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مقدّمة الطبعة األولى

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحم��د هلل رّب العالمين و�صّل��ى اهلل على ر�صوله محّم��د الم�صطفى 

رهم  وعل��ى اآله المظلومين المطّهرين الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطهَّ

تطهيراً..

وبعد..

فهذا الكتاب هو اخت�صاٌر لكت��اب الم�صيبة الراتبة, الذي اعتاد معهد 

�صّيد ال�صهداءQ للمنبر الح�صينّي اإ�صداره �صنوّياً, ويمتاز عنه باخت�صار 

بع�س فقراته بال�صكل ال��ذي ل يخّل ب�صياق الأحداث والوقائع المفجعة 

التي جرت في اليوم العا�صر من المحّرم.

والهدف الذي توّخيناه من هذا الكتاب, هو اأن ن�صع بين اأيدي الأخوة 

الق��ّراء متناً موجزاً �صالحاً لالعتماد في المجال�س التي ل تحتمل الإطالة 

في قراءة المقتل, بعد اأن راأينا الحاجة الموجودة لمثل هذا المتن, وكون 

كتب المقاتل المطبوعة- في الغالب- تحتوي على اأكثر تفا�صيل ما جرى 
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في يوم عا�صوراء, مّما بالإمكان تلخي�صه وذكر اأهّم الأحداث فيه.

واإّن غاي��ة ما ن�صبو اإليه؛ اأن يكون هذا الكتاب قد مالأ هذا الفراغ و�صدَّ 

ه��ذه الحاجة, وكّلن��ا رجاء من الق��ّراء الأعّزاء اأن يتحفون��ا بمالحظاتهم 

وانتقاداته��م البّناءة, لن�صل به��ذا العمل اإلى المح��ّل الالئق به, واأن ل 

ين�صونا في مجال�صهم من خال�س دعائهم...

الله��م اجعلنا عندك وجهاء بالح�صينQ ف��ي الدنيا والآخرة اإّنك 

�صميٌع مجيب..

مالحظة: مّدة المجل�س60 دقيقة.

واهلل من وراء الق�صد.

Qمعهد �صّيد ال�صهداء

للمنبر الح�صيني
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ُل ال�ص��الِة وال�صالِم على نبيِّ الرحمِة  الحم��ُد هلِل ربِّ العالميَن, واأف�صَ

ٍد الم�صطفى واآِلِه المع�صومين, اأعالِم الديِن وقواعِد العلِم,  والهدى محمَّ

الذيَن قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ فيِهْم:

ُكْم 
َ
ر ��ِت َوُيَطهِّ

ْ
ْه��َل اْلَبي

َ
ْج���سَ اأ  ِلُيْذِه��َب َعْنُك��ُم الرِّ

ُ
{اإِنََّم��ا ُيِري��ُد اهلل

َتْطِهيراً}.

َتُهْم في كتاِبِه, فقال: ِه محّمٍد �صلواُتُه عليِه وعليهْم مودَّ وجعَل اأجَر نبيِّ

َبى}.
ْ
َة ِفي اْلُقر ْجراً اإَِل الَمَودَّ

َ
ِه اأ

ْ
ُلُكْم َعَلي

َ
�ْصاأ

َ
{ُقْل َل اأ

وقال محّذراً من انقالِب اأّمِتِه عليِه وعليهم:

ْو ُقِتَل 
َ
َف��اإِْن َماَت اأ

َ
�ُصُل اأ

ُّ
ِلِه الر

ْ
ٌد اإَِل َر�ُصوٌل َق��ْد َخَلْت ِمْن َقب {َوَم��ا ُمَحمَّ

ئاً َو�َصَيْجِزي 
ْ
 �َصي

َ
 اهلل

َّ
ر ِه َفَلْن َي�صُ

ْ
ْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبي

َ
ُتْم َعَلى اأ

ْ
انَْقَلب

اِكِريَن}.  ال�صَّ
ُ
اهلل

مقدّمة المجلس
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والحمُد هلِل الذي َمنَّ علينا من بيِنِهْم ب�صفينِة النجاة, وِم�صباِح الهدى, 

الإم��اِم الح�صيِن ْبِن علّيQ الذي اأجم��َع الم�صلمون على اأنَّ ر�صوَل 

اهللP, قاَل فيه:

»ح�����ص��ي��ٌن م��ن��ي واأن�����ا م���ن ح�����ص��ي��ن«.

��ْب��ٌط م���ن الأ����ص���ب���اط«. »ح�����ص��ي��ٌن ���صِ

ح�����ص��ي��ن��ا«. اأح�����بَّ  م���ن  اهلل  »اأح������بَّ 

اُكْم من الطالبَين  اأعظَم اهلُل اأجوَرنا بُم�صاِبنا بالح�صيِنQ, وجَعَلنا واإيَّ

ٍد �صلواُت اهلِل عليِه وعليِهْم. بثاِرِه مَع الإماِم المهديِّ من اآِل محمَّ

اأعظ��َم اهلُل لُكُم الأجَر �صادتي يا ر�صوَل اهلِل, وي��ا اأميَر الموؤمنيَن, ويا اأبا 

��ٍد الح�ص��َن الُمجتبى واأهَل البي��ِت جميعاً, واأعظ��َم اهلُل لَك الأجَر  محمَّ

يَن �صاحَب الع�صِر والزماِن, بُم�صاِب المولى  َة اهلِل في الأر�صِ �صيِّدي يا بقيَّ

اأبي عبِد اهلِل الح�صيِن �صلواُت اهلِل عليه.
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من قصيدةٍ
للسيّد جعفر الحّلي}:

��اَل وَما َله يم �صَ ��ُف َوالح�ص��اُم ن�صي��ُرِباأَِبي اأَب��يَّ ال�صَّ اإَِلّ الُمَثقَّ

َما اعقِة ال�صَّ َتِطيُرَفَهوى َعَليهم ِمثَل �صَ َوالُنفو�ُس  ت�صُقُط  َفالروؤو�ُس 

ر ال� ��ى اإَِذا نََفَذ الَق�َص��اُء َوُقدِّ ��َم الَمق��دوُرَحتَّ محت��وُم ِفي��ه وُحتِّ

ٍة ��ْت َله الأَق��داُر �صه��َم َمِنيَّ َفَهوى ُلق��ًى َفانْ��َدكَّ َذاَك الّطوُرَزجَّ

��َل الُفل��ُك الُم��داُر َكاأنََّما َي��دوُرَوَتعطَّ َكاَن  َوَعَلي��ِه  ُقْطُب��ُه  َه��َو 

َما َكاف��وُرِباأَِبي الَقتي��ُل وُغ�صلُه َعَلُق الدِّ ن��ا  الثَّ اأََرِج  ِم��ن  َوَعَلي��ِه 

��ُدوُرَظم��اآُن َيعتل��ُج الَغلي��ُل ِب�صدِرِه �صُ ِمن��ه  ِللِخط��يِّ  وَتَب��لُّ 

يوِف ِبِج�صِمِه َمت ِبْي�ُس ال�صُّ ي��وِف َفُحكُمُهنَّ َيُجوُرَوَتَحكَّ َوي��َح ال�صُّ

َم�صُت��وُرَوَغَدْت َتدو�ُس الَخيُل ِمنُه اأَ�َصاِلَعاً َه��ا  ِبَطيِّ ب��ي  النَّ �ِص��رُّ 
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يوم عاشوراء

بِح,  لما اأ�صبَح الح�صيُنQ يوَم عا�صوراَء و�صلَّى باأ�صحابِه �صالَة ال�صُ

قاَم خطيباً فيِهْم, فَحِمَد اهلَل واأَْثنى عليِه, ُثمَّ قاْل:

ِر  »اإنَّ اهلَل تعال��ى قد اأِذَن في قتِلُكْم وقتلي في هذا اليوم, فعليُكْم بال�صبَّ

والقتاْل«.

ُهْم للحرب وكانوا � على رواي��ٍة � اثنيِن وثالثيَن فار�صاً واأربعين  ُث��مَّ �صفَّ

راجاًل.

فجع��َل زهيَر ب��َن الَقْيِن في الميمنْة, وحبيَب ب��َن ُمظاِهٍر في المي�صرْة, 

.Qفي القلْب, واأعَطى رايَتُه الُعظمى اأخاُه العبا�َس Qَوَثبَت هَو

��اأَ عمُر بُن �صعٍد اأ�صحاَبُه, وكانوا على بع���سِ الِرواياِت ثالثيَن األفاً,  وعبَّ

فجَع��َل عمَرو ب��َن الَحّجاِج ف��ي الَمْيَمن��ِة, و�ِصْمَر ب��َن ذي الجو�َصِن  في 

ال��ِة �َصَبَث بَن ِربعّي,  المي�َص��رْة, وعلى الَخْيِل َع��ْزَرَة بَن قي�ْس, وعلى الَرجَّ

واأعَطى رايَتُه ُذويداً موله.
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ولّم��ا نظَر الح�صيُنQ اإل��ى جمِعِهْم كاأنَُّهُم ال�صي��ُل المنَحِدُر, رَفَع 

يديِه بالدعاِء قائاًل:

ْة, واأنَت لي في  »األلُه��َم اأنَت ِثقتي في كلِّ َك��ْرب, وَرجائي في كلِّ �صدَّ

ُعُف فيِه الفوؤاُد, وتِقلُّ فيِه الِحيلُة,  ٌة, كْم مْن همٍّ َي�صْ كلِّ اأمٍر نَزَل بي ِثقٌة وُعدَّ

وَيْخُذُل فيِه ال�صديُق, وَي�ْصَمُت فيِه العُدُو, اأنزْلُتُه بَك, و�صَكْوُتُه اإليَك, َرْغبًة 

ْجَتُه وك�صفَتُه, فاأنَت َوِليُّ كلِّ ِنعمٍة, و�صاحُب  ْن �ِصواَك, ففرَّ ِمّن��ي اإليَك عمَّ

كلِّ ح�صنٍة, ومنتَهى كلِّ رغبٍة«.
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خطبة الح�سينQ الأولى

َم نحَو القوِم ونادى باأعلى  ّثم دعا الح�صيُنQ براحلِتِه فرِكَبها, وتقدَّ

�صوٍت ُي�صِمُع جلَّهم:

»اأيُّه��ا النا�س, ا�صمع��وا قولي ول تعَجُلوا حتى اأِعَظُك��ْم  بما يِحقُّ لُكْم 

�ص��َف كنُتْم بذلَك اأ�صعد,  علّي, وحّتى اأُْع��َذَر اإليُكْم, فاإْن اأعطيُتموني النَّ

�صَف من اأنف�ِصُكْم فاأجمِع��وا راأَْيُكْم ثّم ل يُكْن اأمُرُكْم  واإْن ل��م ُتعطوني النَّ

َل الكتاَب  َي اهلُل الذي نزَّ وا اإل��يَّ ول ُتْنِظروْن, اإنَّ وليِّ عليُك��ْم ُغّمًة. ُثمَّ اق�صُ

وهو يتولَّى ال�صالحين«.

ث��م حِم��َد اهلَل واأثنى عليه وذَك��َرُه بما هو اأهُلُه و�صلَّى عل��ى النبيِّ واآلِه 

وعلى المالئكِة والأنبياء.

:Qثم قال

َم اْرِجعوا اإلى اأنف�ِصُكْم وعاِتبوها,  »اأّيها النا�س: فان�ِصبُوني فانُظروا َمْن اأنا؟ ثُّ

ُكْم,  فانُظروا هْل ي�صُلُح لُكْم قتل��ي وانتهاُك ُحرمتي؟! األ�صُت ابَن بنِت نبيِّ

ِق لر�صوِل اهلِل بما جاَء بِه  َل الموؤمِنيَن الم�ص��دِّ ِه واأوَّ ِه واب��َن عمِّ واب��َن و�صيِّ

من عنِد ربِّه؟ اأولي�َس حمزُة �صّيُد ال�صهداِء عّمي؟ اأولي�َس جعفٌر الطّياُر في 

ِة بجناَحْيِن عّمي؟ اأََوَلْم يبُلْغُكْم ما قاَل ر�صوُل اهلِل لي ولأخي: هذاِن  الجنَّ

ة؟ دا �صباِب اأهِل الجنَّ �صيِّ
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ْدُت َكِذباً منُذ علْمُت  , فواهلِل ما تعمَّ قتموني بما اأقوُل وهَو الَحقُّ فاإن �صدَّ

بُتُموني فاإنَّ فيُكْم م��ْن اإْن �صاأَلُتموُه عن  اأنَّ اهلَل يمُق��ُت علْي��ِه اأهَله, واإْن كذَّ

ذل��َك اأخبَرُكم. �صُل��وا جابَر بَن عبِد اهلِل الأن�صاري, واأب��ا �صعيٍد الِخْدرّي, 

نَ�َس بَن مالْك, ُيْخِبُروُكْم اأّنهم  و�صهَل بَن �صعٍد ال�صاعدّي, وزيَد بَن اأرَقْم, واأَ

�صمُع��وا هذِه المقالَة من ر�صوِل اهلِل اإليَّ ولأخ��ي, اأََما في هذا حاجٌز لُكْم 

عن �صفِك دمي؟!«.

:Qثّم قال لهم الح�صين

وَن اأّني اب��ُن بنِت نبيِّكم! فواهلِل  »ف��اإن كنتم في �صكٍّ م��ن هذا! اأفت�ُصكُّ

م��ا بيَن الم�ص��رِق والمغرِب ابُن بن��ِت نبيٍّ غيري فيُكْم ول ف��ي غيِرُكْم. 

ويَحُكْم! اأتطلبونني بقتيٍل منكم قتلُتُه! اأو ماٍل لكُم ا�صتهلكُتُه! اأو بِق�صا�ِس 

جراحة!؟«.

:Qفاأخذوا ل يكلِّمونه. فنادى

»يا �َصبَث بن ربعّي, يا حّجاَر بَن اأبَجر, يا قي�َس بَن الأ�صعث, يا يزيَد بَن 

ماُر واْخ�َصرَّ الَجناب, واإّنما ُتْقِدُم  الحارث, األم تكُتبوا اإليَّ اأْن قد اأينَعِت الثِّ

على جنٍد لك ُمجنَّدة؟!«.

فق��ال له قي�ُس بُن الأ�صعث: ما ندري ما تقول! ولكن انَِزْل على ُحْكِم 

ك, فاإّنهم ل ُيرونََك اإل ما تحّب!. بني عمِّ
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:Qفقال له الح�صيُن

»اأن��ت اأخو اأخيك, اأتريُد اأن يطلَبَك بنو ها�ص��ٍم باأكثَر من دِم م�صلِم بِن 

عقيل, ل واهلِل, ل اأُعطيِهْم بيدي اإعطاَء الذليِل, ول اأُِقرُّ اإقراَر العبيد. عباَد 

ٍر  اهلِل, اإنّي ُعْذُت برّبي وربُِّكْم اأْن ترُجمون, اأعوُذ بربِّي وربُِّكْم من كلِّ متكبِّ

ل يوؤمُن بيوِم الح�صاب«.

ُثمَّ اإنَُّه اأناَخ راحلَتُه واأمَر ُعقبَة بَن �َصمعاَن فَعقَلها, واأقبلوا يزحفوَن نحَوه.

زهير يكلمهم وبرير:

وُه, واأْثَنْوا على  ثم خطب فيهم زهير بن القي��ن فوعظهم وحذرهم, َف�صبُّ

ُعبيِد اهلِل بِن زياٍد ودَعْوا لُه, وقاُلوا: واهلِل, ل نَْبَرُح حتَّى نقتَل �صاحَبَك وَمْن 

مَعُه اأْو نَْبَعَث بِه وباأ�صحاِبِه اإلى الأميِر ُعبيِد اهلِل �َصَلَماً.

فقاَل لُهْم زهير:

ِر مِن اْبِن  �صْ »ِعب��اَد اهلِل اإنَّ ُوْلَد فاطمَة ر�ص��واُن اهلِل عَلْيها اأحقُّ بالُودِّ والنَّ

روُهم فاأُعيُذُكم باهلِل اأْن تقُتُلوُهم, فَخلُّوا بيَن هذا الرُجِل  ة, فاإْن لم تْن�صُ �ُصميَّ

ِه يزيَد بِن ُمعاِوية, َفَلَعْمري اإنَّ يزيَد َلَيْر�صى ِمْن طاعِتُكْم بدوِن  وبيَن اْبِن عمِّ

.»Qَقْتِل الح�صيِن

َفَرماُه �ِصمُر بُن ذي الجو�َصِن ب�صهٍم, وقال: ُا�ْصُكْت, اأ�ْصَكَت اهلُل نَاأَمَتَك, 

اأَْبَرْمَتنا بَكثرِة كالِمك.
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فناداُه رجٌل فقاَل َله: اإنَّ اأبا عبِد اهلِلQ يقوُل لك:

َح لقوِمِه واأبَلَغ في الُدعاِء,  »اأقِبْل, فَلَعْمري لئْن كاَن موؤِمُن اآِل ِفْرَعْوَن ن�صَ

ُح والإبالغ«. �صْ لَقْد ن�صْحَت لهوؤلِء واأبلْغَت لو نََفَع النُّ

يٍر الهمدانّي: وُرِوَي اأنَّ الح�صيَنQ قاَل لُبرْيِر بِن ُخ�صَ

ِم القوَم يا ُبريُر وِعْظُهم«. »كلِّ

َم ُبَريٌر حتَّى وَقَف قريباً مَن القوِم, والقوُم َقْد زَحُفوا اإليِه عْن ِبكرِة  فتق��دَّ

هاِم, َفرَجَع بريٌر اإلى َوراِئه. اأبيِهم, وكّلم القوم..فجَعَلوا َيْرُمونَُه بال�صِّ
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خطبة الح�سينQ الثانية

ْيِل فخَطَب فقال: َم الح�صيُنQ وراأَى �صفوَفُهم كال�صَّ وتقدَّ

فًة باأهِلها  »الحم��ُد هلِل الذي خَلَق الدنيا فجَعَلها داَر َفن��اٍء وَزوال, ُمت�صرِّ

نَُّكُم الحياُة  ْتُه, وال�صقيُّ من فَتَنْتُه, فال تغرَّ حاًل بعَد حال, فالمغروُر َمْن غرَّ

نَُّكم باهلِل الَغرور«. الدنيا ول َيُغرَّ

ا قال: وممَّ

�صوِل  فِنْع��َم الربُّ ربَُّن��ا وبِئ�َس الِعباُد اأنُت��ْم, اأقَرْرُتْم بالطاع��ِة واآمنُتْم بالرَّ

ِت��ِه وِعْترِتِه تريُدوَن قتَلُه��م, لقِد ا�صتْحَوَذ  ��ٍد, ُث��مَّ اأنُتْم رَجْعُتْم اإلى ُذّريَّ محمَّ

عليُك��ُم ال�صيطاُن فاأن�صاُكْم ِذْكَر اهلِل العظيم, فَتّب��اً لُكْم ولِما ُتِريُدون, اإنَّا هلِل 

واإنَّا اإليِه راجعون, هوؤلِء قوٌم كَفُروا بعَد اإيماِنِهْم فُبْعداً للَقْوِم الظالمين.

َرْخُتمونا واِلهين, فاأ�صَرْخناُكْم  ُتها الَجماعُة وَتْرحاً, اأَِحيَن ا�ْصَت�صْ اً لكم اأيَّ تبَّ

ُموِجفين, �َصَلْلُتْم عَلْينا �صيفاً لنا في اأْيماِنُكم, وَح�َص�ْصُتْم علينا ناراً اْقتَدْحناها 

ُكم, فاأ�صبحُت��ْم اإْلباً لأعداِئُكْم على اأولياِئُكْم, بغيِر َعْدٍل  نا وعدوِّ على َعُدوِّ

اأف�َص��ْوُه فيُك��ْم, ول اأمٍل اأ�صبَح لُكْم فيِهْم. فهاّل, لُك��ُم الويالت, ترْكُتُمونا 

ف, ولكْن اأ�صرْعُتْم  ا ُي�صتْح�صَ وال�صيُف َم�ِصي��ٌم, والجاأْ�ُس طاِمٌن, والراأُي لمَّ

اإَلْيها كَطْيرِة الُدبى, وتداعيُتْم اإَلْيها كتهاُفِت الَفرا�س, َف�ُصْحقاً يا عبيَد الأّمِة 

في الَكِل��م, وع�صبَة الآثاِم ونفَثَة  اَذ الأح��زاب, ونََبَذَة الِكتاب, وُمحرِّ و�ُصذَّ



18

ا تتخاَذُلوْن؟ اأجْل واهلل,  ُدوَن وعنَّ َن��ن, اأهوؤلِء َتْع�صُ ال�َصيطان, وُمْطفِئي ال�صُّ

َرْت عليِه ُفروُعُكم, فُكنُتم  األَغ��ْدُر فيُكْم قديم, و�َصَجْت اإليِه اأ�صوُلُكم وت��اأزَّ

��ب, اأَل واإنَّ الَدِعيَّ ابَن الدعيِّ قْد  اأخب��َث َثَمٍر, �صّجاً للناظِر واأُْكلًة للغا�صِ

ُة, ياأبى اهلُل ذلَك لنا  لَّ ا الذِّ ِة والِذلَّة, وهيهاَت ِمنَّ لَّ َرَكَز بي��َن اثنتين, بيَن ال�صَّ

ٌة, ِمْن  ور�صوُلُه والموؤمنون, وُحجوٌر طاَبْت وطُهَرْت, واأنوٌف َحمّيٌة ونفو�ٌس اأبيَّ

�صرِة مَع  اأْن ُنوؤِْثَر طاعَة اللئاِم على َم�صاِرِع الكرام, األ واإّني زاحٌف بهذِه الأُ

ِة العدِد وُخذلِة النا�صر. ِقلَّ

  ث��مَّ اأْي��ُم اهلِل, ل َتْلَبُثوَن بعَده��ا اإلَّ كَرْيِثما ُيرَك��ُب الفَر�ُس, حتَّى تدوَر 

ي.  حى وتقلَق بُكْم قَلَق الِمْحَوِر, َعْهٌد َعِهَدُه اإليَّ اأبي عْن جدِّ بُكْم َدْوَر الرَّ

وا اإليَّ  ًة ُثمَّ اق�صُ فاأَْجِمُع��وا اأمَرُكْم و�ُصركاَءُكم, ثمَّ ل يُكْن اأمُرُكْم عليُكْم ُغمَّ

ْلُت عل��ى اهلِل ربِّي وربُِّكْم, ما مْن دابَّ��ٍة اإّل هَو اآخٌذ  ول ُتْنِظ��رون, اإّن��ي توكَّ

يِتها, اإنَّ رّبي على �صراٍط م�صتقْيم. بنا�صِ

األله��مَّ احِب�ْس عْنُهْم َقْطَر ال�صماِء وابَع��ْث عليِهْم �ِصنيَن ك�ِصنّي ُيو�ُصف, 

رًة, فاإنَُّهْم كَذُبونا وخَذُلونا,  بَّ ��ْط عليِهْم ُغالَم َثقيٍف فَي�ُصوَمُهْم كاأ�صاً ُم�صَ و�صلِّ

ْلنا واإليَك اأنَْبنا واإليَك الم�صير«. واأنَت ربُّنا عليَك توكَّ

اأ اأ�صحاَبُه للِقتاِل... ُثمَّ نَزَلQ ودعا بَفَر�ِصِه, فرِكَبُه وَعبَّ
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موقف الحّر الرياحّي

, اإلى ُعمَر بِن �صعٍد, فقاَل له: »اأمقاتٌل اأنَت  وجاَء الحرُّ بُن يزيَد الرياحيُّ

هذا الرجل؟«.

قاَل: اإْي واهلِل قتاًل اأْي�َصُرُه اأْن ت�صُقَط الروؤو�ُس وَتِطيَح الأيدي.

قاَل الحّر:

»اأفما لُكْم في واحدٍة مَن الخ�صاِل التي عَر�َس عليُكْم ر�صًى؟«.

قاَل عمُر بُن �صعد: اأَما واهلِل, لو كاَن الأمُر اإَليَّ لفَعْلُت, ولكنَّ اأميَرَك قد 

اأبى ذلك.

فاأْقب��َل الُحرُّ حتَّى وَقَف مَن النا�ِس موِقفاً, ومَعُه رجٌل مْن قوِمِه ُيقاُل له 

ُة بُن قي�ْس, فقال: ُقرَّ

يا قّرُة, هل �صَقْيَت فر�َصَك اليوم؟

قاَل: ل.

قاَل: اأما ُتِريُد اأْن َت�ْصِقَيه؟

ى فال ي�صهَد القتاَل, وكِرَه اأْن  ق��اْل: فظَنْنُت - واهلِل - اأنَُّه يري��ُد اأْن يتنحَّ

اأراُه حيَن ي�صَنُع ذلك.

�صِقيه. فقلُت له: لْم اأ�صِقِه واأنا منطِلٌق فاأَ
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ق��اَل: فاعتزْلُت ذل��َك المكاَن الذي كاَن فيِه, فاأَخ��َذ يدُنو مْن ح�صيٍن 

قلياًل قلياًل.

فقاَل لُه رُجٌل من قوِمِه ُيقاُل لُه المهاجُر بُن اأْو�س: ما تريُد يا ابَن يزيد؟ 

اأتريُد اأْن َتْحِمل؟

ف�صَكَت واأخَذْتُه َرْعدة.

فق��اَل ل��ُه �صاحُبه: يا ابَن يزيد, واهلِل, اإنَّ اأْم��َرَك لَمريٌب, واهلِل, ما راأيُت 

من��َك في موِقٍف قطُّ مثَل �ص��يٍء اأراُه الآن, ولو ِقيَل لي م��ن اأ�صَجُع اأهِل 

الكوفِة رجاًل ما عَدْوُتك, فما هذا الذي اأَرى منك؟

قاَل الحّر:

ِة  ِة والنار, َوَواهلِل ل اأَختاُر على الجنَّ ُر نف�صي بيَن الجنَّ »اإّني - واهلِل - اأخيِّ

ْقت«. ْعُت وحرِّ �صيئاً ولو قطِّ

ُثمَّ �صَرَب فر�َصُه فلحَق بالح�صيِنQ وقاَل له:

»َجَعلِنَي اهلُل ِف��داَك يا ابَن ر�صوِل اهلل, اأنا �صاِحُبَك الذي حَب�ْصُتَك عِن 

الرج��وِع و�صاَيْرُت��َك في الطري��ق, وجْعَجْعُت بَك في ه��ذا المكان. واهلِل 

وَن عليَك ما عَر�ْصَت عليِهْم اأبداً  الذي ل اإلَه اإلَّ هَو, ما ظنْنُت اأنَّ القوَم َيُردُّ

ول يبُلُغ��وَن منَك هذِه الَمْنِزل��ة. فقْلُت في نف�صي: ل اأبالي اأْن اأُِطيَع القوَم 

ا ُهْم ف�صَيْقَبُلوَن  في بع�ِس اأمِرِه��ْم ول يَرْوَن اأّني خَرْجُت من طاعِتِه��م. واأمَّ
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مْن ح�صيٍن ه��ذِه الِخ�صاَل التي َيْعِر�ُس عليِه��م, َوَواهلِل, لو ظَنْنُت اأنَُّهْم ل 

ا كاَن مّني اإلى رّبي,  يقَبُلونَها منَك ما َرِكْبُتها منك, واإني قْد جئُتَك تائباً ممَّ

وُموا�ِصياً لَك بنف�صي حتَّى اأموَت بيَن يدْيك, اأفتَرى ذلَك لي توبة؟«.

:Qقال

»نَعْم َيُتوُب اهلُل عليَك ويَغِفُر لك. ما ا�صُمك؟«.

قال:

»اأنا الحرُّ بُن يزيد«.

:Qقاَل

ْن �صاَء اهلُل في الدنيا  ن��َت الحرُّ اإ ك, اأ مُّ ْتَك اأ ن��َت الحرُّ كما �صمَّ »اأ

والآخ��رة, ان��ِزْل«.

قال:

»اأنا لَك فاِر�صاً خيٌر ِمّني راجاًل, اأقاِتُلُهْم على فَر�صي �صاعًة واإلى الُنزوِل 

يُر اآخُر اأمري«. ما َي�صِ

:Qقاَل الح�صيُن

»فا�صَنْع - يْرَحُمَك اهلُل - ما بدا لك«.

ال��ٌة لُهْم ترميِه  واأقبل اإل��ى القوم يعظهم ويحذره��م, فحَمَلْت عليِه َرجَّ

.Qْبِل, فاأقبَل حتَّى وَقَف اأماَم الح�صيِن بالنَّ
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بداية الحرب

َم عمُر بُن �صعٍد فرَمى نحَو ع�صَك��ِر الح�صيِنQ ب�صهٍم وقال:  وتق��دَّ

هاُم َمن القوِم كاأنَّها  ُل َمْن رمى. واأْقبَلِت ال�صِّ ا�صَهُدوا لي عنَد الأميِر اأّني اأوَّ

المَطر.

فقاَلQ لأ�صحاِبه:

»قوُموا رِحَمُكُم اهلُل اإلى الموِت الذي ل بدَّ منه, فاإنَّ هذِه ال�صهاَم ُر�ُصُل 

القوِم اإليكم«.

ا اْرَتَمْوا بال�صهاِم خَرَج َي�صاٌر موَلى زياِد بِن اأبي �صفيان, و�صاِلٌم مولى  فَلمَّ

ُكْم! ُعَبْيِد اهلِل بِن زياد, فقال: َمْن ُيباِرز؟ ِليْخُرْج اإلينا بع�صُ

:Qيٍر, فقاَل لهما الح�صيُن فوَثَب حبيُب بُن ُمظاِهٍر وُبريُر بُن ُخ�صَ

»اجل�صا...«.

, فقال: فقاَم عبُد اهلِل بُن ُعَميٍر الكلبيُّ

»اأبا عبِد اهلْل! َرِحَمَك اهلل, ائَذْن لي فاأَْخُرَج اإَلْيِهما«.

فاأِذَن لُه ف�صدَّ عليِهما وقتَلهما.

فاأخَذْت اأمُّ وهٍب امراأُتُه عُموداً ُثمَّ اأقبَلْت نحَو زوِجها تقوُل له:

.»Pد ِة ُمحمَّ بيَن ذريَّ »ِفَداَك اأبي واأمي! قاِتْل دوَن الطيِّ

ها نحَو الن�صاء, فاأخَذْت ُتَجاِذُب ثوَبُه, وهي تقول: فاأقبَل اإليها يردُّ
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»لن اأدَعَك دوَن اأن اأموَت مَعك«.

:Qفناداها الح�صيُن

»ُجِزيُتم مْن اأهِل بيٍت خيراً, ارِجِعي رِحَمِك اهلُل اإلى الن�صاء, فاإنَُّه لي�َس 

على الن�صاِء قتال«.
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الحملة الأولى

وكان��ِت الحملُة الأُولى على ُمَع�صكِر الإم��اِم الح�صيِنQ, فحَمَل 

اِج في َمْيَمنِة جي�ِس ُعَمَر بِن �صعٍد من نَْحِو الُفراِت فا�صطرُبوا  عمُرو بُن الَحجَّ

�صاع��ة, وما ارتفَعِت الَغَبَرُة اإل وُم�صِلُم بُن عو�صجَة الأ�صِديُّ �صريٌع, فم�َصى 

اإليِه الح�صيُنQ فاإذا بِه َرَمٌق, فقاَل له:

��ى نَْحَبُه ومْنُهْم َمْن ينتِظُر وما  »رِحَم��َك اهلُل يا ُم�صِلم, {فمنُهْم َمْن ق�صَ

ُلوا تبدياًل}«. بدَّ

وَدنا منُه حبيُب بُن مظاهٍر, فقال:

ة!«. »عزَّ عليَّ م�صَرُعَك يا ُم�صِلم! اأب�ِصْر بالجنَّ

فقاَل لُه م�صلٌم قوًل �صعيفاً:

َرَك اهلُل بخير«. »ب�صَّ

فقاَل لُه حبيب:

»ل��ول اأّن��ي اأعَلُم اأّني ف��ي اأَثِرَك لِحٌق ب��َك َمْن �صاعت��ي لأحبْبُت اأْن 

ك«. َيني بكلِّ ما اأهمَّ ُتو�صِ

فقاَل لُه م�صلم:

يَك بهذا � واأ�صاَر اإلى الح�صي��ِنQ � فقاِتْل دونَُه حتَّى  »فاإّن��ي اأُو�صِ

تموت«.
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منيت��ي ظاه��ر  يب��ن  ي��ك بعيال��ي او بيت��يگرب���ت  م��ا و�صّ

نيت��ي مث��ل  نيت��ك  و�صيت��ياإن��كان  واعيال��ه  بالح�صي��ن 

فقاَل لُه حبيب:

َك عيناً«. »لأُنِعَمنَّ

ُثمَّ فا�َصْت روُحُه الطاهرُة, ِر�صواُن اهلِل عليه.

  ,Qوهَجَم �صمُر بُن ذي الجو�َصِن في اأ�صحاِبِه, على ِخَيِم الح�صيِن

فحَم��َل عليِه��م زهي��ُر ب��ُن القي��ِن رحمه اهلل ف��ي ع�َص��َرٍة م��ْن اأ�صحاِب 

َق الباقون. ُهْم وتفرَّ الح�صيِنQ فك�َصَفُهْم عِن الِخَيم, وُقِتَل بع�صُ

ُث��مَّ تراَجَع القوُم اإلى الح�صيِنQ, فحَمَل �صمُر بُن ذي الجو�َصِن - 

 Qلَعَنُه اهلُل - على اأهِل الَمْي�َصرِة َفَثبُتوا َلُه فطاَعُنوُه, واأُِحيُط بالح�صيِن

واأ�صحاِبِه م��ن كلِّ جاِنب, وكاَن اأ�صحاُب الح�صي��نQ اأطواَد ب�صيرٍة 

وهدًى وَثباٍت, يقُتلوَن كلَّ َمْن َيْبُرُز اإليِهْم.

اِج � وكاَن على الميمنة � ويَلُكْم, يا ُحَمقاء. فقاَل عمُرو بُن الحجَّ

مه��اًل! اأتْدُروَن َمْن ُتقاِتلون؟ اإنَّما تقاتُلوَن فر�صاَن الِم�صِر, واأهَل الب�صائِر 

ِتِهم, واهلِل, لو لم  وقوماً م�صتِميتيَن, ل يبُرُز لُهم منُكم اأحٌد اإلَّ قتُلوُه على ِقلَّ

تْرُموُهم اإلَّ بالحجارِة لقَتْلُتُموُهم.
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اأُي ما راأْيت, فاأْر�َص��َل في الع�صَكِر يعُزُم  فق��اَل ابُن �صع��ٍد: �صَدْقت. الرَّ

عليهم اأْن ل يباِرَز رجٌل مْنُكْم, فلو خرْجُتم ُوْحداناً لأََتوا عليُكم ُمبارَزة.

فاأخَذِت الخيُل تحِمُل, واأ�صحاُب الح�صيِن َيْثُبُتوَن, واإنَّما ُهُم اثناِن وثالثوَن 

فار�صاً, ولم يكوُنوا يحِملوَن على جانٍب من هذا الجي�ِس اإل َك�صُفوه.

ف��َة � وهَي قوٌة كانَْت تحتِم��ي مَع ُخيوِلها  فَبَع��َث عم��ر بن �صعد المَجفِّ

 Qماِة, فاأقَبُلوا حتى اإذا دنَْوا من الح�صين بالُدروِع � وخم�َصِمئٍة مَن الرُّ

الًة  ْبِل, فل��م َيْلَبُثوا اأْن َعَقُروا خيوَلُه��م و�صاروا َرجَّ واأ�صحاِب��ِه ر�صُقوُهم بالنَّ

كلُُّهم.
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�سالة الظهيرة

ِه حتَّى انت�صَف النهار, ف��كاَن اإذا ُقِتَل الرُجُل  وبق��َي الِقتاُل عل��ى اأَ�ُصدِّ

ِتِهم, ول َيبيُن  والرجالِن من اأ�صحاِب الح�صيِنQ َيِبيُن ذلَك فيِهْم ِلقلَّ

القْتُل في جي�ِس ُعَمَر ْبِن �صعٍد مَع َكْثرِة َمْن ُيقَتُل مْنُهم ِلَكْثَرِتِهم.

وكان قد ُقتَل مْن اأن�صاِر الإماِمQ اأكثُر مْن اأربعين.

واقترَب وقُت َزواِل ال�صم�ِس, فقاَل اأبو ُثمامَة ال�صائِدّي:

»ي��ا اأبا عب��ِد اهلل! نف�ِصي لَك الِفداء, اإّني اأَرى ه��وؤلِء قِد اقتربوا منك, 

��ى اأُقتَل دونََك اإْن �صاَء اهلل, واأُِحبُّ اأْن األَقى ربَِّي وقد  ل واهلِل, ل ُتْقَت��ُل حتَّ

ْيُت هذِه ال�صالَة التي قد َدنا وقُتها«. �صلَّ

فرَفَع الح�صيُنQ راأ�َصَه ثم قال:

ُل  يَن الذاكري��ن, نَعْم هذا اأوَّ »َذك��ْرَت ال�صالَة, جعَل��َك اهلُل من الُم�صلِّ

وقِتها«.

:Qُثمَّ قاَل

ا حّتى ن�صّلي«. وا عنَّ »�َصُلوُهم اأْن َيُكفُّ

ففعلوا.

يُن بُن تميم: اإنَّها ل ُتْقَبل. فقاَل لُهُم الُح�صَ

فردَّ عليِه حبيُب بُن ُمظاِهر:
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»زعْمَت ال�صالَة مْن اآِل الر�صوِل �صلَّى اهلُل عليِهْم ل ُتْقَبُل, وُتْقَبُل منَك 

ار!«. يا َخمَّ

فحَمَل علي��ِه الح�صيُن بُن تميٍم فخَرَج اإليِه حبي��ُب بُن ُمظاِهٍر ف�صَرَب 

وْجَه فر�ِصِه بال�صيِف, ف�َصبَّ ووَقَع عنه, وحَمَلُه اأ�صحاُبُه فا�صتنقُذوه.

 ,Qوقاتَل حبيب قتاًل �صديداً حّتى ا�صُت�ْصِهَد, فهدَّ ذلَك الح�صيَن

وقال:

»عنَد اهلِل اأَحت�ِصُب نف�صي وُحماَة اأ�صحابي«.

ولما ُقِتَل حبيٌب اأَخَذ الحرُّ يقاِتُل راجاًل, فحَمَل على القوِم مَع زهيِر بِن الَقْين, 

فكاَن اإذا �َصدَّ اأحُدُهما فا�صتْلَحَم �صدَّ الآخُر وا�صتنقَذه, ففَعال ذلَك �صاعة.

فَبْينا النا�ُس يتجاَوُلوَن ويْقتِتُلوَن والُحرُّ َيْحِمُل على القوِم ُمْقِدماً, فبَرَز لُه 

يزيُد بُن �ُصفيان, فما َلِبَث الحرُّ اأْن قتَلُه)..(.

��ى ا�صُت�صِهَد ِر�صواُن اهلِل  وا�صتب�َصَل ي�صرُبُه��م ب�صيِفِه وتكاَثُروا عليِه حتَّ

عليه, فحَمَلُه اأ�صحاُبُه وو�صُعوُه بيْن يَدْي الإماِم الح�صيِنQ وبِه َرَمٌق, 

فجَعَل الح�صيُنQ يم�َصُح وجَهُه ويقول:

��ك, واأنَت الحرُّ في الدني��ا واأنَت الحرُّ في  ْتَك اأمُّ »اأن��َت الحرُّ كما �صمَّ

الآخرة«.

هر. و�صلَّى الح�صيُنQ باأ�صحاِبِه �صالَة الظُّ
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َم �صعيُد ب��ُن عبِد اهلِل الحَنِفيُّ  َل اإل��ى الح�صيِنQ �صهٌم فتقدَّ فو�صَ

ى حتَّى �صَقَط اإلى الأر�ِس وُهَو يقول: ووَقاه بنف�ِصِه ما زاَل ول تَخطَّ

َك عّني ال�صالَم واأْبِلْغُه ما  ْبِلْغ نبيَّ »األلُه��مَّ العْنُهْم لعَن عاٍد وثمود, اللهَم اأَ

ِة نبيِّك«. ِر ذريَّ َلِقيُت من اأَلِم الِجراِح فاإّني اأرْدُت ثواَبَك في نَ�صْ

ُثمَّ التفَت اإلى الح�صيِنQ, فقاَل لْه:

ْيُت يا ابَن ر�صوِل اهلل؟«. »اأَوفَّ

:Qفقاَل الإماُم

ة«. »نعْم, اأنَت اأمامي في الجنَّ

ُثمَّ َق�صى نحَبُه ِر�صواُن اهلِل عليِه, فُوِجَد بِه ثالَثَة ع�َصَر �َصْهماً �صَوى ما بِه 

مْن �َصْرِب ال�صيوِف وَطْعِن الِرماح.
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الحملة الثانية

ِة اأ�صحاِبه: ثمَّ قاَلQ لبقيَّ

ُة ُفتَحْت اأبواُبه��ا واتَّ�صَلْت اأنهاُره��ا واأينَعْت ِثماُرها,  »يا ِكرام, ه��ذِه الجنَّ

ُعوَن قدوَمُكم,  وهذا ر�صوُل اهللP وال�صهداُء الذيَن ُقتِلوا في �صبيِل اهلِل يتوقَّ

ِه, وُذبُّوا عن ُحَرِم ر�صوِل اهلل«. ويتبا�َصُروَن بُكْم, فحاُموا عن ديِن اهلِل وديِن نبيِّ

وجعَل اأ�صحاُب الح�صيِنQ ي�صاِرعوَن اإلى الِقتاِل بيَن يديِه, وكاَن 

ُعُه, ويقول: كلُّ َمْن اأراَد الِقتاَل ياأتي اإلى الح�صيِنQ يودِّ

»ال�صالُم عليَك يا ابَن ر�صوِل اهلل«.

:Qفيجيُبُه الح�صيُن

»وعليَك ال�صالُم, ونحُن خلَفك, ويقراأ: {فمنُهْم مْن ق�صى نحَبُه ومنُهْم 

لوا تبدياًل}«. من ينتِظُر وما بدَّ

وا�صت��اأذَن ال�صحاب��يُّ الجلي��ُل اأَنَ���سُ ب��ُن الح��اِرِث الكاهل��يُّ الإماَم 

الح�صيَنQ بالمباَرزِة فاأِذَن لُه, فنَزَل اإلى الميداِن �صاّداً و�َصَطُه بالِعمامِة, 

ه, فلّما راآُه الح�صيُنQ بهذِه الهيئِة,  اب��ِة ِلِكَبِر �ِصنِّ رافعاً حاجَبْيِه بالِع�صَ

بكى, وقاَل له:

»�صَكَر اهلُل لَك يا �صيخ«.
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P, عن �صهادِة  ��ْن �صمَع حديَث ر�ص��وِل اهلِلِ وكاَن ه��ذا ال�صحابيُّ ممَّ

الح�صي��ِنQ, والحثِّ عل��ى ن�صرِته, وقد قاَتَل ر�ص��واُن اهلِل عليِه قتاَل 

الأبطاِل حتَّى ناَل الفوَز بال�صهادة.

َم زهيُر ب��ُن الَقْيِن وا�صت��اأذَن بالِقتاِل, وو�َصَع ي��َدُه على َمْنِكِب  ُث��مَّ تقدَّ

الح�صيِنQ وهَو يقول:

��اً َمْهديَّ هادي��اً  ُفِدي��َت  النبّي��ااأق��ِدْم  َك  ج��دَّ َتْلَق��ى  فالي��وَم 

��ا عليَّ ��ى  والمُرت�صَ الَكِمّياوَح�َصن��اً  الفت��ى  الجناحْي��ِن  وذا 

ال��ح��ّي��ا ال�����ص��ه��ي��َد  اهلِل  �����َد  واأ������صَ

ُثمَّ بَرَز وقاتَل قتاًل �صديداً حتى ا�صُت�ْصِهد.

فقاَل الح�صيُنQ: »ل ُيْبِعَدنََّك اهلُل يا زهير, ولَعَن اهلُل قاتِليك!«.

ثم بَرَز ُبريُر بُن خ�صيٍر الَهَمدانيُّ اإلى الميداِن وهَو يقول:

»اقتِرب��وا منِّي ي��ا قَتَلَة الموؤمني��ن, اإِقتِرُبوا منِّي يا قتَل��َة اأولِد البْدرّيين, 

ِتِه الباقين«. اقترُبوا مّني يا قتَلَة اأولِد ر�صوِل ربِّ العالميَن وُذّريَّ

فقاتَل حّتى ا�صُت�ْصِهَد ر�صواُن اهلِل عليه.

 وا�صت��دَّ القتاُل والتحَم وكُثَر القتُل والجراُح في اأ�صحاِب اأبي عبِد اهلِل 

.Qالح�صيِن

باِميُّ بيَن ي��َدي الح�صيِنQ فنادى  َم حنظلُة بُن اأ�صع��َد ال�صَّ وتق��دَّ
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اأهَل الكوفة:

»ي��ا قوُم, اإّني اأخ��اُف عليُكم مثَل ي��وِم الأحزاب, يا ق��وُم, اإّني اأخاُف 

عليُك��م يوَم التناْد, يا ق��وُم, ل تقتُلوا ُح�َصْيناً فُي�ْصِحَتُك��ُم اهلُل بعذاٍب وقد 

خاَب مِن افتَرى«.

َم فقاتَل حتَّى ُقِتَل رحمه اهلل. ثمَّ تقدَّ

َم بعَدُه �َصْوَذٌب مولى �صاكٍر فقال: وتقدَّ

»ال�ص��الُم عليَك يا اأبا عب��ِد اهلِل ورحم��ُة اهلِل وبركاُت��ه, اأ�صتوِدُعَك اهلَل 

واأ�صتْرِعيك«.

ثمَّ قاتَل حتى ُقِتَل رحمه اهلل.

َم على  ُث��مَّ ب��َرَز اإلى المي��داِن عاِب�ُس ب��ُن اأبي �َصبي��ٍب ال�صاك��ريُّ ف�صلَّ

الح�صيِنQ وقال:

»ي��ا اأبا عبِد اهلل: واهلِل, ما اأم�َصى عل��ى َوْجِه الأر�ِس قريٌب ول بعيٌد اأعزُّ 

ْيَم اأو القتَل  عل��يَّ ول اأحبُّ اإليَّ منك, ولو قِدْرُت على اأْن اأدفَع عنَك ال�صَّ

ب�ص��يٍء اأعزَّ عَليَّ مْن نف�صي ودِمي َلفَعْلت, ال�ص��الُم عليَك يا اأبا عبِد اهلْل, 

اأ�صهُد اأّني على َهداَك وهدى اأبيك«.

ثمَّ م�صى بال�صيِف نحَوُهْم, فقاتَل حّتى ا�صُت�صِهد.
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 Rسهادة اأهل البيت�

��ا لم يبَق م��ع الح�صينQ اإل اأه��َل بيِته َعَزُم��وا على الحرِب  ولمَّ

اً: ُع َبع�صَ هم ُيودِّ وُمالقاِة الحتوِف واأقبَل بع�صُ

اأويحب��ه ابه��ذا  ي�صب��ك  او ه��ذا ابقلب ه��ذا ايحط قلبهه��ذا 

ي�صب��ه اله��ذا  دمع��ه  ه��ذا  او ه��ذا ي�صم خد ه��ذا او ي�صفراو 

Qم�سرع علّي الأكبر

َبِح النا�ِس  َم عليٌّ الأكبُر بُن الح�صيِنQ وكاَن ِمْن اأ�صْ واأّوُل من تقدَّ

َوْجه��اً واأح�صِنِهم ُخُلقاً فا�صتاأذَن اأباُه في الِقتاِل ف��اأِذَن َله, ُثمَّ نَظَر اإليِه نْظرَة 

اآِي���سٍ منُه واأرخىQ عيَنْيِه وبَكى, محتِرق��اً قلُبُه, ُمْظِهراً حزنَُه اإلى اهلِل 

ابَتْيِه نحَو ال�صماِء وقال(: تعاَلى, )ورَفَع �صبَّ

»اللهمَّ ا�صَهْد على هوؤلِء, فَقْد بَرَز اإليِهم اأ�ْصَبُه النا�ِس َخْلقاً وُخُلقاً وَمْنِطقاً 

َك نَظْرنا اإليه, اللهمَّ امنْع  ِدP, وكّنا اإذا ا�صتْقنا اإلى روؤيِة نبيِّ بر�صوِلَك محمَّ

ْقُهم تمزيقاً, واجَعْلُهم طرائَق ِقَدداً  ْقُهْم تفريقاً, ومزِّ عنهم بركاِت الأر�ِس, وفرِّ

ُرونا فَعَدْوا علينا ُيقاِتُلوننا«. ول ُتْر�ِس الولَة عْنُهم اأبداً, فاإنَُّهم َدَعْونا ِلَيْن�صُ

و�صاَحQ بُعمَر بِن �صعد:

»م��ا لَك يا ابَن �صعد, قَط��َع اهلُل رِحَمَك كما قَطْعَت َرِحمي, ولم تحَفْظ 
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قرابتي من ر�صوِل اهلل«.

ثمَّ رَفَع الح�صيُنQ �صوَتُه وتال قوَلُه تعالى:

 ا�صطف��ى اآدَم ونوحاً واآَل اإبراهي��َم واآَل ِعمراَن على العالميَن 
َ
{اإنَّ اهلل

 �صميٌع عليم}.
ُ
ها مْن بع�ٍس واهلل يًة بع�صُ ُذرَّ

ُثمَّ حَمَل عليُّ بُن الح�صيِنQ على القوِم, وهو يقول:

نح��ُن وبي��ُت اهلِل اأْول��ى بالنبياأنا عل��يُّ ْبُن الح�صي��ِن ْبِن علي

عي م��ِح حت��ى ينثنيت��اهلِل ل يحُكُم فين��ا ابُن الدَّ اأطعُنُك��ْم بالرُّ

�ص��ْرَب ُغ��الٍم ها�صم��يٍّ علوياأ�صِرُبُكْم بال�صيِف اأحمي عن اأبي

فَلْم يَزْل يقاتُل حتَّى �صجَّ النا�ُس مْن َكْثرِة َمْن قَتَل منُهم )...(.

ُثمَّ َرَجَع اإلى اأبيِه وقْد اأ�صابْتُه جراحاٌت كثيرٌة فقال:

»ي��ا اأبه! اأْلعط�ُس قد قَتلن��ي وِثْقُل الحديِد اأْجَهَدني, فهْل اإلى �ُصربٍة ماء 

ى بها على الأعداء؟«. مْن �صبيٌل اأتقوَّ

فبَكى الح�صيُنQ ودَفَع اإليِه خاَتَمُه وقال:

َك, فاإّني اأرُجو اأنََّك ل  »ُخْذ ه��ذا الخاَتَم في فيَك وارِجْع اإلى ِقتاِل عدوِّ

َك بكاأ�ِصِه الأوفى �َصْربًة ل تظماأُ بعَدها اأبداً«. ُتْم�صي حتَّى َي�ْصِقَيَك جدُّ

الكب��دي امي��ه  �صرب��ة  وح��دييبوي��ه  للمي��دان  ورد  اتق��وى 

العط�س وال�صم�س والميدان والحريبوي��ه انفط��ر قلبي وح��ق جدي
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ُة ْبُن منِقٍذ  زاِل وقاتَل اأعظَم الِقت��اِل, فاعتر�َصُه ُمرَّ فرَجَع اإل��ى موِقِف النِّ

ِرَع, واحتواُه القوُم فاأثَخُنوُه َطْعَنا , فنادى باأعلى �صوِته: فَطَعنُه ف�صُ

ي ر�صوُل اهلِل قد �صقاني بكاأ�ِصِه الأوَفى �َصْربًة ل اأظماأُ  »ي��ا اأبتاه! هذا جدِّ

بعَدها اأبداً, وهَو يقوُل لك: الَعَجَل! فاإنَّ لَك كاأ�صاً َمْذخوَرة«.

:Qف�صاَح الح�صيُن

»وا ولداه...«.

واأقبلQ اإلى ولِدِه, وكاَن في طريِقِه يلَهُج بِذْكِرِه وُيْكِثُر من قوِله:

»ولدي عِلّي.. ولدي علّي«.

كاِب, ورَمى بنف�ِصِه على  َل اإلي��ِه, فاأرَخى ِرجَلْيِه معاً مَن ال��رِّ ��ى و�صَ حتَّ

َم والتراَب  ج�َصِد ول��ِدِه, واأَخَذ راأ�َصُه فو�َصَعُه في ِحْجِرِه, وجَعَل يم�َصُح الدَّ

ِه, وجَعَل يقول: ُه على خدِّ عاً خدَّ عن وجِهه, وانَكبَّ عليِه وا�صِ

»قَت��َل اهلُل قوماً قتُلوَك يا ُبَنّي! ما اأجراأَُهم عل��ى اهلِل وعلى انتهاِك ُحرمِة 

.»Pر�صوِل اهلل

وانهمَلْت عيناُه بالدموِع ُثمَّ قال:

»على الدنيا بعَدَك العفا«.

ابدم��ه �صاب��ح امت��ّرب الخدي��نقعد عنده او�صافه امغم�س العين

ين ن�صّ والرا�س  �ص��رب  حنه ظه��ره على ابنّي��ه او تح�صرمتوا�صل 



36

ين��ور العي��ن من خّم��د انفا�صكيبويه گول منهو ال�صرب را�صك

يروح��ي ا�صلون اأ�صوفّن��ك امطّبريعقلي من نهب درعك اوطا�صك

او من غّم�س عيونك وا�صبل ايديكيبويه من ع��دل را�صك ورجليك

قطع قلبي او لعن��د اح�صاي �صّدرينور العين كل �صيف الو�صل ليك

 ثم طَلَب الح�صينQ من فتياِنِه مْن بني ها�صٍم وقاَل لُهم:

»اْحِمُلوا اأخاُكم«.

َرِعِه, وجاوؤوا بِه اإلى الُف�صطاِط الذي ُيقاِتُلوَن اأماَمه. فحمُلوُه مْن َم�صْ
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Rمقاتل اآل عقيل

ُث��مَّ بَرَز اأبناُء عقيِل بِن اأبي طاِلٍب, واأبن��اُء ُم�ْصلٍم واأبناُء جعفِر بِن عقيٍل 

وجَعُلوا يقاتلوَن قتاًل �صديداً والح�صيُنQ يقوُل لُهم:

ْبراً على الموِت يا َبِني عمومتي, ل راأيُتم هواناً بعَد هذا اليوم«. »�صَ

ف��اِع عِن ابِن ر�صوِل اهلِل حت��ى ا�صُت�ْصِهُدوا  فجعُل��وا َي�ْصَتْب�صِلوَن في الدِّ

رِحَمُهُم اهلل.

ُه للقتال � وكاأنَّ  َم القا�صُم بُن الإم��اِم الح�صِنQ, ي�صتاأُذِن عمَّ وتقدَّ

الإم��اَم الح�َصَنQ اأبى اإلَّ اأْن يكوَن حا�ص��راً في كربالَء بخم�صٍة من 

اأولِدِه, وه��َو القائل: ل ي��وَم كيوِمَك يا اأبا عبِد اهلل � فخ��َرَج القا�صُم وُهَو 

يرتُجِز ويقول:

�ِصْبِط النبيِّ الم�صطفى والموؤتَمناإْن ُتْنِكرون��ي فاأنا َف��ْرُع الح�َصن

ْوَب الُمُزنهذا ح�صيٌن كالأ�صي��ِر الُمْرتَهن بيَن اأنا�ٍس ل �ُصُقوا �صَ

��وُل, انقطَع �ِص�ْص��ُع نعِلِه, فانحنى  وفيم��ا كاَن يُجوُل ف��ي الَمْيداِن وي�صُ

ِلَحه. لُي�صْ

قاَل من �صِهَد الواقعة: فقاَل لي عمُرو بُن �صعٍد بِن نفيٍل الأْزِدّي: واهلِل, 

نَّ علي��ْه. فْقُلت لُه: �صبحاَن اهلِل, وما ُتِري��ُد اإلى ذلك؟ يكفيَك قتَلُه  لأَ�ُص��دَّ
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نَّ عَلْيه. فما ولَّى حتَّى  هوؤلِء الذيَن َتراُهم قِد احَتَو�ُصوْه, فقاَل: واهلِل, لأ�ُصدَّ

�صَرَب راأ�َصُه بال�صيِف, فوَقَع الغالُم لوجِهِه, ف�صاح:

اه!«. »يا عمَّ

فَجّل��ى الح�صي��ُنQ كم��ا يجلِّي ال�صق��ُر, وانجَل��ِت الَغَب��َرُة, فاإذا 

بالح�صي��ِنQ قائ��ٌم على راأ���سِ الُغ��الِم والغ��الُم يْفَح���سُ برجَلْيِه, 

والح�صيُنQ يقول:

ك«. ُمُهم يوَم القيامِة فيَك جدُّ »ُبْعداً لقوٍم قتلوَك وَمْن خ�صْ

ُثمَّ قاَل:

��َك اأْن َتْدُعَوُه ف��ال ُيجيُب��ك, اأو ُيجيَبَك ُثمَّ ل  »ع��زَّ - واهلِل - عل��ى عمِّ

َيْنفُعَك, �صوٌت واهلِل كُثَر واتُرُه وقلَّ نا�صُرُه«.

يريت ال�صيف قبلك حّز وريديبكى او ن��ادى يجا�صم ا�صبيدي

على اخيّمي يعّمي الخيل تفتره��ان الك��م تخلون��ي اوحيدي

قاَل ال��راوي: ُثمَّ احتمَلُه, فكاأّن��ي اأنُظُر اإلى ِرجَلي الُغ��الِم يُخّطاِن في 

��َع الح�صيُنQ �صدَرُه على �ص��دِرِه, قاَل: فقلُت في  الأر�ِس وقْد و�صَ

نف�صي: م��ا ي�صَنُع بِه؟ فجاَء بِه حتَّى األقاُه مَع ابِنِه عليِّ بِن الح�صيِن وَقْتلى 

ق��ْد ُقِتَلْت حوَلُه مْن اأهِل بيِتِه, ف�صاأْلُت ع��ِن الُغالِم, فِقيَل: هَو القا�ِصُم بُن 
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.Rالح�َصِن بِن عليِّ بِن اأبي طالٍب

بك��ى عده��م يويلي وه��م موتهجاب��ه اوم��ّدده م��ا بي��ن اخوته

اأكب��رب�س ما �صمع��ن الن�صوان �صوته اّم��ه ت�صي��ح اهلل  اإج��ت 

تح�صرني لو وقع حملي ول مالردت��ك م��ا ردت دني��ه ول مال

محل ال�صي��ق يبني اقطعت بّيهيبني خاب��ت اظنون��ي والمال
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Qمقاتل اإخوة العبا�س

ِه اأمِّ البنيَن �  ا�َسQ, قاَل لإخوِتِه مْن اأبيِه واأمِّ ُثمَّ اإنَّ اأبا الف�صِل العبَّ

وُهْم عبُد اهلِل وجعفٌر وُعثماُن -.

م��وا, بنف�صي اأنُتم,  ُم��وا حتَّى اأراُكم ق��د ن�صْحُتم هلِل ولر�صوِله, تقدَّ »تقدَّ

ِدُكم حتى )ُتْقَتُلوا( دونَه«. فحاُموا عن �صيِّ

ُموا جميعاً. ف�صاُروا اأماَم الح�صيِنQ, َيُقونَُه بُوجوِهِهم وُنُحوِرِهم,  فتقدَّ

حتى ا�صُت�صِهدوا ِباأَجَمِعهم.

Qسهادة العبا�س�

ا�ِسR, وراآُهم �صرَعى على وجِه ال�صعيِد,  خوُة العبَّ ولّما ا�صُت�ْصِهَد اإِ

لم ي�صتِط��ْع �صبراً, فجاَء اإلى اأخيِه الح�صيِنQ ي�صتاأِذُنُه الِقتاَل, فبَكى 

الح�صيُنQ بكاًء �صديداً, وقال:

َق ع�صكري«. »يا اأخي, اأنَت �صاحُب لوائي, واإذا م�صيَت تفرَّ

فلم ياأَذْن له.

:Qفقاَل العبا�ُس

ْدري و�صِئْمُت مَن الحياِة, واأريُد اأْن اأطُلَب ثاأري من هوؤلِء  »قد �صاَق �صَ

الُمنافِقين«.
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:Qفقاَل الح�صيُن

»فاطُلْب لهوؤلِء الأطفاِل قلياًل مَن الماء«.

َرُهم  فذَه��َب العبا�ُسQ اإل��ى ع�صَكِر ُعَمَر بِن �صع��ٍد ووَعَظُهم وحذَّ

فل��م ينفْعُهم, فرَجَع اإلى اأخيِه فاأخبَره, )و�صمَع اأبو الف�صِلQ الأطفاَل 

يناُدون:

َلُه اإليِهم(. »العَط�َس العط�َس«. فخَرَج يطُلُب الماَء ليو�صِ

ورِك��َب فَر�َصُه واأخَذ رمَحُه و�صيَفُه والِقربَة, فاأحاَط بِه الذيَن كانوا ُموَكِليَن 

باِل, فَلْم يعَباأ بَجْمِعِهم, ول راعْتُه كْثَرُتُهم. فك�َصَفُهم  بالُفراِت, واأَخُذوا يْرُمونَُه بالنَّ

عن وجِهِه, ودَخَل الفراَت مطمئّناً غيَر هيَّاب لذلَك الَجْمِع الغفير.

َر عَط�َس اأخيِه  ُث��مَّ اغَترَف مَن الماِء ُغْرفًة واأدناها من فِمِه لي�صَرَب, فتذكَّ

الح�صي��ِنQ وَعطا�صى اأهِل بيِت��ِه واأطفاِلِهR, فرمى الماَء ِمْن يِدِه 

وقال:

تكون��يي��ا نف�ُس من بع��ِد الح�صيِن هوني اأن  كن��ِت  ل  وبع��َدُه 

الَمُن��وِن واِرُد  ح�صي��ٌن  المِعي��ِنه��ذا  ب��اِرَد  وت�صربي��َن 

دين��ي ِفَع��اُل  ه��ذا  م��ا  اليقي��نت��اهلِل  �ص��ادِق  ِفَع��اُل  ول 

و�صكنه والح��رم واطفال ر�صعانا�صلون ا�صرب واخوي اح�صين عط�صان

يريت الم��اي بعده ل حلى او مّراظن قل��ب العليل الته��ب نيران
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َه نحَو  ُثمَّ م��الأَ الِقْربَة وحَمَلها على كِتِفِه الُيمنى, ورِك��َب جواَدُه, وتوجَّ

َل الماَء اإلى َعطا�صى اأهِل الَبْيِتR, فاأخُذوا عليِه  الِخياِم ُم�ْصِرعاً ليو�صِ

الطريَق, وتكاَثُروا عليِه واأحاُطوا بِه من كلِّ جانب.

وُل في اأو�صاِطِهم وي�صِرُب فيِهْم ب�صيِفِه, فحَمُلوا عليِه وحَمَل  فَجَعَل َي�صُ

َقُهم[ واأخُذوا َيْهُرب��وَن من بيِن يَدْيِه, فَكَم��َن لُه زيُد بُن  ه��َو عليِه��م ]ففرَّ

اِد الجهينيُّ ِمْن َوراِء نخلٍة ف�صَرَبُه على يميِنِه بال�صيِف فَبراها. الرقَّ

فاأخ��َذ العّبا�ُس ال�صيَف ب�ِصماِلِه, و�َصمَّ الّلواَء اإلى �صدِرِه, وحَمَل الِقربَة 

على كِتِفِه الُي�صرى, وحَمَل عليِهم وُهَو يرتِجز:

يمين��ي قطْعُت��ُم  اإْن  اإّن��ي اأحام��ي اأب��داً ع��ن دينيواهلِل 

اليقي��ن �ص��ادِق  اإم��اٍم  نج��ِل النب��يِّ الطاه��ِر الأمي��نوع��ن 

وقاَت��َل حّتى �صُعَف عِن الِقتاِل, ف�صَرَبُه حكيُم بُن الُطَفْيِل على �ِصماِلِه 

ند, فوَقَع ال�صيُف مْن ي��ِد العّبا�ِس, واأخ��َذ الِقرَبة باأ�صناِنِه,  فقَطَعه��ا م��َن الزَّ

:Qوقاَل

الجب��اريا نف���سُ ل تخ�َصْي م��َن الكّفاِر برحم��ِة  واأْب�ِص��ِري 

��ِد المخت��ار ي�ص��اريم����َع النب��يِّ ال�صيِّ بَبْغِيِه��م  قطع��وا  ق��د 

فاأ�ص�ْ�ِلهِ�م ي��ا ربِّ ح��رَّ الن���ار

��م. فلّما نظَر اْبُن �صعٍد اإلى  ُل الماَء اإلى المخيَّ ُه يو�صِ وجَع��َل ي�صِرُع لعلَّ
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�ص��ّدِة اهتماِم العبا�ِسQ بالِقربِة �صاَح بالق��وِم: ويَلُكم, اأُْر�ُصُقوا الِقربَة 

ْبِل, َفَواهلِل, اإْن �صِرَب الح�صيُن من هذا الماِء اأفناُكم عْن اآخِرُكم. بالنَّ

ه��اُم كالمطِر من كلِّ  فقَطُعوا علي��ِه طريَقُه, وازدَحُم��وا عليِه, واأتْتُه ال�صِّ

جاِن��ٍب, فاأ�صاَب الِقْربَة �صهٌم فاأُري��َق ماوؤُها, وجاَء �صْه��ٌم  فاأ�صاَب �صدَرُه, 

م��اُء على عيِنِه  و�صهٌم اآخ��ُر اأ�صاَب اإحدى عينْي��ِه, فاأْطَفاأها, وجَمَدِت الدِّ

ْر بها ]ف�صَرَبُه ملعوٌن بَعُموٍد من حديد[. الأخرى, فلم ُيْب�صِ

اأيها الموالي: الفار�س عندما يقع اإلى الأر�س يتلقى الأر�س بيديه, لكن 

اإذا كانت يداه مقطوعتان وال�صهام في �صدره فباأي حال يقع اإلى الأر�س.!!

فانقَل��َب عن َظْهِر فر�ِص��ِه وخرَّ اإلى الأر���سِ �صريعاً,فهج��م عليه القوُم 

باأ�صياِفِهم, فناَدى برفيِع ال�صوت:

»اأخي اأبا عبِد اهلِل, عليَك منِّي ال�صالم«.

 Qوبِه رَمٌق مَن الحي��اِة, فلّما راآُه الح�صيُن Qفاأدرَك��ُه الح�صيُن

]�صريع��اً[ على �صطِّ الفراِت بكى ]بكاًء �صدي��داً[, فاأخَذ راأ�َصُه ال�صريَف 
َم والّت��راَب عنُه, ُثمَّ بكى بكاًء عالياً,  وو�َصَع��ُه في ِحْجِرِه, وجَعَل يم�َصُح الدَّ

ي«. قائاًل: »األآَن انك�َصَر َظْهري, وقلَّْت حيلتي, و�َصِمَت بي عدوِّ

�صرت مركز يخويه الكل الهموميخويه انگسر ظهري اول   اگدر اگوم

ينغ��ريخويه    ا�صتوحدوني عگبك     القوم بع��د  علّي��ه  واح��د  ول 
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َع ال�ُصيوِف من وجِهِه ونَْحِرِه  ُل َمْو�صِ ُثمَّ انحنى عليِه واعتَنَقُه, وَجَعل ُيقبِّ

ا�َس في َمكاِنِه, وقاَم عْنُه بعَد  ��ْدِره. وقد تَرَك الح�صيُنQ اأخاُه العبَّ و�صَ

ُة, ولْم يحِمْل��ُه اإلى الُف�صطاِط ال��ذي كاَن َيْحِمُل  اأْن فا�َص��ْت نف�ُص��ُه الزكيَّ

الَقْتلى من اأهِل بيِتِه واأ�صحاِبِه اإليه. 

يگل���ه لي���س ي��ا زه��رة زمانييخويه اح�صين خليني ابمكاني
ابماي اوم�صتحي منها امن ا�صدريگل���ه واع��دت �صكن��ه تراني

 Qصاُء حوَلُه وجعْلَن َيْبِكيَن العبا�َس� ِم فاجتمَعِت النِّ وعاَد اإلى المخيَّ

وينُدْبَنُه, والح�صيُنQ يبكي َمعُهّن..
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:Qَسهادُة الإِمام الُح�سين�

ولم��ا َبِقَي الُح�َصيُنQ َوحيَداً َفِريَداً َق��ْد ُقِتَل َجميُع اأَ�صحاِبه واأَهُل 

ره  َبيِته, َوراآُهم َعلى وجِه الأَر�ِس ُمجّزريَن َكالأ�َصاِحي, َولم َيِجْد اأََحَداً َيْن�صُ

راَخ الأطَفال. َويذّب َعن َحريِمه, َوهو اإِْذ َذاك َي�صمُع َعويَل العياِل و�صُ

وِته: »َهل ِمْن َذاٍب َعن ُحرِم َر�ُصوِل اهلل, َهل  عن��َد ذلك نَاَدى ِباأعَلى �صَ

ِمن ُموّحٍد َيخاُف اهلَل ِفينا؟ َهل ِمن ُمغيٍث َيرُجو اهلَل في اإَِغاَثِتنا«.

فارَتفعْت اأَ�صواُت الّن�صاء ِبالُبكاِء َوالَعوْيل.
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الَوداُع الأَول:

��ا َعزَم الُح�صينQ َعَل��ى ُمالقاِة الُحُتوف, َج��اَء َوَوَقَف ِبَباِب   ولمَّ

ة, َونَاَدى: �َصالة َوَعقاِئل الُنبوَّ راِت الرِّ َخيمِة الّن�صاء ُموّدعاً لُحرمه ُمَخدَّ

الم«. »َيا َزينب, وَيا اأُّم ُكلثوم, وَيا َفاِطمة, وَيا �ُصكينة, َعليكّن ِمّني ال�صَّ

َفَنادته �ُصكينة: َيا اأََبه, اأ�صت�صلمَت لِلموت؟

َفَقال: كيَف ل ي�صت�صلُم ِللموت َمن ل نَا�صَر َله ول ُمعين؟

نا اإِلى َحرِم َجّدنَا َر�ُصوِل اهلل. َفَقالت: ُردَّ

َفَبَك��ى الُح�َصي��ُنQ ُبكاًء �َصِديَداً,  َوقال: َهيَه��ات!! َلو ُترك الَقطا 

َلَغَفا َونَام..

لى  ها الُح�َصينQ اإِ مَّ وَتها بِالُبكاِء َوالّنِحيب, َف�صَ َفرَفع��ت �ُصكينُة �صَ

ها ُحّباً �َصِديَداً, َوَجَعَل يقوُل: دِره, َوَم�َصَح ُدُموَعها ِبَكّمه, َوَكاَن ُيحبُّ �صَ

َذا الِحَماُم َدَهاِني�َصيطوُل ُبعدي َيا �ُصكينُة َفاعَلِمي ِمنِك الُب��كاُء اإِ

َما َداَم ِمّني ال��روُح ِفي ُجثَماِنيل ُتحرِق��ي َقلِبي ِبَدمِعِك َح�صَرًة

الن�ص��واِنَفاإَِذا ُقِتل��ُت َفاأَنِت اأَوَل��ى ِبالَِّذي ِخي��رَة  َي��ا  َتاأِتيَن��ه 

اً  اأُ َعَلى َع�صَ ّونََه���سَ َعليُّ بُن الُح�َصين زيُن الَعابدينQ َوَخَرَج يتوكَّ

اً ل ي�صتطيُع الَحَركة. َوَيُجرُّ �َصيَفه, اإِْذ ل َيقِدُر َعَلى َحمِلِه لأنَّه َكاَن َمري�صَ

اَح الُح�َصيُنQ باأمِّ ُكلثوم: ِاحب�صيه َيا اأُخَتاه, ِلَئال َتبَقى الأر�ُس  َف�صَ
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.Pٍد َخاليًة ِمن نَ�صِل اآِل ُمحمَّ

َتاُه, ذريِني اأَُقاِتل َبيَن َيَدي بَن َر�ُصوِل اهلل. َفَقاَل زيُن الَعابدين: َيا َعمَّ

رَجعتُه  َفاأََخ��ذت اأُمُّ ُكلثوم ُتماِنُعه, وُتناِدي َخلفه: ي��ا ُبنيَّ ارِجع, حتَّى اأَ

اإِلى ِفرا�ِصه.
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م�سرُع عبِد اللِه الرَّ�سيع:

�صيع ِليوّدعه,  مQ اإِلى َباِب الَخيمة, َوَدَعا ِبابِنه َعبِد اهلِل الرَّ ث��مَّ َتَقدَّ

ُلُه َويُقوُل: فاأَجَل�َصه ِفي ِحجِره, َواأَخَذ يقبِّ

َك الُم�صَطَفى َخ�صَمُهم«. »َويٌل ِلَهوؤُلِء الَقوِم اإَِذا َكاَن َجدُّ

وفي َبع�ِس الَمَقاِتل: »ثمَّ اأََتى ِبِه نحَو القوِم يطلُب لُه الَماَء, وقاَل: اإْن َلْم 

َترحموِني فارَحُموا َهَذا الطفل«.

�َصدي ب�صهٍم َفَذَبَحُه- َوُه��َو ِفي ِحجِر اأَبيه-  َفَرَم��اه َحرمَلُة بُن كاه��ِل الأَ

ماء. َم ِبَكّفه, َوَرَمى ِبِه نَحَو ال�صَّ ى الُح�َصيُنQ الدَّ َفَتلقَّّ

م َقطرٌة اإِلى الأَر�س. َفَعِن الإَِماِم الَباِقِرQاأَنَّه َلْم َي�صُقط ِمن َذِلَك الدَّ

َوع��ن الإِماِم الُحّجة- َكَما ِفي الّزيارِة الَمن�صوبِة اإِلى الّناحيِة المقّد�صة-: 

ِط  ريِع, المُت�صحِّ �صيِع, الَمرِميِّ ال�صَّ الُم َعَلى عبِد اهلِل بِن الُح�َصيِن الّطفِل الرَّ »ال�صَّ

بيه..«. ماِء, الَمذبوِح ِبال�ّصهِم ِفي ِحجِر اأَ َدَماًًََ, الُم�صّعِد َدُمُه ِفي ال�صَّ

َن َما نََزَل ِبي اأَنَّه ِبعيِن اهلل, اللهمَّ ل َيُكن  ثمَّ َقاَل الُح�َصي��ُنQ: »َهوَّ

�صَر  ا النَّ اأَه��وَن َعَليَك ِمن ف�صيل]ناقة �صالح[, اللهمَّ اإِْن ُكنَت َحَب�صَت َعنَّ

اِلمين..«. فاجعلُه ِلَما ُهَو خيٌر ِمنه, َوانتِقم َلَنا ِمن الظَّ

ة«. َعاً ِفي الجنَّ وُنوِدَي: »َدْعه َيا ُح�َصين؛ ِفاإنَّ َله ُمر�صِ

لَّ��ى َعَليه َوَدَفَنه  ث��مَّ نََزَلQ َعن َفَر�ِصه, َوَحَف��َر َله ِبِجفِن �َصيِفه, َو�صَ
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ُمَرّماًل ِبَدِمه. َوُيقال: َو�َصَعه َمَع الَقتلى ِمن اأَهِل َبيِته.

دم��ه على زند ح�صي��ن م�صفوحي��ا نا�س حت��ى الطف��ل مذبوح

مج��روحوي��ن الي�صاعدني ويج��ي ينوح ف��رگاه  عل��ى  قلب��ي 
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الوداع الثاني:

َعهم َثاِنياً.. كوِت, َوَودَّ ثمَّ اإِنَّهQ اأََمَر ِعَياَله ِبال�صُّ

هاَدة, َفَدَعا  َمQ نَحَو الَقوِم ُم�صلت��اً �َصيَفه, َعاِزَماً َعَل��ى ال�صَّ ث��مَّ َتَقدَّ

ا�َس اإَِلى الِبَراِز, َفَلم َيَزْل َيقتُل كلَّ َمن َبَرَز اإِليه َحتَّى َقَتَل َجمعاً َكثيَراً. النَّ

ثّم َحَمل َعَلى الَميَمَنِة, َوَهَو يقول:

وَلى ِمْن ُرُك��وِب الَعاِر اِرالَم��وُت اأَ وَل��ى ِمْن ُدُخ��وِل النَّ َوالَع��اُر اأَ

ثمَّ َحَمَل َعَلى الَمي�َصرِة, َوَهَو َيقول:

َعل��ي  ب��ُن  الُح�َصي��َن  اأَنثِن��ياأَنَ��ا  ل  اأَْن  اآلي��ُت 

اأَِب��ي ِعي��الِت  ِب��ّياأَحِم��ي  النَّ ِدي��ِن  َعَل��ى  ��ي  اأَم�صِ

َق��اَل بع�ُس َمن َح�َص��َر المعَرَكة: »َفَواهلِل َما راأيُت َمكث��وَراً َقّط, َقد ُقتَل 

ى ِجَنانَاً َول اأَْجراأَ َمقَدَماً,  ُولُده َواأهُل بيِته َو�صحُبه اأَربَط َجاأْ�َصاًً ِمنه, َول اأَم�صَ

ج��اُل َلَت�صدُّ َعَليه, َفي�صدُّ َعَليها,  َوَل��م اأََر قبَله َول َبعَده مثَله, َولقد َكانت الرِّ

َفَتنك�صُف بيَن َيديه...«.

وَلَق��د َكاَن َيحمُل ِفيِهم, َوَقد َتكاَمَلوا َثالِثي��َن اأَلَفاً, َفينهِزموَن بيَن َيديه 

َكاأنَّهم الَجَراُد المنت�صُر, َوَلم يثبْت َله اأََحٌد, ثمَّ َيرجُع اإِلى َمرَكِزه َوَهَو يقوُل: 

»لحوَل َول قّوَة اإِل ِباهلِل الَعِليِّ الَعظيم«, حتَّى َقَتل ِمنهم َمَقتلًة َعِظيَمة.

��َدُه القوُم وا�صتدَّ الِقَت��اُل, وَجَعَل يحِمُل عليه��م ويحملوَن عليِه,  َفَق�صَ
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َما حَمَل بفر�ِصِه على الفراِت حملوا عليِه حتى  وَق��ْد ا�صتدَّ بِه العَط�ُس, وكلَّ

اأجّلوه عنه.

ودنَ��ا من الفراِت- ثانياً- فرَم��اه الُح�صيُن بُن ُنَمير ب�صه��ٍم وقَع في فِمِه 

ال�صريِف, فجَعَل يتلّقى الدَم ِمن فِمِه, ويرمي بِه نحَو ال�صماِء.
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الوداُع الثالُث:

َع ِعياَلُه واأهَل بيِتِه- ثاِلثاً- واأمَرهْم  ث��مَّ اإنَّهQ عاَد اإلى الخيَم��ِة, وودَّ

بال�صبِر, وقاَل لُهم:

»ا�صتعّدوا للبالِء, واعلُموا اأنَّ اهلَل تعالى حاميُكم وحافُظُكم, و�صينجْيُكم 

كم باأنواِع  ُب عدوَّ من �صرِّ الأع��داِء, ويجعُل عاقبَة اأمِرُكم اإلى َخي��ٍر, ويعذِّ

عِم والكرام��ِة, فال َت�صكوا, ول  ��ِة باأنواِع النِّ كم عن البليَّ الع��ذاِب, ويعّو�صُ

تقوُلوا باأَل�صَنِتُكم ما ُينق�ُس ِمْن قدِرُكم«.

ف�ص��اَح عمُر بُن �صعٍد بقوِم��ِه: »ويحُكم, اهجُموا عليِه م��ا داَم م�صغوًل 

بنف�صِهِ وُحَرِمِه, واهلِل اإْن َفَرَغ لُكْم ل تمتاُز َميَمَنِتُكم عْن َمْي�َصَرِتُكم«.

ه��اِم, حتى تخاَلَف��ِت ال�ِصَهاُم بي��َن اأطناِب  َفَحَمل��وا علي��ِه يرمونَه بال�صِّ

حَن وَدخْلَن  ��ِم, و�صكَّ �صهٌم بع�َس اأُُزِر الن�صاِء, فُدِه�صَن واأُرِعبَن و�صِ المخيَّ

الخيمَة, وهنَّ ينظرَن الح�صيَن كيَف ي�صنُع

حداً اإل بَعَجُه ب�صيِفِه  فَحَمَل على الق��وِم كالليِث الغ�صباِن, فال يلحُق اأَ

قْيَها  فقتَل��ُه, اأو طعَنُه برمِحِه ف�صرَعُه, وال�صهاُم تاأخُذُه مْن كلِّ جانٍب وهو يتَّ

ب�صدِرِه ونحِرِه, ويقوُل:

��َة ال�ُصوِء, بئ�َصَما خّلفُت��م محّمداً في عترِتِه, اأَم��ا اإنَُّكم لن تقتُلوا  »ي��ا اأُمَّ
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َبعدي َعبداً ِمْن عب��اَد اهلِل, فتهاُبوا قتَلُه, بْل يهوُن عليُكم ذلَك عنَد قتِلُكم 

اَي, ثمَّ ينتِقُم لي منُكم ِمْن حيُث ل َت�صُعروَن«. اإيَّ

َة اإل باهلِل  وَرَجَعQ اإلى مركِزِه, وهو ُيكِثُر ِمْن َقوِل: »ل َحوَل ول قوَّ

العليِّ العظيِم«.

وّرم��اُه اأبو الحت��وِف الُجعفيُّ ب�َصه��ٍم وَقَع في جبهِت��ِه المقّد�صِة فنَزَعُه, 

و�صاَلْت الدماُء على وجِهِه وكريمِتِه, فقاَل:

هم َعَدداً,  اِة, اللهمَّ اأح�صِ »اللُهمَّ اإنََّك َترى َما اأَنَا فيِه ِمن عباِدَك هوؤلِء الُع�صَ

واقتْلهم َبَدَداً, ول تَذْر على وجِه الأر�ِسِ منهم اأَحداً ول تغفْر لُهم اأَبداً«.

ا �صُعَف عن  ��ى اأ�صابْتُه جراحاٍت كثي��رٍة ... ولمَّ ث��مَّ لْم يزْل يقاتُل حتَّ

القت��اِل وقَف لي�صتريَح �صاعًة, فبينَما هو واقٌف اإذ رَماُه رجٌل بَحَجٍر وقَع في 

جبهِتِه ال�صريف��ِة, ف�َصالْت الدماُء على وجِهِه, فاأخ��َذ الثوَب ليم�صَح الدَم 

ٍد م�صموٍم لُه  ع��ْن وجِه��ِه وعيَنيِه, اإذ رَماُه َلعيٌن اآخَر ِمَن الق��وِم ب�صهٍم محدَّ

ثالُث �صعٍب وقَع على �صدِرِه... 

ِة ر�صوِل اهلِل«.  فقاَل الح�صيُنQ: »ب�صِم اهلِل وباهلِل وعلى ملَّ

ورَفَع راأ�َصُه اإلى ال�صماِء وقاَل: »اإلهْي اإنََّك تعلُم اأّنهم يقتلوَن رجاًل لي�َس 

على وجِه الأر�ِس ابُن ]بنت[ نبيٍّ غيُره«.

ثمَّ اأخَذ ال�صهَم فاأخرَجُه..فانبعَث الدُم كالميزاِب..
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ا امتالأَْت َدماً رَمى بِه نحَو ال�صماِء وقاَل:  فو�َصَع يَدُه تحَت الج��رِح, فلمَّ

َن َما نَ��َزَل بي اأنَُّه بعي��ِنِ اهلِل«. فَلْم ت�صق��ْط من ذلَك ال��دِم قطرٌة اإلى  »ه��وَّ

. الأر�ِسِ

َخ بِه راأ�َصُه ووجَهُه, وقاَل: »هَكَذا  ا امتالأَْت لطَّ ث��مَّ و�صَع يَدُه- ثانياً - فلمَّ

ي ر�صوَل اهلِل واأنَا مخ�ص��وٌب بَدِمي, واأقوُل: َيا  اأك��وُن حتَّى األَقى اهلَل وَجدِّ

ي قَتَلِني فالٌن وفالٌن«. جدِّ

...., فانتَهى اإلي��ِه مالُك بُن  واأَعي��اُه نزُف ال��دِم, فجل�َس على الأر���سِِ

الِن�ْص��ِر الِكْنِدّي في تلَك الحاِل, ف�صَتَم الإماَمQ ثمَّ �صرَبُه على راأ�ِصِه 

بال�صيِف, فامَتالأَ الُبرُن�ُس َدماً..

ا �صَقَط الح�صي��ُن َعْن ظهِر فر�ِصِه- وقد اأُثِخَن بالجراِح- قاَتَل  قالوا: ولمَّ

راج��اًل  ِقتاَل الفار�ِسِ ال�صجاِع...., و�صدَّ على الخيِل وهو يقوُل: »َويَحُكم 

اأََعَلى َقتِلي تجَتِمُعوَن؟!«.

الح�صيُن على وجِه الثَرى:

هاِر َمطروَحاً َعَل��ى َوجِه الأر�ِسِ  قال��وا: ومَكَث الح�صيُن َطوي��اًل من النَّ

ِكُل على  وه��َو مغ�صيٌّ عليِه, ولو �َص��اوؤا اأْن يقتلوُه لفعُلوا, اإل اأنَّ كلَّ قبيلٍة تتَّ

الأُخرى وتكَرُه الإقداَم.

: ويحُكْم, َم��ا وقوُفُكْم؟! وَم��ا تنتظروَن  فعنَده��ا �ص��اَح �ِصم��ٌر بالنا���سِِ
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بالرجِل؟! وق��ْد اأثخَنْتُه ال�صه��اُم والرماُح, احمُلوا علي��ِه, اقتلوُه, ثكلْتُكم 

هاُتُكم. اأمُّ

فَحَمُلوا عليِه ِمْن كلِّ جانٍب:

ِه الُي�صَرى فقطَعها... رَبُه لعيٌن على كفِّ ف�صّ

�ِس... و�صرَبُه اآخٌر على عاتِقِه المقدَّ

وطعَن��ُه �صناُن بالرمِح على ِترُقَوِتِه فوَقَع, ثمَّ انتزَع الرمَح وطعَنُه في بواني 

�صدِرِه, ثمَّ رماُه ب�صهٍم َوَقَع في نحِرِه..

َرِتِه.. وطعَنُه لعيٌن بالرمِح في خا�صِ

وق�صَدُه اآخٌر ي�صربُه ب�صيِفِه..

ورماُه الح�صيُن بُن تميٍم في حلِقِه..

فعنَد ذلَك وقَع مغ�صّياً عليِه..

يق��وُل هالُل بُن نافٍع: كنُت واقفاً نحَو الح�صيِن وهَو يجوُد بنف�ِصِه, فواهلِل 

خ��اً بدِمِه اأح�صَن وجهاً ول اأنوَر! ولقْد �َصغَلِني نوُر  ما راأيُت قتياًل قطُّ م�صمَّ

وجِهِه عن الِفكرِة في قتِلِه..

ولّم��ا ا�صتدَّ بِه الحاُل رفَع طرَفُه اإل��ى ال�صماِء وقاَل: »اللُهمَّ اأنت متعالي 

الم��كاِن, عظيُم الجبروِت, �صدي��ُد الِمحاِل, غنيٌّ َع��ِن الخالئِق, عري�ُس 

الِكْبرياِء, ق��ادٌر عَلى َما ت�صاُء, قريُب الرحمِة, �صادُق الوعِد, �صابُغ الّنعمِة, 
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َح�َص��ُن البالِء, قريٌب اإذا ُدِعيَت, ُمحيٌط بما َخَلْقَت, قاِبُل التوبِة لمن تاَب 

اإلي��ك, قادٌر على ما اأردَت, ُت��دِرُك ما َطَلبَت, �صكوٌر اإذا �ُصِكرَت, ذكوٌر اإذا 

ُذِكرَت, اأدع��وَك ُمحَتاجاً واأرغُب اإليك َفقيراً, واأف��َزُع اإليك خاِئفاً, واأبكي 

َمكروباً, واأ�صتعيُن بك �صعيفاً, واأتوّكل عليك كافياً.

ونَا وَخَذُلونَا, وغَدُروا ِبَنا وقتلونا,    اللُهمَّ احُكْم َبيَنَنا وبيَن قوِمَنا, فاإنَّهم غرُّ

َك, وُولِد حبيِبَك محّمٍد الذي ا�صطفيَته بالر�صالِة, وائتمنَتُه  ونحُن ِعترُة نبيِّ

على الوحِي, فاجَعل لَنا من اأمِرنا فَرجاً ومخرجاً يا اأَرحم الراحميَن«. 

, ل اإل��َه �ِصواَك يا غي��اَث الُم�صَتغيثيَن, ما  ب��راً عل��ى ق�صاِئك يا ربِّ »�صَ

ل��ي ربُّ �ِص��واَك ول معبوٌد غي��ُرك, �صبراً على ُحكِمك, ي��ا ِغياَث من ل 

ِغَي��اَث له, يا دائماً ل نََفاَد له, يا ُمحيَي الَموتى, يا قاِئماً على كِل نَف�ٍس بما 

َك�صَبت, اأُحُكم َبيني وبَينهم واأنَت خيُر الحاِكمين«.
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:Qفر�ُس الح�سيِن

��ُخ عرَفُه ونا�صَيَتُه بدِمِه,  واأقَب��َل فر�ُس الح�صيِنQ يدوُر حوَلُه, ويلطِّ

ُه وي�صَهُل �صهياًل عالياً, واأقبَل نحَو المخّيِم بذلَك ال�صهيِل.. وي�َصمُّ

��ا نظْرَن الن�صاُء اإلى الج��واِد مخزّياً, و�صرُجُه علي��ِه ملوّياً, برْزَن مَن  »فلمَّ

الخ��دوِر..., عل��ى الخ��دوِد لطَم��اٍت..., وبالعويِل داعي��اٍت, وبعَد العزِّ 

مذّلالٍت, واإلى م�صرِع الح�صيِن مبادراٍت«.

��ُه ت�صمُّ علي��ِه  تحُن��ْو  واأُخ��رى علي��ِه بال��رداِء تظّل��ُلفواح��دٌة 

واأُخ��رى ُتفّدي��ِه واأُخ��رى تقّبُل واأُخرى بفي�ِسِ النحِر ت�صبُغ وجَهَها

واأُخرى ِلَما َقْد ناَلَها لي�َس تعِقُلواأُخرى عل��ى خوٍف تلوُذ بجنِبِه

وخرَج��ْت زين��ُبO وِمْن خلِفها الن�ص��اُء والأراِم��ُل واليتاَمى ِمَن 

داُه, واعلّياُه, واجعفراُه,  الِف�صطاِط اإلى اأر�ِس المعركِة, وهَي تناِدي: »وامحمَّ

داُه, هذا ح�صي��ٌن بالعراِء, �صريُع كرب��الِء, لْيَت ال�صماُء  واحمزت��اُه, وا�صيِّ

اأَطبَقْت على الأر�ِس, وليَت الجباُل تدكَدَكْت على ال�صهِل«.

وانتَه��ْت زين��ُب ابنُة عليٍّ نحَو الح�صي��ِن, وقْد دنَا منُه ُعَم��ُر بُن �صعٍد- 

والح�صيُن يجوُد بنف�ِصِه- ف�صاَحْت بِه:

»اأْي ُعَم��ُر, َويَحَك اأُيقَتُل اأبو عبِد اهلِل واأن��َت تنظُر اإليِه؟ ف�صَرَف بوجِهِه 
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عْنها ودموُعُه ت�صيُل على وجِهِه ولحيِتِه.

فعن��َد ذلَك �صاَحْت زينُب بالقوِم: »َويحُك��ْم, اأََما فيُكْم م�صلٌم؟!«, فلْم 

ُيجْبَها اأحٌد.
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الفاجعُة الكبرى:

ثمَّ �صاَح ابُن �صعٍد بالنا�ِس: ويَحُكْم, انزُلوا اإليِه فاأريُحوُه..

الجو�صِن... ذي  ب��ُن  �صمُر  اإل��ي��ِه  ف��ن��َزَل 

ف�����������ص�����رَب�����ُه ب������رج������ِل������ِه..

واأَل��������ق��������اُه ع����ل����ى وج������ِه������ِه..

���ص��ِة.. ث���مَّ اأخ�����َذ ب��ك��ري��م��ِت��ِه ال��م��ق��دَّ

فرمَقُه الح�صيُن بب�صِرِه وقاَل لُه: اأتقُتَلِني, اأََول تعلُم َمْن اأنَا؟!

فقاَل ال�صمُر: اأعِرُفك حقَّ المعرفِة:

����������َك ف����اط����م����ُة ال������زه������راُء.. اأمُّ

���ى.. واأب����������وَك ع���ل���يُّ ال���م���رت�������صَ

���ُد ال��م�����ص��ط��َف��ى.. َك م���ح���مَّ وج�������دُّ

وخ�������ص���ُم���َك ال���ع���ل���يُّ الأَع�����َل�����ى..

اأب������ال������ي.. ول  واأق������ت������ُل������َك 

�صربٍة... ع�صرِة  اثنَتي  بال�صيِف  ف�صرَبُه 

�����ُه ال�������ص���ري���َف... ..ح�����زَّ راأ������صَ ث�����مَّ

وااإم�����ام�����اُه, وا����ص���ّي���داُه, واغ��ري��ب��اه.

وام��ذب��وح��اه, واع��ط�����ص��ان��اه, وام��ظ��ل��وم��اه.

واح�������������������ص���������ي���������ن���������اه
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