزِفــنــا الإســــالُم ك ِمـ
ُمسرِعًا كالَغَضْنَفِر  ليهم  اإ ــوِب ُمـــزلـــِزلفمَضَى  ــل ــق ــل ــٌب ل ــ يَــْقــفــوه ُرعـ
بهم ــاًل  ــري ــب ج ــوا وكــــــ�أنَّ  ــط ــبَّ ــَخ ــتَ ساِفالف �أمسى  فُعالُه  المَدَى  خَسَف 
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قلَبه �أظـــمـــ�أ  ــشــمــِس  ال ــرَّ  حـ ــكــنَّ  ــ�أمــســى ُمــثــَقــالل ــَعـــَبـــُه ف ــَد �أتْـ ــه ــَج وال
الَحَشا وَظَما  ــى  الأَس ــِدِه  ــواِل ل الفَشَكا  الّبِ ــْرِط  فَ من  عليه  الحسيُن  فبَكى 
ــَت فــ�أحــمــٌد ــلْ ــت ذا ُق ــاإ ــ ــِن فــتَــنــهْــاَلعُـــْد لــلــوغــى ف ــي ــِع ــَم ــَك ابلـــمـــاِء ال ــي ــ�أت ي
�أان ــا  هـ �أبْــــِشــــْر  �أبـــتـــاه  اي  ــرســوَل الأْكــَمــالانداُه  ــى وجـــاورُت ال �أْســَق
ــاُه فـــَمـــْن تُـــرى ــقـ ــَه َسـ ــ َسالبــيــمــيــِنــِه َط عنهُم  ْن  اإ السسِّبطِ  يَتامى  يَْسِقي 

أبوذية:

آه � جرَّ  اْعِليك  الُمَصاْب  دمعي  آهغِصْب  � ــْر  َج اعليك  ُمــوالــي  ــْل  ِك ــبــر  ْك
ٱ
ايل

آه � َجــّر  وِضيم  وَكلِْب�ي  �ٱحــزاْن  ــةاسير  ــ ِي ــيــه اعــَظــْم ِرزَّ م حــيــث ِب ــحــرَّ ــْم ِل

***
ِتَجلَّه بَْشْخَصك  الُمصطفى  ِتِجلَّهالِحِبيِْب   - ِتَجلَّه  َوْكَته  و�ٱهل  الأكــبر  علي 
اله ِتَجلَّه - تجي  ِكلْها  ِعِلْم وِشِعْر  ــه الــِجــِلــيَّــهِاِهْل  ــوَم ــل ــْع ِرِبـــيـــِب ْحــســيــن ِب

***
عليُّ بُن الحسين بِن عليِّ بِن أبي طالب

ُه:
ُ
والدت

ُولَد عليٌّ الأكبُر في الحادي عشَر من شهِر شعباَن سسنة 33 مَن 

الهجرِة قبَل مقتل عثماَن بسسنتين.

ُِّده اتّفاُق  ِف ما يقارُب سسبعًا وعشرين سسنة، ويؤي فيكون لُه يوَم الطَّ
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 Q جاِد �أكبُر من الإمام السَّ َّه  �أن النََسِب على  المؤّرِخين و�أرابِب 

الذي له يوَم الطِف ثالٌث وعشرون سسنة.

بُن  ُعروُة  وكان  الثََقِفي،  َمْسعوٍد  بِن  ُعروَة  �أب�ي  بنُت  ليلى  ُه:  �أمُّ

َمْسعوٍد �أحَد السادِة الأربعِة في الإسالم، ومن الُعظماِء المعروفين.

َة بِن ُعروَة بِن َمْسعوٍد الثََقِفي،  قال �أبو الفرج: �أُمُه ليلى بنت �أب�ي ُمرَّ

ها ميمونُة بنُت �أب�ي سفيان بِن حرِب بِن �أميَة، وتُكنَّى �أم َشيَْبة،  و�أمُّ

ها بنُت �أب�ي العاِص بِن �أميَة و�أمُّ

:Q نيته
ُ
ك

ماَم  جاَء في زايرِة علٍي الأكبِر المرويِة عْن �أب�ي حمزَة الثّمالي، �أنَّ الإ

َك على الَقبِْر وقْل: »صلَّى اللُه عليك  الصادَق Q قال له: َضْع خدَّ

اي �أاب الحسِن« ثالاًث.

ا  وكاَن عليٌّ الأكبر �أشسبَه الناِس َخلْقًا وُخلُقًا برسوِل الله P، ف�أمَّ

ه رسوِل اللِه P ففي كالِمِه ومقاِلِه، وفي َخلِْقِه و�أخالِقِه،  شسبهُُه بجّدِ

ِبه  وتعصُّ وشجاعِتِه  ُكنيِتِه  ففي   Q علّيٍ  ماِم  الإ ه  بجّدِ شسبهُُه  ا  و�أمَّ

ِه الحسِن Q فقد كان ابلبهاِء والهَْيَبة، فكاَن  ا شسََبهُه بعّمِ ، و�أمَّ للحّقِ

اَبِء 
إ
لأ نورًا، و�أّما شسََبهُُه ب�أبيه الحسين Q فقد شابَهَُه ابل وجهُُه يت�أ

بيَت الحسيِن  �أهِل  ِمْن  بَرَز  َمْن  �أّوُل  �أنْه  ابًء وَكرمًا  اإ والَكرم. ويَْكِفيِه 

.Q
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تراثُه وهــي  الـُغرَّ  الـِصَفاِت  �أْصيِدوِرَث  ــٍم  وَشــهُ ِغـْطريٍف  ُكـــــّلِ  عـن 
حيَدٍر شجاعِة  في  حمزَة  بـ�أِس  �أحمِدفـي  مـهابِة  وفـي  الُحـسيِن  اب  ِبـــــاإ
َخالِئٍق وطيِب  َخـلٍْق  فـي  ــراُه  ـــ ِدوتَ ُمـحمَّ كـــــالــنَّــبــ�ِي  ــطــٍق  ـُ نــ وبـَــــلـــــيــغِ 

شجاعتِه  َمدى  يُْظهُِر   Q الحسيِن  ماِم  الإ �أبيه  مع  موقٌف  له 

وِحفظًا  الله،  لديِن  ِفداًء  نفسِه  لتقديِم  واسستعداِدِه  وبصيرِته،  ووْعيِه 

 .Q ماِمِه و�أبيه الإمام الحسين لديِن اللِه عزَّ وجّل، وِدفاعًا عن اإ

لى كربالَء بَدْت مَن الأكبر معرفٌة وشجاعٌة عاليٌة، يَشهُد  في الطريِق اإ

َحُر ِمَن الليلِة التي  ا كان السَّ لهذا حديُث َعَقبَة بِن َسْمعاَن حيُث قال: لمَّ

ماُم الحسينQ فيها بَقْصِر بني مقاِتٍل، �أَمران ابلسستقاِء، ثّم  ابَت الإ

اّن  َِّه واإ انَّ لل ذ َخَفَق بر�أِسِه َخْفقًة، وانتَبه يقول: اإ ارتحلْنا، فبْينَا هَو يَسيُر اإ

ر ذلك ثالاًث. ليه راجعون، والحمُد للَّه رّبِ العالمين، وكرَّ اإ

ُجِعلُْت  له:  فََرٍس، وقال  الأكبُر، وكان على  عليٌّ  ابُنُه  ليه  اإ ف�أْقَبل 

بر�أسي  َخَفْقُت   :Q قال  اللَّه؟  َوحِمْدَت  استرَجْعَت  ِممَّ  فداك، 

ليهم،  اإ تسيُر  والمنااي  يسيرون،  القوُم  يقول:  فارٌس  لي  فَعنَّ  َخفقًة 

�أبِت،  اي   :Q الأكبر  عليُّ  فقال  لينا،  اإ نُِعيْت  �أنفسُسنا  �أنّها  فَعِلْمُت 

مرِجُع  ليه  اإ والذي  بلى   :Q الحسيُن  فقال  الحّق؟  على  �ألسْسنَا 

له  فقال  محقِّين،  نموَت  �أن  نُبالي  ل  ذًا  اإ  :Q الأكبر  قال  الِعَباد. 

َُّه ِمن َولٍَد خيَر ما جزى ولدًا عن والِدِه... الإمام: جزاَك الل

َم عليٌّ الأكبُر مسست�أذاًن  وبهذا اليقيِن، وبتلَك المعرفِة الراسخة، تقدَّ
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من �أبيه الحسيِن للقتاِل بيَن يديه. لم يَتمالك الحسيُن Q حينما 

عُه دوَن �أن تَنهَمر دموُع عينيه، ثم يَْجَمع ِكلْتا يديه  ر�أى َولَده �أَماَمُه يوّدِ

لَثْمًا  ويُشسِبَعه  ليه،  اإ ه  ليضمَّ يجِذبُه  ثُّم  الأكبِر،  علِي  َولِده  ُعنِق  خلَف 

وتقبياًل، حتى اختلطْت دُموُعهما.

الحسيِن  مــاِم  الإ بيَن  الــوداعِ  دموُع  َجــَرْت  الحالِة  تلك  في  نَعْم، 

تَسسَتِعُر  كانت  والتي  الَعَطِش،  انُر  آلَمْتُه  � الذي  ولَِده  وبيَن  المظلوم، 

ليه  بقلبِه، وقْد وقََف �أَماَم �أبيه الحسيِن، واسست�أذنَُه ابلخروج، فنَظَر اإ

آيٍس ِمنه، و�أرَخى Q عينَه وبَكى. نظرَة �

ليهم غالٌم �أشسبُه الناِس َخلقًا وُخلقًا  ثمَّ قاَل: »اللهُمَّ اْشهْد، فَقْد بَرَز اإ

ليه«. لى نبِيك نََظْران اإ ذا اشستقنا اإ وَمنِطقًا برسولك P، وُكنَّا اإ

فََصاَح وقال: »اي بَن سعد، قََطع اللُه رِحَمك َكما قََطْعت رِحمي«.

)نصاري(

الوداع ــِد  ــْن ِع ِتــالقَــوا  ــْن  ِمـ ــي  ــل للَقاع�أوي ِهـــوى  ــن  لــمَّ ُطـــول  امــشــاِبــك 
َلْع والأبُــــــو  ــه  ــيَـّ لأبـ لْع  بـــــن  ــَشــرالإ الأْق وداعِ  يويلي  ــَده  ــي �ٱول على 
ـــاق ــن دفَـّ ــي ــع ــه والــــدِمــــع ابل ــلْـ ــِقـ ــاقِيـ ــْب َخــفَّ ــلُ ــُق ــرة وب ــّسِ ــَك ــرة ام ــْب ــَع ابْ
ــذا الــْفــراق ــه هـ ــل ريــبــويــه وداعـــــَة ال ــه اشــبــيــديــنــه هـــذا الــْمــَقــدَّ ــوي ــب ي

َّْقَن حولَه، وُقلَن له: ارحْم غربتنَا، فال  ثم ودَّع النساَء اللواتي تحل

محمٍد  الأحبَّة،  لقاُء  حيُث  لى  اإ مضى  لكنَّه  فراِقك.  على  لنا  طاقَة 

وحزبُه، صارخًا ابلقوم:
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علي ــِن  بـ الــحــســيــِن  ــُن  بـ ــُي  ــل ع ابلنب�ي�أان  �أولـــى  ــِه،  ــل ال ــِت  ــي وب ــحــُن،  ن
عــي الــدَّ ــُن  ابـ فينا  ــُم  َــحــُك ي ل  ــِه  ــل يَنحنياتل حــتــى  ــيــِف  ــسس ابل ــم  ــك ــرِبُ �أض
ينثني ــى  حــت ــِح  ــ م ــرُّ ــ ابل ــم  ــك ــُن ــع ــوي�أط ــل َضــــــْرَب غُـــــالٍم هـــاشـــمـــّيٍ عَ

لى �أْن اندى ُعَمُر بُن سعد:  ّل قَتَلُه، اإ ليه �أحٌد اإ قالوا: فلْم يخرْج اإ

في  والحسيُن  هذا  غانم،  بُن  بكُر  ليه  اإ فباَدَر  ليه؟  اإ يَخرُج  رجٌل  �أل 

تلَك الساعِة واقٌف بباِب الخيمة، وليلى تَنظُر في وجِه الحسيِن تراُه 

ذا بوجِه  لأ نورًا وسرورًا بشجاعِة ولِدِه الأكبر، فبينما هو كذلك واإ يت�أ

ََّر لونُه، فقالْت له: سسّيدي، �أرى لونَك قد تغيَّر، هْل  الحسيِن قْد تغي

ِمنْه  يُخاُف  ليه من  اإ بَرَز  ليلى، ولكن  لها: ل اي  �أصيَب ولدي؟ قال 

ني سمعُت  فاإ لولِدك،  ادعي  ليلى،  قال: اي  �أصنَُع؟  قالْت: وما  عليه. 

ّن دعاَء الأّمِ مسستجاٌب في حّقِ ولِدها.  ي رسوَل الله P يقول: اإ جدَّ

له�ي، بغربِة  لى السماء قائلًة: اإ لى الخيمة، رفعْت يَديها اإ دخلْت ليلى اإ

لى يعقوَب،  له�ي، بعطِش �أب�ي عبد الله. اي رادَّ يوسَف اإ �أب�ي عبد الله. اإ

�أرُدْد لي َولدي علّي..

لى �أبيه، ولكن ب�أّيِ حال،  فاسستجاَب اللُه دعاَء ليلى، ورجَع عليٌّ اإ

قد  الحديِد  وثقُل  قتلني،  قد  العطُش  �أبـَـه،  ينادي:  وهو  ليه  اإ رجَع 

ى بها على الأعداء؟ فصاَح  لى شربِة ماٍء مْن سبيٍل �أتَقوَّ �أجهدني، فهل اإ

الحسيُن: وا ولداه، وارتفعِت الصيحُة عند الهاشمّياِت، كلٌّ تنادي: 

وا علّياه..
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)بطور الخضيب....(

�ٱْحــشــاه ِلهيب  ِيسَعر  ابكربال  الحسين  ابــِن 
ِيــْنــَخــاه عَـــِذب  ــْطــرْة  ــَق ب لـــواِلـــَده  ابلهِفتَه  راْح 
ــاله َّــه وا ِوي ــوه اعــلــى الــَصــُدْر ويــِگــل ــاه �ٱبـ ــمَّ َض
ــلــَقــاْه ــْن ِت ــه ِمـ ــوي ــَعـــِذْب ايب ْك ِيـــرّوِيـــك الـ ــدَّ ــ ج

آه  � ــر  ــبـ ايلكـ آه  � ــر  ــبـ ايلكـ آه  � ايلْكـــبـــر  آه  �
َمــداِمــْعــهــا ــْت  ســال ــوِگــْت  ــهــال بْ العِقيله  ــَتــه  َعــْم
ابْمساِمعها ــار  َص ــرى  ِج اللي  الحِديث  ــوت  ُص
ــا ــهَ ــْع ــَج ــْف ــِت َ ــك ل ــ ـ مَّ

ــي �ٱ ــل ــه ايع ــمَّ ــْه ع ــ َ گـــالـــْت ل
ــا ــ ــه ــ ْع َوّدِ ــة  ــّمـ ايعـ ابـــْعـــَجـــل  ُروح  ــوالـــدة  ــلـ ِلـ
آه  � ــر  ــبـ ايلكـ آه  � ــر  ــبـ ايلكـ آه  � ــر  ــبـ ايلكـ آه  �

، يُعزُّ واللِه على �أبيك �أْن يراَك بهذه  فقاَل له الحسيُن Q: بُنيَّ

ك محّمدًا، فيسِقيك  ، قاِتْل قلياًل، فما �أسرَع ما تلقى جدَّ الحالة. اي بُنيَّ

بك�أِسِه الأوفى شربًة ل تظم�أ بعَدها �أبدًا.

نَّ  ْعها، فاإ ك ليلى َووّدِ لى �أّمِ ولكْن بُنَّي، قبَل �أن تمضي، اذهْب اإ

ر قلَبها قَْد تَفطَّ

ِّي به �ٱنحنى على  ِه... وجَدها مغشسّيًا عليها. ك�أن لى خيمِة �أّمِ ذَهَب الأكبُر اإ

ِه، وضَع ر�أَسها في ِحْجِرِه، وصاَر يناديها: �أّماه، كلّميني، �أان ولُدك علي...  �أّمِ

يها لى ولِدها، ودموُعها على خدَّ فَتََحْت ليلى عينَيها، وصارْت تَنظُر اإ
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ِيِقلَّه
ـــــه يَـــــُيـــــمَّ آه  ِوِصـــــــــيَّـــــــــه� �أوصــــــــيــــــــكــــــــي  ي  ِوّدِ
ـــــــــه آيَـــــــــُيـــــــــمَّ لَـــــــــــــــْن ِتـــــــشـــــــوفـــــــي دمــــــــــــع �أبــــــــــــوي�
ـــــــــه آيَـــــــــُيـــــــــمَّ ــــــــه� َـّ يـــــــــَدي ِتــــــْمــــــَســــــِحــــــي دْمـــــــــَعـــــــــه ابإ

َّه ليلى تجاوب: ِتِگل
آيَـــــــلَـــــــْكـــــــبَـــــــر وْگــــــــِفــــــــتَــــــــك ِحــــــــــْرگــــــــــْت فُـــــــــــــؤادي�
آيـــــــلـــــــكـــــــبـــــــر �أانِدي� َعـــــــــنِّـــــــــي  ِتــــــغــــــيــــــْب  لَــــــــــــْن 
آيـــــــلـــــــكـــــــبـــــــر هـــــالـــــِرزيـــــة� َمــــــْصــــــَعــــــب  َگــــــــلُــــــــْب  اي 

بعد ماذا تُوصيه اي ليلى…
آيـــــــلـــــــكـــــــبـــــــر ك َســــــالمــــــي� اوِصـــــــــــــــــــــِل لْــــــــــــَجــــــــــــدَّ
آيـــــــلـــــــكـــــــبـــــــر مـــــــــامـــــــــي� َگــــــــــــِبــــــــــــّل الــــــــغــــــــالــــــــي اإ
آيـــــــلـــــــكـــــــبـــــــر وامـــــــــــَســـــــــــِح دمــــــــــــــــوعِ الـــــــّزِچـــــــِيـــــــه�

يقوُل  الأبطال.  قتاَل  يقاتُل  وجَعَل  الميدان،  لى  اإ الأكبُر  عليٌّ  عاد 

ُة بُن ُمنِقِذ الَعْبدّي، وعليُّ بُن  َحِميُد بُن مسلم: كْنُت واقفًا وبجنب�ي ُمرَّ

آاثُم العرِب  الحسيِن يَِشدُّ في القوم يَْمنًَة َويَْسرًة فيهزمهم، فقال ُمّرة: عَليَّ �

ْن َمرَّ ب�ي هذا الغالم ولْم �أثِكل به �أابه، فقلُت: ل تُقْل هذا، يكفيك  اإ

هؤلِء الذين احتَوُشوه، فقال: واللِه لأفعلّن، قاَل: َومرَّ بنا عليٌّ الأكبُر، 

وهو يَطِرُد كتيبًة �أماَمُه، فَطَعنَُه بُرمِحِه فانْقلََب على ُقْربوِس َسَرجِ فرِسِه، 

لى معسكِر الأعداء، فاحتوشوه وَجعلوا  واعتنَق الفرَس، فَحَملَه الفرُس اإ

ا بلغْت روُحه التَراقي، اندى برفيعِ صوِتِه: �أبَه،  يضربونه ب�أسسياِفهم. ولمَّ
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بك�أِسِه الأوفى  الله قْد سقاني  ي رسوُل  ِمِنّي السالم، هذا جّدِ عليَك 

نَّ لَك ك�أسًا مذخورًة حتّى تشربَها. شربًة ل �أظم�أ بعَدها �أبدًا، واإ

)طور ابن قسام(

م ِّــيْــن ِظــالَّ ــاه اب ــ ــَذاه ُمــهْــرْه وِرم ــ ــامَخ ــه ــيــوف ِوْس ــسْس ــْن ِب ــِع ــَط ــوه ابْ ــلــگُّ ِت
�ٱخـــَذام م  مــَخــذَّ ويلي  ِجْسَمه  َّــوا  ــادي هـــذا عــلــْي الكــبــر.َخــل ــه ِشــِبــيــه ال

لحن آخر لألبيات )عاشوري(

آه � آه  � ظالم  ِّيْن  اب ــاه  ورم مهره  ــوف وســهــامخــذاه  ــي ــسس ــوه ابــطــعــن ب ــّگ ــل ت
آه آه � م اخذام � الِحِمّية.َخلَّوا الجسِم الْشريف َمخذَّ َحامي  علي  ِحــيــَدر  ــِبــطْ  سسِ

لى مصرعِ ولِدِه وهو ينادي: ولَِدي  ا َسِمُعه الحسيُن Q، �أسرَع اإ لمَّ

ليه وانَكبَّ عليه، واضعًا  علّي، ولدي علّي، فلم يَسمْع جوابَه، حتَّى وصَل اإ

ِه، وهو يقول: قَتَل اللُه قومًا قَتلوك اي بُنّي، ما �أجر�أهم على  ه على خّدِ خدَّ

نيا بَعَدك الَعَفا. الرحمن، وعلى انتهاِك ُحرمِة الرسوِل P، على الدُّ

)لحن إنت أمي إنت بويا(

Q حيَن وصوِلِه لجسِد الأكبر Q لساُن حاِل الحسين
علي اي  َظهري  ِكَسر  ُحْزني  اعِليْك  بْني  اإ اي  آه  �
ِيْنِجلي ــا  م ل  ــي  ــّمِ َه ــْد  ــاِگ ف ــه  ــَب ــلْ َگ ــْد  ــ واِل اان 
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ــاب ــ ــبـ ــ َـّ ــشس ــ ــالـ ــ الـــــــيـــــــوم الكــــــــبــــــــْر هـ
ــراب ــ ــِتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــي �ٱعـ ــ ــ ــرِم ــ ــ اُشــــــوفَــــــه َم

ــوك و�أرتــِجــيــك ْكــبَــر اان ابُـ
ٱ
ُگـــوم اي روحـــي ايل

اْعِتنيك ــْن  ِم �ٱبنوِمتَك  تُْبَقى  ــرَة  م �أوَل  ــاْي  ه
ديك اإ في  يــدي  اإ وخلِّي  صوتَك  ْعني  وّسّمِ ْگِعِد  اإ
عالتُراب �ٱُشوفك  ْشلون  نَْت  اإ الُمصطفى  ايِشبيه 

ــذاب ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــهـ ــ تْــــــِخــــــلّــــــي ابُـــــــــــــوك ابـ
ذاب گــــلــــبــــ�ي  ــك  ــ ــ ــوتَ ــ ــ ــك ــ ــ ُس ِمــــــــــْن 

يَبْني اْجيت ابِْسرعَه ِعْنَدك ِمْن ِشِفْت ُمهْرك ِيِصيْح
وِمْن وَسطْ هالِجيش يَبني ِطِحْت ِمْن َظهَْره ِجريْح
ِطريح ِعــْدوانــك  بيْن  واشــوفـَـك  اوَصلَلْك  لَنِّي 
الُمصاب هذا  ُعُظم  واي  لمصابَك  آنَه  � اِوْن  ُگْمَت 

راِســــــــــــي ِمــــــــــْن اهــــــــوالَــــــــه َشــــــــاْب
ــراب ــ ــ ــتُ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ ــ ــي َمـــــــْرِمـــــــي اْع ــ ــنـ ــ ابـ

�أخاكم  اْحِملوا  بَِني هاِشم،  المخيم، صاَح: اي  لى  اإ يَحِملَه  �أن  �أراَد 

ْذ ابلعقيلِة زينَب قْد َخَرَجْت وهي تنادي:  عليًا. وَضُعوه في الخيمة... واإ

وا علّياه...
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َراْح ــْي  ــ ــِلـ ــ عَـ َراْح...  ــي  ــلـ َراْحعـ عَلْي  سسِْنِديني  ُقومي  زينب  اي 
ــيــنــي ِنـــِشـــِد الـــْجـــراْح ــي وعــاون ــاِل ــع هتَ �أشسِْيلَه ْشلون ألَمه..! �أخاْف اتْموْت يَمَّ

راح! عــلــي  ــب  ــن زي اي  راح  عــلــي  راح  عــلــي 

اًل ابلدما... لى ولِدِها مرمَّ جاءْت �أُمه ليلى... نظرْت اإ

لساُن حاِل الوالدِة الفاقدة )عكراوي(
ــــــــــــــــه َجـــــــــــْفـــــــــــنَـــــــــــك يُــــــــــــــــمَّ
آه � آه  � آه  � يــــه.  دَّ اْبإ آنـــه  � ِضّيته  غّمِ َجــْفــنـَـك  ــه  يـُـمَّ
ــه ــيَّ ــل ــْب ع ــ ــَع ــ ــْص ــ ــزي وفــــْرِگــــَتــــك ِت ــ ــزي ــ ع
آه � آه  � آه  � ــة  ــيَّ ــن ــِم ال ِمـــنِّـــي  ــك  ــتَ ــِف ــْط وِخ ــر  ــي زغ
ــه ــيَـّ لــــــي لُـــــو َهــــــاي ِهـ ــه اإ ــ ــَعـ ــ لـــــــْك رْجـ اإ
آه � آه  � آه  � ــة  ــِوطــّي ال ــِت  ــْح تَ ــك  ــتَ ــوِم ُ ن ِحــلَــْتــلــَك 

نْــواحــي ــع  ــ ــَم ــ ْس
إ
ا يــبــنــي  �أمــــك  ْجراحي...�أان  ْد  َضّمِ َمْجروح  قَلِْب�ي  �أان 

ــي ــن ــب ي �أمــــــــك  �أان  ــي  ــنـ ــبـ يـ �أمــــــــك  �أان 
ــعــبــنــي ــك ِت ـ ــمَّ ــي هـ ــن ــب ـــمـــنـــي ي ِّ ــِي ْجــنـَـاحــيَكـــل ــْدلـ ــك شســيَّــبــنــي وَهـ ــوَم ن

يــبــنــي �أمـــــــك  يـــــبـــــنـــــي...�أان  �أمـــــــك  �أان 
ابلعيد ــّوِي  ــَسـ شـ الــَشــهــيــد  �أم  وصــبــاحــي....�أان  ِليلي  الَتْنهيد  ــْزرعِ  ــ بَ

ــي ــن ــب ي �أمــــــــك  �أان  ــي  ــنـ ــبـ يـ �أمــــــــك  �أان 
ــــْنـــــَت الـــــــســـــــواَد لـــــنـــــاظــري ـ ــاظــُرُك ـــ ــن ـــ ــكــي ال ـــ ــْب ـــ َ فـــــعـــــلـــــيــَك ي
ــُمــْت ــَي ــلْ ـــ ــَدك ف ــع ـــ ـــــــاَء ب ــْن ش ـــ ـــ ــاِذُرَم ــ ــــ ـ ــــْنـــــُت �أح ـ فـــــعـــــلـــــيــَك ُك
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الليلة التاسعة 

Q مجلُس القاسم

ُمستَْشِرِس غََضْنَفٍر  بشسبِل  ــْم  ــِع ْ الُمسست�أِنِس�أن َحضانَة  الِحماَم  حَضَن 

ـــه َـّ �أن ل  اإ الـــعـــشـــريـــَن  يَـــْبـــلُـــغِ  ــِسلـــم  ــُف ن ــواَر خــيــِر الأ ــ ــا وج ــرِض ــَغ ال َــل ب

ــِد �أمـــيـــٍة ــن ــج ــا راعَــــــُه َحـــْشـــٌد ل ــزاَل الأْشــــوِسمـ ــ ــم ن ــه ــاِزلُ ــن ــَضــى ي فــَم

الُمجتب�ى ــّيِ  ــوص ال ــُف  ــي سسَ ــِه  ــكــفِّ الأْحــَمــِسوب ــاَق  ــَب سسِ يسسِبُقُه  والــرعــُب 

ــي ــن ْ ن ــاإ ــْو تُـــنـــَكـــروَن ف ــ الأقــدِسانداُهـــــــُم لَـ والرسوِل  حيدَر  ُصلِب  ِمن 

ُجنَدهم ــُق  َــْســَح وي يُجندلُهم  ــم َصـــدَّ الــفــتــى الــُمــتــمــّرِسفــغــدا  ه ــصــدُّ َ وي

ــِه وَمـــْن نجا ــدي ــى ل ــْرع ذا ِبــهــم َص س...فـــاإ ــِه ِبــتــحــرُّ ــرُّ مــن صـــولتـ ــِف ــي فَ

لــُه ــاًل  ــعـ نـ ُمـــعـــالـــجـــًا  ر�أوه  ــا  ــّمـ المبِلِسلـ د�أُب  ــدُر  ــغ وال بــه  ــَدروا  ــ غَ

ــًا ــم ــاِس ق �أدِرْك  ـــاه  عـــمَّ �أاي  ويَكتسي:اندى  الـــدمـــوَع  يَـــ�أتَـــِزُر  ــ�أاتُه  ــ فَـ

َّــهــا ـــــك عَــل ّمِ ــِسعُــــْد اي بُـــنـــيَّ مــعــي لأ تَــوجُّ ــوِل  ــُس بعد ُطـ ــ�أن تَ ــْوِد  ابلــَع

ــه ــراَدِق عــمُّ ــ ــُسـ ــ ــَو الـ ــح ــِسفــــ�أعــــاَدُه ن ــفُّ ــن ــِر تَ ــي ــغ ــدًا ب ــ ــَس ــ ــا َج ــم ــنَّ ــِك ل
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شعبي:

ْر ــدَّ ــ َس ِبــْيــه  ــم  ــيَّ ــَخ ــْم ــِل َ ل اْو  كبرَشـــَالـــه 
ٱ
ال الــَصــّفِ  يويلي  جاِسم  ــطْ  وَح

ــر ــجَّ ِمــــْع فَ ــم والــــدَّ ــْد مـــا بــيــنــهُ ــَعـ الهَمِگـ ــم  ــراَك اْت ْعــِلــْيــه  او  انَرْه  ــِشــْب  ِت
ــَرْم َحــنَّــه ــَح ــل ــَدْت ل ــ ــم ِغـ ــاِس ــْم ج ــ َ ـهي ــــه ِتــَحــنَـّ ــه ابــــَدمَّ ــتَـ ــاِفـ ــن شـ ـ ــمَّ لـ
ــه ــنَّ ــهَ ــْم اْم ــاِسـ ــح اي جـ ــصــي ــه اتْ ــ ــم�أْمـ ــَع ــال وال ــَخـ ابْـــهـــلْـــّزفَـــه يَـــَبـــْعـــِد الـ
ــي ــ ــِچ ــ �أبْ ــاب  ــ ــب ــ ــشس ــ ال اِم  نــــــــي  آَ ــي الــــدِمــــْع َســـاِجـــْم� ــن ــي وِمــــــْن ع
ِو�ٱْرَحــــــــــــــــْم حــــالــــي ايجــــاِســــملِتــــــــْرَحــــــــْل يَــــبــــْعــــَد �ٱهـــلـــي

ــرح �أفْ ــك  ــتَ َزفِّ ليلْة  احــلــم..  ِچــْنــَت  اْو  َربـّـيــتَــك 
اْسَرْح َِّتْك  َطل وبَْضْي  ْشموع..  للزفاِف  ِّگ  و�أعَل
لك َجْرحي.. هذا اليوم لُو �أْشرح َصِعْب اْوِصْف اإ
عــاِلــم بحالتي  و�ٱلـــلـــْه  بعيوني  الأمــــْل  خـــاِب 

ِتــنـْـِتــْظــره ــرح  ــَف ال يـــوِم  ــيــه  ن ــّدِ ابل ِمثلي  �أم  ــْل  ُكـ
ُعــْمــره ــر  ــبَ ــَوُك لُ حتى  سسنين  ــا  ــْده َ ول بـــ�ي  واتـــرَّ
ــّره ــِس ــهــا يْ ــْب ــلُ ــا ومــنــهــا َگ ــه ــّرِح ــف َ ــا وي ــْده ــِع ــْس ِي
اتساِهم َّــهــِجــَتــه  اب ــه  ـ وامَّ بــعــرِســه  ــا  ــه راْس ــرفــْع  ي

ــيــهــا ِّ ــا ابلـــمـــوِت او يـَـخــل ــه ــَع ــِج ــْف ِي ــنــه  ــتــمَّ ِت مــا 
اايديها تصِفگ  ــْم  وه ف  تتّحسَّ ِتــَظــْل  واعليه 
َّواِجيها اب اْوَخـــاَلهـــا  الــجــاِســم  ِفَجْعها  ــه  ــلَ ورْم
ــم ــلــِخــَيــم ســاِل ــرِْد ل ــ ــ ــي اوت ــن ــّرِح ــَف ــك ِت ــتَ ــي ــمــنِّ ِت
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ِمثْلَه ــگــْد  ِف ــي  ِّ ــل ال ل  اإ ابلــفــاِگــد  ــحــْس  ِي ــْد  مــحَّ
اتْسلَّه ــْل َحــْســره  ــِك ــْدُمــوَمــه وْب ِب ــي  ــْغ راس ــَب اْص
ُموَسهْله اْعــِلــيــه  َهـــاي  غــالــي  ــا  َضــنَ ــِگــْد  ــِف ــْي وال
لزِم ابلــحــِزْن  ِتْگِضي  بـَـْعــَده  اشْسِتْصِطِبر  رْملَه 

***
R القاسُم بُن الحسِن بِن علِي بِن أبي طالب

ماُم الحسن Q لثالثِة  ه �أبوه الإ ذ رابَّ نش�أ القاسُم نَش�أًة مباركة، اإ

�أعوام، �أْبَرَزْت فيه مالِمَح الِفْطنِة والذكاِء والشجاعة. وبعد شهادِة �أبيه 

ه الحسيُن Q، و�أحسَن تربيتَه، حتى �أصبَح ذلك  ُه عمُّ Q تَولَّ

 :Q ماُم الحسيُن الفتى المغواَر الذي ل يَهاُب الموت، يَس�ألُه الإ

 :Q القاسُم الموِت عندك؟ فيجيُبه  تِجُد طعم  كيَف  قاِسم،  بُنَي 

، �أحلى من العسل. واللِه اي عمُّ

وفي كربالَء كان من جملِة الذين �أِذَن لهُم الإماُم ابلرحيل، و�أبَوا �أْن 

.Q يعيشوا دوَن بْذِل ُمهَِجهِم دوَن الحسين

م الفتى المغواُر، واسست�أَذَن  وبعد اسِتْشهاِد �أصحاب الحسين، تَقدَّ

ه في القتاِل، ولم ي�أذن الحسيُن له، و�أْرَجَع القاسَم بكسرِة الفؤاد.  عمَّ

�أما بعد استشهاد الأكبِر و�أبناِء جعفٍر الطيار و�أبناِء مسلِم بِن عقيل، 

ه الحسيِن، يُنادي: هل ِمْن انصٍر ينصُران،  َل القاسُم مشهَد عّمِ ما تحمَّ
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ٍد يَخاُف اللَه  هل ِمْن ذاّبٍ يَُذبُّ عن حرم رسوِل اللِه؟ َهل ِمن ُمَوّحِ

عانَِتنا؟«. خرج ينادي:  ِفينا؟ هل ِمن ُمعين يرُجو ما ِعنَد اللِه في اإ

لبيََّك َعمُّ �أاب عبد الله.

بَن  اي  له:  وقال  َصــدِرِه،  لى  اإ ُه  ضمَّ ليه، 
إ
ا  Q الحسيُن  �أقَبل 

�أخي، �أنَت البقيَُّة ِمْن �أخي الَحَسن، فال �أحبُّ �أن �أعّرَِضَك ِلَضرِب 

الوصية،  هِذِه  مني  ُخْذ  ومولي،  سسّيِدي  القاسم:  قال  السسُّيوف. 

ذا هي كتاٌب من الإمام الحسن لأخيه  �أَخَذها الحسيُن منه، فَتَحها، واإ

الحسيِن Q، يقول فيها: �أخي �أاب عبد الله، ائَْذْن لولدي القاِسِم 

ابلشهادة بين يديك. وك�أنْه يقوُل اسَمْح لي ب�أْن �أكوَن شريكًا معك في 

كربالء:

)نعي طور ِلفى عاشور(

لساُن حاِل الحسين ع يخاطُب �أخاه الحسن ع..
آه � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  �

***
آنه اْحِسيْن بِْمِحْنِتْي اليوْم اشِكيلَك اي ُخويه الحسْن �
اْمِثيلَك ابلِوفا  القاسِم  بنَْك  لإ ايلُمْجَتب�ى  ْن  اّوِ
اانِديلك ابْضيگ  وَاان  اليوْم  ِنَظرني  ِمْن  اِبلَطْف 
وح الرُّ ي  يعّمِ لْفدِيلك  عيناك  ِعْد  ابْصوْت  صاْح 
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آه � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  �

***
الِميدان ِيْدِخل  ِمنِّي  وِيْطِلْب  جاِسم،  اجاني  امِن 
فَرحان للحُرب  ِتــَقــْدَمــه  اْگَبالي  ِشْفتَك  َچــنِّــي 
َوْجَعان ِوالَگلُْب  ِحَضْنَته  ُّلوعة  وال ابلحْسرة  وانه 
َمْذبوح َّرى  عالث اَشْوفَه  ْشلُون  �أخوَي  اي  ِشِبيهَك 

***
آه � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  � ــه  ــوي خ اي  آه  �

***
ورحمٍة،  عطٍف  نظرَة   Q القاسِم  لى  اإ  Q الحسيُن  نََظر 

الحسِن  �أخيِه  يوَم رحيِل  تذكََّر  به  ك�أني  يه.  وسالْت دموعُُه على خدَّ

Q وهو يلفظ كبَدُه المسموم

لى صدِرِه ه اإ ثّم َداَن من القاسِم وضمَّ

)عاشوري(

آه... � آه…  � الله اي عيوني  ــونـــيِيِگلَّه.. وداعَة  ّـُ ــْتـــُكـــم َوْحـــــــــِدي ِتـــَخـــل َـّ ِنـــي

آه…. آه… � يفِطرهاْن عليكُم اي ويلي ِتَوْدعوني � لــلــَقــلُــْب  ــم  ــُكـ وَداْعـ ــي  ــّمِ ع اي 

الكفن،  هيئِة  على  ثواًب  القاسَم  و�ألبَس   ،Q الحسيُن  قاَم  ثّم 

َمُه بعمامِة الحسِن Q، و�أعطاُه سسيَف �أبيه عمَّ
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Q مخاطبًا القاسَم ابَن �أخيه الحسن Q لساُن حاِل العباِس
آه � آه  � هالأنَْفاس  فْديها  اإ ي  عّمِ النّاسيجاِسْم  اشرِف  هذا  النِّب�ي  ِبنِْت  ِبــْن  ِلإ
آه آه � عبَّاسخْل وْجهَْك ِوَسطْ هالَحُرب ِنبْراس � آنَـــه  � يبني  الــحــســِن  ــوِر  نـ اي 

....

بماذا يجيب القاسم Q؟
آه � آه  � ِيْسَوه  الموْت  ي  يَعّمِ ْي  اإ ِحلْوةِيِكلَّه  احِسيْن  �أمــيــري  َوْي  ِمِنْيِتي 
آه آه � وْح ِفـــْدوهَعَسْل هالموت و اْمِن الِحِزْن َسلْوه � ــرُّ ــ ــه ال ــِي ــّزِج ــِر ابـــِن ال ــْم ــُع لْ

َتُه  ع �أَمُه وعمَّ ِه رملة، �أراَد القاسُم �أن يوّدِ لى خيمِة �أّمِ مَضى القاسُم اإ

�أبِلْغ  له  تقول  هذه  جانب،  كّلِ  مْن  بِه  �أَحْطَن  ه.  عّمِ وبناِت  زينَب 

ا  ي عنِّي السالم. �أمَّ لى �أخي علي الأكبر، وهذه تقول �أبِلْغ عّمِ سالمي اإ

زينُب O، ك�أني بها اقتربْت منُه تقول: َولَدي اي ابَن �أخي اي قاسُم، 

ني �أْمسيُت  عندما تَرى �أابك الحسَن، �أبِلْغُه عنِّي السالم، وقْل له اإ

غَريبة...

ِه… ولساُن حاله: وكان هناَك وصيٌة لأّمِ
ِوِصــــيَّــــه يُــــْمــــه  اي  ــــــيــــــْك  ــظِ ْجــــوابــــ�ي�أوّصِ ــ ــْفـ ــ ــن لَـ ــيـ ــِعـ ــْمـ ــِسـ تْـ
ــم ــهـ ــيـ ــتـ ــْفـ ــه اُذْكـــــــــــــِري شْســــَبــــابــــ�يشســــــــَبــــــــاْب لُــــــــو ِشـ ــ ــل ــ ابل
ــوا ــ ــهِ ــ ْصـــحـــابـــ�يمـــــحـــــروْم ِمـــــــْن َشــــــــّمِ ال ِكـــــــلَّ  دون  ِمـــــــْن 
واِلــــــــــَده اي  �أان  ــيعــــطــــشــــاْن  ــ ــن ــ ــري ــ حـــيـــن الـــــــِشـــــــِرْب اذْك

لينا غالٌم  لى الميدان. يقول َحِميُد بُن مسلم: َخرَج اإ ثمَّ ودَّعها ونِزَل اإ

وجهُُه كِفلَْقِة الَقَمِر، َجَعَل يَْضْرُب ابلسسيِف ويقول:
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الحسن نــجــُل  ــ�أان  فـ ــنــِكــرونــي  تُ ْن  والُمؤتَمناإ المصطفى  النب�ّيِ  ــْبــطُ  سسِ
ــْن ــهَ ــرتَ ــُم ــِر ال ــي ــالأس الــُمــَزنهـــذا حــســيــٌن ك َصـــوَب  ُســُقــوا  ل  �أانٍس  بيَن 

وبينما يقاتُلهم قتاَل الأبطاِل، رغَم عطِشِه وِصَغِر سسنِِّه، حتى قَتَل 

ذا ابللعيِن  ذ انقَطَع ِشْسُع نعِلِه، فانحنى لُيصِلَحُه، واإ منهم عددًا كبيرًا، اإ

خلِفِه،  من  فجاَءُه  ه،  عمَّ به  لأثِكلَّنَّ  واللِه  وقال:  الفرصَة  هذه  اغَتنََم 

الله،  �أاب عبِد  اه، اي  وضَربُه ابلسسيف على ر�أِسِه، فوقََع مناداًي: اي عمَّ

ا َسِمَع الحسين Q نداَء القاسِم،  �أدركني، عليَك منِّي السالم، فلمَّ

بدمائِِه،  بًا  آُه مخضَّ فََر� ليه  اإ و�أقَبَل  قاِتلَُه،  الميدان، وَضَرَب  لى  اإ �أْسَرَع 

يجيَبك فال  �أو  يجيُبك،  تدُعَوُه فال  �أن  ك  عّمِ واللِه على  َعزَّ  وقال: 

يعيُنك، �أو يعينَك فال يُغني عنك...
ــيــدي ْشــِب اإ ــْم  ــاِس ج اي  واندى  ــى  ــَك ِوريديِب َحْز  قَْبلَك  السسِيْف  ِريـْـت  اي 
وحيدي ِتَخلُّوني  عليُكم  هاْن  ي  عّمِ ِتْكثَراي  الِخيْل  ي  عّمِ اي  خياْمنا  وعَلى 
ين ِنّصِ هــاِمــتَــك  ِضـــَرْب  مــن  ي  وينيعّمِ اليِوْجعك  ــواْب  اص �ٱهِلي  يبعَد 
للِصواوين �أشســيــلــك  اشــلــوْن  ي  ميعّمِ ْمَخذَّ ِجْسَمك  الــضــِرْب  من  وانـْـَتــه 

لى خيمِة الشهداء، وَضَع َصَدَرُه على  �أراَد الحسيُن �أن يرفََع القاسَم اإ

ان في الأرض؛ لأّن الحسيَن  لى المخيَِّم وِرْجالُه تَُخطَّ صدِرِه، وحَملَُه اإ

�أصبَح منحنَي الَظهر لُعْظِم المصاب.

لى جانِب َولَِده الأكبر، وَجلََس بينهما،  لى الخيمِة، وَضَعه اإ ثّم دخل اإ

صار اترًة ينحني على ولِدِه الأكبر وينادي: وا عليَّاه، واترًة ينحني على 
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ابِن �أخيه القاسم، وينادي: وا قاِسماه...
يَرْملَه

آه � آه  � آه  � المظلوم  ابــِنــْچ  ــي  عـ وّدِ يَرْمله  ُگــومــي 
آه � آه  � آه  � ْوَمهُموم  ر  يتحسَّ حسين  الِعزِيز  جابَه 
آلـــوم ــْب مـــ� ــلُـ ــگـ ــه والـ ــابَـ ــاد جـ ــجـ ـ ـــــو الـــسَّ ّـُ �أب

ِيگلَّه
آه � آه  � آه  � َمْجسوم  �ٱعِليك  يَبويه  َظهري  ُصَبْح 
ــســمــوم ــَم ال ــ�ى  ــب ــت ــج ــُم ال الــغــالــي  ــِة  ــ ــَح ــ ِري اي 
آه � آه  � آه  � ــوم  ــْدُم ال بْفيِض  اتْحنَّه  يـَـَرْمــلــه  ــْچ  ــِن بْ

إ
ا

لَك  الله  م  الله، عظَّ عبد  �أاب  اي  �أخي  تقول:  زينَب  ابلحوراِء  ذا  واإ

�أولِدهن، فدخلت  يُِرْدَن الدخوَل والبكاَء على  الأجَر، هذه النسوة 

رملُة، صارْت تَحوُم حولَُه، وتَْخِضُب وجهَهَا من فيِض دِمِه، ولساُن 

حالها:
ـــــة ـــــــة يُـــــمَّ فَـــــــــــــتِّـــــــــــــح عــــــــيــــــــونــــــــك لأّمـــــــــــــــكيُـــــــمَّ
ـــــة ـــــــة يُـــــمَّ ــــــكيُـــــــمَّ اُضــــــمَّ لْـــــــــــَصـــــــــــْدري  �ٱريــــــــــــــد  اان 
ـــــة ـــــــة يُـــــمَّ ـــــــكيُـــــــمَّ �أْمــــــــــَســــــــــِح ْجـــــــــروَحـــــــــك واِشـــــــمَّ

***
ايوحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِدي بــــــــُغــــــــرِبــــــــتــــــــيايِضـــــــــَوه الـــِعـــيـــن
ــــــــــــة شـــــــــــــاِهـــــــــــــْد حـــــالـــــتـــــيايِضـــــــــَوه الـــِعـــيـــن يُــــــــــــمَّ
ــن ــعــي والــــــــــلــــــــــه ُكـــــــــــــربَـــــــــــــْة ُكـــــــْربـــــــتـــــــيايِضــــــــــَوه ال
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***
ــك ــ ــابَـ ــ ـــــــك وظــــــــــــهــــــــــــَرْه ِكــــــــَســــــــْرتَــــــــهِلــــــيَّــــــه َجـ عـــــــمَّ
ــك ــ ــابَـ ــ ِنـــــَظـــــْرتـــــهِلــــــيَّــــــه َجـ خــــــــــــــدوَده  ع  اْدُمــــــــــوعَــــــــــه 
ــك ــ ــابَـ ــ ـــــــــــــــك الــــــمــــــســــــفــــــوح ِشــــــْفــــــتَــــــهِلــــــيَّــــــه َجـ دمَّ

)بحر طويل(

اجـــــــواْب رِد  ــــه  يُــــمَّ ــةيـــقـــاِســـم  ــ ــرومـ ــ ــحـ ــ آنـــــــــــه َمـ ـــــــــــك � امَّ
ــَصـــاب ــنْـ ــهقَـــلْـــِبـــ�ي َكـــــْم ســـهِـــْم ِمـ ــ ــوَم ــ ــالُ ــ ِّــــــي الـــــــــــروْح م وِمــــــن
ــيـــك ــِلـ ــروَده عـــُيـــونـــي �ٱعـ ــ ــ ــْمـ ــ ــ َدْمَمـ ــْن  ــ ــ ِم اْدُمــــوَعــــهــــا  ِتــــِصــــِب 
ــك ــْيـ ـــــر ِبـ ــمِلــــيــــْل انْـــــهـــــار افـــــكِّ ــَسـ ــلْـ بَـ ِلـــــلْـــــَجـــــِرْح  َمـــــــْن  اي 
ــى يــنــاديــك ــ ــَق ــ ُ ــــــك ب ـــمقَــــلْــــُب امَّ تْــــعــــتَـّ

ــَدك �ٱ ــ ــ ــع ــ ــ نَــــــهــــــاري ب
ــك ــي ــِق ــِرْب ال ــ ــِتـ ــ ــام اْعـــلـــى الـ ــ ــنَ ــ ــُنـــومـــه؟ِت ــالـ ــي هـ ــ ــِن ــ ــْب ــ َ َمـــــْطـــــوْل ي

ــان ــ ــة َج ــ يـ ــّوِ ــ ــْة ِضـ ــعـ ــْمـ ــْل َشـ ــ ــِث ــ وحِم ــك ايعـــــزيـــــِز الـــــــرُّ ــ ــابَـ ــ ــَبـ ــ شسَـ
ـــلـــة بـــ�أْغـــَصـــان ــروحيَــــــــــوْرَدة مـــشـــكِّ ــْجـ ِلـ َاثَــــــْر  ــْن  ــ ِمـ دْم  ِتـــهِـــْل 
ــبـــان ــِة الـــشسّـُ ــ ــنـ ــ ــوحشسَـــــَبـــــاب وزيـ ــ ــذبُـ ــ ــم يَـــبـــنـــي ايمـ ــ ــاِسـ ــ ــَجـ ــ يَـ
ــان ــ ــَف ــ فــــه صــــــاْر اْك ــاِب الــــزَّ ــ ــي ــ َكــــه اْهـــــُدُومـــــهث مــــه اْمــــغــــرَّ ابــــدَّ

أبوذية:

ِبيها ــه  ــن َح ــم  ــجــاِس ي ــك  ــ امَّ ِبيهاُضـــلُـــوع  ــه  ــنَ َح ــرك  ــْج َه ــم  ــُظ وَه ِعــلــيــك 
ــيــهــا ــن َحـــنَـــه ِب ــ ــول ــ يــــــدك مـــا اُك الـــَغـــاضـــريـــةاإ ــِن  ــ مـ وتــــــــراِب  دّمِ 
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ليلة العاشر 
فِل الرضيع

ِّ
مجلُس الط

ــُل ــمَّ ــُع ُه ــدام ــم ــا زلـــُت اســــ�أُل وال ــُلم ــَق �أثْ ــؤاِدَك  ــ ف على  الــخــطــوِب  �أيُّ 

ــزُلو�أقـــــــلُّ انئـــبـــٍة دَهــــْتــــَك بــكــربــال ــزل ــمُّ يُ ــ ــهــا الــجــبــُل الأش ــْن َمــّسِ ِمـ

الِبال ــَن  ِم َحَملَْت  فقد  عليَك  ويُْحَمُللَهِْفي  يُــطــاُق  ل  مــا  الأســـى  وِمـــَن 

الورى في  َم  ُقّسِ �أَســاك  بعَض  �أنَّ  ــم َجــَزعــًا… كــذلــك يـَـْفــعــُل..لو  ــ لأابَده

لحتوِفهم مــَضــوا  سسبعينًا  ْعــــَت  ـــلودَّ تُـــقـــبِّ وذاَك  ــه  ــُقـ ــاِنـ ــعـ تـ ــذا  ــ هـ

الِعَدى ِمَن  ما اسستطْعَت  عْنهُم  ــُلوتُذبُّ  ــَب ْ ــِذبُّ و�أن ــْن يَـ ــدُق َم ولأنْـــَت �أصـ

كلُّهم ــُة  ــ ــبَّ ــ الأِح ُصــــرَع  ذا  اإ ــُلحــتــى  ــقَّ ــتَــن وبَــِقــيــَت وحـــــَدَك بــيــنَــهــم تَ

ــْد ــراَك ِبــِه وقَ ــاًل ل ِحـ الَمْنهَُل...�أْعــَطــوَك ِطــْف وَعــزَّ  َعــَطــٌش  ــِه  ِب �أْرَدى 

ــى ل اكــي اإ ــه فــي ِحــْجــرِك الــزَّ ــْذتَ ــ�أَخ يـَـهْــِمــُلف عيِنك  ــُع  ــ وَدم ــرات  ــُف ال نــهــِر 

ــُه ــثُ ــي ــِغ ُ ي آُه  ر� ذا  اإ الـــعـــدوَّ  ــلَّ  ــ ــُلع ــوسَّ ــلــًة تَــَت ــَك ِطــْف ــَف ــلْ َوتـــرْكـــَت َخ

الأذى من  الصغيُر  يْنُجو  تَـــْرَحـــُلتَدعو عسى  ــا  م ذا  اإ ــَســهــا  مــؤِن ــيــكــوَن  ل

ــوا �أمــانــيــهــا فَـــَقـــْد ــ ــَذل ــ ــم َخ ــه َّ ــكــن َحــْرَمــُلل ــْدٍر  غَـ ِبَسهْم  غيَر  الصَّ َذبـــَح 

َكَما بــِه  الحسيِن  �أمَّ  ــوا  ــل ــَك �أْث ــْد  ــَكــلــواقَـ ــْد �أثَ ــُل �أسســـيـــاٌد لــُه قَـ ــب ــْن قَ ِمـ

ــٍد ــُد مــحــمَّ ــي آاًن حــف ــ� ــ ــْم ــ ؟؟�أيـــمـــوُت َظ َّــُل  يـُـَدل القصوِر  في  ِهنٍد  وحفيُد 
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نعم..

الرضيَع،  اللِه  عبَد  ابنَُه  �أخَذ   ،Q الحسيِن  قلَب  اللُه  ساعَد 

ه.. فرواه  �أّمِ ليسِقيَه شربًَة ِمَن الماء، بَعَدما َجفَّ الحليُب في ثَديَ�ي 

لى الوريد القوُم سهمًا َذبَحوه مَن الوريِد اإ

)لحن الخضيب(

ْعيونههذا ِرِضيعي ِمِن الّظما اْصَطكَّت سْسُنونَه غَارِت  الَعَطْش  مِن  تْعايُنونَه  ما 
لُونهاي لُوِعتي لذاِك الِطِفْل ِمْن غَارْت ْعيونه وانِخَطْف  ويلي  اي  َكْبَده  وانِْفَطر 
ِيْسُقونهِيْبسِت ْشَفافه مِن الَظما وِمْنِكِسْف لُونه للُقوم  الِخيم  مِن  ــُوه  اب ــَذه  ِخ
الَمنونة سهِْم  ْعليه  ِب  صــوَّ هَم هذا الِطِفْل الَمْقَصْد ِيِذبْحونهوالقاسي  وصاْب السَّ
ونه ِيهدُّ وابْنَه  بْلُوِعَته  الْحِسيْن  هُمومهاندى  وزاَدِت  مصاب  ِكلَّه  ِدَما  َكلْه 
ْعيونَه وتـــذِرف  ما  للسَّ ــه  بــدمَّ ِيَوْدُعونهِرمـــى  ِكلْهُم  بلوِعَته  الُمصاب  دمعِ 

ه.. ك�أنّي بها تخاطُب رضيَعها.. ه الرابب..ساعَد اللُه قلَب �أّمِ �أما �أمُّ
َمْفطوم ــم  ابــَســهِ يبني  ردُّوك  آه(  ــاي َمـــْحـــروم)� ــَمـ ــّنِ الـ ــ ــْت ع ــ ــرِِح ــ ايلْ
ــوم ــنّـُ ِت الـ ــي ُســــوِد الـــهْـــُدومبَــــْعــــَدك لــــحــــّرِْم لَـــــــذَّ ــِل ــْگ ــَع َ واْصـــَبـــْغ ي

آلـــــوم ــي عـــِلـــيـــك بْــــَقــــلُــــب َمـــــ� ــ ــ ــِك ــ ــ واب

�أبوذية:
ِوْرداه جاد  السَّ يبو  ظامي  ِوْرداهالــِطــِفــْل  اوِذيـــل  �أخــويــه  امَه  َشمَّ آُهــو  �
ِوْرداه ابــســهِــم  د  ــدَّ ــ سـ ــِذْل  ــ ــن ــ ــهال ــيَّ ــٍة َم ــ َ ــْرب ــ ــى َش ــْع نَـــْحـــَره عــل ــَطـ ِكـ

***
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الرائَِدَة  مسيَرته  يُنقَِّي  �أن   Q الحسيُن  مــاُم  الإ اسستَطاع  لقد 

الُمخِلصون  ل  اإ مَعه  يبَق  ولم  والمصالح،  المطامعِ  �أصحاِب  كّلِ  ِمْن 

روا �أروَع الصفحاِت، و�أبْيََن المواِقف، حيُث لم  الواعون، الذين َسطَّ

ماَمهم، ولم يَستسلموا لأعدائهم. ِّروا مواقَفهم، ولم يَتركوا اإ يُغي

ماُم الحسين Q في طريِقِه  وكانت �أكبُر عمليِة تنقيٍة قاَم بها الإ

 ،Q لى كربالء حينَما �أخبَر الناَس بنب�أِ استشهاِد مسلِم بِن عقيٍل اإ

ل الذين َخرُجوا  َق الناُس عنه يمينًا وشماًل، ولم يبَق معه اإ حيُث تفرَّ

مة، والقليُل ممن التحَق به في الطريق. َمَعُه ِمْن مكَة المكرَّ

على  والهَلَعِ  الفزعِ  موقَع  تقُع  كانت  الموِت  ِذْكر  ِمْن  فالت�أثيراُت 

ْكَب الحسينّي، في حين  �أصحاِب المَطامع، فكانوا يَهربُون ويَتركون الرَّ

�أن اسستمراريَة ِذْكِر الموِت والشهادِة والَقْتل كانت تُحِدُث نتائَج مغايرًة 

َص  في المْخِلصيَن الَواعين، في �أنصاِر الحسيِن و�أهِل بيِتِه، ﴿َوِلَُمّحِ

ِيَن آَمُنواْ﴾. الّل الَّ
ومواقُفهم  شراقًا،  اإ وجوُههم  تَزداُد  الحسيِن  �أصحاُب  كاَن  ولهذا 

ِبهُِم  و�أحاَط  الخوُف،  بهُم  �أَحَدَق  ََّما  ُكل َّة،  �أسطوري وثباتُهم  رساليًة، 

العدُو، واقتربْت منهُُم المواَجهة.

ليلَة   - الليلة  هِذِه  موقٍف  و�أيُّ   - موقٌف  الأبطال  لهؤلء  وكان 

ماَم الحسيَن َخَطبهُم حينَما َجنَّ ظالُم هذه  نَّ الإ اإ عاُشوراَء، حيُث 

الليلِة، بعد �أْن َجَمَعهُم قائاًل:
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راِء. اللهُمَّ  راِء والضَّ »�أثني على اللِه �أحسَن الثناء، و�أحَمَدُه على السَّ

آن، وفقَّهتنا في الدين،  ِّي �أحمُدك على �أْن �أكرْمتَنا ابلنبّوة، وعلَّمتنا القر� ن اإ

ا  �أمَّ المشركين.  تجعلْنا من  ولم  و�أفِئدة،  و�أبصارًا  �أسماعًا  لنا  وجعلَت 

ني ل �أعلُم �أصحااًب �أْولى ول خيرًا من �أصحاب�ي، ول �أهَل بيٍت  بعد، فاإ

�أبرَّ ول �أْوَصَل من �أهِل بيتي، فجزاُكم الله عنِّي جميعًا«.

لى العراِق، ف�أنِزُل  َّي س�أَساُق اإ وقد �أخبَرني جّدي رسوُل الله P ب�أن

�أرضًا يُقال لها: َعُمورا وَكربالء، وفيها �أْستْشهَُد، وقد قَُرَب الموِعد.

نّي قَْد �أِذنُْت لكم،  َّي �أظنُّ يوَمنا ِمْن هؤلِء الأعداِء غدًا، واإ ن �أَل واإ

قد  الليُل  وهذا  ِذمــاٌم،  منِّي  عليكم  ليس   ، حّلٍ في  جميعًا  نطِلقوا 
ٱ
ف�

غَشسَِيُكم فاتِّخذوه َجَماًل، ولْي�أُخْذ ُكلُّ رجٍل منكم بيِد رجٍل من �أهِل 

نَّ  قوا في سواِدكم ومدائِِنكم، فاإ بيتي، فجَزاُكم الله جميعًا خيرًا، وتفرَّ

نما يَطِلبوني ولو �أصابوني لَذِهلوا عن طلِب غيري«!.. القوَم اإ

خوتُه و�أبناؤه وبنو �أخيه و�أبناُء عبِد الله بِن جعفر:ِلَم نفعُل  فقال له اإ

ذلك؟ لنبَقى بعَدك، ل �أراان اللُه ذلَك �أبدًا. بد�أهم بهذا القوِل العباُس 

لى بني عقيٍل  اإ بُن علي Q واَتبََعُه الهاشميون، والتَفَت الحسيُن 

ذًا ما  وقال: حسسُبُكم من الَقْتِل ُمسِلم، اذهبوا، قد �أِذنُْت لكم. فقالوا: اإ

دان وبني عمومِتنا  انَّ تَرْكنا شسيَخنا وسسّيِ يقوُل الناُس، وما نقوُل لهم؟ اإ

خيَر الأعمام، ولم نرِم بسهٍم ولَم نَْطعْن برمٍح ولم نضرْب بسسيٍف، ول 

نَدري ما َصنَعوا. ل واللِه، ل نفعُل ذلك، ولكْن نَْفديك ب�أنُفسسِنا و�أمواِلنا 
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و�أْهلينا، نقاتُل َمَعك حتى نَِرَد موِرَدك. قبَّح اللُه العيَش بعَدك.

ثم جاء دوُر الأنصار، فقال مسلُم بُن عوَسَجَة )رضوان الله عليه(:

�أما-  حقِّك؟  �أداِء  في  اللِه  لى  اإ نعتذُر  وبماذا  نُْخِلي عنك؟  �أنحُن 

واللِه- ل �أفارُقك حتى �أْطَعَن في صدوِرهم برمحي، و�أْضِرَب بسسيفي 

لقذفُتهم  به  �أقاتلُهم  سالٌح  معي  يكْن  لْم  ولو  بيدي.  قائُِمُه  ثبت  ما 

ابلِحَجارِة حتى �أموَت معك.

ِّيَك حتى يعلَم اللُه  ثّم قاَل سعيُد بُن عبِد اللِه الحنفي: واللِه، ل نَُخل

�أْن قْد حِفْظنا غَيبَة رسولِه P ِفيك. �أَما واللِه، لو عِلْمُت �أني �أقتل ثّم 

�أحيا �أم �أحَرُق حيًا ثّم �أْذَرى، يُفَعُل ب�ي ذلك سسبعين مّرًة، لما فارقُتك 

َّما هي قَْتلٌَة واحدٌة،  ن حتى �ألقى ِحماِمي دونك. وكيَف ل �أفعُل ذلك، واإ

ثُّم هي الكرامُة التي ل انقضاَء لها!!

ثم  نُشرُت،  ثم  ُقتلُت،  �أني  وددت  والله،  الَقين:  بُن  زهيُر  وقال 

ُقتلُت، حتى �أقتََل كذا �ألَف مرة، و�أن الله عّز وجّل يدفع بذلك القتِل 

عن نفِسك، وعن �أنفِس هؤلء الفتيان من �أهِل بيتك!

اهم الحسين  ثم تكلّم ابقي الأصحاب بما يشسبُه بعُضه بعضًا، فجزَّ

خيرًا«.

الرؤية  ووضوح  يمان،  الإ عمق  عن  المقالت  �أوضحت  وهكذا 

وثبات الموقف.

الوعي  ذلك  عميَق  الأشــاوُس  �أولئك  ليجَد  عاشوراء  يوم  وجاء 
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والثبات.
ــٌة ــْصــب ــُه ِع ــن ــاابوتـــنـــادبـــْت لـــلـــَذّبِ ع ــب ــعــالــي �أْشــيُــبــًا وشسَ ــَم وِرثُـــــوا ال
ــِدْب ــتَ ْ ــن َ ــهــِة ي ــلــَكــرِي ــْن يـَـنــتــْدبـُـهــم ِل ــَضــاابَمـ ــهــم َضـــراِغـــَمـــُة الأســـــوِد ِغ ــنْ ِم
َدعــاُهــُم حيَن  الــحــرِب  لداعي  ــاابَخــفُّــوا  ــَض وِرثُــــــوا ِبـــَعـــْرصـــِة كـــربـــالَء ِه
ِحليًة الــصــوارَم  ــذوا  ــخ َّ ات ــِد  ق ــٌد  ــ ــيــااب�أُس روعِ ِث ــوا َحـــلَـــَق الــــــدُّ ــل َــســرب وت
محمٍد آِل  � دوِن  من  دى  الــرَّ ــْذاًب وبَـــْعـــَدُهـــُم الــحــيــاَة عـــذاابوَجـــُدوا  ــ ــ عَ

للمواجهة يوم  ليعّدوا  الليلة  �أصحاب الحسين Q هذه  وتفرََّغ 

ذكر  ركوعًا وسجودًا.  وقعودًا،  قيامًا  تعالى  الله  لى  اإ لينقطعوا  ثم  غٍد، 

اثنين وثالثين رجاًل عبروا من  �أّن  اللهوف  السسيد ابن طاووس في 

لى معسكر الحسين Q تلك الليلة، وبقوا  معسكر عمِر بن سعد اإ

معه حتى انلوا الشهادة.

�أّما الحسين Q، فقد قضى بعض هذه الليلة في تفقّد التالعِ 

ومواقعِ الأرض التي تحيط ابلمخيَّم، ووضع خّطة الحرب، و�أمر بحفر 

خندٍق حول الخيام التي �أمر بتقريبها، وسدَّ الفراَغ بينها.

لى الله تعالى، تالوًة  كما قضى شطرًا من هذه الليلة في انقطاعٍ اإ

لكتابه، وذكرًا لآلئه، وصالًة لقدِسه تبارك وتعالى. وكان قد قال للقوم 

�أحبُّ  �أني  يعلم  تعالى  الله  ّن  اإ التاسع:  يوِم  عصَر  الحرب  �أرادوا  لما 

الصالَة له، وتالوَة القر�آن، وكثرَة السستغفار. بينما قضى الشطَر الآخَر 

ِل  عداِدهم لتحمُّ من ليلته الأخيرِة هذه مع �أهله وعياله، في توديِعهم واإ
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الرزااي ومواجهِة المصائب ورحلِة السسب�ي الطويلة التي هي ابنتظارهم.

لجالٌس  ني  »اإ قال:  �أنه   Q العابدين  زيِن  مــاِم  الإ عن  وُروي 

�أب�ي في صبيحتها، وعندي عمتي زينُب  في تلك العشسية التي ُقتل 

ذ اعتزل �أب�ي في خباٍء له، وعنده )جون( مولى �أب�ي ذر،  تمّرُِضني، اإ

وهو يعالج سسيَفه ويصلُحه، و�أب�ي يقول:
ــيــِل ــل َخ ــن  ــ ِم ــك  لـ �أٍف  ــُر  ــ دهـ ــَك ابلإشــــــــراِق والأصـــيـــِلاي  ــ َكــــْم ل
قتيِل طـــالـــٍب  �أو  صـــاحـــٍب  ابلــبــديــلِمـــن  ــُع  ــ ــن ــ ــْق ــ َ ي ل  والـــــدهـــــُر 
ــيــل ــجــل لــــــى ال نــــمــــا الأمــــــــُر اإ ــِلواإ ــي ــب ــٍي ســــالــــٌك س ــ ــ وُكــــــــلُّ ح

ــِل ــيـ ــرحـ مــــا �أقــــــــــرَب الـــــوعـــــَد ِمـــــــَن الـ

ف�أعادها �أب�ي مرتين �أو ثالاًث حتى فهمتها، فعرفُت ما �أراد، فخنقْتني 

العبرُة، فرددُت دمعتي ولزمُت السكوت، وعلمُت �أن البالء قد نزل!

نها لما سمعت ما سمعت، وهي امر�أٌة،  و�أما عمتي زينُب O، فاإ

ومن ش�أن النساء الرقُّة والجزع، فلم تملك نفسها دون �أن وثبت تجّر 

ليه وهي تنادي: وا ثكاله، ليت  اإ �أذايلَها وهي حاسرٌة، حتى انتهت 

و�أخي  علي  و�أب�ي  فاطمة  �أمي  ماتْت  اليوم  الحياة،  �أعدمني  الموُت 

الحسن، اي خليفَة الماضين وثماَل الباقين.

ل  �أخيّة،  اي  وقال:  ورقٍّة  ر�أفٍة  نظَر   Q الحسين  ليها  اإ فنظر 

يذهبن بحلمك الشسيطاُن. قالت: ب�أب�ي �أنت و�أمي، اسستقتلُت نفسي 

لى  فداك، فردَّ الحسين غّصَتُه وترقرقْت عيناُه ابلدموع، فقالت: رّدان اإ
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ان رسوِل الله، فقال: هيهاَت، لو تُرك القطا لياًل لغفا وانم! حرِم جّدِ

فقالت: وا ويلتاه، �أفتغتصب نفسك اغتصااًب؟ فذلك �أقرُح لقلب�ي 

ي بعزاِء  و�أشدُّ على نفسي. فقال لها الحسين: �أخيّة، اتقي الله، وتعزَّ

الله، واعلمي �أن �أهَل الأرض يموتون، و�أن �أهل السماء ل يبقون.

ك�أني بزينَب تكلّم �أخاها الحسين، تطلب منه �أن توّدعَُه في �آخر 

ليلة من عمره:
هالليلة ــنــي  ــي ِّ ــل َخ هالليلة  ِطويلةالــلــيــلــة  ــاٍت  ــاع س خــويــه  اي  ــربــك  ــُق بْ
ايغالي ْدمــوعَــك  بجفونك  ــ�ي  ِتــَخــبِّ اللياليل  احــــزاِن  بــعــيــونـَـك  ــرا  ــ �أق �أان 
الَخِضيب والشيِْب  ــك  �أِشــمَّ ِطويلةخليني  ســاعــاٍت  ــك  اُضــمَّ ِولْــَصــْدري 
هالليلة… خليني  هالليلة  هالليلةهالليلة  حسين  اي  بُعْمرك  ليلة  آخــر  �
ــْك ــمَّ واِش غــالــي  اي  ــك  ــم �أُض ِمنَّك…خليني  ـَـَظــْر  ن ــع  ــب �أشْس ــْك  يـَـمَّ خلّيني 
بعمري ليلة  �أصعب  بعمرك  ليلة  آخر  خليني يّمك �أنظر نور وجهك �أشسبع نظر منّك�

غالي اي  دونــك  من  الليالي  تمر  الليالي  شلوِن 
�أضمك ــصــدري  ول ــك  ــّم �أش هالليلّةخليني  حسين  اي  بقربك  خليني   

ثم سمعت بقيُة النسوة، فجئَْن وبكيَن ونصبَن المناحة.

)نعي(
ــهتـــــــــــــدروْن ِبــــــيَّــــــه هـــاشـــمـــيـــة ــيَّ ــل ــْب عَ ــَعـ ــْصـ ــُدو ِتـ ــ ــ ــْة عَ ــَمـ ــلْـ ِچـ
ــة ــري ــاِض ــغ ال ــْتـــنـــي  َجـ

إ
ا �ٱمـــنـــيـــْن  ــــه�أان  َـّ َدي ــن اإ ــي ــْع ِمــــْن ب ــِمـ ــوا َجـ ــ ــُت ــ ِرْح

ــوْن ــ ــلُ ــ ــرِْح ــ ــٍل ِت ــبـ ـــــــوا بـــنـــا گـ ــونوصُّ ــام ــنَ ــٍل عــالــَغــْبــرة ِت ــْبـ وِمـــــْن َگـ
ــوِر الـــْعـــيـــون ــ ــ ــه ن ــ ــَت ــ ــن ْان ــحــســي ــوني ــع ــْط ــِگ ِت ل  ــه  ــبـ ــرِيـ وِغـ ــه  ــ ــْرَم ــ ُح
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يغيبون ــم  ــهُ ــلْ ِك الأِهــــــْل  ــا  ــن ــْف ــِش ــلــونَم ــي ــشسِ ــم ِي ــه ــلْ ــْن ِك ــوطـ ــّنِ الـ ــ وعـ

وِمَحن،  رزااي  من  بهم  يحّل  بما  �أنب�أهم   Q الحسين  نَّ  اإ ثم 

ِل ذلك بصبٍر واحتساب. و�أوصاهم بتقوى الله، وتحمُّ

خوته وبناته و�أبنائه، وكان  وكان للحسين Q وداٌع مع �أخواته واإ

ليه، ويت�أمل  اإ له وداٌع خاّص بطفِلِه الصغيِر عبِد الله، يطيُل النظَر 

يوَم  آخُر  � P. هذا وداٌع، ووداٌع  الله  ِه رسوِل  بجّدِ محّياُه وشسََبهَُه 

عاشوراَء يوَم غد، لما ُقتل �أصحاُب الحسين و�أهُل بيته، ولم يبَق معه 

ليها  ليه بطفِله الرضيعِ بعد �أن جاءت به اإ ذ بزينَب ت�أتي اإ �أحٌد ينصره، واإ

آل محمد، ف�أخذه الحسيُن  ُه الرابب، وهي تقول: هاُكم رضيَعكم اي � �أمُّ

ْن  اّيه �أماَمهم، مناداًي: اي قوم، اإ لى الأعداِء رافعًا اإ بدوِره، ومشى به اإ

كان للكباِر ذنٌب فما ذنُب الصغار. خذوه واسقوه جرعًة ماء، فلقد 

جفَّ صدُر �أمه من اللبن!

لى حرملَة بن كاهٍل وقال له: اقطْع نزاَع  اإ فالتفت عمُر بُن سعٍد 

فسال  الوريد،  لى  اإ الوريد  من  فذبحه  بسهٍم  حرملُة  فرماُه  القوم، 

صدِر  على  يرفرُف  وجعل  القماط،  من  يَديه  الطفُل  و�أخــرج  الدُم 

�أبيه الحسيِن كالطير المذبوح. وضع الحسين يَدُه تحت منحره، فلما 

لى السماء. امت�أت دمًا رمى بها اإ

الله اكبر
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ْفِل ِدما السمافالَتَقطَ مما َهَمى ِمْن ِمنَْحر الطَّ رّبِ  لى  اإ يشكو  صاعدًا  وَرمــاه 
ــُحــَكــمــا ــُم �أنـــــَت خــيــُر ال ــادي اي حــكــي ــنـ ويـ

)نعي(: نصاري
ــَده ــْي ِب ــِطــِفــل  ال دّمِ  ْحــســيــْن  ــى  ــلَــگَّ اْوِلــيــدهِت ابُحْضنه  الِيْنِكِتْل  اْشــَحــالـَـه 
ــِن ْوِريـــــده ــ ــه م ــا ولــلــَگــاع مـــا َخـــْرشــالــه وِمــــال َچـــفَـّ ــَم ــِس ــل ارَمـــــاه ل

لى �أّمِه ور�أْت رضيعها مذبوحًا، صرخت: واو لداه، وا  ولما عاد اإ

ذبيحاه.

ساعد اللُه قلَب الوالدة، 
تگله يبني

اييمه اييمه اييمه اييمه
ــراْب ــتُ ــال ــم ع ــْش انيـ ــي العَذابيــبــنــي يــبــنــي ل لَتْشوف  َّر  ازغَي ــَت  �ٱنْ بعَدِك 
َشاب راسي  ِتراني  نَحرك  ِشِفْت  ِتــكــويــنــيِمْن  بـــــن  ايلإ َعـــْطـــَشـــك  انر 
تــكــويــنــي بــــــن  ايلإ ــطــشــك  ع اييـــمـــهانر  ــه  ــ ــم ــ ايي ــه  ــ ــم ــ ايي يـــمـــه  اي 
َخر الصَّ قَلِْب  ِفَجْع  ابسهمه  البحرحرَملَه  ــطِ  ــ وْس ولـــو  مــاِتــْطــفــه  وانر 
النحر ذاك  ِذبَـــح  الــمــثـَـلَّــث  ــيابسهم  ــن ــي ــِت اشــراي ــ ــْزف ــ ــه ِن ــل ــب ــت ق ــ ري
ــي ــن ــي ــراي ــزفـــت اش ــه نـ ــل ــب اييــــمــــه اييــــمــــه اييــــمــــه اييـــمـــهريـــــْت ق
الِحِليب ِمنِّي  َدّرْ  ه  يُمَّ اِخْبرْك  ايلحبيبجيَت  َــك  ــون عــي فـــتـــح  واإ ــْد  ــِعـ اِكـ
ُمجيب ــْن  ِمـ ــا  م ــه  �أنـ اانغــيــلــك  ــو جــيــتــك اتــنــاغــيــنــييمه  ده لـ ــّوِ ــ ــَعـ ــ اْمـ
ــنــاغــيــنــي ــك ات ــت ــوده لـــو جــي ــ ــع ــ اييــــمــــه اييــــمــــه اييــــمــــه اييـــمـــهام
ابــوك بيد  ــْطــَمــك  اِف عه  متوقِّ يالعبوككــنــْت  يــجــون  وعــمــك  ــك  ــوان اخ
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ويِْسلْبوك ــرُمــل  ال اعلى  ِطــريــح  ــة عينيمــو  ــع ــار دم حــتــى غــســلَــك صـ
ــة عيني ــع ــار دم اييــــمــــه اييــــمــــه اييــــمــــه اييـــمـــهحــتــى غــســلــك صـ

نعي لسان حال الرباب لفقد الرضيع )طور الفراق(

ايابــــــنــــــي آه  ــ�ي� ــ ــبـ ــ ــلْـ ــ َگـ احــــــــــرَِگــــــــــوا  ــك  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عَـ ايْل 
ايابــــــنــــــي آه  اْمـــــــــــِن الـــــِبـــــِچـــــي مـــــــااشـــــــوف َدْربـــــــــــ�ي�
ايابــــــنــــــي آه  وَشــــــــــْكــــــــــِوتــــــــــي لـــــــلـــــــبـــــــاري ربـــــــــ�ي�

***
ــون ــ ــل ــ ــي وش ــنـ ــبـ تـــــغـــــفـــــى يـــــبـــــنـــــي عـــــيـــــنـــــي بَـــــــْعـــــــدكيـ
ــون ــ ــل ــ ــي وش ــنـ ــبـ ــي َمــــــهْــــــدكيـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ اشــــــــوفَــــــــه خــــــالــــــي گـ
ــون ــ ــل ــ ــي وش ــنـ ــبـ ِمـــــــــــنَّ اُشـــــــــــــوف بْــــعــــيــــنــــي لَـــــــْحـــــــَدكيـ

***
ــراگ ــ ــ ــْف ــ ــ ال ـــــــــكانِر  ايلـــــــــزِِغـــــــــيـــــــــر بــــــــَگــــــــلُــــــــْب امَّ
الــــــفــــــراگ ــــــكانر  اُضــــــمَّ اْرَد  ــة  ــ ــ ــوف ــ ــ ــه ــ ــ ــلْ ــ ــ َم يـــــمـــــه 
الــــــفــــــراگ ــــــــكانر  ـــــــِض ابــــــــَدمَّ ِشـــــــْفـــــــتَـــــــك اْمــــــــفــــــــيَـّ

***
ــري وسســــنــــيــــنــــيالــــــغــــــاضــــــريــــــة ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ــــــِت ب َـّ ْشـــــــخـــــــل
ــــــــــــْت ونـــــيـــــنـــــيالــــــغــــــاضــــــريــــــة َـّ بـــــــــــــْد َخـــــــــــــل لـــــــــــــ�أ
ــيالــــــغــــــاضــــــريــــــة ــنـ ــيـ ــسـ َذبْـــــــِحـــــــَتـــــــك وَذبْــــــــــحــــــــــِت احـ

شاِهِد الرابَب بعين قلِبك ليلَة الحادي عشر، عندما جنَّ الليل..
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تخاطبه  بها  ثدايها..ك�أنّي  دّر  بعدما  المذبوح  طفلَها  الرابب  �أخذت 

بصوٍت حزين يُفِجُع القلب...

)لحن سامحيني(

انم الــَغــاضــريــهايلـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــد  ــّنِ  ــ َع ــه  ــصَّ ِق ــك  ــل �أق راح 
انم ِهِنيهايلـــــــــــــــــــــِولـــــــــــــــــــــد  عبدالله  اي  الــنُّــومــه  عسى  اي 
ــــــــــــَة �أحـــــــــــــــــــــزاْنكــــــــــــــــــــاْن مــــــــــــا كــــــــــــاْن ِقــــــــــــصَّ
و�أَكـــــلْـــــمـــــكبـــــــــيـــــــــهـــــــــا انغـــــــيـــــــلـــــــك عــــبــــَدالــــلــــه  اي 
َعـــــــْطـــــــشـــــــان والـــــــــــَقـــــــــــِصـــــــــــْد َجــــــــــان�أدري 

ــك ــوَمـ ــى �أقـــــــَدْر �أنـ ــت ـــه ح ِتـــلْـــِتـــهـــ�ي ابلـــِقـــصَّ
ــاي ــه ابْ َحــالــك  ــم  ــْرَحـ ِيـ الــلــْه  َوبــلــَكــَت  انْم 
ــاي ــم ــك شـــــارِب ال ــ نـ ــم اإ ــلَ ــح ــم ت ــ وانـــــَت اني

ـــــــيـــــــفايلــــــــــــــِولــــــــــــــد ِحــــــــيــــــــْف ِصـــــــــــْرنـــــــــــه ابلـــــــّطِ
ــه ــرٍة َمـــيَـّ ــ ــْطـ ــ ــْو قَـ ــ ــ ــرْب ولَـ ــشــ ــ ــي ت ــ ــِدِع ــ ــْن ــ ِن

انم ايلـــــــــــــــــــِولَـــــــــــــــــــْد  هنيه  عبدالله  اي  الــنــومــه  عسى  اي 

قَــــــــــلــــــــــَبــــــــــْك ايْـــــــــفـــــــــوريــــــــبــــــــنــــــــي مـــــــــــعـــــــــــذوْر
ــي ــالم َك ِتـــْفـــهَـــم  ــا  مـ و�أدري  ــاك  ــمـ َظـ ــْن  ــ ِمـ

ـــــــــــــِة اْشـــــــــهـــــــــوربـــــــــــعـــــــــــدك اْصـــــــغـــــــيـــــــر سسِــــــــــــــتَـّ
ــي ــ ــام ــ َض ــوْت  ــ ــ ــمـ ــ ــ تْـ راحِ  يـــبـــنـــي  ــك  ــ ــ ــَم ــ ــ ــهْ ــ ــ �أف اْشـــــــلـــــــوْن 

ــه ــتَ ــَســْك ــْل ِن ــ ــْن تَـــعـــالَـــْن َخ ــاَحـ ــَرْم صـ ــ ــَح ــ وال
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ــه وِتـــْضـــَحـــك لـــه �أْخـــتَـــه ــَت ــْم ِتــْبــِتــِســْم لـــه َع
ِيــــــــــْبــــــــــِطــــــــــِل ْصـــــــيـــــــاحِنــــــــــــــــــــــــــْدري ِيــــــــــــــــــْراتح

ــه ــْز َمــــهْــــَده ُرقَـــيَـّ ــ ــهِ ــ ــامـــت ِت ــْر قـ ــ ــَظ ــ لـــو ِن
انم هنيهايلــــــــــــــــــــــِولَــــــــــــــــــــــْد  عبدالله  اي  الــنــومــه  عسى  اي 

أبوذية:

آتـــم لــلــحــِزْن ِنـــْنـــُصـــْب َونَـــْبـــِنـــْي ونبنيمـــ� ــه  ــَم ــهْ ــَس اب ــة  ــل ــْرم َح ــي  ــانـ ِرَمـ
بني واان  ِيــِفــْطــُمــونــه  ــاَدْه  ــ ع ــْل  ــِف ــِط الــِمــنــيَّــةال ــام  ــهَ ــْس ِب انْس  اي  انْـــِفـــَطـــْم 

رضيِعها بجنِب  انحـــْت  ــٍة  ــَع ــْرِض ــُنوُم ــامـ وكـ ابٍد  والــــوجــــُد  ــًة  ــهـ َـّ ــول مـ
ــْت ُحــشــاَشــَة صـــدِرِه َّ ــل َ ــا ب الــحــواِضــُنر�أتْــــُه وم عليه  ــْت  ــنَ �أْح ول  ثــدٌي 
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