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المقّدمة

آله  و� محّمد  �سّيدان  على  الله  وصلّى  العالمين،  رّب  لله  الحمد 

الطاهرين.

السالم عليك اي �أاب عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك، 

عليك منّي �الم الله �أبدًا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وال جعله الله 

�آخر العهد مني لزايرتك، السالم على الحسين وعلى علّي بن الحسين 

وعلى �أصحاب الحسين.

ّن لقتل الحسين حرارًة في قلوب المؤمنين،  عن ر�ول الله P: »اإ

ال تبرد �أبدًا«))).

تتجّدد الذكرى في كّل عام، حيث يد�أب الموالون والمحّبون على 

حياء ذكرى شهادة االإمام الحسين Q من خالل عرض المصيبة،  اإ

نثرًا �أو شعرًا، في مجالس العزاء.

البيت  آل  � تحقيق ونشر مؤ�سة  المسائل،  الو�ائل ومسستنبط  النورّي، مسستدرك  الميرزا حسين  الطبر�ّي،    (((
Q الإحياء التراث، لبنان - بيروت، 408)ه - 987)م، ط)، ج0)، ص8)3.
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ّن كّل ما عندان من بركات هذه  يقول االإمام الخمينّي }: »اإ

المجالس  قامة  واإ  Q الشهداء  �سّيد  على  البكاء  ّن  واإ المجالس، 

الحسسينيّة، هي التي حفظت االإ�الم منذ �أربعة عشر قراًن«.

وعلى مّر العصور، تطّور المنهج المعتمد في المجالس الحسسينيّة 

لى منهج موضوعّي يحاكي المشاكل التي يعاني منها المجتمع،  ليتحّول اإ

ويربطها ب�أحداث الواقعة الحسسينيّة.

�أو  الوعظّية  والخطابة  الحسسينيّة  الخطابة  بين  المزج  تّم  واليوم 

اثرة الأحزان من جهة، واال�ستفادة من  العلمّية �أو السسيا�سّية، بهدف اإ

لى الناس،  المنا�سبة من جهة اثنية في نقل علوم �أهل البيت Rاإ

ابلخالصات  والخروج  ابلتحليل  وتوضيحها  الأحداث  بعض  وشرح 

التي يمكن �أن تنعكس على واقعنا المعاصر، لتتّم اال�ستفادة منها في 

مختلف شؤون الحياة، وهذا �أمر حضاري وانفع يجمع بين العاطفة 

والفكر. 

�أن نعمل على تطوير الخطابة الحسسينيّة،  �أردان  ذا  اإ اليوم،  ونحن 

لى �أوج التكامل، بحيث تتالئم مع متطلّبات العصر، فعلينا  ون�أخذ بها اإ

�أن نحّدد الأهداف المتوّخاة منها كي يتماهى التطوير مع الأهداف. 

ال  ثالثة،  ب�أمور  عاشوراء  حياء  اإ �أهداف  نلّخص  �أن  لنا  ويمكن 

 Q الحسين  مــام  االإ ر�مها  التي  العريضة  الخطوط  عن  تخرج 

لنهضته المباركة، وهي:
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قامة الدين وتشييده ب�أصوله وفروعه. �أّواًل: اإ

اثنيًا: االإصالح االجتماعّي والسسيا�ّي.

اثلثًا: تجسسيد القيم والُمثل االإنسانّية العليا.   

الفضلى  الو�سيلة  هي  والبكاء  الحزن  ظهار  واإ العواطف  اثرة  واإ

لى القلوب والعقول من جهة، ولتخليد الذكرى في الوجدان  للدخول اإ

العاّم من جهة �أخرى.

وال بّد لتحقيق هذه الأهداف من �أمرين �أ�ا�سّيين:

الأّول: المنهج الذي ينبغي اتّباعه في الخطابة الحسسينيّة.

الثاني: السسيا�ات الثقافيّة التي ينبغي على الخطيب �أن يعتمدها 

لى المطلوب. ليصل اإ

على  العمل  عاتقها  على  االإ�الميّة  المعارف  جمعّية  �أخذت  وقد 

تساهم  التي  الثقافيّة  السسيا�ات  وتعيين  الحسسينيّة  المنهاج  تطوير 

ت�أ�يس معاهد �سّيد  العاشورائّية، من خالل  الأهداف  في تحقيق 

مع  ابلتعاون  السسنوّي  العاشورائّي  المؤتمر  قامة  واإ  ،Q الشهداء 

صدارات تسهم في  ينتج عنها توصيات واإ الفضالء، حيث  الخطباء 

المجالس  كتاب  ــدارات  االإص هذه  ومن  المنشود.  الهدف  تحقيق 

الحسسينيّة الذي يصدر كّل عام.

وقد عملنا في هذا االإصدار على:

القصيدة والنعي،  المجالس الحسسينيّة، مقتصرين فيها على  عداد  اإ  .(



10

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

»زاد  كتاب  من  للمجلس  المنا�ب  الموضوع  انتقاء  في  الكرام 

عاشوراء«.

العبارات  ذات  والمسموعة،  الم�ألوفة  الشعبّية  الأبيات  اختيار   .2

الواضحة عمومًا.

لى  اإ لُتضاف  الغالب،  في  مسستهلَكة  غير  جديدة  قصائد  اختيار   .3

جعبة القّراء الأعزاء.

ضافة بعض المراثي التي اعتاد بعض القّراء تالوتها �أثناء مجلس  اإ  .4

العزاء �أو بعده.

اّيكم  واإ ويحشران  و�أعمالكم  �أعمالنا  يتقبّل  �أن  -تعالى-  الله  نس�أل 

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

نّه قريب مجيب. الكريم، اإ

مركز المعارف للت�أليف والتحقيق
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Q مجلس البكاء على اإلمام الحسين

القصيدة

ــي ــِع ــمــحــّرِم �أدُم ِ�أرخـــْصـــَت اي شــهــَر ال ــع ــِجّ ــف ــت ــم ــْن قـــلـــِبـــ�َي ال ــ َونـــزْعـــَتـــهـــا م

ــِحــي ــزُن مــلــؤ جــوان ــحـ ــي والـ ــن ــَت ــرك َِوت ــع ــم �أهــَج ــّرِ الأ�ـــى ل ــْن حـ ــراَن ِمـ ــه �

ــْن ــوَب الــحــداِد بـــرزِء َم ــمــصــرعَِوكــَســوتــنــي ثـ ــَل ال ــب �أبــكــى ر�ــــوَل الــلــِه ق

بــعــَدُه يحسُن  ــَف  ــي َوك الحسيُن  ــْن يعيذاَك  ــ ــُع َم ــدم ــِه م ــي ــاٌل َويـــرقـــى ف ــ ح

ـــ ــٍد ال ــحــم ــم ــٍم َوالأنــــــزعِ�أَولـــــــْم يــكــْن ريـــحـــانـــًة ِل ــاطـ ــوِل َوفـ ــر�ـ ــادي الـ ــ ه

ــاُؤه ــك ــ�يَّ ب ــب ــن ــؤذي ال ــ ــْن ي ــك ِ�أَولــــــْم ي ـــع ــاِد الـــرضَّ ــهـ ــِة فـــي ِمـ ــول ــطــف ــَد ال ــن ع

ــْن ثـــغـــِرِه ــ ـــل نـــحـــَرُه ع ــبِّ ــقـ الدعي�أَولـــــــْم يُـ ــَن  ِمـ عليِه  يــجــري  لما  بـــداًل، 

لَـــُه ــ�ي  ــب ــل ق ــي  ــ َوف �أنـــســـاُه  ــَف  ــي ك ِ�أان  ــع ــوض ــنــي �أعـــظـــُم م ــي عــي ــ قـــبـــٌر َوفـ

دمــوَعــهــا ــدرَّ  ــت ــسس ت ــْم  لـ ذا  اإ ــْت  ــَي ــعِعــم ــُه ِبــتــوجُّ ــ ــ�ي ل ــب ــل ــْن ق ــ عــيــنــاَي ِمـ

ــِه قضى ــي ــَك الـــدامـــي الـــذي ف ــالِل ــه ِِب ــع ــق ــن ــُة قـــلـــِبـــِه لــــْم تُ ــ ــلّـ ــ ظـــامـــيًـــا َوِغـ

الليلة األوىل
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الثرى ــِه  وج على  ملقًى  الحشا  ــعِذاوي  ــفَّ ــل ــداِة م ــ ــعـ ــ ِبــــدمــــائِــــِه بـــيـــَن الـ

ــقــبــرِهــا ــِت الــبــتــوُل ِب ــ َ ــول ــ ــِه �أع ــي ــل ــع ِفَ ــكــى الــمــالئــُك فــي الــســمــاِء الأرفـــع َوب

شعبي

)لسان حال العقيلة زينب(

ــي ابخـــويت ــ ــَرت ــ ــيــت اي حمــــّرم عـــيَّ وذكّ ــلّ ه
دمعتي هلّت  وغصب  العيشرة  شسيخ  ــرت  واذك

ــوم هضمي وجفعيت نــويح وي يــوم  يــوم عــاشــور 
الوتين مــنـّـه  وقــّطــعــوا  العيشرة  شســيــخ  ــحــوا  ِذب

حسين اي  ــن  حــســي ــن  حــســي ــن  حــســي

ــالل احملــــّرم قــلــي يــعــر مجرته ــّل هـ ــن هيـ م
رقبته مــنـّـه  ــّزوا  ــح ال ورضيعه  حسين  ــر  واذكـ

ــت جثّته يـــوم دا�ـ ــادي  ــ ــر خــيــول الأعـ ــ واذك
بعين انشــب  والــســهــم  انيــم  النهر  يــّم  ــي  ــل وال

حسين اي  ــن  حــســي ــن  حــســي ــن  حــســي

ــة ــن ــزي ــحـــــورا ح ــب الـــ ــ ــن ــ زي هل محّرم 

ــه ــن ــي ــع ــّط ــق تـــذكـــر الـــلـــي ام هل محّرم 

ــي فــيــنــا ــتـ ــويـ ــسـ ــال اشـ ــ ــرب ــ ك هل محّرم 
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ــن يـــهـــل شـــهـــر الـــمـــحـــّرم ــ م آه اي حزني  �

ــم ــ�ألّـ ــتـ ــ�ي ابلـــفـــجـــعـــة يـ ــبـ ــلـ قـ آه اي حزني  �

ــح بـــدْم ــابـ ــي �ـ ــلـ واذكــــــر الـ آه اي حزني  �

ــزان ــ االحـ ــور  ــاشـ عـ ــق  ــل خ اي  َرْد عليَّ 

ــوان ــ ــ فــجــعــتــي ابهـــلـــي واالخ َرْد عليَّ 

عطشان ــح  ــذب ان ــلــي  ال ــر  ــ واذك َرْد عليَّ 

هــّزه لحسين  ــمــهــد  ال جــبــريــل  ــّزهوالــلــه  ــى الـــعـــّســـال هـ ــل وشــمــر را�ــــه ع

ــا اظــلــمــت صـــار الـــكـــون هـــّزه ــي ــدن ــةال ــ ــيّ ــ ــره رق ــ ــح ــ ــن ــ ــه ب ــ ــت ــ ــبّ ــ لــــّمــــن ح

عمَّ  عليه  البكاء  �أّن   Q الحسين االإمام  من خصائص مصيبة 

الموجودات كلّها، وما يُرى من خلق الله وما ال يُرى.

 Q االإمام على  البكاء  �أّن  -�أيًضا-  المصيبة  هذه  خصائص  ومن 

اّل  �سبق مقتله وشهادته، وهذا ما ال نجده في فقيٍد قطّ عبر التاريخ، اإ

ّن العادة �أن يُبكى على الفقيد بعد قتله �أو موته. االإمام الحسين Q، فاإ

كيوم  ــوم  ي ال  نـّـه  فــاإ المصاب،  عظم  ــل  لأج نـّـمــا  اإ كــلـّـه،  ــك  وذل

.Q الحسين

قد   R المعصومين  جميع  �أّن   Q مصيبته خصائص  ومن 

يلفتون  كانوا  الذين  الكساء  �أهل  وخصوًصا  لمصيبته،  وحزنوا  بَكوه 

آخر. لى مصيبته بشكل �أو ب� لى الحسين Q واإ النظر اإ
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فهذا ر�ول الله P لّما حضرته الوفاة، كان يبكي لما يجري على 

المؤمنين Q عن �بب بكائه،  �أمير  بيته من بعده، فس�أله  �أهل 

فقال: �أبكي لما يُصنع بكم من بعدي... �أبكي من ضربتك الَقرن، ولطم 

فاطمة خّدها، وطعنة الحسن في الفخذ، والسّم الذي يُسقى، وقتل 

الحسين... فبكى �أهل البيت جميًعا!

 O الزهراء �أطاقت  ما   ،O فاطمة �أّمه  وداع  يوم  وفي 

مشهد ولديها الحسن والحسينl وهما يناداينها ويبكيان عليها، حتّى 

لى صدرها مليًّا، ف�أبكيا مالئكة السماء. حنّت و�أنّت وضّمتهما اإ

و�أّما يوم �أمير المؤمنين Q، فقد كان Q ينظر في وجوه 

 Q الحسين لى  اإ وصل  حتّى  واحًدا،  واحًدا  وينعاهم  �أوالده، 

بتقوى  فعليك  ّمــة؛  الأ هذه  شهيد  �أنت  الله،  عبد  �أاب  اي  له:  فقال 

الله والصبر على بالئه، وك�أنّي بك تستسقي من الماء فال تُسقى، 

قد  وبثقلك  �سبوا،  قد  بيتك  ب�أهل  وك�أنّي  تُغاث،  فال  وتسستغيث 

نُهب...

قد  كان  الذي  السّم  الرغم من  فعلى   ،Q الحسن �أخوه  و�أّما 

لى �أخيه الحسين Q يبكي  فتك به حتّى لفظ �أحشاءه، لّما نظر اإ

عليه، قال له: ما يبكيك اي �أاب عبد الله؟ قال �أبكي لما يُصنع بك اي �أاب 

لّي ف�أقتل  لّي �ّم يُدّس اإ ّن الذي يؤتى اإ محّمد، فقال الحسن Q: اإ

ليك ثالثون �ألف  به، ولكن ال يوم كيومك اي �أاب عبد الله، يزدلف اإ
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رجل... فيجتمعون على قتلك و�فك دمك، وانتهاك حرمتك، و�سب�ي 

ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك...

المصيبة

هذا حال �أهل الكساء R، ولكن ما حال العقيلة زينب O؟!

�اعد الله قلبك اي �أّم المصائب! فقد ر�أت ذلك كلّه بعينيها!

�أان اللي شفت انرين لكن انر �أشّد من انر

انر احرقت خيمتنا وانر احرقت ابب الدار

 Q نعم، لهفي لها، كيف حالها وقد ر�أت جسد �أخيها الحسين

جثّة بال ر�أس، ر�أته مكبواًب على وجهه، عاري اللباس، قطيع الر�أس، 

منخمد الأنفاس...

الحالة، صاحت: اي جّداه! اي  بتلك  ور�أته  على جسده  بها  مّروا 

محّمداه! صلّى عليك مليك السماء، هذا حسينك ابلعراء، مسلوب 

وبناتك  حسيناه!  وا  القفا...  من  الــر�أس  محزوز  ــرداء،  وال العمامة 

لى  لى محّمد المصطفى، واإ لى الله المشستكى، واإ �سبااي... وا زينباه! واإ

لى فاطمة الزهراء... علّي المرتضى، واإ

ايبــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــجــــــــــــــّدي

ــوا البـــــنـــــكـــــم غــــّســــلــــوه ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ت

ــوه ــ ــب ــ ــي ــ والـــــكـــــفـــــن واّيكـــــــــــــم دج
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ــوه ــشــف ــن ــرح ت ــجـ ــلـ ــن لـ ــطـ دجـــيـــبـــوا قـ

ــوه ــل ــي ــشس ــن ت ــحــســي ــى اكــتــافــكــم ل ــلـ وعـ

هذا حالها لما ر�أت جسده على الثرى، و�أّما ر�أ�ه الشريف، فقد 

في  يزيد  الطاغية  على  �أدخلوها  لّما  لكنّها  مكان،  من  �أكثر  في  ر�أته 

بعصاه  يضرب  وهو  الطشت،  في  يديه  بين  الر�أس  ور�أت  الشام، 

شفتَي الحسين Q وثناايه، بكت ولطمت وجهها بيديها، ثّم اندت 

ه الر�ول، واي  بصوت حزين تقرع القلوب: اي حسيناه، اي حبيب جّدِ

ثمرة فؤاد الزهراء البتول، ايبن بنت المصطفى، ايبن مكّة ومنى، ايبن 

علّي المرتضى... فضّج المجلس ابلبكاء!

شفته ــن  ــي ح ــك  ــ را�ـ ــن  حــســي ــه  ــوي ــخ ي

ــه ــد عـــلـــى شــفــت ــ ــزي ــ ــلـــعـــب عـــصـــا ي تـ

لــطــمــتــه ــ�ي  ــ ــه ــ وج ــت  ــ ــوق ــ ال ذاك  �أان 

ــة ونـــدهـــتـــه ــ ــرق ــ ــح ــ وصــــّديــــتــــلــــه ب

ــه ــتـ ــربـ ــضـ ــلـ ــك يـ ــ ــن ــ ــي ــ ــم ــ شــــــلّــــــت ي

راح الــلــي  تـــرّجـــع  ــوع  ــدمـ الـ �أدري  لـــو 

ــي الــعــمــر بـــدمـــوع ونــيــاح ــ ــض ــ جـــا �أَك

يرجع حسين بس  لو  الونين  من  مّل  وما 
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ــرمــضــه �أخــوهــه آنـــه ذيـــك الــشــافــت عــلــى ال � آنه  زيـنــــب �

�أبوهه ــراس  ابل الصوبوا  مثلي  هي  اي  آنه  زينب �

افزعوهه عدواني  ب�أمهه  مثلي  هي  اي  آنه  زينب �

�سبوهه ويلي  الهزل  اعله  مثلي  هي  اي  آنه  زينب �

ــام ــشـ ــت الـ ــ ــّب ــ ــدي ط ــ ــن ــ �أعــــظــــم مـــحـــنـــه ع

ــّدام ــ جـ ــن  ــي ــس ح �أخـــــــوي  وراس  ــي  ــ ــش ــ �أم

يــرجــع حسين ــس  ب ــو  ل ــن  ــي ــع ال مــدمــع  يطفح 

الزكّيه ــن  ايب وصحت  عالتّل  آنــه  � خويه خويه 

رميّه عالغبره  وانــت  �أروح  شلون  خويه خويه 

ايديّه بعد  اي  منقطع  اديك  خنصر  خويه خويه 

�بيّه تمشي  نــوت  حيدر  مدلّلة  خويه خويه 

كــمــاال ــمَّ  ــ ــت ــ ــت ــ ا� ــا  ــ ــّم ــ ل هـــــــالاًل  ــدى غـــرواباي  ــ ــ�أب ــ ــُه خـــســـُفـــُه ف ــ َ ــال ــ غ

فــــؤادي ـــْمـــُت اي شــقــيــَق  تـــوهَّ ــوابمـــا  ــت ــك م ًرا  ــدَّ ــ ــ ــق ــ ــ م ذاك  كـــــــاَن 

ليه راجعون اّن اإ اّن للِه واإ اإ
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الليلة الثانية

مجلس الوداع والخروج المدينة

القصيدة

ــبــنــِت طــَه ــ�ّيِ ِل ــب ــن ــطُ ال ــب ــا َوْهــــــَو الـــَوصـــوُلمــضــى �س ــَره ــب يــــــوّدُع ق

ــي ــوم ق ــــــــــاُه  �أمَّ �أاَي  ــُلوانداهـــــــــا  ــرحــي ــْد حــــاَن ال ــقـ ــي فَـ ــع ــودي ــت ِل

ـــْت ّـَ ــا و�أن ــِده ــرق ــْت وْ�ــــطَ م ــنَّ ــح ــبــتــوُلفَ ــُر ال ــطــه ــا ال ــهَ ــِل ــب ــمــحــنــِة شس ِل

ــًرا صــب الـــســـّجـــاِد  �أاب  اي  الجليُلَوانَدْت  حــكــَم  ــا  ــم ِب ــلــوى  ــب ال عــلــى 

ــا ــًع ــوُلبُـــنـــّي ِبـــكـــربـــال تُــمــســي صــري ــر� ــي مــصــيــبــِتــَك ال ــُل ف ــَك ــث ــُي فَ

ــاُء يــجــري ــ ــم ــ ــا َوال ــئً ــام ــُح ظ ــ ــذب ــ ــوُلَوتُ ــه ــُه خـــطـــٌب م ــ ل ِلــجــنــِبــَك اي 

ــَك تــعــدو ــي ــل ــوِل ع ــيـ ــخـ ــوُلكـــ�أنّـــي اِبلـ ــخــي ال تــلــَك  �ـــابـــَقـــْت  ال  �أال 

ظلًما الــَخــِفــراُت  ــَدك  ــع ب ــُر  ــؤَ�ـ يـــعـــوُلَوتُـ ــبـــهـــا  فَـ لـــهَـــا  حــــــاٍم  َوال 

ــوَق كــســِر الــضــلــعِ كسٌر ــزوُلوداعُــــَك فـ ــ ـــــــَك ال ي ــي قــلــِب �أّمِ ــُه فـ ــ ل

ــي حــزن انُر  ِلــلــقــيــامــِة  ــى  ــق ــب ــت ــُلَ� ــويـ ــعـ ــُة َوالـ ــ آب ــ� ــ ــك ــ ِلــــرزئِــــَك َوال
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شعبي

)لسان حال العقيلة زينب(

حــزيــنــة اي  ــــرك  ق مـــن  ــويم  ــ ق ــجــل  ــع ابل ابهلل 
الــمــديــنــة ارض  مـــن  �أان  يــّمــه  اي  مـــطـــرود 

ــي ــ ــي ــ ودع ــة  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ احلـ ميّـــــــه  اي  قـــــــويم 
وعيني ــّدي  خـ على  الــلــي  ــوعــي  دم ومسحي 

هالطفوف �أقــصــد  ونــيــيت  ــه  ّ مي اي  مسافر  ــال  ق
الصفوف ــدور  ت وحولي  وحــدي  ــّل  �أظ وهناك 

ــيــوف و�س ــاح  ــرم ب ــدا  ــع ال يقطعونه  وجــســمــي 
ــة ــن ــي ــة وجـــثـــتـــي تــبــقــى ره ــ ــيّ ــ و�أوقــــــــع رم

ــايل تــشــوفــن ــ ــال وحـ ــرب ــك ــري ب ــ ــك حت ــِتـ ريـ
تمسحين ــدك  ــي ب هــامــتــي  ــن  م الــحــجــر  ودم 

تشسيلن ــي  ــل ق مـــن  ويـــي  ــث  ــلّ ــث امل ــم  ــه و�
�أمــيــنــة اي  بـــيـــدك  ــي  ــ ــروح ــ ج وتـــــــــداوي 

وايي حــاضــرة  روحـــك  �أدري  ايلزكيـــّة 

بــلــواي اعــلــى  تبكين  وادري  ايلزكيـــّة 

الماي اشــرب  ومــا  �أنــذبــح  من  ايلزكيـــّة 
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�أقبل  ذ  اإ يــوم،  ذات  جالًسا  كان   P الله ر�ــول  �أنَّ  ــروى  يُ

لّي اي بنّي«، فما زال يدنيه  آه بكى، ثّم قال: »اإ الحسن Q، فلّما ر�

آه  حتّى �أجلسه على فخذه اليمنى، ثّم �أقبل الحسين Q، فلّما ر�

لّي اي بنّي«، فما زال يدنيه حتّى �أجلسه على فخذه  بكى، ثّم قال: »اإ

لّي  »اإ قال:  ثّم  بكى،  آها  ر� فلّما   ،O فاطمة �أقبلت  ثّم  اليسرى، 

فلّما   ،Q المؤمنين �أمير  �أقبل  ثّم  يديه،  بين  ف�أجلسها  بنيّة«،  اي 

لى  لّي اي �أخي«، فما زال يدنيه حتّى �أجلسه اإ آه بكى، ثّم قال: »اإ ر�

الله، ما ترى واحًدا من  جنبه الأيمن، فقال له �أصحابه: اي ر�ول 

اّل بكيت، �أوما فيهم من تُسّر برؤيته؟! فقال P: »والذي  هؤالء اإ

اّيهم لأكرم الخلق  نّي واإ بعثني ابلنبّوة، واصطفاني على جميع البريّة، اإ

لّي  اإ �أحــّب  نسمة  الأرض  وجه  على  وما   ،- وجّل  -عّز  الله  على 

نّه منّي، وهو ابني وولدي، وخير الخلق  فاإ منهم... و�أّما الحسين، 

رّب  وخليفة  المؤمنين،  ومولى  المسلمين،  مام  اإ وهو  �أخيه،  بعد 

الله  وحّجة  المسستجيرين،  وكهف  المسستغيثين،  وغياث  العالمين، 

نجاة  وابب  الجنّة،  �أهل  شسباب  �سّيد  وهو  �أجمعين،  خلقه  على 

نّه منّي، ومن عصاه  الأّمة، �أمره �أمري، وطاعته طاعتي، من تبعه فاإ

نّي لّما ر�أيته تذكّرت ما يُصنع به بعدي، ك�أنّي به وقد  فليس منّي، واإ

لى صدري،  اإ منامه  في  ف�أضّمه  يُجار!  فال  وقبري  بحرمي  ا�ستجار 

لى  آمره ابلرحلة عن دار هجرتي، و�أبّشره ابلشهادة؛ فيرتحل عنها اإ و�
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�أرض مقتله وموضع مصرعه، �أرض كرب وبالء وقتل وفناء، تنصره 

القيامة،  يوم  �أّمتي  �أولئك من �ادة شهداء  المسلمين،  عصابة من 

ليه وقد ُرمي بسهم فخّر عن فر�ه صريًعا! ثّم يذبح كما  ك�أنّي �أنظر اإ

َمْن حوله،  الله P وبكى  ثّم بكى ر�ول  يذبح الكبش مظلوًما«! 

نّي  اإ وارتفعت �أصواتهم ابلضجيج، ثّم قام P، وهو يقول: »اللهّم، 

ليك ما يلقى �أهل بيتي بعدي«. �أشكو اإ

المصيبة

 Q فقبل �أن يخرج االإمام الحسين ،P نعم، صدق ر�ول الله

من المدينة، توّجه نحو قبر جّده ر�ول الله، صلّى ركعتين، وجعل يبثّه 

ه ر�وَل الله  ذا به يرى جدَّ لى �أن غفت عيناه على قبره، واإ شكواه، اإ

ليه ومعه جمع من المالئكة وجمع من الأنبياء  في عالم الرؤاي قد �أقبل اإ

حتّى احتضنه و�أخذ يقبّله، ويقول: حبيب�ي اي حسين، ك�أنّي �أراك عن 

قريب مرّماًل بدمائك، بين عصابة من �أّمتي ال �أانلهم الله شفاعتي يوم 

آن ال تروى. حبيب�ي  القيامة! و�أنت مع ذلك عطشان ال تُسقى وظم�

ليك،  ّن �أابك و�أّمك و�أخاك قدموا عليَّ وهم مشستاقون اإ اي حسين، اإ

جّداه  اي  معك،  جّداه، خذني  اي  يقول:  وهو  بجّده،  الحسين  فتعلّق 

لى الدنيا! لّي ابلرجوع اإ ضّمني في قبرك، اي جّداه ال حاجة اإ

رِيْح الضَّ َهَذا  ِفي  اُه  َجدَّ اَي  ِعْنَدَك  ِني  �أْ�تَرِيْحُضمَّ َزَماِني  بَلَْوى  ِمْن  َجدُّ  اَي  َِّني  عَل
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كََّتيْنَضاَق ب�ي اي جدُّ من فرط الأ�ى ُكلُّ فَسسِيْح فََعَسى َطْوُد الأَ�ى يَْنَدكُّ بَيَْن الدَّ

ِن الَمِشيْبَجدُّ َصْفُو الَعيِْش ِمْن بَْعِدَك اِبلأْكَداِر ِشيْب ابَّ
إ
َو�أَشاَب الهَمُّ َر�أِ�ي قَْبَل ا

َونَِحيْب بَُكاٌء  الَقبِْر  َداِخــِل  ِمــْن  ُحَسيْْنفََعاَل  اَي  َحِبيِب�ي  اَي  اِبفِْتَجاعٍ  ــَداٌء  َوِن

َكْرباََل ِفي  َظاِميًا  ُظلًْما  الَمْوَت  ُمنَْجِداَل�سََتُذْوُق  اَثِواًي  ــا  ــَراَه ثَ ِفــي  َوَ�تَْبَقى 

عاََل ــْد  قَ ِشــْمــٍر  ــِل  الأْصـ ِبلِئْيِم  ــي  ِّ ــ�أن َصْدَرَك الطاهَر اِبلسسَّْيِف يَُحزُّ الَوَدِجيْْنَوَك

ــى ــ ــت ــ لـــــقـــــر الـــــــــر�ـــــــــول امــــــــــن اع

يــــبــــچــــي وعــــــلــــــى جـــــــــــّده انـــحـــنـــى

دان ملّــــــــــــــــن  لــــــلــــــمــــــصــــــطــــــفــــــى 

ــه ــ ــلـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ رايـــــــــــــــــح حــــــســــــيــــــن لـ

يــــــــگــــــــه جيــــــــــــــــــّدي انــــــصــــــونــــــه

ديــــــــنــــــــك �أبـــــــــــــــد مـــــــــا نــــخــــونــــه

يــــــلّــــــمــــــه وجتـــــــــــــــري اعـــــيـــــونـــــه

ــه ــ ــل ــ ــرب ــ ــك ــ ل جــــــــــــــّدي  اي  رايــــــــــــــح 

اخــــــــــــِويت لّك  �أنــــــــــــــه  مـــــــاخـــــــذ 

عــــــــــّبــــــــــاس حـــــــــامـــــــــل رايـــــــتـــــــي

نـــــــريت هللا  مــــــــــن  طــــــــــلــــــــــب  اإ

ــه ــ ــل ــ ــرب ــ ــك ــ ل جــــــــــــــّدي  اي  رايــــــــــــــح 

�اعد الله قلبك �أاب عبد الله! هذه �آخر �اعات له في مدينة جّده 
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لى قبر  ر�ول الله، �آخر لحظات، وّدع قبر �أخيه الحسن، ثّم توّجه اإ

�أّمه فاطمة، جلس عنده، يودعها...

واقف على قبرك اي يّمه وهّمي واقف واّيي

ــداي  اع تذبحني  قبل  بحضنك  ضّميني 

عيناي غفت  مــا  الــدهــر  جــور  مــن  تعبان 

الـــدنـــّيـــه ــه  ــي ــل ع دارت  ــزيـــز  ــعـ الـ ــه  ــ ــ آن �

ــن ــع ــن هتـــمـــل ال ــ ــي َمـ ــ ــاشـــدين ع ــنـ ــّي تـ ــ يـ
ــحــســره عــلــى حسين ــوح وال ــن كـــّل الــبــكــا وال

ــا دمـــوعـــي ــه ــص ــره ب ــهـ ــظـ ــي وتـ ــل ــق ــه ب ــبّـ حـ
ــطــوعــي ابْ فـــي حــبّــه وال اشـــوفـــه  ــور  ــجــب م

ــه انـــرّضـــن ضــلــوعــي ــوع ــل ضــل ــب ــت ق ــ اي ري
ــخــديّــن ــي ال ــنّ ــرت م ــفّ ــع ــّده ات ــ ــبــل خ ومـــن ق

ــه ــّي ــسس ــح وم ــب ــه لّك ص ــاب ــص م ــى  عـ �أبـــــي 
ــه ــّي ــزك ــا الـــزهـــرة ال ــك ــب ــي وا�ـــاعـــد ابل ــكـ �أبـ

الـــغـــارضيّـــه ــب  ــ ــري ــ غ اي  ــده  ــ ــن ــ ت زال  ال 
العين ــّرة  ــ وقـ عـــزيـــزي  اي  يــبــنــي  حــســيــن  اي 

لى داره، عازًما على الخروج من المدينة، يقول الراوي:  ثّم توّجه اإ

لى العراق؛  جاءت �أّم �لمة، قالت له: اي بنّي، ال تحزنّي بخروجك اإ
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نّي �معت جّدك يقول: »يُقتل ولدي الحسين ب�أرض العراق، في  فاإ

نّي  نّي �أعلم ذلك... واإ �أرٍض يُقال لها كربالء«، فقال لها: »اي �أّماه، والله اإ

يقتلني، و�أعرف  �أقتل فيه، و�أعرف من  الذي  اليوم  -والله- لأعرف 

وقرابتي  بيتي  �أهل  من  يُقتل  من  و�أعــرف  فيها،  �أدفــن  التي  البقعة 

وشسيعتي...«.

لى الله -تعالى-، وقالت: اي �أاب  فبكت �أّم �لمة، و�لّمت �أمرها اإ

ليَّ جّدك ر�ول الله P في قارورة،  عبد الله، عندي تربة دفعها اإ

ف�أعطاها الحسين تربة في قارورة �أخرى، و�أمرها �أن تحتفظ بها في 

دًما،  تفوران  ر�أتهما  ذا  فاإ  ،P الله ر�ول  جّده  قارورة  مع  قارورة 

ر�ول  قارورة  مع  ووضعتها  �لمة  �أّم  ف�أخذتها  ُقِتل!  قد  �أنّه  تيقّنت 

.P الله

لى  لى العراق... و�أّم �لمة تنظر كّل يوم اإ و�ار الحسين Q اإ

لى  القارورتين، حتّى كان يوم العاشر من المحّرم، نظرت �أّم �لمة اإ

ذا بهما تفوران دًما! فصاحت: وا ولداه! وا حسيناه! القارورتين، فاإ

في  بني هاشم  النسوة من  اجتمعت  والبكاء،  عال صوتُها ابلنوح 

.Q المدينة عندها، قالت لهّن: �أ�عدنني ابلبكاء على ولدي الحسين

ــوح ــ ــذبـ ــ ــن مـ ــ ــسـ ــ جـــــــــــــاين اخلـــــــــر حبـ اإ
ــفـــوح ــى الـــــــتـــــــرابن مـــسـ ــ ــل ــ ودّمـــــــــــه ع
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ابلـــنـــوح الـــعـــمـــر  وقــــــّي  لـــنـــوحـــن  وهللا 
ــي واتـــــلـــــف الـــــــروح ــ ــون ــ ــي ــ واعـــــمـــــي ع

ــون الـــصـــبـــر وحـــســـيـــن مـــذبـــوح ــ ــل ــ اش

لى المدينة  لى �أن جاء اليوم الذي قِدم فيه االإمام زين العابدين اإ اإ

لى  اإ وصل  الحسين،  ينعى  حذلم  بن  بشر  ودخل  و�أخواته،  بعّماته 

مسجد ر�ول الله، رفع صوته مناداًي:

بها ــم  ــُك ل ُمـــقـــاَم  ال  يـــثـــِرَب  �أهــــَل  ــدراُراي  ــ ــل الــحــســيــُن فــ�أدُمــِعــي ِم ــت ُق

ٌج ــالَء ُمـــَضـــرَّ ــربـ ــَكـ ــُم مــنــُه ِبـ ــس ــج ــاِة يُـــداُرال ــن ــَق ــُه عــلــى ال والـــــر�أُس مــن

كيوم  وكان  والنساء،  الرجال  الناس،  ابلخبر، خرج  المدينة  ضّجت 

.P رحيل ر�ول الله

القامة، على كتفها  ذا ابمر�أة طويلة  �أ�ير، واإ �أان  بينما  يقول بشر: 

طفل رضيع، قالت: اي بشر، �أخبرني عن الحسين Q، فقلت لها: 

�سّيدتي، ولكن من �أنت؟ من تكونين؟

فقالت: اي بشر، �أان �أّم البنين، �أّم �أب�ي الفضل العباس!

فقلت لها: اي �أّم البنين، �أعظم الله لك الأجر بولدك جعفر!

قالت: ما ��ألتك عن جعفر، �أخبرني عن الحسين.

فقلت: �أعظم الله لِك الأجر بولدك عبد الله!

قالت: ما ��ألتك عن عبد الله، اي بشر، �أخبرني عن الحسين.
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قلت لها: �أعظم الله لِك الأجر بولدك عثمان!

قالت: �أخبرني عن الحسين.

قلت: اي �أّم البنين، �أعظم الله لِك الأجر بولدك قمر العشيرة �أب�ي 

الفضل العّباس!

لّما �معت ذلك، وضعت يدها على خاصرتها، وقالت: اي بشر، 

لقد قّطعت نياط قلب�ي، ما ��ألتك عن �أوالدي، �أخبرني عن الحسين!

عند ذلك قلت لها: اي �أّم البنين، �أعظم الله لِك الأجر ابلحسين، 

فلقد خلّفناه ب�أرض كربالء جثّة بال ر�أس.

فصاحت: وا ولداه وا حسيناه...

َهاَمِت وعَلَْمِت انشال الطفل حّماي الضعينه

وا�َمَعْت بشر بن حذلم ينعى ابطراف المدينه

وينه عزيزي حسين  عن  قلّي  بشر  اي  اندته 

حسين حسين اي حسين

قلها عّظم المعبود �أجرك واصبري بهاي الفجيعه

الشريعه بجنب  انيم  الهواشم  بدر  بكربال 

بعينه والسهم انشب  را�ه  افضَخوا  ابلعمود 

حسين حسين اي حسين
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ــعــيــن ــة ال ــعـ ــل دمـ ــم ــه تـــقـــلّـــه ْوِهــــــــْي ت

حسين ــِن  عــ خـــبّـــرنـــي  ــر  ــش ب اي  ابلـــلـــه 

حسين حسين اي حسين

تكفين بغير  كــربــال  ــوادي  بـ ــّل  ض يقوللها 

ــب الـــــــــرّدت ابلـــنـــســـاويـــن ــ ــن ــ بــــس زي

ــن وحــســي ــاس  ــ ــّب ــ ــع ــ ال ــده  ــ ــاق ــ ف رّدت 

حسين حسين اي حسين

جــوا وال  الـــراحـــوا  الأربـــعـــة  �أّم  جــّو�أان  وال  ــنــي  ــّم ــل ت ــا  مـ �أرض  عــقــبــهــم 

ــره والجـــو ــب ــغ ــى ال ــل ــــوا ع ّـَ ــر ون ــهاشــكــث ــّي ــزك ــرا ال ــ ــزه ــ ــى ال ــل ــت دمـــهـــم ع ــع ب

للغاضريّه لن مشوا  اذخرتهم  بدور  �أربعه  �أني 

والله لو رجعوا اي دهري لوفي الندور الـ علّيه

عّباس عون واي جعفر وعبد الله اي عظم الرزيّه

جّيه للبيت  بعد  وما  راحوا  الأوالد  راحت 

ــٌم ــاط ف الــقــيــامــَة  ــرَد  ــ تـ �أْن  ــدَّ  ــ بُـ ــِن مــلــّطــُخال  ــحــســي ــا بــــدِم ال ــهَ ــُص ــي ــم َوق

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة الثالثة

مجلس فاطمة العليلة

القصيدة

ــاِت ــرف ــْن ع ــداِر مـ ــ ــر�ــِم الـ ــُت ل ــكــْي ــراِتب ــب ــع ــِن ابل ــي ــع و�أذريْــــــــُت دمــــَع ال
صبابتي وهــاَجــْت  صبري  ــرى  ُع وِعــــــراِتوابَن  ــَرْت  ــ ــفـ ــ �أقـ دايٍر  ر�ــــــوُم 
ــالوٍة تـ ــْن  مـ خــلَــْت  آايٍت  � ــاِتمـــــدارُس  ــرص ــع ــِفـــُر ال ــْقـ ــزُل وحــــٍي ُمـ ــنـ ومـ
ــٍر ــف وجــع والـــحـــســـيـــِن  ــّيٍ  ــلـ عـ الــثــفــنــاِتدايُر  ذي  ــاِد  ــّجـ ــسـ والـ ــزَة  ــمـ وحـ
ــْت لـــلـــصـــالِة ولــلــتــقــى ــ َ ــان ــ ــازُل ك ــ ــن ــ ــاِتم ــن ــحــسس ــِر وال ــي ــتــطــه ولــلــصــوِم وال
بلقًعا ــَن  ــْح ــب �أص ــِه  ــل ال ر�ــــوِل  الـــحـــجـــراِتدايُر  تــســكــُن  زايٍد  آُل  و�
ــفَّ �أهــلـُـهَــا ـّـتــي خ ــداَر ال ــ ــســ�أِل ال ــواِتقفا ن ــصــل مــتــى َعــهــُدَهــا ابلـــصـــوِم وال
النوى غربُة  بهْم  ْت  شطَّ الألــى  ــاِتو�أيـــَن  ــرق ــت ــف ــي الآفــــــــاِق م ــَن فـ ــيـ ــانـ �أفـ
ــراِت�أفـــاطـــُم لـــْو خــلــِت الــحــســيــَن مــجــّداًل ــشــطِّ فـ وقـــْد مـــاَت عــطــشــااًن ب
ــَدُه ــن ع فـــاطـــُم  الـــخـــدَّ  لــلــطــمــِت  ذًا  و�أجــريــِت دمـــَع الــعــيــِن فــي الــوجــنــاِتاإ
ــ�ي ــدب ــَة الــخــيــِر وان ــن نـــجـــوَم �ــــمــــاواٍت بـــــــ�أرِض فـــالِة�أفــاطــُم قــومــي ايب
فليتني ــراِت  ــ ــف ــ ابل عــطــاشــا  ــوا  ــ ــوفُّ ــ ــيتُ ــات ــِن وف ــي ــَل ح ــب ــْم ق ــه ــي تــوفّــيــُت ف
ــلـــِه راكــــٌب ــراِت�ـــ�أبـــكـــيـــهِـــُم مـــا حــــجَّ لـ ــشــج ال ــى  ــل ع قـــمـــريٌّ  انَح  ومـــا 
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شعبي

ــن مـــــــن طـــيـــبـــه ــ ــي ــ ــس ــ ــهشـــــــــال ح ــ ــب ــ ــي ــ ــه ــ ــه زايـــــــــــــد ال ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ وق
ــاوزيـــــــنـــــــب طــــلــــعــــت بـــهـــيـــبـــه ــهـ ــيـ ــمـ ــحـ ــيـ ــل الـ ــ ــ ـــاض ــ وابـــــــــــو فـ
ــه ــ ــال ــ ــال ابــــــيــــــا ح ــد كــــــربــــ ــ ــصـ ــ ــهقـ ــالـ دمـــــعـــــه عــــلــــى الــــــوجــــــه �ـ
وبــــــعــــــد لــــعــــيــــالــــه يـــســـبـــيـــهـــايــــــــــــــدري هـــــــنـــــــاك قـــــتّـــــالـــــه
ــّدر ــ ــ ــخ ــ ــ ــه ال ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــّريـــــسســـــبـــــ�ي عـ ــ ــحـ ــ ــس والـ ــ ــم ــ ــش ــ ــي ابل ــ ــش ــ ــم ــ وت
ــر ــكّـ ــفـ ــتـ ــاس تـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا الـ ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــاوع ــ ــه ــ ــاري ــ ــب ــ ــي ــ وزجـــــــــــر اتلـــــــــي ال

يروي عبد الله بن �سنان الكوفّي، عن �أبيه، عن جّده، �أنّه قال: 

يومئٍذ  وهو   ،Q الحسين لى  اإ الكوفة  �أهل  من  بكتاٍب  خرجت 

�أاّيم،  ثالثة  لى  اإ �أنظرني  فقال:  معناه،  فعرف  فقر�أه،  ف�أتيته  ابلمدينة، 

لى العراق...  لى �أن صار عزمه ابلتوّجه اإ فبقيت في المدينة، ثّم تبعته اإ

واقفين،  والرجال  ُمسَرجة،  الخيل  فر�أيت  داره،  ابب  لى  اإ ف�أتيت 

وهو  به،  حافّون  هاشم  وبنو  كر�ّي،  على  جالس   Q والحسين

بينهم ك�أنّه البدر ليلة تمامه وكماله، ور�أيت نحًوا من �أربعين محماًل.

قال: فعند ذلك �أمر الحسين Q بني هاشم ب�أن يُْرِكبوا محارمهّن 

على المحامل...

المصيبة

 ،Q الحسين دار  من  خرج  قد  بشاّبٍ  ذا  واإ �أنظر  �أان  فبينما 
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وهو  الطالع،  كالقمر  ووجهه  عالمة،  خّده  وعلى  القامة،  طويل  وهو 

ذا ابمر�أتين قد خرجتا من الدار، وهما  يقول: تنّحوا اي بني هاشم، واإ

ماؤهما،  تجّران �أذايلهما على الأرض حياًء من الناس، وقد حفّت بهما اإ

لى محمل من المحامل وجثا على ركبتيه، و�أخذ  فتقّدم ذلك الشاّب اإ

�أّما  فقيل:  عنهما،  الناس  بعض  فس�ألت  المحمل،  و�أركبهما  بعضديهما 

حداهما فزينب والأخرى �أّم كلثوم بنتا �أمير المؤمنين، فقلت: ومن هذا  اإ

الشاب؟ فقيل لي: هو قمر بني هاشم العّباس بن �أمير المؤمنين، ثّم 

ر�أيت ابنتين صغيرتين ك�أّن الله -تعالى- لم يخلق مثلهما، فجعل واحدة 

مع زينب، والأخرى مع �أّم كلثوم، فس�ألت عنهما، فقيل لي: هما �كينة 

وفاطمة ابنتا الحسين Q، ثّم خرج غالم �آخر ك�أنّه البدر الطالع، 

فس�ألت عنه، فقيل لي: هو علّي الأكبر بن الحسين Q، ثّم خرج 

غالم ووجهه كفلقة القمر، ومعه امر�أة، فس�ألت عنهما؟ فقيل لي: �أّما 

الغالم فهو القا�م بن الحسن المجتب�ى، واالمر�أة �أّمه، ثّم خرج شابٌّ 

وا عن حرم �أب�ي عبد  �آخر، وهو يقول: تنّحوا عنّي اي بني هاشم، تنحَّ

الله، فتنّحى عنه بنو هاشم، فس�ألت عنه؟ فقيل لي: هو زين العابدين 

بن االإمام، ثّم �أركبوا بقيّة الحرم والأطفال على المحامل، فلّما تكاملوا، 

بني  قمر  �أين  كتيبتي؟  كبش  �أين  �أخي؟  »�أين   :Q االإمام اندى 

 :Q هاشم«؟ ف�أجابه العّباس: لبَّْيك لبَّيك اي �سّيدي، فقال له االإمام

ليه، وقد حفّت به  »قّدم لي -اي �أخي- جوادي«، ف�أتى العّباس ابلجواد اإ
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بنو هاشم، ف�أخذ العّباس بركاب الفرس حتّى ركب االإمام، ثّم ركب بنو 

هاشم، وركب العّباس، وحمل الراية �أمام االإمام. 

ــم ــيـ ــشسـ ــةيــــــوم الــــــــذي راعــــــــي الـ ــ ــلـ ــ ــراحـ ــ ــّد الـ ــ ــ ــش ــ ــ �أنـــــــــــــوى ي

ــرم ــحـ ــلـ لـــــهجــــــــاب الــــمــــحــــامــــل لـ ــد اإ ــ ــي ــ كـــــل فـــــــرد وّجــــــــه ح

ــســم ــت ــب ــد زيــــنــــب م ــنـ ــعـ عــــــّبــــــاس راعــــــــــي الـــمـــرجـــلـــةطـــــب لـ

عـــلـــي مــــهــــجــــة  اي  قــــــومــــــي نــــــــــــروح الــــكــــربــــالقــــالــــلــــهــــا 

ــه مـــحـــمـــلـــي ــــ ـــوي ـــ ايهــــــــــو الــــــــــــذي يـــتـــكـــفّـــلـــهقــــالــــتــــلــــه خ

ــا عــــيــــنــــاك ابــــشــــري ــ ــه ــ ــل ــ ــال ــ �أمـــــــــــــــرك نــــــــــود نـــتـــمـــثّـــلـــهق

مناديًة  يسمع  به  ذا  واإ قلياًل،  الحسين  َرْكــُب  مشى  ن  اإ وما 

وراءه،  الحسين  التفت  هنيهة،  �أمهلني  حسين،  اي  �أبه  تناديه: 

لعيائها  �لمة  ّم  �أ مع  تركها  قد  وكان  العليلة،  فاطمة  ابنته  بها  ذا  فاإ

لى صدره، قال  اإ ليها، ضّمها  اإ �أمر الركب ابلوقوف، نزل  ومرضها، 

بلى  قالت:  المدينة«،  في  ابلبقاء  �أوِصِك  لم  �أ فاطمة،  »بنيّة  لها: 

منكم،  خاليًة  الداير، ووجدتها  لى  اإ عندما رجعت  لكنّي  بتاه،  �أ اي 

الدار،  هذه  في  وحدي  تتركني  فال  عينَي،  في  الدنيا  �أظلمت 

عّمك  لِك  بعُث  �أ مقّري،  لى  اإ وصلُت  ذا  اإ فاطمة،  »بنيّة  لها:  قال 

ّن  اإ به،  �أ اي  ال  ال  قالت:  لينا«،  اإ فيحملك  عليًّا  �أخاك  �أو  العّباس 

اليوم! بعد هذا  بكم  لقاء  ب�أن ال  تحّدثني  نفسي 
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وايك خــــــــذنــــــــي  ــه  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــه فــــــرقــــــاكيـ ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ مـــــــــا اح

ااّيك بـــــــال  الــــعــــيــــشــــة  العليلة(شـــــــي  )مــحــتــاره  تشسيله  ال  ضعنك 

ــهخـــــــــوفـــــــــي عـــــــلـــــــى رقـــــــيّـــــــة ــ ــّي ــ ومـــــــــا يــــــعــــــود خــــــويــــــة ل

العليلة(ونـــــــــتـــــــــالقـــــــــى بـــــــعـــــــزيّـــــــة ــاره  )مــحــت يــزيــلــه  مــيــن  هــّمــي 

ــي ــذونـ ــه حــســيــن وايكــــــم خـ ــويـ ــبـ ــييـ ــون ــي ــي يـــعـــمـــن ع ــ ــل ــ عــقــبــكــم ايه

ــي ــون ُّ ــل ــخ ت ــن ال  ــوطـ لـ بـــهـــا  ــم يــلــظــم ابلـــســـّموحــــــدي  ــسـ ــجـ ــة والـ ــل ــي ــل ع

ذا  حاول الحسين �أن يبيّن صعوبة السفر عليها، و�أنّهم �يـ�أتون بها اإ

ا�ستقّر بهم المقام، وجاءت لهم الأاّيم بما يتمنَّون ويرجون.

لى هودج، ومن  اإ ثّم �ار الركب الحزين، وهي تنتقل من هودج 

ليها و�أرجعتها  اإ �أّم �لمة  لى محمل، تتوّ�ل وتبكي، فضّمتها  اإ محمل 

لى البيت. اإ

ــه ــاضــريّ ــغ يل عفتني  ورحــــت لـــرض ال

ــه ــّي ــه ورق ــل ــذت عــبــد ال ــ يل عفتني  وخ

ــه ــّي ــل مــسس ــك ــس انـــــوح ب يل عفتني  بـ

ــاحــه ــن ــم ب ــل  ــيـ ــلـ الـ ــر  ــ ــه ــ يل عفتني  ا�

ــه ــت راحـ ــف ــا ش يل عفتني  والــــــدي مـ

ــاحــه يل عفتني  طـــيـــر مــتــكــّســر جــن
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�أبيها،  عن  خبًرا  تنتظر  الدار  �أمام  يوم  كّل  تجلس  وكانت  قالوا: 

والشوق  الذكرايت،  بها  وتعود  البيت،  زوااي  لى  اإ تنظر  بها  وك�أنّي 

لى �أهلها! والحنين اإ

ــي َمــعــاُكــم ــ ــْذنـ ــ ارَجـــــــِع ْوِخـ آه َيبويه  � 

ــم ــالكـ ــة �أايمــــــــي بَـ ــ ــَب ــ ــْع ــ َص آه يبويه  �

اْبَجَفاكم تِْشفى  مــا  ْجــروحــي  آه يبويه  �

لى المدينة، لكن كيف  لى �أن رجعت قافلة الحسين من العراق اإ اإ

اّل االإمام زين  رجعت؟ رجعت بال �سّيدها وشسّبانها، خاليًة من الرجال اإ

العابدين Q وخلفه عّمته المسبيّة؟!

لى دار الحسين، هذه الدار التي  �أان حّر قلب�ي لزينب لّما وصلت اإ

تراها  خوتها؟  اإ �أين  �أّمها؟  �أين  �أبوها؟  �أين  جّدها؟  �أين  فيها،  تربّت 

خالية من �أهلها... 

اخويه حسين وينه  اخويه  وينه  اخويه  وينه 

اخويه حسين وينه  اخويه  وينه  اخويه  وينه 

الـــلـــيـــل بـــــســـــواد  اّمــــــــي  بـــــن  بــــــس اقـــــعـــــد بـــــو�ـــــط الــــــــداراي 

ــوة ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــّر ااّيمـــــــــنـــــــــا الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا زغـــــــارتـ ــ ــ ــنّ ــ ــ واذكـــــــــــــر يـــــــــوم ك

لـــــجـــــوانـــــح حـــــيـــــدر الــــــكــــــّرارمــــــن حــــضــــن �أّمـــــــــــي الـــــزهـــــرا

ــي الــــيــــوممــــــــن واحــــــــــــد لـــــعـــــد واحــــــــد ــ ــض ــ ــق ــ ــن ن ــ ــ ــروري ــ ــ ــس ــ ــ م
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حسين اخويه  راح  اخويه  راح  اخويه  راح 

حسين اخويه  راح  اخويه  راح  اخويه  راح 
ــي ــ ــرنـ ــ ــذكّـ ــ بــــصــــبــــااناشــــــمــــــا �أنـــــــســـــــى تـ خــــــــويــــــــه  دراة 
ايلــــــغــــــالــــــي وايك  آان  واّيان� الـــــحـــــســـــن  واخــــــــــــــوان 
ــيـــل ــلـ ــام الـ ــ ــنـ ــ ــى و�ـــــــــــاده نـ ــ ــل ــ فــــــرحــــــانــــــهع وايك  آان  �
ــي الــــنــــومومــــــــــن يــــقــــبــــل صـــــبـــــح ابكـــــر ــ ــض ــ ــق ــ ــن ن ــ ــ ــروري ــ ــ ــس ــ ــ م

حسين اخويه  راح  اخويه  راح  اخويه  راح 

حسين اخويه  راح  اخويه  راح  اخويه  راح 

جاءِت العليلة تس�أل عّمتها عن �أبيها، ولسان حالها:

حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 

حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 
ــاك ــ ــسـ ــ �أنـ تــــريــــدنــــي  كـــــــان  ــيان  ــ ــن ــ ــي ــ وابـــــــطـــــــِل الــــــنــــــوح وون
ــ�ي ــبـ ــلـ خــــــــــذ ذكــــــــــــراك مــــــن قـ ــياإ ــن ــي واخـــــــــذ صـــــورتـــــك مـــــن ع
وايك ــت  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ ــي�أاّيِم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ �أانغـــــــــــيـــــــــــك وتـ
ــة عـــنـــدي ــ ــشـ ــ ــايـ ــ ــحشــــــســــــّوي وعـ ــ ــبـ ــ �أشسـ ــت  ــ ــ ــوق ــ ــ ال ذاك  ــن  ــ ــ م

حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 
حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 

ــا ــه ــِل ــ�أه ــازُل كـــانـــْت نــــيّــــراٍت ب ــ ــن ــ ــاُمم ــتَـ ــا غـــبـــرٌة وقَـ فـــ�أضـــَحـــْت عــلــيــهَ
ــا ــهَ ــِل ــ�أه ب اّل  اإ ــداُر  ــ ــ ال ــزاُن  ــ ــ تُ ال  �الُم�أال  الحسيِن  بعِد  من  ــداِر  ال على 

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة الرابعة

مجلس الوصول إلى كربالء

القصيدة

الفال �أرجــــاَء  ــجــوُب  ي الحسيُن  ــالهــذا  ـ ــِن الــمــديــنــِة غــاضــًبــا قـــْد ُرّحِ وعـ

ُمقباًل يمشي  ــطِ  ــب ــسس ال ــواُد  ــ ج ــَن  ــي المذهالب الــوقــوَف  يــقــُف  بــِه  ذا  واإ

ًبا متعّجِ المصطفى  ــطُ  ــب �س مسائالفــيــحــاُر  ــاِن  ــك ــم ال ــِن  ــ وع لــوقــوِفــِه 

نينوى ــذي  هـ الأصـــحـــاُب  ــالفــيــجــيــُبــُه  ــرب ــفـــوُف وك والـــغـــاضـــريـــُة والـــطـ

ــاَل فــهــاهــنــا ــ ــرح ــ ــوا ال ــّطـ مغّسالانداُهـــــــُم حـ ــاِء  ــدمـ ابلـ ــادَة  ــه ــش ال ــى  ــق �أل

ــا فــاعــلــمــوا ــْم جــمــيــًع ــُك ــلُ ــات ــق وهــنــا دمـــاان �ـــوَف تـُـســفــُك ابطالوهــنــا م

ــُح هــاهــنــا ــذبـ ــاُل تـ ــ ــف ــ تُقتالوكـــذلـــَك الأط �أْن  يقتضي  ــٍب  ذنـ غــيــِر  مــن 

ــا ــن ــاِم ــخــي ب ــدا  ــِعـ ــلـ لـ انٌر  ــبُّ  ــ ــش ــ ــْد عالوت ــ ــِل ق ــائ ــض ــف ــا ابل ــتً ــي ــدَّ ب ــه ــت ِل

ــســاؤان ــ�ى لـــلـــدعـــّيِ ن ــب ــسس ــتُ المالوهــنــا � على  ابلسسياط  ضــراًب  وتـُـســاُق 

ــضــرَب زيــنــبًــا ــت ْت ل ــٌد ُمـــــدَّ ـت يـ ــواكــالُشــلّـَ ــًة بـــْل والــــــرابَب ث ــن و�ــكــي



36

شعبي

ــا ــنـ ــلـ �أهـ داير  ــة  ــ ــن ــ ــدي ــ امل ــن  ــ مـ طـــلـــعـــنـــا 
وبـــــــخـــــــوف عــــنــــهــــا بــــلــــيــــل شـــلـــنـــا

ولـــــــــكـــــــــربـــــــــال ملّـــــــــــــــن نـــــزلـــــنـــــا
ــب لــــيــــنــــا خـــذلـــنـــا ــ ــتـ ــ كـــــــل مـــــــن كـ

ويــــــــــن ابــــــــويــــــــه يـــــــشـــــــوف ذلــــنــــا
ــت يـــحـــلـــنـــا ــ ــك ــ ــل ــ ــم ب ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــن احـ مـــــ

مشّغرة النشامة  ــك  ذي ــاف  ــي وا�س طلعنا 

وورا قـــــــــّدام  الـــظـــعـــن  ــن  ــيـ ــطـ ــايـ حـ

ــره ــحــّي م ارّد  ــوم  ــيـ الـ يـــرضـــى  ــون  ــلـ اشـ

ــوم صــوتــي ــي ــل ــع ل ــم ــد � ــا حـ ــي مـ ــ ــي�أنـ ــوت اخ ــقــد  ــف ب ــي  ــواكـ بـ ــع  ــبـ اشسـ راح 

مـــوتـــي ــيـــن  حـــسـ قـــبـــل  لـــيـــت  ــيــوتــياي  ب ــب  ــه ــن ت ــدا  ــعـ لـ ــوف  ــ شـ وال 

ــون عــنّــي ــكـ ــحـ ــيـ ــب الـ ــ ــن ــ ــي�أنـــــــي زي ــنّ ــايـــب مــــا �ــل ــصـ ــمـ �ــلــيــت الـ

ــي ــنّـ ــمـ ــن عـــلـــى عـــيـــونـــي وعـ ــ ــزل ــ ــر �ســـنّـــين ــ ــن زغـ ــ ــة م ــت ــي عـــســـانـــي م

ــي ــ ــّن ــ ــن ــ ــي دوه ــ ــ ــوت ــ ــ ــب اخ ــ ــاي ــ ــص ــ م
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اّمــــــــي ايبــــــــــن  وايك  آنـــــــــــــه  ــن واحـــــــــــــد تــــغــــّذيــــنــــا� ــ ــبـ ــ ــلـ ــ بـ
ايبــــــــــــن اّمـــــــــــــــي تـــــربّـــــيـــــنـــــاوابـــــيـــــت الــــــزهــــــره والــــــكــــــّرار
ــك  ــلـ ــفـ ــاوصـ شـ ــر  ــ ــم ــ ــع ــ ال ــهوراح  ــنـ ــيـ ــنـ اشــــــلــــــون تــــقــــّضــــت �سـ
تــــــزيــــــد مــــــصــــــابــــــ�ي وهـــــّمـــــيمــــــــا اقــــــــــــــدر تـــــــــــون يــــّمــــي
ــدك وحــــيــــدة شــلــون�أخـــــــــــاف تـــــــــروح ايبــــــــن اّمــــــي ــ ــع ــ واظـــــــل ب

وتــــــتــــــشــــــّمــــــت �أعـــــــاديـــــــنـــــــا

ــال بــشــروا بــالاي ــرب ــذي ك ــان هـ المناايان كـ ــات  ــالم ع الحـــت  تـــرى  ــوا  ــزل ن

ظمااي نقضي  هالنهر  بــجــانــب  ــغــبــره �ليبهوالزم  ال عــلــى  ــزان  ــاي جــن وتــبــقــى 

خرج االإمام الحسين Q من حرم جّده ر�ول الله P ملتجئًا 

ليه يزيد  لى حرم الله -تعالى-، ومع ذلك لم يتركه �أعداؤه، بل دّس اإ اإ

 Q بن معاوية ثالثين جا�وً�ا، و�أمرهم �أن يقتلوا االإمام الحسين

ولو كان معلّقًا ب�أ�ستار الكعبة.

وحرمة  الدين  هذا  يحفظ حرمة  �أن   Q الحسين االإمام  �أراد 

مقّد�اته؛ لذا خرج من مكّة المكّرمة يوم التروية لثماٍن مضين من 

 Q ذي الحّجة �سنة �ستين للهجرة قبل �أن يعلم بقتل مسلم؛ لأنّه

خرج من مكّة في اليوم الذي ُقتل فيه مسلم.

لى العراق، قام خطيًبا،  وروي �أنّه لّما عزم Q على الخروج اإ

مخطّ  آدم  � ولد  على  الموت  »ُخطّ  وقال:  عليه،  و�أثنى  الله  فحمد 

لى  لى �أ�الفي اشتياق يعقوب اإ القالدة على جيد الفتاة، وما �أولهني اإ
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تقّطعها عسالن  ب�أوصالي  ك�أنّي  القيه،  �أان  مصرع  لي  وَخيٌْر  يو�ف! 

و�أجربة  �أكراًشا جوفًا،  منّي  فيملأن  وكربالء،  النواويس  بين  الفلوات 

ُ�غًبا، ال محيص عن يوم ُخطّ ابلقلم، رضا الله رضاان �أهل البيت، 

 P نصبر على بالئه ويوفّينا �أجر الصابرين، لن تشّذ عن ر�ول الله

لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقّر بهم عينه، وينجز 

بهم وعده، �أال من كان ابذاًل فينا مهجته، وموّطنًا على لقاء الله نفسه، 

ن شاء الله -تعالى-«. نّني راحل مصبًحا اإ فليرحل معنا، فاإ

المصيبة

وروي �أنّه Q قال البن عّباس قبل رحيله: »ما تقول في قوم 
وتركوه  نبيّهم من وطنه وداره وقراره وحرم جّده،  بنت  ابن  �أخرجوا 
لى جوار، يريدون بذلك  خائًفا مرعواًب ال يسستقّر في قرار، وال ي�أوي اإ
قتله و�فك دمائه، لم يشرك ابلله شيئًا«، فقال له ابن عّباس: ُجعلت 
لى الكوفة، فال تسر ب�أهلك  ن كان ال بّد من السير اإ فداك اي حسين! اإ

ونسائك.

عليهّن  آمن  � وال   ،P الله ر�ول  ودائع  نّهّن  اإ العّم،  »ايبن  فقال: 

�أحًدا، وهّن ال يفارقنني«.

يقول ابن عّباس: فسمعت ابكيًة من وراء الحسين تقول: »ايبن 

عّباس تشير على شسيخنا و�سّيدان �أن يخلّفنا هاهنا ويمضي وحده؟! 
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ال والله، بل نحيا معه ونموت معه، وهل �أبقى الزمان لنا غيره؟!«. 

فبكى ابن عباس بكاًء شديًدا، وجعل يقول: يعّز -والله- عليَّ فراقك 

ايبن العّم!

المسير في  ا  مجدًّ ب�أهله  السسبط  ويشيربينما  ويــدعــو  ينعاهم  الــهــاتــف  ذا  واإ

تسير ــاايهــم  ــن م مــطــاايهــم  قــــّدام  ّن  ذ وقف المهُر الذي تحت الحسيناإ �اعًة اإ

لّما وصل �أرض كربالء، توقّف جواد الحسين Q من تحته، 

يمينًا  واحدة  خطوة  تحته  من  ينبعث  فلم  �آخر،  وركب  عنه  فنزل 

وشمااًل، ولم يزل يركب جواًدا بعد جواد، وهو على هذه الحال، فلّما 

ر�أى االإمام Q ذلك الأمر الغريب، قال: »اي قَوم، ما يُقاُل ِلهَذِه 

الأْرِض؟« قالوا: �أرض الغاضريّة، قال: َهْل لَهَا اْ�ٌم غَيُْر هذا؟ قالوا: 

تسّمى نينوى، قال: »َهْل لَهَا اْ�ٌم غَيُر هذا؟« قالوا: تسّمى شاطئ 

الفرات، قال: »َهْل لَهَا اْ�ٌم غَيُْر هذا؟« قالوا: تسّمى كربالء.

من  بك  �أعوذ  نّي  اإ »اللهّم،  وقال:  الصعداء،  مــام  االإ فتنفّس 

ُمناُخ  َواللِه  فَهاُهنا  تَْرَحلُوا؛  َوال  ِقُفوا  قال:  ثّم  والبالء،  الكرب 

َحريِمنا،  َهْتُك  َواللِه  َوهاُهنا  ِدمائِنا،  َ�ْفُك  َواللِه  َوهاُهنا  ِركاِبنا، 

ْطفاِلنا، َوهاُهنا َواللِه  وهاُهنا َواللِه قَْتُل ِرجاِلنا، َوهاُهنا َواللِه َذبُْح �أ

ُخلَْف  َوال  اللِه،  َرُ�وُل  َجّدي  َوعََدني  ُّْربَِة  الت َوِبهِذِه  ُقُبوُران،  تُزاُر 

.»P ِلَقْوِلِه
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نجيبه اتحيّر  بكربال  ــر�ــول  ال واندى اش ا�م هالقاع اي ليوث الحريبه�ســبــط 

الغاضراّيت ا�مها  السّجاد  يبو  الفراتقالوا  شــطّ  الخاليق  عند  ا�ــم  والها 

الــســادات �ســّيــد  اي  والعقر  نينوى  لهيبهمــع  يسعر  ــحــزن  ال مــن  وقلبه  قلهم 

صناديد اي  هــذي  غير  ا�مها  اش  قالوا تسّمى الطفوف وكربال ايبن الأماجيدابلله 

ريد ما  الأرض  هــذي  غير  نــزلــوا  اإ لهالمصيبةقلهم  تــسســتــعــّد  لــزيــنــب  وقـــولـــوا 

فصاحت زينب: وا �أخاه وا حسيناه!

والــــبــــالفــــــــي كـــــــربـــــــال حـــــــــــّل الــــبــــال الــــمــــصــــايــــب  �أرض 

ــور ــ ــح ــ ــن ــ ــال حـــــــــّز ال ــ ــ ــرب ــ ــ ــي ك ــ ــ الـــــصـــــدورفـ رّض  كـــــربـــــال  فــــــي 

ــدور ــ ــخـ ــ ــب الـ ــ ــل ــ ــال � ــ ــربـ ــ ــي كـ ــ ــ والــــبــــالف الــــمــــصــــايــــب  �أرض 

ــم ــ ــري ــ ــح ــ ــمفــــــي كـــــربـــــال �ــــلــــب ال ــريـ ــكـ ــوا الـ ــعـ ــطـ ــقـ فـــــي كــــربــــال يـ

والــــبــــالفـــــي كــــربــــال يــــضــــربــــوا الــيــتــيــم الــــمــــصــــايــــب  �أرض 

ن كانت هذه حالهم يوم نزولهم في كربالء، فما حال زينب  �أقول: اإ

خوتها على رمضاء كربالء، بال  خوتها، �أوالد اإ يوم خروجها منها، ترى اإ

غسل وال كفن وال دفن...

ــم ــ ــا�ـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــل ــ ــ وعــــــــلــــــــى الــــــــــثــــــــــرى انيـــــــممــــــــــــــــّروا ع

هــــــاشــــــم بــــــــنــــــــي  خــــــــلــــــــهــــــــم يـــــــــزفّـــــــــونـــــــــهاندوا 

ــرمـــــــــــــــــّروا عــــــلــــــى الأكـــــــبـــــــر ــ ــفّ ــ ــع ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــثــــــــرى م



41

حــــــيــــــدر بــــــــنــــــــي  خـــــــلـــــــهـــــــم يــــــشســــــيــــــلــــــونــــــهاندوا 

راسمـــــــــــــــّروا عـــــلـــــى الـــــعـــــّبـــــاس بــــــــــــــال  جــــــــــــثّــــــــــــة 

انس اي  الـــــصـــــبـــــر  ــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ نـــــــمـــــــشـــــــي وتـــــــخـــــــلّـــــــونـــــــهشـ

ــيمــــــــــــروا عـــــلـــــى ابــــــــــن اّمــــــــي ــ ــرمـ ــ وعـــــــلـــــــى الـــــــــثـــــــــرى مـ

عــــــّمــــــي بــــــــنــــــــي  ــهاندوا  ــ ــ ــون ــ ــ ــع ــ ــ ــي ــ ــ ــشس ــ ــ خـــــــلـــــــهـــــــم ي

ــان ــ ــش ــ ــط ــ ــع ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــثــــــــرى عــــــــراينمــــــــــــــّروا عـــــلـــــى ال

عـــــــــــدانن بـــــــنـــــــي  خــــــــلــــــــهــــــــم يـــــــدفـــــــنـــــــونـــــــهاندوا 

�أرادت O �أن ترمَي بنفسها من على ظهر انقتها، فناداها االإمام 

السّجاد: عّمة زينب، ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، وّدعي �أخاِك 

ليه... من على ظهر الناقة؛ قالوا: فجعلت تطيل النظر اإ

ــرّوة ــ ــا عـــنـــدك م الأخـــّوةخـــويـــه ال تـــقـــول مـ ضّيعتي  اخــتــي  اي  تــقــول  وال 

قــــّوة حــســيــن  اي  مـــــ�أخـــــوذة  �ـــّوه�أان  اش  ــّيـــه  بـ الــشــمــر  وتــــــدري 

ــّوه ــ ــل ــ ــي ت ــ ــون ــ ــت ــ ــى م ــ ــل ــ ــه ع ــ ــوطـ ــ �ـ

لى �أخيها �أب�ي الفضل العباس، عاتبًة  لى كفيلها، اإ  وك�أنّي بها تلتفت اإ

اندبًة!
ردان قــــــوم  جـــبـــتـــنـــا  ــاس  ــ ــّبـ ــ عـ ــداناي  ــ ــن ج ــ ــ ــة وطـ ــ ــن ــ ــدي ــ ــم ــ ــد ال ــنـ ــعـ لـ
ــدان ــوحـ ــشــي الـ ــم ــ�ي مــنــا�ســبــة ن ــهـ ــردانمـ ــ ــة ت ــربـ ــغـ ــ�ي مـــنـــا�ســـبـــة الـ ــ ــه ــ وم
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ــايت ــ ــب ــ ــة وع ــ ــمـ ــ ــت اخلـ ــ ــ ــرق ــ ــ اح اي بو فاضل 

وخــــــــــوايت آان  � حــــــــايــــــــره  اي بو فاضل 

حـــيـــايت ــت  ــ ــاع ــ ض الأخـــــــــو  اي  اي بو فاضل 

ــن ويــــــن �أجـــيـــبـــه ــ ــر مـ ــ ــصـ ــ والـ يقولوا صري 

ــه ــب ــي ــب ــفـــــــارق ح احشـــــــــاهل الـــــ يقولوا صري 

ــه ــبـ ــريـ املــــــــــــدّل صــــــــــارت غـ يقولوا صري 

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال

ــل ــودج يــحــر�ــونــي الأهـ ــه ــال مثلجــيــت ع اروع  صـــرت  ــون  ــص وال ــخــدر  ابل

ــدي مــحــامــي مــا يضّل ــن ــضــّل ع البطلمــا ي ــاس  ــّب وع حسين  اعـــوف  بيك 

ِوِيسسبيني حرمله

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال

يسلبوه ــرضــوا  ت ــرا  ــزه ال �ــتــر  �أبــوهشــلــون  الــلــي علي حــيــدر  ــوا  ّ ــذل شــلــون ي

ــادي يــضــربــوه ــ ــ ــوهمــتــنــي ابلـــســـوط الأعـ رعـ ــا  مـ ــبــه  وعــجــي الــلــه  ــر  �ــت آان  �

�بيّه ومكبّله

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال
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ــهــا اشــعــجــب ــي ــي تــحــرق ــام ــي السببكـــربـــال خ شــي  �ــبــيـّـه  ــشــي  �أم ولليسر 
ـَـَســب ن لــيــنــا  ــ�ي  ــب ــن ال واي  نسيتي  طلبلــو  ــد  فـ ــن  ــك ل وايك  عـــنـــدي  آان  �

تستريني ابلفال

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال

�أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال �أوياله اي كربال

ــْت ــانَـ ــبـــُل كـ ــاُلهـــــذِه زيـــنـــٌب ومـــــْن قـ ــ ــرح ــ ــطُّ ال ــ ــَحـ ــ ــا داِرهـــــــــا تُـ ــنـ ــِفـ بـ

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة الخامسة

مجلس مسلم بن عقيل

القصيدة

مسلٍم بمنهِج  خـــْذ  ا  ــزًّ عـ شــئــَت  ْن  ــكــارِم هــاشــُماإ ــم ــل ــُه ل ــْت ــم ــْد ن ــْن قـ ــ َم

ــا ــُه انئــًب ــن ــطُ ع ــب ــسس ــاُه ال ــف ــِد اصــط ــق حــا�ــُمل هـــَو  للشقا  ـــّقٍ  ح وحــســاَم 

ــْت جــنــُد الشقا ــلَـ �أر�ـ ــا  ــّم ل ــاَل  ــُمُمـــذ قـ ــ ــا قـــلـــُم الـــضـــاللـــِة راق ــه ــا ل ــًب ــت ك

فيكُم ــيــتــَي  ب �أهــــِل  �أكـــبـــَر  ــُت  ــلـ حاكُم�أر�ـ هــَو  القضا  فصِل  وفــي  حكًما 

ــا مــتــزاحــُمقـــْد ابيــعــْتــُه ومــــْذ �أتــــى شســيــطــانـُـهــا ــهَ ــُع ــم لـــيـــه وج ــْت اإ خـــفّـَ

ــرًدا ــف ــِة م ــ ــ ــي الأزقّ ــصــاَع مــســلــُم ف ــان ــُمف ــســال ــبـــْعـــُه م ّـَ مـــــتـــــرّدًدا لـــم يـــت

الظما مـــَن  الـــفـــؤاِد  ملتهَب  ــُه  ــرتْـ َ�ــاِجــُم�أ�ـ ــٌع  ــ َدْم ــاِت  ــن ــَوَج الْ ولـــُه على 

لــِقــْي ــا  م يُـــاَلقـــَي  �أْن  حسينًا  ــاِرُميبكي  ــَح ــاَح مــنــُه َم ــَب ــُت ــْدِرِهـــم فَ ــْن غَـ م

الـــ مـــَن  يُـــرمـــى  لــمــســلــٍم  ــاُه  ــت ــف ــه راحــُموال يحنو  ولــيــَس  الــمــشــوِم  قصِر 

َمن جسُم  جهًرا  الأ�ـــواِق  في  تُــْنــِمــيــِه لــلــشــرِف الــصــراحِ ضــراغــُمويـُـجــرُّ 

الـــ ف�أ�سبَل  الحسيَن  مقتلُُه  هــدَّ  الــُمــلــّمــِة كاظُمقــْد  ــدى  ل ــراِت وْهـــو  ــب ع



45

شعبي

عيونها حــمــيــدة  ــبــحــت  شس ــاعـــالـــدرب  ــه ــبــشــرون ــة الأبــــــو ي ــي ــج ــكــت ب ــل ب

انفطر داّللــــي  ــاس  ــن ــال ه اي  عـــــادة الـــغـــايـــب يـــــرّد مـــن الــســفــروتــصــيــح 

خبر مـــنّـــه  ــا  ــ جـ اإ ــا  ــ وم �أبـــويـــه  تــلــومــونــهــاراح  ــوّن ال  ــ تـ ــن  ــى مـ ــل ــك ــث وال

ــرة ــاضـ حـ ــدة  ــيـ ــمـ حـ اي  انّـــــــك  جرىلــــو  اللي  شو  ابلأبــو  عينك  تشوف 

ــوف مـــــوّذره ــيـ ــسسـ ــّر الـ ــحـ ــهــاجــثّــتــه بـ ــوا يــســحــبــون ــ ــام ــ وابلـــــشـــــوارع ق

ويـــنـــه ويــــنــــه  عــــّمــــي  اي  ــســاع وينهتـــقـــلّـــه  ال ــه  ــوي �أب ــســاع  ال عــّمــي  اي 

علينه رّد  مــا  غيبته  مــن  ويــنــه  ــلــه  ــنــهوال ــمــدي ــه ابل ــت ــي ــه واهـــــل ب ــامـ ــمـ واعـ

ــا وجـــــــرت عــيــنــه ــهـ ــلـ ــالـ ــهوالــــلــــه قـ ــنـ ــزيـ حـ اي  انــــــذبــــــح  �أبــــــــــــوك 

ر�ول  �ــ�أل   Q المؤمنين �أمير  �أّن  عّباس  ابــن  عن  روي 

نّي -والله-  نّك لَتحّب عقياًل؟«، قال: »اإ الله P: »اي ر�ول الله، اإ

ّن ولده لمقتوٌل  �أب�ي طالب له، واإ لأحبّه حبّين؛ حبًّا له وحبًّا لحّب 

في محّبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين، وتصلّي عليه المالئكة 

قال:  ثّم  الله P حتّى جرت دموعه،  بكى ر�ول  ثّم  المقّربون«،  

لى الله �أشكو ما تلقى عترتي من بعدي«. »اإ

لى  بلى، �أر�ل االإمام الحسين Q مسلم بن عقيل �فيًرا له اإ

لى �أهلها كتااًب، من جملة ما قاله لهم فيه: »وقد بعثت  الكوفة، وكتب اإ
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ليَّ  ليكم �أخي، وابن عّمي، وثقتي من �أهل بيتي، و�أمرته �أن يكتب اإ اإ

ليَّ �أنّه قد �أجمع ر�أي َملَئكم وذوي  بحالكم و�أمركم ور�أيكم، فاإن كتب اإ

الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت عليَّ به ر�لكم، وقر�أت في 

ن شاء الله«. كتبكم، �أقدم عليكم وشسيًكا اإ

ويبايعونه  عليه،  يتوافدون  �أهلها  وبد�أ  الكوفة،  لى  اإ مسلم  وصل 

 Q االإمام لى  اإ مسلم  فكتب  �ألًفا،  عَشَر  ثمانيَة  عددهم  بلغ  حتّى 

ّن الرائد ال يَكِذُب �أهله، وقد ابيعني  كتااًب يقول له فيه: »�أّما بعد، فاإ

قبال حين ي�أتيك كتاب�ي«. من �أهل الكوفة ثمانيَة عَشَر �ألًفا؛ فعّجل االإ

المصيبة

لكّن   ،Q الحسين له  �أوكلها  التي  بمهّمته   Q مسلم وقام 

لى دار هانئ بن عروة،  اإ تمامها، فانتقل  اإ الظروف حالت بينه وبين 

ولكّن ابن زايد ا�ستطاع �أن يعرف مكانه، فقبض على هانئ، وضربه 

بخنجر على وجه، وهنا كان على مسلم �أن يتحّرك، فخرج وخرج معه 

يتفّرقون عنه،  �آالف، وحاصر بهم قصر االإمارة، لكنّهم بدؤوا  �أربعة 

نّه توّجه في مجموعة  الواحد تلو الآخر، خوفًا من ابن زايد... وقيل: اإ

لى المسجد في الكوفة، وصلّى المغرب فتفّرقوا بعد الصالة وما  كبيرة اإ

اّل عشرة �أشخاص. بقي اإ

عينه ودار  ــه  صـــالتـ ــلّـــص  خـ يــعــيــنــهبـــس  واحـــــــد  وال  يـــنـــظـــر  ولـــــن 
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ــه طــرف ودار  ــوف  ــفـ ــصـ ابلـ ــد بــخــلــفــهتـــلـــفّـــت  ــ ــ ــا واح ــ ــوف م ــشـ ــّنِ يـ ــ ــ ولـ

ــه ــفّ ــفـــق ك ــه وصـ ــب ــل ــوه و�أمــــــس مــبــايــعــيــنــهتــحــّســر ويــــل ق ــافـ ــعـ عــلــى الـ

معه  يبَق  ولم  جميًعا  تفّرقوا  بهم  ذا  واإ المسجد  من  مسلم  خرج 

شخص واحد يدلّه على الطريق، فبقي وحيًدا فريًدا...

ــة ــق ــري ــه بـــعـــيـــونـــه غ ــ ــوعـ ــ ــع ودمـ ــلـ ضيقةطـ ــون  شــل ــكــوفــة  ال ضــاقــت  عليه 

طـــريـــقـــه ــه  ــ ــل ــ ــي ــ ّ ــدل ــ ي واحــــــــد  ــهوال  ــن ــي ــم يــــــــــده ويـــــلـــــزم ي ايخـــــــد ابإ

آه � آه  � يــشــرب  مـــاي  شــلــون  ــغــريــب  آهال � آه  � مــهــرب  ــه  ــال وم را�ـــه  مــطــلــوب 

لى دار امر�أة خلّد التاريخ ا�مها،  فراح يسير فيها، حتّى وصل اإ

لى دار طوعة، وجدها واقفًة عند ابب بيتها، �لّم عليها، طلب  وصل اإ

لى  انء وقدح، شرب مسلم، �أعادت االإانء اإ منها شربة ماء، فجاءته ابإ

الله،  الدار، ورجعت فر�أته جالًسا عند ابب دارها، قالت: اي عبد 

مسلم،  �كت  �أهلك،  لى  اإ اذهب  قالت:  بلى،  قال:  تشرب؟  �ألم 

وجهه،  في  نظرت  الثالثة  وفي  مسلم،  اثنيًة، �كت  القول  �أعادت 

فر�أت عالمات التقى والصالح، فقالت: �سبحان الله، اي عبد الله، قم 

نّه ال يصلح لك الجلوس على ابب داري،  لى �أهلك، فاإ -عافاك الله- اإ

وال �أحلّه لك...

فقام مسلم وقال: �أمة الله، ال �أهل لي في هذا المصر وال عشيرة! 

لى �أجر ومعروف، ولعلّي مكافئك به بعد هذا اليوم. فهل لك اإ
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قالت: ومن �أنت حتّى تكافئني؟!

قال: �أان مسلم بن عقيل، كّذبني هؤالء القوم وغّروني، و�أخرجوني 

من دايري، ثّم لم ينصروني، وتركوني وحيًدا!

بـــنـــيـــتـــكقــــالــــتــــلــــه شــــــربــــــت الـــــمـــــاي ابــــــنــــــي  اي  ارشــــــــــــد 

ــاب ــبـ ــى الـ ــلـ ــك عـ ــتـ ــفـ ومــــــــــن الــــــــمــــــــاي رّويـــــــتـــــــكشســـنـــهـــ�ي وقـ

الـــبـــيـــتـــكهــــــــذا الــــلــــيــــل جــــــــّن عــلــيــك ــد  ــ ــصـ ــ اقـ ــدي  ــ ــ ــي ــ ــ ول اي 

ــاب ــ ــب ــ ــال ــ ع تــــضــــل  ال  ــق يـــنـــعـــابمـــــوكـــــب  ــ ــل ــ ــخ ــ ــه مـــــن ال ــنـ ــيـ ــلـ عـ

�أشـــــــوفـــــــك مـــــرعـــــب وخــــايــــفمـــــالـــــك مــــــا تــــــردلــــــي جــــــواب

ــاره ــ ــ ــج ــ ــ ــي ت ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ودمــــــــعــــــــك لـ

آنـــــــــه واظـــــــــنّـــــــــك مــــــــا تـــعـــرفـــيـــنـــيقـــــالـــــلـــــهـــــا غــــــــريــــــــب �

ــيواجــــــــازيــــــــك بــــــهــــــذاك الــــيــــوم ــ ــن ــ ــي ــ ّ ــل ــ ــخ ــ عـــــــنـــــــدك مـــــــــن ت

انـــتـــه هـــــو  اي  الـــعـــيـــن  مــــــاي  قـــــالـــــتـــــلـــــه الـــــتـــــجـــــازيـــــنـــــياي 

ــن ــ ــي ــ ــع ــ ــا وتــــــــهــــــــّل ال ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــنقـ  مـــســـلـــم وابـــــــــن عـــــــّم حــســي

ــ�ي ــ ــوبـ ــ ــصـ ــ الـ دارت  ــه  ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ ــي الــــكــــوفــــهعـ ــ ــت ــ ــع ــ ــي ــ خــــــانــــــت ب

ــت غـــــــــــّداره ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــا اصـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وكـ

و�أدخلته  و�أّمي!  �أنت  ب�أب�ي  قالت:  بلى،  قال:  مسلم؟!  �أنت  قالت: 

لى الأعداء، فجاءه الجند مصبحين،  دارها، لكّن ابنها الشقي وشى به اإ
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فقام مسلم، وشكر طوعة على معروفها، و�أوصاها بوصّية:

�المة تحصل  ما  اليوم  طوعة  اي  يتامىقلها  طّبوا  بهالبلد  كــان  ان  �أوصــيــك 

يــبــلـّـغــكــم �المه مــســلــم  ــرى  تـ ــي  ــول الكونينق �سّيد  والنب�ي  الله  على  واجــرك 

كور على  مخّدرة حيدر  تــدوراتجيكم اي طوعة  ابيتامها  بهالسكك  �أراهـــا  كــنـّـي 

مشهور حسين  وراس  مربوطة  ابلحبل 

عليه،  تكاثروا  ولكنّهم  الأبطال،  قتال  قاتلهم  ليهم،  اإ مسلم  خرج 

لى  لى ابن زايد الذي �أمر بقطع عنقه، فصعدوا به اإ ف�أ�روه و�أخذوه اإ

آله، حتّى وصلوا  القصر، ومسلم يكبّر الله ويهلّله، ويصلّي على النب�ّي و�

�أعلى القصر، صلّى ركعتين، ثّم توّجه انحية الحسين مسلًّما  لى  اإ به 

عليه: السالم عليك ايبن ر�ول الله، السالم عليك اي �أاب عبد الله...

ــن ــحــي ــال ــه ــل ب ــ ــوص ــ ــن الـــــــذي ي ــ ــ حــســيــنوي ويـــخـــبـــر  ــاز  ــجـ ــحـ الـ الرض 

ــه مــعــيــن ــ ــد ومــــــا لـ ــ ــي ــ ــنمـــســـلـــم وح ــي صــوب الــــقــــوم  عـــلـــيـــه  ودارت 

لى  اإ ر�أ�ــه  ف�أهوى  مسلم،  عنق  وُضرِبت  �أجوركم،  الله  �أعظم 

الأرض، و�أتبع جسُده ر�أَ�ه!

وبكى  الحسين  بكى  قالوا:  الحسين،  لى  اإ الخبر  وصل  عندما 

وهانئ  عقيل  بن  مسلم  لمقتل  الموضع  ارتّج  حتّى  معه،  الهاشمّيون 

ف�أجلسها  مسلم،  بنت  بحميدة  دعا  المخّيم،  لى  اإ قام  ثّم  عروة،  بن 

ر�أ�ها،  على  ويمسح  عليها،  ويعطف  يالطفها،  وراح  حجره،  في 
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�أراك  لي  ما  قالت: اي عم،  المصاب،  فا�تشعرت حميدة من ذلك 

تعطف علّي عطفك على الأيتام! �أف�أصيب �أب�ي مسلم؟!

آه � آه  � علوم  اشعندك  ابــوي  من  عّمي  دوماي  غــيــبــتــه  وصــــــــارت  ــت  ــ ــال ــ ط

آه و� آه  � القوم  بّيك  غــدرت  عّمي  اي  ــرومقلها  ــحـ ــح امـــــن الــــمــــاي مـ ــ ــذبـ ــ وانـ

يفديك انقتل  ابــوي  كان  ان  عّمي  اي  تقلّه 

ــك ــي نـــــتـــــه بـــمـــكـــانـــه والأمـــــــــــل ف اإ

عــلــيــك عــــيــــواّن  ــي  ــ ــّم ــ ع اي  وظــــلّــــت 

ــك ــيـ ــلّـ ــخـ والــــــلــــــه لـــهـــالـــعـــيـــلـــة يـ

�أبوك، وبناتي  ف�أان  �أبوك،  �أصيب  لئن  بنيّة،  الحسين: اي  لها  فقال 

�أخواتك...
عليها ــن  ــ وح ــن  ــحــســي ال ونـــهـــا  ــع  ــم ــادي اي زيـــنـــب �ــكّــتــيــهــا� ــنـ يـ وغـــــدا 
بحكيها قــلــبــ�ي  قــّطــعــت  ــم عــالــطــفــل يــعــظــمايخـــويـــه  ــتـ ــيـ ــة والـ ــم ــي ــت ي

ــي ــال غ اي  ــلــم  مــس اي  بـــويـــه  ما نسيتك 

ــي ــال ــا فــــــارق خــي ــ ايلـــلـــي م ما نسيتك 

داللـــــي واي  ــي  ــ ــل ــ ــي ــ دل اي  ما نسيتك 

ابلــي عــلــى  دوم  صـــورتـــك  ما نسيتك 

ــك �ـــؤالـــي ــنّـ ــــس عـ ــوي ب ــ بـ ما نسيتك 

ــوم الــلــيــالــي ــ ــج ــ وانــــشــــد ن ما نسيتك 
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وّدوك ــر  ــص ــق ال فــــوق  بــــوي  يـــقـــولـــون 

ــوك ــ ــوق الـــقـــصـــر لـــلـــقـــاع ذبّـ ــ ــن فـ ــ ومـ

�حبوك الأ�ــــــواق  فـــي  بــحــبــل  ــي  ــ واتل

ــا ــهَ ــعــّمِ ــا عــــدُم الـــوثـــوِق ب ــهَ ــِك ــب ــالـــْم ي فــيــهَ ُح  ــرَّ ــبـ ــمـ الـ ــُد  ــ ــوج ــ ال وال  ــاّل  ــ ك
ــا ــ ــه ــ ّ ــا تـــبـــكـــي مـــخـــافـــَة �أن ــهَـ ّـَ ــن ــكـ ــالـ ــهَـ ــيـ ــا و�أبـ ــهَـ ـ ــّمِ ــَة عـ ــم ــي ــت تُـــمـــســـي ي

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة السادسة

مجلس األصحاب

القصيدة

الأاّيُم وجــــــــاَرِت  الــــزمــــاُن  ــِت الأقــــواُمجـــــاَر  ــوِف وضــجَّ ــطــف يـــوَم ال

ــهــْم ــِت نــبــيِّ ــن ــلــحــرِب يـــدعـــوَن ابـــَن ب �ـــهـــاُمل ــُم فـــي �أعـــطـــاِفـــهِـــْم اإ ــل ــظ وال

وصحِبِه مــــاِم  االإ عــن  ــراَت  ــف ال ــاُممنعوا  ــ ــع ــ ن ــِه الأ ــ ــائِ ــ ــي م ــَعـــْت فـ وتـــمـــتّـَ

ــْم ــهُ ــافَ ــي ــوَل وجـــــّرُدوا �أ�س ــخــي وا ال ــرُّ ــ اُمك ــِه قــــوَّ ــاِبـ ــحـ والـــسســـبـــطُ فـــي �أصـ

ـٌة ّـَ ــِة ثــل ــَو الـــمـــنـــيّـَ ــحـ ــْت نـ ــَقـ ــابـ لـــهـــاُموتـــسـ ــا االإ ه ــشــدُّ ــوى الــــردى وي ــه ت

حــائــًرا فيهم  ــبــطُ  الــسس مــــاُم  االإ ــاُميمشي  ــه ــل ــت ــِوِه ا�س ــطـ ــاًل فـــي خـ ــاق ــث ــت م

ــاًل ــائ ــُد الأمــــــــواَت مــنــهُــْم � ــقَّ ــف ــت ــالُمي ــ يـ ــي �أعـــمـــاِقـــِه اإ ــرُح فـ ــ ــج ــ وال

�أبــطــاِلــهَــا مــن  ــطــّفِ  ال لأرِض  ــاُمعجب�ي  ــضــرغ ــا ال ــهَ ــائِ ــض ــوي عــلــى رم ــه ي

ــْم ــاُرُه ــغ ــضــجُّ ص ــاُمونـــســـاُؤُهـــم ثــكــلــى ت ــتـ ــْم �أيـ ــهُـ ُـّ ــل ــاِم وكـ ــيـ ــخـ عـــنـــَد الـ

ــااي زيــنــٌب ــب ــسس ــي و�ـــِط ال ــاُموتــجــوُل ف ــْم �أصــن ــهُ ــالُ ــري الــصــفــوَف رج ــْف تَ

نـــوُرُهـــْم يــبــهــُر  ــاِر  ــهـ الأطـ عــلــى  ــواُملهفي  ــ ــ ــَدُه الأع ــعـ والـــعـــاُم تــمــضــي بـ

ــصــدُق مــْن �أعــمــاِقــنـَـا ــســالُم ال ــالُملــكــُم ال ــ ــَرْت �أقـ ــ َّ ــب ــ ــا ح ــا لـــكـــْم مـ ــبًـّ ُحـ
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شعبي

حبيب واي  زهــر  اي  مسمل  واي  هــالل  اي  صــاح 
غريب وحيد  وتركتوني  تركتوني  كلكم  صحبتي 

النحيب من  دّوبـــوين  هاليتاىم  شوفوا  قوموا 
نخوته مــن  وتــضــطــرب  تــمــوج  اجثثهم  ظــلـّـت 

جمّزرين احنا  تــرى  �كنه  يبو  �احمنا  تصيح 
ــذا طعين ــ ــثــرى وه ــال ــذا مــقــّطــع ع شــوفــنــا هـ

جمّزرين الصعيد  عــى  ــي  ايل معذورين  صــاح 
دمعته هــلـّـت  وغــصــب  للنسا  ويــلــي  اي  ورد 

َحــِســيــنْــاه الــمــرضــع  ــي  ف حّسيناهحـــّب حسين  وايلــــّدم  عــروقــنــا  ــي  ف �ـــرى 

ــاه ــن ــســي ــســى ُح ــن ــا ن ــ ــه م ــ ــل ــ ــد وال ــ ــ الـــزكـــّيـــه�أب ــن  ــ ابـ واّي  ــوت  ــمـ نـ ــش  ــي ــع ن

ــكــم مــحــل هــــــذا  ــم  ــ ــي ــ ــشس ــ ال اهــــــل  اي 

ْكـــــــرام مــنــكــم ــي مـــنـــا�ســـبـــه اي  ــ ــا ه ــ م

تـــــخـــــلّـــــون ابلــــــــذلّــــــــه حـــرمـــكـــم

ن قََضٰ  َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ ﴿ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ
لُواْ َتۡبِديٗل﴾)1). ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ

ية 23. حزاب، الآ )))   �ورة الأ
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كان االإمام الحسين Q يتلو هذه الآية المباركة عند ا�تشهاد 

�أنصاره و�أصحابه و�أهل بيته الذين شهد لهم ب�أروع شهادة حينما جمعهم 

نّي ال �أعلم �أصحااًب �أوفى  ليلة العاشر من المحّرم، قال لهم: »�أّما بعد، فاإ

وال خيًرا من �أصحاب�ي، وال �أهل بيٍت �أبّر وال �أوصل من �أهل بيتي، 

هؤالء  من  يومنا  �أّن  لأظّن  نّي  واإ �أال  خيًرا!  عنّي  جميًعا  الله  فجزاكم 

نّي قد �أذنت لكم جميًعا؛ فانطلقوا في حّل، ليس  الأعداء غدا، �أال واإ

عليكم حرج منّي وال ذمام، وهذا الليل قد غشسيكم، فاتّخذوه جماًل، 

ثّم لي�أخذ كّل رجٍل منكم بيد رجٍل من �أهل بيتي، وتفّرقوا في �واد 

نّهم ال يريدون غيري«. الليل، وذروني وهؤالء القوم، فاإ

الليلة بنو هاشم، وخالصة قولهم:  �أجابه في تلك  �أّول من  وكان 

لنبقى بعدك؟! ال �أراان الله ذلك �أبًدا...

وبد�أ الأصحاب يعبّرون عّما في �أعماقهم، من جملة ما قاله مسلم 

لى الله في �أداء حقّك؟!«. بن عو�جة: »وبماذا نعتذر اإ

�عيد بن عبد الله قال: والله، لو علمت �أنّي �أقتل فيك، ثّم �أحيا، 

�أبًدا، حتّى  لما فارقتك  يُفعل ب�ي ذلك �سبعون مّرًة  �أحرق حيّا،  ثّم 

�ألقى حمامي دونك!

وقال زهير بن القين: لَودْدُت �أنّي ُقتلت، ثّم نُشرت، حتّى �أقتَل 

القتل عن نفسك وعن  الله يدفع بذلك  �ألف مّرة، و�أّن  فيك هكذا 

�أنفس هؤالء الفتية من �أهل بيتك.
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على  تدّل  بكلمات  يُعبّر  الأصحاب  من  واحد  كّل  بد�أ  وهكذا 

يمانهم الكامل وتعلّقهم ابالإمام  مدى وفائهم وصدقهم، تدّل على مدى اإ

في  الموت  لقاء  لى  اإ وعلى مدى �رعتهم وشوقهم   ،Q الحسين

�بيله...

المصيبة

وكان مّمن �أجاب داعَي الله �أاب عبد الله، �أّول رجٍل خرج لحربه 

وقتاله، وهو الحّر بن يزيد الرايحّي، الذي عندما ر�أى عزم القوم على 

آه  قتال االإمام الحسين Q، راح بعيًدا عن معسكر القوم يفكّر، ر�

صاحبه يرتعد ويرتجف، قال له: اي حّر، ما هذا الذي �أراه منك؟! 

نّي �أخيّر  ولو �سئلُت: َمْن �أشجُع �أهل الكوفة؟ ما عدوتك، قال الحّر: اإ

نفسي بين الجنّة والنار، فوالله ال �أختار على الجنّة شيئًا، ولو ُقّطعت 

وُحّرِقت.

وضرب بفر�ه نحو معسكر الحسين، منكًّسا رمحه، قالًبا تر�ه، 

آل الر�ول... وهو ينادي: جعلني الله  واضًعا يده على ر�أ�ه حياًء من �

لى الله  نّي قد جئتك اتئًبا اإ فداك ايبن ر�ول الله، اي �أاب عبد الله، اإ

�أقتل بين يديك، فهل  مّما كان منّي، موا�سًيا لك في نفسي، حتّى 

تجد لي من توبة؟!

قال الحسين Q: نعم، يتوب الله عليك فانزل...
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ن كنُت �أّوَل من خرج عليك، فا�مح لي �أن �أكون  قال: �سّيدي، اإ

�أّول قتيٍل بين يديك، لعلّي �أكون مّمن يصافح جّدك في القيامة.

قتال  قاتل  الميدان،  لى  اإ الحّر  نزل   ،Q الحسين له  فــ�أِذن 

الأبطال، حتّى ُعقرت فر�ه، وتكاثرت عليه الرّجاله فصرعوه! حمله 

المخّيم، فجاء الحسين Q، وقف عنده،  لى  اإ �أصحاب الحسين 

مسح الدم والتراب عن جبينه، وقال: �أنت الحّر كما �ّمتك �أّمك، 

و�أنت الحّر في الدنيا و�عيٌد في الآخرة.

وكان االإمام الحسين Q قد قّسم الراايت يوم عاشوراء، و�أبقى 

�أنت شهم   :Q االإمام له  قال  لها رجل،  تقّدم  كلّما  واحدة،  رايًة 

كريم، ولكن ي�أتي صاحبها...

هذه  حبيب صاحب  وصل  الكوفة،  انحية  من  اثئرٍة  بغبرٍة  ذا  واإ

الراية، قبَّل الأرض بين يدي �أب�ي عبد الله، وهو يقول: السالم عليك 

اي �أاب عبد الله، السالم عليك ايبن ر�ول الله!

لى الحوراء زينب، فقالت: بلّغوا حبيًبا  وصل خبر مجيء حبيب اإ

�المي.

يسستقبلهما حلى ذيك الشمايل يوم طّب الكربال اخوه  بوالد  البطل  عّباس  طلع 

هال تقلّه  وزينب  الشهيد  يقلّه  رايتهمرحبا  وتناول  �كنه  لبو  مسستبشر  وصل 

واقبل يسلّم على الحورا وعلى ذيك العيالجاه من زينب �الم ومدمعه ابلحال �ال

بنخوتهصاح اي و�فه اي زينب تركبين على الجمال قلبها  و�ّر  تحّيه  ابحسن  وحيّته 
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�أان، ومن  بلّغوه �المها، لطم حبيب على وجهه، وقال: من  لّما 

�أكون، حتّى تسلّم علّي بنُت �أمير المؤمنين؟!

عـــلـــّي ــم  ــ ــلّـ ــ ــسـ ــ وتـ ــن  ــ ــي ــ ــن ــ م ــة�أان  ــّي ــحــم ــي ال ــامـ بــنــت الــمــرتــضــى حـ

ــّي ــ بــحــقــهــم نـــــزل ويــــنــــّص الـــكـــتـــابهـــــــاي مــــدلّــــلــــة عـــــّبـــــاس ه

�أب�ي عبد الله ليسلّم عليها، فجاء ووقف  ثّم ا�ست�أذن حبيب من 

زاء خيمة النساء، وقال: السالم عليِك اي بنت �أمير المؤمنين، ك�أنّي  ابإ

لى بلد... بِك و�أنِت تُحملين على بعيٍر ضالعٍ من بلد اإ

�أصحاب  وبقيّة  حبيب  يحمله  كان  الــذي  الهّم  هو  هذا  نعم، 

الحسين Q، َهمُّ �سب�ي زينب والنساء؛ لذلك عندما نزل حبيب 

 Q لى �أب�ي عبد الله لى الميدان يوم عاشوراء، �رعان ما رجع اإ اإ

�أبكي لهذه الواقفة  ابكًيا، فيس�أله الحسين عن �بب بكائه، فيجيبه: 

خلفك، وما يجري عليها من بعدك.

ــة ــب ــي ــج كــــربــــال والـــــلـــــه ع زينب هنا 

ــنــجــيــبــة ــة الــــزهــــرا ال ــع ــض ب زينب هنا 

ــبــة ــمــصــي ــا �أصـــــــــّدق هــال ــ م زينب هنا 

الله، وصار  يذّب عن حرم ر�ول  الميدان،  لى  اإ عاد حبيب  ثّم 

يقاتلهم وحيًدا فريًدا، عّظم الله �أجوركم!
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جـــاكل ــارق  ــ ــ ف ــا  ــ م الـــســـّجـــاد  يـــبـــو  وهللا 
ــا فــدالــك ــه ــل روحـــــي ومـــالـــي والأهـــــــل ك

ــاكل ــي ع هتـــتـــك  وال  ــى  ــف ــن ت شســـيـــعـــك  لك 
ــه ــريّـ ــه جـ ــ ــرات ــ ــب ــ والـــتـــفـــت الصـــحـــابـــه وع

مقتلة، وهو  منهم  كبر �سنّه، وقتل  على  وبرزت شجاعة حبيب 

يرتجز ويقول:
مـــظـــاهـــُر و�أبــــــــــ�ي  ــيـــٌب  ــبـ حـ ــوُر�أان  ــسـ ــٌث قَـ ــ ــي ــ ــاٍء ول ــجـ ــيـ فـــــــارُس هـ
و�أكـــــثـــــُر عـــــــــّدة  ذو  ــُرو�أنـــــــتـــــــُم  ــروِب �أصــب ــحـ ونــحــُن مــنــكــْم فــي الـ

ثّم احتوشوه من كّل مكان، وتكاثروا عليه، حتّى قتلوه...

ليه، وقف عنده ينعاه: جاء الحسين Q اإ

حبيُب الحسين  ــى  لـ اإ ــت  �أنـ نسيُب�أحــبــيــب  فــ�أنــَت  ــســٌب  ن يَــُنــطْ  ــم  ل ْن  اإ

ــاه ــده الــشــهــيــد حــســيــن ودعـ ــن ــهقــعــد ع ــوم ودعـ ــ حــبــيــب اقــعــد حــبــيــبــك ق

ــه وودعــــــه ــونـ ــيـ ــض عـ ــ ــّمـ ــ ــهقــــــام وغـ ــم ودمــــوعــــه جـــريّـ ــي ــخ ــل ورجــــــع ل

حّر قلب�ي لك �أاب عبد الله وحيًدا فريًدا، ال انصر لك وال معين!

ــن ــي ــع ــك م ــ ــالـ ــ ــك مـ ــنـ ــيـ ــعـ ــه يـ ــ ــلـ ــ ــره مــطــاعــيــنالـ ــبـ ــغـ ــك عـــلـــى الـ ــ ــوم ــ وق

لى �أبيه، �أمير المؤمنين! ك�أنّي به يتوّجه اإ

منين ــضــى  ــرت ــم ال اجــيــب  مــنــيــن  ــن كــــربــــال بــــويــــه غـــبـــت ويـــن�أان  ــ عـ

ــفــقــد واحــــد اثــنــيــن ــاس ت ــنـ ــه الـ ــوي ــب ــني ــي ــع ــب �س انس  اي  ــدت  ــ ــق ــ اف واان 
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من صافح  بين  ما  وهم  �أصحابه،  لى  اإ ينظر  الله  عبد  ب�أب�ي  ك�أنّي 

التراب جبينه، وقطع الحمام �أنينه، فراح يناديهم ب�أ�مائهم: اي حبيُب 

بن مظاهر، اي زهيُر بن القين، اي حّر الرايحّي، اي فالن، اي فالن...

حبيب اي  ــا�ــم  ج اي  االكــبــر  عــلــي  المغيباي  على  وانــوى  الوغى  هــالل  اي   

مجيب منكم  حصل  ومــا  ااندي   بــعــد مــن يــحــمــي الــحــرم وخــدورهــاليش 

تسمعون،  فال  �أانديكم  لي  ما  الهيجا،  وليوث  الوغى  �أبطال  اي 

و�أدعوكم فال تجيبون؟! �أنتم نيام، �أرجوكم تنتبهون! �أم حالت نومتكم 

مامكم؟! فقوموا من نومتكم �أيّها الكرام، وادفعوا عن حرم  بينكم وبين اإ

الر�ول هؤالء الطغاة اللئام! ]لّبيك اي حسين، لّبيك اي حسين[، ثّم 

اعتذر عنهم قائاًل:

ولكن صرعكم -والله- َريُْب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، 

ليه راجعون! اّن اإ اّن لله واإ اّل لما كنتم عن نصرتي تقّصرون، فاإ واإ

�ــوى لـــهـــْم  ــاَه  ــيـ مـ وال  ــن  ــي ــل ــغــسَّ ــاِءوم ــ ــش ــ ِة الأح ــى حــــــرَّ ــكــل ــراِت ث ــ ــب ــ ع

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة السابعة

مجلس أبي الفضل العّباس

القصيدة

عــنــواُن ــلــحــزِن  ل �أْم  للمجِد  ــواٌم و�أزمــــــاُنعــّبــاُس  ــ ــ ــِرَك �أقـ ــ ــذك ــ تــبــكــي ل

ــَب يـــوَم الـــطـــّفِ مــنــفــرًدا ــن آُنكــفــيــُل زي والــقــلــُب ظــمــ� بــطــاًل  ــعــدا  ال يلقى 

مرتجًزا الماِء  شــرَب  الفضِل  ــو  �أب ــ�ى  اي نفُس ال كنِت بعَد الأهِل َمْن كانوا�أب

برى منُه  الــعــّبــاِس  على  بــغــدٍر  ــراُه فــمــا ابنـــوا�ســيــٌف  ــ ــس ــ يــمــيــنَــُه ثــــّم ي

ــُه ــتَ ــِد عـــمـــوٌد شـــقَّ هــام ــدي ــح ــ�أنَّ الـــهـــاَم بــنــيــاُنمـــَن ال ــ ــوى وكـ ــوٌد هـ ــ ط

�أدركــنــي ــصــوِت  ال ب�أعلى  �أخـــاُه  نــســاُناندى  اإ العيِن  لــنــوِر  َمــْن  واي  �أخــي 

منكسًرا الحرِب  لساحِ  الحسيُن  غـــدراُنيمشي  العيِن  ــُع  ودمـ ــؤاِد  ــف ال دامـــي 

على َوُهْنُت  ظهري  �أبــ�ي  ايبــَن   ــعــَدَك والأعــــداُء مــا النــواكسْرَت  ــداِء ب ــ الأع

ُمسسَتلًَبا ــوُح  ــمــذب ال ــَدَك  ــع ب �أان  عطشاُن�أخـــي  القلُب  ومــنـّـي  القتيُل  �أان 

مــرفــوعًــا الـــــر�أِس  قــطــيــُع  مـــــاُم  االإ �أكــواُن�أان  ــر�أَس  الـ وتبكي  الــرمــاحِ  ــوَق  ف

ــُرُه ــرائـ حـ ــ�ى  ــب ــسس ُ ت بــعــَده  ــذي  ــ ال ــَرُب �أطـــفـــاٌل وفــتــيــاُن�أان  ــضـ ظــلــًمــا ويُـ

ــَرْت ــبَّ ك ــا  م ــِه  ــل ال ــالُم  ــي عليك �ـ ــاُن�أخـ ــسـ نـ اإ صــلّــى  �أو  مــئــذنــٌة  لــلــِه 
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شعبي

ــاي ــ ــمـ ــ اودعــــــــــــك خـــــويـــــه لــــــو تـــرجـــعايلــــــــرايــــــــح تــــجــــيــــب الـ
ــعابلــــــخــــــيــــــمــــــه انـــــــطـــــــرنّـــــــك ــ ــدم ــ ــم ــ يــــكــــافــــل واهــــــمــــــل ال

ــد ــ ــريـ ــ ــه اتـ ــ ــع ــ ــري ــ ــش ــ ــل ــ ــكرايـــــــــــح ل ــالـ ــفـ ــطـ ــب الـــــــمـــــــاي لـ ــ ــي ــ ــج ــ ت
ــره ــسـ ــحـ تــــبــــقــــى تـــــنـــــطـــــرك اعــــيــــالــــكبــــــس اعــــــــــرف تــــــــره بـ
ــل ــ ــاضـ ــ اهـــــاللـــــكوعـــــــيـــــــونـــــــي يــــــبــــــو فـ اتــــــنــــــاطــــــر  راح 
عـــــــدانن گـــــمـــــر  اي  ــك امــــــن ا�ـــمـــعوافــــــــــــــرح  ــ ــوت ــ ــص ــ ــه ال خــــويــ

ــي وجـــيـــت ــ ــن ــ ــت ــ ــل ــ ــفّ ــ ــك ــ واعـــــــرفـــــــك ايلــــگــــمــــر وفّــــــــايانــــــــت ات
ــب الــــمــــايوهــــــــّســــــــه مــــــاخــــــذ الــــقــــربــــه ــ ــي ــ ــج ــ ــي ت ــ ــاط ــ ــش ــ ــل ــ ل
ــل ــ ــاضـ ــ فـ ابـــــــــــو  اي  خــــــويــــــه مـــــــا الــــــــــي حـــــَمـــــايغـــــــيـــــــرك 
آنـــــــــــــه مــــــــخــــــــدره وتـــــــــــدري ــع� ــلـ ــا اطـ ــ ــ ــه م ــ ــويـ ــ بــــــوجــــــودك خـ

ــي ــنـ ــيـ ــعـ خـــــويـــــه ابـــــــوحـــــــده اعــــذريــــنــــيگــــلــــهــــا ودمــــــعــــــتــــــه بـ
ــاع ــكـ ــالـ عـ وگـــــــع  ــي  ــمـ ــسـ جـ ذا  ــياإ ــنـ ــيـ ــمـ ــه وگـــــطـــــعـــــوا ايـ ــ ــ ــوي ــ ــ خ
را�ـــــي ــد  ــ ــم ــ ــع ــ ال صـــــــاب  خــــــويــــــه وصــــــــــّوبــــــــــوا عـــيـــنـــيواذا 
لــــــــاليــــــــتــــــــام والـــــــــــرّضـــــــــــعمـــــــن عــــــنــــــدك عــــــــــذر ردتـــــــه

ينصاب ــاس  ــّب ــع ال عــلــى  ــه  و�ــف ــــف  ينصاب�أل الكتفين  على  ــه  را�ـ مــخ  او 
ينصـاب ولحسين  لـــه  اإ دوم  ــمــاتــم  ــةال ــمــّي ــهــاشـــ ــة ال ـــ ــ ــراي ــر الـ ــظــه لـــّمـــن ت
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نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ﴾)1)
َ
ٰٓ أ ﴿َوُيۡؤثُِروَن َعَ

الفضل  �أبــ�ي  في  نجدها  ابلنفس  والتضحية  يثار  االإ صور  �أروع 

�أخيه  لنصرة  �أعـــّده  قد  -تعالى-  الله  ّن  اإ حيث   ،Q العّباس

�أخيه  من   Q المؤمنين �أمير  �أبــوه  طلب  فقد   ،Q الحسين

عقيل، والذي كان عالًما ب�أنساب العرب، �أن يختار له امر�أة من �أ�رة 

المعروفة  بنت حزام،  فاطمة  له  فاختار  معروفة ابلب�أس والشجاعة، 

ب�أّم البنين.

وكان �أمير المؤمنين Q قد هّي�أ �أ�رته وبيته للدور العظيم الذي 

�وف يقوم به العّباس Q في كربالء منذ طفولته، حيث يُروى �أّن 

�أمير المؤمنين Q كان يحمل العّباس ويقبّل يديه ويبكي، فتراه �أّم 

البنين، فتس�أله عن �بب ذلك، فيجيبها ب�أّن هاتين اليدين �ستقطعان 

!Q في نصرة �أخيه الحسين

وقد شهد له االإمام الصادق Q بتميّزه ببعض الفضائل، حيث 

البصيرة،  انفذ   Q علي بن  العّباس  عّمي  »كــان   :Q يقول

يمان، جاهد مع �أخيه الحسين، و�أبلى بالًء حسسنًا، ومضى  صلب االإ

شهيًدا...«.

ية 9. )))   �ورة الحشر، الآ
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وكذلك االإمام زين العابدين Q، يترّحم عليه قائاًل: »رحم الله 

يداه،  ُقطعت  حتّى  بنفسه،  �أخاه  وفدى  و�أبلى،  آثر  � فلقد  العّباس! 

ف�أبدله الله -عّز وجّل- بهما جناحين يطير بهما مع المالئكة في الجنّة، 

ّن للعّباس عند الله -تبارك وتعالى-  كما جعل لجعفر بن �أب�ي طالب، واإ

منزلًة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة«.

وبد�أ العّباس Q يُظهر شجاعته وب�أ�ه في بداايت فتّوته، وقد 

كلّفه �أمير المؤمنين Q ابلسقاية في صفّين؛ لذا لُقِّب ابلسقّاء.

وقد حصل على لقب �آخر في كربالء، �أال وهو »�اقي العطاشى«؛ 

الماء، وقد كانت  ليه مهّمة جلب  اإ �أوكل   Q الحسين ّن  اإ حيث 

المّرة الأولى يوم السابع من محّرم، حيث كان معه ثالثون رجاًل من 

لى الماء مطمئنًّا  �أصحاب الحسين Q، فا�ستطاع بهم �أن يصل اإ

ويملأ الِقرب...

المصيبة

 Q ولكّن المّرة الثانية كانت يوم عاشوراء، حيث كان العّباس

وحده بعد �أن ا�تشهد جميع �أنصار االإمام الحسين Q و�أهل بيته، 

�أبو الفضل حينما �مع النساء والأطفال يتصارخون: العطش!  فت�ألّم 

العطش!

لى الميدان، وهو يقول: لقد  لى �أخيه مسست�أذاًن في النزول اإ ف�أقبل اإ
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ضاق صدري من هؤالء المنافقين.

فطلب منه الحسين Q �أن يطلب لهؤالء الأطفال قلياًل من 

لى �أخيه  الماء ، فذهب العّباس ووعظهم وحّذرهم، فلم ينفعهم، فرجع اإ

ف�أخبره، ثّم ركب جواده، وتسلّح بسسيفه، وحمل قربته، ومضى نحو 

الفرات...

ــن حــــــط جــــــودهشــــــّد اعــــلــــى الـــــحـــــرب عـــّبـــاس ــ ــت ــ ــم ــ ــى ال ــ ــلـ وعـــ

ــاح ــ ــ ــ ــب صـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــودهلــــعــــيــــونــــك يـ ــ ـــ ــ ج او  الـــعـــســـكـــر  ــي  ــنـ ــفـ لـ

ــع يـــــبـــــو فــــاضــــل ــ ــمـ ــ ــسـ ــ عـــــــزيـــــــزة قــــلــــبــــك ا�ـــكـــيـــنـــهمــــــــا تـ

هــــاشــــم ــر  ــ ــ ــم ــ ــ ق اي  ــك  ــ ــلـ ــ ــگـ ــ يـــــعـــــّمـــــي هــــــالــــــوعــــــد ويــــنــــهتـ

ــهشــــــــوف الــــطــــفــــل عــــبــــد الـــلـــه ــنـ ــيـ ــعـ ــح ابـ ــ ــ ــاب ــ ــ الــــــــجــــــــودك ش

ــد مــــــــن عــــنــــده ــ ــ ــريـ ــ ــ كـــبـــدهمــــــــــاي يـ الـــعـــطـــش  ــن  ــ مـ ذاب  او 

ــّدة ــ ــ ــش ــ ــ ــك صـــــــــــارت اب ــ ــ ــواتـ ــ ــ ــرخـ ــض ــح وابـــــــــــوك الـــبـــضـــــــنـــك ي

ــوده ــ ــ ــن ج ــ ــ اوجــــــــــــودك بـــحـــــــر م

وصل  به،  يحيطون  كانوا  الذين  الجنود  كشف  الفرات،  وصل 

�أحّس  فلّما  فمه،  من  و�أدانهــا  غرفة،  واغترف  يده  مّد  الماء،  لى  اإ

ببرودة الماء تذكّر عطش �أخيه الحسين Q ومن معه من النساء 

والأطفال، فرمى الماء من يده، وقال:
ــِد الــُحــَســيْــِن ُهــوِنــي ــْع َ ــُس ِمـــْن ب ــْف َ ــياَي ن ــوِن ــُك تَ �أْن  ــِت  ــْنـ ُكـ اَل  َوبَــــْعــــَدُه 
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ــوِن ـــ ــنُ ــَم ال َواِرُد  ــٌن  ــيْ ــ ـ ــَس ُح ــِنَهـــــَذا  ـــ ـــ ــي ــِع ــَم ال اَبِرَد  ــَن  ــ ــي ــ ــَرِب ــ ــْش ــ َ َوت
ــي ــِنـ ــِه َمــــا َهــــــَذا ِفــــَعــــاُل ِديـ ــ ــل ــ ــِناَتل ــي ــِق ــَي ال َصـــــــاِدِق  ــاُل  ــ ــَع ــ ِف َواَل 

عطشان حسين  وخويه  اشرب  ــرم و�أطـــفـــال رضــعــاناشلون  ــحـ ــة والـ و�ــكــن

الأعداء  ولكّن  المخّيم،  نحو  وتوّجه  جواده،  وركب  القربة،  ملأ 

قطعوا عليه الطريق، فراح يقاتلهم، وهو يرتجز ويقول:

َزقَــــا املَــــــــْوُت  َذا 
إ
ا املــــــوَت  �أْرَهـــــــــُب  اَل 

ــى ــَق ِل الـــَمـــَصـــاِلـــيـــِت  ــي  ــ ِف �أَواَرى  حـــتّـــى 

ــا ــهْــِر ِوقَـ ــى الــطُّ ــَف ــَط ــْص ُ ــْفـــِي ِلـــسسِـــْبـــطِ امل نَـ
ــــَقــا ـ اِبلــّسِ �أْغــــــــُدو  الـــَعـــبَّـــاُس  �أاَن  ِّـــــــي  ن

إ
ا

ــى ــَق ــَت ــْل ــُم ال ــْوَم  ــ ــ َي ــرَّ  ـ ــشَّ الـ ــاُف  ــ ــ �أخ َواَل 

فلّما عجزوا عن مواجهته، راحوا يكمنون له وراء جذوع النخل، 

فلّما مّر العّباس بنخلة، ضربه زيد بن الرقاد الجهنّي من ورائها على 

يمينه فبراها، ف�أخذ العّباس السسيف بيساره، وهو يقول:

يَــِمــْيــِنــي ــُم  ــُتـ ــْعـ ــَطـ قَـ ْن 
إ
ا ــيَوالــــلــــِه  ــِن ــْن ِدي ــ ــًدا َع ــ ــ َ ِّـــــي �أَحـــاِمـــي �أب ن

إ
ا

َمـــــــاٍم َصـــــــاِدِق الــَيــِقــيْــِن
إ
ــْن ا ــ ــ ــاِهــِر الأِمـــيـــِنَوَعـ ــِبـــ�ّيِ الــطَّ نَـــْجـــِل الـــنّـَ

الطفيل  بن  حكيم  حتّى ضربه  �أخرى  بنخلة  العّباس  مّر  ن  اإ وما 

الطائّي على يساره فقطعها من الزند، فسقط السسيف من يده، ف�أخذ 

لى المخّيم علّه يوصل القربة، وهو يقول: يسرع اإ
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ــاِر ــفَّ ــُك ال ِمـــَن  ــْي  ــَش ــْخ تَ اَل  نَــْفــُس  ــاِراَي  ــِة الـــَجـــبّـَ ــ ــَم ــ ــَرْح ــ َو�أبْـــــِشـــــِري ِب

ــــاِري ــاِرقَــــْد قَـــَطـــُعـــوا ِبــَبــْغــِيــهِــْم يَــَسـ الـــنّـَ ــرَّ  ــ َح َرّبِ  اَي  ــْم  ــهِـ ــِلـ ــ�أْصـ فَـ

فلّما ر�أى ابن �عد شّدة اهتمام العّباس ابلقربة، صاح في جيشه: 

ْن شرب الحسين من هذا الماء  ويلكم! ارشقوا القربة ابلنبل؛ فوالله اإ

�أفناكم عن �آخركم.

فتكاثروا عليه، وتساقطت السهام على العّباس كالمطر، ف�أصابته 

في صدره! و�هم �أصاب اإحدى عينيه ف�أطف�أها! وتجّمع الدم على عينه 

الأخرى فلم يبصر بها! و�أصاب القربة �هٌم، ف�أريق ماؤها!

وك�أنّي ابلعّباس يقف حائًرا؛ فال يدان يقاتل بهما، وال عينان يبصر 

لى المخّيم، وبينما هو كذلك ضربه لعين بعمود  بهما، وال ماء يوصله اإ

من حديد على ر�أ�ه ففلق هامته، و�قط عن فر�ه مناداًي: عليك 

منّي السالم �أاب عبد الله، �أدركني اي �أخي.

ــه ــ ــالـ ــ ــنّـ ــ ــعـ ــ ــه عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة حــســيــن�ـــــمـــــع صــــــوتــــــه وتـ ــ ــاف ــ وش

ــم مـــــــمـــــــروده ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــه بـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـــنعـ ــفـ ــه الـــچـ ــ ــع ــ ــط ــ ــگ ــ ويــــــّمــــــه ام

ــاح ــ ــم عـــضـــيـــده وصـ ــ ــنتـــخـــوصـــر يـ ــ ــي ــ ــع ــ ــه يـــــــنـــــــور ال ــ ــ ــف ــ ــ ــو� ــ ــ ي

ــه ــ ــّي ــ ــهيــــــعــــــّبــــــاس اگـــــطـــــعـــــت ب ــّيـ ــلـ عـ هـــــالـــــعـــــدى  ودارت 

ــه ــ ــّي ــ عــــّبــــاسنــــــــــــورك مـــــــن خـــــمـــــد ض اي  الــــــيــــــوم  عـــــــــــدّوي 

ــه ــ ــن ــ مـــــــن عــــــنــــــدي �أخــــــــــــذ دي
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بيديه،  الأرض  يتلقّى  الأرض،  لى  اإ يقع  عندما  الفارس  الموالي،  �أيّها 

ذا كانت يداه مقطوعتين، والسهام في صدره... كيف يتلقّى  اإ ولكن 

الأرض؟!

العّباس  لّما �مع صوت  الله!  عبد  �أاب  �سّيدي  قلبك  الله  �اعد 

مفلوق  اليدين،  آه مقطوع  ر� ليه،  اإ نحو مصرعه، وصل  �أ�رع  ونداءه 

الر�أس نصفين، السهم انبت في العين، رمى بنفسه عليه، و�أخذ ر�أ�ه 

الشريف ووضعه في حجره ومسح الدم والتراب عنه، وهو يقول: 

الآن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي، وَشُمت ب�ي عدّوي!

آه � آه  � وبــيــنــك  البيني  بــخــّوتــي  ــه  ــكخــوي ــن ــي ــم ــن يــــســــراك وي ــ ــ ــه وي ــ ــوي ــ خ

آه � آه  � عــيــنــك  الــصــاب  �ــهــم  ــون  ونــيــنــكشــل ــي  اهــــلــ بـــعـــد  اي  ــل  ــّطــ بــ

ــي كرسته ــت الـ ــ ــه وان ــوي ــكــرس خ ــري ان ــه ظ
ــوك الــيــوم عفته ــ ــي �أخــــوك اشــلــون اخ ــان م

ــت الــافــل انته ــ ــاي وان ــ ــت الــتــجــيــب امل ــ ن اإ
ــه ــيّ ام آل  � ــن  ــي ب بـــال ولـــي  الــعــقــيــلــة  ــي  ــلّ ــخ ات

لى  اإ ورّده   Q الحسين حجر  من  ر�أ�ه  العّباس  فرفع  قالوا: 

اثنية،  العّباس  فــرّده  حجره،  لى  اإ  Q الحسين ف�أعاده  التراب، 

ِلَم ال تترك  وهكذا في الثالثة، فس�أله االإمام الحسين Q: �أخي، 

ر�أ�ك في حجري؟!
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الــــــوداع وراد  ــه  ــنـ ــضـ احبـ را�ــــــه  حــــط 
شـــــالـــــه وتــــــربــــــه عــــــّبــــــاس ابلــــگــــاع

ــراتع ــ مـ ابـــگـــلـــب  شــــــاهل  ــن  ــ ــس ــ اح رد 
والــــحــــر لـــــلـــــتـــــرابن  اردود  رده 

ك�أنّي ابلعّباس يجيبه: �أخي �أاب عبد الله، �أنت الآن ت�أخذ بر�أ�ي، 

ولكن بعد �اعة من الذي ي�أخذ بر�أ�ك؟!

ــك        ــ ــون ــ ــي ــ خيـــــويـــــه مــــــن يـــغـــمـــضـــك اع
دونــــه ــن  ــي ــس ــح ي ــقـــف  يـ ــي  ــ ــل ــ ال هــــو  واي 

ــك        ــون ــف ل ــ ــط ــ ــه اخن ــ ــوي ــ ــي خي ــ ــراگـ ــ عــــى افـ
ــر ــيّ ــح ــو �ـــكـــنـــه م ــبـ ــدي يـ ــ ــع ــ ــل ب ــ ــض ــ وت

ــه ــن ــزي ــى احلـــــــورا احل ــ حيـــســـن �ـــلّـــمـــي ع

تــرتــجــيــنــه الـــعـــلـــم ال  ــع راعــــــي  ــ ــا وقـ ــه ــل ق

عينه ابلــســهــم  وصــابــوا  كــفــوفــه  قــطــعــوا  قلها 
مهشمينه الشاطي  على  يختي  بعد  ــه  ورا�ـ

�أعظم الله �أجوركم، ثّم فاضت روحه الطاهرة بين يدي �أخيه 

من  �أال  ينادي:  وهو  حزينًا،  مصرعه  من  فقام   ،Q الحسين

عن  فيذّب  ذاّبٍ  من  �أال  يعيننا؟!  معيٍن  من  �أال  ينصران؟!  انصٍر 

حرمنا؟!
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ـــــــه ــه ضـــلـــوع ـــ ــ ــي ــنـ ــن حمـ ــــ ــسـ ــام حـ ــ ـــ ــ ــ گ
ــه ـــ ــوع ــن دم ـــ ــّب الـــمـــــــزن صــب ــــ ــه صـ ــب شـــ

ــه ــــ ــوع ــل ــب ب ــــ ــنـ ــه زيـ ــ ـــ ــ ــارخ ــ طـــلـــعـــت ص
ـــــه ـــــــه وگـــمـــــــت عــن ــاح خـــوي ــــ ــه طـ ـــ ــل ــگ ت

فا�ستقبلته �كينة، ��ألته عن عّمها، فقال لها: �أعظم الله لك الأجر 

عّبا�اه!  وا  عّماه!  وا  واندت:  فصرخت  �كينة!  اي  العّباس  بعّمك 

�معتها العقيلة زينب، فصاحت: وا �أخاه! وا عّبا�اه! وا ضيعتاه من 

ضيعتاه!  وا  والله،  اإي   :Q الحسين فقال  الفضل!  �أاب  اي  بعدك 

وانقطاع ظهراه بعدك �أاب الفضل!

ــي         ــت ــف خيـــــويـــــه لــــيــــش هــــالــــســــاعــــة ع
ــه وضـــّيـــعـــتـــنـــي ــ ــوي ــ ــخ ــ رحـــــــت عــــنّــــي ي

ــتـــي        ــي ومـ ــ ــل ــ ــرس ق ــ ــك ــ ــال ــ امــــصــــابــــك ه
ــر ــســع ت ــه  ــ ــويـ ــ خـ اي  ــب  ــ ــل ــ ــق ــ ابل وانره 

تجينا وحـــــدك  بـــس  ــه  ــويـ خـ وعـــــّبـــــاس راعـــــــي الـــعـــلـــم ويـــنـــهتــقــلّــه 

ــه ــنـ ــزيـ حـ اي  زيـــــنـــــب  اي  ــا  ــ ــه ــ ــل ــ ــهق ــن ــي ــع ــّط ــق ــاس اخــــــــوك م ــ ــّبـ ــ ــعـ ــ الـ

ــاس ــّبـ عـ راح  ــب  ــ ــن ــ زي اي  يــقــلّــلــهــا 

ــراس ــ ال يـــرفـــع  الـــلـــي  ــم  ــغ ــضــي ال وراح 
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و�أخــيــهــا،  كفيلها  لـــى  اإ ــا  ــه آالم � تشكو   Q بزينب وكــ�أنّــي 

الهواشم! مــخــّدرة  وهــي  الــبــلــدان،  بين  مسبيّة  �ستذهب   فه�ي 
ــدك ــ ــع ــ ــاس الـــــــخـــــــدر ب ــ ــ ــّب ــ ــ ــع ــ ــ ــدهي ــ ــن ــ ضــــــامــــــي وخــــــيــــــم مـــــــا ع
ــاي ــ ــم ــ ــه ابـــــخـــــدهوعـــــبـــــد الـــــلـــــه يـــــريـــــد ال ــ ــ ــت ــ ــ ــع ــ ــ خــــــويــــــه ودم
ــه ــ ــنّ ــ ــك مـــــــن رحـــــــــت ع ــ ــن ــ ــع ــ ــه وحــــــــدهض ــ ــ ــل ــ ــ ــرب ــ ــ ــك ــ ــ ضـــــــــــّل اب
ــه  ــ ــّم ــ ع اي  ــي  ــ ــلّـ ــ ــقـ ــ تـ لـــــجـــــدامـــــهورقــــــــيّــــــــه  آاثر  � هــــــــــــاي 

ــي عــــــنّــــــك وابـــــــقـــــــى مــــحــــتــــارهكــــــــل �ـــــــاعـــــــه يـــــســـــ�ألـــــونـــ
ــل اتـــــــ�أّخـــــــر ــ ــ ــاف ــ ــ ــك ــ ــ ــش ال ــ ــيـ ــ انرهلـ عــــلــــت  مــــــن  الــــمــــخــــّيــــم 
ومــــــوتــــــك وصـــــلـــــت اخـــــبـــــارهوانــــــــت اعــــلــــى الـــنـــهـــر مـــذبـــوح
يــــمــــهــــن طــــــاحــــــت اعــــمــــامــــهجـــــــــــــودك والــــــعــــــلــــــم ويــــــــاله

ــاي ــ مـ ال  ــم  ــ ــلـ ــ عـ ال  كـــــــــّف  يـــسســـيـــلال  ودمـــــــــــــاك  ــن  ــ ــيـ ــ عـ ال 
ــلواحــــــنــــــه مــــــن الــــصــــبــــح ابكــــر ــيـ ــشسـ ــن الــــطــــف ا�ـــــــــاره انـ ــ عـ
ــر ابكـــر ــ ــى حـ ــ ــل ــ ــه اع ــ ــل ــ ــي ال ــ ـــدع ــلنـ ــريـ ــبـ يـــغـــّطـــيـــنـــه ابــــجــــنــــح جـ
خـــيـــمـــه وال  ــهمـــــــاضـــــــلّـــــــت  ــ ــام ــ ــي ــ ــا احـــــتـــــرقـــــن اخ ــ ــه ــ ــل ــ ك

ــَدَك ِضــْعــنَــا ــْعـ ــائِــَعــاِت بَـ ــَمـــى الــضَّ ــَواِدي�أِحـ ــ َ ــاِت َحــْســَرى ب ــَب ــائِ ــنَّ ــِد ال ــي يَـ ف

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة الثامنة

مجلس علّي األكبر

القصيدة

ــادي ــن ــت ــوم ال ــ صــاِد�أشـــبـــيـــَه الــمــصــطــفــى ي ــُب  ــل ــق وال مسستبشٌر  لــلــوغــى 

ــزٌم ــبــطِ ع ــسس ــَك ال ــي ــزِم �أب ــِر الأعــــاديلـــَك مـــْن عـ ــه ــمــرتــضــى ق ــّيِ ال ــلـ وعـ

ــاٍم ــي ــا بـــيـــَن خ ابرتــــداِدويـــحـــاُر الـــسســـبـــطُ مـ ــرٍب  ــ ح ــاحِ  ــ � �أْو  نــظــرًة 

ــوٌت ص الـــحـــرِب  ــاِر  ــب غ ــَف  خــل ذا  يــنــاديواإ ْذ  اإ �ـــالٌم  ــنّــي  م ــدي،  ــ والـ

ا ــطِ تــوًّ ــب ــسس ــُع الـــصـــوُت بــســمــعِ ال ــق ــاِدي ــجــه ــا ب ــثً ــي ــرُع الــســيــَر حــث ــسـ يـ

ــَر فــي الـــســـاحِ صــريــًعــا ــبـ ــرى الأكـ ــي ــجــيــاِدف ــى ل ــقً ــل ــاِء م ــضـ ــرمـ وعـــلـــى الـ

وواِدقــطــَعــْت مــنــه �ســيــوُف الــغــدِر هــاًمــا ــٍل  ــه � عــلــى  ــدُم  ــ الـ ــرى  ــ وج

ــّدي جـ ذا  ــ�ي  �أبــــ ــوَل  ــ ــق ــ ال ــُد  ــهِـ ــْجـ ــوداِديُـ بـ ــًوا  صــف الــكــ�أَس  �قاني  قــْد 

ــا اي ــف ــع ــَد غـــيـــاٍب وافـــتـــقـــاِد�أحــبــيــبــ�ي وعـــلـــى الــدنــيــا ال ــعـ ولـــــدي بـ

اي عـــلـــْي  راَح  ــٌب  ــ ــن ــ زي ــه  ــ ــ ــيّ ــ ــ ضــيــعــتــي بــعــُد وطـــــواًل لــســهــادي�أ�أخ

اباًب ــِر  ــم ــع ال دوَن  �أقـــفـــلْـــَت  ــو�ــاديولــــدي  ــَت الــدمــَع طــعــًمــا ل ــلْ وجــع

ــالٌم ــِة الــقــلــِب �ـ ــف ــه ــْن ل ــ ــدي م ــ ــا خـــــطَّ يـــــــراٌع بـــمـــداِدولـ ــ لـــــَك م
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شعبي

غيره ولــد  عندي  ما  ــدري  ت َته  عّمِ اي  بعد 

دوره خاليه  وضــّلــت  مّني  وانفقد  واحــد 

حيره حيرتي  ــه  ــل وال ويــولــومــّنــي  هــذا  هــم 

جــيــت ال  الـــــكـــــربـــــال  عــــســــانــــي 

بـــيـــت انـــــبـــــنـــــالـــــي  بــــيــــهــــا  وال 

ــت ــي ــّل وض عـــلـــي  ــي  ــنـ ابـ راح  انس  اي 

ــي غــاب ــل ــدي ال ــع اي بـــدر � آه ايالكبر  �

ــاب ــبـ ــشسـ الـ ــد  ــقـ فـ اي  ــه  ــ ــل ــ ال آه ايالكبر  �

ــري الـــعـــذاب ــم ــع ــل ب ــمـ واحـ آه ايالكبر  �

ــاه ــمـ ــدان وحـ ــيـ ــمـ ــلـ ــر بـــــرز لـ ــ ــب ــاهاالكــ ــور وحــم ــنّـ ــيــلــى �ــجــر تـ وقـــلـــب ل

وحماه اليعقوب  يــو�ــف  راد  مــن  ــهاي  ــّي ــل ــم ع ــ ــال ــ ــي � ــلـ ــي عـ ــ ــن ــ تـــــــرّد اب

تصف بعض الزايرات عليًّا الأكبر �أنّه كان من الفرحين بلقاء الله 

-تعالى-، وهذا يدّل على عظم المسستوى التربوّي، وذلك اال�ستعداد 

والوعي العميق، الذي جاء نتيجة لتلك التربية، والتواصل، والأخذ 
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المعصوم، وتلك  االإمام  الله،  العظيم، �سبط ر�ول  من ذلك الأب 

الأ�رة، بيت الوحي، ومهبط الر�الة، وموضع التنزيل.

يمانّية الراقية لعلّيٍ الأكبر في الطريق  وقد تجّسدت تلك التربية االإ

لى كربالء، حيث خفق ر�أس الحسين Q خفقة، ثّم انتبه، ف�أقبل  اإ

ليه راجعون«، و»الحمد لله رّبِ العالمين«؛ ف�أقبل  اّن اإ اّن لله واإ يقول: »اإ

ليه علّي الأكبر، وهو على فرس، فقال له: اي �أبِت، ُجِعلت فداك!  اإ

 :Q الحسين االإمام  فقال  الله؟  ِممَّ ا�ترجعت؟ وعالَم حمدت 

نّه عرض لي فارس على فرس«، وهو يقول: القوم يسيرون  »اي بني، اإ

لينا، فقال: اي �أبتاه، ال  ليهم، فعلمت �أنّها �أنفسُسنا نُِعَيت اإ والمنااي تسير اإ

ليه  �أراك الله �وًءا �أبًدا! �ألسسنا على الحّق؟ قال: »بلى، والذي يرجع اإ

ًذا ال نبالي، فقال االإمام Q: »جزاك الله  العباد«، فقال: اي �أبِت، فاإ

خير ما جزى ولًدا عن والده!«.

ــُه ــراثُ ت َوْهــــَي  الــغــِرّ  ــاِت  ــصــف ال ــِدورَث  ــي ــٍف وشـــهـــٍم �أص ــري ــط عـــْن كــــّلِ غ

ــي شــجــاعــِة حيدٍر ــزَة ف بـــ�أِس حــم ــي  �أحـــمـــِدف مــهــابــِة  ــي  ــ وف ــٍن  حــســي اب  اِبإ

�أنصار  �أّن  وقد ترجم الأكبر مقولته هذه يوم عاشوراء، فعندما ر�أى 

بيت  �أهــل  من  ابدر  من  �أّول  كان  ب�أجمعهم،  ا�تشهدوا  قد  �أبيه 

لى الميدان! الحسين Q لال�تئذان في النزول اإ
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المصيبة

�سّيدي �أاب عبد الله، �اعد الله قلبك! و�أعظم الله �أجرك!

آيٍس  � نظر  ليه  اإ نظر  �أن  دون  نفسه،   Q الحسين يتمالك  لم 

لى صدره وجعل يودعه! منه، و�أرخى عينيه ابلدموع، وضّمه اإ

ــه وادلمـــــــــــــع ابلــــــعــــــن دفّـــــــــاق ــ ــگـ ــ يـ
ــاق ــفّـ ــب خـ ــلـ ــگـ ــرة وبـ ــ ــّس ــ ــك ــ ــرة ام ــ ــب ــ ــع ــ اب

الــــفــــراق ــذا  ــ ــ هـ وداعــــــــــة هللا  ــه  ــ ــوي ــ ــب ــ ي
ــه هــــــذا الـــمـــگـــّدر ــ ّ ــدن ــ ــي ــ ــب ــ يـــبـــويـــه اش

»اللهّم  وقال:  السماء،  نحو  الكريمة  شسيبته   Q الحسين رفع 

ليهم غالٌم �أشسبه الناس َخلْقًا وُخلُقًا  اشهد على هؤالء القوم، فلقد برز اإ

لى وجه ر�ولك نظران  ذا اشستقنا اإ ومنطقًا بر�ولك محّمد P، كنّا اإ

لى وجهه...«. اإ

ثّم صاح الحسين Q بعمر بن �عد: »مالك؟ قطع الله رحمك! 

وال ابرك لك في �أمرك! و�لّط عليك من يذبحك على فراشك! كما 

.»P قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من ر�ول الله

وهو  الميدان،  لى  اإ ونزل  و�أخواته،  وعّماته  �أّمه  وّدع  عليًّا  ّن  اإ ثّم 

يرتجز ويقول:

علي ــِن  ــ ب ــِن  ــســي ــح ال ــُن  ــ ب عـــلـــيُّ  ــ�ي�أان  ــب ــن ــِه �أولـــــى ابل ــلـ ــِت الـ ــيـ نـــحـــُن وبـ
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ــدعــي ــحــكــُم فــيــنــا ابــــُن ال ينثنياتلـــلـــِه ال ي ــتّـــى  حـ ــِح  ــ ــرم ــ ابل ــْم  ــُكـ ــُنـ ــعـ �أطـ

ــ�ي ــْم ابلــسســيــِف �أحــمــي عــن �أب ــُك ــوي�أضــربُ ــل ــّيٍ ع ــ ــم ــ ــاش ــ ضــــــرَب غــــــالٍم ه

هذا و�أبو عبد الله واقٌف على ابب الخيمة، يراقب �ير المعركة 

لى ولده كيف يتغلّب على خصمه، فيتهلهل وجهه ابلنور. فج�أًة،  وينظر اإ

تغيّرت مالمح وجه الحسين Q، وبدا عليه القلق والدهشة، فر�أته 

�أصاب ولدي عليًّا شيء،  الله، هل  �أاب عبد  ليلى، قالت: �سّيدي، 

لى  اإ ليه َمْن يُخشى منه عليه؛ فاذهب�ي  اإ قال: ال اي ليلى، ولكن برز 

نّي �معت جّدي ر�ول الله P يقول:  خيمتك، وادعي لولدك، فاإ

ّن دعاء الوالدة في حّق ولدها مسستجاب. اإ

لى الله  اإ لى خيمتها، رفعت يديها ابلدعاء، توّ�لت  ذهبت ليلى اإ

بغربة �أب�ي عبد الله، بعطش �أب�ي عبد الله، قالت: »اي راد يو�ف على 

يعقوب، ردَّ علّي ولدي!«.

ــة ــبـ ــريـ ــغـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــمـ ــيـ ــخـ ــت الـ ــ ــّبـ ــ ــا مــريــبــهطـ ــهـ ــيـ ــنـ ــي وعــــلــــى ابـ ــكـ ــبـ تـ

ــه بـــحـــبـــيـــبـــه ــ ــلـ ــ مصيبهوتــــــوّ�ــــــلــــــت لـ ــه  ــي ب ــا  مـ واش  ــن  ــحــســي وابل

ــه ــب ــي ــغ م مـــــن  ــف  ــ ــو�ـ ــ يـ راد  ــهاي  ــب ــحــي ــن ن ــ ــكّ ــ ــس ــ ــوب وم ــ ــق ــ ــع ــ ــي ــ ال

ــه ــب ــي ــج ــم ت ــ ــالـ ــ ــي �ـ ــ ــل ــ �أريــــــــــــدن ع

وعاد  خصمه،  على  عليٌّ  فتغلّب  ليلى،  دعــاء  الله  ا�ستجاب 
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قتلني،  العطش  �أبه،  يقول:  عاد  حال؟!  ب�أّي  لكن  و�أّمه،  �أبيه  لى  اإ

فبكى  �بيل؟  من  ماء  شربة  لــى  اإ فهل  �أجهدني،  الحديد  وثقل 

ابلماء؟!  آتي  � �أين  من   ، بنّي  اي  غواثه  »وا  وقال:   Q الحسين

قاتل قلياًل فما �أ�رع ما تلقى جّدك محّمًدا P، فيسقيك بك�أ�ه 

الأوفى شربًة ال تظم�أ بعدها!«.

ــه رشبـــــــــة امـــــــيّـــــــه لـــكـــبـــدي ــ ــويـ ــ ــبـ ــ يـ
وحـــــــدي ــوم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ وارد  اتـــــــگـــــــوه 

ــر كـــبـــدي وحــــــّق جــــّدي ــطـ ــفـ ــه انـ ــويـ ــبـ يـ
الــشــمــس والـــعـــطـــش والـــمـــيـــدان والــحــر

وجدها  �أّمــه،  خيمة  على  مّر  الميدان،  لى  اإ عليٌّ  يعود  �أن  وقبل 

مغشسيًّا عليها، جلس عند ر�أ�ها، بكى ر�أفًة بها، ف�أفاقت ور�أته فوق 

ر�أ�ها، قالت: ولدي علي! قال: فداِك ولدِك اي �أّماه!

ــي ــ ــي وداعـ ــن ــب ــا �ـــبـــب ي ــيـ ــي ابـ ــلّـ ــيقـ ــ وداعـ ــع  ــم ــس ت وال  عـــنّـــي  تـــصـــد 

وداعـــــي ــي  ــقّـ بـــحـ طـــالـــب  ــا  ــ م ــه�أان  ــّي ــه وهــــــاي ه ــلـ ــي وداعـــــــة الـ ــلّـ قـ

لى الميدان، قاتل حتّى ضّج العسكر  فوّدعها عليٌّ الأكبر، ورجع اإ

آاثم  � اللعين مّرة بن منقذ العبدي، وقال: عليَّ  آه  من كثرة القتلى، فر�

ن لم �أثكل به �أابه. العرب اإ

اللعين من خلفه،  كتيبة، جاءه هذا  على  يكّر  الأكبر  كان  وبينما 

لى مخّيم الأعداء، �أعظم  ّن فر�ه ذهبت به اإ وضربه على ر�أ�ه، ثّم اإ
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برمحه حتّى �قط  يطعنه  بسسيفه، وذاك  يضربه  �أجوركم، هذا  الله 

على الأرض!

اندى الأكبر: عليك منّي السالم �أاب عبد الله، هذا جّدي ر�ول 

الله قد �قاني من بك�أ�ه الأوفى شربة ال �أظم�أ بعدها �أبًدا!

و�أ�رع  علّياه!  وا  ولداه!  »وا  صاح:   ،Q الحسين �معه  لّما 

ليه، رمى بنفسه  نحوه، وهو ينادي: ولدي علي، ولدي علي... وصل اإ

عليه، وضع خّده على خّده، وهو يقول: قتل الله قوًما قتلوك اي بني، 

ما �أجر�أهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الر�ول! على الدنيا بعدك 

العفا!«.

آه � آه  � ونــيــنــك  ــل  ــّطـ بـ عــلــي  ــكبــــوي  ــن ــي ــظ ابه الأعــــــــــــادي  �أدري 

آه � آه  � وبينك  بيني  ــقــدر  ال ــال  ح عينكيبني  بــعــد  ــري  ــمـ عـ ريــــد  مـــا  �أان 

ــك ــي ــل ــك ورج ــ ــ ــن ِعــــــــَدْل را� ــ يـــبـــويـــه م
ــل ايـــديـــك ــ ــب ــ ــض عـــيـــونـــك وا�س ــّمـ ــن غـ ــ م

ليك الـــوصـــل  ــيـــف  �سـ ريــــت لك  يــبــويــه 
ــاي �ــــّدر ــ ــش ــ ــد ح ــنـ ــعـ ــ�ي ولـ ــبـ ــلـ ــع قـ ــطـ قـ

والده  يدي  بين  الأكبر  علّي  روح  وفاضت  �أجوركم!  الله  �أعظم 

الحسين Q، فنادى فر�اَن بني هاشم ليحملوه، فجاؤوا ببساط، 

لى خيمة الشهداء. وحملوا جسده عليه، وجاؤوا به اإ
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من  تخرج  ابمــر�أة  ذا  واإ الــراوي:  يقول  النساء،  لى  اإ الخبر  وصل 

الخيمة، وهي تنادي: وا ولداه! وا مهجة قلباه! وا ثمرة فؤاداه! يقول: 

نّها عّمته زينب!  ��ألت: من هذه؟ فقيل لي: اإ

ــي راحقــعــد عــنــده وصــفــق راحـــن عــلــي راح ــل ع شـــافـــه والـــنـــبـــل شـــابـــك 

راح ــي  ــل ع زيــنــب  اي  بــصــوت  ــاح  ــ ــهص ــّي ــل ــيـــا ع ــبـــويـــه اظـــلـــّمـــت الـــدنـ يـ

ــي ــنـ ــبـ يـ عــــــلــــــي  اي  ــك بــــــــرابك�أّمـــــــــــــــــك  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ تـــــــريـــــــد تـ

ــا غــــريــــبــــة اشــــلــــون ــ ــه ــ ــي ــ ّ ــل ــ ــخ ــ ــي ابّــــــيــــــن هــــــــاي عــــــداكت ــ ــن ــ ــب ــ ي

وايك�أنــــــــــــــت تـــــكـــــفّـــــلـــــت بـــيـــهـــا الـــمـــديـــنـــة  ــن  ــ مـ ــا  ــهـ ــتـ ــبـ وجـ

ــال ــ ــح ــ ــال ــ ــه ــ ــش تــــعــــوفــــهــــا ب ــ ــيـ ــ ــع �أنــــــــذاللـ ــ ــم ــ ــة ابّـــــيـــــن ج ــ ــب ــ ــري ــ غ

عـــيـــال ــوف  ــ ــف ــ ــط ــ ال ابرض  لـــــــك  ــاكاإ ــنـ ــيـ غـــــيـــــرك مــــــن عــــقــــب عـ

يـــــحـــــمـــــاهـــــا الــــــــبــــــــعــــــــد  هـــــــــــو  اي 

حّر قلب�ي لهذه الأّم الوالهة!

ــه ــ تـــصـــرخ الــمــفــجــوعــة �أّمـ بني  وينه اإ

ــه ــ ــدّم ــ ــل ب ــ ــّس ــ ــغ ــ قـــــالـــــوا م بني  وينه اإ

اضـــّمـــه �أرد  ــه  ــ ــّم ــ اش �أرد  بني  وينه اإ
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ــر ــاي ح ــري  ــ ــك ــ ف ــي  ــلّـ ــخـ تـ ال  رد علّيه 

ــى الـــنـــواظـــر ــم ــع ــا ت ــ قـــبـــل م رد علّيه 

تـــســـافـــر ال  ال  ــي  ــ ــل ــ ع اي  رد علّيه 

جــــروح ــي  ــ ّ ــل ــ ك ارد  ويـــــن  يّمه صبري 

ــقــت فـــي جــســمــي روح مـــا ب يّمه صبري 

والــــــولــــــد عــــنّــــك يـــــروح دمي يجري 

ــا ــرهـ ــهـ ــي ابــــــدونــــــك ا�ـ ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ وافـــــــــكّـــــــــر بـــــيـــــك ايلــــغــــالــــيال
يــبــنــي ــك  ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ ــغ ــ اب ــيواذوب  ــالـ ــل حـ ــع ضــــ ــ ــم ــ ــش ــ ــل ال ــ ــثـ ــ ومـ
ــبــــــر ــل ابلــــــطــــــف بـــــــال والـــــــياّمــــــــــــــك تـــــــرضـــــــى ايالكــــ ــ ــضـ ــ تـ
ــن ــ ــي ــ ــع ــ ابل و�ــــــكــــــن  نــــــــــور  ــك هـــــــــــّدم الــــصــــبــــرياي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ غـ

ــال ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــور الـــعـــيـــن�أاّيمــــــــــــــــــك تـــــمـــــر عـ ــ ــ ــن ــ ــ واذكـــــــــرهـــــــــن ي
ــي ــ ــّم ــ ويــــــنــــــاديــــــك ابـــــــــــوك حـــســـيـــنمــــــــن تــــقــــعــــد جـــــنـــــت ي
ــح مـــــو جـــــــرح جـــرحـــيـــنوجــــرحــــك يـــبـــنـــي و�ـــــط الـــــروح ــ ــبـ ــ  اصـ
ــش ــ ــي ــ ــع ــ ات مــــــاتــــــريــــــد  تـــــــدرياالم  الـــــــولـــــــد  راح  لـــــــو 

ــكحــــــــزاننــــــــه ويـــــــهـــــــل دمــــعــــي ــ ــنّ ــ ــوف ــ ــه امـــــــن اش ــ ــم ــ ــي ــ ــخ ــ وابل
ــك ــرلـ ــظـ ــنـ ــي تـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ومـــــــــــــااَكـــــــــــــدر اعــــــوفــــــنّــــــكدامـــــــــــي وعـ
مــــحــــزون قــــلــــب  ونّــــــــــة  مــــــــن ا�ـــــــمـــــــع الـــــــــــم ونّــــــــكاون 
ــون ــ ــك ــ ال جـــمـــيـــع  ازرع  لـــــــو تــــــرجــــــع صـــــبـــــح نـــــــذريورد 
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ــت تــــــروحرايـــــــــــــــح عــــــــنّــــــــي ايالكــــــبــــــر ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وانــــــــــت الـ
ـــدي الــــــــــك انــــطــــي ــ ــ ــي ــ ــ وا�ــــــلّــــــم الـــــــك هـــــــاي الـــــــروحلــــــــو بـ
ــره ــ ــب ــ ــغ ــ ال عــــلــــى  شـــــوفـــــك  يــــبــــنــــي والــــــــدمــــــــا مـــســـفـــوحوال 
ــك ــ ــت ــ ــي ــ ــنّ ــ ــم ــ آنــــــــــــــــه الـــــــــــي ت ــريو� ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ بـــــــيـــــــدك تـ

ــاَن �أقـــصـــَر عـــمـــَرُه ــ ــا كـ ــوُن كـــواكـــُب الأ�ـــحـــاِراي كــوكــًبــا مـ ــكـ ــذا تـ ــ وكـ

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة التاسعة

مجلس القاسم بن الحسن

القصيدة

ــه ــاِريَـ ــْن ُدُمــــــوعٍ َجـ ــ ــِم ِم ــيَّ ــت ــُم ــل ــْم ِل ــ الَخاِويَهَك لوِل  الطُّ ِتــلْــَك  عَلَى  ُحـــْزاًن 

ِبــَصــْرِفــه ــاُن  ــ م ــزَّ ــ ال ــَرِك  ــ َّ ــي ــ غَ َداُر  الَعاِديَهاي  الُخطوُب  َمَحا�سِنَِك  َوَمَحْت 

فـَـ�أْصــَبــُحــوا ــروِف  اِبلــصُّ ــِك  ــلَ �أْه ــهَو�أاَبَد  ــيَ ـواِحــي اَنِح ُكـــلٌّ يَــــُؤمُّ ِمـــَن الــنّـَ

ٌد ُمــَجــرَّ عيِد  الصَّ عـَـلـَـى  الُحَسيِْن  ــاِفــيَــهِمــثْــُل  ــروِد الــضَّ ــبُـ ــْرفُـــُل اِبلـ َويَـــزيـــُد يَـ

َّــرى ــث ال ــّرِ  ــ َح ــى  ــلَ عَ اَثِواًي  ــُه  ــَسـ �أنْـ ــْم  ــِه َكـــالأضـــاِحـــي اَثِويَــــهلَـ ــيـ ــو �أِبـ ــُنـ َوبَـ

ــوَرٌة ــهُ ــْش ــْم َم ــهُـ ــاحِ ُرؤوُ�ـ ــّرِمـ ــْوَق الـ ــ عَاِريَهفَ السسَناِبِك  تَْحَت  َوُجُسوُمهُْم 

ــوا ــنُ ــفِّ ــَدِم الـــّرِقـــاِب َوُك ــ ــوا ِب ــلُ ــّسِ ــْد ُغ اِفيَهقَـ السَّ ايحِ  ــّرِ الـ َهاِتيَك  نَْسِج  ــْن  ِم

بَيْنَهُم َمــا  ــ�ى  ــَب ــُمــْجــَت ال بــُن  َضاِحيَهَوالــَقــاِ�ــُم  َكــَشــْمــٍس  ــو  ــْزُه يَ َوَجــِبــيــُنــُه 

ــُرُه ــْمـ ــُه بَـــيْـــَن الـــّرِجـــاِل َوُعـ ــَسـ ــهلَـــْم �أنْـ ــَي َوثَــمــاِن َخـــْمـــَســـٌة  ــِة  ّـَ ــرِي ــبَـ ــلْـ ِلـ اي 

ــِه فـَـتَــخــالـُـهُــم ــِف ــْي ــسسَ ــاَة ِب ــَم ــُك ــْرِدي ال ــ َخاِويَه«يُـ نَْخٍل  »�أْعــجــاَز  ََّرى  الث ــْوَق  فَ

ــثـَـرى ــلْ ِل ــى  ــقً ــلْ ُم �أْرَدْوُه  ذا  اإ ــى  ــتَّ ــاِء َوْجــنَــِتــِه الــُمــضــيــئَــِة قــاِنــَيــهَح ــِدمـ ِبـ

ــْد ــَق فَ ــي  ــ ــِن ــ �أدِرك ــمُّ  ــ َع اي  �أاَل  الماِضَيهاَنَدى  السسُّيوُف  �أْعضائِي  ْعــَن  َوزَّ

ــى َوُدُمـــوعُـــُه ــَط ــُخ ــرُِع اَبل ــْسـ َجــاِريـَـهفَـــــ�أاتُه يُـ تُهَْمى  َعْينَْيِه  ــْن  ِم ْرِض  ــلأ ــ ِل
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شعبي

نـــّصـــن هـــامـــتـــك  رضب  ــن  ــ مـ يـــعـــّمـــي 
ــي اصــــــواب الــيــوجــعــك ويــن ــلـ ــد اهـ ــع ــب ي

ــك لـــلـــصـــواويـــن ــ ــيـ ــ ــون �أشسـ ــ ــل ــ يــعــمــي اش
ــك مـــخـــّذم ــم ــس ــرب ج ــ ــض ــ ــن ال ــ ــه م ــ ــت ــ وان

�ــــــّدر بــــيــــه  ــّم  ــ ــخ ــ ــم ــ ــل ــ ل او  شــــــــاهل 
ــر ــبـ ــف الأكـ ــصـ وحــــط ّجـــا�ـــم يــويــلــي الـ

ــم وادّلمــــــــــــــع جّفــــر ــ ــه ــ ــي ــ گــــعــــد مــــــا ب
ــم ــه ال ــم  ــ ــراكـ ــ اتـ عـــلـــيـــه  او  انره  ــشـــب  تـ

حـــنّـــه لــــلــــحــــرم  غــــــــدت  جــــــــامس  مي 
ــه ابــــــــدّمــــــــه تـــحـــنّـــه ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــن شـ ــ ــمـ ــ لـ

اهمــــنّــــه جــــــــامس  اي  اتــــصــــيــــح  �أّمـــــــــــه 
ــم ــ ــع ــ ــال وال ــ ــ ــخ ــ ــ ابــــهــــلــــزفّــــه يـــبـــعـــد ال

مــال وال  ــا  ــي دن ردت  مـــا  ــك  ــ ردت ــال�أان  لـــو وقـــع حــمــلــي وال م تــحــضــرنــي 

ــال ــ ــي واالم ــون ــن ــت اظ ــاب ــم خ ــا� ــضــيــق يــبــنــي اگــطــعــت بــّيــهاي ج ــت ال ــوق ب

ورد عن االإمام الحّجة Q في زايرة الناحية عند ذكر القا�م بن 

الحسن المجتب�ى Q: »السالم على القا�م بن الحسن بن علي، 

المضروب هامته، المسلوب المته، حين اندى الحسين عّمه، فجلى 
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والحسين  التراب،  ورجليه  بيديه  يفحص  آه  فر� كالصقر،  عّمه  عليه 

ك و�أبوك«. يقول: بُعًدا لقوم قتلوك، وَمن خصمهم يوم القيامة جدُّ

َّه لم  ِّر عنه �أن القا�م -رضوان الله عليه- على صغر �سنِّه، بحيث عُب

يبلغ الُحلُم )كان عمره 2) �أو 3) �سنة تقريًبا(، كان متهّيئًا لنصرة عّمه 

عجيًبا  وليس  والشجعان،  كالفر�ان  القتال  على  ومتدّراًب  الحسين، 

في  وتربّ�ى  المؤمنين،  �أمير  وجّده   ،Q الحسن �أابه  نَّ  اإ ذ  اإ �أمره؛ 

يمانه وثباته، وقدوة  حجر الحسين Q، فغدا كاماًل في �أخالقه واإ

 Q لى الله في عشقه للشهادة، يس�أله الحسين للعارفين والسالكين اإ

ن كان في جملة من يُرزقوا الشهادة  عندما �أراد القا�م �أن يعرف اإ

-كما بّشر بها االإمام الحسين Q �أصحابه ليلة عاشوراء-، فقال له 

الحسين: ولدي قا�م، كيف تجد طعم الموت؟ قال: اي عّماه، الموت 

ره الحسين ابلشهادة. بين يديك عندي �أحلى من العسل، فبشَّ

المصيبة

�أصحاب الحسين R يوم عاشوراء، وبرز  ُقتل  �أن  بعد  لذا، 

بني  الأكبر وجملة من شسباب  علّي  بني هاشم، وُقتل  �أبطاُل  للقتال 

هاشم، و�مع القا�م نداء عّمه الحسين: وا غربتاه، وا قلّة انصراه، �أما 

من معين يعيننا؟! �أما من انصر ينصران؟! �أما من ذاّبٍ يذّب عنّا؟! 

لى الميدان، فلم ي�أذن له  لى عّمه مسست�أذاًن في النزول اإ تقّدم القا�م اإ
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تحصيل  على  ا  مصرًّ كان  القا�م  لكّن  الأمر،  الحسين Q ابدئ 

ليه، ويقبّل يديه، حتّى �أذن له. االإذن من عّمه، فلم يزل يتوّ�ل اإ

لى  اإ النزول  في  له  يسمح  �أن  قبل   Q الحسين االإمام  ّن  اإ ثّم 

ا، لم يوّدعه �أحًدا من �أهل بيته �أو  الميدان، �أراد �أن يوّدعه وداعًا خاصًّ

�أصحابه، �ألبسه ثواًب على صورة الكفن، عّممه بعمامة �أبيه الحسن، 

ليه -وكان �أشسبه ب�أبيه الحسن Q- فما ملك نفسه دون �أن  ونظر اإ

لى صدره، وجعال يبكيان! ضّمه اإ

لى �أّمه رملة  وك�أنّي ابلقا�م عندما حّصل االإذن من عّمه، توّجه اإ

لى  ه الحسين، ك�أنّي برملة ضّمته اإ مسرعًا، وهو فرٌح بما �أذن له عمُّ

لى والدك الحسن! صدرها، وقالت: بني قا�م، بلّغ �المي اإ
ــه ــنـ ــيـ ــكـ ــت ركــــــــابــــــــه �ـ ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــه تـــشـــّمـــه لـ ــ ــگ ــ ــل ــ ــح ــ وعـــــمـــــتـــــه ب

ــت تــــــــنــــــــادي �أّمـــــــــــهومــــــــــن الـــــخـــــيـــــم مــــدهــــوشــــه ــ ــعـ ــ ــلـ ــ طـ

ــت ــ ــوق ــ ــال ــ ه جـــــا�ـــــم  اي  ــي  ــ ــن ــ ــب ــ ــه ي ــ ــّمـ ــ حـــــــالـــــــك لــــــعــــــّمــــــك ضـ

ذاخــــــرتــــــك �أان  ــيلـــــهـــــالـــــيـــــوم  ــ ــون ــ ــن ــ ــب ظ ــ ــ ــّي ــ ــ ــخ ــ ــ ابلـــــــــــك ت

ــن لــــفــــظ اجــــــوابــــــ�ي�أوصـــــــــيـــــــــِك يــــــّمــــــه وصـــــّيـــــه ــيـ ــعـ ــمـ ــسـ تـ

ــم ــهـ ــيـ ــتـ ــفـ ابلــــــلــــــه ِذكــــــــــــــري شســـــبـــــابـــــ�يشســــــــــّبــــــــــان لـــــــــو شـ

ــوا ــ ــهـ ــ ــن شـــــــــّم الـ ــ ــ ــروم مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــ�يمـ ــ ــاب ــ ــح ــ ص كـــــــــّل  دون  مـــــــن 

والـــــــــده اي  �أان  حـــــيـــــن الـــــــشـــــــرب ذكــــريــــنــــيعـــــطـــــشـــــان 
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لى الميدان ودموعه جارية على خّديه، وهو يقاتل  ثّم نزل القا�م اإ

قتال الرجال الشجعان، ف�أنكره بعضهم، وصاروا يتساءلون: من هذا 

الفتى؟ ف�أنش�أ يقول:

الــَحــَســْن ــُل  ــْج َ ن ــ�أان  ــ فَ ــي  ــُروِن ــِك ــْن تُ ْن 
إ
والُمْؤتََمْنا الُمْجَتَب�ى  الــنَّــِبــ�ّيِ  �سِــْبــطِ 

ــْن ــهَ ــْرتَ ــُم ــٌن َكـــالأِ�ـــيـــِر ال ــيْ ــَس الــُمــُزْنَهـــذا ُح ــْوَب  َصـ ُ�ــُقــوا  �أانٍس ال  بـَـيْــَن 

يقول حميد بن مسلم: خرج علينا القا�م ووجهه كفلقة قمر طالع، 

زار، وفي رجليه  بيده السسيف يضرب به ُقدًما ُقدًما، وعليه قميص واإ

َّها اليسرى،  ذ انقطع شسع نعله، وال �أنسى �أن نعالن، فبينما هو يقاتل، اإ

فوقف ليشّدها )غير مكترٍث ابلأعداء من حوله(، وكان عمر بن �عد 

لى جانبه، فقال: والله، لأشّدّن على الغالم، ولأثكلنَّ  بن نفيل الأزدّي اإ

به �أّمه... فشّد على الغالم، فما ولّى حتّى ضرب الغالم ابلسسيف على 

لى الأرض صريًعا ينادي: عليك منّي  ر�أ�ه، ففلق هامته فخّر القا�م اإ

السالم اي عّماه، �أدركني!

فجاءه الحسين كالصقر المنقّض على فريسسته، فّرق الأعداء عن 

مصرع ابن �أخيه )رحم الله من اندى: وا قا�ماه وا مظلوماه(، وجده 

يفحص بيَديه ورجلَيه، اندى: بني قا�م، يعّز -والله- على عّمك �أن 

تدعوه فال يجيبك، �أو يجيبك فال يعينك، �أو يعينك فال يُغني عنك، 

يوٌم  و�أبوك، هذا  القيامة جّدك  يوم  قتلوك، ومن خصمهم  لقوٍم  بُعًدا 

-والله- َكثُر واتره وقّل انصره!
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ــدي ــيـ ــبـ اشـ جـــــــامس  اي  اوانداه  بـــــا 
ــدي ــ ــّز وريـ ــ ــك حـ ــل ــب ــيـــف گ ــت الـــسسـ ــريـ يـ

ــدي ــ ــ ــي ــ ــ ــوين اوح ــ ــ ــلّـ ــ ــ هـــــــــان الـــــــــم ختـ
تفتر الــخــيــل  يــعــّمــي  اخـــيـــّمـــي  عــلــى  او 

لى  ّن الحسين Q وضع صدره على صدر القا�م، وحمله اإ ثّم اإ

المخّيم -�اعد الله قلبك �أاب عبد الله- )قالوا: احتمله ورجاله تخّطان 

علّي  جانب  لى  اإ وضعه  الشهداء!  خيمة  لى  اإ به  وجاء  الأرض(،  في 

لى وجه الأكبر، وينادي: وا علّياه! وا ولداه!  الأكبر، فجعل ينظر اترًة اإ

لى وجه القا�م: وا قا�ماه! وا بن �أخاه! و�أخرى واإ

عــيــنــه ــع  ــ ــ دم ــب  ــ ــِك ــ ــس ــ وي خلمته  ــاهل  ــ ــ ش
ــيــنــه ــر وب ــ ــب ــ ــلـــه الأك ــبـ ــد مـــا بــيــن شسِـ ــعـ وقـ

و�ـــكـــيـــنـــه رمـــــــه  اي  وصـــــــــاح  ِنـــــــــده 
ــن اشـــحـــالـــه ــ ــوفـ ــ ــن لـــلـــعـــزيـــز واشـ ــالـ ــعـ  تـ

ــه ــ ــال ــ ــي ــ ــرجـــــــابـــــــه لــــخــــيــــمــــة ع ــ ــب ــ ــي االك ــ ــل ــ ــصــــف ع ــ وحـــــّطـــــه ب
ــم يـــبـــكـــي ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــم قــــــــــام يـــتـــحـــّســـروقــــــعــــــد مـــــــا ب ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
تــســعــرنـــــــوبـــــــه يــــــعــــــايــــــن ولــــــيــــــده بــــيــــه  الــــــحــــــزن  وانر 
ــن الــــجــــا�ــــم ــ ــايـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــلّـــــه والـــــــــدمـــــــــع �ــــاجــــمونـــــــوبـــــــه يـ
وانــــــــــــــت زهــــــــــــــرة خــــيــــامــــييــــعــــّمــــي عــــلــــى الــــــتــــــرب انيــــم

ــه ــ ــ ــالل ــ ــ ــد وه ــ ــ ــع ــ ــ ــس ــ ــ وبـــــــــــــدر ال
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ــْن �أْوطـــاِنـــهِـــْم َوِدايِرِهـــــْم ــوَن َعـ ــُب ــرِي ُوُحوُشهاغَ ــراِري  ــبَ ال ــي  ِف عَلَْيهِْم  تَــنــوُح 
ــيــوُن ِلــَمــْعــَشــٍر ــُع تَُنوُشهاَوَكـــْيـــَف ال تَــْبــِكــي ال الــبـَـراِري  ِفي  الأعــاِدي  �ُسيوُف 
ــرْت َّ ــي ــَغ ــتَ ــاَلِة نـُـُعــوُشــهــابُـــــدوٌر تَــــــواَرى نُـــوُرهـــا فَ ــَفـ ــا تُــــْرُب الـ ــه ــُن ــا�سِ ــَح َم

ــون ــ ّ ــون ــ ت ال  ــه  ــ ــل ــ ابل شســـــّبـــــان  تــگــطــعــوناي  گـــلـــبـــ�ي  ــم  ــك ــن ــي ــون ب او 
ــون ــحــنّ ــ�ي الـــمـــن ت ــب ــل ــونتــصــدعــون گ ــزهـ ــل الــــــــورد يـ ــثـ ــان مـ ــ ــّبـ ــ شسـ

ــون ــامـ ــنـ ــرة يـ ــ ــب ــ ــغ ــ ــفــــه عـــلـــى ال و�ــ

ــه ــ ــوت ــ ــن اخ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــه ومـــــــــــــّدده م ــ ــابـ ــ جـ
ــم مـــوتـــه ــ ــ ــي وهـ ــ ــل ــ ــوي ــ وبــــكــــى عــــنــــده ي

ــه ــوتـ ــوان صـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــع ــ بـــــس مـــــا مس

ــح الــــلــــه �أكـــبـــر ــيـ ــصـ جــــــــت رمــــلــــه تـ اإ

لى ولدها الوحيد مشقوق الهامة،  ه رملة، لّما نظرت اإ �اعد الله �أمَّ

مخّضًبا بدمه، �ألقت نفسها عليه منادية: وا ولداه! وا قا�ماه!
ــن ــ ــي ــ ــع ــ ــاي ال ــ ــ ــمـ ــ ــ ــنـــكربّــــــيــــــتــــــك بـ ــيـ ــنـ ــي واحــــــســــــب �سـ ــ ــن ــ ــب ــ ي
ــد طـــولـــك ــنـ ــعـ ــكواتــــفــــكّــــر لـ ــنـ ــيـ ــعـ ــي انظـــــــــــرة الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وعـ
ــك ــ ــر� ــ ــع ــ فــــــــــــــرح ب ــي ايـــمـــيـــنـــكلـــــبـــــالـــــي اإ ــتـ ــنـ ــمـ ــيـ واحــــــنّــــــي بـ
ــدي ــ ــي ــ ــك ب ــ ــتـ ــ ــوفـ ــ واعــــــــّيــــــــد وافـــــــــــــرح بـــعـــيـــديوانـــــــصـــــــب حـ
ـــك عــــلــــى الـــــتـــــرابنبـــــــــــدال الـــــــعـــــــرس يــــولــــيــــدي ــ ــنّـ ــ ــ ــوف ــ ــ اش

ــة ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــهـ ــ بـ مـــــــــدلّـــــــــل  اي 
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يك و�أغّطِ يبني  كنت  افرشلك  لبيدي  اي 

بيك نفس  اوال  ِهــّســه  ــتــرابن  ال عله  ــم  اني

�أفديك ابروحي  والله  الموت  مّني  يرضه  لو 

ــام ــّسـ جـ اي  يــبــنــي  ــادي  ــ ــن ــ ت ــامرمـــلـــة  ــمـ ــن الأعـ ــي ــا ب ــارك مـ ــبـ عـــر�ـــك مـ

نـــفـــل اي  عــــــر�ــــــك  ــلشـــــــــــوابش  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــر والـ ــ ــثـ ــ ــنـ ــ ا�ــــــــهــــــــام تـ

الــــــــــــــــلــــــــــــــــه �أكـــــــــــــبـــــــــــــر

ــون ــي ــع ال نــــور  ــي اي  ــن ــب ي ــك  ــت ــي ــنّ ــم ــرّدونات ــ ــيـ ــ ــه الـ ــ ــ ــرد ويّـ ــ ــ تـــدفـــنّـــي وتـ

وردتــــــدفــــــنّــــــي يـــــولـــــيـــــد وتــــــــرد اي  الـــــطـــــولـــــك  وانــــــظــــــر 

الــــــــــــــــلــــــــــــــــه �أكـــــــــــــبـــــــــــــر

تــــكــــبــــر واحـــــــســـــــب ااّيمـــــــــككـــــــــل هـــــــّمـــــــي اشــــــوفــــــنّــــــك

ــي ــ ــي وانــــــــت الّـ ــمـ ــلـ ــق حـ ــ ــقّ ــ ــح ــ تـــــحـــــقّـــــق كــــلــــهــــن احـــــالمـــــكوت

آالمــــــــــكمــــــــــااَكــــــــــدر اصــــــــــد نــــحــــرك يــــــجــــــري وتـــــكـــــثـــــر �

اّمــــــــك حـــــــيـــــــاة  ــة  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مـ ــهاي  ــعـ ــطـ ــقـ ــتـ تـــــــرجـــــــع جـــــــثّـــــــه مـ

ــت ــ ــيّ ــ ــو م ــ ــ ــم ريـــــــــت مـ ــ ــا�ـ ــ ــجـ ــ دامـــــــييـ ــر  ــ ــحـ ــ نـ شــــــوفــــــك  وال 

بـــعـــدك الــــقــــلــــب  ــى  ــ ــق ــ ــب ــ ي والــــــلــــــه الــــشــــوفــــتــــك ضـــامـــيوال 

ــيــــدي ــت بــــــصــــــوت يــــولــ ــ ــحـ ــ بــــــعــــــدك راحــــــــــــت احـــــالمـــــيصـ
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كـــون االم  عـــلـــى  ــي  ــ شـ ــم  ــ ــظـ ــ ابـــــنـــــهـــــا لـــــلـــــثـــــرى اتــــــودعــــــه�أعـ

ــ�ي ــ ــب ــ ــل ــ ق نـــــبـــــض  اي  عـــيـــنـــكارجـــــــــــــع  ــد  ــ ــعـ ــ بـ الأم  ــه  ــ ــت ــ ــي ــ م

آنــــــــــــه الـــــــــي صـــــحـــــت يـــبـــنـــي ــك� ــ ــن ــ ابلــــــحــــــومــــــه طـــــحـــــت وي

ــن ــ ــوف ــ ــاش ــ ــاب م ــ ــ ــضـ ــ ــ ــش اخـ ــ ــيـ ــ كـــفّـــيـــنـــكلـ صـــــبـــــغ  دم  بـــــــس 

ــهيــــبــــنــــي بـــــعـــــد مــــــــن عــــنــــدك ــ ــعـ ــ رجـ انــــــتــــــظــــــر  مـــــــــا  ال 

ــْت ــَرَخ ــٌة َص ــلَـ ــْذ َر�أتْـــــُه َرْمـ ــاًل ُمـ ـ ــَرمَّ بََصِريُمـ ِضيا  اي  ــروِري  َوُ�ـ ُمهَْجِتي  �أاَي 

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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الليلة العاشرة

مجلس الطفل الرضيع

القصيدة

ــحــراِم ــي الــشــهــِر ال ــبــطِ ف ــسس ــُع ال ــّرِ الــســهــاِمرضــي ــ ــمـــوِت فــي ح فــطــيــُم الـ

ــاٍم ــاِء ظـ ــ ــشـ ــ ــُز الــــــروحِ والأحـ ــزيـ ـــ�أِس الــحــمــاِمعـ ــن كـ ــُم م ــســه ــاُه ال ــق �

ــُه �أبـــــــوُه ــلُـ ــمـ ــحـ ابضـــطـــراِمرويـــــــــًدا جـــــــاَء يـ ــزكـــو  تـ الـــقـــلـــِب  وانُر 

ــورُد فـــي الــخــّديــن لـــواًن ــ ــ ــاِمتـــهـــاوى ال ــس ــت ــوٌت الب ــ ــَه مـ ــ ــوج ــ وشــــــاَه ال

ــُث الأصــــــِل مـــاذا ــي ــخــب ــلـــُة ال الأانِم�أحـــرمـ خـــيـــِر  ــرِة  ــتـ ــعـ بـ ــَت  ــلْـ ــعـ فـ

ــِد ــوري ــى ال ــ ل ــِد اإ ــوريـ ــَن الـ ــبــِل الــفــطــاِمذبـــْحـــَت مـ ــبــطِ مـــْن ق ــسس ــَع ال رضــي

ــا ــًع ــري ــوُذ بـــحـــضـــِن والـــــــــِدِه ص ــ ــل ــ داِمي ــوحِ  ــذبـ ــمـ الـ ــِر  ــائـ ــطـ الـ ــَر  ــي ــظ ن

ــاِموكـــــفُّ �أبـــيـــه تــحــمــلُــُه اصـــطـــبـــاًرا ــث ــٌض مـــن ل ــع ــجــســِم ب و�ـــتـــُر ال

ــا ــًح ــي ذب خــــذي  ــعِ  ــيـ ــرضـ الـ �أمَّ  ــاِم�أاي  ــي ــَع بـــعـــٌض مـــن ه ــ ــدم ــ لـــعـــّل ال

ــِب نــصــيــٌب ــط ــخ ــوراِء فـــي ال ــحـ ــلـ ــوُء بـــحـــمـــِلـــِه هــــــاُم الـــعـــظـــاِمولـ ــ ــن ــ ت
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شعبي

ــره الــعــيــن ــهـ ــْسـ ــه وِمـ ــن ــلــة حــزي ــي ــل ــنال ــب وعــــّبــــاس وحــســي ــنـ ــن زيـ ــ م
علّيه تلتم  يّمه  اي  كلها  هالنوايب  ــهابكر  ــريّـ ــاضـ ــغـ وافــــقــــد اخــــوتــــي ابلـ

ــك ــ ــات ــ ــاع ــ � طـــــــــــّول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ ــكاي  ــ ــ ــات ــ ــ آه � �أحـــــــمـــــــل  ــل  ــ ــيـ ــ لـ اي 

ــعــيــن ــة ال ــعـ ــّل دمـ ــهـ ــة حــزيــنــه تـ ــل ــي ــل ال

ــن ــي تــــــوّدع �أهـــلـــهـــا وتـــجـــّر زفـــــره وون

الحسين نحر  تحب  وتــنــوح  ــدره  ص تشم 

ــن ــســاوي ــن ــِر ال ــْبـ ــصـ تــعــايــن �أهـــلـــهـــا وتـ

ــا ــ ــ ــل دم ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا يـ ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ ــدم ــ ــ فــــاطــــمــــةوم اي  حـــــضـــــريـــــنـــــي 
ــكابلـــــــنـــــــوح �أحـــــــمـــــــل �أاّنتـــــــــــك ــ ــات ــ ــاع ــ � طـــــــــــّول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ اي 

تــجــيــنــي ــك  ــت ــي ل اي  ــره  ــ ــ زه اي  ــادي  ــ ــن ــ ت

ــي ــن ــي ــي تــســكــنــي ون ــالـ ــحـ ــري لـ ــظـ ــنـ تـ

عيني ــي  فـ ودمــعــتــي  �أخـــوتـــي  �أوّدع 

ــي ــون ــارق ــف ــِد ي ــ ــ ــة ضـــيـــوفـــي وغ ــل ــي ــل ــال ه

ــي ــ ــ ــوت ــ ــ ــي�أبــــــــكــــــــي فـــــــــــــراق اخ ــ ــت ــ ــرب ــ ــغ ــ ب �أان  وابـــــــــقـــــــــى 

ابـــنـــيّـــاتـــك ــي  ــكـ ــبـ تـ ــن  ــيـ ــسـ حـ ــكاي  ــ ــات ــ ــاع ــ � طـــــــــــّول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ اي 

ــره ــ زه اي  ــه  ــّمـ يـ اي  الـــوصـــّيـــه  ــي  ــ ــرت ــ ذك

ــه فـــي صــــدره و�أحـــبّـــه فـــي نــحــره ــّمـ �أشـ
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ــه بــتــهــشــمــلــه صـــدره ــ ــيّ ــ ــوج ــ تــــرى الأع

ــطــره ــف ــبــه وي ــصــي ــث ي ــلّ ــث ــم والـــســـهـــم ال

والـــــخـــــيـــــِل صـــــــــدره تـــكـــّســـرهويــــــوقــــــع عــــلــــى حــــــــّر الــــثــــرى
ــك ــ ــات ــ ــيّ ــ ــر ج ــ ــط ــ ــن ــ ــكالـــــخـــــيـــــام ن ــ ــات ــ ــاع ــ � طـــــــــــّول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ اي 

ــه فـــي االيــديــن ــل ــب وداعـــــي لَــعــّبــاس �أق

اليمين عــيــنــه  ــب  ــ واح ــه  ــ را� ــّلـــه  ــّبـ و�أقـ

الحسين خــويــه  ــّم  ــ واض ــه  ــّم �أض ابــعــبــاتــي 

يــودعــونــي بـــدمـــوع وحـــولـــي الــنــســاويــن

تـــمـــر كــــــــشــــــــره  لـــــيـــــلـــــه  ــراي  ــ ــم ــ ــش ــ وابكـــــــــــــر يـــــجـــــرنـــــي ال
ــك ــاتـ ــمـ ــسـ ــوت اذكـــــــــــر بـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكلـ ــ ــات ــ ــاع ــ � طـــــــــــّول  ــل  ــ ــيـ ــ لـ اي 

ليلة  �أصحابه  في  خطب   Q الحسين ــام  م االإ �أّن  ــروى  يُ  

نّي ال  عاشوراء قائاًل، بعد �أن حمد الله و�أثنى وعليه: »�أّما بعد، فاإ

�أبّر وال  بيٍت  �أهل  �أصحاب�ي، وال  �أوفى وال خيًرا من  �أصحااًب  �أعلم 

نّي لأظّن  �أوصل من �أهل بيتي، فجزاكم الله جميًعا عنّي خيًرا! �أال واإ

لكم جميًعا؛  �أذنت  قد  نّي  واإ �أال  غدا،  الأعداء  يومنا من هؤالء  �أّن 

فانطلقوا في حّل، ليس عليكم حرج منّي وال ذمام، وهذا الليل قد 

بيد رجٍل من  لي�أخذ كّل رجٍل منكم  ثّم  فاتّخذوه جماًل،  غشسيكم، 

نّهم  فاإ القوم،  الليل، وذروني وهؤالء  في �واد  وتفّرقوا  بيتي،  �أهل 

ال يريدون غيري«.
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ليه عبد الله بن مسلم بن عقيل بن �أب�ي طالب Q، فقال:  فقام اإ

ن نحن خذلنا شسيخنا وكبيران  ايبن ر�ول الله، ماذا يقول لنا الناس اإ

و�سّيدان وابن �سّيد الأعمام، وابن نبيّنا �سّيد الأنبياء، لم نضرب معه 

بسسيف، ولم نقاتل معه برمح، ال والله �أو نرد موردك، ونجعل �أنفسسنا 

ذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما  دون نفسك، ودماءان دون دمك، فاإ

علينا، وخرجنا مّما لزمنا.

ثّم  ُقتلت،  �أنّي  لَودْدُت  فقال:  البجلّي،  القين  بن  زهير  ليه  اإ وقام 

نُشرت، حتّى �أقتَل فيك هكذا �ألف مّرة، و�أّن الله يدفع بذلك القتل 

عن نفسك وعن �أنفس هؤالء الفتية من �أهل بيتك.

فقال له ولأصحابه: ُجزيتم خيًرا!

كدوّيِ  دويٌّ  ولهم  الليلة،  تلك  و�أصحابه   Q الحسين وابت 

ليهم في تلك الليلة  النحل، ما بين راكع و�اجد، وقائم وقاعد، فعبر اإ

من عسكر عمر بن �عد اثنان وثالثون رجاًل.

ــِه ــْوِل ــن َح ــُه م ــُب ــْح اَبتُـــــواابت الــحــســيــُن وَص ــا  ـ ــمَّ لَـ ــِل  ــْحـ ــنّـَ الـ دويُّ  ولـــهـــم 

ــد ــجَّ ـــع َوْ�ـــــطَ الـــظـــالِم وُ� ــْن ُركّـَ ــ ــَواُتِم ــ ــ َع ــدَّ ــ ــ ــُر ال ــ ُ ــث ــ ــْك ــ ــم تَ ــه ــن ــِه م ــلـ لـ

ــنَــْت ِّ ــِحــَســاُن َوُزي ــوُر ال ــُح ــاُتَوتَـــــَراَءِت الْ ــنّـَ ــَجـ ــا الـ ــه ــِم ــي ــع ــن ــْم ب ــ ــهِ ــ ــُدوِم ــ ــُق ــ ِل

ــٌن لهم ــاُح َولَــــْم تَــنَــْم عــي ــَب ــصَّ ــَدا ال ــ غَـــــَفـــــَواُتَوبَـ ــُم  ــ ــهُـ ــ ــْتـ ــ اَنبَـ َواَل  كـــــاّل 
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المصيبة

�الٌم على قلب زينب الَصبور، ولسانها الَشكور. �الٌم على من 

النوائب ما تذوب  المصائب والكروب، وذاقت من  تظافرت عليها 

آ�ي، وما  الآالم والم� القلوب. �الٌم على من تجّرعت غََصَص  منها 

قبلتها،  للبالاي  ف�أصبحت  الروا�ي...  الجبال  احتمالها  على  تقوى  ال 

ها الزهراء ضروَب المحن  وللرزااي كعبتها. �الٌم على من شاطرْت �أمَّ

والأرزاء، ودارت عليها رحى الكوارث والبالء، يوم كربالء. �الٌم على 

من عجبت من صبرها مالئكة السماء. �الٌم على من فُِجعت بجّدها 

و�أبيها، و�أّمها وبنيها، والخيرة من �أهلها وذويها.

تلك  في  جالس  نّي  »اإ يقول:   ،Q العابدين زين  مامنا  اإ يروي 

ذ  الليلة التي ُقتل �أب�ي في صبيحتها، وعندي عّمتي زينب تمّرِضني، اإ

�أب�ي ذّر الغفاري، وهو  �أب�ي في خباء له، وعنده َجون مولى  اعتزل 

يعالج �سيفه ويصلحه، و�أب�ي يقول:

خــلــيــِل ِمــــْن  لَــــَك  �أّفٍ  َدْهــــــُر  ْشــــــــــَراِق والأصـــيـــِلاَي 
إ
ــَك ابال ــ ــْم لَـ ــ َكـ

ابلـــبـــديـــِلمـــن َصــــاِحــــٍب َوَطـــــاِلـــــٍب قــتــيــِل ــُع  ــ ــنَ ــ ــْق ــ َ ي اَل  ْهــــــُر  والــــــدَّ

ــِل ــي ــل ــج لــــــى ال نّـــــمـــــا الأْمـــــــــُر اإ ــِلَواإ ــي ــب ــّيٍ َ�ـــــاِلـــــٌك � ــ ــ َوُكـــــــــلُّ حـ

فخنقتني  �أراد،  ما  وعلمت  فهمته،  حتّى  ثالاًث  �أو  مّرتين  ف�أعادها 

ا  �أمَّ البالء قد نزل؛  �أّن  العبرة، فرددتها، ولزمت السكوت، وعلمت 
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عّمتي فلّما �معت ما �معت، لم تملك نفسها �أن وثبت تجرُّ ثوبها 

ليه، وقالت: وا ثكاله! ليت الموت �أعدمني الحياة، اليوم  حتّى انتهت اإ

الماضين،  �أّمي فاطمة، و�أب�ي علّي، و�أخي الحسن، اي خليفة  ماتت 

وثمال الباقين!

ليها الحسين Q نظَر ر�أفٍة ورقّة. فنظر اإ

فقالت: ب�أب�ي �أنت و�أّمي! �أ�سُتقتَل؟! نفسي لك الفدا!

فرّد الحسين غّصته وترقرقت عيناه ابلدموع!

لى حرم جّدان ر�ول الله. فقالت: رّدان اإ

فقال: هيهات، لو تُرك القطا لياًل لغفا وانم!

فقالت: وا ويلتاه! �أفتغتصب نفسك اغتصااًب؟! فذلك �أقرح لقلب�ي 

و�أشّد على نفسي!

ي بعزاء الله، واعلمي  فقال لها الحسين Q: »�أخيّه زينب، تعزَّ

ولكّل  ولي  يبَقون،  ال  السماء  �أهل  و�أّن  يموتون،  الأرض  �أهل  �أّن 

الَّ وجه الله -تعالى-،  مسلم بر�ول الله �أ�وة، و�أّن كّل شيء هالك اإ

ي  ّن �أب�ي خير منّي، و�أّمِ الذي خلق الخلق بقدرته، ويبعثهم فيعودون. اإ

خير منّي، و�أخي خير منّي، ولي ولكّلِ مسلم بر�ول الله P �أ�وة، 

نّي �أقسمت عليك ف�أبّري قَسمي، ال تشقّي عليَّ  ثّم �أوصاها: اي �أختاه، اإ

ذا �أان  جيًبا، وال تخمشي عليَّ وجهًا، وال تدعي عليَّ ابلويل والثبور اإ

هلكت«.
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ــوم ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ ــا ال ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــا بـــــــدمـــــــع هــــامــــيلــــــّمــــــن شـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاوبـ ــ ــ جـ

كـــســـرتـــي ــري  ــ ــ ــاط ــ ــ خ ــب  ــ ــنـ ــ زيـ ــياي  ــ ــام ــ ــظ ــ وحــــكــــيــــك نـــــّحـــــل اع

ــك ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــولـ ــ ــي مــــــــن �أ�ـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ قـــــــــّدامـــــــــييـ تـــــبـــــكـــــيـــــن  ال 

ــي ــ ــال ــ ــي غ ــ ــلـ ــ ــنــــك عـ ــيــ مـــــن اشـــــوفـــــه يـــــــــذوب داّللـــــــيدمـــــــــع عــ

ــي ــ ــال ــ ــب ــ تـــــــراهـــــــا رويـــــحـــــتـــــي راحـــــــتيــــخــــتــــي تــــــجــــــلّــــــدي ق

وامــــــــــــن الـــــهـــــضـــــم خـــلـــصـــانـــه

�سّيدي، اي صاحب الزمان، �أنت المعّزى هذه الليلة!

�سّيدي �أنت الطالب بدم المقتول بكربال، �أنت المنصور على من 

اعتدى عليه وافترى!

فتسلّم   ،Q الحسين جّدك  قبر  لى  اإ كربالء  �أرض  ت�أتي  متى 

هذا  ذنب  ما  وتنادي:  وترفعه  الرضيع،  الطفل  تسستخرج  ثّم  عليه، 

لى الوريد؟! الرضيع حتّى ذبح من الوريد اإ

ــا ــن ــي ــل ــة ع ــبـ ــيـ ــغـ طــــالــــت الـ يبو صالح 

ــا ــن ــي ــل ــة ع ــبـ ــيـ ــغـ طــــالــــت الـ يبو صالح 

ــا ــن ــي ــل ــة ع ــبـ ــيـ ــغـ طــــالــــت الـ يبو صالح 

ــه ــ ــع ــ ــودي ــ ــار ال ــ ــثـ ــ اتخـــــــذ بـ يمتى تظهر 

ــوا رضــيــعــه ــحـ ــذبـ وجــــــّدك الـ يمتى تظهر 

ــه ــع ــشــري ــال والــــلــــي انيـــــم ع يمتى تظهر 
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بلى �سّيدي، ذبحوا رضيَعه بين يديه، وذلك يوم عاشوراء، عندما 

�أقبل الحسين لوداع نسائه وعياله، فجاءت الرابب بعبد الله الرضيع 

آل محّمد، فتحملُه  لى الحوراء زينب، وهي تقول: هاكم رضيَعكم اي � اإ

ليه وقد اصفّر لونه  لى �أب�ي عبد الله ليوّدعه، فينظر اإ الحوراء زينب اإ

من شّدة الظم�أ، وجّف لبن �أّمه!

لنب ــدمك  ــن ع ذا  اإ ــب  ــن زي اي  تــصــيــح  ــرابب  ــ الـ
كفن قماطه  صــايــر  قبالي  الــلــه  عبد  شــوفــي 

الزمن ــا  ــنَ ابْ يـــدور  زيــنــب  اي  ظنّيت  مــا  وهللا 
بشسباب تفجعنا  ابلــرضــعــان  ــدوان  ــع ال ويــتــرك 

اروح اقــدر  ما  �أان  زينب  اي  حسن  مّي  رويح 
اجــروح لجروحه  تزيد  هاشمّيه  اي  احتمل  ما 

ــروح ال ولــيــدي  اإىل  ــرد  وت �أبـــوه  يشوفه  بلكيت 
الشسباب فقد  عن  الله  عبد  من  يتسلّى  والأبــو 

اّيه �أمامهم،  لى الأعداء، رافًعا اإ ف�أخذه الحسين Q، ومشى به اإ

يبَق  لم  و�أنصاري،  بيتي  �أهل  قتلتم  خوتي،  اإ قتلتم  قوم،  »اي  مناداًي: 

عندي �وى هذا الرضيع، اي قوم ا�قوه شربة من الماء، فلقد جّف 

ليكم  اإ فخذوه  الماء،  �أشرب  �أن  تخافون  كنتم  ن  اإ قوم،  اي  �أّمه!  لبن 

�أنتم! وا�قوه 
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هذا  �أم  المذنب  �أ�أان  ئوني  نبِّ فدعا في القوم ابلله من خطب فظيع 

الرضيع؟!«.

الشفيع  ــادي  ــه ال شســبــه  فعليه  ال يكن شافعكم خصًما لكم في النش�أتينالحــظــوه 

الغالم هــذا  ــِه  �أْ�ــِق بماٍء  نحوي  وكــالمعّجلوا  ــراب  ــط ابض �أوام  ــن  م فــحــشــاه 

السهام بتكليم  القول  عن  القوم  لليدينفاكتفى  صريًعا  ــّر  خ قــد  ابلطفل  ذا  واإ

لى حرملة: ويحك  اختلف القوم فيما بينهم، فالتفت عمر بن �عد اإ

حرملة، اقطع نزاع القوم )يعني ارِم هذا الرضيع(.

لى الرضيع،  يقول حرملة: حكّمت �هًما في كبد القوس، نظرت اإ

�أين �أرميه؟

في �أّي موضع من جسمه يرميه، وهو مقّمط، عمره ال يزيد على 

�ستّة �أشهر!

وجه  عن  النقاب  فكشفت  ريح  هّبت  كذلك،  �أان  وبينما  يقول: 

�أبيه الحسين؛ فرميته، فذبحته  تلمع على عضد  ذا برقبته  الرضيع، واإ

لى الوريد! من الوريد اإ

�أعظم الله �أجوركم! وك�أنّي به يرفرف بين يديه كالطير المذبوح، 

�اعد الله قلبك �أاب عبد الله! فوضع الحسين كفّه تحت منحر الرضيع، 

فلّما امتلأت دًما، رمى به نحو السماء، وقال: هّون ما نزل ب�ي �أنّه 

بعينك اي رب!
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لى المخّيم، ا�ستقبلته ابنته �كينة، ��ألته عن �أخيها،  ثّم جاء به اإ

لى الوريد! فقال لها: خذي �أخاِك مذبوًحا من الوريد اإ

صاح بصوت اي زينب تعالي اخذي الطفل منّي

يخويه مصاب عبد الله هد حيلي ونحلّني

صابه حرمله بسهمه من عنده قطع ظنّي

تـــشســـيـــلـــيـــه لـــــّمـــــن  زيـــــنـــــب  تـــوجـــعـــيـــهاي  ال  واّيه  ــده  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ابـ

ــر خـــلّـــيـــه ــ ــحـ ــ ــنّـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــشــر �أراويــــــهالـ ــح ــم �أريــــــد بــســاعــة ال

ّمــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــزهـــــــــــــرا لأ

ــت ــ ــاحـ ــ ــــت زيــــــنــــــب وصـ ـــع ــلـ ــ الــــــروحط ــد  ــعـ بـ اي  ــه  ــ ــل ــ ال ــد  ــبـ عـ اي 

ــي ــ ــان ــ ج ذنـــــــــب  اي  عــــــّمــــــه  ويــــــــــــــرّدك حــــرمــــلــــه مــــذبــــوحاي 

ــه ــ ــّم ــ ــش ــ ــرم لــــّمــــهابــــــنــــــحــــــره قــــــامــــــت ت ــ ــ ــح ــ ــ ــل ــ ــ وصــــــــــــــــارت ل

ــه وشـــــــــوف حــــــــال اّمــــــه ــ ــال ــ ــع ــ ــهت ــ ـــالـ ــ لــــــــّمــــــــن عــــــايــــــنــــــت ح

لى  جاءت زينب، �أخذت الرضيع، وضعته تحت عباءتها، �أقبلت اإ

الرابب، قالت: رابب، علّي الأكبر ُقِتل �أم ال؟ قالت: ُقِتل. قالت: 

القا�م ُقِتل �أم ال؟ قالت: ُقِتل. رابب، �أين الّعباس؟

ولدي شيء؟  �أصاب  هل  �سّيدتي،  قالت:  ابلشّر،  قلبها  �أحّس 

لى الوريد! قالت: رابب، هذا ولدك الرضيع مذبوح من الوريد اإ
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ــايل ــ ــ غ اي  هللا  ــد  ــ ــ ــب ــ ــ ع اي  ــي  ــ ــ ــب ــ ــ ي
ــي ــ ــاللـ ــ ايلــــــكــــــنــــــت ابلـــــظـــــلـــــمـــــة تـ

ااّبيل اكنــــــــــت  مــــــــا  هــــــــــاي  بــــــــس 
�أهــــــــــــّز الــــمــــهــــد والـــــمـــــهـــــد خـــالـــي

عنها،  تبحث  فخرجت  عشر،  الحادي  ليلة  الرابب  زينب  افتقدت 

ذا ابلرابب عند جسد الحسين، والرضيع على صدره! �معت �أنينًا وبكاًء، فاإ

ــب ــنـ زيـ اي  ــح  ــ ــي ــ ــص ــ ات ـــــد الـــــــلـــــــه �أريــــــــــدنّــــــــــهالـــــــــــرابب  ــــبـ عــ

ــدري ــ ــدي وحــــــن عـــلـــيـــه صـ ــ ــيـ ــ واريــــــــــــد الــــــســــــاع ارضــــعــــنّــــهولـ

قـــــــالـــــــت بــــــــس اشــــــوفــــــنّــــــهقـــــــالـــــــت بـــــعـــــد مــــــــا يــــرجــــع

ــة ــشــجــّي ــي ال ــ ــ ــك روح ــ ــ اندت اي حبيب�ي 

ــه ــّي ــل ع اورد  قـــــوم  يــبــنــي  اي حبيب�ي 

ــن ايـــديّـــه ــي ــن ب ــت مـ ــرحـ ايلـ اي حبيب�ي 

ايلــــلــــي طــــالــــت نـــومـــتـــك اي حبيب�ي 

ــك ــت ــســم ب ــن  ــ ــايـ ــ عـ �أرَد  اي حبيب�ي 

ضــحــكــتــك ــع  ــ ــم ــ �أ� ِوّدي  اي حبيب�ي 

ــَس ِلــَوْحــشســِتــي ــي ِن ــَت الأ ــْن ُــنــّي لــقــْد ُك غاِشُمْهب الهّمِ  ِمــن  يْسُطو  ْذ 
إ
ا و�ــلْــواي 

ليه راجعون اّن اإ اّن لله واإ اإ
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