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المقدّمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

و�سّلى اهلل على ر�سوله حمّمد واآل بيته الطّيبني الطاهرين املظلومني...

وبعد..

مون 
ّ
يحر اجلاهلّية  اأهل  كان  �سهر  م 

ّ
املحر »اإّن   :Q الر�سا  اإمامنا  عن 

فيه القتال، فا�ستحّلت فيه دماوؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، و�سبي فيه ذرارينا 

ومل  ِثقلنا،  من  فيها  ما  وانُتهب  م�ساربنا،  يف  النريان  �سرمت 
ُ
واأ ون�ساوؤنا، 

ُترَع لر�سول اهلل P حرمٌة يف اأمرنا، اإنَّ يوم احل�سني اأقرح جفوننا، واأ�سبل 

دموعنا، واأذلَّ عزيزنا، باأر�ض كرٍب وبالء، واأورثنا الكرب والبالء، اإىل يوم 

.
1

االنق�ساء...«

ويف الزيارة املن�سوبة اإىل الناحية املقّد�سة: »ال�سالم على االأج�ساد العاريات، 

ال�سالم على اجل�سوم ال�ساحبات، ال�سالم على الدماء ال�سائالت، ال�سالم 

على  ال�سالم  امل�ساالت،  الروؤو�ض  على  ال�سالم  املقّطعات،  االأع�ساء  على 

يف  و�سّفدوا  كالعبيد،  اأهلك  »و�سبي  يقول:  اأن  اإىل   ،
2

البارزات« الن�سوة 

يف  ُي�ساقون  الهاجرات،   
ّ
حر وجوههم  تلفح  املطّيات،  اأقتاب  فوق  احلديد، 

االأ�سواق،  بهم يف  ُيطاف  االأعناق،  اإىل  مغلولة  اأيديهم  والفلوات،  الرباري 

.
3

فالويل للع�ساة الف�ّساق...«

1 - ال�صدوق: الأمايل �ص 091.

2 - ابن امل�صهدّي: املزار �ص 894.

3 - امل�سدر ال�سابق �ص 505.
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هذه بع�ض م�ساهٍد من فوادح ونوائب جرت على الكرام االأطائب من اآل 

ة عني الزهراء 
ّ
بيت الر�سول ون�ساء �سبطه مهجة الر�سول، واأوالده واأبنائه قر

البتول، حتزن لها القلوب وُتدمى، وت�سيل املدامع عليها وُتبكى، كيف ال؟ 

وقد بكت ال�سماء عليه دما، وبكاه كّل �سيٍء ما يرى وال ُيرى..

ول�سنا جنازف القول اإن قلنا، اإّن ما جرى بعد عا�سوراء ال يقّل فجيعة، ولي�ض 

برزت فيه كرائم الوحي وخمّدرات 
ُ
دون ما جرى يف اليوم العا�سر بلّيًة، فقد اأ

واأطفال  ن�ساٍء  وب�سُع   Q العابدين  زين  املا�سني  بقّية  وفيهم  الر�سالة، 

، ُيدار بهم من بلٍد اإىل بلد، وُي�ساقون كما ُت�ساق 
ّ

لي�ض لهم حاٍم وال حمي

ها واآملها على  االأ�سارى... فيا هلل ولهذه الفاجعة االأليمة، ما اأ�سعبها واأم�سَّ

قلب ر�سول اهلل P، هذا.. وقد اأو�سى بعرتته واأهل بيته...

غياِن والَبغِي َجَزا َلي�َض َهذا ِلَر�سوِل اهلِل يا      اأُّمَة الطُّ

 على اأحد اأنَّ �سوت هذا املوكب وهو على تلك احلالة املحزنة 
ٍّ

وغري خفي

املفجعة، قد اأق�ضَّ م�ساجع الطغاة، ومنع َعيَني يزيد واأعوانه الرقاد، وزلزل 

و�سرخته،  املظلوم  �سوت  فهو  املهاد،  وبئ�ض  جهّنم  اإىل  به  واأهوى  بنيانهم 

ودعاوؤه وندبته.. الذي لي�ض دونه حجاب، وُتفتح له ال�سماء باباً بعد باب.

به يف  التذكري  هو  الطغاة  بوجه  املدّوي  ال�سوت  بقاء هذا  واإّن من عوامل 

كّل ع�سر وم�سر، من خالل اإقامة جمال�ض العزاء واإثارة امل�ساعر بالتباكي 

باً اإىل اهلل تعاىل وموّدة للر�سول واآل بيته املظلومني...
ّ
والبكاء، تقر

هذا  باإعداد   
ّ

احل�سيني للمنرب   Q ال�سهداء  �سّيد  معهد  قام  هنا  ومن 

اء يف رثائهم وجمال�سهم.. 
ّ
الكتاب »جمال�ض ال�سبايا« ليكون عوناً لالأخوة القر
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 Q يف هذه املنا�سبة االأليمة.. والتي متتّد منذ يوم �سهادة االإمام احل�سني

م وحتى يوم االأربعني ورجوعهم اإىل مدينة ر�سول اهلل 
ّ
يف العا�سر من املحر

..P

ر يف هذه املقّدمة مبا يلي: ونذكِّ

مل  ولكّننا  الكتاب  هذا  يف  وامل�سائب  املجال�ض  من  العديد  تناولنا   -1

ن�ستق�سي كّل ما يذكر يف هذا املجال.

اء عادة بعد 
ّ
2- حاولنا- قدر االإمكان- عر�ض املجال�ض التي يتداولها القر

عا�سوراء، مقت�سرين على اأهّمها.

مع  وامل�سيبة  ال�سعبّية  واالأبيات  والنعي  الق�سائد  ذكر  على  اقت�سرنا   -3

االإ�سارة اإىل الربط اأو ما ي�سمى بالـ »الـگوريز«، دون ذكر املحا�سرة اّتكااًل 

اء وجدارتهم.
ّ
مّنا على قدرات االأخوة القر

ويف اخلتام، فاأملنا اأن يلقى هذا العمل ر�سا اهلل تعاىل ور�سا نبّيه واأهل بيته 

عليهم ال�سالم، واأن يتقّبلوه مّنا باأح�سن القبول، واأن يرزقنا اهلل �سفاعتهم 

ويح�سرنا معهم اإّنه �سميع جميب..

Qمعهد �سّيد ال�سهداء      

ّ
         للمنرب احل�سيني
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مجلس سلب الحسني Q ورضّ 
جسده الشريف

ِبالَطفِّ َحّتى ُكّل ُع�سٍو َمدَمُع حُمّمٍد اآِل  ِلقتِل  بكيُت  ولقد 

ُي�سَنُع وماذا  ِبها  ُي�سَتباُح  َما   هل َدَرْت
1

ُعِقرْت َبناُت االأعَوجّية

2

ُع �سَّ الرُّ اللئاُم  َتَقا�َسمُه  نََهٌب  الِعَدْى بني  حُمّمٍد  اآِل  َوحرمُي 

ُع ُتقنَّ وبال�سياِط  بهنَّ  ْف  ُيعنِّ َتلك ال�سعائُن كاالإماِء َمتى ُت�َسْق

اأكوُع وعبٌد  َحَنٍق  على  ُلَكٌع  َي�سلُّها اجلماِل  اأقتاِب  َفوِق  ِمن 

الرُبُقُع  َوُي�ستباُح  اخِلماُر  ُهّن  مثُل ال�سبايا بل اأذّل ُي�سقُّ ِمنـ

1- بنات االأعوجّية: اخليل من�سوبة اإىل اأعوج, وهو فحل كرمي قيل: مل يكن للعرب اأ�سهر وال اأكرث ن�ساًل منه.

ع: جمع را�سع, وهم اللئام اأي�سًا, واأ�سله اأّن رجاًل كان يرت�سع الّناقة وال�ساة بفمه حتى ال يعلم اأحٌد باأّنه حلبها, لئاّل  2- الر�سّ

يطلب منه احلليب ل�سّدة بخله ولوؤمه. 
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ُينَزُع وِقرٌط  ُت�سَبى  َوكرميٌة  ُيفَتَدى ال  قيِدِه  يف  ٌد  َفُم�سفَّ

ُمَوّزُع بالَعراِء  ال�سناِبِك  حْتَت  َو�ِسلَوُه احُل�سنَي  اأَن�َسى  ال  تاهلِل 

ُع َيَتَلفَّ فردْو�ِسِه  يف  باخُل�سِر  َغٍد  ويف  الثياِب  ُحمَر  عاً  ُمَتلفِّ

ُع ْع�سَ واالأر�ُض َترُجُف ِخيَفًة َوَت�سَ َوَجبيَنُه �َسدَرُه  ال�َسنابُك  َتطاأُ 

ُع ُمقنَّ الِرداِء  َم�سقوُق  والدهُر  وال�سم�ُض نا�ِسرَة الذواِئِب ثاِكٌل

1
يَّع وُت�سَ ُعنوًة  َة  اأُميَّ اأيدي  ماِء ُتراُق يف َلهِفي على ِتلَك الدِّ

وارخ�ست دمعي الكان غايل بايل �سده  يومك  يح�سني 

وايل بغري  الغريبه  حال  حايل ات�سوف  يخويه  لواّنك 

ابرا�ض الرمح را�سك گـبايل

 

التمهيد للمصيبة ) گـوريز (:
بعد �سهادة االإمام احل�سني Q ارتفعْت يف ذلك الوقت ُغربٌة 

�سديدٌة �سوداُء ُمظلمٌة، فيها ريٌح حمراُء، ال ُيرى فيه عنٌي وال اأثر، 

1- الق�سيدة البن اأبي احلديد املعتزيّل.  
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 َظّن القوُم اأّن العذاب قد جاَءهم. فلبثوا كذلك �ساعًة، ثّم 
ّ

حتى

اجنلت الغربة عنهم.

رب احل�سنُي بُن  وعن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q: اأّنه قال: »ملّا �سُ

علي بال�سيف و�سَقط، وابُتِدَر لُيقطَع راأ�سُه، نادى ُمناٍد من ِبطنان 

العر�ض: اأال اأّيتها االأّمة املتحرّية ال�ساّلة بعَد نبّيها، ال َوّفقكم اهلل 

 وال فطر – ثّم قال - : ال َجرم – واهلل – ما ُوّفقوا، وال 
ً
الأ�سحى

.»Q 
ّ

يَوّفقون حتى يثور ثائُر احل�سني بن علي

المصيبة:
وكيف يوّفقون وقد اأقَبَل القوُم على �سلِب احل�سني Q، فلم 

 -
ّ

 اأّن بجدل بن �سليم الكلبي
ّ

ُيبقوا للح�سنِي �سيئاً اإاّل �سلبوُه، حتى

لعنه اهلل- ملّا مل يجد �سيئاً ي�سلبه، نظر واإذا بخامت يف خن�سِر احل�سنِي 

Q، كّلما عاجله ليخرجه مل يتمّكن؛ الأّن الدماء والرتاب قد 

اإ�سبَع   جُمدت عليه، فتناول قطعة �سيف اإىل جانبه، و�سار يحزُّ 

َل االإ�سبَع واأخَذ اخلامت1. احل�سنِي Q اإىل اأن َف�سَ

كاأّن بزينَب تخاطُبُه:

1- والظاهر ان هذا غري اخلامت الذي اأو�سى به االإمام  Q اإىل ولده علي بن احل�سني Q فجعل خامته يف اإ�سبعه 

.Q  وفو�ص اإليه اأمره كما عن االإمام ال�سادق
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باعه للموت  ومد  اأغم�سله  يخايب خلي اخويه اح�سني �ساعه

تظهر اح�سني  روح  ابراح  دخّلي  اطباعه احللوه  النبي  ابن 

وبعَد ذلَك نادى عمُر بُن �سعٍد يف اأ�سحاِبِه: َمن ينتدُب للح�سنِي، 

ه و�سدَره؟ فانتدب منهم ع�سرًة، فدا�سوا َج�َسَد 
َ
فيوطئ اخليَل ظهر

ُه و�سدَرُه، وقالوا 
َ
وا ظهر احل�سنِي Q بحوافِر خيِلِهم حّتى َر�سُّ

احل�سنِي   
َ
ظهر بخيوِلنا  وطاأنا  الذين  نحُن  مفتخرين:  زياٍد  البن 

Q حّتى طحّنا جناِجَن �سدِره )يعني كانت ُت�سمُع اأ�سواَت 

..)Q تك�سرِي اأ�سالِع اأبي عبِد اهلل

َما فيُكم م�سلٌم 
َ
واأخُتُه زينُب واقفٌة تنظُر وت�سُرُخ وتقول: يا قوُم، اأ

هْت نحو اأهِلها وناَدْت: َيدُفُن هذا الغريب؟!كاأّن بها توجَّ

او�ساف املوت روعه بعد روعه يهلنه اح�سينكم ر�سوا ا�سلوعه

تي�سر عينه  بعد  يخافنها  ادموعه اوت�سكب  لعياله  ي�سد 

ِه احل�سنِي  َة عندما يقوُل جلدِّ وُيروى اأنَّ هذا ما اأبَكى االإماَم احلجَّ

اخليوُل  تطوؤَك  ريعاً  �سَ االأر�ِض  اإىل  »وهويَت  الناحيِة:  زيارِة  يف 

بحوافِرَها، وَتعلوَك الطغاُة ببواِتِرها« اإىل اأن يقول: »فلئن اأخرتني 

الدهور، وعاقني عن ن�سرك املقدور، ومل اأكن ملن حاربك حمارباً، 

وم�ساًء،  �سباحاً  فالأندبّنك  منا�سباً،  العداوة  لك  ن�سب  وملن 
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والأبكنّي عليك بدل الدموع دماً، ح�سرًة عليك وتاأ�ّسفاً على ما 

ة االكتياب«. دهاك وتلّهفاً، حتى اأموت بلوعة امل�ساب وغ�سّ

اأقول �سّيدي يا بَن احل�سن: متى الفرُج؟ متى ننادي؟ يا لثاراِت 

احل�سنِي... »اأين الطالب بدم املقتول بكربالء«..

وينادي  واملقام  الركن  بني  قام   | القائم  ظهر  اإذا  اأّنه:  يروى 

القائم،  االإمام  اأنا  العامل  اأهل  يا  اأال  االأّول:  خم�سة:  بنداءات 

 املنتقم، الثالث: اأال يا 
1

الثان: اأال يا اأهل العامل اأنا ال�سم�سام

اأهل العامل اإّن جّدي احل�سني قتلوه عط�ساناً، الرابع: اأال يا اأهل 

اأال يا  Q طرحوه عرياناً، اخلام�ض:  اإّن جّدي احل�سني  العامل 

اأهل العامل اإّن جّدي احل�سني Q �سحقوه عدواناً.

وترك ياملذخور  بالثار  وخذ  اآه ينجل الع�سكري عيف النوم واترك

الغا�سريه بحرب  جدك  �سدر  وترك ادو�ض  اميه  خيول  عالما 

الَفظيَعة ــِف  الــطَّ ِلَوقعِة  رَبَت )�سّيدي( ماذا ُيهيُجَك اإْن �سَ

الَفِجيَعة ِتلَك  ِمن  ِباأَم�ضَّ  َفجيَعٌة  ــــيُء  َتِ اأتــــَرى 

ُلوَعه َخيُل الِعدى َطَحَنْت �سُ الَثى على  احُل�سنُي  َحيُث 

1 - ال�سم�سام: ال�سيف القاطع الذي ال ينثني.
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مجلس حرق الخيام 
وفرار بنات الرسالة

ا َحى احَلْرِب يف َوْجِه الكتيبِة َغربَّ �سُ َفَطامَلا اجلبنِي  ُمْغرَبَّ  مُيْ�ِض  فاإْن 

را فقد َراَع َقْلَب املوِت حتَّى َتفطَّ َقْلُبُه َر  تفطَّ ظماآناً  َيق�ِض  واإْن 

َواأَ�ْسَجُع من َيقتاُد للَحْرِب َع�سكرا كرميًة وُن  َي�سُ َمْن  اأَْحَمى  وهو  �َسطا 

اأَثَّرا املوِت  ويف  فيها  َوُمْرَهُفُه  َق�َسى بعَد ما ردَّ ال�ُسُيوَف على الَقنا

َتعّثا ما  ِه  َكفِّ يف  َوَقاِئُمُه  ُه َحدُّ الهاِم  ماَت يف  َ حتىَّ  تعثَّ

را ِح الَهيجاَء حّتى َتَك�سَّ فلم َيرْبَ ُه رْبَ كاأنَّ اأخاُه ال�سيَف اأْعِطَي �سَ

را فا لَتفطَّ مِّ ال�سَّ ولو كاَن من �سُ َقْلُبُه رْبِ  ال�سَّ من  َمفطوراً  اهلُل  لُه 

ا ُت�َسريَّ اأْن  فِتياِنها  على  َيعزُّ  ويف ال�سبِي ِمَّا َي�سطفي اخِلْدُر ِن�ْسوٌة

َتُردُّ عليها َجْفَنها ال على الَكرى ت بنوِمها َحَمْت ِخْدَرها َيْقَظى َوَودَّ
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ا فلْم َيَدْع ِعماداً لها اإِالَّ وفيِه َتعثَّ اأعمى الطفِّ  يوَم  الدهُر  َم�سى 

رى ومل َتدِر قبَل الطفِّ ما الِبيُد وال�سُّ َقْفرٍة ببيداَء  املَ�ْسَرى  َمها  وَج�سَّ

1

را اإىل اأن َبَدْت يف الغا�سريِة ُح�سَّ ها ومل َتَر حتَّى عيُنها ِظلَّ �َسْخ�سِ

احلني وين  هلي  وانادي  واليمني ي�سره  عن  التفت 

انا خمدرة عبا�ض وح�سني

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:
تتّبع  الآل حمّمد؛ حيث  العداوة  �سديد   

ّ
العبا�سي املن�سور  كان 

اآثارهم وقتل الكثري منهم، وو�سع اآخرين منهم يف اال�سطوانات، 

اأبناء احل�سن  من  واأباد جمعاً كثرياً  عندما بنى عا�سمته بغداد، 

مقدار   O فاطمة  اأوالد  لقد هلك من  يقول:  وكان   Q

مائة وقد بقي �سّيدهم واإمامهم فقيل له: من هو؟ قال: جعفر بن 

.Q حمّمد ال�سادق

العراق ويف كّل  اإىل  به  فيوؤتى   ،Q االإمام  يبعث على  وكان 

 ،Q ة يهّم بقتله، لكن اهلل كان يحول بينه وبني قتل االإمام
ّ
مر

وبلغ من حقده اأّنه اأمر عامله على املدينة حمّمد بن �سليمان اأن 

يحرق على اأبي عبد اهلل ال�سادق Q داَره، فجاء هو وجماعته 

1- الق�سيدة لل�سّيد حيدر احلّلي رحمه اهلل. 
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باحلطب اجلزل، وو�سعوه على باب دار ال�سادق Q، واأ�سرموا 

، ت�سايحن العلويات 
1

الّنار ما يف الدهليز الّنار، فلّما اأخذت  فيه 

 Q داخل الدار، وارتفعت اأ�سواتهّن، فخرج االإمام ال�سادق

وعليه قمي�ض واإزار، ويف رجليه نعالن وجعل يخمد الّنار ويطفئ 

احلريق، حّتى ق�سى عليها، فلّما كان الغد دخل عليه بع�ض �سيعته 

ي�سّلونه، فوجدوه حزيناً باكياً فقالوا: ّما هذا التاأّثر والبكاء، اأِمن 

ة؟ )لي�ست 
ّ
جراأة القوم عليكم اأهل البيت، ولي�ض منهم باأّول مر

ة االأوىل التي حترق فيها دوركم(.
ّ
هذه هي املر

اإىل  نظرت  الدهليز،  ما يف  الّنار  اأخذت  ملّا   :Q االإمام  فقال 

ومن  حجرة،  اإىل  حجرة  من  الّدار  يف  يرتاك�سن  وبناتي  ن�سائي 

جّدي  عيال  روعة  فتذّكرت  معهّن،  واأنا  هذا  مكان،  اإىل  مكان 

واملنادي  عليهّن  القوم  هجم  ملّا  عا�سوراء  يوم   ،Q احل�سني 

ينادي: اأحرقوا بيوت الظاملني.

المصيبة:
القوم على نهب  ت�سابق   Q رع احل�سني  ملّا �سُ اأّنه  ُروي  نعم؛ 

بيوت  اأحرقوا  بجي�سه  ينادي  �سعد  وابن  ن�سائه،  و�سلب  رحاله 

الن�ساء واالأطفال على  ِت 
ّ
ففر الّنار يف اخليام  فاأ�سرموا  الظاملني، 

وي�سرخون:  ببع�ض  بع�سهم  يلوذون  وهم  البيداء،  يف  وجوههم 

1- الدهليز - بك�ص الدال- ما دخل عن باب الدار املمتد بينه وبني �سحن الدار
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حرق بالّنار من اأطفال 
ُ
واجّداه واحمّمداه وااأبتاه، يقول الرواة: اأ

احل�سني ما يقرب من ع�سرين طفل وطفلة يوم عا�سوراء، يقول 

ت�ستعُر  والّنار  اخليمة،  من  هاربة  طفلة  راأيت  م�سلم:  بن  حميد 

مّني  راأت  ملّا  عنها،  الّنار  واخمدُت  بها  فلحقُت  ثيابها،  باأطراف 

اأم علينا؟ فقلُت  لنا  اأنت  يا �سيخ  ال�سنع اجلميل، قالت:  ذلك 

لها: ُبنّية اأنا ال لكم وال عليكم، قالت: يا �سيخ هل قراأت القراآن؟ 

ا اْلَيِتيَم َفاَل  مَّ
َ
قلُت: نعم، قالت:يا �سيخ هل قراأت قوله تعاىل{َفاأ

} قلُت: نعم قراأتها، قالت: يا �سيخ واهلل اأنا يتيمة احل�سني، 
ْ
َتْقَهر

من  ُبنّية هل  بك،  ال�سوء  ريد 
ُ
اأ اإّن ال  تخايف  ُبنّية ال  لها:  قلت 

والدي  ُدّلني على ج�سد  �سيخ  يا  قالت:  فاأق�سيها لك؟  حاجة 

اأبي  م�سرع  على  اأوقفتها  امليدان،  اإىل  بها  قال: جئُت  احل�سني، 

عبد اهلل، قلُت لها: ُبنّية هذا ج�سد اأبيك احل�سني، فلّما راأته جثًة 

بال راأ�ض، وقعت عليه تنادي: اأبه يا اأبه من الذي قطع وريديك، 

الليل  اأظلم  اإذا  – اأبه  اأيتمني- على �سغر �سني  الذي  اأبه من 

فمن الذي يحمي حمانا.

وياك يح�سني  للحرب  اأخذنه  انروح كل احنه فداياك  يبويه 

واگـولن �سافر او يومني ي�سدر اأهي غيبه يبويه واگـعد اأنعاك

- ويف موقف اآخر– يقول حميد بن م�سلم: راأيت امراأة واقفة 

على باب خيمة، والّنار ت�ستعر باأطراف هذه اخليمة، ولكن هذه 
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املراأة تارة تدخل اإىل اخليمة وتارة تخرج منها، فتقدّمُت اإليها قلُت 

لها: اأَمَة اهلل الّنار الّنار ما وقوفك اإىل جانب هذه اخليمة امل�ستعلة 

بالّنار؟ فالتفتت اإيّل وقالت: اإّن لنا علياًل يف هذه اخليمة- تعني 

االإمام زين العابدينQ-، دخلوا عليه وهو م�سّجى على نطع 

د ال�سمر �سيفه ليقتله 
ّ
ال ي�ستطيع النهو�ض من �سّدة املر�ض، فجر

املري�ض؟  هذا  اأتقتل  اهلل  �سبحان  يا  م�سلم:  بن  له حميد  فقال 

فقال ال�سمر: لقد اأمرنا االأمري بقتل اأوالد احل�سني، فجاءت عّمته 

زينب O ورمت بنف�سها عليه وقالت: اإن اأردمت قتله فاقتلون 

معه، وبينما هم كذلك اإذ دخل عمر بن �سعد ف�سحن الن�ساء يف 

وجهه وبكني، فقال لل�سمر: دعه و�ساأنه فلّما خرج عمر بن �سعد 

 
ً
�سحبوا النطع من حتت االإمام زين العابدينQ وتركوه ملقى

على االأر�ض..

ويف ُكعوِب الَقنا َقالوا الَبَقاَء َلَكا �ِسياُطُهُم ِمنهم  ِعَياَدَتُه  كانت 

واأوطاأوا ِج�سَمُه ال�َسعَداَن واحَل�َسَكا لُه املُعدَّ  َطَع  النَّ فانتَهُبوا  وُه  َجرُّ

قِم َقْد ُنِهَكا ِته وال�سُّ ِمن ُطوِل ِعلَّ ُلَقًى الَعاِبديَن  ِلَزيِن  َواَلهَفَتاُه 
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مجلس حمل آل 
الرسول على النياق

ــرُي ــاَم نَ�س ــَف واحُل�َس اإِالَّ املَُثقَّ ــِم �َساَل َوَما َلُه ي باأَبي اأَبيَّ ال�سَ

وُر ــُه الطُّ ــوى ُلقًى فانَدكَّ من فه ــَم َمنّيٍة ــه االأقداُر �َسْه ْت ل َزجَّ

ــا كافوُر َن ــن اأََرِج الثَّ ــِه ِم وعلي َما باأبي القتيَل وَغ�ْسُلُه َعَلُق الدِّ

ــُدوُر ــُه �سُ ــيِّ من ــلُّ للَخط وُتَب ْدِرِه ــُل ب�سَ ــاآَن َيْعَتِلُج الغلي ظم

ــوُر َم�ست ــا  ه بطيِّ ــيِّ  النب ــرُّ  �ِس وَغَدْت تدو�ُض اخليُل منه اأَ�سالعاً

ــَداِة َغيوُر ــنَي الِع ــو كاَن ما ب ل وثواَكٌل ُي�سِجي الَغُيوَر َحنيُنها 

ــَرِم االإلِه �ُسُتوُر فُهِتكَن ِمْن َح َحَرٌم اِلأَْحَمَد قد ُهِتْكَن �ُسُتوُرها

ــَثى الطفوِف َعفرُي وكفيُلها ب وِع با�سِم َكفيلها َهَتَفْت َغَداَة الرَّ
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وتغوُر دونَها  َتْخُطُف  ْهُب  وال�سُّ ما الَحَظت عنُي الِهاَلِل َخَياَلها

ــوُر ــاِح ُعُث م ــلِّ الرِّ ــاُه يف ِظ اأَْلَق ى نحَوها حتَّى الن�ِسيُم اإذا َتَخطَّ

والنوُر نا  ال�سَّ ها  ي�سرُتُ كال�سم�ِض  َوْجُهها ــِة  ريَّ الغا�سِ ــوِم  بي فبدا 

1

وَكفوُر ــٌت  �ساِم ــا  ليه اإِ ــْر  َيْنُظ ــو اأنَّها ُنِعَيْت ومل َفَغَدت َتَودُّ ل

نهرها يجري  كربله  وابدمهم  نهرها زينب  َك�ست  حاله  ابيا 

اأو خذوها امي�سره البن الدعيه ال�سمر يح�سني من بعدك نهرها

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:
 Q اأمري املوؤمنني  حّدث يحيى املازن قال: »كنت يف جوار 

يف املدينة مّدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي ت�سكنه زينب 

O ابنته، فال واهلل ما راأيت لها �سخ�ساً وال �سمعت لها �سوتاً، 

تخرج   P اهلل  ر�سول  جّدها  لزيارة  اخلروج  اأرادت  اإذا  وكانت 

�سمالها  عن   Q واحل�سني  ميينها  عن   Q واحل�سن  لياًل، 

واأمري املوؤمنني Q اأمامها، فاإذا قربت من القرب ال�سريف �سبقها 

 Q فاأخمد �سوء القناديل، ف�ساأله احل�سن Q اأمري املوؤمنني

اأختك  �سخ�ض  اإىل  اأحد  ينظر  اأن  اأخ�سى  فقال  ذلك  عن  ة 
ّ
مر

زينب«.
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المصيبة:
اأقول �سّيدي يا اأمري املوؤمنني:

لكي ال ُيرى يف الليِل حتَّى خيالُها اأخُمِمُد �َسْوَء البيِت عن �سخ�ِض زينٍب

ِحَجاُلَها ِمنها  ابُتزَّ  كيَف  َبناُتَك  َرْت ِف عيُنَك اأب�سَ متّنيُت يوَم الطَّ

اأبرزت كرميتك ملّا اأ�سبحوا يوم احلادي ع�سر،  اأقول �سّيدي لقد 

بنات  اإىل  العجف  النياق  وقّدموا  االن�سراف،  القوم على  وعزم 

ر�سول اهلل P، ونادوا هلّموا واركبوا فقد اأمر ابن �سعد بالرحيل، 

خرجت زينب واأقبلت على عمر ابن �سعد قائِد جي�ض ال�سالل 

االأجانب  هوؤالء  تاأمر  �سعد،  بن  يا  اهلل وجهك  �سّود  له:  وقالت 

اأن يركّبونا ونحن ودائع ر�سول اهلل P؟ قل لهم فليتباعدوا عّنا، 

 O ب بع�سنا بع�ساً، فتباعدوا عنهم، وجعلت زينُب ونحن يركِّ

با�سمها  واحدة  كّل  تنادي  واالأطفال،  العيال  تركب  بنف�سها 

وتركبها حتَّى رّكبت اجلميع، ثّم اأقبلت اإىل االإمام زين العابدين 

Q وقالت له: قم يا بن اأخي واركب الناقة، قال لها: اركبي 

اأنت اأّواًل ودعيني وهوؤالء القوم. 

نعم يروى اأّنها ملّا اأقبلت اإىل ناقتها لرتكب، والتفتت مينة وي�سرة فلم 

تر اأحداً يعينها على الركوب، تذّكرت عّزها وجاللها، يف ذلك 

 
ّ

العلقمي نهر  جهة  اإىل  وجهها  وحّولت  احلزن،  بها  هاج  الوقت 
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ونادت ب�سوت حزين: اأخي اأبا الف�سل اأنت الذي اأركبتني يوم 

ب اأختك زينب؟ خروجنا من املدينة، فَمن االآن يركِّ

جرح قلبي على ال�سجاد من ون يحادي الظعن وين الظعن منوين

مطيه گـايديل  عبا�ض  عقب  اأنا وين و�سمر ياخلك من وين

وملّا �سمع زين العابدين Q ندبتها الأخيها، مل يتمالك نف�سه 

دون اأن قام اإليها وهو يرتع�ض من املر�ض، وقال لها: عّمتاه لقد 

ك�سرِت قلبي وزدِت كربي، وثّنى لها ركبته لريّكبها فارتع�ض من 

ال�سعف و�سقط اإىل االأر�ض، قال الراوي:

زين  االإمام  وبقي  واأركبتها،   O فاطمة  َمة 
َ
اأ ة  ف�سّ فاأقبلت 

يقدر  فلم  عجفاء  ناقة  على  واأركبوه  اإليه  اأقبلوا   Q العابدين 

على الركوب، و�سار يتمايل مينة وي�سرة، فاأخربوا عمر ابن �سعد 

وقالوا له: ما ن�سنع بهذا العليل فاإّنه مل ي�ستطع على الركوب؟ 

اإليه  فاأقبلوا  الناقة،  بطن  حتت  من  رجليه  قّيدوا  اللعني:  فقال 

وقّيدوه وحملوه مقّيداً مغّلال..

حرمه بال وايل وال�سمر يربايل عندك يابو فا�سل يا خوي اأ�ستكي حايل

تر�سى يذلون ولل�سام يهدون والليحدي للناقة زجر عبا�ض يا عيون

عگبك يا واليها يا ويلي عليها خويه الفواطم بالدرب منهو الليباريها

تر�سى يذلون ولل�سام يهدون وتروح تاليها بي�سر عبا�ض يا عيون
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 Q لذا هذه امل�سائب انطبعت يف �سدر االإمام زين العابدين

ال�سنني، حتى  بكاوؤه ع�سرات   
ّ
ا�ستمر لهذا  تفارق خمّيلته،  ومل 

قال له اأبو حمزة الثمايّل م�سّلياً له: القتل لكم عادة وكرامتكم 

من اهلل ال�سهادة، فقال له: �سكر اهلل �سعيك يا اأبا حمزة، �سدقت، 

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

قبل  �سبيت  مّنا  اأّن خمّدرة  اأذناك  �سمعت  اأم هل  عيناك،  راأت 

يوم عا�سوراء، يا اأبا حمزة واهلل ما نظرت اإىل عّماتي واأخواتي اإاّل 

وخنقتني العربة..

مثل امل�سيبة اللي دهتنا حّمد ان�ساب قلبي يبو حمزة تراه اتفّطر اوذاب

البيد زلزلوا  بالغا�سرية  ق�سروا  ما  ما نك�ست را�سي الجل ذيك ال�سناديد

رِب َقا�ِسياً ُيَعاِن ُموِجَع ال�سَ اأ�ِسرياً  َداً اَد اأ�سَحى ُمَقيَّ اأَخي َلو َتَرى ال�َسجَّ

َحاِلَيا اليوَم  َتنُظُر  اً  َحيَّ َفليَتَك  رُت َمرَمًى ِللَحواِدِث واالأَ�َسى اأخي �سِ
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مجلس مشاهد عن الرأس الشريف 
Q والرباب زوجة الحسني

َمقروُح االأ�َسى  اأَمَلِ  والقلُب من  َم�سفوُح دمُعها  عربى  العنُي 

واأنوُح حمّمٍد  اآَل  اأبِك  مل  اإذا عا�سورا  يوَم  ِمثِلي  ُعذُر  ما 

َذبيُح وهَو  الطفِّ  باأر�ِض  �ِسلواً  اأم كيَف ال اأبكي احل�سنَي وقد َغَدا

َم�سفوُح َوَدمُعها  َتنوُح  ُكلٌّ  َحوِله ِمن  حوا�سٌر  والطاهراُت 

َمقروُح قلُبها  الرزايا  وِمَن  هذي تقوُل اأَِخي َوَهِذي والدي

َيفوُح ِمنُه  والِطيُب  ِبدماِئِه  ٌخ مَّ اأَ�َسِفي ِلذاَك ال�سيِب َوهَو ُم�سَ

كال�َسم�ض يف اأُُفِق ال�َسماِء َيلوُح اأَ�َسِفي ِلذاَك الوجِه ِمن َفوِق الَقَنا

ُجروُح َلديِه  َجاِرَحٍة  وِبُكلِّ  ٌع اأَ�َسِفي ِلذاَك اجل�سِم َوهَو ُمِب�سَّ
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َت�سيُح وهي  االأ�سالَء  ُل  وُتَقبِّ ِبُحرَقٍة َعليِه  َتبِكي  وَلَفاِطُم 

َتنوُح َعليِه  َولَهى  َو�ُسكينٌة  َم�سبيٌة حا�ِسراً  ُتَولِوُل  َظلَّْت 

َمفتوُح اِئبي  َم�سَ ليوِم  باٌب  اإنَّه يوُمك  َكاَن  ال  َواِلِدي  َيا 

 1
طريُح بكربالِء  واأنَت  اأ�سرى  اأترى نَ�سرُي اإىل ال�ساِم َمَع الِعَدى

علينه الغاره  تهجم  من  بينه يح�سني  من  يت  و�سّ

يبويه انته ان�سبت واحنه ان�سبينه البدينه �سنهو  حرم  وحنه 

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:

اأّيام،  ثالثة  الدنيا  اأظلمت   Qاحل�سني االإمام  �سهادة  بعد 

قامت،  القيامة  اأّن  الّنا�ض  ظّن  حتى  عظيماً،  �سواداً  وا�سوّدت 

وبدت الكواكب ن�سف النهار، واأخذ بع�سها ي�سرب بع�ساً، ومل 

ال�سم�ض  نور  الكون وال ميحى  يتغرّي  ال�سم�ض، وكيف ال  نور   
َ
ُير

داً 
ّ
والقمر، وقد ُتِرك �سّيُد �سباب اأهل اجلّنة على وجه ال�سعيد جمر

 كّل مثلة! ولقد راأته الرباب على 
ّ

ومّثلوا بذلك اجل�سد القد�سي

تلك احلالة وما فارقها راأ�سه طيلة م�سريها يف ال�سبي..

1- الق�سيدة الأبي احل�سن اخلليعّي رحمه اهلل. 
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وهو  بالراأ�ض   
ّ

علي وا 
ّ
فمر يل  غرفة  يف  كنت  اأرقم:  بن  زيد  قال 

َياِتَنا  ِقيِم َكاُنوا ِمْن اآَ
َّ
َحاَب اْلَكْهِف َوالر �سْ

َ
نَّ اأ

َ
َت اأ

ْ
ْم َح�ِسب

َ
يقراأ: {اأ

راأ�سك  اهلل  ر�سول  ابن  يا  واهلل  وقلت:  �سعري  فوقف  َعَجًبا}، 

اأعجب واأعجب.

المصيبة:

 Q قال هالل بن معاوية: راأيت رجاًل يحمل راأ�ض احل�سني

ق اهلل بني حلمك 
ّ
قت بني راأ�سي وبدن، فر

َّ
والراأ�ض يخاطبه: فر

وعظمك وجعلك اآيًة ونكااًل للعاملني، فرفع ال�سوط واأخذ ي�سرب 

الراأ�ض حّتى �سكت. 

فالتفتت زينب O فراأت راأ�ض اأخيها، ف�سربت جبينها مبقّدم 

اإليه  واأوماأت  قناعها،  حتت  من  يخرج  الدم  �سار  حّتى  املحمل 

بحرقة وجعلت تقول:

ُغروبا َفاأبَدى  َخ�ْسُفُه  َغاَلُه  َكَمااًل ا�ستتّم  ملّا  هالاًل  يا 

َمكُتوبا ُمَقّدراً  َهذا  كان  فوؤاِدي �سقيَق  يا  توّهمُت  ما 
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جال�سة   O زينب  بينما  خربة،  يف  زياد  ابن  و�سعهم  ثّم 

واليتامى حولها واإذا بامراأة قد اأقبلت وهي حتمل طبقاً فيه طعام، 

ما  العقيلة:  لها  فقالت   ،O زينب  احلوراء  يدي  بني  و�سعته 

، اإْذ اإّن 
َّ

َمة اهلل؟ قالت لها: �سّيدتي هذا نذر َعَلي
َ
هذا الطعام يا اأ

�سارى اإىل هذه البلدة 
ُ
نذرُت هلل تعاىل اأّنه كّلما جيء ب�سبايا اأو اأ

َمة اهلل ومِلَ هذا 
َ
طعمهم – مبا اأ�ستطيع – فقالت لها احلوراء: اأ

ُ
اأ

�سيب مبر�ض 
ُ
النذر؟ قالت – �سّيدتي – اإِّن يل ولداً واحداً وقد اأ

اأبي   ابن 
ّ

ع�سال فحملُتُه اإىل �سّيدي وموالي اأمري املوؤمنني علي

طالب Q، و�سكوت اإليه اأحوايل، فقال يل: خذيه اإىل ولدي 

احل�سني Q، فجئُت به اإىل موالي احل�سني، فدعا له احل�سني 

اأ�سنع  واأنا   ،Q بالعافية فعافاه اهلل تعاىل بربكة دعاء احل�سني 

 –  Q �سّيدي احل�سني  بثواب  والفقراء  لليتامى  الطعام  هذا 

 Q احل�سني  راأيت  اإذا  اهلل  َمَة 
َ
اأ وقالت:   – احلوراء  فبكت 

اهلل  َمنَّ  الذي  وهو  اأعرفه،  ال  وكيف  �سّيدتي  قالت:  تعرفينه؟ 

َمَة اهلل 
َ
على ولدي بال�سفاء بربكته، فقالت احلوراء زينب O: اأ

ارفعي راأ�سك وانظري اإىل باب ق�سر االإمارة، رفعت املراأة راأ�سها 
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واإذا براأ�ض احل�سني Q من�سوب على باب الق�سر.

 اإذاً ما حال الرباب وقد راأت تلك امل�سائب، فمن حّقها اأن متوَت 

َكَمداً على احل�سني Q، فقد عا�ست الرباب بعد االإمام احل�سني 

Q يف حزن واأ�سى وبكاء ونياحة، ما هداأت من البكاء لياًل 

اإىل  كاملة  �سنة  تبكي  بقيت  اأّنها  الروايات  بع�ض  نهاراً، ويف  وال 

اأن ماتت، يقولون ملّا رجعت اىل املدينة مع ال�سبايا اأزالت �سقف 

بيتها، وما ا�ستظّلت بعد احل�سني Q ب�سقف اأبداً، كانت تل�ض 

يف حرارة ال�سم�ض وبني يديها ابنتها �ُسكينة تخاطبها: اأين م�سى 

عّني وعنك احل�سني Q ... ويلي..

ــون ويج ــون  الريح ــد  ونا�س ــون ــى درب الظع لـگـعـــد عل

ــد مدفون ــي باللح ــا غايب وان ــون يلف ــاب  غي ــا  له ــن  كلم

يح�سني منته نور العيون

دخل رجل على االإمام زين العابدينQ فوجد امراأة جال�سة 

يف حرارة ال�سم�ض فظنَّ اأّنها جارية، التفت اإليه وقال: �سّيدي لو 
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اأذنت لهذه اجلارية اأن تقوم عن حرارة ال�سم�ض اإنّها حمِرقة، فلو 

العابدين  زين  االإمام  �سمع  فلّما  اهلل،  ر�سول  بن  يا  عنها  عفوت 

Q كالم هذا الرجل حتادرت دموعه على خّديه، وقال له: 

احل�سني  والدي  زوجة  الرباب  هذه  جارية،  هذه  لي�ست  هذا  يا 

Q، اآَلت اأاّل ت�ستظلَّ بعد احل�سني Q حتت �سقٍف اأبداً..

ويلي..كاأّن بها..

الروح واتلف  اعيون  واعمي  ي العمر بالنوح لنوحن وگـ�سّ

م�سفوح الرتبان  على  ودمه  ا�سلون ال�سرب وح�سني مذبوح

تقول  راأ�سها  على  تقف   O زينب  العقيلة  اإليها  تاأتي  كانت 

لها  فتقول  فاإّنها حمرقة،  ال�سم�ض؛  قومي عن حرارة  رباب  لها: 

الرباب: �سّيدتي ال تلوميني اإّن نظرت اإىل ج�سد العزيز اأبي عبد 

اهلل ت�سهره ال�سم�ض على رم�ساء كربالء..

وارد ا�سيل را�سي بيكم اردود ي�سري النوب دهري بيكم ايعود

االأكرب اجروح  اردود  وتتالمي  وترد اكفوف ابو فا�سل للزنود

اوهم يلفي الفرح وانزع اهدومي ال�سود
يا مفگود هم  بيك الزمان ايعود
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وهم طيبه الليايل وترد لينه اردود

ِنرَيانَا الَقلِب  �ُسَويَدا  يف  ُفوا  وَخَلّ باالأم�ِض كانوا َمعي واليوَم َقد َرَحلوا

َريَحانَا الَطفِّ  َطريَق  اَلأزَرَعنَّ  َرَجُعوا َواإْن  َعادوا  َلِئن  َعليَّ  نَْذٌر 
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مجلس مرور املوكب الحسينيّ 
على مصارع الشهداء

َدى احُلَجِج اخَلوايل َيُرنُّ ِبها �سَ َخَوايل ُمقِفرٌة  املجِد  ُربوُع 

الِنباِل ِلغا�ِسيِة  َغَر�ساً  َغَدا  ِفهٍر نَبيُل  َوهَو  ال�ِسبِط  َغداَة 

اِل اُل على الِن�سَ رت الِن�سَ تك�سَّ �ِسهاٌم اأ�سابتُه  اإذا  َف�ساَر 

ماِل ال�سِّ من  اأََرقُّ  �سمائُلُه  َوجٍه ِبَطْلِق  الُوفوَد  يلَقى  َفتًى 

بالُزالِل َيطَفُح  العذُب  ـُفراُت  َعِجْبُت ميوُت ِمن ظماأٍ ويجِري الـ

الِرماِل َعلى  الُنجوُم  َتهِو  ومل  َوْجٍه رِّ  حِلَ ِللرِماِل  َوَيهوِي 

ايل �سَ ال�َسم�ِض  َحرِّ  بَهجرِي  له  ويبقى مثَل قرِن ال�َسم�ِض ِج�سٌم
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احِلَجاِل مَن  َت�سَت�سِيُط  ْت  َتَبدَّ َطَه ْهِر  للطُّ َم�سونٍَة  َوُربَّ 

َدالِل من  َب  تعقَّ ِلُبكاً  فيا  ِدلٍّ ُعَقْيَب  بالُبكاِء  َوُتِه�ُض 

الَبوايل َمِ  الرِّ َم�ْسَمَع  َر  َوَفجَّ نَعياً الدهِر  �َسمَع  �َسكَّ  َونَاٍع 

الكماِل عند  َخ�سُفُه  َعَراُه  َبدٍر مِبَحاِق  ُمْعِلناً  يطّوُح 

1
َوِهيَل الرُتُب منُه على الِهالِل  ريٌح �سَ ال  راٌح  �سِ له  َل�ُسقَّ 

وراها اخوتها  عالظّلت  واأحن  واراها دامي  كربله  اأ�ساهد 

الوطيه اعله  تّيام  ثلث  او  وراها ليها  رد  ال�سجاد  علي 

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:

ملّا �َسريَّ ابن �سعد الروؤو�ض اإىل الكوفة، اأقام مع اجلي�ض اإىل الزوال 

من اليوم احلادي ع�سر، فجمع قتاله و�سّلى عليهم ودفنهم، وترك 

معه  ومن   ،P االأكرم  الر�سول  وريحانة  اجلّنة  اأهل  �سباب  �سّيد 

من اأهل بيته و�سحبه بال غ�سل وال كفن وال دفن، ت�سفي عليهم 

ال�سبا ويزورهم وحو�ض الفال.

1- الق�سيدة لل�سّيد اإبراهيم الطباطبائّي رحمه اهلل.



33

جمّزرين،  اأهله  اإىل  نظر  ملّا  ّنه  فاإ  Q احل�سني  بن  علي  واأّما 

وتن�سّق  ال�سماوات،  لها  تنفطر  بحالة  الزهراء،  مهجة  وبينهم 

 اجلبال هّداً، عظم ذلك عليه وا�ستّد قلقه، فلّما 
ّ
االأر�ض وتخر

اأخذت   L
ّ

علي بنت  الكربى  زينب  منه  ذلك  تبّينت 

وفيما  ب�سربه  اجلبال  توازن  ال  الذي  وهو  وت�سرّبه،  ت�سّليه 

له: قالت 

»ما يل اأراك توُد بنف�سك يا بقّيَة جّدي واأبي واإخوتي، فواهلل اإّن 

هذا لعهٌد من اهلل اإىل جّدك واأبيَك ولقد اأخَذ اهلل ميثاَق اأنا�ٍض 

ال تعرفهم فراعنُة هذه االأر�ض، وهم معروفون يف اأهِل ال�سماواِت 

جة فيوارونها، 
ّ
اأّنهم يجمعون هذه االأع�ساِء املقّطعِة واجل�سوم امل�سر

وين�سبون بهذا الطّف َعَلماً لقرب اأبيك �سّيد ال�سهداء ال ُيدر�ُض 

اأثُره، وال مُيحى ر�سُمه على كروِر الليايل واالأّيام، وليجتهدّن اأئّمُة 

اإاّل  اأثُرُه  يزداُد  فال  وتطمي�ِسِه  حمِوِه  يف  ال�سالِل  واأ�سياع  الكفِر 

علّواً«.

مُهولة م�سائباً  �سابرْت  كْم  العقلية ــنــِب  زي ــرُب  �ــسَ هلِل 
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المصيبة:

نعم �سارت زينب O ومعها عياالت االأ�سحاب- وكنُّ ع�سرين 

امراأة- و�سرّيوهن على اأقتاب اجلمال، بغري وطاء كما ي�ساق �سبي 

الرتك والروم، وهن ودائع خري االأنبياء ومعهن ال�سّجاد علي ابن 

- وعمره ثالث وع�سرون �سنة- وهو على بعري   Q احل�سني 

�سالع بغري وطاء وقد اأنهكته العّلة، ومعه ولده الباقر Q وله 

�سنتان و�سهور.

مٌّ تنظر اإىل 
ُ
ت على جثث القتلى، اأ

ّ
ويا لهول ما راأت الن�ساء ملّا مر

خت 
ُ
 على وجه االأر�ض والدماء تري من ج�سده، واأ

ً
ولدها ملقى

 على 
ً
 على ميينه وهذا ملقى

ً
ترى اأخاها على وجه الثى، هذا ملقى

 على ظهره، اإاّل احل�سني Q فاإّنه مكبوٌب 
ً
�سماله وذلك ملقى

خته 
ُ
اأ على وجهه قد قطع ال�سمُر راأ�سه واجلّماُل يديه، فلّما راأته 

زينبO على تلك احلالة �ساحت: يا جّداه يا ر�سول اهلل هذا 

دا، باأبي 
ّ
ح�سينك بالعراء، مذبوح من القفا، م�سلوب العمامِة والر

املهموم حتى ق�سى، باأبي العط�سان حتى م�سى، باأبي َمْن ال هو 

غائٌب فرُيتى، وال جريٌح فيداوى باأبي َمن �سيبته تقطر بالّدماء.
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على ال�ساطي وعلى الرتبان مطروح يجّدي گـوم �سوف اح�سني مذبوح

يجّدي گـلب اخوي اح�سني فّطر يجّدي ما بگت له امن الطعن روح

اعيونه غّم�سله  نّغار  وال  دونه وگـف  حّمد  مات  يجّدي 

گـطر ماي  ابحلگـه  واحد  وال  لونه منخطف  بال�سم�ض  يعالج 

قالوا ثّم هّمت زينبO باأن ترمي بنف�سها على ج�سد احل�سني

Q، فناداها زين العابدينQ: عّمة زينب ارحمي حايل، 

ُبك واأنا مقّيد  ارحمي �سعف بدن، اإذا رميِت بنف�سك َفَمن ُيركِّ

الّناقة،  ظهر  على  واأنت  اأخاِك  وّدعي  زينب  عّمة  ناقتي؟  على 

فجعلت زينب تطيل النظر اإىل ج�سد اأخيها احل�سنيQ وهي 

مِّ لقد 
ُ
 ال�سميَع العليم، يا ابن اأ

َ
تقول: اأخي ح�سني اأودعُتَك اهلل

جاوؤونا بالّنياق مهزولة ال موّطاأة وال مرحولة..

ملن ت�ستكي زينب حالها وهي التي مل تعرف ال�سبي قبل هذا 

اليوم، يعّز عليك يا اأمري املوؤمنني اأن ترى ابنتك زينبO يف 

Q 
ّ

ذّل ال�سبي، كاأّن بها توّجهت اإىل اأبيها علي

ــه ان�سبين ــون  ا�سل ــه  وت�سوفن تينه مـــا  ــدر  ــحــي ي ــه  ــوي ب

انولينه ــا  انذبح واحن ــه  اأخون ــان �سعمل بينه وا�سوف الزم
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االإمام  من  بطلب  بنف�سها  ترمي  اأن  من  امتنعت   Oزينب

ال�سّجاد Q ولكن باقي الن�ساء ما متالكن اأنف�سهن، كلُّ امراأة 

اأبيها  رمت بنف�سها على ج�سد عزيزها، واعتنقت �سكينة ج�سد 

: كانت حتّدث اأّنها �سِمَعتُه 
ّ

احل�سني Q يقول ال�سيخ الكفعمي

يقول:

ـــرون ـــاذُك َعــــذَب مــــاٍء ف �َسِربُتم  اإْن  ــا  م �ِسيَعِتي 

ــون ــِدب ــان ف ــٍد  ــي ــه ــسَ � اأو  ــٍب ــري ــَغ ِب ــم  ــُت ــع ــِم ــسَ � اأو 

يعني:

فاذكروه،  عط�ساناً  مات  اأبي  اأّن  ل�سيعتي  قويل  �سكينة  بني 

فاندبوه. وق�سى غريباً 

اأن يّنحيها عنه حتى اجتمع عليها عّدة منهم  اأحد  ومل ي�ستطع 

وها بالقهر.
ّ
وجر

يجرن العدو من بني ايديك يبويه بر�سالك يو غ�سباً عليك

تخليك ما  بحميتك  وادري  ليك العني  وادير  ا�سرخ  واأنا 

لكن معذور يلحزوا وريديك
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اأَمَلْ وِبَنا  َفاِدٌح  اإْن َجلَّ َخطٌب  ْم َمن يل ِحمًى َبعَد احل�سنِي َومعَت�سَ

ْم اأَ اأَتعوُد  اأَهِلِه  عن  َغاِئَباً  َيا  ناديُت مَلَّا َغاَب َبْدُر �َسَما الَكَرْم

َتبَقى اإىل َيوِم املَعاِد ُمَغّيباً
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مجلس املوكب 
الحسينيّ يف الكوفة

َطاِمَيا َيلَمُع  واملاُء  َظَماأٍ  على  اًل جمدَّ ِبالطفوِف  ُح�َسيناً  اأاأن�سى 

املَُحاِمَيا َفَقْدَن  َقْد  َحياَرى  بقنْي  ٍد حممَّ بناِت  اأن�َسى  ال  َوَواهلِل 

َدوامَيا الِرماِح  فوَق  �ُسها  واأَْروؤُ ُحماَتها ال�سعيِد  فوَق  نََظَرْت  اإذا 

واِرَيا اجلوانِح  بنَي  َغَدا  �سراٌم  ُهناَك انَثنت َتدُعو وِمن ُحرِق اجَلوى

راِخَيا �سُ َترَحموَن  ال  باُلكم  َفَما  اأُنادي وال ِمنكم اأَرى من جُماوٍب

َع الكوَن َعاِلَيا ُتنادي ِب�سوٍت �َسدَّ ومل اأن�َض حوَل ال�ِسبِط زينَب اإذ َغَدْت

�َساِفَيا َبْعَدَك  املُْزِن  ماَء  واأَ�ْسَرُب  َباِرِد املاِء �ُسرَبًة اأَِخي مل َتُذْق ِمن 

َلَياِلَيا �َسعِدي  اُم  اأيَّ ِبِه  فاأَ�سَحت  َكَماِلِه َبعَد  َغاَب  ِهالاًل  يا  اأخي 

َحاِلَيا اليوَم  ُر  َتنُظُ اً  َحيَّ َفليَتَك  ْرُت َمرَمًى ِللَحواِدِث واالأَ�َسى اأخي �سِ
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اأ�سرياً ُيَقا�ِسي ُموِجَع ال�َسرِب َعاِنَيا داً اَد اأ�سحى ُمَقيَّ اأخي لو َترى ال�َسجَّ

ِبَيا َما  اليوَم  َتَرى  اأن  َعزيٌز  عليَك  راً ُمَعفَّ اأَراَك  اأن  َعزيٌز  َعليَّ 

1
�سبايا ِبَنا االأعداُء َتطِوي الَفَياِفَيا  اأََحا�سيَك اأن تر�سى نَروُح َحوا�ِسراً

ــون ي�سرب ــه  ــت خوي وان �سح )ويلي(..ان �سحت بويه ي�ستمون

ــون اعي ــني  عم ــه  البچ ــن  وم ــون ــن امت ــرب ورم ــن ال�س وم

اأنادي هلي اوال ي�سمعون

التمهيد للمصيبة ) گوريز(:

 Oزينب ابنتها   O الزهراء  ال�سّيدة  و�سعت  ملّا  اأّنه  ورد 

البنت بعدي  اأّن هذه  يا فاطمة، اعلمي  P وقال   
ّ

النبي اأخذها 

.
1

وبعدك �سوف تن�سّب عليها امل�سائب والرزايا

وكانت ال�سّيدة زينبO على علم بخروجها مع االإمام احل�سني

Q اإىل كربالء، ومل تفاجئ به، وقد علمت من جّدها واأّمها 

لها، حتَّى  اهلل  اختارها  التي  املهّمة  وبهذه  امل�سيبة،  بهذه  واأبيها 

يقال اأّن اأمري املوؤمنني Q ملّا عقد قرانها على زوجها عبد اهلل 

1- ال�سّيدة زينب للقر�سّي �ص 83 نقاًل عن الطراز املذّهب.
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اأخيها  ياأذن لزينبO باخلروج مع  اأن  بن جعفر، �سرط عليه 

 زينبO من اخلروج 
َ

فقبل، ومل تنفع حماوالت االآخرين ثني

من  ا�ستاأذنت  احلجاز  العقيلة  تغادر  اأن  وقبل  ولهذا  اأخيها،  مع 

زوجها عبد اهلل بن جعفر، اأن ي�سمح لها بال�سفر مع �سقيقها �سّيد 

ال�سهداء، فاأِذَن لها يف ذلك، وملا عزم االإمام اأن ي�سافر دخل عليه 

عبد اهلل بن عّبا�ض ليعدله عن ال�سفر اإىل العراق، فقال له االإمام

Q: »يا بن عّبا�ض ما تقول يف قوم اأخرجوا ابن بنت نبّيهم من 

 
ّ
وطنه وداره وقراره، وحرم جّده، وتركوه خائفاً مرعوباً، ال ي�ستقر

يف قرار، وال ياأوي اإىل جوار، يريدون بذلك قتله و�سفك دمه، ومل 

ي�سرك باهلل �سيئاً، ومل يرتكب منكراً، وال اإثماً«.

فاأجابه ابن عّبا�ض ب�سوت حزين النربات قائاًل:

»جعلت فداك يا ح�سني، اإن كان ال بّد لك من امل�سري اإىل الكوفة، 

فال ت�سر باأهلك ون�سائك...«.

:Q فقال له االإمام احل�سني

»يا ابن العم اإّن راأيت ر�سول اهلل P يف منامي، وقد اأمرن باأمر 

ال اأقدر على خالفه.. اإّنه اأمرن باأخذهّن معي، يا ابن العم اإّنهن 

ودائع ر�سول اهلل، وال اآمن عليهّن اأحداً..«.
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المصيبة:

 Oال�سّيدة زينب P ويقول بع�ض الرواة: اإّن حفيدة الر�سول

قالت البن عّبا�ض وهي باكية العني:

»يا ابن عّبا�ض ت�سري على �سيخنا و�سّيدنا اأن يخلفنا ها هنا ومي�سي 

لنا  الزمان  اأبقى  نحيا معه ومنوت معه، وهل  وحده، ال واهلل بل 

غريه؟..«.

اأهلها  O قد علمت ما �سيجري على  وكانت ال�سّيدة زينب 

من القتل، فخّفت اإىل اأخيها حينما كانوا يف اخلزميّية، وهي تقول 

له بنربات م�سفوعة بالبكاء:

يا اأخي اإّن �سمعت هاتفاً يقول:

فَمْن َيبكي على ال�سهداِء بعِدي ــي ِبُجْهٍد ــنُي َفاحتِفل ــا َع اأاَل ي

ــِد َوع ــاِز  اإجن اإىل  ــداٍر  مِبق ــا ــم املناي ــوٍم َت�سوُقُه َق ــى  عل

فاأجابها الغريب روحي له الفداء:

يا اأختاه كّل الذي ُق�سي فهو كائن، ومن قبل قد اأخربها مبا هو 

.Q كائن اأبوها اأمري املوؤمنني

فاإّن اأمري املوؤمنني Q كان اإىل اآخر �ساعة من �ساعات حياته 

عليها  �سيجري  ما  بتفا�سيل   O زينب  ابنته  يخرب  ال�سريفة، 

من كربالء.
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اأمري  اأبيها  على   O زينب  العقيلة  دخلت  اأّنه  ذكروا  فلقد 

املوؤمنني Q، ملّا �سربه ابن ملجم املرادّي، قالت: اأبه حّدثتني 

حبُّ اأن اأ�سمعه منك يا اأبة، فقال لها 
ُ
مُّ اأمين بحديث كربالء واأ

ُ
اأ

مُّ اأمين ُبنّية: 
ُ
اأمري املوؤمنني Q: ُبنّية احلديث كما حّدَثْتِك به اأ

اأذاّلء تخافون  كاأّن بك وباأخواتك �سبايا يف هذه البلدة، واأنتم 

ت االأعوام اإاّل وزينبO اأ�سرية 
ّ
فكم النا�ض، وما مر اأن يتخطَّ

جون على بنات 
ّ
يف هذه املدينة، واإذا باأهل الكوفة قد خرجوا يتفر

ويلكم  قالت:  فيهم  O خاطبة  زينب  فقامت  املوؤمنني،  اأمري 

يَّ كبٍد له 
َ
يَّ دٍم لر�سول اهلل �سفكتم، واأ

َ
يا اأهل الكوفة اأتدرون اأ

فريتم، واأيَّ كرمية له اأبرزمت، واأيَّ حرمٍة له انتهكتم؟

مكتوبا راً  ُمَقدَّ َهَذا  كان  ُفوؤاِدي �سقيَق  يا  مُت  توهَّ ما 

ابرا�ض الرمح را�سك اگـبالي حايل ا�سلون  يخويه  تدري  ما 

يبكون غدوا  علّيه  عدوانك  بكايل ذل حايل  �ساف  كلمن 

�سعدت امراأة من اأهل الكوفة اإىل �سطح دارها و�ساألت من اأيِّ 

�سارى اآل بيت ر�سول 
ُ
مُّ كلثوم: نحن اأ

ُ
�سارى اأنتم؟ فاأجابتها اأ

ُ
االأ

زراً 
ُ
واأ ثياباً  لهّن  وجمعت  دارها  �سحن  اإىل  املراأة  فنزلت  اهلل، 

ومقانَع، و�سارت توّزعها على بنات ر�سول اهللP.. ويلي

»«
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ــض حرنه الرو� ــرت  ب�س ــا  �سباي ــدرون �سرنه ــا ت ــال م ابيا ح

اوّيه العده لل�سام �سرنه

 بهم 
ّ
ونظر اأهل الكوفة اإىل اأطفال احل�سنيQ جياعاً، قد اأ�سر

ت عليهم ثالث ليايل من غري طعام، فبان عليهم 
ّ
اجلوع، وقد مر

�سيئاً  الكوفة  اأطفال  باأيدي  راأوا  ملّا  ًة  وخا�سّ واجلوع،  ال�سعف 

من اخلبز والتمر، ف�ساروا ميّدون اأيديهم اإىل ذلك الطعام، ف�سار 

 ،Qاحل�سني يتامى  ويناولونه  الطعام  لهم  يجمعون  الّنا�ض 

على  يت�سّدقون  الكوفة  اأهل  بن�ساء  واإذا   ،O زينب  التفتت 

اأيديهم  من  الطعام  ذلك  تاأخذ  ف�سارت   ،Qاحل�سني اأطفال 

وُتلقي به اإىل االأر�ض وتنادي: يا اأهل الكوفة اإّن ال�سدقة حرام 

علينا... ويلي

وعطايا اخللك كلها امن ادينه علينه الـــــوادم  تــتــ�ــســدق 

ايظل كل �سنه ايروح اويجينه اليعتنينه ظــّنــه  خــاب  ــا  م

ان�سبينه واحنه  انذبح  اخونه  بينه خان  هل  الدهر  يو�سفه 

 Qثّم ملّا اأخذ اأهل الكوفة يحّدقون بالّنظر اإىل اأخوات احل�سني

وا اأب�ساركم عن بنات ر�سول  وحرمه �ساحت زينب O: غ�سّ
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اهلل.. ويلي...

ــاُل ــطُّ الِرح ــا حُت ــا داره بِفن ــُل كانت ــن قب ــٌب وم ــذِه زين ه

ق االأنذاُل ــدَّ ــا ِلقوِمي َت�س ي ــى َعليها ــوم والَيتاَم ــت الي اأم�َس

والذي زاد اآالم زينب O، اأّن بع�ض الن�ساء اللواتي �سبني معها 

)حيث كان معها اأكث من ع�سرين امراأة من ن�ساء االأ�سحاب( 

�سارت ع�سائرهن يف الكوفة تخّل�سهن من ال�سبي ينادي املنادي: 

بزينب  فالنة االأ�سدّية، فتخرج، فالنة املذحجّية، فتخرج، كاأّن 

تلتفت مييناً �سمااًل اأال من ينادي اأين زينب الها�سمّية؟

اأين بنات عليQ؟ اأين بنات فاطمة الزهراءO؟

اإىل اأين تتوّجه زينب O؟ وقد فقدت كافلها عّبا�ض.

ــه ولهيب داليل  ــار  ن ــي  يطّف ــل اأجيبه ــو فا�س ــا منني اب اأن

ــك �سليبه ــري اخت ــى ت�س تر�س ينب حامي احلمى وليث احلريبه

يف َيِد الَناِئباِت َح�سَرى َبَواِدي عَنا اأِحَمى ال�َساِئَعاِت َبعَدَك �سِ
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مجلس دفن األجساد الطاهرة

املعقوَدا وال�سوؤَدَد  الُعلى  نَْف�َض  الَثَى ِمنُه  َحَوْت  َمطروٌح  هلِل 

َجديدا منُه  اأَخَلْقَن  وال  ُح�ْسناً  الَقَنا منُه  ت  َغريَّ َما  ٌح  وجُمرَّ

ُلبوَدا الدماِء  َيُد  األَب�َستُه  ُمْذ  َحى َقد كاَن َبدًرا َفاغَتَدى �سم�َض ال�سُ

َبِريَدا اإليِه  هاجرٍة  اإر�ساَل  اأََبْت حتَّى  الَقَنا  �َسَجُر  ُه  َوُتظلُّ

�َسعيدا يكوُن  ثْكٍل  ذا  يَت  اأََراأَ مثَلها ُت�سِعُد  النوِح  يف  َوَثواِكٌل 

َم�سفوَدا اأ�سرِيها  غرَي  َتلَق  مل  فاطٍم ابنُة  ِخدرها  اأ�سريَة  وَغَدْت 

َمْفوؤوَدا انطَوى  حتَّى  بفوؤاِدِه  االأَ�َسى َلِعَب  ثاكٍل  بلفهِة  َتدعو 

املَكُمودا �َسْجَوها  فاأبَدْت  �َسُعَفْت  ُتخفي ال�َسَجا َجلًدا فاإن َغَلَب االأَ�َسى
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َفريَدا البياُن  انتظَم  ما  َلكنَّ ِب�َسجِوها القلوَب  عِت  َفَقطَّ نَاْدت 

وَدا املن�سُ ُجماَن  ِوعْقَد  اأََمِلي  يا خيَّ  اأُ ح�سنُي  يا  َعيِني  اإن�ساَن 

دوَدا �سُ َذاَك  َقبِل  ِمن  دَتِني  عوَّ َتكْن ومَلْ  تيُب  فال  َدعوُت  َمايل 

1
ودودا َبِرْحَت  ما  اإنََّك  حا�ساَك  ِقلًى اأْم  ي  عنِّ �َسَغَلْتَك  اأمِلْحنٍة 

اوت�سوف اللي جره اخالفك علينه لينه تلتفت  ما  اح�سني  يخويه 

ولينه ويانه  ال�سجاد  اأوعلي  ان�سبينه واهلل  اخلدر  عگب 
اوتفت حتى ال�سخر جّرت ونينه عليل اأوعلى الناگه امگيدينه

التمهيد للمصيبة )گـوريز(:
من   Q العابدين  زين  االإماَم  جعلت  كربالء  م�سيبة  اإّن 

البّكائني اخلم�سة، وتركت يف قلبه جرحاً عميقاً، وهذا ما اأجاب 

به اأهل الكوفة يف قوله:

باالأم�ض  عليه(  اهلل  )�سلوات  اأبي  قتل  يندمل،  ملّا  اجلرح  »فاإّن 

واأهل بيته معه، ومل ين�سني ثكل ر�سول اهلل P، وثكل اأبي وبني 

1- الق�سيدة لل�سّيد ها�سم البحرايّن رحمه اهلل.
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اأبي ووجده بني لهاتي، ومرارته بني حناجري وحلقي، وغ�س�سه 

تري يف فرا�ض �سدري..«.

 حزن االإمام زين العابدينQ والبكاء على اأبيه ومل 
ّ
وا�ستمر

اأخاف  اإّن  مواليه:  بع�ض  له  قال  حتَّى  ونهاره،  ليله  باكياً  يزل 

عليك اأن تكون من الهالكني، فقالQ: يا هذا اإمّنا اأ�سكو بّثي 

وحزن اإىل اهلل، واأعلم من اهلل ما ال تعلمون، اإّن يعقوب كان نبّياً 

فغّيب اهلل عنه واحداً من اأوالده وعنده اثنا ع�سر، وهو يعلم اأّنه 

ت عيناه من احلزن، واإّن نظرت اإىل   فبكى عليه حتَّى ابي�سّ
ّ

حي

اأبي واإخوتي وعمومتي و�سحبي مقتولني حويل، فكيف ينق�سي 

حزن؟! واإّن ال اأذكر م�سرع بني فاطمة اإاّل خنقتني العربة.

ة 
ّ
 خ�سو�ساً اأّن جميع ال�سبايا راأوا م�سارع بني فاطمة، ولكن مر

تني، االأوىل 
ّ
واحدة، اأّما االإمام زين العابدين Q فقد راآهم مر

عندما خرج ال�سبايا من كربالء، واأّما الثانية فعندما رجع االإمام 

لدفن اجلثث الطاهرة.

المصيبة:
و�ساروا  كربالء،  من  �سعد  ابن  ع�سكر  ارحتل  ملّا  اأّنه  روي  فقد 

بال�سبايا والروؤو�ض، نزل بنو اأ�سد اإىل ج�سد احل�سني Q و�سار 

كوه من مكانه 
ّ
اإّنهم اجتهدوا على اأن يحر لهم بكاء وعويل، ثّم 
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كوا ع�سواً من اأع�سائه..
ّ
لي�سّقوا له �سريحاً، فلم يقدروا، اأن يحر

عرابي على منت جواده وقد 
َ
فبينما هم يف الكالم اإذ طلع عليهم اأ

�سّيق لثامه، فلّما راأوه انك�سفوا عن تلك اجلثث الزواكي. فاأقبل 

الراكع، حّتى  كهيئة  ونزل عن جواده، و�سار منحيناً  االأعرابي، 

اأتى ورمى بنف�سه على ج�سد احل�سني Q فجعل ي�سّمه تارة 

خرى وقد بّل لثامه من دموع عينيه..
ُ
وُيقّبله اأ

يبويه اعله الرتب لليوم بعدك يگله اأو تهمل اعيونه اأو يحاچيه

َومَل َياأِت َمن َيبِكي َعليَك َوَيْدفُن حمّمٍد َعزيَز  يا  �َسِليباً  َتِريباً 

فتنا عن نف�سك، 
ّ
فاأق�سموا عليه بحّق هذا اجل�سد الطريح اإاّل ما عر

فك�سف لثامه واإذا به االإمام زين العابدينQ، يقول بنو اأ�سد 

بكاءاً  فبكى   ،Q احل�سني  ج�سد  على  لنعينه  اإليه  اأقبلنا  ثّم 

�سديداً، وقال: اإّن معي من يعينني عليه، ثّم اإّنه ب�سط كّفيه حتت 

ظهره ال�سريف وهو يقول: ب�سم اهلل وباهلل ويف �سبيل اهلل وعلى 

مّلة ر�سول اهلل P، هذا ما وعد اهلل ور�سوله و�سدق اهلل ور�سوله، 

 العظيم، ثّم اأنزله وحده 
ّ

ما �ساء اهلل ال حول وال قّوة اإاّل باهلل العلي

مل ي�سرك معه اأحداً مّنا  فراأيناه قد و�سع خّده على نحره ال�سريف 

وهو يبكي.
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ي�سجمه عينه  دمع  اأو  وينادي  حط خّده اعله نحره اأوظل ي�سّمه

يگله اأو ينتحب وادموعه ات�سيل مظلمه الدنيه  اخالفك  يبويه 

و�سع خّده على نحره ال�سريف وهو يقول: طوبى الأر�ض ت�سّمنت 

ج�سدك ال�سريف، اأّما الدنيا فبعدك مظلمة واأما االآخرة فبنورك 

الليل فم�سّهد، حّتى يختار اهلل  اأّما احلزن ف�سرمد، واأّما  م�سرقة، 

الأهل بيتك دارك التي اأنت فيها مقيم، وعليك مّني ال�سالم يا 

بن ر�سول اهلل ورحمة اهلل وبركاته، ثّم اإّنه اأ�سرج عليه اِللنْبَ واأهال 

عليه الرتاب. ثّم و�سع كّفه على القرب وجعل يخّط القرب باأنامله.

 بن اأبي طالب الذي 
ّ

اأّنه كتب: هذا قرب احل�سني بن علي وذكر 

قتلوه عط�ساناً غريباً، ثّم التفت اإلينا وقال: انظروا هل بقي اأحد؟ 

فقالوا: نعم يا �سّيدنا بقي بطل مطروح حول امل�سّناة.

ال�سيوف  �سرب  لكثة  االآخر  �سقط  منه  جانباً  حملنا  وكّلما 

عليه  انكّب  راآه  فلّما  فم�سينا  اإليه،  بنا  ام�سوا  فقال:  وال�سهام. 

ها�سم،  بني  قمر  يا  العفا  بعدك  الدنيا  على  يقول:  وهو  يقّبله 

وعليك مّني ال�سالم من �سهيد حمت�سب ورحمة اهلل وبركاته.

الفتاك �سيفك  وا�سهر  دنه�ض  يعمي اخالف عينك ي�سرتنا اعداك

وچلثومه زينب  ذخر  يا  نامي  لواك ت�سيل  تنه�ض  ما  لواك  هذا 



52

دفن  اأن  وبعد  الرتاب.  عليه  واأهال  قربه  ملحودة  يف  اأنزله  ثّم 

 O زينب  بعّمته  واإذا  الكوفة،  اإىل  وجاء  الطاهرة،  االأج�ساد 

قالت: يا بن اأخي اأين كنت هذا اليوم؟ قال: عّمه م�سيت اإىل 

دفن اأبي الغريب.

وين غــايــب  كنت  دگـــلـــي  ل�ّساع الظهر  من  يعمه  تگله 
العني ـــوع  دم �ــســالــت  دم  ــه ــزان اأح وزادت  �سمعها 

اأبوي اح�سني رحت مي ج�سم  عنك ــت  ــب غ ــا  ــه ال گــــــال 
ــام فـــارگـــتـــه ــي ــلــث ت اأنــــا ث �سفته ـــدي  ـــوال ال ـــت  رح

مفطوم الب�سهم  ور�سيعه  جثته ــــت  ــــن واإْدف يــعــمــه 

و�سدته على �سدره

ن�سده عــلــي  ــا  ي ــدك  ــس ــ� ان و�ساحت �سمعته  زيــنــب 

ـــرتب خـــده ـــل ــري ع ــس ــ� ي ــت ــي يــعــمــه عــــــادة امل

ــــوك ورا�ـــــض مـــا عــنــده اب ــون اإْدفــنــت ــل ــس يــعــمــه ا�

و�سعه وخمتلف  يــگــلــهــا  دمعه ـــّل  وه عمته  �سمع 

نحره الـــرتب  اعــلــى  �ــســار  اح�سني خــد  ابـــدال  يعّمه 
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يجري ــع  ــدم وال �ــســاحــت  ــــريت زيــنــب الـــتـــوت وحت

�سدري الهظم  مــن  �ساق  ال�سجاد عــلــي  ــا  ي يعمه 

خــدري كفل  اللي  ــوي  اخ فا�سل ــو  اب عن  ن�سدك  ــا  ان

ــــــاه كــّفــيــنــه دفـــنـــت اوي عينه عــن  ال�سهم  �سلعت 

ويــاك جبت  مــا  او  اإجــيــت 
ــه ــن ــــود چــــاوي ــه اجل ــّم ــع ي

جوده ورايته اخل�سره

َيحِميِني َمن  االأَ�سِر  َيوَم  اُه  َعمَّ عبا�ُض َت�سمُع ما تقوُل �ُسكينٌة

َمن يل يا ِحَماَي اإذا الِعَدى نََهرون َتدعوَك َزيَنباً  َت�سَمُع  اأََوَل�ْسَت 
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مجلس حمل خوَّلي 
Q لعنه اهلل لرأس اإلمام

َترْتا بُجنوِدها  له  حرُب  اأََتْت  ُمْذ َك  جدِّ ثاَر  ُك  وَترْتُ ُتغ�سي 

َمْهرا ِه  الأُمِّ الفراُت  ُخِلَق  واإِمّنا الُفراَت  َحّرَمِت  وعليه 

َكّرا اأو  اَل  �سَ َمهما  اَر  الَكرَّ َفَتَخاُلُه عليِهُم  َيِكرُّ  فغدى 

الّزهرا ح�سا�َسَة  اأ�ساَب  �َسهٍم  ا فرمْتُه يف َعَمدْت اإليه يُد الق�سَ

َق�سرا الَثى  خدَّ  ِه  خدِّ يف  فهوى على َوْجِه ال�سعيِد ُم�ساِفَحاً

درا ال�سَ ِت  َر�سَّ ِمنُه  واخليُل  َكربال بَعر�سِة  َمطروَحاً  اأفديِه 

َقربا َيِجْد  مل  ثالثاً  ملقًى  فا ال�سَ حرِّ  على  ُعرياناً  تركوه 
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َح�سرى ُخدوِرها  بعَد  لل�ساِم  و�سروا ِبن�سوِتِه على ُعُجِف املَطا

الَقْفرا َتعرُف  ال  التي  وهي  لٍَّع �سُ نياٍق  الِقفاَر على  َتطوي 

َقهرا راأ�َسها  َيقَرُع  والِرمُح  فاإذا َبَكْت فال�سوُط ُيْومِلُ متَنها

َدُع ال�سخرا حتَّى املماِت وَي�سْ واأّ�َسدُّ ما َيَدُع العيوَن �َسواِفحاً

1
اأَ�سرى اإِزاَءُه  َوُوقوُفهنَّ  ثواِكاًل يزيَد  على  اإْدخاُلُهنَّ 

�سفته اعله  ايزيد  ع�سه  تلعب  �سفته حني  را�سك  يح�سني 

اأوندهته ابحرگه  اأو�سديت له  لطمته وجهي  الوگت  ذاك 

�ستمته له  اأوتعدت  �ستمنى  يالـ�ســربته مييـــنك  �سلــت 

رگبته حلزوا  يا  معذور  خويه  اأومهجته الهادي  �سلوة  يا 

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:

اأّنه قال:   P  
ّ

النبي اإىل  Q، يرفعه  روي عن االإمام ال�سادق 

وُيقِبُل  نور،  قّبة من   O لفاطمة  ن�سب  القيامة  يوم  كان  »اإذا 

1- الق�سيدة لل�سّيد مهدي االأعرجّي رحمه اهلل.
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احل�سني Q وراأ�سه يف يده، فاإذا راأته �سهقت �سهقة ال يبقى 

 مر�سل اإاّل بكى لها..« 
ّ

ب، وال نبي
ّ
يف اجلمع مَلٌك مقر

وعنه P اأّنه قال: »اإذا كان يوم القيامة تاأتي فاطمة O يف ملّة 

من ن�سائها.

فيقال لها: ادخلي اجلّنة.

فتقول: ال اأدخل حّتى اأعلم ما �سنع بولدي من بعدي.

 Q احل�سني  اإىل  فتنظر  القيامة،  قلب  يف  اأنظري  لها:  فُيقال 

قائماً لي�ض عليه راأ�ض، فت�سرخ �سرخة، فاأ�سرخ ل�سراخها وت�سرخ 

املالئكة ل�سراخها«.

»وتنادي وا ولداه، وا ثمرة فوؤاداه«.

وهي O دائمة احلزن على ولدها وال تنفّك حتى يوؤخذ لها 

بحّقها..

م: قال اأبو احل�سن الكاتب: 
ّ
 ويف مقتل احل�سني Q لل�سّيد املقر

عندي جارية كثرية ال�سيام والتهّجد، انتبهت البارحة فزعة ترتعد، 

ف�ساحت بي: يا اأبا احل�سن احلقني، قلت: ما اأ�سابك؟! قالت: اإّن 

 واإذا 
1

�سّليت وردي ومنت، فراأيت كاأّن يف درب من دروب الكرخ

1- الكرخ : حملة بغداد
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بحجرة نظيفة بي�ساء مفتوحة الباب ون�ساء وقوف عليه، قلت لهّن: 

من مات؟ اأو ما اخلرب؟ فاأوماأن اإىل داخل الدار فدخلت فاإذا بدار 

نظيفة يف نهاية احل�سن، ويف �سحنها امراأة �ساّبة مل اأر قّط اأح�سن منها، 

وال اأبهى وال اأجمل، وعليها ثياب ح�سنة وملتحفة باإزار اأبي�ض..

المصيبة:

ويف حجرها راأ�ض رجل ي�سخب دماً فقلت: من اأنِت؟ قالت: ال 

ابني احل�سني  راأ�ض  P وهذا  اأنا فاطمة بنت ر�سول اهلل  عليك، 

Q قويل »البن اأ�سدق« )قارئ التعزية يف ذلك الوقت( عّني 

:)O اأن ينوح: )يعني هذه االأبيات لفاطمة

ــا َتغي�سَ ال  ــالَّ  وا�سَتِه ــا ِفي�سَ ــاِن  العين ــا  َه اأيُّ

ــاً ي�سَ ــَم َر�سِ ــَرَك اجِل�س َت ــاً َميت ــفِّ  ِبالَط ــا  وابِكي

ــاً َمري�سَ َكان  َوال  ال  ــاًل َقتي ــُه  �سْ اأَُمرِّ مل 

اأقول: فاطمة O �ساهدة عليهم كيف يطوفون بهذا الراأ�ض يف 

البلدان 
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ح ابن �سعد يف اليوم العا�سر راأ�ض احل�سني 
ّ
يقول املوؤّرخون: �سر

على  خويّل  منزل  وكان  االأ�سبحي،  يزيد  بن  خويّل  مع   Q

ملا  االأن�سارّية،  زوجته  عن  الراأ�ض  فاأخفى  الكوفة،  من  فر�سخ 

تّنور  راأت من  اأّنها  اإاّل   ،R البيت  يعهده من مواالتها الأهل 

قبل،  من  النور  ذلك  تعهد  ومل  ذلك  راعها  عجيباً،  نوراً  بيتها 

ب  براأ�ٍض خم�سّ واإذا  التّنور، ك�سفته  اإىل ذلك  اأقبلت  اأّنها  ُيروى 

بدمائه، فهالها ما راأت، رجعت اإىل زوجها قال لها: جئتك بغنى 

، قالت له: ويحك، النا�ض تاأتي 
ّ

الدهر هذا راأ�ض احل�سني بن علي

بالدراهم والدنانري واأنت جئت براأ�ض احل�سني بن فاطمة، ال جمع 

اأبداً، فخرجت اإىل ذلك التّنور ف�سمعت  راأ�سي وراأ�سك و�سادة 

اأ�سوات ن�ساء يندبنه باأ�سجى ندبة، وُيروى اأّنها اأخرجته، و�سعته 

يف ِحجِرها وجعلت مت�سح الرماد عنُه وهي تقول: يا راأ�ض اأق�سمت 

 املرت�سى، وبحّق فاطمة 
ّ

عليك بحّق حمّمد امل�سطفى، وبحّق علي

بن  احل�سني  اأنت  �سحيح  اأنت،  من  اأخربتني  اإاّل   Oالزهراء

فاطمةL؟ قالت: ففتح احل�سنُيQ �سفتيه وقال: اأمة اهلل 

اأنا املظلوم اأنا الغريب اأنا العط�سان.
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عليها  اأغمي  حتى  راأ�سها  وعلى  وجهها  على  تلطُم  ف�سارت 

باأربع  واإذا  احلالة  تلك  يف  اأنا  بينما  تقول:  حجرها،  يف  والراأ�ض 

ثياُب  القدر، عليها  امراأة جليلة  تقّدمهن   ،
ّ

قد دخلن علي ن�سوة 

قتلوك،  ُح�سني  ُبني  تقول:  وهي  زهراء(  )يا  وتقع  تقوم  ال�سواد 

ومن �سرب املاء منعوك، وما عرفوا من اأّمك ومن اأبوك؟!!.

ذبحني ذّباحك  ريت  من  يا  بني يا  ح�سني  يا  حا�سرة  اأنا 

اإ�سعدن على ابني يالتحبني

َمَة اهلل ناوليني هذا الراأ�ض، 
َ
تقول هذه املراأة: اأقبلت اإيّل قالت: اأ

الليلة، �سيٌف عزيز،  اإليك؟ هو �سيفي هذه  اأدفعه  قلت: كيف 

َمَة اهلل اأنا اأوىل بِه منِك، َمن 
َ
هذا احل�سني ابن ر�سول اهلل، قالت: اأ

.O اأنِت؟ قالت: اأمة اهلل اأنا اأّمُه فاطمُة الزهراء

حزنها ل  بطَّ ما  الدهر  وطول  اإبنها املذبوح  الوالدة  اأنا 

كنها بدور  جثه  �سبعني  منها الطفل  وي�سيب  م�سيبة 

بظعنها احلادي  وزينب حدى  دفنها ــــد  حَمّ ــة  ــرك ــع ــامل ب

الزهراء O عندها طلٌب منك اأّيها املوايل، تريدك اأن ت�ساعدها 

على البكاء.
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ول�سان حالها:

ــذي حزوا رقبته على ابني ال ــه بدمعت ــي  اليوا�سين ــن  وي

ــه ــا ح�سرت ــي امل ــاله يبن اأوي ــه ــام جثت ــالث تي ــت ث وظل

لِع ُمعِوال ج على مك�سورِة ال�سِ َعرِّ ُمقِباًل ِطيَبَة  ِجئَت  اإْن  نَاِعياً  يا 

ال دَّ اأََفاِطُم َلْو ِخلِت احل�سنَي جُمَ اًل ث مِبا م�ضَّ الفوؤاد ُمَف�سِّ َوَحدِّ

وقد ماَت َعط�َساناً ِب�َسّط ُفَراِت
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 Q مجلس رأس الحسني
يف طريقه إىل الشام

اإِْذ مَلْ َيُعْد اأََحٌد هناِلَك َي�سمُع

ــواِن  الِن�س ــى  عل ــي  اأَ�سف

ــا ال�ِسب ُذلِّ  يف 

ــُه َيَتَدّفُع ــى احل�سنَي َوَدمُع َينَع

اإىل  ــواُد  اجل ــى  َوَم�سَ

ــاً ْمِحَم حَمَ ــاِم  اخلي

ــُع ــُه نََتَوّق ــا َل ــذي ُكنَّ ــَع ال َوَق ــَن َرنََّتُه الِن�ساُء فُقلَن َقْد َف�َسِمْع

ُع دِّ خوِر ُي�سَ راخاً لل�سُ َجَزعاً �سُ

ــن  م ــَن  َفَخَرْج

ــاً واِرخ �سَ ــنَّ  ِف�سطاِطه

ُع ــُه ُيَقطِّ ــضِ من ــِه للراأ� بُح�ساِم ــاٍث َفوَقُه ــُر َج ــُه وال�ِسم واأََتْيَن

ــُع َت�سَن ــِر  باملُطهَّ ــاذا  م اهلِل  َفَرَقى احل�سنَي وُقلَن َويَلَك يا عدوَّ

مل َيبَق لالإ�سالِم �َسمٌل ُيْجَمُع فاحتزَّ راأ�َض ال�سبِط يا َلِك لوعًة
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ــدُرُه واالأ�ْسُلُع َم �سَ ــى حَتَطَّ حتَّ ــَرت خيوُلُهُم على ُجثماِنِه َوَج

ــِك املَْدَمُع ــدٍم اإذا ما قلَّ من ب ــي للح�سنِي واأهِلِه يا عنُي اإبك

ُع ُمَب�سَّ بال�ُسيوِف  منُه  واجل�سُم  ــُه يف ذاِبٍل ــه وراأ�ُس اإبكي علي

ُع ــاَك ُي�َسيَّ ــٍن وال نَع�ٍض هن َكَف ــه ملقًى بال ُغ�سٍل وال اإبكي ل

ُع ــْن َيَتَقنَّ ــِد ما ِفيِهنَّ َم يف البي اإبكي لن�سواِن احل�سنِي حوا�ِسراً

1
ُع ــنَّ اإَذْن ُعَطا�َسا ُجوَّ َق�سراً َوُه ــنَّ ُي�َسْقَن بعَد حياِتِه اإِبكي له

ي�سريه اأو بالگلب ي�سعر جمرها ميرها رادت  اوليانها  على 

احلميه حّماي  اخمدرة  وهي  ميرها خلتك  اخلارجي  ا�سلون 

التمهيد للمصيبة )گـوريز(:
عن �سليمان بن مهران االأعم�ض قال: بينما اأنا يف الطواف اأّيام 

املو�سم، اإذا رجٌل يقول: اّللهم اغفر يل واأنا اأعلم اأّنك ال تغفر. 

الذين حملوا  اأحَد االأربعني  ال�سبب؟ فقال: كنت  ف�ساألته عن 

1- الق�سيدة لل�سيخ نعمان رحمه اهلل.
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راأ�َض احل�سني Q اإىل يزيد على طريق ال�سام. فنزلنا اأّول 

مرحلة رحلنا من كربال على دير للن�سارى والراأ�ض مركوز على 

رمح، فو�سعنا الطعام ونحن ناأكل، فاإذا بكفٍّ على حائط الدير 

يكتب عليه بقلم من حديد �سطراً بدم:

احِل�ساِب َيوَم  ه  َجدِّ �َسفاعَة  ُح�َسيناً َقَتَلْت  اأّمٌة  اأترجو 

َوَخاَلَف ُحكُمُهم ُحكَم الِكتاِب ُقِتَل احل�سنُي بُحكِم َجوٍر وَقْد 

ثّم غاب.

املنزل  ذلك  ويف  املنازل،  بع�ض  فنزلوا  اجلوزّي:  ابن  �سبط  قال 

على  وو�سعوه  عادتهم  على  الراأ�ض  فاأخرجوا  راهب،  فيه  دير 

الدير،  اإىل  الرمح  واأ�سندوا  عادته  على  احلر�ض  وحر�سه  الرمح، 

فلّما كان من ن�سف الليل راأى الراهُب نوراً من مكان الراأ�ض اإىل 

اأنتم؟ قالوا: نحن  عنان ال�سماء، فاأ�سرف على القوم وقال: من 

راأ�ض احل�سني  قالوا:  راأ�ض من؟  قال: وهذا  زياد.  ابن  اأ�سحاب 

قال:   .P اهلل  ر�سول  بنت  فاطمة  ابن  طالب  اأبي  بن   
ّ

علي بن 

نبّيكم؟ قالوا: نعم. قال: بئ�ض القوم اأنتم، لو كان للم�سيح ولد 

اه اأحداَقنا. ثّم قاَل: وهل لكم يف �سيء؟ قالوا: وما هو؟  الأ�سكنَّ

قال: عندي ع�سرة اآالف دينار تاأخذونها وتعطون الراأ�ض يكون 
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نا، فناولوه 
ّ
عندي متام الليلة واإذا رحلتم تاأخذونه. قالوا: وما ي�سر

الراأ�ض وناولهم الدنانري، فاأخذه الراهب فغ�ّسله وطّيبه واأدخله يف 

ير �سخ�ساً  الليل كّله، ف�سمع �سوتاً ومل  يبكي  واأقبل  �سومعته، 

قال: طوبى لك وطوبى ملن عرف حرمته، فرفع الراهُب راأ�سه..

المصيبة:
وقال: يا ربِّ بحّق عي�سى تاأمر هذا الراأ�ض يتكّلم معي، فتكّلم 

اأق�سم عليك من  تريد؟ قال:  اأّي �سيء  يا راهب  الراأ�ض وقال: 

املرت�سى،   
ّ

علي ابن  واأنا  امل�سطفى،  حمّمد  ابن  اأنا  قال:  اأنت؟ 

واأنا ابن فاطمة الزهراءO، واأنا املقتول بكربال، اأنا املظلوم، اأنا 

العط�سان، ف�سكت، ملّا �سمع الراهب ذلك، و�سع وجهه على وجه 

احل�سني وقال: اأ�سهد اأن ال اإله اإاّل اهلل، واأ�سهد اأّن حمّمداً ر�سول 

اهلل. فلّما اأ�سبحوا اأخذوا منه الراأ�ض.

اأقول: �سّق على الراهب اأن يفارق راأ�ض احل�سني Q، واأ�سبح 

 Q باحل�سني  الراهب  ومعرفة  اهلل  عبد  اأبي  لفراق  مفجوعاً 

عمرها ليلة واحدة فقط، مع ذلك عّز عليه الفراق.

 Qاحل�سني مع  �سنة  وخم�سني  �سّتة  ق�ست  من  حال  ما  اإذاً 

 Oزينب الطفولة  ومنذ   ،Qاحل�سني فارقت  ما  وعينها 
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اأبيها  واحل�سنيQ من ح�سن فاطمة الزهراءO اإىل حجر 

Q، ق�ست عمرها اإىل جنب احل�سنيQ ولكن اليوم 
ّ

علي

فارقته على رم�ساء كربال

ــا زغـــار ــن ـــوم اح ــر ي ــذك ت تگله خويه عمر ما فارگتك بيه
ــرار ــك ــدر ال ــي اجلـــوانـــح ح ــزهــرا ال ــا  امــن ح�سن  ــن  م

نهار ليل  ـــاك  وي وروحـــي  بوجهك ــر  ــّح ــب اإت عــيــنــي 

ــنــي ــاغــي ــن ـــك وت ـــي ـــاغ اأن ــــــام الــكــنــت ويـــاك اأي

املقام  بني  خرّيون  لو  اأخي  تقول:  وهي  كربالء  من  خرجت 

ال�سباع  اأّن  ولو  عندك  املقام  الخرتت  عنك  الرحيل  اأو  عندك 

تاأكل حلمي..

يحجاب خدري ناقتي عجفا او هزيله ودعتك اهلل �سفرتي �سعبة او طويله

ب�ض العليل او فوق ناقه امقيدينه حّمد بقى منكم يخويه يلتجيله

َم�ُسوَبْة الفوؤاِد  بدِم  ومدامَع  م�سكوبٍة بعربٍة  عليَك  اأبكي 

تبكيَك َعيِني ال الأَجِل َمُثوَبْة اأَ�َساَبَك ِمن َعظيِم ُم�سيبٍة َومِلَا 

ما عيني الأجِلَك َباِكَية لكنَّ
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مجلس الدخول إىل الشام

اإهاَبها ِنزاراً  َحرٌب  �َسَلَبْت  َفَقْد  ِعراَبها ْم  �َسوِّ اهلِل  اآِل  َة  بقيَّ

ِرَحاَبها ْت  ِنَوَب االأرزاِء �َسدَّ راأْت  هْت و�سيعُتُكم �َساَعْت فحيُث توجَّ

ناَبها اأعاديَك  ِفينا  اأن�َسَبْت  َفَقد  �سمِلنا َة  بقيَّ وانقذ  َفُقم  ُفنينا 

اأَجاَلْت على ِج�سِم احل�سنِي عراَبها اأُميٌة ُيَقاَل  اأْن  �سرباً  اأت�سطيُع 

اَبها ِخ�سَ الدماُء  اأ�سحى  كرميُته  غاِلٍب اأبناَء  الُغْلِب  برغِم  واإِنَّ 

اأََذاَبها ما  اأح�ساِئها  يف  �َسبَّ  وقد  ن�ساوؤُه حامليِه  �َسْجواً  ُتخاطُب 

رقاَبها لوؤيٍّ  َابنا  ذّلًة  َلَوْت  بَحمِلِه راأ�ساً  الرمِح  حاِماًل يف  اأيا 

كتاَبها ُتِقلُّ  وحٍي  بني  واأيَّ  الَقَنا َقَد َحَملَت على  اأتعلُم ماذا 
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اَبها اأ�سَ الطفوِف  يوم  ما  اأ�ساَبك  اأتن�سى وهل ُين�سى ُم�ساُب حرائٍر

ِحَجاَبها اأماَط  اإذ  زياٍد  ابن  لدى  اأتن�سى وهل ُين�سى وقوُف ن�سائكم

باَبها تقَرُع  الدهِر  نَاِئباِت  َراأَْت  َهْت توجَّ اأّنى  احلوراُء  وعّمُتَك 

1
ثياَبها املارقنَي  �سياُط  ك�ستها  ها عزِّ ثوَب  م�سلوبٍة  ِمن  اهلُل  لها 

تن�سى وقعة كربال اأوعينك غفت تنه�سم ما  الع�سكري  ينب  گوم 
طريح علرم�سا  تيام  ثلث  ظل  ذبيح اوجدك  كربال  وقعة  تن�سى 

يالثار اح�سني واأ�سحابه الغدت ت�سيح اأوبيها  �سيدي  تنه�ض  ميتى 

علثى اأم�ست اأو م�سلوبه الثياب ول�سحاب جدك  اح�سني  لثار  يا 

دون عزها اح�سني كلها اتقطعت ليت حا�سر �سيدي ات�سوف الرقاب

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:

 بن 
ّ

د اأبو جعفر Q اأباه علي
ّ
، اأّنه قال: ملّا جر

ّ
عن جابر اجلعفي

 فاأمهلته اإىل اأن فرغ، فقلت له: 
2

احل�سني Q ثيابه �سمعته ين�سج

يا بن ر�سول اهلل مَّ بكاوؤك واأنت تغ�سل اأباك، اأكان حزناً عليه؟ 

1-  الق�سيدة لل�سّيد عبد احل�سني �سكر رحمه اهلل, من ق�سيدة له يخاطب بها االإمام املهدي  |.

2- ن�سج الباكي ين�سج - ك�سرب ي�سرب - ن�سيجًا:غ�ّص بالبكاء يف حلقه.
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دت اأبي 
ّ
 فراقه، ولكن يا جابر ملّا جر

ّ
قال: ال يا جابر واإن عزَّ علي

 يف عنقه، واآثار جرح القيد يف رجليه. 
1

ثيابه، راأيت اآثار اجلامعة

وقد  اأ�سارى،  ال�سام  اإىل  ُحملوا  ملّا  ورجليه  عنقه  االآثار يف  وهذه 

 �سهل بن �سعد ال�ساعدّي اإليها..
ّ

�سادف دخول ال�سحابي

قال:  ال�ساعدّي  �سعد  بن  �سهل  عن  البحار:  يف   
ّ

املجل�سي قال 

اأنا مبدينة  فاإذا  ال�سام،  اإىل بيت املقد�ض حّتى تو�سّطت  خرجت 

واحلجب  ال�ستور  عّلقوا  وقد  االأ�سجار،  كثرية  االأنهار  مّطردة 

والديباج وهم فرحون م�ستب�سرون، وعندهم ن�ساء يلعنب بالدفوف 

نعرفه  ال  عيداً  ال�سام  الأهل  نرى  ال  نف�سي  فقلت يف  والطبول. 

نحن، فراأيت قوماً يتحّدثون. فقلت: يا قوم اأَلكم بال�سام عيد ال 

نعرفه نحن. قالوا: يا �سيخ نراك غريباً؟! فقلت: اأنا �سهل بن �سعد 

P. قالوا: يا �سهل ما اأعجبك ال�سما ال متطر  قد راأيت حمّمداً 

قالوا: هذا  قلت: ومل ذلك؟  باأهلها.  واالأر�ض ال تخ�سف  دماً، 

راأ�ض احل�سني عرتة حمّمد P ُيهدى من اأر�ض العراق. فقلت: 

اأّي  من  قلت:  يفرحون،  والّنا�ض  احل�سني  راأ�ض  ُيهدى  واعجباه 

باب يدخل؟ فاأ�ساروا اإىل باب ُيقال له: باب ال�ساعات.

1- اجلامعة موؤنث جامع: الغل, الأنها جتمع اليدين اإىل العنق.
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المصيبة:

اأنا كذلك اإذ الرايات يتلو بع�سها بع�ساً، فاإذا نحن  قال: فبينما 

بفار�ض بيده لواء منزوع ال�سنان، عليه راأ�ض، نعم اأتدري ملن هذا 

باأمري  الّنا�ض  اأ�سبه  طالع  بدر  كاأّنه  اأزهرّي  قمرّي  وجهه  الراأ�ض؟ 

نظر  ثّم  الف�سل..  اأبي  الع�سرية  قمر  راأ�ض  وهو   Q املوؤمنني 

�سهل اأمام املخّدرات فراأى راأ�ساً اآخر ي�سرق النور منه، وله مهابة 

عظيمة ذو حلية مدّورة، قد خالطها ال�سيب والريح تلعب بلحيته 

ال�سريفة مييناً و�سمااًل، كاأّنه وجه ر�سول اهلل P  فلّما تبنّي �سهل 

.P ريحانة ر�سول اهلل Q واإذا به راأ�ض احل�سني بن علي

رْبُ على الرمِح ال َوعٌي لهنَّ وال �سَ اأُ�ًسارى َخلَف راأْ�ٍض ُمَعلٍَّق َم�َسنَي 

عُب والُذْعُر وَحلَّ ِبِهنَّ املوُت والرُّ قد ا�ْسَطَرَمْت اأكباُدُهنَّ من االأ�َسى

ْهُر الزُّ ُمُه  اأجْنُ املَْجِد  بتاِج  وُهّن  ٍد حممَّ بناُت  ُت�ْسبى  وَهْل  �َسبايا 

�سهل(:  )قال  باحلبال  مقّيدات  امل�سبّيات  الن�ساء  �سهل  راأى  ملّا 

فدنوت من اأوالهّن فقلت: يا جارية من اأنت؟ فقالت: اأنا �سكينة 

بنت احل�سني.
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اأوجمعت هلي اأوذيك الليايل اوداليل عّزي  العگب  اآنه 

الوايل �ساير  زجر  اأو  ي�سريه  تايل اأنذال  گوم  بني  ما 

يا ذّلتي او يا ظيم حايل

فقلت لها: األك حاجة اإيّل، فاأنا �سهل بن �سعد ّمن راأى جّدك 

و�سمع حديثه؟ قالت: يا �سهل قل ل�ساحب هذا الراأ�ض اأن يقّدم 

اإىل  ينظروا  اإليه، وال  بالنظر  النا�ض  ي�ستغل  اأمامنا، حّتى  الراأ�ض 

.P حرم ر�سول اهلل

اأن  الراأ�ض فقلت له: هل لك  قال �سهل: فدنوت من �ساحب 

تق�سي حاجتي وتاأخذ مّني اأربعمائة دينار؟ قال: ما هي؟ قلت: 

تقّدم الراأ�ض اأمام احلرم، ففعل ذلك فدفعت اإليه ما وعدته.

ــٌر ي�سيُء لها الُدجى وَجبنُي َثْغ و�َسَرْت َوِمْن راأ�ِض احل�سنِي اأماَمها

ــنُي ورن ــُه  خلَف ــٌل  عوي ــُه  وَل ــوَق اأطراِف الَقَنا باأبي امل�سّيِع ف

ــوُن ــاِط مت ــا بال�سي ــودُّ منه ت�س ــر منهنَّ الوجوُه فاإْن بَكْت ت�سّف

 عالياً فيه خم�سة ن�سوة، ومعهّن 
1

)...( قال �سهل: وراأيت رو�سناً

1 - الرون�ص : هي اأن تخرج اأخ�سابًا اإىل الدرب وتبنى عليها, وجتعل لها قوائم من اأ�سفل.
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عجوز حمدودبة الظهر فلّما راأت راأ�ض احل�سني Q وهو على 

الراأ�ض  هذا  ملن  قالت:  بالدماء  خم�سوبة  و�سيبته  طويل،  رمح 

راأ�ض  هذا  لها:  فقالوا  خلفه؟  التي  الروؤو�ض  هذه  وما  املتقّدم؟ 

عظيماً  فرحاً  ففرحت  اأ�سحابه.  روؤو�ض  وهذه   Qاحل�سني

وقالت: ناولون حجراً الأ�سرب به راأ�ض احل�سني، فناولوها حجراً 

ف�سربت به وجه احل�سنيQ، فاأدمته و�سال الدم على �سيبته، 

و�سيبته،  وجهه  على  �سائاًل  الدم  فراأت  كلثوم  اأّم  اإليه  فالتفتت 

فلطمت وجهها ونادت: واغوثاه وا م�سيبتاه وا حمّمداه وا علّياه 

واح�سّيناه.

َيتالال نَرّيٌ  البدُر  وجُهَك  يا جمياًل ك�سا الوجوَد َجماال

َكَماال ا�سَتَتمَّ  ملَاَّ  هالاًل  يا  ِهالال يزهو  َباَن  ُمذ  خاطبْتُه 

غاَلُه خ�سُفُه فاأبدى ُغروبا

وقيل: اأّن �سهل قال لالإمامQ: هل من حاجة؟ قال: يا �سهل 

هل عندك ثوب عتيق؟ قلت �سّيدي: ما ت�سنع به )اأنتم تهدون 

الأ�سعه  قال:  بالياً(؟  ثوباً  وت�ساألني  الثمينة  الثياب  الّنا�ض  اإىل 

حتت اجلامعة فاإّنها اأكلت عنقي. قال �سهل فناولته الثوب، فلّما 
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هذه  ين�سد  االإمام  و�سمع  حتتها  من  الدماء  �سالت  اجلامعة  رفع 

االأبيات:

من الزجِن عبٌد غاَب عنه نَ�سرُي كاأنَّني دم�سَق  يف  ذلياًل  اأٌقاُد 

وزيُر املوؤمننَي  اأمرُي  و�َسيخي  وجّدي ر�سوُل اهلِل يف كلِّ م�سهٍد

اأ�سرُي البالِد  يف   َيران  يزيُد  فيا ليَت اأُّمي مل َتلْدِن ومل يكْن

اِد ال�سجَّ مبحنِة  �سمعَت  اأَوَما  ما يل اأراَك ودمُع عيِنَك جامٌد

و�َسراُة قومي اأيَن اأهُل ِودادي َع�ِسرَيتي اأيَن  واُذاّلُه  وي�سيُح 
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مجلس مصائب 
السبايا يف خربة الشام

َمفاِتُ وللعلوِم  الَعليِّ  اآُل الَنبيِّ بنو الَوحِي َوَمنبُع ال�سرِف

الهادي االأمنُي اأخُو اخِلتاِم الفاِتُ ُد حممَّ املر�سلنَي  خرُي  اجَلدُّ 

مانُح املُهّيمُن  َلَها  الر�سوِل  واالأُمُّ فاطمُة البتوِلِة َب�سعُة الهادي

ُح الوا�سِ واملناُر  الهدايِة  َعَلُم  املرت�سى الو�سيُّ  الطهُر  والوالُد 

راِبُح املتاِجُر  به  القومُي  الَنهُج  ُه وحبُّ العظيُم  النباأُ  له  موىًل 

َطواِمُح فهي  االأ�سناِم  كا�سَر  يا  يا نا�سَر االإ�سالِم يا باَب الُهدى

ُيكاِفُح احلرمِي  عِن  الطغاِة  بنَي  يا ليَت عيَنَك واحل�سنُي بكَربال

�ساِفُح �َساٍف  ُب  الرُتْ عليه  ُملقًى  اًلَ مرمَّ الوريِد  حمزوَز  اأفديِه 
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ونَواِئُح ونَواِدٌب  الِعدى  بنَي  وَثواِكٌل حوا�ِسٌر  والطاهراُت 

اِفُح عيُد ُم�سَ وجَه احل�سنِي َله ال�سَ وانُظري قومي  الزهراُء  فاطُم  يا 

نواِئُح َتُنْحُه  وملن  الوريِد  بدِم  وُغ�سُلُه الُغباِر  نَ�ْسُج  اأكفاُنُه 

1
َرواِمُح الِعداِة  خيُل  وجل�سِمِه  راأ�ِسه رافُع  �ِسناُن  ال�ِسناِن  وعلى 

وملها يربه  ما  �سفت  ام�سايب  وملها بعيالك  يح�سني  حرت 

عليه تنغر  اأو  ا�سيوفها  ت�سل  درت بالطف بني ها�سم وملها

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:
حرارة  فيها  ت�سهرهم  خربة  يف  ال�سبايا  باإنزال  اللعني  يزيد  اأمر 

يخرج  كان   Q العابدين  زين  االإمام  اأّن  ذكر  وقد  ال�سم�ض، 

منها لريّوح عن نف�سه، فراآه املنهال ابن عمرو يوماً يف حالة ُيرثى 

من  بك  اأرى  ما  مع  اأخرجك  الذي  ما  �سّيدي  له:  فقال  لها 

ال�سعف؟ فقال: يا منهال اإّن اخلربة التي نحن فيها ال تقينا من 

يا  ال�سم�ض،  حرارة  من  عّماتي  وجوه  تق�ّسرت  لقد  حّتى   ،
ّ
احلر

1- الق�سيدة لل�سيخ احلافظ الرب�سّي رحمه اهلل.
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منهال اأنا اأخرج �سويعة اأرّوح فيها عن �سعف بدن، فقال املنهال 

وبينما اأنا اأكّلمه ويكّلمني، واإذا بامراأة تقوم وتقع تنادي اإىل اأين 

يا حمانا؟ اإىل اأين يا رجانا؟ ف�ساألت عنها فقيل يل: هذه عّمته 

زينب، فما رجعت اإىل اخلربة حتى اأرجعته معها.. 

ويف تلك اخلربة كانت للح�سني Q بنت �سغرية يحّبها وحتّبه 

يف  االأ�سراء  مع  وكانت  �سنني،  ثالث  لها  رقّية،  ت�سّمى  كثرياً، 

ال�سام، وهي تبكي لفراق اأبيها ليلها ونهارها، وكانوا يقولون لها 

هو يف ال�سفر فراأته ليلة يف النوم..

المصيبة:
ة 

ّ
قر بوالدي  ايتون  وقالت:  �سديداً  انتبهت جزعت جزعاً  فلّما 

عيني، وكّلما اأراد اأهل البيتR اإ�سكاتها ازدادت حزناً وبكاءاً 

ولبكائها هاج حزن اأهل البيت R فاأخذوا يف البكاء ولطموا 

فقال:  وبكاءهم  �سيحتهم  يزيد  ف�سمع  ال�سياح،  وارتفع  اخلدود 

بنومها  اأباها  راأت  ال�سغرية  بنت احل�سني  اإّن  له:  قيل  ما اخلرب؟ 

فانتبهت وهي تطلبه وتبكي وت�سيح. فلّما �سمع يزيد ذلك قال: 

بالراأ�ض  فاأتوا  تت�سّلى،  يديها  اأبيها وحّطوه بني  راأ�ض  اإليها  ارفعوا 

يف َطَبق مغّطى مبنديل وو�سعوه بني يديها فقالت: ما هذا! اإّن 
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طلبت اأبي ومل اأطلب الطعام، فقالوا: اإّن هنا اأباك فرفعت املنديل 

وراأت راأ�ساً، فقالت: ما هذا الراأ�ض؟! قالوا: راأ�ض اأبيك، فرفعت 

الذي  ذا  َمن  اأبتاه  يا  تقول:  وهي  �سدرها،  اإىل  و�سّمته  الراأ�ض 

بك بدمائك؟! يا اأبتاه َمن ذا الذي قطع وريديك؟! يا اأبتاه  خ�سّ

َمن ذا الذي اأيتمني على �سغر �سّني؟! يا اأبتاه َمن لليتيمة حتى 

لالأرامل  َمن  اأبتاه  يا  احلا�سرات؟!  للن�ساء  َمن  اأبتاه  يا  تكرب؟! 

اأبتاه من للعيون الباكيات؟! من بعدك واغربتاه  امل�سبّيات؟! يا 

يا اأبتاه!!

ــري يتيمه ــن زغ ــري م ــا �س اأن ــه هظيم واهلل  ــدي  وال ــا  ي

ــض خيمه ــو يا نا� ــاري االأب اأث ــه ــدك جليم ــن بع ــوح م والن

يفّيي على اْبناته وحرميه

باً بالدماء!!   ليتني تو�ّسدُت الرتاَب وال اأرى �سيبك خم�سّ

غ�سى   
َّ

حتى وبكت  املظلوم  ال�سهيد  فم  على  فمها  و�سعت  ثّم 

كوها فاإذا هي قد فارقت روحها الدنيا، فارتفعت 
ّ
عليها، فلّما حر

اأ�سوات اأهل البيت R بالبكاء وتّدد احلزن والعزاء..

َبلَواَها ِمن  اجِلباُل  َت�سيُخ  َكْم راأْت يف َخرابِة ال�ساِم اأحزاناً

َو�َسَجاها ُحزُنها  فازداَد  االأ�سِر  وقيَد والهواَن  الذلَّ  َراأِت 
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اأنهّن  ج على ال�سبايا، ومل تعرف 
ّ
وجاءت هند زوجة يزيد لتتفر

املدينة  يف  عا�ست  قد  كانت  هند  وهذه   ،P حمّمد  اآل  �سبايا 

..Q وتعرف بيت اأمري املوؤمنني

تطيل  واأخذت  عليه  جل�ست  كر�سّيها،  لها  وو�سع  هند  اأقبلت 

النظر اإىل العائلة، بينما هي تنظر واإذا بها اأجه�ست بالبكاء، ثّم 

 ،O وما كانت تعرف اأّن هذه زينب O التفتت اإىل زينب

ال�سربة!  هذه  ي�سربها  الزمان  اأّن  ظّنت  وما  تعرفها؟!  اأين  ومن 

زينب  اأقبلت   ،
ّ

مني اإدن  اأخّيه  لها:  قالت  بعربة  اإليها  تقّدمت 

ومعها االأطفال يريدون اأن يعرفوا ماذا تريد اأن ت�ساأل زوجة يزيد، 

ج واالآن تغرّي احلال ملّا راأيتكم، 
ّ
اأنا جئت الأتفر اأخّيه  قالت لها: 

ك�سرمت خاطري، وقّطعتم قلبي وبكيت لكم رحمة بكم، من اأّي 

املدينة،  من  �سبايا  نحن   :O زينب  لها  قالت  اأنتم؟  ال�سبايا 

زينب: من مدينة  قالت  اأّي مدينة؟  املدائن كثرية، من  قالت: 

.P ر�سول اهلل

ملّا �سمعت هند ذلك قامت على قدميها و�سعت يديها على راأ�سها 

قالت: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ثّم التفتت اإىل ال�سّيدة زينب 

اأ�ساألك  O وقالت لها: يا �ساحلة يل بهذه املدينة اأهل ودار 

اأمري  وموالي  �سّيدي  دار  هي  قالت:  هم؟  ومن  قالت:  عنهم، 
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املخّدرات  فخر  اأ�ساألك عن  قالت:  اأن  اإىل   .....Q املوؤمنني 

زينب، اأ�ساألك عن �سّيدي اأبي عبد اهلل، واأ�ساألك عن موالي اأبي 

الف�سل العّبا�ض، واأ�ساألك عن رباب واأّم كلثوم وعن �سكينة... 

اأخذت ت�ساأل عن اجلميع...فاختنقت زينب بعربتها، قالت لها 

 
ّ

اآذيتينا، يا هند ت�ساألني عن دار علي O: يا هند لقد  زينب 

فقد خّلفناها تنعى اأهلها.

قمر  عن  ت�ساألني  يزيد،  يدي  بني  راأ�سه  احل�سني  عن  ت�ساألني 

عن  ت�ساألني  كّفنْي،  بال   
ّ

العلقمي �ساطي  على  تركناه  الع�سرية 

ت�ساألني عن رباب هذه رباب،  اأّم كلثوم هذه اجلال�سة بجانبك، 

ركبتيها،  وراأ�سها بني  اجلال�سة  �سكينة  تلك  �سكينة  ت�ساألني عن 

بعد عن من ت�ساألني؟ ت�ساألني عن زينب؟ اآه ... اأنا زينب.

ــْرمــَرن م امل�سايب  عظيم  عني ِليحكون  زيــنــب  اأنـــا 

وعمّني عيون  على  ِنْزلن  الدوهّنني ح�سني  م�سايب 

قالت: ماذا �سنع الدهر بكم يا زينب؟

ان�سبينه واحنا  انذبح  اأخونه  بينه، واهلل خان الدهر يا هند بينه

فخرجت  راأ�سها  و�سربت  جيبها،  �سّقت  هند  ذلك  �سمعت  ملّا 
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يا  اأجننت  الّنا�ض:  �ساح  واح�سّيناه،  اإماماه...  وا  �سارخة: 

اأتفرحون وهذا  ال�سام،  اأهل  �سّود اهلل وجوهكم  قالت:  اأمرية؟! 

راأ�ض احل�سني عند يزيد.

الثياب وهَتكت ال�سرت،  راأ�سها و�سّقت  ثّم قامت هند وح�سرت 

يزيد  يا  وقالت:  يزيد وهو يف جمل�ض عاّم،  اإىل  وخرجت حافية 

باب  عند  الرمح  على  ُي�سال   Q احل�سني  براأ�ض  اأمرت  اأنت 

الدار؟ راأ�ض ابن فاطمة بنت ر�سول اهلل م�سلوب على فناء داري؟ 

فلّما راأى زوجته على تلك احلالة وثب اإليها فغّطاها وقال: نعم 

فاأعويل يا هند وابكي على ابن بنت ر�سول اهلل و�سريخة قري�ض 

فقد عّجل عليه ابن زياد فقتله.

َجَر احَلَجِر اأبكيت واهلل حّتى حِمْ اأّي املحاجر ال تبكي عليك َدَماً
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مجلس األربعني ورجوع 
السبايا إىل كربالء

ــِع وِبُلمَّ ــٍة  ِخطيَّ ــًى  قن ــِر  ِب�ُسْم َفْتها حماُتها ــدٍر �َسجَّ َوَكْم َذاِت ِخ

ــِع ــرٍد وُبرق ــا كلَّ ُب ــدي ِعداه واأي ــاِب ُفوؤاَدها ــد نََهَبْت َكفُّ امل�س لق

واأذرِع ــراٍت  قا�س ــفٍّ  اأك ــرِي  بغ اً ــا ت�سرتُّ ــْع عن ناظريه ــم ت�ستِط فل

ِع ــرَي م�سيَّ ــرياً على الرم�ساِء غ عف اًل ــدَّ جُمَ ــراء  بالع ــُه  راأت ــا  وملّ

ــِع ــِه املَتَفجِّ ــني الواِل ــْت حن وحنَّ ــُغ َقلَبها ــُه واالأرزاُء مَت�سَ ــْت من َدنَ

ــي ع ُمَودِّ اأراَك  اأن  ــٌز  عزي ــيَّ  عل ــِد ُيدمي ُفوؤاَدها تقوُل وِظفُر الوج

وت�سرُب يف كاأ�ٍض من احلتِف ُمرَتِع ــى َظمًى ــٌز اأن متوَت عل عليَّ عزي

ــِر اأ�سلِع ــوِق اأدُب ــي ِمن َف واأَرَكَبن اأِخي اإنَّ �سمراً �ساَمني َبعَدَك االأََذى
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ر اأ�سُلعي ــا بال�سوِط ك�سَّ �سمَر اخلن ــا َتَرى ــا ح�سنُي اأََم ــْم َجواَباً ي اأنِع

َي الَق�ساُء مِبا َجَرى فا�سرتِجِعي ُق�سِ فاأَجاَب َزينَب وهو يفح�ُض يف الثى

1
ما ُكنُت اأ�سَنُع يف حماُهم فا�سَنِعي ــى وانُظري ــي َحاَل الَيَتاَم ل َوَتَكفَّ

ظاّلم بني  ما  وطحت  حرمه  تگله يح�سني تو�سيني بااليتام
خواتك ي�سارى اتروح لل�سام ي�سرغام ال�سيمه  يبو  تر�سه 

كّلفتني ابجريره  حرمة  حرّيتني واهلل  يح�سني  خويه 

وما بني عدوانك عفتني

التمهيد للمصيبة )گـوريز(:
يقول االإمام ال�سادق Q: ُزِر احل�سني جائعاً َعِط�ساً �سعثاً مغرّباً، 

 Q فاإّنه ُقِتَل جائعاً عط�ساناً، ومن هنا فاإنَّ االإمام زين العابدين

كّلما نظر اإىل طعام اأو �سراب يبكي ويقول: كيف اآكل وقد ُقِتَل 

والدي احل�سني جائعاً؟ وكيف اأ�سرب وقد ُقِتَل اأبي عط�ساناً؟ 

ولعّل اأّول من زار احل�سني Q هو جابر بن عبد اهلل االأن�سارّي، 

احل�سني  بحبيب  ة، حتى عرف  احل�سني حمّبًة خا�سّ يويل  وكان 

قبل خروجه  روؤيا  راأى  اأّنه  ويروى  ب�سره،  فقد  قد  وكان   ،Q

اأ�سعث  وهو  املنام  P يف  اهلل  ر�سول  فراأى  ليلته  نام  اإىل كربال، 

1- الق�سيدة لل�سيخ حمّمد ح�سني احلّلي رحمه اهلل.
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مغرّب مك�سوف الراأ�ض، فقال: ما يل اأراك يا ر�سول اهلل اأ�سعث؟ 

تّهز  ثّم  احل�سني،  ولدي  دفن  من  رجعت  االآن  جابر  يا  فقال: 

اإىل كربالء، فجاء ومعه عطّية وغالمه حّتى وافى  جابر للم�سري 

كربالء.

عن عطّية العويّف قال: خرجت مع جابر بن عبد اهلل االأن�سارّي 

زائراً قرب احل�سني Q، فلّما وردنا كربالء دنا جابر من �ساطئ 

ة فيها 
ّ
الفرات، فاغت�سل ثّم اّتزر باإزار وارتدى باآخر. ثّم فتح �سر

 فنثها على بدنه، ثّم مل يخطو خطوة اإاّل ذكر اهلل تعاىل، 
1

�ُسعٌد

حّتى اإذا دنا من القرب قال: اأمل�سنيه.. 

المصيبة:
من  �سيئاً  عليه  فر�س�ست  عليه،  مغ�سّياً  القرب  على   

ّ
فخر فاأمل�سُتُه 

ثّم قال: حبيب ال يجيب  اأفاق قال: يا ح�سني ثالثاً  املاء، فلّما 

حبيبه.

وابح�سن طه امل�سطفى اأوحيدر و�سّيه الزكيه اإبح�سن  الربه  ج�سم  يا  اهلل 

وابنات حيدر تن�سبي اأومت�سي وّياجلناب
تايل اجل�سم هذا تگْطعه ا�سيوف اأُمّيه

ثّم قال: واأّنى لك باجلواب، وقد �سخبت اأوداجك على اأثباجك، 

النبّيني، وابن  اأّنك ابن خامت  فاأ�سهد  ق بني بدنك وراأ�سك، 
ّ
وفر

�سّيد املوؤمنني، وابن فاطمة �سّيدة الن�ساء، وما لك ال تكون هكذا 

1- نوع من العـطر.
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وقد غّذتك كّف �سّيد املر�سلني، ورّبيت يف حجر املّتقني، ور�سعت 

من ثدي االإميان، وفطمت باالإ�سالم، فطبت حّياً وطبت مّيتاً، غري 

َطّيبٍة بفراقك، وال �ساّكٍة يف اخلرية لك،  املوؤمنني غري  اأّن قلوَب 

فعليك �سالم اهلل ور�سوانه، واأ�سهد اأّنك م�سيت على ما م�سى 

عليه اأخوك يحيى بن زكرّيا.

ثّم جال بب�سره حول القرب وقال: ال�سالم عليكم اأّيتها االأرواح 

التي حّلت بفناء احل�سني واأناخت برحله، والذي بعث حمّمداً 

باحلّق نبّياً لقد �ساركناكم فيما دخلتم فيه، قال عطّية:

ومل  جباًل،  نعُل  ومل  وادياً  نهبط  ومل  فكيف  جابر  يا  له  فقلت 

واأومتت  واأبدانهم  روؤو�سهم  بني  ق 
ّ
فر قد  والقوم  ب�سيف  ن�سرب 

اأوالدهم واأرملت اأزواجهم؟ فقال )يل(: يا عطّية �سمعت حبيبي 

اأحّب  ُح�سر معهم، ومن  اأحّب قوماً  P يقول: »من  ر�سول اهلل 

�سرك يف عملهم«. 
ُ
عمل قوم اأ

 O ويروى ملّا رجع ال�سبايا من ال�سام اإىل املدينة توّجهت زينب

ج بنا اإىل 
ّ
اإىل االإمام زين العابدين Q: عّمه ُمِر احلادي اأن يعر

كربالء لنجّدد عهداً باأبيك وباقي اأعمامك. فزينب O منذ 

اأربعني يوماً غائبة و�سوقها اإىل احل�سنيQ يحدوها للقائه لتبّثه 

�سكواها ّما جرى لها يف ال�سبي.

كاأّن بها توّجهت نحو حادي االإبل:

مر بح�سني ن�سكيله الهظم والذل باهلل عليك مر بينا يحادي االبل
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دالها العليل ويهّل دمع العني ذل وهظم ن�سكيله وفرقه البني

اأ�سحت  ديارهم  فهذه  اإخوتك  ُدور  عن  ت�ساألني  كنت  اإن  عّمه 

واأ�سالًء مقّطعة، وهذا قرب احل�سني  عة  مب�سّ اأج�ساداً  ت�سّم  قبوراً، 

اأبي يا عّمه.. 

وهاي قبور اخوتك واال�سحاب الكل يا عمة الدار هذي وذاك قرب ح�سني

نار يجدح  والقلب  كربال  طبت  مدرار والدمع  وّنت  �سمعته  من 

تگل للدار اأ�سمع �سوؤال زينب للدار
منزل بيا  وادي  بيا  دليني  دار يا  غدو  اهلك  وين 

خنت ال�سيف ما هذا الرجا منك بيا وادي بيا منزل غدوا عنك

عّمن ت�ساألني يا زينب؟

�ساحت عن اح�سني عن عبا�ض ان�سدنچ

تهْل ــون  ــي ــع وال وجــا�ــســم  عــلــي  ــوعــن  ي

ناحية  من  طلع  قد  ب�سواد  واإذا  كذلك  نحن  فبينما  عطّية:  قال 

ال�سام، فقلت: يا جابر هذا �سواد قد طلع من ناحية ال�سام، فقال 

جابر لعبده:

انطلق اإىل هذا ال�سواد واأتنا بخربه، قال فم�سى العبد، فما كان 

باأ�سرع من اأن رجع وهو يقول: يا جابر قم وا�ستقبل حرم ر�سول 

اهلل، هذا زين العابدينQ قد جاء بعّماته واأخواته، فقام جابر 
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مي�سي حايف القدمني مك�سوف الراأ�ض اإىل اأن دنا من زين العابدين 

Q فقال االإمام Q: »اأنت جابر؟« فقال: نعم يا بن ر�سول 

اهلل، فقال: »يا جابر ها هنا واهلل ُقتلت رجالنا، وُذبحت اأطفالنا، 

و�ُسبيت ن�ساوؤنا وُحرقت خيامنا«.

طامي واملاي  العلقمي  ب�سط  يا جابر مات بوي ح�سني ظامي

تفرت اخليم  حول  اخليل  ب�ض  وال واحد لفى من اأهلي وعمامي

اأّما زينب O كاأّن بها:

اأَعاَلُمها َوَما  ِبَقتالنا  َخرَبٌ  ِعنَدُكم َهْل  ِبَكرَبال  نَاِزِلنَي  َيا 

َمَقاُمها ُيزاُر  ال  َثالثاً  َبِقَيْت  ُكم ِة َميٍت يف اأر�سِ َما َحاُل ُجثَّ

ويروى اأّنه ملّا دنا منها االإمام Q قالت: خذ بيدي فلقد غ�سي 

على ب�سري اأ�سبحت ال اأرى، دّلني على قرب اأخي، اأخذ ال�سجاد 

َع يديها على  Q بيدها، اأقبل بها اإىل قرب احل�سني Q َو�سَ

القرب �سرخت احلوراء O واح�سّيناه، واح�سّيناه.

دفنوك..  كفٍن  بغري  اأم  كّفنوك  اأم  غ�ّسلوك  هل  ح�سني  اأخي 

وجعلت تبّثه �سكواها

ومتنيت الفنا بعد يا خوي بعداك اأنا �سعت وحترّيت يح�سني بعداك

عمت عيني وال �سوفك عالوطيه واهلل ما ريد العمر يح�سني بعداك

واح�سّيناه  يلطمون   Q احل�سني  قرب  على  العائلة  اأدارت 
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وام�سيبتاه،  هذا وزينب ل�سان حالها:

بجنبك ومتدد  اللحد  أشگ  تنادي لو ينك�سف يا ح�سني قربك

يا حل�سني تكفني  اللي  واإنت  عمرك قبل  عمري  ريت 

واجتمعت الّن�ساء على االإمام ال�سّجاد Q كلٌّ ت�ساأله عن قرب 

فقيدها. فمنهّن الرباب اأّم عبد اهلل اأقبلت اإليه والثكل باٍد عليها 

منادية: يا بن احل�سني اأين قرب ولدي الر�سيع؟ دّلني عليه، فاأقبل 

بها اإىل قرب اأبيه احل�سني Q وعيناه متطران دموعاً وقال: ها هنا 

دفنت ولدك واأ�سار اإىل جانب �سدر احل�سني، فانكّبت على القرب 

ال�سريف.

وكاأّن بها تقول خماطبة احل�سني Q يف قربه:

لّيه بح�سني  الگبر  فّك  اأو  انداي لت�سمع  يا  لهفتي  رد 

اأذّيه �سايف  الرتب  حتت  هاي ابنومته  اأَوليدي  خافن 

الوطّية هاي  حتت  هّوه  اأو  ثداياي اوليدي  عله  دّرت 

ثّم التفتت زينب O اإىل الن�ساء:

اأهلنا من  تكفلنا  يل  لعند  ه م�سنَّ قومن  احلرم  يا  نادت 

تكفل وبينا  جابنا  يل  هو  ما  لوطنا ويردنا  يقوم  نريده 

جل�ست   Q الف�سل  اأبي  قرب  اإىل  الن�ساء  مع  احلوراء  اأقبلت 



89

عنده نادت عّبا�ض:

ــا هـــاي املــحــامــل قـــوم ردن واهلل نادت يا خوي يا عزنا وقمرنا

لعند املدينة وطن جدنا

ِميعاِد ِمن  ِللُقرِب  َما  َهيهاَت  ِبُقرِبُكم الزماُن  لنا  َيعوُد  اأَُتَرى 
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مجلس الرجوع إىل املدينة

1
َذَرَعا َما  ُكلَّ الَفيايِف  اأدمَي  يطوي  َقواِئِمِه يف  اً  �سدقميَّ َراِكباً  يا 

َجَزعا ِبها  الُدنيا  مَتالأُ  رخٍة  ِب�سَ �َسواِرِعها وا�سَرْخ يف  باملدينِة  ُعْج 

وُه َقبَل �َسدًى من �سوِتِه َرجعا َلبُّ ريُخ ِبهم نَاَدى ال�سَ اإذا  ناِد الذيَن 

وارَتَفَعا اهلِل  ديِن  دعائُم  قامْت  قل يا بني �سيبِة احلمِد الذيَن ِبهْم

َدعا فان�سَ الِعزِّ  َطوِد  َباأرجاِء  ماَلْت  َفٌة ُقوموا َفَقْد َع�َسَفْت بالَطفِّ َعا�سِ

�َسرَعا َمنهٍج  من  َلُكُم  الُعال  اإىل  اإْن مل َت�سّدوا الَف�سا نَْقعاً فلم َتدوا

�َسَرَعا للَثَى  ح�سنٍي  خدَّ  فاإنَّ  فلَتْلطِم اخليُل خدَّ االأر�ِض َعاديًة

نََعا ال�سماِء  يف  ح�سنٍي  نَاعي  َفاإنَّ  ولُتمالإِ االأر�ُض نَعياً يف �َسواِرِمُكم

1
عا َر�سَ اأوداِجِه  ِدما  ِمن  فِطْفُلُه  َعٍة ولتذهِل اليوَم ِمنكْم ُكلُّ ُمر�سِ

1- يقال هذه ناقة ُتذارُع ُبعد الطريق, اأي متدُّ باعها وذراعها لتقطعه, ل�سان العرب, ج8, �ص95.
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وّياك عتب  ر�سالة  وخذيل  مب�سراك عّجل  طار�سي  يا 

بحّياك تو�سل  من  اأو�سيك  لبويه ال�سميده مدير االفالك

ي�سراك فوق  ميينك  اأ�سفج  وت�سوف وادي الغري بعيناك

بحماك قبل  الكانت  زينب  فّتاك بالكون  مين  ونادي 

ي�سريه تراهي بولية اعداك

التمهيد للمصيبة ) گـوريز(:
الباقر  جعفر  اأبي  عن  املعترب  ب�سنده  ال�سدوق  ال�سيخ  اأمايل  يف 

ال  لها:  فقال  �سلمة،  اأّم  بيت  يف   P  
ّ

النبي »كان  قال:   Q

اأحد، فجاء احل�سني- وهو طفل-  فما ملكُت معه   
َّ

يدخل علي

 P، فدخلت اأّم �سلمة على اأثره، 
ّ

�سيئاً، حتى دخل على النبي

 يبكي، واإذا يف يده 
ّ

 P، واإذا النبي
ّ

فاإذا احل�سني على �سدر النبي

 P: يا اأّم �سلمة، اإّن هذا جربئيل يخربن 
ّ

�سيء يقّبله. فقال النبي

يقتل عليها، ف�سعيها عندك،  التي  الرتبة  اأّن هذا مقتول، وهذه 

فاإذا �سارت دماً فقد قتل حبيبي. فقالت اأّم �سلمة: يا ر�سول اهلل، 

�سل اهلل اأن يدفع ذلك عنه؟ قال: قد فعلت، فاأوحى اهلل – عزَّ 

وجلَّ – اإيّل: اأّن له درجة ال ينالها اأحد من املخلوقني، واأّن له 

1- الق�سيدة لل�سيخ �سالح الكّواز رحمه اهلل.
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�سيعة ي�سفعون في�ّسفعون، واأّن املهدّي من ولده، فطوبى ملن كان 

من اأولياء احل�سني، و�سيعته هم – واهلل – الفائزون يوم القيامة«.

وملّا عزم احل�سني Q اأن يخرج من املدينة، جئته وقلت: اأي 

 P اهلل  ر�سول  جّدك  �سمعت  فاإّن  بنف�سك،  تفجعني  ال   
ّ

ُبني

يقول: يقتل ولدي احل�سني باأر�ض العراق، مبكان يقال له كربالء، 

ال تخرج اإىل العراق.

اليوم  واأعرف  اأعلم ذلك  واأنا  اأّماه  يا   :Q احل�سني  لها  فقال 

الذي اأقتل فيه، واأعرف من ُيقتل معي من اأهل بيتي، ولو اأردت 

يا اأّماه اأن اأريك حفرتي وم�سجعي وم�سرعي لفعلت.

اإىل   Q احل�سني  فاأوماأ  ذلك،  اأحّب  اإّن  ُبني  يا  بلى  قالت: 

جهة كربالء فانخف�ست االأر�ض، فنظرت اأّم �سلمة فاأراها االإمام 

.R مكان م�سرعه وم�سارع اأ�سحابه واأهل بيته Q

اأّم �سلمة وقالت: خاَر اهلل لك، ولكن جّدك ر�سول اهلل  فبكت 

تها كيت وكيت..  P دفع اإيلَّ تربة، وق�سّ

المصيبة:

قال Q: نعم يا اأّماه اأنا اأعلم بتلك الرتبة، وهذه تربة اأي�ساً من 

تلك الرتبة، �سعيها مع تربة جّدي ر�سول اهلل P وراقبيها، متى 

راأيتيهما يفوران دماً عبيطاً فاعلمي اأّن قد قتلت.
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عن عبد اهلل بن عّبا�ض، قال: بينما اأنا راقد يف منزيل اإذ �سمعت 

 P، فخرجت 
ّ

�سراخاً عظيماً عالياً من بيت اأّم �سلمة زوج النبي

الرجال  اإليها  املدينة  اأهل  واأقبل  منزلها،  اإىل  قائدي  بي  يتوّجه 

والن�ساء، فلّما انتهيت اإليها قلت: يا اأّم املوؤمنني، ما بالك ت�سرخني 

وتغوثني؟ فلم تبني، واأقبلت على الن�سوة الها�سمّيات وقالت: يا 

بنات عبد املطلب ا�سعدنني وابكني معي، فقد واهلل قتل �سّيدكن 

و�سّيد �سباب اأهل اجلّنة، قد واهلل قتل �سبط ر�سول اهلل وريحانته 

قالت:  ذلك؟  علمت  اأين  ومن  املوؤمنني،  اأّم  يا  فقيل  احل�سني، 

راأيت ر�سول اهلل P يف املنام ال�ساعة �سعثاً مذعوراً، ف�ساألته عن 

�ساأنه ذلك، فقال: قتل ابني احل�سني واأهل بيته اليوم فدفنتهم، 

وال�ساعة فرغت من دفنهم..

ويروى اأّن ابن عّبا�ض قال لها: يا اأّم �سلمة هذه روؤيا، فهل عندك 

اأن  اأكاد  واأنا ال  البيت  اآخر؟ قالت: فقمت حتى دخلت  دليل 

من  جربئيل  بها  اأتى  التي  احل�سني  برتبة  فاإذا  فنظرت  اأعقل، 

كربال وقد �سارت دماً عبيطاً تفور. قالت: يا بن عّبا�ض اأوما تنظر 

القارورتني تفوران دماً؟ فلطم وجهه..

قال ابن عّبا�ض: واأخذت اأّم �سلمة من ذلك الدم، فلّطخت به 
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وجهها، وجعلت ذلك اليوم ماأمتاً ومناحة على احل�سني...

م�سفوح الرتبان  على  ودمه  ويلي اإجان اخلرب بح�سني مذبوح

الروح واتلف  عيون  واعمي  بالنوح العمر  ي  وق�سِّ لنوحن 

ا�سلون ال�سرب وح�سني مذبوح

فقال لها ابن عّبا�ض:

اأّم �سلمة اأكتمي اخلرب حّتى ياأتي الربيد- يعني حتى ينت�سر  يا 

�سار  اأن  اإىل  اخلرب  فكتموا  ر�سمّية-  وب�سورة  عاّمة  ب�سورة  النباأ 

اليوم الذي قدم فيه االإمام زين العابدين Q بعّماته واأخواته، 

ودخل ب�سُر بن حذمل ينعى احل�سني Q الأهل املدينة ف�سار 

ي�سرخ يف اأزّقة املدينة و�سوراعها:

ِمْدَراُر َفاأدُمِعي  احل�سنُي  ُقِتَل  يا اأهَل َيِثَب ال ُمقاَم َلُكم ِبها

ُيداُر القناِة  على  منه  والراأ�ُض  ٌج رَّ ُم�سَ ِبكربالَء  ِمنُه  اجِل�ْسُم 

يف ذلك اليوم �سّجت املدينُة �سّجًة واحدة، حّتى �سارت كيوم 

.P مات فيه ر�سول اهلل

القامة، على كتفها  باإمراأة طويلة  واإذا  اأ�سري  اأنا  بينما  ب�سر:  يقول 

طفٌل ر�سيع، قالت: يا ب�سر عندك علٌم باحل�سني Q؟

قلُت: نعم على اخلبري �سقطِت، ولكن من اأنِت ت�ساألني عن احل�سني 

العّبا�ض  الف�سل  اأبي  ّم 
ُ
اأ البنني  اأّم  اأنا  ب�سر  يا  فقالت:  Q؟ 
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م اهلل لِك االأجر بولدِك جعفر،  Q، فقلُت لها: يا اأّم البنني عظَّ

قالت: يا ب�سر اأخربن عن احل�سني Q، �ساألتك عن احل�سني 

Q... يا اأّم البنني عّظم اهلل لك االأجر بولدِك عبد اهلل، قالت: 

يا ب�سر اأخربن عن احل�سني Q... يا اأّم البنني عّظم اهلل لِك 

 .Q االأجر بولدِك َعون، قالت: يا ب�سر اأخربن عن احل�سني

قلُت: يا اأّم البنني عّظم اهلل لك االأجر بولدِك قمر الع�سرية، اأبي 

على  يدها  و�سعت  ذلك  �سمعت  ملّا   .Q العّبا�ض  الف�سل 

خا�سرتها، وقالت يا ب�سر لقد قّطعت نياط قلبي، اأخربتني مبوت 

حتت  من  وجميع  اأوالدي  اأّن  اإعلم   ولكن  اأوالدي،  من  اأربعة 

.Q اخل�سراء فداٌء الأبي عبد اهلل، اأخربن عن احل�سني

باحل�سني  االأجر  لِك  اهلل  م  عظَّ البنني  اأّم  يا  لها  قلُت  ذلك  عند 

اأّم  باأر�ض كربالء جّثًة بال راأ�ض، ف�ساحت  Q، فلقد خلَّفناه 

البنني واولداه وا ُح�سّيناه.

ردود بيهم  را�سي  ا�سيل  ورد  ي�سري النوب دهري بيهم يعود

الأكرب جروح  ردود  تتالمي  للزنود فا�سل  اأبو  كفوف  ترد 

ِنريانا الَقلِب  �ُسويَدا  يف  َوَخلَّفوا  باالأم�ِض َكانوا َمعي َواليوَم َقْد َرَحلوا

َرْيَحانَاً الَطفِّ  َطريَق  الأزرعنَّ  َرَجعوا واإْن  عادوا  الإْن  َعليَّ  نَذٌر 
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