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مجالس السبايا
من كربالء إلى الشام
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدّمة:
و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صوله �لم�صطفى محّمد وعلى �أهل 

بيته �لطّيبين �لطاهرين �لمظلومين.

�إلى  مّكة  من  �لخروج  على   Qلح�صين� �لإمام  عزم  لّما 

�لعر�ق، بلغ ذلك �بن �لحنفّية، فاأتاه، فاأخذ زمام ناقته وقد ركبها 

فقال: يا �أخي �ألم تعدني �لنظر فيما �صاألتك؟ قال: »بلى«. قال: 

فما حد�ك على �لخروج عاجاًل؟ فقال: »�أتاني ر�صول �هلل �صلى 

�هلل عليه و�آله بعد ما فارقتك، فقال: يا ح�صين، �خرج، فاإّن �هلل 

قد �صاء �أن ير�ك قتيال«. فقال محّمد بن �لحنفّية: �إّنا هلل و�إّنا �إليه 

ر�جعون، فما معنى حملك هوؤلء �لن�صاء معك و�أنت تخرج على 

مثل هذ� �لحال؟ قال: فقال له: »قد قال لي: �إّن �هلل قد �صاء �أن 

.
(((

ير�هّن �صبايا« و�صّلم عليه وم�صى

))) - �بن طاوو�ص: �لملهوف على قتلى �لطفوف �ص 28).
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 Qمن �لو��صح على �صوء هذه �لرو�ية �أن نه�صة �صّيد �ل�صهد�ء

م، �لذي ��صت�صهد فيه 
ّ
ل تقف عند �أحد�ث �ليوم �لعا�صر من �لمحر

�لإمام �لح�صينQ، بل تمتّد �إلى حين رجوع ركب �لح�صين

Q �إلى �لمدينة، فهوؤلء �لأطفال وتلك �لن�صوة ومعهم �إمامهم 

زين �لعابدينQ هم �صركاوؤه �لحقيقّيون في نه�صته وثورته..

على  �صو�ء  �لمرحلتين،  هاتين  بين  �لف�صل  يمكن  ل  هنا  ومن 

�أو  و�لبحث،  �لدر��صة  م�صتوى  على  �أو  ومجرياتها  �لأحد�ث  م�صتوى 

.Qحّتى على م�صتوى �لحزن و�لبكاء على �صّيد �ل�صهد�ء

 O �بنته �لعقيلة زينب  �أمير �لموؤمنينQ يخبر  فها هو 

�أهلك  وبن�صاء  بك  »وكاأّني  قائاًل:  �لكوفة  في  عليها  يجري  بما 

�صبايا بهذ� �لبلد �أذّلء خا�صعين، تخافون �أن يتخّطفكم �لنا�ص، 

.
(((

ف�صبر�ً �صبر�..«

في  م�صائبهم  �صبيب  يذكر لبن   Qلر�صا� �لإمام  هو  وها 

م فيقول: »فما عرفت هذه �لأّمة حرمة �صهرها ول حرمة 
ّ
�صهر محر

نبّيها، لقد قتلو� في هذ� �ل�صهر ذرّيته، و�صبو� ن�صاءه، و�نتهبو� ثقله، 

.
(2(

فال غفر �هلل لهم �أبد�ً«

ول ز�ل �ل�صعر�ء يقرنون م�صيبة �لح�صينQ بم�صيبة �صبي 

- وهو من �لمائة 
ّ
�أهل بيته، فقد جاء عن وهب بن زمعة �لجمحي

))) - هام�ص كامل �لزيار�ت لبن قولويه �لقّمي �ص 444.

)2) - �ل�صدوق: �لأمالي �ص 92).
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ذكر  على  وياأتي  له  �أبياٍت  في   Qلح�صين� يرثي  �لأولى- 

�ل�صبايا فيقول:

ِنها
ْ
ي
َ
 ِلع
ْ
ت ��دَّ َ

ٍن ما َتب
ْ
و ّاُت �صَ

ْقِت ُنوِمهاورب
َ
ي��َل �ل�ِصب��ا �إِلَّ ِلو

َ
ُقب

��ا نَّ
ُتز�ِوُله��ا �أَي��ِدي �لَه��و�ِن َكاأَ

(((

ها
ُ
�أَِثيم  ِفي��ِه 

ٌ
 م��ا َعْف��و

َ
م َتَقحَّ

وجاء عن من�صور �لنميرَي- من �لمائة �لثانية- قوله:

 ِمْن ِن�صاٍء
ٌ
ب
ْ
ُزنْ��َك �ِص��ر

ْ
ح
َ
يوِل�أََلْ ي �لذُّ ���صُ 

ْ
ُخم ��ٍد 

َّ
م ُمَ ِلآِل 

 َعلى ُح�صنٍي
َ
�ْصُقْقَن �جُلي��وب

َ
عوِلي

ُ
َن ِم��َن �لب

ْ
�أَياَمى َق��ْد َخَلو

ماً
ْ
ي ��د�ً َفَلِق��نَي �صَ َّ

م َفَق��ْدَن ُمَ
(2(

ِبِه َم�صون��اِت �حُلجوِل ُكنَّ  َ
و

 �لم�صهورة جاء قوله:
ّ
وفي تائّية دعبل �لخز�عي

ناُت ِزي��اٍد ِف �لُق�صوِر َم�صونٌَة
َ
�ِتب

َ
�لَفَل��و �هلِل ِف  �ص��وِل 

َ
ر �آُل 

َ
و

وقال:

ى َحرمُيُهم
َ
�ص��وِل �هلِل ُت�صب

َ
�آُل ر

َ
و

(3(

�حَلَج��الِت ��ُة 
َّ
ب
َ
ر ِزي��اٍد  �آُل 

َ
و

�إلى غير ذلك من �ل�صعر و�لرثاء �لمعروف و�لم�صهور و�لمنقول 

عن �ل�صعر�ء قديماً وحديثاً.

وقد د�أب �أي�صاً علماوؤنا �لأبر�ر ومحّبو �أهل �لبيت R على 

من  لها  �لعز�ء  مجال�ص  و�إقامة  �أجمع  �لم�صائب  هذه  ��صتح�صار 

))) - �صّبر جو�د: �أدب �لطّف ج ) �ص 33).

)2) - �لم�صدر �ل�صابق �ص 0)2.

)3) - بحر �لعلوم: مقتل �لح�صينQ �ص 67- 68.
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ّ
م وحّتى �آخر �صفر �إلى حين رجوع �لركب �لح�صيني

ّ
�أّول محر

�إلى �لمدينة.

�لكتاب:  هذ�  باإعد�د  �ل�صهد�ء  �صّيد  معهد  في  قمنا  ولهذ� 

مجال�صهم  في  �ء 
ّ
�لقر لالأخوة  عوناً  ليكون  �ل�صبايا«  »مجال�ص 

م، وقد �خترنا �أن نجعله في 
ّ
�لتي يقيمونها بعد �لعا�صر من �لمحر

مرور�ً  كربالء  من  و�لأحد�ث  �لرز�يا  يتناول  �أحدهما  ق�صمين، 

جرى  ما  يتناول  �لآخر  و�لق�صم  �ل�صام،  دخول  وحّتى  بالكوفة 

بعودتهم �إلى كربالء  عليهم من م�صائب و�آلم في �ل�صام مرور�ً 

ومن ثّم رجوعهم �إلى �لمدينة �لمنّورة.

ونذّكر في هذه �لمقّدمة بما يلي:

يتد�ولها  �لتي  �لمجال�ص  عر�ص  �لإمكان-  -قدر  حاولنا   -

�ء عادة بعد عا�صور�ء مقت�صرين على �أهّمها.
ّ
�لقر

و�لم�صيبة   
ّ
�ل�صعبي و�لنعي  �لق�صائد  ذكر  على  �قت�صرنا   -

�ء 
ّ
�لقر �لإخوة  قدر�ت  على  مّنا  �ّتكاًل  �لمحا�صرة  ذكر  دون 

وجد�رتهم.

وختاماً، فاإّننا ن�صاأله تعالى �أن يتقّبل مّنا ومن �لجميع، ويرزقنا 

�صفاعة محّمد و�آل بيته �لطاهرين، ويعّجل في فرج قائم �آل محّمد 

�إّنه �صميع مجيب..

ّ
معهد �صّيد �ل�صهد�ءQ للمنبر �لح�صيني
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مجلس سلب النساء وحرق الخيام:

اِتها
َ
��اِل �لَناِظر�ِت ُحم ِعَلْهِفي حِلَ َق �جَلَن��اِدِل ِكالنُّجوِم �لُطلَّ ْ

َفو

د�ِنْهم
ْ
��ٌة عل��ى �أَب

َ
اِفي
َ
 �ص
ُ
��ِعو�لري��ح �صَّ

َ
 َث��اٍو ِبَجْن��ِب ُمب

ٌ
��ع َقطَّ

ُ
َفم

 ِلَفْق��ِد �َصِقيِقها
ٌ
ح
ْ
َن��ٍب نَ��و

ْ
َكِعوِلَزي

ُّ
اِت �لر

َ
�ِكي وَتُقوُل يا �ب��َن �لزَّ

ُغ ف َعَز�َك َمالِب�ِصي
َ
ُكُب هاِطالِت �لأَْدُمِع�ليوَم �أَ�صب

ْ
ود�ً و�أَ�ص

ُ
�ص

ُه��م ف َمْنِزيل
َ
��و� نَار

ُّ
��ى ِمْقَنِعي�لي��وَم �َصب ��و� ما فيِه حتَّ ُ

وَتناَهب

دي يا �أِخي
ْ
 �آَلَِن��ي و�أَطَفايِلَ َمِعي�ليوَم �صاُق��وِن ِبَقي

ُ
و�ل�صرب

َنك يا �أخي
ْ
ي
َ
ني وب

ْ
ي
َ
َدى ب

َّ
ِعيحاَل �لر �صِ

ْ
لو ُكنَت ف �لأَْحياِء َهاَلَك َمو

ى
َ
 َجو�باً ي��ا ُح�صنُي �أَما َتر

ْ
ُلِعي�أَنِْعم �صْ

ِط �آَلَ �أَ
ْ
و
َ
 �خَلَنا ِبال�ص

َ
ر
ْ
�ِصم
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ِق �َصاِهَقِة �لَقنا
ْ
ها ِمن َف��و

َ
ِجِعيَفاأََجاب َى فا�ْصَتْ

اُء ِبا َجر  �لَق�صَ
َ
ي ُق�صِ

تاَمى و�نُْظري َ
ِلي َحاَل �لي َنِعيوَتَكفَّ َن��ُع ف ِحَماُهم فا�صَ ما ُكنُت �أ�صْ

أبوذّية:
وانساب اجل��ي��ش  ي��خ��وي��ه  ل��ي��ن��ه  ه��ج��م 

ال��ق��وم وانساب وم���ا ظ���ّل ش���رف ع��ن��د 
س���ب���ون���ا وأب�����ون�����ا ان���ش���ت���م وان����س����اب

وش�����ب�����ت ب����اخل����ي����م ن������ي������ران أم���ي���ه

شعبي:
زي��ن��ب اح���ت���ارت ي���وم ش��ب��وا ب��اخل��ي��م نار

واكبار اص��غ��ار  احل���رمي  اوي���اه���ا  طلعت 
تصرخ ابعالي الصوت طايح وين يحسني

املستغيثني غياث  وانته  انهتك  خ��دري 
عّجل ادركنه ال تنهتك خويه النساوين

ملّ���ن س��م��ع گ���ام اي��ت��ق��ل��ب وال���دم���ه فار
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�لأع�صاء  على  �ل�صالم  �ل�صائالت،  �لدماء  على  »�ل�صالم 

على  �ل�صالم  �لم�صالت،  �لروؤو�ص  على  �ل�صالم  �لمقّطعات، 

�لن�صوة �لبارز�ت«.

م �صهر كان �أهل �لجاهلّية 
ّ
عن �إمامنا �لر�صاQ: »�إّن �لمحر

مون فيه �لقتال، فا�صتحّلت فيه دماوؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، 
ّ
يحر

م�صاربنا،  في  �لنير�ن  و�أ�صرمت  ون�صاوؤنا،  ذر�رينا  فيه  و�صبي 

و�نتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 

�أقرح جفوننا، و�أ�صبل دموعنا،  �إّن يوم �لح�صين  �أمرنا.  حرمة في 

و�أذّل عزيزنا، باأر�ص كرب وبالء، �أورثتنا �لكرب و�لبالء، �إلى يوم 

�لنق�صاء، فعلى مثل �لح�صين فليبك �لباكون، فاإّن �لبكاء يحّط 

�لذنوب �لعظام«.

بعد �أن قتل �لإمام �لح�صينQ ورفعو� ر�أ�صه على ر�أ�ص �لرمح، 

�أقبل �لقوم على �صلبه، فاأخذو� ثيابه، ودرعه و�صيفه، وحّتى خاتمه 

، وكان قد جمد عليه 
ّ
�ل�صريف �أخذه �للعين بجدل بن �صليم �لكلبي

�لدم، فقطع �للعين �إ�صبع �لإمام مع �لخاتم... وتركو� �لإمام على 

وجه �ل�صعيد، عاري �للبا�ص، قطيع �لر�أ�ص، منخمد �لأنفا�ص..

نوم��ه �صل��ون  �أخي��ي   �ر�صومهن��امي 
ّ
 �ل�صم���ص غ�� 

ّ
وح��ر

وف����وق �ل��ذب��ح ���ص��ل��ب��و� �ه��دوم��ه
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عيُد َمالِب�صاً وُه �ل�صَّ ُ
ياَن َتْك�ص

ْ
الُعر

َ
ب
ْ
ر
َ
 �للبا�ِص ُم�ص

َ
لوب

ْ
�أَفِديِه َم�ص

َطاَلا
َ
��ْدِرِه َتَط��اأُ �خُلي��وُل و ِل�صَ َ

الو كَّ
َ
ِري��ِرِه ِجربي��ُل كاَن ُم��و

َ
ِب�ص

و�آله،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  بنات  خيام  �إلى  �أقبلو�  ثّم 

و�نتهبو� ثقل �لح�صينQ ومتاعه، وجميع ما في �لخيام..

م�صلم:  بن  حميد  يقول  �هلل،  ر�صول  بنات  ب�صلب  قامو�  ثّم 

ر�أيت �مر�أة من بكر بن و�ئل كانت مع زوجها في �أ�صحاب عمر 

 Qبن �صعد فلّما ر�أت �لقوم قد �قتحمو� على ن�صاء �لح�صين

ف�صطاطهن، وهم ي�صلبونهّن �أخذت �صيفاً و�أقبلت نحو �لف�صطاط، 

فقالت: يا �آل بكر بن و�ئل �أت�صلب بنات ر�صول �هلل؟! ل حكم 

�إّل هلل يا لثار�ت ر�صول �هلل! فاأخذها زوجها ورّدها �إلى رحله..

وجاء رجل من �لقوم �إلى فاطمة بنت �لح�صينQ ف�صلبها 

وهو يبكي، فقالت له: ما لك تبكي؟! فقال: كيف ل �أبكي و�أنا 

�أ�صلب �بنة ر�صول �هلل؟! قالت له: دعني! قال: �أخاف �أن ياأخذه 

غيري!!

وّص�������ي�������ت َم���������ن ي����ح����س����ني ب���ي���ن���ه
م�������ن ت����ه����ج����م ال��������غ��������اره ع���ل���ي���ن���ه

وح�����ن�����ه ح��������رم ش����ن����ه����و ال���ب���دي���ن���ه
انسبينه واح�����ن�����ه  ان���ص���ب���ت  ان����ت����ه 
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قالت:  �ل�صغرى  فاطمة  �أّن  �لكتب  بع�ص  عن  �لبحار  وفي 

�أبي و�أ�صحابي مجّزرين  �إلى  �أنظر  كنت و�قفة بباب �لخيمة و�أنا 

و�أنا  تجول  �أج�صادهم  على  و�لخيول  �لرمال،  على  كالأ�صاحي 

�أفّكر فيما يقع علينا بعد �أبي من بني �أمّية، �أيقتلوننا �أو ياأ�صروننا؟ 

فاإذ� برجل على ظهر جو�ده ي�صوق �لن�صاء بكعب رمحه وهّن يلذن 

وهّن  و�أ�صورة،  �أخمرة  من  عليهّن  ما  �أخذ  وقد  ببع�ص،  بع�صهّن 

�أبتاه، و� علّياه، و� قّلة نا�صر�ه، و� ح�صناه،  ي�صحن: و� جّد�ه، و� 

�أما من مجير يجيرنا؟ �أما من ذ�ئد يذود عّنا؟ قالت: فطار فوؤ�دي 

على  و�صماًل  يميناً  بطرفي  �أجيل  فجعلت  فر�ئ�صي،  و�رتعدت 

عّمتي �أّم كلثوم خ�صية منه �أن ياأتيني. فبينا �أنا على هذه �لحالة 

و�إذ� به قد ق�صدني ففررت منهزمة، و�أنا �أظّن �أّني �أ�صلم منه، و�إذ� 

به قد تبعني، فذهلت خ�صية منه و�إذ� بكعب �لرمح بين كتفي، 

ف�صقطت على وجهي...وترك �لدماء ت�صيل على خّدي ور�أ�صي 

..
ّ
 علي

ٌّ
ت�صهره �ل�صم�ص، ووّلى ر�جعاً �إلى �لخيم، و�أنا مغ�صي

يشتموني ب���وي���ه  ص��ح��ت  ان  وي���ل���ي 
ي���ض���رب���ون���ي خ����وي����ه  ص����ح����ت  وان 

وم�������ن ال�����ض�����رب ورم���������ن ام���ت���ون���ي
وم��������ن ال����ب����ك����ا ع����م����ني اع����ي����ون����ي

يسمعوني وم�����ا  ه���ل���ي  أن�������ادي 
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و�إذ� �أنا بعّمتي عندي تبكي وهي تقول: قومي نم�صي ما �أعلم 

�إلى  رجعنا  فقمت..فما  �لعليل،  و�أخيك  �لبنات  على  ما جرى 

�لح�صين  بن   
ّ
علي و�أخي  فيها،  وما  نهبت  قد  وهي  �إّل  �لخيمة 

مكبوب على وجهه، ل يطيق �لجلو�ص من كثرة �لجوع و�لعط�ص 

و�لأ�صقام، فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا..

 L بن �لح�صين 
ّ
وعن حميد بن م�صلم: فانتهينا �إلى علي

وهو منب�صط على فر��ص وهو �صديد �لمر�ص، ومع �صمر جماعة 

من �لرجالة فقالو� له: �أل نقتل هذ� �لعليل! فقلت: �صبحان �هلل 

 و�إّنه ِلَما به..
ّ
�أتقتل �ل�صبيان �إّنما هذ� �صبي

فاأقبلت �إليه �لعقيلة زينب و�أهوت عليه، وقالت: و�هلل ل يقتل 

 �لذي كان 
(((

حّتى �أقتل دونه، فكّفو� عنه..ولكن �صحبو� �لنطع

ينام عليه و�ألقوه على �لأر�ص..

إج����������وا وّخ��������������روا ع�����ّن�����ه وخ����ل����وه
وم������ن ف������وق ف�������راش امل�������رض ج������ّروه

ال��ت��رب��ان سحبوه وع��ل��ى  وج��ه��ه  ع��ل��ى 
ينَغر ع��ل��ي��ه  ص���دي���ق  وال  وي���ل���ي  ي����ا 
فقال  وبكين،  وجهه  في  �لن�صاء  ف�صاحت  �صعد  بن  عمر  وجاء 

تعّر�صو�  �لن�صاء، ول  �أحد منكم بيوت هوؤلء  لأ�صحابه: ل يدخل 

))) - �أي �لب�صاط.
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منهن.. �خذ  ما  ي�صترجع  �أن  �لن�صوة  ف�صاألته  �لمري�ص  �لغالم  لهذ� 

منهم  �أحد  رّد  ما  فو�هلل  فليرّده،  �صيئاً  متاعهم  من  �أخذ  من  فقال: 

.. �صيئاً

باليدين واصفك  محيرة  بقيت  يخويه 
حسني وال  ي�����ب�����رال�����ي  ع�����ب�����اس  ال 

العني اب��ك��ي وت���دم���ع  م���ن  ي��ض��رب��ون��ي 
تكسر ب����ص����دري  ع���ب���رت���ي  وت���ب���ق���ى 
�لظالمين!!  خيام  �أحرقو�  �صعد:  بن  عمر  �للعين  نادى  ثّم 

فاأ�صرمت �لنير�ن في �لخيام..

 Qلعابدين� زين  �لإمام  �إلى  زينب  �لحور�ء  فجاءت 

وهي تقول: يا بقّية �لما�صين، وثمال �لباقين، �أ�صرمو� �لنار في 

م�صاربنا؟!

قال: )عّمة(  عليكن بالفر�ر!!

ففررن بنات ر�صول �هلل �صائحات باكيات نادبات..

يفترن خوات احسني من خيمة لعد خيمه
الهيمه ضربن  رّدن  ابنار  تشب  خيمه  كل  او 

ينخن وين راحو وين ما ظل بالعده شيمه
والسجاد اجو سحبوه او دمعه اعلى الوجن ساله
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وُنها  �ِص �أَنَت َت�صُ ْ
ِديه��اَعَجباً َلها ِبالأَم

ْ
ُتب ��ٍة 

َّ
�أَُمي �آُل  َم 

ْ
��و
َ
�لي
َ
و

ُتكو�
َ
َك �أَْن َل ي

ْ
َعزَّ َعلي َ

ى و
َ
ر
ْ
ْكِفيهاَح�ص

َ
ي اِتر�ً 

َ
اِب��َك �ص

َ
ِثي َلَك ِمْن 
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الجسد  ورّض  الرسالة  بنات  حال  مجلس 
الشريف:

ُد
َ
ع
ْ
ِة َت�ص

َّ
و
ُ
ب ُ �لنُّ

وح
ُ
 ر
ْ
وُح��َك �أَم

ُ
ُد�أَر َدْو�ِص و�حُلوُر �ُصجَّ ْ

ِمَن �لأَْر���صِ ِللِفر

�ُصوِل َعلى �لَقنا
َّ
ْم َر�أ�ُص �لر ُدوَر�أْ�ُصَك �أَ دِّ َ

 ُير
َ
�ح
َ
��ِة �أَه��ِل �لَكْه��ِف ر

َ
ِباآي

َدُع �لِعْلِم و�حِلَجى
ْ
َتو
ْ
ْدُرَك �أَْم ُم�ص ُدَو�صَ

َ
م
ْ
ع
َ
�ٌص ِمَن �لَغْدِر ي

ْ
ِطيِمِه َجي

ْ
ِلَتح

َمُه
ْ
 ِج�ص

ُ
َلِت �ل�صم�ص �صْ

يُّ �َصهيٍد �أَ
ُدَفاأَ لِّ

َ
ِل��ِه ُمَتو

ْ
َم�ْصَهُده��ا ِم��ْن �أَ�ص

َ
و

ُه
َ
ْدر ِت �خَليُل �صَ َ

يُّ َذِبيٍح َد��ص
�أَ
َ
ُدو

َّ
اُنه��ا ِم��ْن ِذْك��ِرِه َتَتَجم

َ
�ص
ْ
ُفر
َ
و

ٍد
َّ
م  ُمَ

َ
وح
ُ
��ُد�أََلْ َت��ُك َتْدِري �أَنَّ ر

ِّ
ُمَتَج�ص ِط��ِه 

ْ
�ِصب ف  َكُقر�آِن��ِه 

ْت ِتْلَك �خُليوُل َكاأَْهِلها
َ
 َعِلم

ْ
ُدَفَلو

َ
م
ْ
ناِبِك �أَح

َّ
ِباأَنَّ �لَّذِي َتَْت �ل�ص

ْ
َدت

َّ
اِنه��ا وَتَر

َ
�ص
ْ
 على ُفر

ْ
ت
َ
دو�َلث��ار

َّ
َتَر
َ
ِه��م َكم��ا َثارو� ِبه��ا و

ْ
َعلي

ٌ
�ِئر
َ
 َحر

َ
ور
ُ
 ما ُي�ْصِجي �لَغي

ُ
ُدو�أَْعَظم

َّ
ُمَقي حيُد 

َ
�لو َحاِميه��ا 

َ
و اُم  ُت�صَ

ٍد
َ
َد ِمْن ي �َصدُّ َ�ْصُكو �لتَّ

ُدَفِمْن ُموَثٍق ي
َ
�لي ه��ا 

ُ
َفَتْلِطم َتبكي  ُموَثَق��ٍة 

َ
و
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أبوذّية:
ام���ص���اب���ك ي��س��ع��ر اب��ق��ل��ب��ي ون������اراك

ص��ف��ي��ت م����ن احل������زن ع���ّل���ه ون������اراك
ص�����دك ج��س��م��ك ي���رض���ون���ه ون������اراك

ام����ع����ّف����ر ع��������اري ام����س����ّل����ب رم���ّي���ه
شعبي:

شوفك وال  ع��ي��ن��ي  ان���ع���م���ت  خ���وي���ه 
ن����ح����رك دم  وي��������ج��������ري  ذب������ي������ح 

واص�������ح�������اب�������ك وأه�������������ل ب���ي���ت���ك
ض�����ح�����اي�����ا م������ط������ّرح������ة ب���ج���ن���ب���ك

ع�����س�����اه�����ا ت������ع������ّث������رت ه����اخل����ي����ل
ص��������درك ع������ل������ى  داس��������������ت  وال 

وين ي��ا خيلنا  س��ع��د  ب��ن  ن���ادى  وي��ل��ي 
احلسني ض���ل���وع  ي�����رض  ي���رك���ب  م����ن 

ي���������رض ص�����������دره وال�����ظ�����ه�����ر زي�����ن
وي������رض ال���ب���اق���ي ل���ع���ظ���ام���ه وي���س���در

رك����ب����ت ل����ه م����ن ال����ف����رس����ان ع��ش��ره
ول��ع��ب��ت خ��ي��ل��ه��م وي��ل��ي ع��ل��ى ص���دره
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بعد �صهادة �لإمام �لح�صينQ نادى عمر بن �صعد بند�ءين 

يحرقان �لقلوب:

بنات ر�صول  �لظالمين!! ففررن  �أحرقو� خيام  �لند�ء �لأّول: 

محّمد�ه،  و�  ي�صحن:  وهنَّ  معين  ول  حاٍم  بال  �لبيد�ء  في  �هلل 

و�علّياه..

يقول حميد بن م�صلم: لّما �أحرقو� �لخيام على بنات ر�صول 

�هلل فررن في �لبيد�ء، وبينما �أنا �أنظر �إلى �لخيام �لملتهبة ر�أيت 

�مر�أة جليلة و�قفة بباب �لخيمة، و�أحياناً تدخل في د�خل �لخيمة 

�لملتهبة وتخرج، فاأ�صرعت �إليها وقلت: يا هذه ما وقوفك ههنا 

قن؟ ولَم 
ّ
و�لّنار ت�صتعل من جو�نبك وهوؤلء �لن�صوة قد فررن وتفر

لم تلحق بهن؟ وما �صاأنك؟ فبكت وقالت: يا �صيخ �إّن لنا علياًل 

في �لخيمة وهو ل يتمّكن من �لجلو�ص و�لنهو�ص، فكيف �أفارقه 

وقد �أحاطت �لّنار به؟!

�أطفال  من  طفلة  ور�أيت  �أي�صاً:  م�صلم  بن  حميد  ويقول 

ت في �لبيد�ء و�لّنار تلتهب في �أذيالها وهي 
ّ
�لح�صينQ قد فر

فزعة مرعوبة فاقتربُت منها، قلت: بنّية �لّنار كادت �أن تلتهمك، 

يا  وقالت:  �صعد  �بن  باأّني من مع�صكر  تظّن   وهي 
َّ
�إلي فالتفتت 

عليكم.  ول  لكم  �أنا ل  �صّيدتي  قلت:  علينا؟  �أم  لنا  �أنت  �صيخ 
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قالت: يا �صيخ هل قر�أت �لقر�آن؟ قلت: بلى، قالت: هل قر�أت 

هذه �لآية: {فاأّما �ليتيم فال تقهر}، قلت: بلى، قالت: يا �صيخ 

قالت:  ذ�هبة؟  �أين  �إلى  بنّية  قلت:   ،Qلح�صين� يتيمة  �أنا 

قبر جّدي  �لنجف وهو  في  قبر�ً  لنا  �أّن  زينب  ذكرت لي عّمتي 

�أمير �لموؤمنين �أريد �أن �أم�صي و�ألوذ به. قلت: بنّية �إّن بينك وبين 

و�لدي  ج�صد  على  دّلني  �صيخ  يا  �إذن  قالت:  م�صافة،  �لنجف 

..(Qلح�صين�(

يقول: �أخذت بيدها �إلى ج�صد �أبيها، لّما ر�أته جّثة بال ر�أ�ص 

رمت بنف�صها عليه، و�عتنقته وهي تقول: �أبه يا ح�صين! من �لذي 

ب �ل�صيب �لعفيف؟ من  قطع �لر�أ�ص �ل�صريف؟ من �لذي خ�صّ

�لذي �أيتمني على �صغر �صّني؟

ه���ظ���ي���م���ه واهلل  وال����������������دي  ي��������ا 
يتيمه ص�����غ�����ري  م������ن  ص����ي����ر  أن��������ا 

خيمه ن�������اس  ي������ا  األب���������و  أت�����������اري 
ي����ف����ي����ي ع�����ل�����ى ب�����ن�����ات�����ه وح�����رمي�����ه
و�لند�ء �لثاني: حينما نادى �للعين: �أل من ينتدب للح�صين 

ود��صو�  �أفر��ص  ع�صرة  فانتدب  وظهره!  �صدره  �لخيل  فيوطئ 

بحو�فر خيولهم �صدر �لح�صين وظهره..

ما  �لم�صهد،  هذ�  �إلى  ينظرن  وهّن  �هلل  ر�صول  بنات  ما حال 
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حال زينب �صاعد �هلل قلبها:

املقبلني اخل����ّي����ال����ة  ان���ش���د  أْرد  أن�����ا 
ل���ع���ب���ت ع����ل����ى ب�����ن ام�������ي امل���ي���ام���ني

ب�����ع�����ده ي��������ون ل������و ب�����ّط�����ل اح���س���ني
وي��ل��ي ب��ع��د ال���ذب���ح ي���ا خ���وي داس���وك

ب���وك وال  ج������دك  ل���ع���د  راع��������وا  وال 
اخل���ي���ل خلوك ك��ن��ت ذخ�����ري وحت����ت 
يميناً  عنها  قن 

ّ
تفر قد  و�لن�صاء  حالها  ما  قلبها،  �هلل  �صاعد 

على  �لخيل  هجوم  بعد  �لبيد�ء  في  فررن  و�لأطفال  و�صماًل، 

تتفّقدهم فوجدت طفلين ميتين   O �لخيام، خرجت زينب 

على �لثرى ل ُيدرى هل ماتا من �لعط�ص؟! �أم من ده�صة خوف 

�لعدّو؟!

اب���ي���ت���ام���اك واهلل  حت�����ي�����رت  خ�����وي�����ه 
م������ا ي���ن���ح���م���ل ي����ح����س����ني ف����رگ����اك

وامل����ث����ل ه�����ذا ال����وگ����ت ردن�����اك
 O زينب  �فتقدت  �لنير�ن  خمدت  لّما  بع�صهم:  وعن 

عنهما  وتبحث  �لمعركة  في  تدور  فجعلت  �لأطفال  من  طفلين 

كتهما 
ّ
�إلى �أن وجدتهما وقد جعال �صدرهما على �لرمل، ولّما حر

و�إذ� بهما ماتا من �صّدة �لعط�ص..
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فجعل �لع�صكر يوّبخ �ب��ن �صعد فاأمر �ل�صّقائين �أن يحملو� 

�لق��رب ويعر�ص��و� عل��ى �لأطف��ال �لم��اء، فج��اء �ل�صقاوؤن 

ل��ى �لأطفال وه��م ين��ادون: هلّمو� ��صرب��و� �لماء،  بالم��اء �إ

لكّن هوؤلء �لأطفال لّما ر�أو� �لماء وق��د �أبيح لهم ت�صارخو� 

و�أخ��ذو� ينادون: نح��ن ل ن�صرب �لم��اء و�صّيدن��ا �لح�صين 

قت��ل عط�صان��ا.

ن����ش����رب����ه م���������ا  واهلل  ه���������امل���������اي 
وح������س������ني ظ�������ل ع�����ط�����ش�����ان ق���ل���ب���ه

احل���رب���ه ط���ع���ن���ة  ال���ع���ط���ش  ف������وق  او 
درب����ه ال����گ����وم  ع��ل��ي��ن��ه  گ���ط���ع���وا  او 
م، 
ّ
�لمحر من  ع�صر  �لحادي  ليلة  وجاءت  �لليل  �أم�صى  ولّما 

مكان  في  و�لأطفال  �لعيال  بجمع   O زينب  �لحور�ء  قامت 

تنادي:  هذه  بع�ص،  �إلى  بع�صهم  ينظر  �لأطفال  �أخذ  و�حد، 

عّمه �أين �أبي؟ وذ�ك ينادي: �أين عّمي؟ و�آخر ينادي: عّمه �أين 

�أخي؟

ص���اح���ت ي��ب��و ال��ي��م��ه اب���دم���ع ج���اري
���������دن ع���گ���ب���ك م������راري ب���ن���ات���ك زيِّ

ي���خ���وي���ه امل�����ن أس����ّك����ت ي����و أب�����اري
تيّتم عگبك  ط��ف��ل  اش��ك��م  ت���دري  او 
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من  ودنا  �صعد  �بن  مع�صكر  من  �لأ�صخا�ص  �أحد  وجاء 

�لمخّيم، قالت: يا هذ� ماذ� تريد؟ قال: لقد �أر�صلني �بن �صعد 

َو بعَد عين �أبي عبد �هلل و�أبي �لف�صل �أنت 
َ
لحر��صتكم، قالت: �أ

تحر�صنا؟! 

توّجهت �إلى جهة �لنجف �إلى �أبيها �أمير �لموؤمنين..

ب�������وي�������ه ع�������ل�������يَّ ال�����ل�����ي�����ل ه��������ّود
 و�آن�����ه ح��رم��ه وغ��ري��ب��ه م��ال��ي �أح���د

وب���ع���د راح  ح����م����ل����ي  وش�������ّي�������ال 
يضمد ال����ق����ل����ب  ي����ب����وي����ه  ب���ي���م���ن 

ب�����احل�����س�����ني ه�����ال�����ع�����ن�����دي م��������ّدد
وب�������ن وال�����������دي ال�����ع�����ب�����اس م������ا رد
�لرباب   O زينب  �لحور�ء  �فتقدت  �لليلة  هذه  وفي 

زوجة �لإمام �لح�صينQ، فاأخذت تبحث عنها بين �لن�صاء 

�أنت؟(  �أين  )رباب  �لمعركة،  �صاحة  �إلى  فنزلت  تجدها،  فلم 

قريبة  �صارت  فلّما   ،Qلح�صين� ج�صد  عند  تجدها  لعّلها 

�لرباب،  �أّنها  زينب  فعرفت  وحنيناً،  �أنيناً  �صمعت  �لج�صد  من 

بنت  يا  قالت:  هنا؟!  �إلى  بك  جاء  �لذي  ما  رباب!  قالت: 

�صدري  في  �للبن  درَّ  �لماء  �لقوم  لنا  �أباح  لّما  �إّنه  �هلل،  ر�صول 

فجئت لأر�صع ولدي..
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�صبر ف���رگ���اك  اع��ل��ى  اهلل  ي��ع��ب��د  ي��ب��ن��ي 
ث��������داي��������اك ودّرن  ان������ف������ن������ى 

ي������ا دي��������ن گ����ل����ي حل����رم����ل����ه وي������اك
ل����ل����م����اي ح�����ني اش����ب����ح����ت ع���ي���ن���اك

ن���ي���ش���ن ع���ل���ي���ك اب����س����ه����م ورم�������اك
اوخ�����ّي�����ب ارج��������اي ال����ك����ان ب���رب���اك

ُب��َن��يَّ َأِف���ْق م��ْن َس��ْك��َرِة املَ���ْوِت َواْرَت��ِض��ْع
هاِئُمه َي���ْه���َدُأ  ال��َق��ْل��َب  َع���لَّ  ِب��ّث��ْدَي��ي��َك 
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مجلس دفن اإلمام الحسينQ واألجساد 
الطاهرة:

ِن��ز�ِر �آَل   
َ
�لِب��د�ر  

َ
فاِر�لِب��د�ر  ِب��نَي ِبي���صِ �ل�صِّ

ْ
ق��ْد ُفِنيُتم

ْتُك��م ِبالَط��فِّ �أيُّ ُنفو���صٍ َ
َلب
َ
عماِر�ص  َمدى �لأَ

ً
 �أَ�صى

ْ
ْتُك��م

َ
�ص
َ
�ألب

ْ ِبالَط��فِّ ُكلُّ مَينٍي
ت وَم ُج��ذَّ

َ
�ص��اِري

َ
ُكلُّ ي َ

ِن��ي َغاِل��ٍب و
َ
ِم��ْن ب

َعَلِوي��اً ��ٌة 
َّ
َها�ِصِمي َتِل��ْد  ِبَق��ر�ِرل  ��َة 

َّ
�أَُمي  

ْ
ْكُت��م

َ
َتر �إْن 

نٍي
َ
 ُح�ص

َ
�أْ�ص
َ
َ �إنَّ ر

وؤو�ص
ُ
��اِرَطاأِطُئو� �لر �خَلطَّ �لَقن��ا  َق 

ْ
َف��و ْت��ُه 

َ
َفع
َ
ر

ايا
َ
و� َظم ى ِبَح��دِّ �لِغر�ِرل َتذوُقو� �لَعنَي و�ق�صُ ��َد َظ��اٍم َق�صَ ْ

ع
َ
ب

�لته��ان ُب��روَد  ��و�  ُن�صُّ  ُ
�ِصيَطِة عاري�أَِن��ز�ر

َ
�لب َفُح�صنٌي عل��ى 

ً  عِن �ل�صم�ِص ِظالَّ
ْ
و� َلُكم �إنَّ ف �ل�صم���صِ ُمهَجَة �لُختاِرل َتُدُّ
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��اً
ّ
َعَلِوي ن��و�  ُتَكفِّ ل  �أْن  َن �حُل�ص��نَي �لَذ�ريَح��قَّ  َعَدم��ا َكفَّ

ب

ُقب��ور�ً ِفْه��ٍر  ِلآِل  ��و�  َت�ُصقُّ  ِب��ال �إْقب��اِرل 
ً
َفاب��ُن َط��َه ُمْلق��ى

 ُكلَّ ِخْدٍر
ْ
ُكو� ع��ْن ِن�صاِئُكم �لأَك��و�رَهتِّ عل��ى  َزين��ٌب  ه��ذِه 

ِ
أبوذّية:

ي���ن���اع���ي ل����و ش���ف���ت ش���ي���ع���ة وس�����اده
اخ���ب���ره���م ب����اجل����ره اع���ل���ي���ن���ه وس�����اده

اح����س����ني ال����رم����ل ص����اي����ر ل����ه وس�����اده
ث���ل���ث ت����ّي����ام م���رم���ي اع���ل���ى ال���وط���ّي���ه

شعبي:
اح��س��ني مذبوح ي��ج��دي گ���وم ش���وف 

مطروح ال��ت��رب��ان  وع��ل��ى  ال��ش��اط��ي  على 
ي��ج��دي م��ا ب��گ��ت ل��ه م��ن ال��ط��ع��ن روح

فّطر اح���س���ني  اخ�����وي  ق��ل��ب  ي���ج���دي 
ي���ج���دي م�����ات م���ّح���د وگ�����ف دون����ه

اع����ي����ون����ه غ���م���ض���ل���ه  ن������ّغ������ار  وال 
لونه م��ن��خ��ط��ف  ب��ال��ش��م��س  ي���ع���ال���ج 

ق���ّط���ر م������اي  اب���ح���ل���گ���ه  واح��������د  وال 
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بال�صبايا  و�صارو�  كربالء  عن  �صعد  �بن  ع�صكر  �رتحل  لّما 

 
ٍّ
حي في  وكانت  �لمعركة  �إلى  �أ�صد  يني  ن�صاء  م�صت  و�لروؤو�ص، 

ح�صا�صة  و�أفالذ  �لر�صول  �أولد  جثث  فر�أت  �لو�قعة،  من  قريب 

جر�حاتهم  من  �لدماء  ت�صخب  �أن�صارهم  وجثث  �لبتول  �لزهر�ء 

فتد�خل �لن�صاء من ذلك تمام �لعجب، فابتدرن �إلى حيِّهن وقلن 

لأزو�جهن ما �صهدن ثّم قلن لهم: بماذ� تعتذرون من ر�صول �هلل 

�إنَّكم لم  �إذ� وردتم عليهم حيث  و�أمير �لموؤمنين وفاطمة �لزهر�ء 

تن�صرو� �أولدهم ول دفعتم عنهم ب�صربة �صيف ول بطعنة رمح؟!.

تلك  ن�صرة  فاتتكم  �إن  لهم:  ويقلن  يجلن  �لن�صوة  وبقيت 

�لع�صابة �لنبوّية فقومو� �لآن �إلى �أج�صادهم �لزكّية فو�روها، فباِدرو� 

�إلى مو�ر�ة �أج�صاد �آل �لر�صول و�دفعو� عنكم بذلك �لعار.

ت�صبحنا  �صعد  و�بن  زياد  بن  �هلل  عبيد  من  نخاف  �إّنا  فقالو�: 

خيولهم وينهبوننا �أو يقتلو� �أحدنا.

وقال كبيرهم: �لر�أي �أن نجعل عيناً على طريق �لكوفة ونحن 

نتوّلى دفنهم، قالو�: هذ� �لر�أي �ل�صديد.

 ،Qإلى ج�صد �لح�صين� و�أقبلو�  �إّنهم و�صعو� لهم عيناً  ثّم 

كوه 
ّ
يحر �أن  على  �جتهدو�  �إّنهم  ثّم  وعويل،  بكاء  لهم  و�صار 

من  كو� ع�صو�ً 
ّ
يحر �أن  يقدرو�  فلم  له �صريحاً  لي�صّقو�  مكانه  من 
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�أع�صائه، فقال �أحدهم: ما ترون؟ قالو�: نجتهد �أّوًل في دفن �أهل 

.(Qبيته ونرى ر�أينا فيه )في ج�صد �لح�صين

فقال كبيرهم: كيف يكون دفنكم لهم وما فيكم من يعرف 

هذ� من هذ�، وهم كما ترون جثث بال روؤو�ص قد غّيرت محا�صنهم 

�ل�صم�ص و�لتر�ب؟

لثامه  �صّيق  وقد  جو�ده  متن  على  عليهم  طلع  بفار�ص  و�إذ� 

ونزل عن  فاأقبل  �لزو�كي،  �لجثث  �نك�صفو� عن تلك  ر�أوه  فلّما 

جو�ده و�صار منحنياً كهيئة �لر�كع حّتى �أتى ورمى بنف�صه على 

ج�صد �لح�صينQ، فجعل ي�صّمه تارة ويقّبله �أخرى، وقد بلَّ 

لثامه من دموع عينيه، ثّم رفع ر�أ�صه ونظر �إلى بني �أ�صد وقال: ما 

ج عليها، قال: ما 
ّ
�أتينا للتفر وقوفكم حول هذه �لجثث؟ قالو�: 

كان هذ� ق�صدكم، فقالو�: نعم يا �أخا �لعرب �لآن نطلعك على ما 

..Qفي �صمائرنا، �أتينا لندفن ج�صد �لح�صين

قال بنو �أ�صد: فخطَّ لنا خّطاً في �لأر�ص وقال: �حفرو� هاهنا 

�آخر  خّطاً  لنا  خطَّ  ثّم  جّثة.  ع�صرة  �صبعة  فيها،  وو�صعنا  ففعلنا، 

وقال: �حفرو� هاهنا ففعلنا، وو�صعنا فيها باقي �لجثث و��صتثنى 

جّثة و�حدة فاأمرنا �أن ن�صقَّ لها �صريحاً مّما يلي �لر�أ�ص �ل�صريف 

ففعلنا.
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�أّما �لحفيرة �لأولى ففيها �أهل بيته، و�أّما �لحفيرة  وقال لهم: 

�لثانية ففيها �أ�صحابه، و�أّما �لقبر �لمنفرد مّما يلي �لر�أ�ص �ل�صريف، 

فهو حامل ر�ية �لح�صينQ حبيب �بن مظاهر.

ثّم �أقبلنا لنعينه على ج�صد �لح�صينQ و�إذ� هو يقول لنا: 

وكّلنا  �أمره  تكفينا  �لعرب كيف  �أخا  يا  فقلنا:  �أمره،  �أكفيكم  �أنا 

ك ع�صو�ً من �أع�صائه فلم نقدر عليه، فبكى 
ّ
�جتهدنا على �أن نحر

على  جثى  ثّم  عليه،  يعينني  من  معي  �إّن  وقال:  �صديد�ً  بكاًء 

�ل�صريف وهو يقول: ب�صم �هلل  �لأر�ص وب�صط كّفيه تحت ظهره 

�هلل  وعد  ما  هذ�  �هلل،  ر�صول  مّلة  وعلى  �هلل،  �صبيل  وفي  وباهلل، 

�إّل  قّوة  ور�صوله، و�صدق �هلل ور�صوله، ما �صاء �هلل، ل حول ول 

 �لعظيم.
ّ
باهلل �لعلي

ت�صنع  ما  قالو�:  بح�صيرة!!   
ّ
�أ�صد علي بني  يا  قال:  �إّنه  وقيل 

بها. قال: لأ�صع عليها �أو�صال �لح�صينQ �لمقّطعة، فناولوه 

.Qح�صيرة جمع عليها �أو�صال �لح�صين

�أخذ يبحث قريباً من ج�صد �لح�صين  Qإّنه� �أي�صاً:  وقيل 

Q عن �صيء لم يكن يدري ما هو، و�إذ� به ينحني �إلى �لأر�ص 

فيحمل �إ�صبعاً كان قد قطع من �أ�صابع �لح�صينQ ثّم و�صعه 

في محّله من يد �أبيه �لح�صين و�أنزل �أباه في قبره وحده لم ي�صرك 
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معه �أحد�ً من بني �أ�صد.

)�لعادة عندما يوّدع �لمّيت يقّبل في جبينه! �أو يو�صع �لخّد 

فكيف  ر�أ�ص،  بال  جّثة  كان   Qلح�صين� ولكن  خّده!  على 

وّدعه �لإمام زين �لعابدينQ؟!(..

�ل�صريف،  نحره  على  خّده  و�صع  قد  فر�أيناه  �أ�صد:  بنو  قال 

ج�صدك  ت�صّمنت  لأر�ص  طوبى  يقول:  و�صمعناه  يبكي  وهو 

�ل�صريف، �أّما �لدنيا فبعدك مظلمة، و�أّما �لآخرة فبنورك م�صرقة، 

لأهل  �هلل  يختار  فم�صّهد، حّتى  �لليل  و�أّما  ف�صرمد،  �لحزن  �أّما 

يا بن  �أنت مقيم بها، وعليك مّني �صالم �هلل  بيتك د�رك �لتي 

ر�صول �هلل ورحمة �هلل وبركاته. ثّم �أ�صرج عليه �للِّبن و�أهال عليه 

�لتر�ب.

ثّم و�صع كّفه على �لقبر وجعل يخّط �لقبر باأنامله، وقال بع�صهم 

 بن �أبي طالب �لذي قتلوه 
ّ
�إّنه كتب: هذ� قبر �لح�صين بن علي

عط�صاناً غريباً.

بناًء  قبره،  و�لده في  �إلى جنب  �لر�صيع  �لطفل  وقيل: و�صع 

 Qلولده زين �لعابدين Qعلى و�صّية �صابقة من �لح�صين

�إلى  ر�صيعي  د  و�صِّ �لأج�صاد  لمو�ر�ة  جئت  �إذ�  بني  له:  قال 

جنبي.
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ب���وي���ه ال���ط���ف���ل خ���ّل���ه اع���ل���ى ص����دري
نحري اع���ل���ى  ن���ح���ره  ح����ط  واب����رف����ق 

ي����ذخ����ري ج����رح����ه  ي���ن���ث���ل���م  ال 
�أحد؟  بقي  �نظرو� عل  وقال:  �إلينا  �لتفت  ثّم  �أ�صد:  بنو  قال 

فقالو�: نعم يا �أخا �لعرب بقي بطل مطروح حول �لم�صّناة، كّلما 

حملنا جانباً منه �صقط �لآخر، لكثرة �صرب �ل�صيوف و�ل�صهام.

فقالQ: �م�صو� بنا �إليه، فم�صينا فلّما ر�آه �نكّب عليه يقّبله 

وهو يقول: على �لدنيا بعدك �لعفا يا قمر بني ها�صم!

اعداك يسرتنا  عينك  اخ���اف  يعمي 
الفتاك س��ي��ف��ك  واش���ه���ر  ان��ه��ض  گ���وم 

ه���ذا ال�����واك م���ا ت��ن��ه��ض ت��ش��ي��ل ال���واك
كلثومه او  زي���ن���ب  ذخ�����ر  ي����ا  ن�����امي 
ثّم �أمرهم �أن ي�صّقو� له �صريحاً، قال بنو �أ�صد: ففعلنا ثّم �أنزله وحده 

ولم ي�صرك معه �أحد�ً مّنا، ثّم �أ�صرج عليه �للِّبن و�أهال عليه �لتر�ب.

فهم 
ّ
ثّم م�صى �إلى جو�ده فتبعناه ودرنا عليه ن�صاأله عن نف�صه فعر

فوهم قبر �لح�صين
ّ
�أّوًل بالقبور قبر�ً قبر�، و�أمرهم �أن يعملو� �لّنا�ص ويعر

 ،L بن �لح�صين 
ّ
Q و�أ�صحابه، ثّم قال: و�أّما �أنا فاإمامكم علي

؟! فقال: نعم، فاأقبلو� عليه يقّبلونه ويقولون: عّظم 
ّ
فقلنا له: �أنت علي

�هلل لك �لأجر باأبيك �لح�صين، قالو� فغاب عن �أب�صارنا.
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قال �لر�وي: ورجع �إلى �لكوفة و�إذ� بعّمته زينب O �لتي 

كانت قلقة عليه ت�صتقبله بقولها: يا بن �أخي �أين كنت هذ� �ليوم 

�لغريب،  �أبي  دفن  �إلى  م�صيت  عّمه  قال:  �ل�صاعة؟  هذه  �إلى 

فبكت وقالت: يا بن �أخي �إلى �لآن لم يدفن �أبوك �لح�صين؟!

يدّفان ش��رب��ت��ه  م���اي  ان��ش��دك  ارد  ب���اهلل 
عطشان احسني  دفنت  لو  قلبه  بخّيت 

علّيه رد  ان���ش���دك  ارد  ي���دّف���ان  ب����اهلل 
ل��و ش���رب ق��ط��رة امّيه ع��ط��ش��ان خ��وي��ه 

املنّيه ب��خ��ّي��ت  ك����ان  ال��دف��ن��ت��ه  وح����ني 
م���ات لهفان ت����راه  ت���رد روح����ه  خ��اط��ر 

ب����اهلل ي��ح��ّف��ار ال��ق��ب��ر وّس����ع ب����اب قبره
جّره ب��ه��ون  ت��ن��ّزل��ه  م��ن  لبقلبه  وس��ه��م 

صدره مكسور  ت��رى  بهيده  ن��ّزل��ه  م��ن 
ميدان اخليل  عليه  تلعب  باملعركة  ظل 

ْ
ال َه��ْل ِعْنَدُكم

َ
ب
ْ
�أَْعالُمه��اي��ا ناِزِلنَي ِبَكر م��ا 

َ
و ِبَقتالن��ا   

ٌ َ
َخ��رب

ُكم �صِ
ْ
ٍت ف �أَر

ِّ
ِة َمي  َمقاُمه��اَما َح��اُل ُجثَّ

ُ
��ْت َثالث��اً ل ُي��َز�ر

َ
ِقي
َ
ب

وها ف �لَثى
ُ
ُتم
ْ
�ري
َ
 ف �للحوِد َمر�ُمهاب��اهلِل َه��ْل و

ْ
ت
َّ
وَهْل ��صتقر
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مجلس وداع األجساد الطاهرة:

ًة
َ
َد �خِلْدِر َحا�ِصر

ْ
ع
َ
َنَب ب

ْ
 َزي
َ
َفاأَحَلان��اَلْ �أَنْ�ص �أَحَلان��اً  ياَح��َة  �لنِّ ��ِدي  ْ

ُتب

َنها
ُ
�أَْعي �أَنَّ  َة �لَقْل��ِب �إلَّ 

َ
ُج��ور

ْ
 ُعْقياناَم�ص

َ
َمع ُّ �لدَّ

ب ��ر�ِت َت�صُ
�صِ
ْ
َكالُع

 �لوؤمن��نَي �أل
َ
اناَتدُع��و �أَباه��ا �أم�� 

َ
َعاي
َ
ْت ِفين��ا ر

َ
�ِل��ِدي َحَكم

َ
ي��ا و

ْن
َ
�لَكِفيُل َفم

َ
ا �لَُحاِمي و َ َعنَّ

َغاب
َ
َتاَماناو

َ
��اأَِوي ي

َ
َمْن ي

َ
انا و

َ
ِم��ي ِحم

ْ
ح
َ
ي

ْذَل �أَوُجِهنا
َ
ى ب
َ
�ر
َ
 �لليُل و

ْ
�ص
َ
ع
ْ
بد�نا�إْن َع�ص ب��ِح �أَ ��ُه �ل�صُّ ْ

ج
َ
 و
َ
���ص �إْن َتَنفَّ َ

و

ا َه��ذ� �لُقعوُد وَما
َ
 َفم
ُّ
 يا عل��ي

ْ
فاناُقم

ْ
ِدي َتُغ�صُّ على �لأَْقَذ�ِء �أَج َعهْ

 ِبنا
َّ
ر �صَ

��ٍر �أَ
ْ
�ص لََّك ِمْن �أَ

َ
َقْتالن��اَفانَْه���صْ َلع َدْف��َن  لَّ 

َ
َت��و  

ْ
�أو ن��ا  َتُفكُّ

َته��ا
َ
َتْدع��و َع�ِص  َتْنَثِن��ي  َت��ارًة 

َ
اناو

ّ
�ُصب
َ
�ْصياخاً و ��ِد �أَ

ْ
ِة �حَلم

َ
ب
ْ
ِمْن �َصي

�نَْتِدبو�
َ
د�ِث و

ْ
اباً َعِن �لأَج قاياناُقومو� ِغ�صَ

َ
ى ب
َ
لو
َ
ِد �لب

َ
َتْنِقُذو� ِم��َن ي

ْ
��ص
َ
و

ٍل ول َكَفٍن
ْ
د�ناَهذ� ُح�صنٌي ِب��ال ُغ�ص

ْ
َع��اٍر َت��وُل علي��ِه �خَلي��ُل َمي
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أبوذّية:
ي��ا ح����ادي ال��ع��ي��س ب���اهلل ع��ل��ي��ك ونهن

ونهن ح���س���ني  خ������وات  ي��ق��ض��ن  ملّ�����ن 
ونهن ال������روس  گ��ل��ي  اجل���ث���ث  ه����ذي 

الب���������ن زي�����������اد وّدوه���������������ا ه�����دّي�����ه

شعبي:
ملّ������������������ن ح������������������دى احل������������������ادي

ب������������������وداي������������������ع ال�������������ه�������������ادي
ل�������������ن زي�����������ن�����������ب ات�����������ن�����������ادي

اب����������ه����������ون����������ك ي�������ح�������ادي�������ن�������ه
الوي��������������������ن ب�������ي�������ن�������ه ات��������ري��������د

گ���������اط���������ع اف����������ج����������وج ال�����ب�����ي�����د
خ��������������اف ال��������ط��������ري��������ق اب�����ع�����ي�����د

وال������������ت������������ع������������ب ي�������ئ�������ذي�������ن�������ه
واح����������ن����������ه ح��������������رم واط���������ف���������ال

م���������ا ض�������ّل�������ت ال�������ن�������ه ارج������������ال
من������ش������ي اع�������ل�������ى ه�����������ذا احل���������ال

م����������������و ه���������������������نيّ اع�������ل�������ي�������ن�������ه
م��������������������روا ع��������ل��������ى ال�������ع�������ب�������اس
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راس ب����������ل����������ّي����������ا  ج������������ّث������������ه 
اش���������ل���������ون ال������ص������ب������ر ي���������ا ن������اس

من�����������ش�����������ي وت����������خ����������ّل����������ون����������ه
م���������������������روا ع���������ل���������ى اجل���������اس���������م

وع�����������ل�����������ى ال��������������ث��������������رى ن���������امي
ن���������������������������ادوا ب���������ن���������ي ه�������اش�������م

خ�����������ل�����������ه�����������م ي�����������زف�����������ون�����������ه
م����������������������روا ع���������ل���������ى األك���������ب���������ر

وع���������ل���������ى ال�����������ث�����������رى م�����ع�����ّف�����ر
ن���������������������������ادوا ب���������ن���������ي ح�������ي�������در

خ���������ل���������ه���������م ي�������ش�������ي�������ل�������ون�������ه
م�����������������روا ع�������ل�������ى ال�����ع�����ط�����ش�����ان

وع���������ل���������ى ال�����������ث�����������رى ع�������ري�������ان
ن�������������������������ادوا ب���������ن���������ي ع���������دن���������ان

خ���������ل���������ه���������م ي�������ك�������ف�������ن�������ون�������ه
م�����������������روا ع�������ل�������ى اب��������������ن اّم����������ي

وع����������ل����������ى ال������������ث������������رى م������رم������ي
ن������������������������������ادوا ب����������ن����������ي ع�����م�����ي

خ����������ل����������ه����������م ي���������دف���������ن���������ون���������ه
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بيته  و�أهل   Qلح�صين� �لإمام  بقتل  �لقوم  يكتف  لم 

و�أ�صحابه، بل �أمر �بن �صعد لعنه �هلل بالروؤو�ص فقطعت �إّل ر�أ�ص 

 فقد قالو� باأّن ع�صيرته منعت من قطع ر�أ�صه و�أخذوه فدفنوه 
ّ
�لحر

بعيد�ً.

ب بها �إلى عبيد �هلل 
ّ
و�قت�صمت �لقبائل �لروؤو�ص �لطاهرة لتتقر

�بن زياد لعنه �هلل، و�صّيرها لبن �صعد مع �ل�صمر وقي�ص بن �لأ�صعث 

 Qوعمرو بن �لحّجاج �أمامه �إلى �لكوفة، و�أّما ر�أ�ص �لح�صين

..
ّ
حه مع خوّلى بن يزيد �لأ�صبحي

ّ
ف�صر

و�أقام �بن �صعد مع �لجي�ص �إلى �لزو�ل من �ليوم �لحادي ع�صر، 

فجمع قتاله و�صّلى عليهم، ودفنهم، وترك �صّيد �صباب �أهل �لجّنة 

وريحانة �لر�صول �لأكرم ومن معه من �أهل بيته و�صحبه، بال غ�صل 

ول كفن ول دفن، ت�صفي عليهم �ل�صبا، ويزورهم وح�ص �لفال..

ْ
ياَن َلْ ُتِقم

ْ
ِب ُعر َق �لتُّ ْ

اِرُمهَفاإْن مُيْ�ِص َفو ِكي��ِه في��ِه َمَ
ْ
ل��ُه َماأَْت��اً َتب

ِمِه
ْ
�ص �ً جِلِ

ْ
يُّ َح�صاً َلْ مُيْ�ِص َقرب

��ْت َماآِتُهَفاأَ َ
وف �أيِّ َقْل��ٍب ما �أُِقيم

وبعد �لزو�ل �رتحل �إلى �لكوفة ومعه ن�صاء �لح�صين و�صبيته 

وجو�ريه وعيالت �لأ�صحاب وكّن ع�صرين �مر�أة و�صّيروهّن على 

ود�ئع خير  وهّن  �ل�صبي،  ي�صاق  وطاء، كما  بغير  �لجمال  �أقتاب 

 بن �لح�صين L وهو على بعير 
ّ
�لأنبياء، ومعهن �ل�صّجاد علي
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�صالع بغير وطاء وقد �أنهكته �لعّلة و�لمر�ص، و�لجامعة �لتي في 

عنقه، ومعه ولده �لباقرQ وهو �صغير..

م �أمر �بن 
ّ
قال �لر�وي: لما كان �ليوم �لحادي ع�صر من �لمحر

�صعد باأن تحمل �لن�صاء على �لأقتاب بال وطاء، فقّدمت �لنياق 

�إلى حرم ر�صول �هلل وقد �أحاط �لقوم بهن، وقيل لهن: تعالين 

و�ركبن فقد �أمر �بن �صعد بالرحيل، فلّما نظرت زينب O �إلى 

�لدنيا و�لآخرة،  �بن �صعد في  يا  �صّود �هلل وجهك  قالت:  ذلك 

ر�صول �هلل �صلى �هلل  ود�ئع  بونا ونحن  يركِّ �أن  �لقوم  �أتاأمر هوؤلء 

عليه و�آله؟!، فقل لهم يتباعدون عّنا ُيرّكب بع�صنا بع�صاً، فقال: 

تنّحو� عنهن.

و�حدة  كّل  تنادي  وجعلت  كلثوم  �أّم  ومعها  زينب  فتقّدمت 

�أحد  يبق  لم  حّتى  �لمحمل  على  وتركبها  با�صمها  �لن�صاء  من 

�صوى زينب O فنظرت يميناً و�صماًل فلم تر �أحد�ً �صوى زين 

�أخي  بن  يا  قم  وقالت:  �إليه  فاأتت  مري�ص  وهو   Qلعابدين�

وهوؤلء  �أنا  ودعيني  �أنت  �ركبي  عّمتاه  يا  فقال:  �لناقة،  و�ركب 

�لقوم..)لكن( عّمه �أنت من يركبك؟

وّجهت  �لمانع،  و�لدلل  �ل�صامخ  �لعّز  ذلك  تذّكرت  عندها 

نور عيني عّبا�ص، عزيزي   و�صاحت: 
ّ
�لعلقمي �إلى جهة  وجهها 
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عّبا�ص، �أنت �لذي �أخرجتني من منزلي و�أركبتني في محملي، 

قم �لآن ورّكب �أختك.

جبتني ال����ل����ي  م���ن���ت���ه  ع����ب����اس  ي�����ا 
وب�������ي�������دك ي�������ا ع�����������ّزي رّك����ب����ت����ن����ي

وط���������ول ال�����������درب م������ا ف���ارگ���ت���ن���ي
ل������ي������ش ه������ال������س������اع������ة ع���ف���ت���ن���ي

رح������ت ع���ن���ي ي���خ���وي���ه وض��ّي��ع��ت��ن��ي
ب�������ع�������دك ب������ن������ي م�������ّي�������ه ول����ت����ن����ي

متني وش���������وف  ي����خ����وي����ه  ان�����ه�����ض 
ت��������رى س�����ي�����اط زج��������ر ال����ورم����ت����ن����ي
و� بهم على م�صارع 

ّ
ثّم بعد حملهم على �لأقتاب �لعارية، مر

�لقتلى، �أّما �لن�صوة فلّما نظرن �إليهم مقّطعي �لأو�صال، قد طعنتهم 

�صمر �لرماح، ونهلت من دمائهم بي�ص �ل�صفاح، وطحنتهم �لخيل 

ب�صنابكها، �صحن وولون ولطمن �لخدود..

�أّما زينب O فجعلت تحّد �لنظر �إلى ج�صم �أخيها �لح�صين

Q، ولّما ر�أته بتلك �لحالة جّثًة بال ر��ص، ملقى على �لثرى، 

 
ّ
جعلت تندبه وترثيه، قال �لر�وي: فو�هلل ل �أن�صى زينب �بنة علي

وهي تندب �لح�صينQ، وتنادي ب�صوٍت حزين وقلٍب كئيب: 

بالعر�ء،  ح�صين  هذ�  �ل�صماء،  مليك  عليك  �صّلى  محّمد�ه،  و� 
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مرّمل بالدماء، مقّطع �لأع�صاء، محزوز �لر��ص من �لقفا، م�صلوب 

�لعمامة و�لرد�ء، يا محّمد�ه، وبناتك �صبايا! وذرّيتك مقّتلة ت�صفي 

عليهم ريح �ل�صبا، باأبي من ع�صكره يوم �لثنين نهبا، باأبي من 

هو  ول  فيرتجى،  غائب  هو  ل  من  باأبي  �لُعرى،  مقّطع  ف�صطاطه 

مري�ص فُيد�وى، باأبي �لمهموم حّتى ق�صى، باأبي �لعط�صان حّتى 

م�صى، باأبي من �صيبته تقطر بالدماء..

 
ّ
علي و�إلى  �لم�صطفى  محّمد  و�إلى  �لم�صتكى  �هلل  �إلى 

�ل�صهد�ء.. �صّيد  حمزة  و�إلى  �لزهر�ء  فاطمة  و�إلى  �لمرت�صى 

و�حزناه، و�كرباه عليك يا �أبا عبد �هلل، �ليوم مات جّدي ر�صول 

�هلل....يابه يجّدي!! 

ت�������ع�������ال�������وا الب������ن������ك������م غ����س����ل����وه
وال�����ك�����ف�����ن وّي��������اك��������م دج����ي����ب����وه

وج����ي����ب����وا ق���ط���ن ل���ل���ج���رح ن��ش��ف��وه
شيلوه حل���س���ني  اك���ت���اف���ك���م  وع����ل����ى 

وب����ه����داي وس�����ط ال���ق���ب���ر خ���ّل���وه
قال �لر�وي: فاأبكت و�هلل كّل عدّو و�صديق..

ثّم وقفت على ج�صده �ل�صريف بخ�صوٍع وتاأّمل وب�صطت يديها 

تحت �لجثمان �لمقّد�ص ورفعته نحو �ل�صماء وقالت: �إلهي تقّبل 

مّنا هذ� �لقربان!
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 ،Qلح�صين� �أبيها  �إلى  توّجهت  فقد  �صكينة  و�أّما 

�ل�صمر  قطع  قد  وجهه،  على  مكبوباً  �لحالة  بتلك  ر�أته  ولّما 

و�  �أبتاه  و�  �صاحت:  وظهره،  �صدره  �لخيل  ود��صت  ر�أ�صه، 

ح�صيناه..

�لذي  �أبه من  تنادي:  تقّبله وهي  بنف�صها على ج�صده  رمت 

ب �ل�صيب �لعفيف؟!  قطع �لر�أ�ص �ل�صريف؟! �أبه من �لذي خ�صّ

�أبه من �لذي �أيتمني؟!

ويا ه���و الس���لب ثيابكيا بوي من قطع راس���ك
مصاب ملا جرى مصابكيا بوي غّطى كل مصاب
انعم���ت عينايقب���ل ما ش���وفك بهاحلال يا ريت 
ذبيح ويج���ري دم نحركنعمت عيناي وال شوفك
بيتك واهل  ضحاي���ا مطّرحة بصّفكواصحاب���ك 
وال داس���ت على صدركعس���اها تعّث���رت هاخليل

بها  و�إذ�   Qلح�صين� وبينما هي على �صدر  �صكينة  تقول 

ت�صمع �صوتاً من نحره �ل�صريف: بنّيه �صكينة �قر�أي �صيعتي عّني 

فاذكروه، ومات غريباً  �أبي قتل عط�صاناً  �إّن  �ل�صالم، وقولي لهم 

فاندبوه:
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ِشيَعتي َمْهما َشِرْبُتْم َعْذَب َماٍء َفاْذُكُروِني
فانِدبوِني َغريٍب  أْو  ِبَشهيٍد  َسِمْعُتم  أْو 

َقَتُلوِني ٍم  ُج��رْ َغْيِر  ِمْن  الَّذي  ْبُط  السِّ فَأنا 
َوِبُجْرِد اخَلْيِل َبْعَد الَقْتِل َعْمداً َسَحُقوِني

َتْنُظروِني َجميعًا  َيْوِم عاُشورا  في  َلْيَتُكْم 
كيَف أْسَتْسِقي ِلِطْفِلي َفَأَبْوا أْن َيْرَحُموِني

���صَ �ل���اِء �لَ��ع��نِي َ
��ْغ��ٍي ِع��و

َ
 ب
َ
��ْه��م

َ
ُه ���ص

ْ
��َق��و

َ
َف�����ص

�أبيها �لح�صينQ، �أقبل �لأعد�ء  بينما �صكينة عند ج�صد 

لكم  �هلل  عّظم  �أبت،  لكّنها   Qلح�صين� ج�صد  عن  لينّحوها 

وها ونّحوها بال�صياط!! بويه..
ّ
�لأجر!! فجر

ع��ل��ي��ك م����ن����اح����ه  ان�����ص�����ب  ردت 
ل�������ي�������ش ال�����������ع�����������دا م�����ن�����ع�����ون�����ي

ول������ي������ش اع������ي������ون������ي م�������ن ت����دم����ع
ب�����ك�����ع�����ب ال��������رم��������ح ض�����رب�����ون�����ي

ب�������رض�������اك ل�������و رغ������م������ن ع���ل���ي���ك
ي���ج���رن���ي ال���ش���م���ر م����ن ب����ني اي���دي���ك

ليك ال����ع����ني  وادي���������ر  اص�������رخ  وان�������ا 
م�������ع�������ذور ي�����ل�����ح�����زوا وري������دي������ك
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ها َفَضمَّ احُل��س��نِي  ِج��ْس��ِم  على  َوَأْه����َوْت 
والُيْسرى ���ن���اُه  مُيْ َب���نَي  م��ا  َص������ْدِرِه  إل���ى 

ِسياُطُهْم َت��ْس��َت��ِج��ي��ُر  َت��َرَك��ْت��ه��ا  َف��م��ا 
َقْسَرى ان��ُت��ِزَع��ْت  ِحيَنما  َأبيها  ِبِجْسِم 
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مجلس الخروج من كربالء:

ُه
ُ
و
ْ
َن �َصج

ْ
 َخْطٍب َزلَزَل �لكو

ُ
 ِمن��ُه ِرماُمو�أعَظم

َ
و��ص��ي َفِهي

َ
َدكَّ �لر

َ
و

ِذم��اُمُهجوُم �لِعدى َبْغياً على ُحُجِب �أحَمٍد  
ِّ
ِللَنب��ي فيه��ا  َع 

ْ
ُت��ر وْل 

حي ف �خِلْدِر �إْذ ِبها
َ
ناُت �لو

َ
نا ب
ْ
اِهر�ِت ِلئاُمَفبي ْل��ِب �لطَّ

َ
�أَحاَطْت ِل�ص

وَعًة
ُ
رى َمر

ْ
 مَن �لأَعد�ِء َح�ص

ْ
ت
َّ
فاُف ِلثاُمَفَفر

َ
ٌ و�لع

ْ
وُن �ِص��ت َله��ا �ل�صَّ

ٍف ِللُحم��اِة َفال َترى
ْ
ى ُجَثٍث َق��ْد غاَلُهنَّ ِحماُمُتيُل ِبَط��ر َ

�ِص��و

 ُفوؤ�َدها
ُ
قْد َع�صَّ �لُ�صاب َ

 و
ْ
ناَدت

َ
ر�ُمو ل��وِع �صِ �َصبَّ َله��ا بنَي �ل�صُّ َ

و

َئًة
ْ
عاِن ِقْف يل ُهَني �صْ

اِئَق �لأَ
َ
عيِد ِنياُم�أَيا �ص َق �ل�صَّ ْ

ِتي َف��و
َ
َفه��ا �إِْخو

��اد�ً َلُه��م ِبَد�ِم��ٍع
َ
�ص
ْ
��ُل �أَج

ِّ
 �ِصجاُم�أَُغ�ص

َ
ه��ي

َ
�ِح و

َّ
�أَُكْفِكُفه��ا ِبال��ر

��وَن ُكلُُّهم
ُّ
و� ِبه��ا ِو�لها�ِصِمي

ُّ
��ر
َ
حايا َعلى �َصاِطي �لُفر�ِت ِنياُمَفم �صَ

رى
َ
 ُقوُمو� ُعجاًل َفما �لع

ُ
َمق��اُمَفناَدْتُهم �لُق��اُم  َه��ذ�  ل 

َ
و ِب��د�ٍر 

ْ
وُمُهم

ُ
عيِد ُج�ص َلقاُم��و�َفماَجْت على َوْجِه �ل�صَّ �لِقي��اَم   

ُ
�هلل ِذَن  �أَ  

ْ
َل��و
َ
و
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أبوذّية:
وظعنه ب��رك��ب��ه  ال���ف���ا  ح�����ادي  ح����دا 

وظعنه رف��ع��ت��ن��ه  ع��ق��ب  م���ن  ال���ده���ر 
ت����س����ّل����ب����ن����ا وت�����ي�����ّس�����رن�����ا وظ���ع���ن���ه

ب����ع����د ع������ّب������اس ح�����م�����اي احل���م���ّي���ه

شعبي:
ي���ح���ادي ال���رك���ب گ��ّل��ي وي����ن ت����ردون

ع����ل����ى ج����ث����ة ول����ي����ن����ه م������ا مت��������ّرون
علينه ت��ب��خ��ل  ال  ال����رك����ب  ي����ح����ادي 

مت������ر ب���ي���ن���ه ع����ل����ى ع�����زن�����ه وول���ي���ن���ه
مّي��������ه ت����گ����ع����د س����وي����ع����ه س��ك��ي��ن��ه

وتشيلون ج���روح���ه  وت��ل��ث��م  ت��ش��ّم��ه 
م�����ر ب���ي���ن���ه ن����������وّدع ح����س����ني س���اع���ه

ي���س���ر ق��ب��ل��ي وي������رد روح������ي وداع�����ه
م���ه���و ح���س���ني ال���ك���س���ر ق��ل��ب��ي وراع�����ه

ال���ده���ر محزون ط���ول  ال��ق��ل��ب  وخ���ّل���ه 
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 O زينب  �أر�دت  �لمعركة،  �أر�ص  على  بالن�صاء  و� 
ّ
مر لّما 

 :Qل�صّجاد� فناد�ها  �لّناقة،  ظهر  على  من  بنف�صها  ترمي  �أن 

بنف�صك  رميت  �إذ�  بدني  �صعف  �رحمي  حالي،  �رحمي  عّمة 

�أخي  �أوّدع  �أن  �أريد  �أخي  بن  يا  قالت:  مقّيد؟  و�أنا  يرّكبك  من 

ظهر  على  و�أنت  �أخاك  وّدعي  عّمة  لها:  فقال   ،Qلح�صين�

�لّناقة، فجعلت تنادي:

جاوؤنا  لقد  �أخي  �أّم،  بن  يا  �لعليم،  �ل�صميع  �هلل  �أودعتك 

بين  خّيروني  لو  و�هلل  مرحولة،  ول  موّطاأة  ل  مهزولة  بالّنياق 

ولو  عندك  �لمقام  لخترت  عنك،  �لرحيل  �أو  عندك  �لمقام 

تجاذبنا  �لرحيل  نياق  هذه  لحمي..ولكن  تاأكل  �ل�صباع  �أّن 

بالم�صير..

اشلون أمشي وخّلي حسني وحده 
ال��ع��ط��ش كبده م���ن  وي���اب���س  ط���ري���ح 

خ����ّده دون  م���ع���ّف���ر  خ�����دي  ري�����ت  ي����ا 
مطعون ك�����ان  ق��ل��ب��ه  دون  وق���ل���ب���ي 

امل���ا ش���رب ماي ودع��ت��ك اهلل ي��ا ذب��ي��ح 
بيتاماي س��اف��رت  ال��ع��ني  ي��ن��ور  وع��ن��ك 

يا مقطع األوصال لو يحصل على هواي
احلنينه روح  يبو  جسمك  ف��ارق��ت  م��ا 
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وطويلة ص��ع��ب��ة  س��ف��رت��ي  اهلل  ودع��ت��ك 
وهزيله عجفه  ن��اق��ت��ي  ع���ّزي  ي��ح��ج��اب 

اشتكيله يخوتي  واح��د  منكم  بقى  ما 
مقيدينه ن���اق���ه  وف�����وق  ال��ع��ل��ي��ل  ب���س 

و�أّما �لإمام زين �لعابدين فروي عنه �أّنه قال:

وقتل   ،Qأبي� وقتل  �أ�صابنا،  ما  بالطّف  �أ�صابنا  لّما  »�إّنه 

حرمه  وحملت  �أهله،  و�صاير  و�إخوته  ولده  من  معه  كان  من 

�إليهم  �أنظر  فجعلت  �لكوفة،  بنا  ير�د  �لأقتاب  على  ون�صاوؤه 

لّما  وي�صتّد  �صدري،  في  ذلك  فيعظم  يو�رو�،  ولم  �صرعى، 

مّني  ذلك  وتبّينت  تخرج،  نف�صي  فكادت  قلقي  منهم  �أرى 

تجود  �أر�ك  مالي  فقالت:  �لكبرى،   
ّ
علي بنت  زينب  عّمتي 

ل  وكيف  فقلت:  و�إخوتي؟  و�أبي  جّدي  بقّية  يا  بنف�صك 

وولد  وعمومتي  و�إخوتي  �صّيدي  �أرى  وقد  �أهلع،  ول  �أجزع 

ل  م�صّلبين  بالعر�ء،  مرّملين  بدمائهم  عين 
ّ
م�صر و�أهلي  عّمي 

ب�صر،  يقربهم  �أحد، ول  يعرج عليهم  يو�رون، ول  يكّفنون ول 

و�لخزر. �لديلم  من  بيت  �أهل  كاأّنهم 

ترى،  ما  يجزعّنك  ل  فقالت:  وت�صّليه(  ت�صّكنه  )فاأخذت 

فو�هلل �إّن ذلك لعهد من ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم 
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�إلى جّدك و�أبيك وعّمك، ولقد �أخذ �هلل ميثاق �أنا�ص من هذه 

�أهل  في  معروفون  وهم  �لأر�ص،  هذه  فر�عنة  تعرفهم  ل  �لأّمة 

فيو�رونها،  قة 
ّ
�لمتفر �لأع�صاء  هذه  يجمعون  �أّنهم  �ل�صماو�ت 

جة وين�صبون لهذ� �لطّف علماً لقبر �أبيك 
ّ
وهذه �لج�صوم �لم�صر

�صّيد �ل�صهد�ءQ ل يدر�ص �أثره، ول يعفو ر�صمه، على كرور 

في  �ل�صاللة  و�أ�صياع  �لكفر  �أئّمة  وليجتهدّن  و�لأّيام،  �لّليالي 

محوه وتطمي�صه فال يزد�د �أثره �إّل ظهور� و�أمره �إّل علّو�ً..«.

ح�������ّي�������رن�������ي ال���������ده���������ر ب���ح���س���ني
وع��������������ل��������������يَّ ث���������ق���������ل ه�������ّم�������ه

أع���������وف���������ّن���������ه أگ�����������������������در  ال 
مّي��������ه أظ���������������ل  أگ�������������������در  وال 

ش�����ل�����ون ام�����ش�����ي وخ�����ل�����ي ح��س��ني
ج�����س�����م�����ه م���������وّس���������د ال�����غ�����ب�����ره

ب��������ح��������ر ال��������ش��������م��������س ع������������اري
ودم���������������ه ي�����س�����ي�����ل م���������ن ن�����ح�����ره

ي����������ا ه����������و ي�����غ�����س�����ل�����ه خ�����اف�����ي
وي�������������ا ه����������و ي�������ن�������زل�������ه ب�����ق�����ب�����ره

وي�����������ا ه��������و ي��������وس��������ده ب����ل����ح����ده
وي������ش������ي������ل س������ه������م ال�����ب�����ك�����ب�����ده
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و�أّما �أّم كلثوم فلّما نظرت �إلى �أخيها �لح�صينQ، وقعت 

وعويل:  ببكاء  تقول  وهي  ج�صده،  وح�صنت  �لأر�ص  على 

بغير  �لأر�ص  على   
ً
ملقى ولدك  ج�صد  �إلى  �نظر  �هلل  ر�صول  يا 

من  �لجاري  دمه  وغ�صله  عليه،  �ل�صافي  �لرمل  وكفنه  غ�صل، 

وريديه، وهوؤلء �أهل بيته ي�صاقون �أ�صارى في �صبي �لذّل، لي�ص 

لهم محاٍم يمانع عنهم، وروؤو�ص �أولده مع ر�أ�صه �ل�صريف على 

�لرماح كالأقمار..

ي���ح���ادي ال��ظ��ع��ن ب����اهلل ال��ظ��ع��ن وان���ه
م������ا ت����س����م����ع ول����ي����ن����ه ك����ث����ر وان������ه

ي���ظ���ل ع�������اري ع���ل���ى ال����ت����رب����ان وان����ه
ه����دّي����ه ل���ل���ط���اغ���ي  اب����ي����س����ر  أروح 
ويبكين  ينحن  قتالهّن  م�صارع  �لن�صوة على  وقعن  وهكذ� 

فاأتاهن  �لقتلى،  على ج�صوم  و�لنياحة  �لمقام  و�أطلن  ويندبن 

ي�صربهّن  فاأخذ  يقمن،  فلم  بهن،  و�صاح  قي�ص  بن  زجر 

على  �أركبوهّن  حّتى  �لّنا�ص  عليهن  و�جتمع  بال�صوط، 

قهر�ً.. �لجمال 

�لمطايا،  �أقتاب  على  �صبايا  �لكوفة  �إلى  �لن�صوة  و�صّيرو� 

لها  ويدمى  �لقلب  لها  ينك�صر  �لتي  �لحالة  تلك  على  وهم 

�لح�صا..



49

�أحّبتها  تترك  كربالء،  وتوّدع  بعينها  تنظر   O زينب  لكن 

�أخيها  ج�صد  معهم  وتفارق  روؤو�ص،  بال  �أج�صاد�ً  �لثرى،  على 

..Qلح�صين�

أن�����ا ل����و ي���ن���ش���رى امل�������وت اش��ت��ري��ت��ه
مشيته امل������ا  درب  م���ش���ي���ت  أن������ا   

وذّب�������������������اح اخ�������ي�������ي راف����ق����ي����ت����ه
ش����ت����م وال�����������دي وان������ك������ر وص���ي���ت���ه
ج�صده  مع  بقي  ن�صف  ن�صفان،  وقلبها  كربالء  من  خرجت 

�لملقى بالعر�ء، ون�صف مع ر�أ�صه �لذي �صبقها �إلى �لكوفة، ولم 

 وجه �أخيها منذ ليلتين..
َ
َتر

خ��رج �لركب م��ن كربالء و�أدخل��وه �إلى �لكوف��ة، زينب 

O تنظر، و�إذ� ب�صّجة ق��د �رتفعت، فاإذ� هم �أتو� بالروؤو�ص 

يقدمهم ر�أ���ص �لح�صينQ وهو ر�أ�ص زه��رّي قمرّي �أ�صبه 

�لخل��ق بر�ص��ول �هلل �صل��ى �هلل عليه و�آله، ووجه��ه د�رة قمر 

طال��ع و�لرمح تلعب بها يميناً و�صم��اًل، فالتفتت زينب فر�أت 

ر�أ���ص �أخيه��ا ف�صربت جبينه��ا بمقّدم �لمحم��ل، حّتى ر�أينا 

�لدم يخرج م��ن تحت قناعها، و�أوماأت �إلي��ه بحرقة وجعلت 

تق��ول:
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 َكم��ال
َّ
َتَت��م

ْ
��َدى ُغروب��اي��ا ِه��الًل َلّ��ا ��ص

ْ
ُف��ُه َفاأَب

ْ
َغاَل��ُه َخ�ص

ُفوؤ�ِدي ��ُت يا �َصِقي��َق 
ْ
م هَّ َ
َتو َمكُتوب��اَما  ر�ً  ُمَق��دَّ َه��ذ�  كاَن 
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مجلس الدخول إلى الكوفة:

ى ِوه��اِدما �إِْن َبِقي��َت ِمَن �لَهو�ِن َعلى �لثَّ
َ
و ب��اً 

ُ
ر ِف  َثالث��اً   

ً
ُمْلق��ى

الَتها ي َعليَك �صَ
��ِع �ِصد�ِدَلِكن ِلَكي َتْق�صِ

ْ
ب
َ
َق �ص

ْ
 �لاَلِئ��ِك َفو

ُ
ُزَمر

َفُع ُم�صِرقاً
ْ
ر َ يُ
ه��و

َ
�أْ�ِصَك و

َ
ِفي ِلر ��اِدَلهْ

َّ
�لَي �ِب��ِل  �لذَّ َق 

ْ
َف��و ��ْدِر 

َ
َكالب

و�ِعٍظ
َ
ُت ب

ْ
ِمع
َ
ما �ص

َ
 و
َ
ْتُلو �لِكتاب

َ
ْعو�ِدي َدًل َع��ِن �لأَ

َ
َخ��َذ �لَقن��ا ب �تَّ

�ْصَتِكي
َ
ِم ي ظَّ

َ
ْدِر �لُع ِفي َعلى �ل�صَّ �صَّ ِجياِدَلهْ

َ
ِل ر
ْ
ب �ْصِق �لنَّ َ

��ِد ر
ْ
ع
َ
ِمَن ب

�َلْهَفت��اُه َعل��ى ُخَز�نَ��ِة ِعْلِمَك 
َ
فاِدو

ْ
�ص ِبالأَ ُيق��اُد   

َ
ه��و

َ
و ��اِد  جَّ َ

�ل�ص

نا َي�ْصُكو َعلى َعاري �لََطى �َص��َة �لأَْقت��اِدَباِدي �ل�صَّ ي��وِد ونَهْ َع���صَّ �لقُّ

ِنَك َجاِمٌد
ْ
��ُع َعي

ْ
َدم
َ
ّجاِدم��ا يِل �أَر�َك و

َ
َن��ِة �ل�ص

ْ
��َت ِبِح

ْ
ِمع
َ
 م��ا �ص

َ
�أَو

ِتي
َ
َن َع�ِص 

ْ
ي �ُه �أَ � َج��دَّ َ

 و
ُ
�صيح

َ
ي
َ
��َن �أَْهُل ِود�ِديو

ْ
ِمي �أي

ْ
��ر�ُة َقو

ُ
�ص
َ
و

َدُهم
ْ
ع
َ
ب
َ
 و
ُ
يار ْ َخَلْت ِتْلَك �لدِّ

بُع��اِدِمْنُهم َ
و َق��ٍة 

ْ
ِبِفر  

ُ
�لُغ��ر�ب ��َب 

َ
نَع
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أبوذّية:
امل�������رض وال����ق����ي����د ل���ل���س���ج���اد ب���اري���ه

ي���ص���د ش���م���ر وزج������ر ل��ل��ظ��ع��ن ب���اري���ه
ب���اري���ه اجل����س����د  م�����ن  ال�����دي�����ن  راس 

ال���زك���ّي���ه اب�����ن  راس  ال����رم����ح  اب�������راس 
شعبي:

وعمامه ق��وم��ه  ق��ت��ل  ب��ال��ط��ف  گ��ض��وا 
اوظ�����ل�����وا ع���ال���ت���رب ص���رع���ه ون��ي��ام��ه

ب����س ظ����ّل����ت ح������رم ت���ب���ك���ي وي���ت���ام���ه
ومسّلبيها ال����ه����زل  اظ����ه����ور  ع���ل���ى 

ص���ب���ره ال�����س�����ّج�����اد  ي����س����اع����د  اهلل 
ال��ق��ي��د ظهره م���ن  وم��ن��ح��ن��ي  م���ري���ض 

يسره ال����ن����وق  ف�����وق  احل������رم  ي���ش���وف 
وع�������ن وج����وه����ه����ا ت���س���ت���ر ب���دي���ه���ا

حالي اش����ل����ون  ي���خ���وي���ه  ت������دري  م����ا 
اش�����ح�����ال ال����غ����ري����ب����ه ب���غ���ي���ر وال�����ي

ب���������راس ال�����رم�����ح راس���������ك اگ���ب���ال���ي
لي ب���ك���ا  ح���ال���ي  ذل  ش�����اف  ك��ل��م��ن 
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ا�ص قال: دعاني �بن زياد لإ�صالح د�ر �لإمارة  عن م�صلم �لج�صّ

�ص �لأبو�ب و�إذ� �أنا بالزعقات قد �رتفعت  بالكوفة، فبينما �أنا �أج�صّ

فاأقبلت على خادم كان معنا فقلت: مالي  من جنبات �لكوفة، 

 خرج على 
ّ
�أرى �لكوفة ت�صّج؟ قال: �ل�صاعة �أتو� بر�أ�ص خارجي

 L 
ّ
؟ فقال: �لح�صين بن علي

ّ
يزيد، فقلت: من هذ� �لخارجي

قال: فتركت �لخادم حّتى خرج ولطمت وجهي حّتى خ�صيت 

على عيني �أن يذهب، وغ�صلت يدي من �لج�ّص وخرجت من 

ظهر �لق�صر و�أتيت �إلى �لكّنا�ص فبينما �أنا و�قف و�لّنا�ص يتوّقعون 

�أربعين �صّقة تحمل  �أقبلت نحو  �إذ قد  و�لروؤو�ص  �ل�صبايا  و�صول 

على �أربعين جماًل فيها �لحرم و�لن�صاء و�أولد فاطمة O و�إذ� 

 بن �لح�صين L على بعير بغير وطاء، و�أود�جه ت�صخب 
ّ
بعلي

دماً، وهو مع ذلك يبكي ويقول:

ُ
ِعُكم

ْ
ب
َ
ْقياً ِلر

َ
ِء ل �ص

ْ
��و
َ
َة �ل�ص

َّ
ن��ا ِفين��ايا �أُم ��ًة َلْ ُت��ر�ِع َجدَّ َّ

ي��ا �أُم

ُعنا
َ
م
ْ
ج
َ
ر�ص��وُل �هلِل ي

َ
نَّن��ا و

 �أَ
ْ
َم �لِقياَم��ِة ما ُكْنُت��م َتقوُلوناَل��و

ْ
��و
َ
ي

ًة
َ
ون��ا َعلى �لأَْقت��اِب َعاِري

ِّ
 
َ
 ِدين��اُت�ص

ُ
��ْد ِفيك��م

ِّ
نَّن��ا َلْ ُن�َصي

َكاأَ

حاً
َ
َفر ُك��م  َكفَّ نا 

ْ
َعَلي ُق��وَن  فِّ وناُت�صَ

ُ
ب
ْ
�ِص َت�ص

ْ
 ِف ِفَجاِج �لأَر

ُ
نُْتم
�أَ
َ
و

قال: و�صار �أهل �لكوفة يناولون �لأطفال �لذين على �لمحامل 
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يا  �أّم كلثوم وقالت:  �لتمر و�لخبز و�لجوز، ف�صاحت بهم  بع�ص 

من  ذلك  تاأخذ  و�صارت  حر�م،  علينا  �ل�صدقة  �إّن  �لكوفة  �أهل 

�أيدي �لأطفال و�أفو�ههم وترمي به �إلى �لأر�ص..

ت������ت������ص������دق ال�������������������وادم ع���ل���ي���ن���ه
وع���ط���اي���ا اخل���ل���ق ك��ل��ه��ا م����ن ادي���ن���ه

م�������ا خ���������اب ظ�����ن�����ه ال���ي���ع���ت���ن���ي���ن���ه
ويجينه ي�������روح  س���ن���ه  ك�����ل  ي���ظ���ل 

قال كّل ذلك و�لّنا�ص يبكون على ما �أ�صابهم..

جون على بنات ر�صول �هلل، ف�صاحت بهم �أّم 
ّ
وكان �لّنا�ص يتفر

و� �أب�صاركم عّنا �أما ت�صتحون من �هلل  كلثوم: يا �أهل �لكوفة، غ�صّ

ور�صوله �أن تنظرو� �إلى حرم ر�صول �هلل!

علينه ت���ت���ف���رج  ال�����ّن�����اس  اش�����م�����ال 
لينه ب���ال���ع���ني  ال���ي���ص���د  ع��ي��ن��ه  ع���م���ت 

ولينه غ���اي���ب  ل����ن  ال����گ����ال  ي��خ��س��ه 
ايتفكر ل��ي��ن��ه  ال���رم���ح  اع���ل���ى  وراس������ه 
Q في ذلك �ليوم من ور�ء 

ّ
�أّم كلثوم بنت علي وخطبت 

كّلتها، ر�فعة �صوتها بالبكاء، فقالت: يا �أهل �لكوفة �صو�أة لكم، 

مالكم خذلتم ح�صيناً وقتلتموه و�نتهبتم �أمو�له وورثتموه، و�صبيتم 

ن�صاءه ونكبتموه، فتّباً لكم و�صحقاً، ويلكم �أتدرون �أّي دو�ه دهتكم؟ 
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و�أّي  �صفكتموها؟  دماء  و�أّي  حملتم؟  ظهوركم  على  وزر  و�أّي 

كريمة �أ�صبتموها؟ و�أّي �صبية �صلبتموها، و�أّي �أمو�ل �نتهبتموها؟ 

، ونزعت �لرحمة من قلوبكم �أّل �إّن 
ّ
قتلتم خير رجالت بعد �لنبي

حزب �هلل هم �لفائزون، وحزب �ل�صيطان هم �لخا�صرون..

ف�صّج �لّنا�ص بالبكاء، و�لحنين و�لنوح، وو�صعن �لتر�ب على 

روؤو�صهّن، وخم�صن وجوههّن، و�صربن خدودهّن، ودعون بالويل 

 باكية وباك �أكثر من ذلك �ليوم..
َ
و�لثبور، وبكى �لرجال، فلم ُير

من  م 
ّ
�لمحر في  �لكوفة  قدمت  قال:  �صتير،  بن  وعن حذلم 

 بن �لح�صين L بالن�صوة 
ّ
ف علي

َ
�صنة �إحدى و�صّتين، ُمن�صر

من كربالء ومعهم �لأجناد يحيطون بهم، وقد خرج �لّنا�ص للنظر 

�إليهم، فلّما �أقبل بهم على �لجمال بغير وطاء جعل ن�صاء �لكوفة 

 بن �لح�صينQ وهو يقول 
ّ
، ف�صمعت علي

(((

يبكين، ويلتدمن

ب�صوت �صئيل، وقد نهكته �لعّلة، وفي عنقه �لجامعة، ويده مغلولة 

�إلى عنقه: �إّن هوؤلء �لن�صوة يبكين، فمن قتلنا؟!

�أن  �لّنا�ص  �إلى  �أوماأ   Qلعابدين� زين  �إّن  ثّم  �لر�وي:  قال 

 
ّ
�لنبي و�أثنى عليه وذكر  فحمد �هلل  قائماً  فقام  ف�صكتو�،  ��صكتو� 

و�صّلى عليه، ثّم قال: �أّيها �لّنا�ص، من عرفني فقد عرفني، ومن 

)))  - ي�صربن �صدورهّن في �لنياحة.
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 بن �أبي طالب �صلو�ت 
ّ
 بن �لح�صين بن علي

ّ
لم يعرفني فاأنا علي

ول  ذحل  غير  من  �لفر�ت،  ب�صّط  �لمذبوح  �بن  �أنا  عليهم،  �هلل 

ماله،  و�نتهب  نعيمه،  و�صلب  حريمه  �نتهك  من  �بن  �أنا  تر�ت، 

و�صبي عياله، �أنا �بن من قتل �صبر�ً وكفى بذلك فخر�ً.

�أّيها �لّنا�ص!..باأّية عين تنظرون �إلى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

و�آله �إذ يقول لكم: »قتلتم عترتي و�نتهكتم حرمتي، فل�صتم من 

ويقول  ناحية،  كّل  من  �لّنا�ص  �أ�صو�ت  فارتفعت  قال:  �أّمتي«؟ 

بع�صهم لبع�ص: هلكتم وما تعلمون؟..

ثّم جعلو� يطلبون من �لإمام �أن يكونو� �صلماً لمن �صالمه وحرباً 

فاإّن  هيهات..  هيهات  وقال:  ذلك،  �لإمام  فرف�ص  حاربه،  لمن 

�لجرح لّما يندمل، قتل �أبي �صلو�ت �هلل عليه بالأم�ص و�أهل بيته 

�أبي، ووجده  �أبي وبني  ين�صِن ثكل ر�صول �هلل وثكل  معه، ولم 

، ومر�رته بين حناجري وحلقي، وغ�ص�صه يجري في 
(((

بين لهاتي

فر��ص �صدري وم�صاألتي �أن ل تكونو� لنا ول علينا..

ثّم قال: 

ُخُه
ْ
 �إِْن ُقِتَل �حُل�صنُي َف�َصي

َ
و
ْ
مال َغر

َ
�أَْكر
َ
�ً ِمْن ُح�صنٍي و

ْ
َقْد كاَن َخ 

ُحو� يا �أَْهَل ُكوَفاَن ِبالَّذي
َ
�أ�صاب ُح�صيناً كاَن ذلَك �أَْعَظمافال َتْفر

)))  - �للحمة في �أق�صى �لفم.
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وحي ِفد�وؤُُه ُ
ْهِر ر ماَقتيٌل ِب�َصطِّ �لنَّ ُ َجَهنَّ

د�ُه نَ��ار
ْ
 �لَّ��ذي �أَر

ُ
َجز�ء

 L ولم �أَر خفرة قّط 
ّ
قال �لر�وي: ور�أيت زينب بنت علي

قال:   .Qلموؤمنين� �أمير  ل�صان  عن  تفرغ  كاأّنها  منها،  �أنطق 

وقد �أوماأت �إلى �لّنا�ص �أن ��صكتو�، فارتّدت �لأنفا�ص، و�صكنت 

�هلل  ر�صول  �أبي  على  و�ل�صالة  هلل،  �لحمد  فقالت:  �لأ�صو�ت، 

�لختل  �أهل  ويا  �لكوفة،  �أهل  يا  بعد:  �أّما  و�آله.  عليه  �هلل  �صلى 

و�لخذل، فال رقاأت �لعبرة ول هد�أت �لرّنة، فاإّنما مثلكم كمثل 

�لتي نق�صت غزلها من بعد قوة �أنكاثا... �إلى �أن قالت: �أتبكون! 

�إّي و�هلل فابكو� كثير�ً و��صحكو� قلياًل، ولقد فزتم بعارها و�صنارها، 

ولن تغ�صلو� دن�صها عنكم �أبد�ً..ويلكم! �أتدرون �أّي كبد لمحّمد 

فريتم، و�أّي دم له �صفكتم، و�أّي كريمة له �أ�صبتم، لقد جئتم �صيئا 

�لجبال   
ّ
وتخر �لأر�ص  وتن�صّق  منه  يتفّطرن  �ل�صماو�ت  تكاد  �إّد� 

هّد�ً«.

فر�أيت  �لر�وي:  قال  و�صكتت،  من خطبتها  �نتهت  �أن  �إلى   

قد  �صيخاً  ور�أيت  �أفو�ههم،  في  �أيديهم  رّدو�  قد  �لّنا�ص حيارى، 

بكى حّتى �خ�صّلت لحيته، ويده مرفوعة �إلى �ل�صماء، وهو يقول: 

باأبي و�أّمي كهولهم خير �لكهول، و�صبابهم خير �صباب، ون�صلهم 

ن�صل كريم، وف�صلهم ف�صل عظيم، ثّم �أن�صد �صعر�ً:
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ُلُهم
ْ
نَ�ص
َ
و �لُكُهوِل   

ُ ْ
َخ  ْخَزىُكُهوُلُهم 

َ
ل ي
َ
 و
ُ
بور
َ
ٌل ل ي

ْ
�إِذ� ُعدَّ نَ�ص

�لباقي  ففي  ��صكتي  يا عّمة   :L �لح�صين  بن   
ّ
فقال علي

فهمة  معّلمة،  غير  عالمة  �هلل  بحمد  و�أنت  �عتبار،  �لما�صي  من 

�لدهر،  �أباده  قد  من  يرّد�ن  ل  و�لحنين  �لبكاء  �إّن  مفّهمة،  غير 

ودخل  ن�صاءه  و�أنزل  ف�صطاطه  و�صرب   Qنزل ثّم  ف�صكتت، 

�لف�صطاط..

ن����اس صوتي ي���ا  ي��ن��س��م��ع  م���ا  ك��ن��ت 
صيتي وم����رف����وع  ام�����خ�����ّدره  ع��ق��ي��ل��ه 

بيتي ال�����ّن�����اس  ب�����ني  امل����ج����د  ع����ال����ي 
ت����ال����ي����ه����ا ب�����أس�����ر م������ا ب������ني غ������ّدر

َحيًا ُأُف�����ٍق  ِم���ْن  َش���ْم���ُس  ي��ا  َت��ْب��َزِغ��ي  ال 
َأِنيَنها َأَط���ْل���ِت  َف��َل��َق��ْد  َزْي���َن���ٍب  ِم����ْن 

ُذوِب������ي َف���َق���ْد َأَذْب�������ِت ُف������ؤاَد َم����ْن َكا
���ُل���ه���ا اأُلس���������وُد َع���ِري���َن���ه���ا َن������ْت ُت���َظ���لِّ
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الكوفة  في   Qالحسين رأس  مجلس 
ومجلس ابن زياد:

ِه ِ
ْ
اِئُل َغ  ْ َف�صَ

ت اليا َمْن �إِذ� ُع��دَّ ْف�صَ
كاَن �لأَ

َ
َجَحْت َف�صاِئُلُه و

َ
ر

ا ��دوَك َعلى ُعالَك َفاإنَّ
ُ
�ص
ْ
ح
َ
ُد َمْن َعال�إِْن ي

ُ
َرجاِت ِيْح�ص اِفُل �لدَّ َ

ُمَت�ص

��د�ً  �لَد�ِئ��ِن قا�صِ
َ
��و
ْ
َل��ٍة نَح

ْ
ِبَلي
َ
الو

ِّ
��َت ُمَغ�ص

ْ
ْلم��اٍن �أََتي

َ
ِفيه��ا ِل�ص

ٌ
ر َك َحا�صِ اِء �َصْخ�صَ َ

اليا َليَت ف �لأْحي
َ
ب
ْ
َكر ِة  �صَ ْ

ر
َ
ِبع  
ٌ
َمْطروح ُح�صنُي 

َ
و

عيُد َمالِب�صاً وُه �ل�صَّ ُ
ْك�ص

َ
ياَن ي

ْ
الُعر

َ
ب
ْ
ر
َ
 �لِلبا�ِص ُم�ص

َ
لوب

ْ
�أَْفِديِه َم�ص

ر�ً فَّ َ
عي��ِد ُمع َّ �ل�صَّ

��د�ً َح��ر
ِّ
�ص
َ
الُمَتو

َّ
م
َ
ُمر �جَلب��نِي   

َ
َت��ِرب ِبِدماِئ��ِه 

 �جَلو�ِرِح َلْ ِيِجْد
َ
ِد ِبالَفالَظماآَن َمروح ��دَّ َ

ى َدِمِه �لُب
َ
 �ِص��و

ً
َم��اء

طاَلا
َ
��ْدِرِه َتَط��اأُ �خُلي��وُل و ِل�صَ َ

الو كَّ
َ
ي��ُل كاَن ُم��و

ْ
ِري��ِرِه ِجرب

َ
ِب�ص

طاَلا
َ
ي��اُط و

ِّ
�ل�ص ُل��و 

ْ
َتع ِلَثْغ��ِرِه 

َ
��الو

ِّ
 ُمَقب

ُّ
�َصَغف��اً َل��ُه كاَن �لّنب��ي

و�ِرٌخ غ��اِة �صَ ِر �لطُّ ْ
ُن��وُه ف �أَ�ص

َ
ب
َ
��ِولو

ْ
 ُمع

ُ
 ُمعِوَل��ٌة ُت��اِوب

ُ
ْلَه��اء

َ
و

َن��ُه
ْ
ْنُدب
َ
ي ِل��ِه 

ْ
َحو ِم��ْن  ِن�ص��اوؤُه 

َ
الو اِدباُت �لثُّكَّ ُ �لنَّ

�ص��اء ِبي �لنِّ
ِباأَ
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أبوذّية:
وداره اس����ك����ي����ن����ه  ال������دل������ل  راح 

وداره اب��ق��ت��ل��ه  ال��س��ع��ه  ب��ي��ت��ه  ان���ه���دم 
وداره راس������ه  رف�����ع  رم���ح���ه  اب����ط����رف 

ال���زك���ّي���ه اب�����ن  راس  ال����رم����ح  اب�������راس 

شعبي:
روح م�����ا  وي�������ن  ي����خ����وي����ه  راس���������ك 

يلوح ال���س���م���ه���ري  اب�������راس  اگ���ب���ال���ي 
اش���م���ا ب���ّي���ه م���ن اص����واب����ات وج����روح

ك���ل���ه���ن اب���ق���ل���ب���ي ودم�����ه�����ن ي���ف���وح
وج��س��م��ك ال��ع��ف��ت��ه اه���ن���اك م��ط��روح

ت���ن���وح ن���اي���ح���ة  وال  ال�����ث�����رى  ف������وق 
دالل������ي او  ذاك  اخل����������در  ع����ق����ب 

ظ���ل���ي���ت ح����رم����ه اب����غ����ي����ر وال�����ي  
واب������گ������ه اب������أس������ر ي���ح���س���ني ت���ال���ي

وراس������������ك ي����ش����ي����ل����ون����ه اگ����ب����ال����ي
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لّما قتل �لح�صينQ و�حتّزو� ر�أ�صه �ل�صريف �أر�صل عمر 

يزيد  بن  مع خوّلى  �لكوفة  �إلى   Qلح�صين� ر�أ�ص  �صعد  بن 

، فو�صل لياًل ووجد �لق�صر مغلقاً، فاأخذ �لر�أ�ص معه 
ّ
�لأ�صبحي

�لنّو�ر  زوجته  عن  و�أخفاه  �لد�ر  �صحن  في  وو�صعه  د�ره،  �إلى 

 ..R �لبيت  لأهل  ومحّبتها  مو�لتها  منها  يعهد  كان  لما 

فقالت له زوجته: �أين كنت؟ فقال لها: ��صكتي جئتك بغنى 

في  معنا  �لح�صين  ر�أ�ص  هذ�  قال:  ذ�ك؟  وما  قالت:  �لدهر، 

و�أنت  ة  و�لف�صّ بالذهب  ياأتون  �لّنا�ص  ويحك  قالت:  �لد�ر! 

و�صادة  ور�أ�صك  ر�أ�صي  تجمع  ل  و�هلل  �لح�صين،  بر�أ�ص  تاأتيني 

�أبد�ً..

ي�صعد من  نور�ً  فر�أت  �لد�ر،  �إلى �صحن  قامت وخرجت  ثّم 

باأ�صجى   Qلح�صين� يندبن  ن�صاٍء  �أ�صو�ت  و�صمعت  �لر�أ�ص، 

ندبة، و�صوتاً من بينها يقول:

من  عرفو�  وما  منعوك  �لماء  �صرب  ومن  قتلوك  ح�صين  بني 

�أّمك ومن �أبوك!!

أن���������ا ح�������اض�������رة ي����ح����س����ني ي���ب���ن���ي
ي�����ا م�����ن ري������ت ذّب������اح������ك ذب��ح��ن��ي

يلتحبني اب����ن����ي  ع���ل���ى  اس����ع����دن����ي 
أن�������ا ال�������وال�������دة وال����ق����ل����ب ل���ه���ف���ان
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ك���ان م�����ا  وي������ن  اب����ن����ي  ع������زا  ودّور 
اك����ف����ان ل�����ه  وال  ط�����ري�����ح  ج���س���م���ه 

عطشان امل�����ات  اب���ن���ي  ع��ل��ى  اوي���ل���ي 
ول����ع����ب����ت ع���ل���ي���ه اخل�����ي�����ل م����ي����دان

أن�������ا ال�������وال�������دة امل�������ذب�������وح اب���ن���ه���ا
وط���������ول ال������ده������ر م������ا ق������ل ح���زن���ه���ا

منها ال���ط���ف���ل  وي���ش���ي���ب  م���ص���ي���ب���ة 
س����ب����ع����ني ج�����ث�����ة ب������������دور ك����ّن����ه����ا

ب������امل������ع������رك������ة م��������ّح��������د دف����ن����ه����ا
وي���������ن ال�����ي�����واس�����ي�����ن�����ي ب���دم���ع���ت���ه

ركبته ح�������زوا  ال�������ذي  اب����ن����ي  ع���ل���ى 
وظ�������ّل�������ت ث���������اث ت������ي������ام ج���ث���ت���ه

اوي�������������اه ي����ب����ن����ي امل���������ا ح���ض���رت���ه
ودف����ن����ت����ه ج����س����م����ه  غ����س����ل����ت  وال 

وي����������ن ال�����ي�����واس�����ي�����ن�����ي ي���ش���ي���ع���ه
ورض���ي���ع���ت���ه ووالده  ح���س���ني  ع���ل���ى 

واب���������ن وال�����������ده ع���ي���ن���ه ال���ط���ل���ي���ع���ه
قطيعه ك���ف���وف���ه  ال���ع���ل���ق���م���ي  ع���ل���ى 

م��������ط��������روح ن�����������امي ع����ال����ش����ري����ع����ه



63

وعند �ل�صباح غد� بالر�أ�ص �إلى ق�صر �لإمارة وو�صع �لر�أ�ص بين 

يدي �بن زياد وهو يقول:

 َذَهب��ا
ْ
و ��ًة �أَ أْ ِركاِب��ي ِف�صَّ

َ
��ال
ْ
ب��ا�م �لَُحجَّ ي��َد  ِّ

�ل�ص َقَتْل��ُت  �إِنِّ 

�أَب������ا
َ
���ا����صِ �أُّم�������اً و َ �ل���نَّ ْ

َق���َت���ْل���ُت َخ������ 

ف�صاء ذلك �بن زياد وقال له: �إذ� علمت �أّنه كذلك فلَم قتلته؟ 

و�هلل ل نلت مّني �صيئاً، وطرده.

 Qلح�صين� بر�أ�ص  زياد  �بن  �أمر  �لمقاتل:  بع�ص  وفي 

�أرقم:  بن  زيد  قال  وقبائلها،  كّلها  �لكوفة  �صكك  في  به  فطيف 

و�أنا في غرفة لي،  بر�أ�ص �لح�صينQ وهو على رمح   
ّ
 علي

َّ
ُمر

�لكهف  �أ�صحاب  �أّن  يقر�أ: {�أم ح�صبت  �صمعته  فلّما حاذ�ني 

وناديت:  �صعري  و�هلل  فوقف  عجبا}،  �آياتنا  من  كانو�  و�لرقيم 

ر�أ�صك و�هلل يا �بن ر�صول �هلل و�أمرك �أعجب و�أعجب!! فلّما فرغ 

�لقوم من �لتطو�ف به في �لكوفة رّدوه �إلى �لق�صر..

ِه
ِّ
ي �صِ
َ
و
َ
ٍد و
َّ
م  �بِن ِبْن��ِت ُمَ

ُ
َف��ُعر�أ�ص

ْ
ُير َقن��اٍة  عل��ى  ِللناِظري��َن 

��ٍع
َ
م
ْ
ِبَ�ص
َ
و ِبَْنَظ��ٍر  �لُ�صِلم��وَن 

َ
��ُعو ُمَتَفجِّ ل  َ

و ِمنُه��م   
ٌ
ُمْنِك��ر ل 

ًة
َ
��ُعُكِحَلْت ِبَنَظ��ِرَك �لُعيوُن ِعماي

َ
م
ْ
 ِرزوؤَك ُكلَّ �أُُذٍن َت�ص

َّ
��م �صَ

�أَ
َ
و
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نَّه��ا
�أَ ��ْت  َتَنَّ �إلَّ  ��ٌة  �صَ ْ

و
َ
ر َجُعَم��ا  َك َم�صْ ِ

ْ
طِّ َقرب خِلَ

َ
ٌة و
َ
َلَك ُحْفر

ُكنَت َلها َكرًى
َ
فاناً و

ْ
َقْظَت �أَج

ْ
ناً َلْ َتُكْن ِبَك َتْهَجُع�أَي

ْ
�أََنَْت َعي

َ
و

�لق�صر  في  جل�ص  زياد  �بن  �إّن  ثّم  �للهوف:  في  �ل�صّيد  قال 

�إذناً عاّماً وجيء بر�أ�ص �لح�صينQ فو�صع بين  للّنا�ص، و�أذن 

�إليه، فجل�صت زينب بنت  يديه و�أدخل ن�صاء �لح�صين و�صبيانه 

، فاأقبل 
ّ
Q متنّكرة ف�صاأل عنها فقيل: هذه زينب بنت علي

ّ
علي

�أحدوثتكم،  و�أكذب  ف�صحكم  �لذي  هلل  �لحمد  فقالت:  عليها 

�لفاجر، وهو غيرنا، فقال  �لفا�صق ويكذب  يفت�صح  �إّنما  فقالت: 

�بن زياد: كيف ر�أيت �صنع �هلل باأخيك و�أهل بيتك؟ فقالت: ما 

ر�أيت �إّل جمياًل، هوؤلء قوم كتب �هلل عليهم �لقتل فبرزو� �إلى 

فانظر  وتخا�صم،  فتحاّج  وبينهم  بينك  �هلل  و�صيجمع  م�صاجعهم 

لمن �لفلج يومئٍذ ثكلتك �أّمك يا �بن مرجانة. قال: فغ�صب وكاأّنه 

توؤ�خذ  �مر�أة و�لمر�أة ل  �إّنها  هّم بها، فقال له عمرو بن حريث: 

)قلبي(  �هلل  �صفى  لقد  زياد:  �بن  لها  فقال  منطقها،  من  ب�صيء 

من طاغيتك �لح�صين و�لع�صاة �لمردة من �أهل بيتك، فقالت: 

لعمري لقد قتلت كهلي، وقطعت فرعي، و�جتثثت �أ�صلي، فاإن 

�صّجاعة!  هذه  زياد:  �بن  فقال  ��صتفيت،  فقد  �صفاوؤك  هذ�  كان 

ما  زياد  �بن  يا  فقالت:  �صاعر�ً،  �صجاعاً  �أبوك  كان  لقد  ولعمري 
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للمر�أة و�ل�صجاعة؟ و�إّن لي عن �ل�صجاعة ل�صغاًل و�إّني لأعجب 

مّمن ي�صتفي بقتل �أئّمته، ويعلم �أّنهم منتقمون منه في �آخرته.

بقتل  عينك  ت 
ّ
قر كان  �إن  زياد  �بن  يا  كلثوم:  �أّم  له  وقالت 

 بروؤيته، وكان يقّبله 
ّ
�لح�صينQ فقد كان عين ر�صول �هلل تقر

غد�ً  فا�صتعّد  ظهره،  على  و�أخوه  هو  ويحمله  �صفتيه،  ويم�ّص 

للجو�ب.

�لمكان هو  O في ذلك  �أحرق قلب زينب  �لذي  ولكن 

 Qلح�صين� ر�أ�ص  �للعين  و�صع  �لأليم، حينما  �لم�صهد  هذ� 

�أبي  ثنايا  به  ي�صرب  ق�صيب  وبيده  ويتب�ّصم  �إليه  ينظر  يديه  بين 

عبد �هلل!!

اك
ّ
ول �صوفك خم�ص��وب بدماكي��ا ري��ت روح��ي ت��روح وي

�ليتام��ى ل عدمن��اكول �صوف �لنذل ي�صرب ثناياك يري��ف 

�هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �صاحب  �أرقم  بن  زيد  جانبه  �إلى  كان 

عليه و�آله وهو �صيخ كبير فلّما ر�آه ي�صرب بالق�صيب ثناياه قال: 

�رفع ق�صيبك عن هاتين �ل�صفتين فو�هلل �لذي ل �إله �إّل هو لقد 

ر�أيت �صفتي ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله عليهما مال �أح�صيه 

يقّبلهما!! ثّم �نتحب باكياً..

�أتبكي لفتح �هلل؟ و�هلل  �أبكى �هلل عينيك  �بن زياد:  فقال له 
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لول �أّنك �صيخ كبير قد خرقت وذهب عقلك، ل�صربت عنقك، 

فنه�ص زيد بن �أرقم من بين يديه و�صار �إلى منزله..

��َدُه
ْ
ع
َ
ب ��ُع  ُيَقطَّ ل  ِلَقْل��ٍب  ��اً 

ّ
ِعتب يَّ َتَقطُّ

ِف �حُل��ْزِن �أَ
ْ
ي
َ
ف��اً ِب�ص

َ
�أَ�ص
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مجلس زينب O والسبايا في الكوفة:
ُ
ْهر  �لدَّ

َ
ِقي
َ
ر�ِء ما ب

ْ
الٌم َعلى �حَلو

َ
�ص

ُ
 �لبْدر

َ
ما َطَلع

َ
 و
ٌ
�ص
ْ
َقْت �َصم

َ
ما �أَ�ْصر

َ
و

ِه ِ
ْ
رب الٌم َعلى �لَقْلِب �لَكبِ  و�صَ َ

�ص
ُ
ر
ْ
 ُحْزناً َلُه �لأَْدُمُع �حُلم

ْ
ت
َ
ِبا َقْد َجر

ُنها
ْ
َعي
َ
 و
َ
َجرى ما َجرى ف َكربالء

ُ
ْخر ُ َلُه �ل�صَ

ذوب
َ
َترى ما َجرى ِمَّا ي

عاً زَّ َ
 �حُل�صنِي ُمو

َ
م
ْ
 ِج�ص

ْ
ت
َ
ر ْ�صَ
َلَقْد �أَب

ُ ْ
رب  ُدوَن َمْفُهوِمِه �ل�صَ

ٍ
ْ
رب ْ ِب�صَ

ت
َ
َفجاء

�ِلدي
َ
و
َ
ي و مِّ

َن �أُ
ْ
 يا �ب

ْ
ن��اَدت

َ
�أَْتُه و

َ
ر

ُ ْ
رب  ُكِتَب �ل�صَ

َلَك �لَقْتُل َمْكُتوٌب َويِلْ

 ل �أَِطيُقُه
ً
ى
َ
ُ�أَخي �إِنَّ ِف َقْلِبي �أَ�ص

ْدر ِلِه �ل�صَ ِّ
م اَق ِمنِّي ِف َتُ َقْد �صَ َ

و

 �لِعَدى
َ
 َمع
َ
�ص��   َعزيٌز �أْن �أَ

َّ
َعل��ي

ُّ
َك �حَلر

ُ
َهر
ْ
َقى ِبو�ِدي �لَطفِّ ِي�ص

ْ
َتب
َ
و

َبال
ْ
ِمي َفَقْلِبي ِبَكر

ْ
�أَِخي �إْن �َصرى ِج�ص

ُ
ر
ْ
 �لُعم

َ
ي ي ِمنِّ

 �إل �أَْن ِيْنَق�صِ
ٌ
ُمِقيم

ٌ ْزِئَك َهنيِّ ُ
ْزٍء َغ��ِ  ر

ُ
�أَِخ��ي ُكلُّ ر

ُ
ر
ْ
َب �لأَم �صَ َ

و �ْع�صَ َ
ما ِب�ِصو�ُه ��صَتدَّ       و َ

و
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ي َوعْن �أَِبي مِّ
ي َو�أُ ُ�أَِخي �أَنَْت َعْن َجدِّ

 �لَ�ِصُموِم �َصْلَوى َويِل ُذْخر
َ
َوعْن �أَِخي

ْ
َْت َعنِّي َغاَب عنِّي َجِميُعُهم

رَجى َلُه َجربَوُمْذ ِغب
ُ
 ي
َ
 َلي�ص

ٌ
ر
ْ
َفَفْقُدَك َك�ص

أبوذّية:
الصبر ثوب وتفّصّلي وحاله 

وحاله ال���ب���اري  امب��ص��رع��ه  ال��ل��ي  ع��ل��ى 
حالي اميّسره الباري وحاله 

ث���ل���ث ت���ي���ام م���رم���ي اع���ل���ى ال���وط���ّي���ه

شعبي:
مصيبه أع����ظ����م  ك����رب����ا  م���ص���ي���ب���ة 

ب���ي���ه���ا ش������اه������دت م���ح���ن���ه ره���ي���ب���ه
خضيبه ب����ال����دم  ش��ي��ب��ت��ه  واخ�����وه�����ا 

ات��ف��ط��ر وذاب م��ن��ه��ا  ال��ق��ل��ب  م��ص��ي��ب��ه 
ودالل���������ي ذاك  اخل�����������در  ع�����گ�����ب 

ظ����ل����ي����ت ح������رم������ه اب�����غ�����ي�����ر وال�������ي
واب������ق������ى اب������أس������ر ي���ح���س���ني ت���ال���ي

وراس������������ك ي����ش����ي����ل����ون����ه اگ����ب����ال����ي
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َب �ب��ُن ملجم لعنه �هلل 
َ
ر قال��ت زين��ب O: »..لّما �صَ

به حّدثتني  ثر �لموت من��ه، قلت له: يا �أ �أبيQ ور�أيت �أ

�صمع��ه منك،  ن �أ يم��ن بك��ذ� وك��ذ�. وق��د �أحبّب��ت �أ �أ
ّ
م  �أ

ّني  يم��ن، وكاأ ّم �أ فق��ال: ي��ا بنّية �لحدي��ث كم��ا حّدثتك �أ

هل��ك �صبايا به��ذ� �لبل��د، �أذلء خا�صعين،  ب��ك وببن��ات �أ

، فو�ّلذي فلق �لحّبة  تخاف��ون �أن يتخّطفكم �لّنا�ص، ف�صب��ر�ً

وب��رء �لن�صمة، ما هلل على �لأر�ص يومئ��ٍذ ولي غيركم وغير 

محّبيك��م و�صيعتك��م..«.

في  نف�صها   O زينب  وجدت  �لذي  �ليوم  جاء  وبالفعل 

�لكوفة، ولكن باأّي حالة؟!

ه��ا َف���ا ِم���ْث���َل ِع����زٍّ ك����اَن ِب����اأَلْم����ِس ِع��زُّ
َحالُها ال��َي��ْوِم  ِف��ي  َع���اَد  َح���اٍل  َم��ْث��َل  َوال 

َمِصيُرها َوَأْي�������َن  َم���ْس���راه���ا  َأْي�����َن  إل���ى 
َمآلُها ذا  َوَم������ْن  َم����ْأواه����ا  ُه����َو  َوَم������ْن 

َرْت  َوَمْن ذا ُثماُل الِظْعِن إْن ِهَي ُسيِّ
ُثمالُها َس��ْع��ٍد  اب���َن  أنَّ  َف��ِم��ي  َي��ِض��ي��ُق 

َبت ُركِّ ِح���نَي  ��ِك��ي  َت��تَّ َك��ِت��ٍف  َأيِّ  َع��ل��ى 
ِجمالُها َوَش����ْم����ٌس  َزْج�����ٌر  ���الُ���ه���ا  َوَج���مَّ
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وامكتفينه ال���ه���زل  اع���ل���ى  م��ش��ي��ن��ه 
علينه غ��ص��ن  اب��ه��ال��ي��س��ر  وخ����ذون����ه 

بدينه ي��ح��ص��ل  ل����و  ن���ض���ل  وي����اك����م 
ملّ��������ن ي����ح����س����ني ي���ل���ف���ي���ن���ه احمل����ّت����م

ال��ظ��ع��ن واحل�����رم تنحب ف����وق  م��ش��ت 
وع��ل��ي��ه��ا اس���ي���اط ش��م��ر وزج����ر تلعب

ح���ت���ى ال���ظ���ع���ن ل���ل���ك���وف���ة ت���گ���ّرب
الب����������ن زي������������اد امل�����ب�����ش�����ر ت�����ق�����ّدم
ل��ى ق�صر   �إ

ّ
قال �ل��رو�ة: لّم��ا �أدخ��ل �لرك��ب �لح�صيني

 ب��ن �لح�صي��ن فقال: 
ّ
ل��ى علي �لم��ارة �لتف��ت �ب��ن زياد �إ

 ب��ن �لح�صي��ن، فق��ال: �ألي�ص قد 
ّ
م��ن ه��ذ�؟ فقي��ل: عل��ي

: ق��د كان لي �أخ 
ّ
 ب��ن �لح�صين؟ فق��ال علي

ّ
قت��ل �هلل عل��ي

 ب��ن �لح�صي��ن قتل��ه �لّنا���ص، فق��ال: بل �هلل 
ّ
ي�صّم��ى عل��ي

: »�هلل يتوّف��ى �لأنف�ص حي��ن موتها و�لتي 
ّ
قتل��ه، فقال عل��ي

ل��م تمت ف��ي منامه��ا«، فقال �بن زي��اد: ولك ج��ر�أة على 

جو�ب��ي؟ �ذهبو� ب��ه فا�صربو� عنق��ه، ف�صمع��ت عّمته زينب، 

فقال��ت: ي��ا �ب��ن زياد �إّنك ل��م تبق مّن��ا �أحد�ً ف��اإن عزمت 

عل��ى قتل��ه فاقتلني مع��ه، وتعّلقت ب��ه، و�عتنقت��ه، فنظر �بن 

ّني  ليه �صاع��ة ثّم ق��ال: عجباً للرح��م، و�هلل �إ ليه��ا و�إ زي��اد �إ
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ّن��ي �أر�ه لم��ا به. ّن��ي قتلته��ا مع��ه، دع��وه فاإ لأظّنه��ا وّدت �أ

 :O زينب  لعّمته   O  
ّ
علي فقال  �للهوف:  في  وقال 

�أبالقتل  فقال:   Qأقبل� ثّم  �أكّلمه،  حّتى  عّمه  يا  ��صكتي 

وكر�متنا  عادة،  لنا  �لقتل  �أّن  علمت  �أما  زياد؟  �بن  يا  تهّددني 

�ل�صهادة؟!

ّن �بن زياد �أر�د �أن يوؤلم �لرباب زوج��ة �لح�صين ويق��ال �أ

Q ويح��رق قلبه��ا، فق��ال له��ا: رب��اب ر�أ�ص م��ن هذ�؟ 

ب��ت �أن تجيب��ه، فاأع��اد عليه��ا �ل�ص��وؤ�ل ثانية،  ف�صكت��ت و�أ

ّل ما �أجبت،  ف�صكت��ت، فقال: �أق�ص��م عليِك بحّقه علي��ِك �إ

فعن��د ذلك قالت: هذ� ر�أ�ص �لمولى �أبي عبد �هلل، ول خير 

ف��ي �لحي��اة بع��ده..

و�أخذت �لرباب �لر�أ�ص وو�صعته في حجرها وقّبلته وقالت:

ناً
ْ
ن��اً َفال نَ�صي��ُت ُح�صي

ْ
�ُح�صي

َ
�لأَْع��د�ِء؟!و ��ُة  �ِصنَّ

�أَ َدْت��ُه  َق�صَ
�أَ

ِريع��اً �صَ  
َ
ب��الء

ْ
ِبَكر وُه 

ُ
ِب��الِءغ��اَدر

ْ
 َكر
ْ
��ي
َ
 َجاِنب

ُ
َق��ى �هلل

َ
ل �ص

�لجالوزة  �أمر  زياد  بن  �هلل  عبيد  �أّن  �لمقاتل:  بع�ص  وفي 

ف�صربوها  �لر�أ�ص  ت�صليم  عن  فامتنعت  �لر�أ�ص  منها  ياأخذو�  �أن 

ذلك:  بعد  زينب  ف�صاألتها  �لر�أ�ص..  منها  و�أخذو�  بال�صياط..، 
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وّدع  لّما  �صّيدتي  يا  قالت:  �لعمل؟  هذ�  �إلى  دعاك  ما  رباب  يا 

في  وجل�صت  لتوديعه  �أح�صر  �أن  ��صتحييت  عائلته  �لح�صين 

خيمتي ولم �أوّدعه، فلّما قتل �حترق قلبي على عدم ح�صوري 

وقّبلته  �أخذته  ر�أ�صه  �إلى  نظرت  فلّما  لتوديعه،  �لود�ع  �صاعة  في 

بدًل عن ذلك �ليوم..

ي�������ا ه�������ا اب��������������راس اجل����اي����ب����ي����ن����ه
عينه ت���ص���د  او  ل����ه  ت���ص���د  ع���ي���ن���ي 

س��ب��ي��ن��ه او  اب����غ����رب����ت����ن����ه  ي����������دري 
بكينه او  ن���واع���ي���ن���ه  ي���س���م���ع  او 

الك��������ن اش�����ب�����ي�����ده واش����ب����ي����دي����ن����ه
ب������س غ����م����ض����ت ع����ي����ون����ه ول���ي���ن���ه

گ�������ام ال�����ع�����دو ي����ح����دي اب��س��ب��ي��ن��ه
واب�������ذي�������ك ال�����س�����ي�����اط ان���ول���ي���ن���ه
ثّم �أمر �بن زياد �ل�صرطة بحب�ص �لأ�صارى في د�ر �إلى جنب 

بهم  �أمر  حين  معهم  كنت  �لحاجب:  يقول  �لأعظم،  �لم�صجد 

�إلى �ل�صجن، فر�أيت �لرجال و�لن�صاء مجتمعين يبكون ويلطمون 

وجوههم.

و�صاحت زينب O بالّنا�ص: ل يدخلّن علينا عربّية �إّل �أّم 

ولد �أو مملوكة فاإّنهّن �صبين كما �صبينا!
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علينه ت����ط����ب  وح���������ده  ري�������د  م������ا 
ب���������س امل������ث������ل������ن������ه خ���������ل جت���ي���ن���ه

ت����������دري اب����ل����وع����ت����ن����ه اوب���ك���ي���ن���ه
واش��������ل��������ون غ����رب����ت����ن����ه وس���ب���ي���ن���ه
وبعث �للعين �لب�صائر �إلى �لنو�حي بقتل �لح�صينQ، ثّم 

كتب �إلى يزيد يخبره بما جرى وي�صتاأمره في �لأ�صارى من �أهل 

�لبيت و�لروؤو�ص، فكتب �إليه يزيد ياأمره بت�صريح �لروؤو�ص و�أهل 

�لبيت �إلى �ل�صام، فدفع �بن زياد ر�أ�ص �لح�صينQ �إلى زحر 

 
ّ
بن قي�ص، و�أمر بن�صاء �لح�صينQ و�صبيانه فجّهزو�، و�أمر بعلي

بن �لح�صينQ َفُغّل ِبُغلٍّ في عنقه، وحمل �أهل بيت �لر�صول 

على غير وطاء، يد�ر بهم من بلد �إلى بلد..

د مولي محّمد �لباقر، مولي 
ّ
، قال: لّما جر

ّ
عن جابر �لجعفي

 بن �لح�صين ثيابه، وو�صعه على �لمغت�صل، وكان قد �صرب 
ّ
علي

دونه حجاباً، �صمعته ين�صج ويبكي، حّتى �أطال ذلك، فاأمهلته عن 

و�صّلمت  �إليه،  فاأتيت  ودفنه،  غ�صله  من  فرغ  �إذ�  �ل�صوؤ�ل، حّتى 

تغ�ّصل  و�أنت  بكاوؤك،  كان  ممَّ  فد�ك،  جعلت  له:  وقلت  عليه، 

دت 
ّ
�أباك؟ �أكان ذلك حزناً عليه؟ قال: ل يا جابر، لكن لّما جر

�أبي ثيابه، وو�صعته على �لمغت�صل، ر�أيت �آثار �لجامعة في عنقه، 
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لذلك،  �لرّقة  فاأخذتني  وفخذيه،  �صاقيه  في  �لقيد  جرح  و�آثار 

وبكيت.

ِنَك َجاِمٌد
ْ
ُع َعي

ْ
َدم
َ
اِدّم��ايِل �أَر�َك و جَّ َ

َن��ِة �ل�ص
ْ
َت ِبِح

ْ
ِمع
َ
 م��ا �ص

َ
�أَو
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إلى  طريقه  في  الحسينّي  الركب  مجلس 
الشام:

 ِمن��ُه �لَثى
ْ
ت
َ
 َح��و

ٌ
��وؤُْدَد �لَْفُقود�هلِل َمْط��روح ُ

 �لُعَلى و�ل�ص
َ
نَْف���ص

 ِمن��ُه �لَقنا
ْ
ت
َّ
 م��ا َغ�� 

ٌ
ح
َّ
��ر ُمَ َ

ل �أَْخَلْق��َن ِمنُه َجديد�و
َ
ن��اً و

ْ
ُح�ص

َحى  �ل�صُ
َ
ود�َقْد كاَن َبْدر�ً فاْغَتدى �َصْم�ص

ُ
م��اِء ُلب َ��ُد �لدِّ

ْت��ُه ي
َ
�ص
َ
لب ُم��ْذ �أَ

ِعُد ِمْثَلها
ْ
ِح ُت�ص

ْ
��و َث��و�ِكٌل ِف �لنَّ َ

عيد�و
َ
ك��وُن �ص

َ
��َت َذ� َث��ْكٍل ي

ْ
ي �أَ
َ
�أَر

َ ِمْثَلُه��نَّ نَو�ِئحاً
 َت��ر

ْ
َ ِمث��َل َفِقيِدِه��نَّ َفقيد�ناَح��ْت َفَل��م

���ص
ْ
�إْذ َلي

�ِص َة ِخْدِرها �بنُة َفاِطٍم  �أَ
ْ
َغ��َدت

َ
ُفود�و

ْ
�ِصِ ه��ا َم�ص  �أَ

َ ْ
َلْ َتْل��َق َغ�� 

َجى َجَلد�ً فاإِْن َغَلَب �لأَ�َصى ود�ُتْخِفي �ل�صَّ
ُ
ها �لَكم

َ
و
ْ
 �َصج

ْ
َدت

ْ
ب ُعَفْت َفاأَ �صَ

ِوها
ْ
ِب�َصج  

َ
�لُقلوب ِت 

َ
ع َفَقطَّ  

ْ
َفِري��د�ناَدت ي��اُن 

َ
�لب  

َ
�نَتَظ��م م��ا  َلِكنَّ

 يا
َّ
ِني ي��ا ُح�صنُي �أَُخي

ْ
ود��إنْ�صاَن َعي �لَْن�صُ ُجم��اِنَ  ِعْق��َد  َ

و �أََمِلي 
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َلْ َتُكْن
َ
يُب و ُت َفال ُتِ

ْ
ُدود�ما يِل َدَعو ��ِل َذ�َك �صُ ْ

َدَتِن��ي ِمْن َقب
َّ
َعو

ً
 ِقلى

ْ
��ي �أَم َن��ٍة �َصَغَلْت��َك َعنِّ ْ

ُدود��أَِلِح
َ
��َت و

ْ
ِرح
َ
َحا�َص��اَك �إِنََّك ما ب

شعبي:
أن������ادي������ك م�����ا ي���ش���ج���ي���ل���ك ان������داي

ون�����خ�����واي اع����ت����اب����ي  ت���س���م���ع  وال 
إمل���������ن ب�����ع�����د ي����ح����س����ني ش�����ك�����واي

ظ����ّن����ي ان���ق���ط���ع وان����ق����ط����ع رج������واي
ي���ح���س���ني ي������ا ب������ن ام��������ي مي����ذب����وح

ع���ل���ي���ك ال���ب���ك���ا واحل���������زن وال����ن����وح
ع������اري وت���ظ���ل ب���ال���ش���م���س م���ط���روح

ول����ل����ش����ام زي�����ن�����ب ع�����ّن�����ك ت������روح
وال���������راس ف������وق ال���س���م���ه���ري ي��ل��وح

ل������ون ت���ن���ف���دي ل���ف���دي���ك ب����ال����روح
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 Qلح�صين� ر�أ�ص  زياد  �بن  �هلل  عبيد  �للعين  �أر�صل  لّما 

و�لروؤو�ص �لتي معه �إلى �ل�صام، �أمرهم �أن ي�صهروها في كّل بلد 

ياأتونه..

وفي بع�ص �لمنازل في �لطريق �أدركهم �لم�صاء عند �صومعة 

ياأكلون  وجل�صو�  �صندوق،  في  �لمقّد�ص  �لر�أ�ص  فجعلو�  ر�هب، 

وي�صربون ويغّنون، فبينا هم كذلك، و�إذ� بكّف تكتب على حائط، 

)وفي بع�ص �لرو�يات �أّن هاتفاً هتف(:

ن��اً
ْ
ُح�صي َقَتَل��ْت  ��ٌة 

َّ
�أُم �حِل�صاِب�أََترُج��و  َم 

ْ
��و
َ
ي ِه  َج��دِّ �َصَفاَع��َة 

ٌ
�َصِفي��ع  

ْ
َلُه��م  

َ
���ص

ْ
َلي �هلِل 

َ
و ذ�ِبَف��ال 

َ
َم �لِقياَم��ِة ِف �لع

ْ
��و
َ
 ي
ْ
ُهم
َ
و

ٍر
ْ
َق��ْد َقَتُلو� �حُل�ص��نَي ِبُحْكِم َجو

َ
 �لِكتاِبو

َ
 ُحْكم

ْ
ُهم
ُ
َخاَلَف ُحْكم

َ
و

فامتنعو� وما هناأو� بالأكل، فلّما ع�صع�ص �لليل �صمع �لر�هب 

دوّياً كدوّي �لرعد، وت�صبيحاً وتقدي�صاً، و�أ�صو�تاً تقول:

عبد  �أبا  يا  عليك  �ل�صالم  �هلل،  ر�صول  بن  يا  عليك  �ل�صالم 

 ،
ّ
�هلل.. فجزع جزعاً �صديد�ً، و�صاأل �لقوم عنه فقالو� ر�أ�ص خارجي

 ،L بن �أبي طالب 
ّ
فقال: ما ��صمه؟ قالو�: �لح�صين بن علي

و�أّمه فاطمة �لزهر�ء، وجّده محّمد �لم�صطفى �صلى �هلل عليه و�آله، 

تّباً لكم ولما جئتم.. �صدقت �لأخبار في قولها  فقال �لر�هب: 
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�لر�أ�ص  منهم  طلب  دماً..ثّم  �ل�صماء  تمطر  �لرجل  هذ�  قتل  �إذ� 

�صاعة و�حدة و�أعطاهم �لمال.. فدفعو� له �لر�أ�ص و�أخذه �لر�هب 

�لحرير، وجعل  قطنة من  و�لكافور وجعله على  بالم�صك  فطّيبه 

 يا �أبا عبد �هلل �أن ل �أو��صيك 
َّ
له ويبكي ويقول: يعزُّ و�هلل علي يقبِّ

ك �لم�صطفى ر�صول  بنف�صي، ولكن يا �أبا عبد �هلل �إذ� لقيت جدَّ

�إّل �هلل  �إله  �أ�صهد �أن ل  �أّني  �هلل �صلى �هلل عليه و�آله فا�صهد لي 

وحده ل �صريك له و�أ�صهد �أّن محّمد�ً ر�صول �هلل و�أ�صهد �أّن علّياً 

 �هلل..
ّ
ولي

وفي �لطريق �صمعو� �أي�صاً بكاًء وقائاًل يقول:

َجِبيَن��ُه  
ُّ
�لَنِب��ي  

َ
��ح
َ
�خُل��ُدوِدَم�ص ِف  ِري��ٌق 

َ
ب َفَل��ُه 

ي���صٍ
َ
ُقر َعْلي��ا  ِم��ْن  �ُه 

َ
��و
َ
�جُل��ُدوِد�أَب  

ُ ْ
َخ��  ُه  َج��دُّ

�أبي  قال لي  قال:   L �لإقبال عن جعفر بن محّمد  وفي 

 بن �لح�صين عن حمل يزيد له 
ّ
: �صاألت �أبي علي

ّ
محّمد بن علي

 Qفقال: حملني على بعير ي�صلع بغير وطاء، ور�أ�ص �لح�صين

على علم، ون�صوتنا خلفي على بغال فاأكّف، )�أي �أميل و�أ�صرف 

�إن  بالرماح،  وحولنا  خلفنا  )�لظلمة(  و�لفارطة  �ل�صقوط(،  على 

دمعت من �أحدنا عين قرع ر�أ�صه بالرمح، حّتى �إذ� دخلنا دم�صق 

�صاح �صائح: يا �أهل �ل�صام هوؤلء �صبايا �أهل �لبيت �لملعون!!
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�بحال��ة ف��رح تتف��رج عليه��نطلعو� كل �أه��ايل �ل�صام ليهن

�بقي��د وجامع��ه وباحلبل ينجروعل��ي �ل�صج��اد وياهن وليهن

وعن جعفر بن محّمد، عن �أبيه L قال: لّما قدم على يزيد 

وجوههن،  مك�ّصفات  نهار�ً  بهّن  �أدخل   Qلح�صين� بذر�ري 

�أح�صن من هوؤلء فمن  �صبياً  ر�أينا  ما  �لجفاة:  �ل�صام  �أهل  فقال 

�أنتم؟ فقالت �صكينة بنت �لح�صين: نحن �صبايا �آل محّمد!

ت���ب���ك���ي وت������ن������ادي ب����دم����ع س���ج���ام
ي����س����ره خ�����ذون�����ه ال������دي������رة ال����ش����ام

م�����ن ع����ق����ب أه����ل����ن����ه ح�������رم وي����ت����ام
واع�����ل�����ى ال������رم������اح ال����������روس ك�����دام

وف��������رح��������وا ب�������ني م������ّي������ه ال�����ظ�����ام
اب���ق���ت���ل���ت اح���س���ني وح������رگ اخل���ي���ام
جيرون  ربا  على  منظرة  في  يزيد  كان  �لروؤو�ص  جاءت  ولّما 

فاأن�صد لنف�صه:

َفْت
َ
 ِتْلَك �حُلموُل و�أَ�ْصر

ْ
َدت

ّ
با ِج وِنلّا ب

ُ
 َعلى ر

ُ
وؤو�ص

ُ
ِتْل��َك �لر

ْح ْح �أَْو ل َت�صِ �صوِل ُدُيوننََعَب �لُغر�ُب َفُقْلُت �صِ
َّ
ُت ِمَن �لر

ْ
ي َفَلَقْد َق�صَ

 قال �لر�وي: و�صار �لقوم بر�أ�ص �لح�صين ون�صائه و�لأ�صرى من 

�أّم كلثوم من �صمر وكان من  رجاله فلّما قربو� من دم�صق دنت 
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جملتهم فقالت له: لي �إليك حاجة، فقال: ما حاجتك؟ قالت: 

�إذ� دخلت بنا �لبلد فاحملنا في درب قليل �لنظارة وتقّدم �إليهم 

فقد  عنها  وينّحونا  �لمحامل  بين  من  �لروؤو�ص  هذه  يخرجو�  �أن 

خزينا من كثرة �لنظر �إلينا ونحن في هذه �لحال!

في  �لرماح  على  �لروؤو�ص  يجعل  �أن  �صوؤ�لها  جو�ب  في  فاأمر 

على  �لنظارة  بين  بهم  و�صلك  وكفر�ً  منه  بغياً  �لمحامل  �أو�صاط 

تلك �ل�صفة..

ب���ن���ات امل��ص��ط��ف��ى ب��ي��ا ح����ال س���ارت
دارت ال����گ����وم  ب���ي���ه���ا  وب����ال����ب����ل����دان 

�����اره�����ا ب���ال���س���ت���ر ح������ارت ع������ن ن�����ظَّ
م�����ا ظ�����ل ال����ه����ا س����ت����ر ب����ي����ه ت���س���ّت���ر
�لم�صجد  باب  درج  على  فوقفو�  دم�صق  باب  بهم  �أتى  حّتى 

�لجامع حيث يقام �ل�صبي!

�لح�صين ر�أ�ص  �صاهد  لّما  �لتابعين  ف�صالء  بع�ص  �أّن  فروي: 

Q بال�صام �أخفى نف�صه �صهر�ً من جميع �أ�صحابه فلّما وجدوه 

بنا  نزل  ما  ترون  �أل  فقال  �صاألوه عن �صبب ذلك  �إذ فقدوه  بعد 

و�أن�صاأ يقول:

ٍد
َّ
�ِصَك يا بَن ِبْنِت ُمم �أْ

َ
ِمي��الَجاوؤو� ِبر

ْ
َتر ِبِدماِئ��ِه  ��اًل  مِّ ُمَتَ
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ٍد
َّ
��ا ِبَك يا ب��َن ِبْنِت ُمم نَّ

َكاأَ
َ
ولو

ُ
�ص
َ
ر َعاِمِدي��َن  َجه��ار�ً  َقَتُلو� 

��و�
ُ
ب قَّ ََتَ
َلْ ي َ

�لَتْنِزي��الَقَتُل��وَك َعْط�صان��اً و
َ
ِف َقْتِل��َك �لتاأِْوي��َل و

��ا �إِنَّ َ
و ُقِتل��َت  ِب��اأْن  وَن 

ُ ِّ
ُيَك��رب

َ
�لَتهِليالو

َ
و  
َ
�لَتْكِب��  ِب��َك  َقَتُلو� 

قال �لر�وي: وجاء �صيخ ودنا من ن�صاء �لح�صينQ وعياله 

وهم في ذلك �لمو�صع فقال �لحمد هلل �لذي قتلكم و�أهلككم 

و�أر�ح �لبالد عن رجالكم، و�أمكن �أمير �لموؤمنين منكم.

 بن �لح�صينQ: يا �صيخ هل قر�أت �لقر�آن؟ 
ّ
فقال له علي

قال: نعم، قال: فهل عرفت هذه �لآية: {ل �أ�صاألكم عليه �أجر�ً 

ذلك،  قر�أت  قد  نعم  �ل�صيخ:  قال  �لقربى}.  في  �لموّدة  �إّل 

Q له: فنحن �لقربى يا �صيخ، فهل قر�أت في بني 
ّ
فقال علي

�إ�صر�ئيل{و�آت ذ� �لقربى حّق} فقال �ل�صيخ: قد قر�أت، فقال 

 بن �لح�صين: فنحن �لقربى يا �صيخ، فهل قر�أت هذه �لآية: 
ّ
علي

وللر�صول  خم�صه  هلل  فاأّن  �صيء  من  غنمتم  �أّنما  {و�علمو� 

Q: فنحن �لقربى 
ّ
ولذي �لقربى}. قال: نعم، فقال له علي

يا �صيخ، فهل قر�أت هذه �لآية: {�إّنما يريد �هلل ليذهب عنكم 

�لرج�ص �أهل �لبيت ويطّهركم تطهير�ً}. قال �ل�صيخ: قد قر�أت 

نا �هلل باآية  : فنحن �أهل �لبيت �لذي خ�صّ
Q

ّ
ذلك، فقال علي

�لطهارة يا �صيخ.
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قال �لر�وي: فبقي �ل�صيخ �صاكتاً نادماً على ما تكّلم به وقال: 

 بن �لح�صين L تاهلل �إّنا لنحن هم 
ّ
باهلل �إّنكم هم، فقال: علي

من غير �صٍكّ وحّق جّدنا ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، 

فبكى �ل�صيخ ورمى عمامته ثّم رفع ر�أ�صه �إلى �ل�صماء وقال: �للهم 

�إّنا نبر�أ �إليك من عدّو �آل محّمد �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم من 

جّن و�إن�ص، ثّم قال: هل لي توبة؟ فقال له: نعم �إن تبت تاب �هلل 

عليك و�أنت معنا، فقال: �أنا تائب، فبلغ يزيد بن معاوية حديث 

�ل�صيخ فاأمر به فقتل.

 َها�ِصٍم
ُ
اِم َقْد �ِصيَقْت َحر�ِئر ِلل�صَّ َ

ِ  حاِدياو
َ
 �لِعد�   َلْ َتْلَق ِف �ل�ص

َ
َغ 
َ
و

ٌة
َّ
��ِد �لِقف��اِر �أَُمي

ْ
 ِبه��ا ِبي

ُ
ِ َتْطِوي �لَفياِفياَت��وب

ْ
 
َ
َعلى ُهُزٍل ِف �ل�ص
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الشام: أبواب  الحسينّي على  الركب  مجلس 
 َقْلَب �لِديِن ِبابِن ُمِقيِمِه

َّ
�َحر

َ
عاًَفو �صَّ

َ
َغد�َة َغد� ِف �لأَر�ِص �ِصْلو�ً ُمب

�ِبحاً
َ
و �صَ اِفناُت  �ل�صَ َعليِه  وُل 

ُلعاَتُ �صْ
 �أَ
ُ
َتْه�ِصم

َ
ْدر�ً و �ُص َل��ُه �صَ ُ

َتر

َفُع ُمْزِهر�ً
ْ
 ُير

ُ
�أْ���ص

َ
�لر
َ
ْدِر َمْطِلعاَفَلْهِفي َلُه و

َ
 ِللب
َ
ار �ِص �ِصن��اٍن �صَ

�أْ
َ
ِبر

��ِصر�ً
َ
ى َحو

َ
ر
ْ
َلْهِفي ِلآِل �هلِل �أَ�ص

َ
ُقعاو

ْ
ُبر
َ
د�ً و

ْ
ها �حَليا َقْد َلَث ُبر

ْ
َعَلي

ه��ا
َ
ِرد�ء  

ِّ
�لَدِع��ي �آُل  لَّعاُتاِذُبه��ا  َب �لَهو�ِزَل �صُ

ْ
ه��ا �لِني

ُ
ِكب
ْ
ُتر
َ
و

َقٍم
ْ
 ُم�ص

َ
 َلَها ِمْن َكاِفٍل َغ 

َ
�ص
ْ
َلي
َ
عاو

َّ
ْغالِل��ِه م��ا َتَر َع ِم��ْن �أَ

َّ
َتَ��ر

�أَْقتاِب �لَطايا َحر�ِئر�ً َق 
ْ
َفو ى 

َ
ر
َ
عاي

َّ
 ُدُموعاً َكالَغماِئِم ُهم

ُ
��وب َت�صُ

ها
َ
ٌث ُيِجيُب ِند�ء

ْ
ل َغو

َ
عاُتناِدي و زَّ َ

عيِد ُمو َق �ل�صَ ْ
اً َلها َف��و

ّ
َحِمي

��َك َعزيٌز �أْن َتر�ن��ا َحو��ِصر�ً
ْ
ع��اَعَلي

ُ
�أَْذر
َ
و ��اً  ُكفَّ

�أَ �إلَّ  اِت��ر�ً 
َ
�ص ل 

َ
و

ْقُعها
َ
َن و
ْ
ًة َقْد َزْعَزَع �لَكو

َ
ْقع
َ
ِ َمْنَزعاَفيا و

ُّ
رب �صَ �ِص �لتَّ ْ

َلْ ُتبِق ِف َقو َ
و

ٍد
َ
ُ �لَْهِديُّ ِمْن �آِل �أَحم

ْظَهر
َ
عاَمَتى ي اُدنا �أْن ُتَقطَّ

َ
�َصَكت �أَْكب

ْ
َفَقْد �أَو
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أبوذّية:
راع��������ي ال�����ث�����ار م�����ا ي���ظ���ه���ر ع���ام���ه

ي�����ن�����ش�����ر ل�����ل�����ي�����ت�����ان�����ون�����ه ع����ام����ه
ن�����س�����ه مب������ت������ون ع�����م�����ات�����ه ع����ام����ه

ب���ض���رب اس����ي����اط زج�����ر وج������ور ام���ّي���ه
شعبي:

زي���������ن���������ب ن������������������ادت اجل�������م�������ال
وال��������������ع��������������ب��������������رات جت������ري������ه������ا

ب�����ي�����ن�����ه م���������ن ت������ط������ب ال������ش������ام
ل�����ه�����ال�����ي�����ه�����ا ت������������گ������������ّرب  ال 

ي��������ح��������ادي ارف�������������ق ب���ه���ال���ع���ي���ل���ة
ب�����ي�����ه�����ن م���������ن ت������ط������ب ال������ش������ام

اه�����ال�����ي�����ه�����ا ام������������ن  ت��������دن��������ه  ال 
ال������ع������ام ب������ط������ري������ق  مت������ش������ي  وال 

ت�������راه�������ي اخ��������������دور م�������ا ع����ده����ا
اوگ�����������������������دام احل�����������������رمي اي�������ت�������ام

وأخ���������������اف ال���������ّن���������اس ت���ل���ف���ي���ه���ا
وت��������گ��������وم ات������ع������اي������ن اع����ل����ي����ه����ا

بيها ال����ده����ر  أزرى  ي����ح����ادي 



85

وعن �صهل بن �صعد �ل�صهرزورّي قال: خرجت من �صهرزور، 

 ،Qأريد بيت �لمقد�ص، ف�صادف خروجي �أّيام قتل �لح�صين�

مغّلقة،  و�لدكاكين  مفّتحة  �لأبو�ب  فر�أيت  �ل�صام،  فدخلت 

جة، و�لأعالم من�صورة، و�لر�يات م�صهورة، و�لّنا�ص 
ّ
و�لخيل م�صر

�أح�صن  في  وهم  و�لأ�صو�ق،  �ل�صكك  منهم  �متالأت  قد  �أفو�جاً 

زينة يفرحون وي�صحكون. فقلت لبع�صهم: �أظّن حدث لكم عيد 

ل نعرفه؟ قالو�: ل. قلت: فما بال �لّنا�ص كاّفة فرحين م�صرورين؟ 

فقالو�: �أغريب �أنت �أم ل عهد لك بالبلد؟.. خرج عليه في �أر�ص 

، فقتله، و�لمّنة هلل تعالى، وله �لحمد. قلت: ومن 
ّ
�لعر�ق خارجي

�أبي طالب. قلت:   بن 
ّ
قالو�: �لح�صين بن علي ؟ 

ّ
هذ� �لخارجي

�لح�صين بن فاطمة بنت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله؟ قالو�: 

نعم. قلت: �إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون، و�إّن هذ� �لفرح و�لزينة لقتل 

خارجّياً؟!  �صّميتموه  حّتى  قتله  كفاكم  ما  �أو  نبّيكم،  بنت  �بن 

فقالو�: يا هذ� �أم�صك عن هذ� �لكالم، و�حفظ نف�صك، فاإّنه ما 

من �أحد يذكر �لح�صين بخير، �إّل �صربت عنقه. ف�صكت عنهم 

باكياً حزيناً، فر�أيت باباً عظيماً، قد دخلت فيه �لأعالم و�لطبول، 

فقالو�: �لر�أ�ص يدخل من هذ� �لباب، فوقفت هناك وكّلما تقّدمو� 

بر�أ�ص  و�إذ�  �أ�صو�تهم،  و�رتفعت  لفرحهم،  �أ�صّد  كان  بالر�أ�ص 
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�لح�صينQ، و�لنور ي�صطع من فيه، كنور ر�صول �هلل �صلى �هلل 

عليه و�آله، فلطمت على وجهي، وقطعت �أطماري، وعال بكائي 

ونحيبي، وقلت: و� حزناه لالأبد�ن �لبالية �لنازحة عن �لأوطان، 

و�ل�صيب  �لتريب،  �لخّد  على  حزناه  و�  �أكفان،  بال  �لمدفونة 

في  �لح�صين  ر�أ�ص  ترى  عينيك  ليت  �هلل  ر�صول  يا  �لخ�صيب، 

دم�صق، يطاف به في �لأ�صو�ق، وبناتك م�صهور�ت على �لنياق، 

 
ّ
م�صّققات �لذيول و�لأزياق، ينظر �إليهن �صر�ر �لف�ّصاق، �أين علي

بن �أبي طالبQ ير�كم على هذ� �لحال؟

دن������ه������ض ي�����ك�����ش�����اف ال������ك������روب
ي����ا ب����و احل����س����ن ي����ا داح�������ي ال���ب���وب

ال��س��ي��ف مضروب ب��ح��ّد  اب��ن��ك  ت����رى 
وش���ي���ب���ه اب��������دم ال���ن���ح���ر م��خ��ض��وب

وراس���������ه ب��������راس ال�����رم�����ح م��ن��ص��وب
وس�����ّج�����ادك�����م ب���ال���ق���ي���د م��س��ح��وب

ون������س������وان������ك������م ب�������ني ال����ش����ع����وب
س���ب���اي���ا وم���ن���ه���ا ال���ق���ل���ب م���رع���وب
ثّم بكيت وبكى لبكائي كّل من �صمع منهم �صوتي و�أكثرهم 

ب�صرورهم،  و��صتغالهم  فرحهم،  و�صّدة  �لغلبة  لكثرة  يفطنون  ل 

وطاء،  بغير  �لجمال  �أقتاب  على  بن�صوة  و�إذ�  �أ�صو�تهم،  و�رتفاع 
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ول �صتر، وقائلة منهن تقول: و� محّمد�ه، و� علّياه، و� ح�صناه، و� 

يا ر�صول �هلل بناتك  بنا من �لأعد�ء.  ر�أيتم ما حّل  ح�صيناه، لو 

 
ٍّ
�أ�صارى كاأّنهّن بع�ص �ليهود و�لن�صارى، وهي تنوح ب�صوت �صجي

يقرع �لقلوب على �لر�صيع �ل�صغير وعلى �ل�صيخ �لكبير، وعلى 

�لمذبوح من �لقفا، ومهتوك �لخباء �لعريان بال رد�ء، و� حزناه لما 

نالنا �أهل �لبيت، فعند �هلل نحت�صب م�صيبتنا.

ح�������ي�������در ي������ب������وي������ه م���������ا جت���ي���ن���ه
وت����ش����وف����ن����ا اش������ل������ون ان���س���ب���ي���ن���ه

س������ب������اي������ا ون�����ت�����س�����ت�����ر ب����دي����ن����ه
وال�����������ّن�����������اس ت������ت������ف������رج ع���ل���ي���ن���ه

وزي�������������ن ال������ع������ب������اد م���گ���ي���دي���ن���ه
ي�����ب�����ك�����ي وي�����ت�����ل�����ف�����ت اب����ع����ي����ن����ه

وي������گ������ول اب������وي������ه اح�����س�����ني وي���ن���ه
انسبينه واح�����ن�����ا  ان���ص���ب���ت  ان����ت����ه 
�ل�صوت:  باأعلى  وناديت  �لمحمل،  بقائمة  فتعّلقت  قال: 

�ل�صالم عليكم يا �آل بيت محّمد ورحمة �هلل وبركاته، وقد عرفت 

، فقالت: من �أنت �أّيها �لرجل �لذي لم 
ّ
�أّنها �أّم كلثوم بنت علي

و�صّيدي  �أخي  قتل  منذ  �صالمك  مثل  غيرك  �أحد  علينا  ي�صّلم 

�صهرزور،  من  رجل  �أنا  �صّيدتي  يا  لها:  فقلت  �لح�صينQ؟ 
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��صمي �صهل، ر�أيت جّدك محّمد �لم�صطفى �صلى �هلل عليه و�آله. 

قالت: يا �صهل �أل ترى ما �صنع بنا؟ �أما و�هلل لو ع�صنا في زمان لم 

ير محّمد�ً، ما �صنع بنا �أهله بع�ص هذ�، قتل و�هلل �أخي و�صّيدي 

�لح�صين و�صبينا كما ت�صبى �لعبيد و�لإماء، وحملنا على �لأقتاب 

و�هلل على  يعّز  �صّيدتي  يا  فقلت:  ترى.  �صتر كما  وطاء ول  بغير 

 �لهدى.
ّ
جّدك و�أبيك و�أّمك و�أخيك �صبط نبي

وجمعة هلي وذيك اللياليآنه العگب عّزي وداللي
أسيرة وزجر صاير الواليما ب���ني گوم ان���ذال تالي

بفار�ص  و�إذ�  بع�صاً،  بع�صها  يتلو  �لر�يات  و�أقبلت  �صهل:  قال 

بيده رمح طويل وعليه ر�أ�ص وجهه �أ�صبه بوجه ر�صول �هلل �صلى �هلل 

عليه و�آله وهو يتهلهل نور�ً، كاأّنه �لبدر �لطالع، ومن ور�ئه �لن�صاء 

�أّم كلثوم،  �أقتاب �لجمال بال وطاء ول غطاء، على �لأّول  على 

ور�أيت  و� علّياه!  و� محّمد�ه،  �صّيد�ه،  و�  �أخاه،  و�  تنادي:  وهي 

ن�صوة مهّتكات، فجعلت �أنظر �إليهّن متاأ�ّصفاً، فاأقبلت جارية على 

بعير، بغير وطاء ول غطاء، وهي تنادي: و� محّمد�ه، و� علّياه، و� 

ح�صيناه، و� عّبا�صاه..

 بن �لح�صين L، وهو مقّيد على بعير بغير وطاء 
ّ
و�أقبل علي

ول غطاء قد �أنهكته �لعّلة، فلّما نظر �إلى �لّنا�ص و�جتماعهم بكى 
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بكاًء �صديد�ً وجعل يقول:

نَِّني
ُه �أَُق��اُد َذِلياًل ِف ِدَم�ص��َق َكاأَ

ُ
 َعنُه نَ�ص 

َ
ٌد َغاب

ْ
ْنِ َعب ِمْن �لزِّ

�صوُل �هلِل ِف ُكلِّ َم�ْصَهٍد
َ
ي ر َجدِّ َ

ُهو
ُ
ِزير
َ
 �لُوؤِمِن��نَي و

ُ
ِخ��ي �أَم 

ْ
�َصي
َ
و

َلْ �أَُكْن َ
 ِدَم�ْصقاً و

ْ
نُْظر
َت َلْ �أَ

ْ
ُهَفيا َلي

ُ
�ِن ِيزي��ٌد ِف �لِب��الِد �أَ�ِص 

َ
ر
َ
ي

ن�صوة  خم�ص  عليه  هناك،   
(((

رو�صن �إلى  ونظرت  �صهل:  قال 

�صار  فلّما  �صنة،  ثمانون  �لعمر  من  لها  محدودبة  عجوز  بينهن 

�لر�أ�ص باإز�ء �لرو�صن، وثبت �لعجوز، و�أخذت حجر�ً ف�صربت به 

ر�أ�ص �لح�صين!

روح م�����ا  وي�������ن  ي����خ����وي����ه  راس���������ك 
اگ���ب���ال���ي ب������راس ال���س���م���ه���ري اي���ل���وح

اش����م����ا ب����ي����ه اص�������واب�������ات وج�������روح
اي���ف���وح دم���ه���ن  او  اب��ق��ل��ب��ي  ك��ل��ه��ن 

الَقنا َم��ْس��ُل��وِب  َف����ْوَق  ِل���َرأِس���َك  َل��ْه��ِف��ي 
َي����ْك����ُس����وُه ِم������ْن َأْن�������������َواِرِه ِج��ْل��ب��اب��ا

���ا َي��ْت��ُل��و ال���ِك���ت���اَب َع��ل��ى ال���ِس���ن���اِن وإمنَّ
ِكتابا ال���ِس���ن���اِن  َف�������ْوَق  ِب�����ِه  َرَف�����ُع�����وا 

))) - �لرو�صن هي �أن تخرج �أخ�صاباً �إلى �لدرب وتبنى عليها، وتجعل عليها قو�ئم.
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