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املقدمة
ّ
محمد وآله
الحمد لله ّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على س ّيدنا ّ

الطاهرين.

ّ
إن إحياء عاشوراء من خالل المجالس المحكمة بكلماتها،
محمد P؛
البعيدة عن الخرافات واألباطيل ،إنّما هي إحياء ألمر آل ّ
ذلك ّ
أن اإلمام الحسين  Qفي ثورته المباركة التي امتدّ ت عبر
محمد | إنّما هي عصارة
القرون ،وسوف تمتدّ إلى قيام قائم آل
ّ
ٍ
وتمس ٍك بالدّ ين
مواجهة للظلم،
فكرهم وحركتهم في هذه الحياة ،من
ّ
المحمدي األصيل ،الذي يرفض التشويه والتحريف لما جاء به هذا
ّ
النبي الكريم في رسالته المباركة.
ّ

ّ
إن ما بين أيديكم كتاب يحوي بين د ّفتيه العديد من مجالس عزاء
أبي عبد الله الحسين ،Qالتي تجمع الفكر والعاطفة ،لتستنهض
العقول والقلوب بتلك الواقعة األليمة التي جرت على ابن بنت رسول
الله  Pوأهل بيته وأصحابه ،وهي بموضوعاتها وقصائدها ومراثيها
مصداق من مصاديق قول اإلمام الصادق« :Qأحيوا أمرنا ،رحم
الله من أحيا أمرنا!»(((.
األئمة  ،Rج ،5ص.137
الحر
(((
العاملي ،هداية األ ّمة إلى أحكام ّ
ّ
ّ

9

وقد آلينا على أنفسنا في مركز المعارف للتأليف والتحقيق ،أن
ن ِ
ُسهم في نشر ثقافة عاشوراء ،غير غافلين عن ّ
محل الدمعة والعاطفة

ومكانتها في تحريك النفوس والقلوب ،فكانت هذه المجالس التي
كُتِبت بعناية مشدّ دة ،تسهي ً
الحسيني األفاضل ،ا ّلذين
ال لخطباء المنبر
ّ

ّ
الخط المبارك ،في أن يتّخذوها زاد ًا لهم
كرسوا أنفسهم لخدمة هذا
ّ

إلى منابرهم.

تم ّيز إصدار هذا العام «زاد المب ِّلغ للمجالس العاشورائ ّية» باحتوائه
على أربعة مجالس مختلفة ّ
لكل ليلة من ليالي عاشوارء ،مد ّعمة

ِّ
ّ
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والشعبي ،تسهي ً
ال
بملحقات تحتوي على أشعار وقصائد من القريض
ّ
العلي القدير
األعزاء في انتقاء ما يرونه مناسب ًا؛ سائلين المولى
للقراء
ّ
ّ
ّ

ّ
المحمدي القويم ،وأن
الخط
أن يتق ّبل هذا العمل ،وأن يث ّبتنا على هذا
ّ
يحشرنا مع الحسين وأصحابه.R

الليلة األولى

إحياء ذكرى عاشوراء
المجلس ّ
ّ
للسيدة الزهراءO
األول :العزاء
القصيدة
ِ
ــــز ِن َوا ْلــ ُبــكَــا َو َت ـ َـأ ُّل ــي
َق ــدْ َعـــا َد ُح ْ
ال ـ ْـز ِن فِ ْي ِه ُم َو ِاس ًيا
َو َلبِ ْس ُت َثـ ْـو َب ْ ُ
ـت إِ َل ِاهل َ
ــــا ِل مُ َــاطِ ـ ًبــا
ـــم ا ْن ـ َث ـنَ ـ ْيـ ُ
ُث َّ
ـك َيــا ِه َ
بِـ َ
ــا ُل عَــدَ ْت ُج ُيوش ُأ َم َّي ٍة
بِ َك َيا ِهـ َـا ُل َهـ َـوى ا ْبـ ُن بِن ِْت ُم َ َّم ٍد
بِـ َ
ـك ِج ْس ُم ُه َفـ ْـو َق ا ْل َّص ِع ِيد ُم َب َّض ًعا

ــى َق ـنَـ ٍ
اس ِشــيـ َـل َع َ
ـاة َب ْينَ ُه ْم
ـــــر ُ
َوا ْل َّ
بِـ َ
وت َأ ْحَــدَ ُأ ْح ِر َق ْت
ـك َيا ِهـ َـا ُل ُب ُي ُ

َفـ ـ َف ـ َـر ْر َن لِ ـ ْل ـ َب ـ ْيــدَ ِاء َي ـنْــدُ ْب ـ َن ْالُ َ
ول
ِ ِ ِ
ـب
ـحـ ْ
ـت َز ْي ـنَـ ٌ
َول ــش ــدَّ ة ا ْل ـ َب ـ ْلـ َـوى َت ـنَـ َّ
ـاس ِمــ ْن َآل ِم ـ َهــا
َتـ ْـسـ َتـنْـ ِـهـ ُـض ا ْل ـ َع ـ َّبـ َ
ـخ ـيـ ِ
ه ِ
ـولَــا
ــــذي ُأ َمـــ َّيـــ ُة َأ ْقــ َبــ َل ـ ْ
َ
ـت بِـ ُ ُ

ِ ِ
ـحـ َّـر ِم
ــص َــر ْت َع ْيني ه ـ َـا َل ُمـ َ
ُمـ ْـذ َأ ْب َ

ــي األَ ْطـــ َه ِ
ـــريـــ َن بِـ َـمــأ َت ـ ِم
َآل ا ْلــنَّــبِ ِّ
َوا ْلــدَّ ْم ـ ُع ِمـ ْن َع ْينِي َجـ َـرى كَا ْل َعنْدَ ِم
ــت َأ ْزكَـــى َد ِم
َو ِل ِل َأ ْحـ َـمــدَ َأ ْه َــر َق ْ
ِم ـ ْن َبـ ْعـ ِـد َمــا فِــي َق ْلبِ ِه َس ْه ًما ُر ِمــي
ٍ
تَــركَــتْــه َش ِ
ـــم ت َْــر َحــ ِم
ـــر عـ َ
ـصــا َبــة َل ْ
َ ُ ُّ
ـــآي ِذك ٍ
ـظ ا ْلـ ِـع ـ َبــا َد بِ ِ
َيـ ِـعـ ُ
ـحـ َكـ ِم
ْــــر ُمـ ْ

ـخــدُ ِ
ـات ا ْلـ ُ
ور بِـ َـا َح ِمي
َو َب ِقي َن َر َّب ـ ُ
َنــا ُلــوا الـ َّـش ـ َهــا َد َة َكــا ْلـ ُّطـ ُيـ ِ
ـحـ َّـو ِم
ـور ا ْلـ ُ
َعــ ْن َجـ ْـمـ ِـعـ ِـهـ َّن ت ــأ ُّم َن ـ ْهـ َـر ا ْلـ َعـ ْلـ َقـ ِم
َو َت ُق ُ
احـ ِم ا ْل ِح َمى بِا ْل ِم ْخ َذ ِم
ول ُق ْم َو ْ
ِ
ِ
ـحـ ْـر ِق ُم َخ َّي ِمي
َّــار ت َْحم ُل َها لـ َ
َوا ْلــن ُ
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(شعبي)
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ويــاه عسى ال طــب شهر عاشور

وال هـــــل بـــالـــســـمـــا هـــالـــه

بــــــس مــــــا هيــــــل عـــيـــنـــي هتــل
ب ــس م ــا هي ــل عــيــنــي هت ــل دمــعــهــا

هــــمــــالــــه
دمــــعــــهــــا وتـــــظـــــل ّ
ودم عـــــلـــــى الـــــخـــــديـــــن

واصــــــبــــــغ لــــلــــهــــضــــوم وال

تــــنــــشــــف دمـــــــــــوع الـــعـــيـــن

وانــــوحــــن وانـــتـــحـــب واحـــــزن

مـــن أذكـــــر بــيــه م ــص ــاب حسين

وخـــــوتـــــه بـــــا ذنـــــــب ق ــت ــل ــوا

ومـــــن هـــجـــمـــوا عـــلـــى عــيــالــه

مـــــن هـــجـــمـــت عـــلـــيـــه اخل ــي ــل
واهــــلــــهــــا مـــقـــتّـــلـــه وتـــنـــدب

شــــــ ّبــــــت نــــــــــار بـــخـــيـــمـــهـــا
وال واحـــــــــد وصـــــــل يــمــهــا

هــــــــــذي تـــــــشـــــــوف ابــــنــــهــــا

وذيـــــك تــنــظــر والـــدهـــا وعــمــهــا

ّ
الـــنـــشـــاب
وصــــــــارت شــــجــــرة

ع ــل ــى ش ــم ــس ال ــض ــح ــى ظــلــهــا

(أبو ّ
ذية)
حي ــق ألهـــل الــســا حيــســن تنصاب م ــآت ــم وال ــع ــي ــون عــلــيــك تــنــصــاب
مــصــابــك مــا بمثله الــنــاس تنصاب يــب ـ ِّكــي الــصــخــر واعــظــم كــل رز ّيـــه
المصيبة

ما ْ
حتى يخ ِّيم الحزن والمصاب على
محرم ّ
إن َي ِه ّل هالل شهر َّ
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ّ
كل الموالين والمح ّبين لرسول الله وآل بيته  ،Rوفي ذلك عالمة

المح ّبة والمواالة ،فالحسين  Qقتيل العبرات ،وصريع الدمعة

الساكبة ،وقد جاء عنه  Qقوله :أنا قتيل العبرة ،ال يذكرني مؤمن
ّإل استعبر.

المحب أن يرى حالة آل بيت رسول الله P
وما يزيد في لوعة قلب
ّ

عند ذكرهم للحسين  Qأو دخول هذا الشهر بالخصوص:

فعن إمامنا الرضا ّ :Q
المحرم شهر كان أهل الجاهل ّية
إن
ّ
ُح َّلت فيه دماؤناِ ،
يحرمون فيه القتال ،فاست ِ
وسبي
ُ
وهتكت فيه حرمتناُ ،
ِّ
فيه ذرارينا ونساؤنا ،و ُأضرمت النيران في مضاربنا ،وانت ُِهب ما فيها من
ُرع لرسول الله  Pحرمة في أمرناّ .
إن يوم الحسين أقرح
ثقلنا ،ولم ت َ
جفوننا ،وأسبل دموعناَّ ،
وأذل عزيزنا ،بأرض كرب وبالء ،أورثتنا
ِ
فليبك الباكون،
الكرب والبالء ،إلى يوم االنقضاء ،فعلى مثل الحسين

فإن البكاء ّ
ّ
يحط الذنوب العظام.

المحرم
ثم قال  :Qكان أبي -صلوات الله عليه -إذا دخل شهر
ّ
ّ

حتى يمضي منه عشرة أ ّيام،
ال ُيرى ضاحكًا ،وكانت الكآبة تغلب عليه ّ

فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،ويقول:
هو اليوم الذي ُقتل فيه الحسين!
وعن ِدعبِل ُ
علي بن
زاعي ،قال :دخلت على س ّيدي وموالي ّ
الخ ّ
جالسا ِجلسة الحزين
موسى الرضا  ،Lفي مثل هذه األ ّيام ،فرأيته
ً
فلما رآني ً
مقبل ،قال :مرح ًبا بك يا ِدعبِل،
الكئيب وأصحابه من حولهّ ،
وسع لي في مجلسه وأجلسني إلى
ثم إنّه َّ
مرح ًبا بناصرنا بيده ولسانهّ .
شعراّ ،
فإن هذه األ ّيام
ثم قال لي :يا ِدعبِل،
ُّ
أحب أن تنشدني ً
جانبهّ ،
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أ ّيام حزن كانت علينا أهل البيت ،وأ ّيام سرور كانت على أعدائنا،
خصوصا بني أم ّية .يا ِدعبِل ،من بكى أو أبكى على مصابنا ولو واحدً ا،
ً
كان أجره على الله .يا دعبل ،من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما
أصابنا من أعدائنا ،حشره الله معنا في زمرتنا .يا دعبل ،من بكى على
مصاب جدّ ي الحسين  Qغفر الله له ذنوبه البتّة.

سترا بيننا وبين حرمه ،وأجلس أهل
ثم إنّه  Qنهض وضرب ً
ثم
بيته من وراء الستر ليبكوا على مصاب جدّ هم الحسين ّ ،Q
التفت وقال :يا دعبل ،اِ ِ
رث الحسين  ،Qفأنت ناصرنا ومادحنا ما
تقصر عن نصرنا ما استطعت.
دمت ح ًّيا ،فال ّ
وأنشأت أقول:
وسالت عبرتي،
فاستعبرت
قال دعبل:
ُ
ْ
ُ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ب َكي ُت لِــرس ـ ِم الـــدَّ ِار ِمــن َعــرفـ ِ
ـات
َ ْ
َ
َ ْ

ـــــت دمـ ـع العي ِن بِالعبر ِ
ات
َو َأ ْذ َر ْي ُ َ ْ َ َ ْ
َََ

عرج بنا
وأنشد قصيدتَه المعروفة ،إلى أن قال  Qله :يا دعبلّ ،

فجعلت أقول:
إلى كربالء،
ُ

ُأفــاطِــم َل ِ ِ
ـن ُم َ ــدَّ ًل
حلـ َـسـ ْ َ
ُ ْ
ــو خ ـ ْلــت ا ُ
ِ
ِ
ــم ِع ـنْــدَ ُه
إ ًذا َلـ َلـ َطـ ْـمــت اخلّـــدَّ َفــاط ُ
َأ َفــاطِــم ُقـ ِ
ـومــي يابن َة اخلَ ـ ْ ِ
ـر وا ْن ــدُ ِب
ُ
ٍ
ـــــرى بِ َط ْي َب ٍة
ــور بِ ـ ُكــو ُفــان َو ُأ ْخ َ
ُقــ ُب ٌ

ـط ُف ــر ِ
ات
َو َقـــدْ َم ـ َ
ـات َع ْطشانًا بِـ َـشـ ِّ َ

و َأجري ِت دمع العي ِن فِي الوج ِ
نات
َ َ
َ ْ َْ َْ َ َْ
نُــجــوم ســـمـــاو ٍ
ات بِ َ
ـــــأ ْر ِ
ض َف َ
ـــاةٍ
َ َ َ َ
ــــــرى بِــ َف ٍّ
ــخ َنــا َلــهــا َص ـ َلـ َـواتِــي
َو ُأ ْخ َ

ليست الزهراء Oغائبة عن مصائب كربالء وال عن مجالس
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البكاء على ولدها الحسين  ،Qفعن اإلمام الصادق  Qأنّه
أحب إلى الله وال عبرة من عين بكت ودمعت عليه،
قال :وما من عين ّ

وما من ٍ
باك يبكيه ّإل وقد وصل فاطمة Oوأسعدها عليه ،ووصل
رسول الله وأ ّدى ح ّقنا...

نظرت إلى ولد
وعنه  Qأنّه قال ألبي بصير :يا أبا بصير ،إذا
ُ
الحسين أتاني ما ال أملكه بما أتى إلى أبيهم وإليهم .يا أبا بصيرّ ،
إن فاطمة

 Oلتبكيه وتشهق فتزفر جهنّم زفرة ...فال تسكن حتّى يسكن صوت
فاطمة ...يا أبا بصير ،أما تحب أن تكون فيمن ي ِ
سعد فاطمةO؟
ُ
ّ
أنــــــا حــــــــارضة حيـــســـن يــبــنــي

يــمــن ريــــت ذ ّبــــاحــــك ذبــحــنــي

أنــــا الــــوالــــدة وال ــق ــل ــب هلــفــان

ودور عــــزا ابــنــي ويــــن مــاكــان
ّ

اســعــدنــي عــلــى اب ــن ــي يالتحبني

جــســمــه ط ــري ــح وال لـــه اكــفــان

ولــعــبــت عــلــيــه الــخــيــل مــيــدان

أويــلــي على ابــنــي الــمــات عطشان

أنـــــا الـــــوالـــــدة املــــذبــــوح ابــنــهــا

مــصــيــبــة ويــشــيــب الــطــفــل منها

وطـــــول الـــدهـــر مـــا قـــل حــزنــهــا
ســبــعــيــن جـــثـــة ابــــــــدور كــنــهــا

فــــــي كـــــربـــــا مـــــاحـــــد دفـــنـــهـــا

ويــــنــــه الـــيـــواســـيـــنـــي يــشــيــعــه

بــالــحــســيــن واوالده ورضــيــعــه

ويــــنــــه الـــيـــواســـيـــنـــي بــدمــعــتــه

حــــزو رقــبــتــه
عــلــى ابــنــي الــــذي ّ

وابــــــن والـــــــده عــــن الــطــلــيــعــه

وظــــ ّلــــت ثـــــاث تــــ ّيــــام ج ـ ّثــتــه

عــــبــــاس اكــــفــــوفــــه الــقــطــيــعــه

اويــــــــاه يــبــنــي الــمــاحــضــرتــه

غـــســـلـــت جــســمــه ودفــنــتــه
ومـــــا ّ
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كأنّي بالحسين يجيبها:

ـي
أحــضــنــيــنــي ّ
يــمــه ب ــرض ــاك عـ َّ

أحضنيني مــا اقـــدر أضـ ّـمــك بــد ّيــه

أحضنيني ق ـ ّطــع أوداجــــي الــدعـ ّيــه

س ّيدتي يا زهراءْ ،
إن لم تكوني حاضرة بجسدك يوم عاشوراء ،فقد

نابت عنك ابنتك زينب ،Oأ ّم المصائب والرزايا ،ساعد الله قلبها
كم رأت من المصائب! الشاعر يعدّ د مصائبها بلسان الحال:

أنا اليل شفت نارين لكن نار أشدّ من نار

نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار

مرضضه اضلوعه
وأنا لشفت أخويه حسني منّه ّ

وال ضل من هلي واحد بذاك الحال اخبرنّه

كبد احلسن بيه واحد وواحد بيه راس حسني

وأنا سهام الدهر قلبي بفقد حسين صابنّه

أنا ا ّم اخلدر زينب من اهيل اطلعت مفجوعه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أنا ا ّم اخلدر زينب وأنا اليل فجعني البني

وأنا لشاهدت ك ّفين للعباس مقطوعه

وأناكنتمح ّيرةبدنيايوأناالليشفتطشتين

آذن
وأنــا الــي وقفت مرتني واملــرتــن ّ

وحدة بمجلس ابن زياد والشامت نشد عنّي

ِِ
َـــب َوبِــــاألَ ْم ِ
َــت
ــــس كَــان ْ
َهـــــذه َز ْيـــن ُ

ِ
الـــر َح ُ
ُـــح ُّ
ـــال
بِــفــنَــا َد ِارهــــــا َت ُ
ـــط ِّ

ون
ووحدة بمجلس الشامات وذيك لز ّيدت ّ

وأنا لشفت راس حسين بعصاه يزيد ضربنّه

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثاني :العزاء لصاحب الزمان |
القصيدة

محرم:
ٌ
خطاب إلى المولى بق ّية الله | في الليلة األولى من َّ

ِ
عزى؟!
الم ّ
َأ َي ْخفى عن ُم َع ِّزيه ُ
و ِمــمــا فــي نــيـ ِ
ـاط الــقــلـ ِ
ـب حـ ّـزا
َ َّ

َ
أتتك «الليل ُة األولــى» وجيع ْه
ـت ت ْف ِقدُ َك ال َّطلي َع ْه
َر َج ْع ُت وأنـ َ
ِ
كــأ َّنـ َ
ـي
ـك َب ـ ْعــدَ أحــمــدَ والــوصـ ِّ
لدى الــزهـ ِ
ـراء بالدَّ م ِع الس ِ
خ ِّي
َّ
َّ
ْ
دون ِ
َ
ِ
ماء
صبرا
المذبوح
على
ً
فال تنس المحب ِم ـن الــدُّ عـ ِ
ـاء
َ
ُ َّ
َ
ِ
ِ
َلـ َقــدْ واس ـ َ
السكيب
بالدم ِع
ـاك
ِ
للش ِ
ويــا ُحـ ْـزنــا ُه َّ
الخضيب
يب
ـف ما بِق ْلبِ َك ِم ـ ْن مصي َب ْه
ُأخـ ِّفـ ُ

ـحـ ْـورا سلي َب ْه
ـب الـ َ
أتصبح زيــنـ ُ
ُ

فكم هــذا على األحــبـ ِ
ـاب عـ ّـزا!
ـروح الـ ِـهـ ِ
ـال
مــحـ َّـر ُم ع ــا َد مــجـ َ

ـت «الل َه َيا حامي الشريع ْه»
د َعـ ْ
ونحر الس ِ
ف في الر ِ
مال
بط ين ِْز ُ
ِّ
ُ ِّ
ِ
ِ
الزك ِّي
الحسن
المجتبى
وب ْعدَ ُ

تــنــوح على الــمــشــر ِد ِ
بالع ِ
يال
ُ
َّ
ِ
ِ
بالبكاء
ـس
تـــــدوران الــمــجــالـ َ

َ
لديك في ٰهــذي الليالي
يضج
ُّ
ِ
ِ
السليب
المرضوض ذي الجس ِم
على

ـاف بِــر ْأ ِس ِ
ــه َف َ
ـــوق العوالي
ُيــطـ ُ
ٍ ِ
ــعــمــتِ َ
ــك الــغــري ـ َب ـ ْه
بـــآهـــات ل َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ـجـ ِ
ـال!
فــواأ َلــمــي ل ــر ّب ــات الــحـ َ

17

نعم ،هذا الشهر هو شهر الحزن ،شهر المصيبة ،شهر أليم على

قلب موالنا صاحب الزمان ،يذكر فيه مصائب الحسين  Qوأ ّم
المصائب زينب ،Oيبكي بدل الدموع د ًما...
(بحر طويل)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يــــــا هـــــــال احلـــــــــزن هـ ـ ّل ــي ــت

ولــــــونــــــك مــــظــــلــــم قـــبـــالـــي

ّ
بـــــالـــــدلل
صــــــور مــــرســــومــــة

أشـــــوفـــــه بــــجــــمــــرة اهــــالــــي

يــــــا هـــــــال احلـــــــــزن هـ ـ ّل ــي ــت

ريـــــتـــــك تـــــرحـــــل بــهــالــحــيــن

مـــــن اشـــــوفـــــك آنــــــه اتــــذكّــــر

مــــن جــــالــــه الـــشـــمـــر لــحــســيــن

واتـــــــــذكّـــــــــر بـــــعـــــد ف ــج ــع ــة

مـــن طـــاحـــت كـــفـــوف اإليـــديـــن

نـــصـــن
وقــــلــــبــــي انــــشــــطــــر ّ

أشـــــوفـــــه بــــجــــمــــرة اهــــالــــي

لك ّ
كل العزاء سيدي ،أين أنت في هذه الليلة؟! ال بدّ أنّك موالي

عند قبر جدِّ ك الحسين ،تذرف دموع اآلهات ،دموع الحنين ،دموع

الحسرة لطلب الثار...
(لحن الفراق)

بقرب احلسني جيري الدموع الغزيره

بقبر الحسين يذكره الفاقد نصيره

هــاهلل هــاهلل يــنــدب املــهــدي بونينه

هالله هالله هــذا جــدّ ي مقطعينه

بقبر الحسـين يغفى عد بدر العشيره
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هــالــلــه هــالــلــه يمتى اداوي جبينه

(أبو ّ
ذية)
ّ
هل هالل شهر حسين بسماي
راد حسين من الناس بسماي

حسيني وينعرف هالشهر بسماي
ـروه من كــاس المن ّيه
انمنع وت ـ ّ

المصيبة

عذرا س ّيدي وموالي يا صاحب الزمان ،فذنوبنا ّ
تؤخر ظهورك
ً
وتزيد من غربتك ومظلوم ّيتكّ ،
تؤخرك عن طلب ثأر جدّ ك الحسين

صباحا ومسا ًء في زيارة الناحية المقدّ سة مخاط ًبا
 Qالذي تندبه
ً
أخرتني الدهور ،وعاقني عن نصرك المقدور ،ولم أكن لمن
إ ّياه :فلئن ّ

صباحا
حاربك محار ًبا ،ولمن نصب لك العداوة مناص ًبا ،فألندبنّك
ً
ومسا ًء ،وألبكي ّن عليك بدل الدموع د ًما ،حسر ًة عليك ،وتأس ًفا كما

وغصة االكتياب.
دهاك ،وتله ًفا حتى أموت بلوعة المصاب ّ

صباحا ومسا ًء ،مشهد اإلمام الحسين
موالي ،كربالء حاضرة معك
ً

وهو طريح على رمضاء كربالء ،عريان ،سليب ،محزوز النحر ،ال

يفارقك...

مشهد الخيام المحروقة ،األطــفــال يتصارخون ويتراكضون

عمي الع ّباس؟
عمه زينب ،أين والدي؟ أين أخي؟ أين ّ
وينادونّ :

وأكثر ما يؤلم قلبك تلك المرأة الصابرة المحتسبة ،بطلة كربالء،

تحملت أالم الفراق في كربالء ،وآالم السبي...
التي ّ
سالم الله على قلبك موالتي!
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عمته زينب ،Oيقف عند
كأنّي باإلمام
ّ
المهدي | يزور ّ
مرت عليها ،ويبكي!
قبرها ،يتذكّر المصائب التي ّ
(خ ّلي) قلبك مع اإلمام في بالد الشام ،لندخل معه إلى ضريح

موالتنا زينب!O

يمه أنا زينب عد من تخ ّليني)
(لحن ّ

عــمــه ،أنــا املــهــديِ ،
آالمـــچ آالمــي
ّ

لو ذكــرت متنچ ،حترقني اعظامي

وال ّلي جره ابحالك ،چن صار جدّ امي
ضربوچ يا زينب ،وانه اجري حسرات

عــمــه ،يــا عـ ّـمــتــي زينب
يــا عـ ّـمــه يــا ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

عذريني يا زينب ،لو ما چنت موجود

عالناقه من صحتي ،اشچم طفل مفقود

قتلوا هيل ومــايل بس نخوة املوعود

يالمهدي أدركني ،ودوني للشامات

عــمــه ،يــا عـ ّـمــتــي زينب
يــا عـ ّـمــه يــا ّ

يا موالي ،ليتك تراها يوم عادت إلى كربالء في العشرين من صفر،
ِ
لقلبك يا زينب!
آه

تحملت فراق كربالء ،وفيه أجساد إخوتك وأبنائك ّ
وكل
كيف ّ
عزيز على قلبك؟!
نعم ،ففي يوم األربعين عاد ركب السبايا إلى كربالء...
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تخ ّيل -بعين القلب -حال زينب ،وصلت إلى األرض التي تركت فيها
مذبوحا! أي واإماماه! والع ّباس مقطوع الك ّفين ،والسهم نابت
الحسين
ً

تشم رائحة األح ّبة...
بالعين! ما غابت هذه المشاهد عن عينيها ،وهي اآلن ّ

لما دنا منها اإلمام زين العابدين  ،Qقالت :خذ بيدي،
ُيروى أنّه ّ
فلقد ُغشي على بصري ،د ّلني على قبر أخي!
السجاد
أخذ
ّ

Q

بيدها ،أقبل بها إلى قبر الحسين ،Q

َو َض َعت يديها على القبر ،نادت :واحسيناه! واحسيناه!

غسلوك أم ك ّفنوك أم بغير ٍ
كفن دفنوك؟!
أخي حسين ،هل ّ

(أبو ّ
ذية)

أنا ضعت وتح ّيرت يحسين بعداك
والله ما ريد العمر يحسين بعداك
زينبO

وتمنيت الفنا بعد يا خوي بعداك
ّ
عمت عيني وال شوفك عالوط ّيه

أخذها الحنين ألخيها الحسين  ،Qكأنّي بها

راحت تخاطبه بهذه الكلمات:

مــــشــــتــــاقــــة بـــــعـــــد َمـــــــرة

أضـــمـــك خـــويـــه ألحــضــانــي
ّ

اتـــــذكـــــر لــــيــــالــــي هـــــواي

يــــــمــــــي ال تــــفــــارقــــنــــي
ّ

واتـــــســـــامـــــر أنـــــــا وانــــتــــه

بــــيــــدي كــــل لــيــلــه
تــمــســك
ّ
واذا عــيــنــي غــفــت يــا حسين

كـــــنّـــــك فــــاطــــمــــه ُأمــــــك
كــــبــــرت و ّيــــــــاك يــــا خــويــه

يــــومــــ ّيــــة أصـــــــد وادعـــــــي

يـــا فــرحــه عــمــري واحـــزانـــي

عـــــــن أ ّمـــــــــــي ت ــس ــل ــي ــن ــي
اشــــوفــــك ت ــم ــس ــح جــبــيــنــي

يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــي

وانـــــــــت قــــبــــالــــي تـــالـــي

ر ّبـــــــــي يـــحـــفـــظ الـــغـــالـــي
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يـــــا ســــلــــوة أهــــلــــي كــلــهــا

يــــا ن ــج ــم ســهــيــلــي الــعــالــي

ي ــت ــي ــم ــه مـــــن صـــغـــر ســنّ ــي

وانــــــــه بـــيـــتـــمـــي تــــأ ّذيــــت

شــــلــــون ت ــغ ــم ــض عــيــونــك
ومـــــن طـــــاح األبــــــو حــيــدر

تـــــعـــــززنـــــي
تـــــد ّلـــــلـــــنـــــي
ّ

أتـــيـــســـر
وعــــقــــب عـــيـــنـــك
ّ

يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــي

ابــــــويــــــه انـــــتـــــه تـــمـــنّـــيـــت

أمـــــيـــــرة بـــظـــلـــك ظــ ّل ــي ــت
يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــي

ثم التفتت زينب Oإلى النساء:
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ن ــادت يــا الــحــرم گــومــن مشنَّه

لــعــنــد لــي تــكـ ّفــلــنــا مــن اهلنا

نــريــده يــگــوم وي ــردن ــا لــوطـنّــا

مــا هــو لــي جابنا وبينا تك ّفل

أقبلت الحوراء مع النساء إلى قبر أبي الفضل ،جلست عنده!
(لحن الفراق)
خويه ع ّباس انا جيتك هالمس ّية

خويه ع ّباس خويه اگعد رد عل ّيه

جبت االيتام وحرم وعيال النبي

جبت االيتام اگعد وشوف العبي

خويه ع ّباس شوف خويه شصار ب ّيه

مــتــربــه م ــن السبي
جــبــت االيـــتـــام
ّ

يابو االحساس احچي لو اخفي شجوين
22

يابو االحساس ردتك تشاهد عيوني

يابو االحساس واثــر السياط بمتوني

كأنّي بالع ّباس  Qيجيبها:

يگلها خويه ال تعتبي يا عقيله

يگلها خويه امصيبتچ والله ثجيله

يگلها خويه برگبتچ صــارت العيله
مو بد ّيه خويه ّ
كل الصار بيكم

مو بد ّيه ومگدر احضركم واجيكم

مــو بــد ّيــه وأشــهــره سيفي واحميكم

(عاشوري)
الگلب لتلومه لو ذاب بحنينه آه آه

تراهو يندب بو الفضل حامي الضعينة

يوييل ومن گطعوا يساره ويمينه آه آه

شحال گلب السبط من يسمع ونينه

انحنه ظهره عالعضيد وزاد العتاب آه آه

وزينب تشوفه بياوضع نايم عالتراب

ظ ّلت تصيح بصوت مااعظم هاملصاب آه آه

ال طال بعدك هالعمر يااغلى االحباب

(أبو ّ
ذية)
راعـــي الــثــار مــا يظهر عالمه

وي ــن ــش ــر لـــلـــدّ نـــا نــــــوره عــامــه

درى بــمــتــون عـ ّـمــاتــه عالمه

بــضــرب ســيــاط زجــر وجـــور ام ّيه

ِ
فليس لنا
صاحب
يا
العصر أدركْنا َ
َ

ور ٌد هــنــي ٌء وال عــيـ ٌـش لــنــا رغــدُ

ِ
االنتظار ْ
فهل
طا َل ْت علينا ليالي

لليل االنــتــظـ ِ
الــزكــي ِ
يــاب ـ َن
ـار غدُ
ِّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثالث :بكاء أهل الكساء R

القصيدة

المحر ِم أد ُم ِعي
شهر
ْ
ّ
أرخص َت يا َ
ِ
ُ
جوانحي
والحزن ملؤ
َوتركتَني
الحداد ِ
ِ
برزء َم ْن
ثوب
كسوتني َ
َو َ

المتفج ِع
َونز ْعتَها م ـ ْن قلبِ َي
ِّ
َ ِ
أهج ِع
حر األسى لم َ
سهران م ْن ِّ
ـول ِ
الله َ
أبكى رسـ َ
قبل المصر ِع

َ
كيف يحس ُن بعدَ ُه
ذاك الحسي ُن َو َ
ٍ
أولــم يكن ريحان ًة لِ
محمد الـ
ْ
َ ْ

حال ويرقى ِ
مدمع َم ْن يعي
فيه
ُ
ٌ َ
ِ
الرسول َوفاط ٍم َواألنــز ِع
هادي

كيف أنــســا ُه َوفــي قلبي َلـ ُه
أنــا َ

ـم موض ِع
قبر َوفــي عيني أعــظـ ُ
ٌ
عــيــنـ ِ
ـوجـ ِع
ـاي مـــ ْن قلبي لــ ُه بِــتـ ُّ
َ
ِ
ِ
لــم تُنق ِع
ظــامـ ًيــا َوغــ ّلــ ُة قــلــبِــه ْ
ِ
بِ ــدم ـ ِ
الـــعـــداة مــلـ َّفـ ِع
ـائ ـ ِـه بــي ـ َن
ِ
ُ
السماء األرف ِع
المالئك في
َوبكى

بكاؤه
النبي
لــم يك ْن يــؤذي
ُ
َّ
َأو ْ
لــــم ُيــقـ ِّبــل نــحـ َـر ُه عــ ْن ثــغـ ِـر ِه
َأو ْ
تستدر دمو َعها
ـم
َّ
عم َي ْت إذا لـ ْ
بِهاللِ َك الدامي الذي ِ
فيه قضى
ذاويالحشامل ًقىعلى ِ
وجهالثرى
عليه أعــو َلـ ِ
َف ِ
البتول بِ ِ
ُ
قبرها
ـت

الطفولة في ِم ِ
ِ
الرض ِع
هاد
عندَ
َّ
بدل ،لما يجري ِ
ً
عليه ِم َن الدعي
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(شعبي)
عيل وذك َّرتني باخويت
ه ّليت يا ّ
حمرم َّ

واذكرت شيخ العيشرة وغصب ه ّلت دمعتي
ِذبحوا شيخ العيشرة وق ّطعوا منّه الوتين

من ّ
املحرم قلبي يعرص مجرته
هيل هالل ّ

الحزوا منّه رقبته
واذكر حسين ورضيعه ّ

يومعاشوريومنوحيويومهضميوفجعتي

حــســيــن حــســيــن حــســيــن ي ــا حسين

واذكر خيول األعادي يوم داست ج ّثته

يم النهر نايم والسهم ناشب بعين
واللي ّ

حــســيــن حــســيــن حــســيــن ي ــا حسين

(لحن الفراق)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

محرم زينب الحورا حزينة
هل ّ

محرم تذكر اللي امق ّطعينه
هل
ّ

المحرم
آه يا حزني من يهل شهر
ّ

آه يا حزني قلبي بالفجعة يتأ ّلم

علي يا خلق عاشور االحزان
َر ْد َّ

علي فجعتي باهلي واالخوان
َر ْد َّ

مــحــرم كــربــا اشــســويــتــي فينا
هــل
ّ

آه يــا حزني واذكـــر اللي سابح بــد ْم

علي واذكــر اللي انذبح عطشان
َر ْد َّ

(أبو ّ
ذية)
هزه
والله جبريل المهد لحسين ّ
هزه
الدنيا اظلمت صار الكون ّ
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هزه
العسال ّ
وشمر راســه على ّ

لـــمـــن حــ ّبــتــه بــنــحــره رقــ ّيــه
ّ

من خصائص مصيبة اإلمام الحسين ّ Q
عم
أن البكاء عليه َّ
الموجودات ك ّلها ،وما ُيرى من خلق الله وما ال ُيرى.
أن البكاء على اإلمام Q
أيضاّ -ومن خصائص هذه المصيبة ً

سبق مقتله وشهادته ،وهذا ما ال نجده في ٍ
فقيد ّ
قط عبر التاريخّ ،إل
اإلمام الحسين ّ ،Q
فإن العادة أن ُيبكى على الفقيد بعد قتله أو موته.
وذلــك كـ ّلــه ،إ ّنــمــا ألجــل عظم الــمــصــاب ،فــإ ّنــه ال يــوم كيوم

الحسين .Q

ومن خصائص مصيبته ّ Q
أن جميع المعصومين  Rقد

وخصوصا أهل الكساء الذين كانوا يلفتون
بكَوه وحزنوا لمصيبته،
ً
النظر إلى الحسين  Qوإلى مصيبته بشكل أو بآخر.

لما حضرته الوفاة ،كان يبكي لما يجري على
فهذا رسول الله ّ P

أهل بيته من بعده ،فسأله أمير المؤمنين  Qعن سبب بكائه ،فقال:
أبكي لما ُيصنع بكم من بعدي ...أبكي من ضربتك ال َقرن ،ولطم
والسم الذي ُيسقى ،وقتل
فاطمة خدّ ها ،وطعنة الحسن في الفخذ،
ّ

الحسين ...فبكى أهل البيت جمي ًعا!

وفي يوم وداع أ ّمه فاطمة ،Oما أطاقت الزهراء Oمشهد

ولديها الحسن والحسين  Lوهما يناديانها ويبكيان عليها ،حتّى

وضمتهما إلى صدرها مل ًّيا ،فأبكيا مالئكة السماء.
حنّت وأنّت
ّ

وأ ّما يوم أمير المؤمنين  ،Qفقد كان  Qينظر في أوجه

أوالده ،وينعاهم واحدً ا واحدً ا ،حتّى وصل إلى الحسين  ،Qفقال
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له :يا أبا عبد الله ،أنت شهيد هذه األ ّمة؛ فعليك بتقوى الله والصبر
على بالئه ،وكأنّي بك تستسقي من الماء فال تُسقى ،وتستغيث فال

تُغاث ،وكأنّي بأهل بيتك قد سبوا ،وبثقلك قد نُهب...

السم الذي كان قد فتك
وأ ّما أخوه الحسن  ،Qفعلى الرغم من ّ

لما نظر إلى أخيه الحسين  Qيبكي عليه،
به حتّى لفظ أحشاءهّ ،

محمد،
قال له :ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لما ُيصنع بك يا أبا ّ
فقال الحسن ّ :Q
إلي فأقتل به ،ولكن
سم ُي ّ
دس ّ
إلي ّ
إن الذي يؤتى ّ
ال يوم كيومك يا أبا عبد الله ،يزدلف إليك ثالثون ألف رجل...

فيجتمعون على قتلك وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسبي ذراريك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ونسائك ،وانتهاب ثقلك...

المصيبة

هذا حال أهل الكساء -صلوات الله عليهم ،-ولكن ما حال

العقيلة زينبO؟!

ساعد الله قلبك يا أ ّم المصائب! فقد رأت ذلك ك ّله بعينيها!

أنــــــــا الــــــــي شــــفــــت نــــاريــــن

لــــكــــن نـــــــار أشــــــــدّ مـــــن نــــار

نـــــــــــار احــــــــرقــــــــت خـــيـــمـــتـــنـــا

ونـــــــار احــــرقــــت بـــــاب الـــــدار

نعم ،لهفي لها ،كيف حالها وقد رأت جسد أخيها الحسين Q

ج ّثة بال رأس ،رأته مكبو ًبا على وجهه ،عاري اللباس ،قطيع الرأس،
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منخمد األنفاس...

مروا بها على جسده ورأته بتلك الحالة ،صاحت :يا جــدّ اه! يا
ّ

محمداه! ص ّلى عليك مليك السماء ،هذا حسينك بالعراء ،مسلوب
ّ

العمامة والــرداء ،محزوز الــرأس من القفا ...وا حسيناه! وبناتك

محمد المصطفى ،وإلى
سبايا ...وا زينباه! وإلى الله المشتكى ،وإلى ّ
علي المرتضى ،وإلى فاطمة الزهراء...
ّ

يـــــــــــــابـــــــــــــه يـــــــــــــاجـــــــــــــدّ ي

غـــســـلـــوه والــــكــــفــــن و ّيــــــاكــــــم دجـــيـــبـــوه
تــــعــــالــــوا البــــنــــكــــم ّ
دج ــي ــب ــوا قــطــن لــلــجــرح تــنــشــفــوه وعــلــى اكــتــافــكــم لحسين تشيلوه

هذا حالها لما رأت جسده على الثرى ،وأ ّما رأسه الشريف ،فقد

لما أدخلوها على الطاغية يزيد في الشام،
رأته في أكثر من مكان ،لكنّها ّ
ورأت الرأس بين يديه في الطشت ،وهو يضرب بعصاه شفتَي الحسين

ثم نادت بصوت حزين
 Qوثناياه ،بكت ولطمت وجهها بيديهاّ ،

تقرع القلوب :يا حسيناه ،يا حبيب جدِّ ه الرسول ،ويا ثمرة فؤاد الزهراء
علي المرتضى...
البتول ،يابن بنت المصطفى ،يابن مكّة ومنى ،يابن ّ

فضج المجلس بالبكاء!
ّ

يخويه حسين راسك حين شفته

تلعب عصا يــزيــد على شفته

أنــا ذاك الــوقــت وجهي لطمته

وصــدّ يــتــلــه بــحــرقــة ونــدهــتــه

شـــــ ّلـــــت يـــمـــيـــنـــك ي ــل ــض ــرب ــت ــه
ـرجــع الــي راح
لــو أدري الــدمــوع تـ ّ

جــا أ َكــضــي العمر بــدمــوع ونياح
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ّ
مـــــــــل مـــــــن الـــــونـــــن
ومـــــــــا

لــــــو بــــــس يـــــرجـــــع حــســيــن

أعــظــم حمــنــه عــنــدي ط ـ ّبــت الــشــام

أمشي وراس أخــوي حسين جدّ ام

يـــــطـــــفـــــح مـــــــدمـــــــع الــــعــــن

لــــــو بــــــس يـــــرجـــــع حــســيــن

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

زيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

آنه ذيك الشافت على الرمضه أخوهه

زيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

يا هي مثلي الصوبوا بالراس أبوهه

زيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

يا هي مثلي بأمهه عدواني افزعوهه

زيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

يا هي مثلي اعله الهزل ويلي سبوهه

خــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه

ّ
عالتل وصــحــت يــابــن الزك ّيه
آنــه

خــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه

خنصر اديــك منقطع يا بعد ايد ّيه

خــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه

شلون أروح وانــت عالغبره رم ّيه

خــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه

مــد ّلــلــة حــيــدر نــوت تمشي سب ّيه

ً
ـم كماال
يــا
هــــال لـ ّـمــا اســتــتـ َّ

غـــا َلـــ ُه خــســ ُفــ ُه فـــأبـــدى غــروبــا

شقيق فــؤادي
ـت يــا
َ
ـوهـ ْـمـ ُ
مــا تـ َّ

كــــــا َن ذاك مـــــقـــــدَّ ًرا مــكــتــوبــا

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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ّ
النبي  Pواإلمام الصادق Q
المجلس الرابع :بكاء
القصيدة
َالله َل َأنْسى ابن َفاطِم ِ
ت ِ
والعدَ ْى
َ ْ َ
َ
لم ْ َي ْع َبأ بِ ِه ْم َعـ ْن ِعــدَّ ٍة
َفان َْص َ
اع َ
العن ِ
َف ِ
َاد َف َسدَّ َد ْت
َع َمدَ ْت ل ُه ك ُّ
َف َث َو ْى بِمس َت ِّن النِ َز ِ
ال ُم َق َّط َع الـ
ُ ْ
ــو ْت ِمنْ ُه ال َّث َرى
لله َم ـ ْطـ ُـر ْو ٌح َح َ
ــج َّــر ٌح َمــا َغ ـ َّيـ َـر ْت ِمـنْـ ُه ال َقنَا
َو ُم َ
و َثو ِ
اك ٌل في الن َّْو ِح ت ُْس ِعدُ ِمث َل َها
َ َ
ِ
ـم َتـ َـر ِم ْث َل ُه َّن ن ََو ِائ ًحا
َو َنــوائـ ٌ
ـح َلـ ْ
نَاد ْت َف َق َّطع ِ
ت ال ُق ُل ْو َب بِ َش ْج ِو َها
َ
َ
إِ ْنــسـ َ ِ
ـي
ـان َع ْين َي َيــا ُح َس ْي ُن ُأ َخـ َّ
َ
ما لِي َد َع ْو ُت َف َل ت ِ
ب و َلم َت ُك ْن
ُج ْي ُ
َ ْ
َألِ ِم ْحن ٍَة َش َغ َلت َْك َعنِّي أ ْم ِق ًلى؟

ِ
ِ
ــــو َدا
ُتـ ْـهــدي إ َل ـ ْيــه َب ـ َـو ِار َق ــا َو ُر ُع ْ
اف َع ِديدَ ا
َك ُث َر ْت َع َل ْي ِه َوال َي َخ ُ
َس ْه َما َعــدَ ا الت َّْوفِ ْي َق والت َْس ِديدَ ا
ـال مشكُور ِ
الف َع ِ
ِ
ال َح ِميدَ ا
َ
َأ ْو َصـ َ

الم ْف ُقو َدا
َن ْف َس ال ُع َل ْى
والس ْؤ َد َد َ
ُّ
ُح ْسنًا َو َل َأ ْخ َل ْق َن ِمنْ ُه َج ِديدَ ا
ــــت َذا ُثك ٍ
ْل ِيـ ُكـ ُ
ـون ِس ِعيدَ ا
َأ َر َأ ْي َ

ـس ِمـ ْثـ ُـل َفق ْي ِد ِه َّن َف ِقيدَ ا
إِ ْذ َلـ ْيـ َ
ِ
ـم ال ـ َب ـ َيـ ُ
ـان َفـ ِـريــدَ ا
َلــكـنَّـ َـمــا ان ـ َت ـ َظـ َ

ِ
ِ
ِ
المن ُْضو َدا
َيا أ َمل ْي َوع ْقدَ ُج َمان َي َ
َع َّو ْدتَنِي ِم ْن َق ْب ِل َذ َ
اك ُصدُ ْو َدا؟!
اش َ
اك إِ َّنـ َ
َح َ
ـك َما َب ِر ْح َت َو ُد ْو َدا
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(شعبي)
خويه معذور يالنايم بالطفوف

دگــعــد مـــن مــنــامــك وشـــوف

انــه مشيت درب الــمــا مشيته
مــــن ِگــــ ّلــــة الــــوالــــي نــخــيــتــه

وگــــتّــــال اخــــ ّيــــي رافــگــيــتــه

منّه امس ّلبه والگلب ملهوف

خويه ودمعي عالوجنات مذروف

وصيته
شــتــم والــــدي وانــكــر ّ

(أبو ّ
ذية)
أنا ضعت وتح ّيرت يحسين بعداك
والله ما ريد العمر يحسين بعداك

وتمنيت الفنا بعد يا خوي بعداك
ّ
عمت عيني وال شوفك عالوط ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

المصيبة

لم نسمع بمولود ينعقد له مأتم حين ولدته أ ّمهً ،
بدل من حفل

ن الحسين Q
اختص بذلك ،حيث ذكر له من
ّ
السرور والفرح ،لك ّ

ّأول ساعة ولد فيها حديث قتله ومقتله ومصرعه.

فحينما ُولد الحسين  Qجاؤوا به إلى رسول الله  ،Pفأ ّذن

ثم وضعه في حجره وبكى ،وقال:
في أذنه اليمنى وأقام في اليسرىّ ،

تقتله الفئة الباغية ،ال أنالهم الله شفاعتي! وقال :ليت شعري ،من
يقتلك بعدي؟!

وعن اإلمــام الباقر  :Qكان رسول الله  Pإذا دخل عليه
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ثم يقول ألمير المؤمنين  Qأمسكه،
الحسين  Qجذبه إليهّ ،
فيقع عليه فيق ّبله ويبكي ،يقول الحسين  :Qيا أبه لِ َم تبكي؟ فيقول:

يا ُبنّي أق ّبل موضع السيوف منك وأبكي...

وكان ينظر إليه أمير المؤمنين  Qويقول :يا عبرة ّ
كل مؤمن...

وكان الحسين  Qيقول :أنا قتيل العبرة ،ال يذكرني مؤمن ّإل

استعبر...

وعندما دخل الحسين  Qيو ًما على أخيه الحسن  ،Qونظر إليه

بكى ،فقال له :ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال :أبكي لما ُيصنع بك ،فقال له
الحسن ّ :Q
إلي ُفأقتَل به ،ولكن ال يوم
سم ّ
يدس ّ
إلي ٌ
إن الذي يؤتى ّ
كيومك يا أبا عبد الله ،يزدلف إليك ثالثون ألف رجل ،يدّ عون أنّهم من أ ّمة
محمد  ،Pوينتحلون دين اإلسالم ،فيجتمعون على قتلك ،وسفك
جدّ نا ّ
دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسبي ذراريك ونسائك ،وانتهاب ثقلك...

وكان اإلمام الصادق  Qال ُيذكر عنده الحسين  Qو ُيرى

مبتسما ...وإذا دخل عليه بعض الشعراء يرثون عنده
في ذلك اليوم
ً
الحسين  ،Qيجلس كما يجلسون ويبكي عليه!

الحميري -رحمه الله،-
المرات ،استأذن عليه الس ّيد
ّ
في إحدى ّ

شعرا في الحسين
فأذن له ،وأقعد حرمه خلف الستر ،واستنشده
ً
 ،Qفأنشده الس ّيد هذه األبيات التي تشير إلى مصيبة من مصائب
اإلمام الحسين  ،Qفقال:

ِ
الح َس ْي ِن
ـى َجـــدَ ث ُ
ــــر ْر َع ـ َلـ ْ
ُأ ْم ُ
يــــا َأ ْعـــ ُظـــمـــا َل ِز ْل ِ
ــــــت ِمـــ ْن
َ
ً
ـش بــع ــدَ ر ِّض ِ
َمـــا َل َّ
ــــك
ــــذ َعــ ْي ـ ٌ َ ْ َ

ــــم ِ
ــــــل ِلَ ْعــــ ُظ ِ
ُو ُق ْ
الـــز ِكـــ َّيـــ ْة
ــــه َّ
و ْطـــــ َفـــــاء س ِ
ـــاكـــ َبـــ ًة َر ِو َّيـــــــ ْة
َ
َ َ
ِ
ِ
بِ
ـــــو ِجـــــ َّيـــــ ْة
ــــالــــجــــ َيــــاد األَ ْع َ
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محمد تنحدر على خدّ يه ،وارتفع
فرأيت دموع جعفر بن
قال:
ُ
ّ
الصراخ من داره ،حتّى أمره اإلمام باإلمساك فأمسك...

محمد ،لم تتمالك أن تسمع
س ّيدي يا أبا عبد الله ،يا جعفر بن
ّ
مصيب ًة واحــد َة من مصائب جدّ ك الحسين  ،Qمصيب ًة لم ترها

عيناك لكن سمعتها أذناك.

لعمتك زينب أ ّم المصائب! حينما سمعت نداء عمر بن
حر قلبي ّ
أنا ّ

سعد :أال من ينتدب للحسين ،فيوطئ الخيل صدره وظهره ...يا خيل
الله اركبي ودوسي صدر الحسين!

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

لما نظرت عيناها إلى جسد الحسين  Qج ّث ًة بال رأس،
ما حالها ّ
ملقى على رمضاء كربالء ،عندما ابتدر عشرة ُفرسان وداسوا بحوافر
ً
خيولهم صدر الحسين وظهره ،حتّى طحنوا عظامه؟!
واحسيناه! واس ّيداه!

نــادى ابــن سعد يــا خيلنا وين

من يركب يرض ضلوع الحسين

يرض صدره ويرض للظهر زين

ويرض الباقي من عظامه ويسدر

ركبت لــه مــن الفرسان عشره

ولعبت خيلهم ويلي على صدره

أنا أرد انشد الخ ّياله المقبلين

لعبت على ابــن امــي ميادين

بـــعـــده يـــــون لــــو بـــ َّطـــل حــســيــن
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أنــا حـ ّـر قلبي لسكينة عــزيــزة الحسين ،تأتي إلــى جسد أبيها

تمرغ وجهها بصدره ،وهي تبكي وتنادي:
المرضوض ،تعتنق ج ّثتهّ ،
واأبتاه! واحسيناه!

ّ
(نصاري)
شبكت فوق جسمه اوظ ّلت اتنوح

تشم صدره اودمع العين مسفوح

يصير امشي واتظل يا بويه مطروح

على التربان عارش موش مقبور

(مجردات)
ـضــي العمر بالنوح
لنوحن واقـ ّ

واعــمــي عيوني واتــلــف الــروح

شلون الصبر وحسين مذبوح

علىالشاطيوعلىالتربانمطروح

نحوها عن جسد أبيها ،فاجتمع
قال الراوي :فصاح عمر بن سعدّ :
جروها من على جسد الحسين !Q
عليها عدّ ة من األعداء ،حتّى ّ

(مجردات)
يـــورغـــمـــا عــلــيــك
بــــرضــــاك
ً
وانــا اصــرخ واديـــر العين ليك

ثــــورت بيك
اش ــو شيمتك مــا ّ

يجرني الــعــدو مــن بين ايديك
وانــا ادري ابحميتك ما تخ ّليك
يالحزوا وريديك
لجن معذور
َّ

(أبو ّ
ذية)
دفعني الشمر عن ج ّثتك ولي ساب
تــرضــه و ّيـــه امــشــي ول ــي ســاب

ورم امتوني ولي ساب
ابسوط ّ

ِش َفه غيضه يبويه اوشمت ب ّيه
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الم ْص َط َفى َن َظ َر ْت إِ َلى
َيا َل ْي َت َع ْي َن ُ
َما َبي َن ن َِائ َح ٍة َو َصـ ِ
ـار َخـ ٍـة َغدَ ْت

الم َص ِائ ِ
ب َح ْو َل َها َأيتَا ُم َها
ُأ ِّم َ
تَرثِي كَما ِيرثِي ِ
الف َر َ
اخ ِح َما ُم َها
َ ْ
ْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
ُ
َّ
ّ
المحرم قد أطل هالل ُه
القصيدة األولى :هذا
هــذا الــمــحـ ّـرم قــد َّ
أطـــل هــا ُلـ ُه
محم ٍد
كت دم ــا ُء
شهر بــه ُس ِف ْ
ّ
ٌ
ـت الــن ـبـ ِ
شــهــر ِ
ـوة هدّ مت
بــه بــيـ ُ
َّ
ٌ

شهر بــه ُقــتـ َـل الحسي ُن بكربال
ٌ
شــهــر ِ
بــه اإلســــا ُم هـــدّ م ركـنُـ ُه
ٌ
كو َر ْت
شهر ِبه
الشمس المنير ُة ِّ
ُ
ٌ
ِ
بكت د ًما
السماء
شهر ِبه عي ُن
ْ
ٌ
شــهـ ٌـر ب ـ ِـه ثِــ ْق ُ
ـي مض َّي ٌع
ــل الــنــبـ ِّ
ِ
محر ٌم
النبي
سبط
شهر على
ّ
ّ
ٌ
كم َ
لك في الحشا
شهر عاشوراء ْ
يا َ

ِ
الــنــبــي وآ ُلــــ ُه
تـــــر
ُّ
شــهــر بـــه ُو َ
ٌ
و ُأبــيــح ديـــ ُن الــلـ ِـه ّ
جــل جــا ُلـ ُه
من ُه القواعدُ وانمحت أطال ُل ُه

وسبي َن فيه عيا ُل ُه
ظامي الحشا ُ
ِ
ِ
ظال ُل ُه
عم
البالد
وعلى
الكفر َّ
ُ
غــــدواتُــــ ُه ســــو ٌد كـــذا آص ــا ُلــ ُه
ُ
البسيط سهو ُل ُه وجبا ُل ُه
وبكى
النبي نهبن فــيـ ِـه رحــا ُل ـ ُه
وابـــ ُن
ِّ

فيه الــــورو ُد وقــد أبــيــح قتا ُل ُه

َضـ َـر ٌم يزيدُ على المدى ْإشعا ُل ُه
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الد ْمع َو َّ
يد َك ل َّلتاريخ ب َّ
القصيدة الثانيةُ :يع ُ
الد ِم
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َمتَى َل َح َمك ُْسو ًفا ِه َ
ُيـ ِـعــيــدُ َك لِلت َِّاريخِ بِــالــدَّ ْم ـ ِع َوالـــدَّ ِم 
ـحـ َّـر ِم
ـــا ُل ُمـ َ
ـن الــ َّث ِ
اك بِ ـ َع ـ ْيـ ِ
ــاك ِ
َأ َر َ
ــل الـ ُـم ـ َتـ َـأ ِّل ـ ِم
َع ِش ْق ُت األَ َســى َش ْو ًقا إِ َل ْي َك ِلَنَّنِي 
ِ
ف ِ
يس ِم
اإل َبــا 
َفـ َـا َج َز ِعي ِم ـ ْن َنْ َض ٍة َ ْيتِ ُ
َلـ َهــا َو َي َــر َاهــا الـ َـمـ ْ
ـجــدُ َأ ْر َفــــ َع م َ
ِح َما ُه َوفِــي َأ ْم َثالِها الدِّ ي ُن َي ْحت َِمي
ـس ِلَ َّن الــدِّ ي ـ َن َأ ْل ـ َفــى َبظِ ِّل َها 
َو َل ـ ْيـ َ
ـج ـ َـو َه ــا َأت َ
َو َل ِك ْن َ
َمــتَــى َأت َ
َـــأ َّلـــ ِم
الس ْب ِط َقدْ َجـ َـر ْت 
َّــــر َش ـ ْ
َــــذك ْ
آلل ٍم َع َل ِّ
اجلـهـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاد ُمكَافِ ًحا 
ـــر ِم
بِنَ ْفس َوحــيــدً ا ِف ِ َ
عَـــــدُ ًّوا ُي َــاقــيــه بِـ َ
ـــر ْم َ
ـجـ ْـم ـ ٍع َع َ
ِ
ِ
ص َعى َع َل األَ ْر ِ
ــوتُــ ُه َم ْ
ض َح ْو َل ُه
الم َخ َّي ِم
ــس َ
ـــور ٌة فــي ُ
ـــذ ُع َ
َون ْ
َو َأ ْص َحا ُب ُه َ ْ
ي ـعــالِــج سـهــمــا فِــي و ِر ِ
ِ ِ
يــــد ِه ِمـ ْـر َث ـ ِم
الر ِضي ُع ُم َر ْف ِر ًفا
َ
ُ َ ُ َ ْ ً
َو ِف ح ْج ِره ال ِّط ْف ُل َّ
الس ْه ُم ا ُملـ َثـ َّلـ ُ
ـث َق ْل َب ُه 
َو َق ــدْ َشـ َعـ َ
ـب َّ
ِ
َو َيـ ْـس ـ ُقـ ُ
ـحــا َلـ ٍـة 
هــو بِـ َ
ـط ِف ا َملــ ْيــدَ ان َو َ
ِ
َو َي ْ
ـــر َفـــ ُع َر ْأ َســـــ ُه
ــذ َب ُ
ــحــ ُه شـ ْـمـ ٌـر َو َي ْ
و ُتــسـبــى حـ ِـريــم اهللِ وه ــي َثــو ِ
اكـ ٌـل 
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ

آالم ِ
و َزاد َعــ َل ــى ِ
ـــــه أنَّـــــ ُه َظـ ِـمــي
َ َ
ِ
الم َت َك ِّل ِم
َيــضــيـ ُـق بِـ َهــا َو ْص ـ ًفــا َف ـ ُـم ُ
ِس ـنَــا ٌن َو ُي ـ ْهــدَ ى ِم ـ ْن َد ِع ـ ٍّـي لِ ُم ْج ِر ِم
ت َِح ُّن إلى ِخــدْ ٍر َو َت ْب ِكي َع َلى َحمي

َ ُْ َ َ ْ َ
ْ
القصيدة الثالثةَ :ما ِلل َب ِسيط ِة زل ِزل ْت أقط ُار َها
َمــا لِ ْل َب ِسي َط ِة ُز ْل ِ
َو َّ
الش ْم ُس َقدْ ُخ ِس َف ْت بِ َها َأ ْنـ َـو ُار َهــا
ـار َهــا
ـــز َل ْ
ـــت َأ ْق ـ َطـ ُ
الم َجالِ ُس ُس ـ ِّـو َد ْت َأ ْست َُار َها
يج ِم ـ َن ال ـ َعـ َـو ِالِ ُك ِّل َها
َو َعــا َّ
الض ِج ُ
َو َكــذا َ
ور مـ ِ
َق ــدْ ُأب ِ
َو َ
ـت َأ ْب َص ُار َها
ـآتًــا
ـــت َب ـ ْعــدَ
الخ ْل ُق ُحـ ْـز ًنــا ُأ ْقـ ِـر َحـ ْ
ـــد َل ْ
ْ
الـــــر ِ َ
ُّ ُ

َأ َف َه ْل َد َهــى األَ ْك ـ َـوا َن َخ ْط ٌب ُم ْه ِل ٌك
َـــرنُـــو ِه َ
ــــر ٍم
ـــــا َل ُم َ َّ
َقـــا ُلـــوا َأ َمــــا ت ْ
َفا ْلبس ثِياب ا ِ
اج ِل ْس لِ ْل َع َزا
حلـ ْـزن َو ْ
َ ْ َ َ ُ
مــتَــ َفــكِّــرا فِــيــا جــــرى فِ ِ
ــيــه َع َ
ــى
َ َ َ
ً
ُ
ــوج ُأ َمــ َّي ـ ٍـة ِمـ ـ ْن َج ْه ِل َها
َظ ـنَّـ ْ
ـت ُعــ ُل ُ
اب َر َج ُاؤ َها اخلَاطِي َو َقدْ
َخا َب ْت َو َخ َ

فـ ُـأ ِزيـ َـل ِم ـ ْن َع ْط ٍب بِ َها ْاستِ َقر ُار َها
َقـــدْ َه َّ
ــار َهــا
ـــل َفــا ْن ـ َه ـ َّلـ ْ
ـت َلـــ ُه َأنْــ َظ ُ

أ ْط ـ َهـ ِ
ـحـ ْـز ُن لِ ـ َ
ـار فِــيـ ِـه ِش َع ُارها
َفــالـ ُ

آل الــرسـ ِ
ِ
ـت َأ ْش َــر ُار َهــا
ـول َو َمــا َجـنَـ ْ
َّ ُ

ِ
ـــر ُار َهـــا
َأ َّن ال ـ َعــبِــيــدَ ُتــطــيـ ُعـ ُهـ ْـم َأ ْح َ
ِ
ـار َهــا
َفـ ِـشـ َلـ ْ
ـت َو َبـــا َن إِ َل ــى ال ـ َبـ ِـر َّيــة َعـ ُ

َ
ً
َْ َ
القصيدة الرابعةَ :ه َذا ُ
الم َح َّر ُم ق ْد َوافتك َص ِارخة
ِ
ِ
ْــك َصـ ِ
ــح َّــر ُم َقــدْ َوا َفــت َ
ـحـ ُـر ُم
ـارخـ ًة
ـح ـ ُّلـ ْـوا بــه َأ َّي ــا َمــ ُه الـ ُ
مـ َّـمــا ْاس ـ َتـ َ
َه ـ َـذا ا ُمل َ
ات ن ٍ
يم َل َن سمع َك ِمـن أصــو ِ
في َم ْس َم ِع الدَّ ْه ِر ِم ْن إ ْع َوالِها َص َم ُم
َاعية
ْ ْ َ
َ َْ
َْ
مــوسـ ِـديـن عـ َـى الــرمــضـ ِ
ِ
الر َدى ْاز َد َح ُموا
ـاء َتنْ ُظ ُر ُه ْم
َّ ْ َ
َ َ
َح َّرىال ُق ُل ْو ِب َع َلى ُو ْرد َّ
ُ َ ِّ
ـن ِغـــار ا َمل ِ ِ
ِ
ـحـ ًة
ــــوت َطــافـ َ
َو َخــائــضـ ْ َ َ َ ْ
الض ِاري ِ
ات
ـي َ َ
َم َشوا إِ َل ا َ
حل ْــر ِب َمـ ْ َ
ف إ ْن ُقتِ ُلوا
اض َة َيـ ْـو َم ال َّط ِّ
َو َل َغ َض َ
َفــاحلَـ ْـر ُب َت ْع َل ُم إ ْن َمــا َتـ ْـوا ِبــا َف َل َقدْ
ـــائ ٍ
ِ
ــو ُم َأ ْعـ ُيـنَـ َهــا
ـــار الــ َق ْ
ـــرات أ َط َ
َو َح َ
ِ
ـودر ْت بـ َ ِ
ِ
ـاس ًة
ف ـ ُغـ َ َ
ـن أيــدي ال َقو ِم حـ َ
ــو ْت ِج ْيدَ َها بال َعت ِ
ْب َهاتِ َف ًة
َن َع ْم َل َ

أمواجها البِي ُض بالهام ِ
ات َت ْلتَطِ ُم
ْ
َْ ُ َ
َ َ
الم ْو َت فِي َها َوال َقنَا ُأ ُج ُم
َل ْها َف َص َار ُعوا َ

َصـ ْبـ ًـرا بِ َه ْي َجا َء َلـ ْـم َت ْث ُب ْت َل ْه َا َقــدَ ُم
اف َل ِ
اله َم ُم
َمات َْت بِ َها ِمنْ ُه ُم األَ ْس َي ُ
ُر ْع ًبا َغــدَ ا َة َعل ْي َها ِخــدْ َرهــا َه َج ُموا
تُسبى ولــيــس َلها م ـن ِ
فيه تَعت َِص ُم
َ ْ
َ َ َ
ِ
بِ ـ َقـ ْـو ِم ـ َهــا َو َح َ
ـــر ُم
ــش َ
ــاهــا مــ ْل ـ ُـؤ ُه َض َ
39
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َ َ َ َ ْ ْ َ َّ
است ِهل ُم َح َّر َما
احب العص ِر
القصيدة الخامسة :يا ص ِ
ِ
َوبِ ُم ْق َل َت ْي َك َأ ِهـ َّـل َد ْم َع َك َوالدِّ َما
است َِه َّل ُم َح َّر َما
َيا َصاح َ
ب ال َع ْص ِر ْ
ِ ِ
الر ُس ْو ِل َف َأ ْظ َل َما
الس َما
ُح ْزنًا َع َلى س ْبط َّ
َف ِه َل ُل َش ْه ِر ُم َح َّر ٍم َش َّق َّ
َي ْب ِك ْي ُح َس ْينًا َي ْست َِغ ُ
يث َت َظ ُّل َما
ـحـ َّـمـ ًـرا َبــدَ ا
ــــو َل َي ُمـ َ
َــــرا ُه َيــا َم ْ
َأت َ
ـــه ال َّتب ِ
َفــمــحــرم فِــيـ ِـه الــه ـنَــاء مــحــرم وبِ ِ
اك ْي لِ َّ
لش َع ِائ ِر َع َّظ َما
َ
َ
َ ُ ُ َ َّ ٌ
ُ َ َّ ٌ
ِ
َو َّ
المنِ ْي ُر َت َعت ََّما
ب ُك ُّل َها
َل َغ ْر َو إِ ْن َبك ْ
َت الك ََواك ُ
الش ْم ُس َوال َق َم ُر ُ
اح ِ ِ
لِ ُم َص ِ
َو َس ِف ْين ٍَة فِ ْي َها َ
اب ِم ْص َب ِ
ص ت ََحت ََّما
الهدَ ْى
الخ َل ُ
الو َل َية َو ُ
ِ
الم ْو َلى ِ
اإل َمــا َم األَك َْر َما
الر ُس ْو َل األَ ْع َظ َما
َو َعل ًّيا َ
َف ُم َصا ُب ُه َأ ْبكَى َّ
ِ ِ
اك َأبك ْ ِ
َو ِ
الس َما
الم ِص ْي َب ُة َفاطِ ًما
الج ُّن ن َ
َوك ََذ َ ْ
الم َلئ ُك في َّ
َاح ْت َو َ
َت ذي ُ
َأ َو َل ْس َت َت ْب ِك ْي ِه ِم َن الدَّ ْم ِع َد َما؟
الم َسا؟
َأ َف َل ْس َت َتنْدُ ُب ُه َص َب ً
احا َو َ
َفمتَى ست َْخرج لِل َّت َظ ُّل ِم رافِعا راي ِ
ـــات َثـ ٍ
ـأر لِ ْل ُح َس ْي ِن َو َق ِائ َما؟
َ َ
َ ً
َ ُ ُ
َ
ت الـعـ ُقــو ُل تَر ُّقبا و َلـ َقــدْ َت َف َّطر ِ
َف َل َقدْ َتــحـيــر ِ
ت ال ُق ُل ْو ُب ت ََأ ُّل َما
َ
َ ً
ُ ْ
َ
َ َّ َ
ِ
َفا ْظ َه ْر لِت َْم َ َ
يح ْت بِالدِّ َما
ل َأ ْر َضنَا َعــدْ ًل ك ََما
استُبِ َ
ُمل َئ ْت َف َسا ًدا َو ْ
ُ ْ ُ َ ََ ََ َ
البك ِاء فق ْد أتاك ُم َح َّر ُم
القصيدة السادسة :خذ ِب
ُخـ ْـذ بِالبك ِ
ِ
ــم بِ َ
َاء َف َقدْ َأت َ
ـحـ َّـر ُم
َـــاك ُم َح َّر ُم
الس ُل َّو ُمـ َ
ُ
ـــأ َّن بِــه ُّ
َوا ْعــ َل ْ
و َأ ِذ ْل بِ ـ ِـه َد ْمــ ًعــا َأ َذ َّل َع ِ
ــز ُه
ــز ْي َ
لِ ْل ُح ْز ِن َفـ ْـو َق َجبِ ْي ِن ك ُِّل ُم َو ِّح ٍد

ـــو ٌم ُي َ
ـــذ ُّل الــدِّ ي ـ ُن فِـ ْيـ ِـه َف ُي ْه َض ُم
َي ْ
ِ
ِ
يس ُم
ـم َبـ َـر ْغ ـ ِم عَـــدُ ِّوه ُهـ َـو م َ
َو ْس ـ ٌ

َف َي ُح ُّق َأ ْن ُي ْج ِري َمدَ ِام َع ُه َد ًما
إِنِّي َألِ ْف ُت َو َما َس ِئ ْم ُت ِم َن ال ُبكَا
ــو َق ال َب ِسي َط ِة لِـ َ
أ َنــا ِم َوت َْحت ََها
َف ْ
الحجر َأ ْعــو َل والم َش ِ
ِ
اع ُر ُك ُّل َها
َ َ َ
َو ْ ُ
او َب ْت بِالن َّْو ِح َأن ِْد َي ُة ال ُع َلى
َوت ََج َ
َش ْه ٌر بِـ ِـه َشـ َـهـ َـر ْت ُأ َم ـ َّي ـ ُة ِم ْخ َذ ًما
َف َع ِج ْب ُت َحت َّْى ُق ْل ُت لِ ْم َل َح َّل ُه ْم
ِِ
ـضـ َـا َلـ ِـة َأ ْق َب َل ْت
ــر الـ َّ
َوبِ َع ْينه ُز َم ُ
اح ْوا بِـ ِـه ن َْه ًبا َف َها ُهـ َـو ُم ْق َس ٌم
َص ُ

َع ْبدٌ َجـ َـر ْى ِم ْن ن َْح ِر َس ِّي ِد ِه الدَّ ُم
إن َأنَــا َأ ْس َ
َس ِئ َمتْنِ َي ال َع ْل َيا ُء ْ
ــأ ُم
ِ
ـج ـن فِ ـيـ ِـه لِــلـنِّـيـ ِ
ِ
ـم
َ َ
ل ـ ْلـ ِ ِّ ْ
ـاحــة َمـ ْـوسـ ُ
ِ
والحطِ ْي ُم َو َز ْم َز ُم
الر ْك ُن ُض ْعض َع َ
َو ُّ
ُـــل ن ٍ
ـات َوك ُّ
َــاد َمأت َُم
َوالـ َـم ـ ْكـ ُـر َمـ ُ
َت بِ ِه فِي الدِّ ِ
ين َف ْه َو ُم َخ َّذ ُم
َف َتك ْ
ف َعن ُْه ْم َي ْح ُل ُم؟!
ب اإل َل ِه َو َك ْي َ
َغ َض ُ
َعــدْ ًوا َع َل ْى َح َر ِم ِ
اإل َما َم ِة ت َْه ُج ُم
بين ِ
َات َأ ْح َمدَ َم ْغن َُم
العدَ ْى َو َبن ُ
َْ َ

ُ ََ
ِّ
القصيدة السابعةَّ :
الم ْصطفى َه َم َعا
الد ْم ُع ِمن ْي ِل ِس ْب ِط
ط المص َط َفى همعا وال َق ْل ِ
ِ ِِ ِ
الح ْز ِن َقدْ َل َس َعا
ب منِّي بِن َِار ُ
ُ
َ
َ َ َ
الدَّ ْم ُع من ِّْي لس ْب ُ ْ
ِ
اجت ََم َعا
َل ْم َأن َْس ُه ُم ْذ َأتَى َأ ْر َض ال ُّط ُف ْو ِف َو َقدْ
َح َّط الخ َيا َم َو َح ْر ٌب َج ْي ُشها ْ
َقا َم ِ
َد َعا بِ َص ْح ٍ
ـار النَّ ْق ُع َو ْار َت َف َعا
ب ِكرا ٍم كَاألُ ُس ْو ِد إِ َذا
اله َي ُ
اج َو َثـ َ
ت ِ
تَراهم فِي الو َغى مس َتب ِشرين بِها وك ُُّل َفر ٍد بِمو ِ
الع ِّز َقدْ َط ِم َعا
ْ َْ
َ
َ َ
َ ْ ُ ْ ْ
َ ُ ُ
اه ْم إِ َل ُه ال َع ْر ِ
َه َووا َع َلى الت ُّْر ِب إِ ْذ َد ِاعي ال َق َض ِاء َد َعا
ش َخالِ ُق ُه ْم
َف ُم ْذ َد َع ُ
َف ْر ًدا َو ِحيدً ا َو ِمنْ ُه الدَّ ْم ُع َقدْ َه َم َعا
َو َظـ َّـل ِس ْب ُط َر ُسـ ْـو ِل الله َب ْعدَ ُه ُم
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َف َشدَّ فِي ال َق ْو ِم ِي ْح ِمي َع ْن َع َق ِائ ِل ِه
ِ
ب بِ َس ْه ٍم فِ ْي ُح َش َ
اشتِ ِه
َحتَّى ُأص ْي َ

ِ
َت
والس ْب ُعال ِّط َب ُاق َبك ْ
َف ْارت ََّجتاألَ ْر ُض َّ
َل ْه ِفي َع َلى َز ْين ٍ
َب َقدْ َعا َينَ ْت ُه َع َلى

الجسم ِمنْه َع َلى وج ِه الص ِع ِ
يد ُل ًقى
َ ْ َّ
ِ ْ ُ ُ

الج َّب ِار ُم ْض َط َهدً ا
َو َب ْين ََها ُح َّج ُة َ
ِ
أس َّ
الش ِه ْي ِد َع َلى
َل ْم َأن َْس ُه نَاظ ًرا َر َ

ِّ
ّ
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َكـ َـأ َّن ـ ُه َح ـ ْيــدَ ُر ال ـ َكـ َّـر ُار َقــدْ َط َل َعا
ِ
َّبي َم َعا
ــاب َق ْل َ
َأ َص َ
ب َعل ٍّي َوالن ِّ
وح األَ ِمي ُن َن َعى
والر ُ
َوال َع ْر ُش َقدْ َما َد ُّ
وج ِه الص ِع ِ
يد َقت ْي ًل بِال َع َرا ُص ِر َعا
َّ
َ ْ
ِ
الر ْم ِح َقدْ ُرفِ َعا
أس ُه َف ْو َق َعالي ُّ
َو َر ُ
ِ
ِ ٍ
الو ِج َعا
بِال َق ْيد َباك َفدَ ْي ُت ال َباك َي َ
َر ِ
أس ال َقن َِاة َو َد ْم ُع ال َع ْي ِن َقدْ َه َم َعا

القصيدة الثامنةَ :ه َّل ُ
الم َح َّر ُم َف ُّ
الس ُر ُور ُم َح َّر ُم
َون ُِع ْي ُح َس ْي ٌن ِحي َن َهـ َّـل ُم َح َّر ُم
ور ُم َح َّر ُم
ـسـ ُـر ُ
الم َح َّر ُم َفــالـ ُّ
َهـ َّـل ُ
ِ
ِ
ـي األَ ْع َظ ُم
الم ْص َط َفى
َأ ْم َسى كَئ ْي ًبا َوالـ َـوصـ ُّ
الم َح َّر ُم َوالنَّبِ ُّي ُ
َه َّل ُ
الح َس ْي ِن َو َت ْلطِ ُم
الم َح َّر ُم َوال َبتُو َل ُة َأ ْص َب َح ْت
َث ْك َلى َتن ُْو ُح َع َلى ُ
َه َّل ُ
ه َّل المحرم و َّ ِ
الح َس ْي َن َو َقـ ْلـ ُبـ ُه ُمت ََأ ِّل ُم
َي ْب ِكي
الم ْج َت َبى
َ
ُ
ُ َ َّ ُ َ
الزك ُّي ُ
ــل إِ ْذ فِي ِه لِ ِسب ِ
ـحـ َّـر ُم َلـ ْيـ َتـ ُه َل َه َّ
ط ُم َح َّم ٍد ُس ِف َك الــدَّ ُم
ْ
ْ
هـ َّـل الـ ُـمـ َ
ِ
ـم ُم َك َّل ُم
َــت َل ـ ُه
ــو ًلــى َبــكَــا ُه َآ َد ٌم َو َبــك ْ
ـــوا َون ٌ
َح َّ
َم ْ
ُــــوح َوال ـ َكــلــيـ ُ
ِ
َو َبكَى َ
يح َو َم ْر َي ُم
الخ ِل ُيل َع َل ْي ِه ُح ْزنًا َوا ْبنُ ُه
المس ُ
َو َل ـ ُه َأ ًســى َنـ َ
ـاح َ
ِ
َاح ْت َو َمدْ َم ُع َها َد ُم
َو َبـ َكـ ْتـ ُه ُكـ ُّـل األَ ْنــبِـ َيــا َو َلــ ُه َج ِم ْي
ُع األَ ْوص َيا ن َ

َت َل ُه األَ ْمـ َـا ُك فِي َأ ْف َل ِك َها
َو َبك ْ
ِ
ور فِي َجنَّاتِ َها
َو َبك ْ
َت َع َل ْيه ُ
الح ُ
الح َرا ُم َو ِح ْج ُر إِ ْسـ
َو َبك َْى َل ُه ال َب ْي ُت َ

الس َما َواألَن ُْج ُم
َو َبكَى َل ُه َق َم ُر َّ
ِ
ــم بِ ـ ُكـ ِّـل َأ ْر ٍ
ـم
ض َمـ ْـأ َتـ ُ
َو َلـــ ُه ُأقــ ْي َ
ِ
ــز ُم
الم َقا ُم َو َز ْم َ
َـماع َيل ُح ْزنًا َو َ

ّ ُ ُّ ْ ّ
فاستهل ْت ْأد ُم ِعي
القصيدة التاسعة :هل المحرم
هل المحرم فاسته ّل ْت أدم ِعي وروى زناد الح ِ
ّ
األض ُل ِع
زن بين ْ
ُ ُ
ُْ
ُ ّ ُ ْ
صرت عيني بـ ُـزوغ ِه ِ
مض ِ
الله مأل ّ
ُمـ ْـذ أ ْب
جعي
ْ
الشجا ِج ْس ِميففارق ْ
ُ
ِ
ِ
توج ِعي
وازداد فِ ِيه
مطاع ِمي
علي
صت فيه
وتن ّغ ْ
ومشاربي ْ
ُّ
ّ
شهر المحر ِم ما جرى فيه على ِ
آل الــبــطِــيـ ِ
ـن األنْـــز ِع
الله يا ْ
ُ ّ
ِ
ِ
بمصائ ٍ
شه ٍر ّ
الر ّض ِع
أطل على الورى
ب ش ّي ْبن ْ
الله من ْ
روس ُّ
فــيـ ِـه وأي مـــوح ٍ
ِ
ـــد لــم ُيـ ْفــجـ ِع
ـي
محمدٌ
ُّ ُ ِّ
ّ
شـ ْـهـ ٌـر لقدْ ُفــجــع الـنّــبِـ ُّ
شهر بِ ِ
ب كال ُبدُ ِ
ــه نــزل الحسي ُن بِكربال في ِ
صح ٍ
ور ال ُّل ّم ِع
خير
ْ
ٌْ
ِ
أ ْ ِ
بــوع بِــنـ ِ
فــت ـ ْ
األرف ِع
ـور ِه
ْ
الــر ُ
السماك ْ
وعلت على ها ِم ِّ
ألت منْها ُّ
ِ
ِ
لكنّما الــبـ ِ
مصر ِع
ـاري
أحــب ل ُ
البوغا بِأكر ِم ْ
قاءهم فغدوا على ْ
ّ
بط الهدى ينعاهم أسـ ًفــا بِــأشـ ِ
ِ
ِ
ـرف مدْ م ِع
وبقى وحيدً ا ب ْع ُ
ده ْم س ُ ُ
ُ ُ
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ّ
الشعبي
الشعر
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1قصد ظعن الحرم كوفان والشام
قصد ظعن الحرم كوفان والشام

ضمير العدو منه مــات والشام

 .2ما الجل الثواب بكيت واجره
ما الجل الثواب بكيت واجره
مصاب حسين آبد ما صار واجره

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .3يمـن حكمك جراه الله علمالك
يمن حكمك جراه الله علمالك

ابگتل احسين ما واصل علمالك

 .4اهالل الكدر واالحزان هليت
اهــال الكدر واالحــزان ه ّليت

يشهر النوح عــاالســام ه ّليت

 .5وين األ ّيام اللي كنّا نعشها

ويــن األ ّيــــام الــلــي ك ـنّــا نعشها
ّ
وكـــل الــنــاس بيحمل نعشها
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اوسوط الشمر منها المتن ّ
وشام
بــا رحــمــة ســبــاهــا الفاطم ّيه
لچن نار بصميم الگلب واجره
فــرض كــل يــوم ننصبله عز ّيه
متى تنشر يبو صالح علمالك
او نساه المشت للطاغي هد ّيه
اودمه عين الموالي بيك ه ّليت
ال تظهر او تــفــرح بــيــك امـ ّيــه
أبــونــا عــلــي بــوجــود ونعشها
ونعشك يخويه تراب الغاضر ّيه

 .6لوالك الفرض يحسين ما تم

لـــوالك الــفــرض يحسين ماتم

وح ـ ّـق كــبــدك المنّه ثلث ماتم

إلـــك بقلوبنا مــنــصــوب ماتم

الجــلــك يــا غــريــب الغاضر ّيه

 .7جسمي امن الحزن يا ناس ينهار
جسمي امن الحزن يا ناس ينهار

اودمــع العين عالوجنات ينهار

عسنّك ال تجي يــا ريــت ينهار

تتفرج عل ّيه
ابشمس وعـــداي
ّ

عــاشــور عــلــى االســــام هلهل

اودمع العين على الوجنات هلهل

الشيعه احزنت وابن زياد هلهل

ابگتل احسين ابن حامي الحم ّيه

 .8عاشور على االسالم هلهل

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

ّ .1
العين
واستهلت دمعة
هل المحرم
ْ
ْ
ّ
واستهلت دمعة العي ْن
هل المحرم
ْ

نصبتللمآتمتندب حسي ْن
اإلسالم
ْ

كل عام احنه ابهالشهر ننصب عز ّيه

نذكر شهيد الدين بسيوف آل ُأم ّيه

نبكي على المذبوح وبكانا عباده

مع أوالده
نبكي على ذبحة اطفاله َ

مع سيد البر ّيه
ّ
وانعزي الكرار ْ

وانعزي احنه فاطمه ست النساوين

نبكيعلىالمطروحماتحتهوساده

نبكي على مذبحهم وحرق الصواوين

نبكيعلىصدرهتدوسهاألعوج ّيه

نبكي على راسه بروس السمهر ّيه

نبكي على مشي الحرم حسره سب ّيه

نبكي على سلب الوديعه والخواتين
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عذر
 .2يا هالل من النبي اشعندك ْ
عذر
يا هالل من النبي اشعندك ْ

شلك سابق عند بني هاشم ديون
يت العيون
جرعته الهضم خ ّل ْ
ّ

ْ
اهالل
يا هالل وال ِع َم ْل مثلك
وال بغيرك ضلت النه أعلى الرمال

 .3استعدوا للبواكي والمناح

اتغدر
من ينشدك ليش بحسين
ْ

واسا بادرتها ابهالشجون
ْ
مضت ّ

الجمر
دم تــهـ ْـل وقلوبنه شبه
ْ

بينه وال مثل يــومــك يــوم نال

السمر
جثث شالوا روسهه ابعالي
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

اســتــعــدّ وا لــلــبــواكــي والــمــنــاح
اســتــعــدّ وا للبواكي والعويل

ابكل مس ّيه ّ
على احسين ّ
اوكل صباح
اوخلوا دمع العين دم احمر يسيل

گامت األمــاك تنعى وجبرئيل

ينعى بس اهالل شهر الحزن الح

اهالل شهر الحزن ّلوح بالسمه

كاسف اوجبريل ناصب مأتمه

كلها حزنانه اعلى بن حامي الحمه

اوما بگه مخلوق ّإل بكه وناح

 .4خويه اجيتك آنه وشوف حالي (طور العكراوي)
خويه اجيتك آنه وشوف حالي

آه آه آه

خويه شلون تخ ّليني بغير والي

آه آه آه

عــــــــزي وداللـــــــي
گـــــــوم لـــــي يـــــا
ّ

مــــا تــــــدري مــــن بـــعـــدك اش ــج ــرال ــي
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آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه

يخويه اگعد وشوف شصار بيه

آه آه آه

خويه والتناشدني عن فعل ام ّية

آه آه آه

وتراهي اعلى راسك ماتت رق ّية

آه آه آه

أخــــتــــك رحــــــت مــــگــــيــــوده ســبــ ّيــه
روعــــونــــا وشـــعـــلـــوا الـــنـــيـــران ب ـ ّيــه
ّ

 .5وين لينوح وياي وينه

ويـــــن ل ــي ــن ــوح ويــــــاي ويــنــه

ويـــنـــه لــيــهــل دمــــــوع عــيــنــه

وثــــم ب ــس جــســد ومــوزعــيــنــه
ّ

فــــوق الـــثـــرى وال دافــنــيــنــه

ويـــــن لــيــســاعــدنــي بــونــيــنــه
واحـــنـــا لــيــســاعــدنــا ببكينا

البــنــي الــــذي قــطــعــوا وتــيــنــه

بــالــمــصــايــب ل ــص ــارت علينا

يـــــــوم الــــحــــشــــر الزم نــعــيــنــه

 .6أنا أ ّم الغريب لمات مذبوح

أنــا أ ّم الغريب لــمــات مذبوح

ـف مسفوح
ود ّمـــه بـــوادي الــطـ ّ

فـــوق الــقــبــر كــ ّلــه وال ــج ــروح

وخــواتــه بــكــثــرة تــحــن وتــنــوح

وتقبل عـــوادي الظلم وتــروح

 .7يبني يبني

تلعب على جسمه المطروح

يبني يبني مصبيتك هدّ ت كياني

يبني يبني والفرح عقبك ما لفاني

يبنييبنيمصيبتكأصعبمصايب

يبني يبني يمتى يظهر الغايب

يــبــنــي يــبــنــي والــشــمــر وايــــد أذانـــي
يــبــنــي يــبــنــي ويــاخــذ بــثــار األطــايــب
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 .8يبو صالح

يبو صالح غيبتك طالت علينا

يبو صالح وللحزن هاليوم اجينا

يــبــو صــالــح نبكي الــلــي بــكــاه نبينا

 .9وبنت النبي وي الحور نصبت له عز ّيه
وبنت النبي وي احلور نصبت له عز ّيه

صــارت مآتم في السماوات العل ّيه

عافت املكسب واحلزن بالقلب و ّقاد

لبست الشيعة بكل وادي ثياب السواد

والكل ينادي يا غريب الغارض ّيه

نصبت مأمتها عــى بــو زيــن العباد

تبذل على ابن المصطفى غالي األثمان

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .10وانعى على اللي بكربال صدره تهشم
وانعى عىل اليل بكربال صدره ّ
هتشم

إبكي يا شيعي بهالشهر واجري الدمع دم

فاطمة الزهرة هبالشهر تنصب املأتم

وتــنــوح ابنها بالقبر وتــزيــد الونين

وهتل دمعها عىل القىض بالسيف منحور

فاطمة الزهرة تنوح و َّيه جملة الحور

وتصيح يبني ذاب كبدي بشهر عاشور

نصين
هاجت أحزاني والقلب منقسم ّ

ه ّلت الشيعة باحلزن يا هالل عاشور

ونصبت عز ّية بالمآتم ولطمت صدور

و ّن اهلالل وقال سيد الرسل حمزون

ّ
وكل العوالم محزنة والدين مقهور

ّ .11
هلت الشيعة بالحزن يا هالل عاشور
املحرم ليش أشوفك كاسف اللون
يا هالل ّ

48

ٍ
شهيد مات عطشان
وهذا ينادي وا

هل ّ
هل الشهر ّ
من حني ّ
بكل األحزان

البس سوادك ليش ق ّلي شصار بالكون
وجدّ د مصاب اللي قضى بالطف حيران

ناحت عليه أمالكها واإلنس واجلان

على الذبيح اللي بقى بالطف منحور

وأ ّما املصيبة اليل ّلوعت مهجة افادي

أهل المدينة يسمعوا الزهرا تنادي

عاشور جاين وزاد حزين عىل والدي

 .12يا موالي

وأني نصبتلهم عزا في وسط القبور

يــا مــوالــي اســتــعــدّ بهالمس ّيه

يا موالي وشعظم هــاي الرز ّيه

يا موالي واســي فاطمة الزك ّيه

يا موالي خ ّلي دمعاتك جر ّيه

يا موالي حسين مرمي أعلى الوط ّيه

يــا مــوالــي وج ـ ّثــة الكافل رم ّيه

يــا مــوالــي ســيــروا سكنة ورق ّيه

يا موالي والطفل ما شرب م ّيه

يــــا مــــوالــــي ص ــي ــح آي ــال ــغ ــاض ــر ّي ــه
يــا مــوالــي وحــســرتــك تصبح شج ّيه

يــا مــوالــي وزيــنــب أخـــذوهـــا سب ّيه
يـــا مـــوالـــي وجـــاســـم واكـــبـــر اخ ـ ّيــه

يمه الليل ّ
كله ما ننامه
ّ .13

ي ـ ّـم ــه الــلــيــل كــ ّل ــه مـــا نــنــامــه

صوبنا بسهامه
يــا يـ ّـمــه الــدهــر ّ

يـــا ي ـ ّـم ــه بــقــيــنــا مـــن عــقــبــك يــتــامــه

يمه أنا زينب عد من ّ
تخليني
ّ .14
يمه
يــا يـ ّـمــه يــا يـ ّـمــه يــا يـ ّـمــه يــا ّ
يمه أنــا زينب عد من تخ ّليني
ّ

يمه
يــا يـ ّـمــه يــا يـ ّـمــه يــا يـ ّـمــه يــا ّ
طفلة بزغر سنّي منك تحرميني
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يمه أنتظرك لمن يجي عاشور
يا ّ
أنت التباريني لو سلبوا الخدور

الحسن يا زهرا تِعالي
يم
ْ
ِّ .15

يـــم الــحــس ـ ْن يــا زهــــرا تِــعــالــي
ِّ

عـــزي ودالي
ــمــه ضـــاع كــل ِّ
ُي ّ

ـب انــا يـ ِّـمــك مــو بِعيده
يــا زيــنـ ْ

ْ ِ
يمه ساكنَه البِيدَ ا
ثــاث تــيــام َّ
ادور
ونُــــوبــــه ِّ

لو ّفرت أيتامي قلبي يظل مجمور
ُ
وشوفي كربال ْش َس َّو ْت بحالي

ُي ّمه اشحال الغريبه ابغير والي
انا ِش ْف ِ
ت ْح ِسين ِم ْن َح َّزوا ِو ِريدَ ه
ادور ِخن ُْصر ايده
ُيمه انــا نُوبه ِّ
َــــــف ِع ِ
ـــضـــ ْيـــدَ ه
ك ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .16من شافت عيوني المنارة وق ّبة حسين
من شافت عيوين املناره وق ّبة حسني
الــــزوار تستأذن الرمحن
مــن ع ــادة
ّ
وانا من اللهفة إجيتك بال استئذان

هاجت احزاني وسالت الدمعه من العين
والزهره والكرار والمصطفى العدنان
أهتف وانادي النصرتك لبيك يا حسين

ّ
يـــي تـــزو احــســن ب ـ ّلــغــي رســالــه

وصل ضريحه ِّ
وخل دمعك بانهماله
ّ

ّ
يــــي تــــزور احــســن ب ـ ّلــغــي حتـ ّيــه

وصل ضريحه ِّ
وخل عبراتك جر ّيه
ّ
رضضت صدره وطشَّ رت من ِّه األوصال
ّ

ِ
وس ْئله صدق داس الشمر صدره بنعاله
ِ
رضت اعظامه األعوج ّيه
وس ْئله صدق ّ
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أنت التسنديني يم ج ّثة المنحور

يـ ّـي تــزو احسني خـ ّـي الدمع هــدّ ان

عسال
ه َّبر اوداجه وشال راسه فوق ّ

ِ
وس ْئله صدق خ ّلوه عاري بغير أكفان

ِ
وس ْئله عقب عينه اشجره بحالة النسوان
يـ ّـي تــزو احسني خـ ّـي الدمع جاري
وراسك رجع للجسد لو ظل في البراري

 .17قلبك هالمس ّيه اشلون

يقولون و ّدوهــا سبايا فوق االجمال
ِ
وس ْئله صدق ل ّف ِو اعظامه في بواري

ما ينعرف راسك بأي بلدة يا رسدال

قـــلـــبـــك هــــاملــــســــ ّيــــه اشــــلــــون

يـــــابـــــن الــــعــــســــكــــري ح ــال ـــ ــه

ت ــض ــل طـــــول الــــدهــــر حمــجــوب

يـــــلـــــغـــــايـــــب شـــــلـــــك نــــ ّيــــه

ابــعــيــنــك مـــن شــفــت عــاشــــــــور
مـــــا ت ــس ــم ــع نـــــواعـــــي اح ــس ــن
تـــــريـــــد اثـــلـــطـــعـــش م ــه ــي ــوب
او بـــيـــهـــم ت ــن ــت ــه ــض لــلــديــن

مــــــا تــــــــــدري يـــــنـــــور الـــعـــن

بــــ ّيــــن ب ــال ــس ــم ـــ ــا اهــالــــــــــــــه
والــــــــديــــــــن او نـــــواخـــــ ّيـــــه
يـــالـــمـــهـــدي او ثــــــاث مــ ّي ــه

وتــــطــــالــــب ابــــــــــد ّم اح ــس ــي ــن
جــــــــــدّ ك قـــــابـــــل اب ــس ــب ــع ــي ــن

جــــيــــش الــــــدهــــــر واشــــــــــــراره

عـــيـــنـــك مـــــن تــــشــــوف املـــــاي

يــــــا لــــغــــايــــب او جـــــار ّيـــــه

إلــــــكــــــم كـــــــم طـــــفـــــل جتـــــري

عــــلــــى اخــــــــــــدوده مــــجــــار ّيــــه

مـــــا تــــذكــــر اطـــــفـــــال اح ــس ــن
يــــلــــوج امـــــن الـــعـــطـــش واحلــــر

وأ ّمــــــــــــــــه لــــــيــــــه تــــتــــفــــكّــــر

وشـــــعـــــمـــــلـــــوا بـــــنـــــو امـــــ ّيـــــه

او كـــبـــده امــــن الــظــمــا اتــفــطــر
تـــــشـــــوف اولـــــيـــــدهـــــا يــبــكــي

او ســـهـــم الــــمــــوت يــبــرالـــــــــــه
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 .18للجنّة بيدي كون أو ّديه

ل ــل ــجــنّ ــة بـــيـــدي كـــــون أو ّديــــــه
واعــلــه الــــراط اشــلــون أخـ ّلــيــه

كــل مــن يــزهــرا ابــنــك بــكــى عليه
يــــا مــــا ل ــط ــم لــحــســيــن صــــدره

كــــل عــــن هـــ ّلـــت يـــــوم ع ــاش ــور

لحسين واعــلــه اصــحــابــه لــبــدور

ت ــن ــح ــر مــــــــروره اومـــــــرور

صــــاحــــب ه ــل ــج ــن ــان الـــزهـــ ّيـــه

گلبي يبو محــزة تــراه اتف ّطر اوذاب

ذيك االقــار اليل ابمنازلنه يزهرون

محد انصاب
مثل المصيبة اللي دهتني ّ
والليل كله من العبادة ما يهجعون

سبعة اوعرشة عاينتهم كلهم اغصون
ما نكّست رايس جلل ذيك الصناديد

امطرحين ابحر االتراب
فوگ الوط ّية ّ
قصروا بالغاضر ّية زلزلوا البيد
ما ّ

نكّسه الرايس ادخول زينب جملس ايزيد

حسرى او من نوح اليتامه راسها شاب

 .19گلبي يبو حمزة تراه اتفطر اوذاب
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 .20انا اصيحن او بالصياح راح صوتي
انا اصيحن او بالصياح راح صويت

يـــا ريــــت گــبــل احــســيــن مــوتــي

وال اشــــوف ِ
الـــعـــدا تــنــهــب ابــيــوتــي

 .21خويه انعمت عيني وال شوفك

خــويــه انــعــمــت عــيــنــي وال شــوفــك ذبـــيـــح ويــــجــــري مــــن دم نــحــرك
مــــطــــرحــــة ب ــق ــرب ــك
وأصـــــحـــــابـــــك وأهـــــــــل بــيــتــك ضــــحــــايــــا
ّ
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عــــســــاهــــا اتــــعــــگــــرت ه ــاخل ــي ــل وال داســـــــــت عــــلــــى صــــــدرك

 .22يحسين يابني ه ّيجت حزني عل ّيه
حيسني يابني ه ّيجت حــزين عل ّيه

أبـكي عليكم ياضحايا الغارض ّيه

وسحي الدمع غدرا
 .23يا عين ابكي
ّ
وسحي الدمع غدران
يا عني ابكي
ّ
وســـحـــي الـــدمـــع يـــا عني
اب ــك ــي
ّ

 .24شيعتنه يگلها اعليه يبكون

شــيــعــتــنــه يــگــلــهــا اعــلــيــه يــبــكــون
واهبـــــذا الـــعـــزا كــلــهــم يــگــومــون

 .25هل عاشور هلن دمع يا عيوني
هــل عــاشــور هــلــن دم ــع يــا عيوين
ه ــل ع ــاش ــور م ــن يــدخــر بــواك ـ ّيــه

يــويــي ضلوعها مــن احلـــزن حمن ّيه

ألجلك بگبري البسة ثياب العز ّيه

الله كاتب كربال تحويك يحسين
على المذبوح بأرض الطف عطشان
على أهــل المجد سبعين واثنين
كــل ع ــام الــيــجــي ومــأتــم ينصبون

اوحتّى اطفالهم تحزن على احسين

قــومــي يــا خــلــق بحسين عـ ّـزونــي

وبــعــاشــور زيــنــب غـــدت مسب ّيه

تــنــادي يــا هلي مــن اليسر فكّوني

 .26ياللي تناشدني عليمن تهمل العين
ياليل تناشدين عليمن هتمل العني

ّ
كل البكا والنوح والحسره على حسين

نرضت ضلوعي
يا ليت گبل ظلوعه ّ

ومن گبل خدّ ه تع ّفرت منّي الخدين

ح ّبه بگلبي وتظهره بصبها دموعي
ابكي عىل مصابه بكل صبح ومس ّيه

املـــازال تــنــدب يــا ذبــيــح الغارض ّيه

مجبور في ح ّبه وال شوفه بطوعي
أبكي واساعد عالبكا الزهرا الزك ّيه

يحسين يبني يا حبيبي وقـ ّـرة العين
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 .27يبويه قوم شوف اشلون ولياي
يبويه قــوم شــوف اشــلــون ولياي
يــبــويــه لــو تــشــوف اشــاتــة عــداي

 .28انحنت فوگه تشم نحره وصدره
انحنت فوگه تشم نحره وصــدره

هــــذي نــيــابــتــي عــنّ ــك يـــا زهـــره

كلها امــذ ّبــحــه اوم ــا ذاق ــت الماي

وتــشــوف ابناتكم تــاهــت بالبرور
وتــنــدب صــارخــه والــعــيــن عبره
وس ــف ــه يـــــروح وال ــي ــن ــه لــلــقــبــور

 .29نوحي على األوالد يا زهرة الحزينة
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نوحي عىل األوالد يا زهــرا احلزينة

في كربال واحد وواحد في المدينة

اتفرقوا عنّك وصــار الشمل تبديد
ّ

واحد من جعيدة قضى وواحد من يزيد

واحد اندفن عندك وواحد عنّك ابعيد

قبر الحسن عندك وقبر احسين وينه

 .30هلنّوح يا زهرة على منهو تنوحين
هلنّوح يا زهــرة عىل منهو تنوحني

نوحك على المسموم لو نوحك على احسين

حنّت او نادت والدمع باخلدّ بادي

إن تسألوني يا خلق كلهم اوالدي

لكن امصاب احسني ساطي يف فؤادي

واعظم مصايبنه علينه امصيبة احسين

حزين عىل والدي ذبايح يوم عاشور

لنصب عليهم مآتم في وسط القبور

ونسيتضلعياليلبجنبالبابمكسور

علي لو نعى الناعي على حسين
واعظم ّ

الليلة الثانية

املنورة
وداع املدينة
ّ
ّ

المجلس ّ
األول :البكاء لمصاب ّ
سي ِد الشهداء Q
ِ
القصيدة
ف َس ْب ًعا بِ َم ْغن ََاها
وف َف ُط ْ
ِه َي ال ُّط ُف ُ
ِ
الس ْب ُع الـ ِّـشــدَ ا ُد َلَا
َأ ْر ٌض َو َلكنَّها َّ
ِ
ــمــو ُن َجــانِـ ُبـ َهــا
ـار َكــ ُة ا َملــ ْي ُ
ـــي ا ُملــ َب ـ َ
ه َ
َو َص ْف َو ُة األَ ْر ِ
ض َأ ْص َفى اخلَ ْل ِق َص َّل ِبا
ف َل َو ْه َي َأ ْر ٌض ُض ِّمن َْت ُج َث ًثا
َو َك ْي َ
ِ
ــن َوفِ ـ ْتــيــا ٌن َلــ ُه َبـ َـذ ُلــوا
ــس ْ ُ
حل َ
في َها ا ُ
ي َو ُس ْم ُر اخلَ ِّط ت َْش ُج ُر ُه
َأن َْسى احلُ َس ْ َ
ِ
ـس َت ْب ِكي َر َزا َي َ
ــاك التِّي َع ُظ َم ْت
اإل ْنـ ُ
ِ
يب بِ ِه
َو َك ْي َ
ف َتن َْسى ُم َصا ًبا َقدْ ُأص َ
ني َد َهى
الز ْه َرا َء ِح َ
َخ ْط ٌب َد َهى البِ ْض َع َة َّ
َـــاب َس ِ
ُآل ال ـنَّــبِـ ِّـي َع ـ َـى األَ ْقـــت ِ
ــار َيــ ٌة

ْـــــر ِم َخ ـ ْلـ ِـق اهللِ َيـ ْـر َف ـ ُع ـ ُه
َو َر ْأ ُس َأك َ

ِ
ـاهــا
َفـ َـمــا ل ـ َب ـ َّك ـ َة َم ـ ْعــنـ ًـى ُدو َن َمـ ْعـنَـ َ
ِ
ـاه ــا
َدان ْ
َــــت َو َط ــأ َط ـ َـأ َأ ْع ـ َـا َه ــا لَ ْد َن ـ َ
مــا ُط ـ ِ
ـور ِسين ََاها
ـور ســيـنَــا َء إِ َّل ُط ـ ُ
ُ
َ
َص َّفا ُه ُذو ال َع ْر ِ
ش إِ ْكـ َـرا ًمــا َو َص َّف َاها
ما َكــا َن َذا الـ َكــو ِن َل و ِ
الله َل ْو َل َها
َ
ْ
َ
فِــي الــلـ ِـه َأ َّي ُن ـ ُفـ ٍ
ـاهــا
ـوس َك ــا َن َأ ْز َكـ َ

إ ًذا َف َما ا ْن َت َف َع ْت َن ْف ِسي بِـ ِـذ ْكـ َـر َاهــا
َوالِج ُّن ت َْح َت طِ َب ِاق األَ ْر ِ
ض َتنْ َع َاها
َق ْلب ِ
الم ْص َط َفى َط َه
ُ َ
الوص ِّي َو َق ْل ُب ُ
ِر ْزء َجـــرى بِـنَـ ِ
ـجــيـ ٍع ِم ـنْ ـ ُه َع ْين ََاها
َ
ٌ
ِ
ــس َّــر َي ِ
ــاهــا
ــزيــدٌ عــنْــدَ ُرؤ َي َ
َك ـ ْيـ َـمــا ُي َ
َع َلى السن ِ
َان ِسـنَــا ٌن َو ْه ـ َـو َأ ْش َق َاها
ِّ
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بــاهلل أرد أنشدك كربال متجاوبيني

شنهو العذر يا كربال بالله اخبريني

حـ ّقــي أعتبنك وأريــــدك تعلميني

شنهو العذر يا كربال من هذا المصاب

يــا كــربــا اخلــ َّطــار الزم يكرمونه

والــلــي يــجــي ويـــاه بــعــز يضيفونه

ُخ ـ َّطــار عــن امل ــاي شفتي يمنعونه

يــا كربال بفعلك ثــره القلب ذاب

يــا كربال هــذا الــذي نــاغــاه جربيل

شمامة الهادي ومهجة حامي الدخيل

وبأرضك ختليني تسحق صدره اخليل

ما تعرفينه هذا ابن دحاي األبواب

قــالــت أرايض كــربــا ال تعتبوين

غصبن عليه مالجرى بكرة عيوني

كعبة رصت والناس كلهم يقصدوين

والحاربوا الحسين خسروا يوم الحساب

(أبو ّ
ذية)
بقلبي مأتمك يحسين ينصاب
قلبي بــدال قلبك ريت ينصاب

يمر الدمع ينصاب
وذكــرك من ّ
وخدّ ي بدال خدّ ك على الوط ّيه

المصيبة

ورد عن اإلمام الصادق  :Qرحم الله شيعتنا! إنّهم أوذوا فينا
ولم نؤ َذ فيهم ،شيعتنا منّا قد ُخلقوا من فاضل طينتنا ،و ُعجنوا بنور

أئم ًة ورضينا بهم شيعةُ ،يبكيهم ما أصابنا ،و ُيحزنهم
واليتناَ ،ر ُضوا بنا ّ
بتألمهم ،ون َّطلع على
نتألم
أيضا
ويسرهم
حزنُنا
سرورنا ،ونحن ً
ُّ
َّ
ُ
ّ

أحوالهم ،فهم معنا ال يفارقوننا وال نفارقهم؛ ّ
ألن مرجع العبد إلى

س ّيده ،و ُم َع َّو ُله إلى مواله ،فهم يهجرون من عادانا ،ويجهرون بمدح
اللهم ّ
إن شيعتنا منّا ومضافون إلينا،
من واالنا ،ويباعدون من آذانا،
ّ
فمن ذكر مصابنا وبكى ألجلنا أو تباكى استحى الله أن ّ
يعذبه بالنّار.

أقول :وكيف ال نبكي على مصاب الحسين  Qوأهل بيته وقد

بمجرد أن يرى الحسين Q؛ ألنّه يتذكّر
كان رسول الله  Pيبكي
ّ
ما سيجري عليه .وقد ُروي عن ابن ع ّباس ّ
أن رسول الله  Pكان
إلي
ثم قالَّ :
فلما رآه بكىّ ،
جالسا ذات يوم ،إذ أقبل الحسن ّ Q
ً
ثم أقبل
بني ،فما زال ُيدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليمنىّ ،
إلي يا ّ
َّ
بني ،فما زال يدنيه
إلي يا ّ
إلي َّ
ثم قالَّ :
فلما رآه بكىّ ،
الحسين ّ Q
حتّى أجلسه على فخذه اليسرى.

وكان رسول الله  Pفي أواخر أ ّيامه يبكي إذا رأى أحدً ا من أهل بيته

كأمير المؤمنين  Qوفاطمة والحسن والحسين  ،Rفإذا ما سألوه

علي على رأسه! ولطم فاطمة على
عن بكائه ،كان يقول :إنّي أتذكّر ضربة ّ

والسم الذي ُيسقاه! وقتل الحسين!
خدّ ها! وطعن الحسن في فخذه
ّ
َخ ْطب ي ِذ ِ
الص ُخ ِ
ور ِص َل َبها
يب م َن ُّ
ٌ ُ ُ

َف َل ْو ّ
اس ْي َت ِمنْ ُه َصا َد َف ْت
أن ما َق َ

َو ُي ِز ُيل ِم ْن ُشم ِ
الج َب ِ
ال ِه َضا َبها
ِّ
ِ
ـار ُه َلَ َذا َبــهــا
ـم َّ
الص َفا م ـ ْعـ َـشـ َ
ُصـ ُّ

س ّيدي يا رسول الله ،المصائب ك ّلها على قلبك عظيمة ،ولكن
ألما مصيبة الذي ذبحوه من القفا ،وتركوه ج ّثة في أرض كربالء
أشدُّ ها ً

يوار جثمانه الثرى.
لم َ

س ّيدي يا رسول الله ،أين أنت عن ابنتك زينب يوم عاشوراء ،عندما
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سقط الحسين صري ًعا على رمضاء كربالء ،وجاءت النسوة إلى مصارع

الشهداء ،وهم ما بين من قطع الحمام أنينه ،وصافح التراب جبينه!
ِ
ِ
ِ
وبالعويل داعيات،
الطمات،
الخدود
الخدور ،على
برز َن م َن
ْ
َ
ِ
الحسين مبادرات!
العز مذ ّلالت ،وإلى مصر ِع
وبعدَ ِّ
ِ
عــلــيــه تــضـ ُّـم ـ ُه
ُـــو
فــــواحــــد ٌة حتـــن ْ

ِ
بــــالــــرداء تــظ ـ ّلـ ُـل
و ُأخــــــرى عــلــيـ ِـه

ٍ
خـــوف تــلــو ُذ بجنبِ ِه
و ُأخــــرى عــى

و ُأخـــرى لِما َقــدْ نا َلها ليس ِ
تعق ُل
َ
َ
َ

ِ
ِ
النحر تصب ُغ وج َه َها
بفيض
و ُأخــرى

و ُأخـــــرى تُــفــدّ ِ
يــه و ُأخـــــرى تــقـ ّبـ ُـل

ِّ
ّ
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ِ
ومن ِ
ِ
خرج ْت
نعم،
واألرام ُل واليتا َمى
خلفها النسا ُء
ُ
َ
زينبْ O
ِ
ِمن ِ
ِ
أرض المعركة!
سطاط إلى
الف
َ

علي ،وهـي تنـدب
يقـول الـراوي :فواللـه ال أنسـى زينب بنـت ّ
وامحمـداه! ص ّلـى
الحسـين ،وتنـادي بصـوت حزيـن وقلـب كئيـب:
ّ

عليـك مليـك السـماء ،هـذا حسـين مر ّمـل بالدمـاء ،مق ّطـع األعضاء،
محمـد المصطفـى،
وبناتـك سـبايا ،وإلـى اللـه المشـتكى ،وإلـى
ّ
علـي المرتضـى ،وإلـى حمـزة س ّيد الشـهداء ...بأبي مـن ال هو
وإلـى ّ

غائـب فيرتجـى ،وال جريـح فيـداوى ،بأبي من نفسـي له الفـداء ،بأبي
المهمـوم حتّـى قضـى ،بأبـي العطشـان حتّـى مضـى ،بأبـي مـن شـيبته

تقطـر بالدمـاء ،بأبـي مـن جـدّ ه رسـول إلـه السـماء ،بأبي من هو سـبط
محمـد المصطفـى ،بأبي خديجـة الكبرى ،بأبـي
نبـي الهـدى ،بأبـي
ّ
ّ
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علـي المرتضـى ،بأبي فاطمـة الزهراء سـ ّيدة النسـاء ...فأبكـت واللـه
ّ

عـدو وصديـق!
كل
ّ

(مجردات)
أخــــرك جيــــدّ ي احــســن ذبــحــوه

حـــــزوه
ومـــــن ال ــق ــف ــا لــــلــــراس
ّ

ومــــن فــــوق ظــهــر املـــهـــر ذ ّبــــوه

وال راقــــبــــوا جــــــدّ ه وال أبــــوه

وراســـــه بـــــراس الـــرمـــح شــالــوه

رضـــوه
وصـــــدره بــجــرد الــخــيــل ّ

وحـــتّـــى الــطــفــل ويـــــاه ذبــحــوه
جيـــــدّ ي الـــعـــدا خـــانـــوا بــاحلــســن

وشـــربـــة امـــ َّيـــه أبــــد مـــا ســقــوه

وخــــ ّلــــوه عـــــاري بــغــيــر تكفين

وســلــبــوا عــقــب عــيــنــه الــنــســاويــن

وح ــرق ــوا خيمهم والــصــواويــن

(لحن الفراق)
وينه جدّ ي يشوف خوية حسني وينه

وينه جدّ ي يشوف ع ّباس مصيوبه عينه

وينه جدّ ي يشوف شنهو لجرى علينه
(أبو ّ
ذية)
املــصــيــبــة حــ َّل ــت عــلــيــنــه وتــرهــا

وكــبــدتــي انقطع يــا جـــدّ ي وترها

يــريــتــك تــنــظــر شــبــولــك وتــرهــا

غ ــدت مــرتــع لــحــافــر خــيــول أمـ ّيــه

وجهت وجهها ناحية الغري ،ناحية أبيها أمير المؤمنين .Q
ثم ّ
ّ

يــبــويــه قـــوم شـــوف شــلــون ولــيــاي

يــبــويــه لــو تــشــوف شــمــاتــة عــداي

ك ـ ّلــهــا مــذ ّبــحــة ومـــا ذاقــــت املــاي

وتــشــوف بــنــاتــك تــاهــت بــالــبــرور
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يــا ميتًا تَـــر َك األَ ْلــبــاب حـ ِ
ـائـ َـر ًة
َ َ َ
َ َ ِّ
َ
الخ ْط ِ ِ
اإلس َل ِم د ِ
َو َأ ْع َظ ُم َ
اه َي ًة
َ
ب في ِ ْ

ـاو َشـ ْتـ ُه ِسـ َـهــا ُم ال َب ْغ ِي َر ِام ـ َي ـ ًة
َتـنَـ َ
الخي ُل َع ِ
ول َع َلي ِه ِ
َعـ ٍ
ـار ت َُج ُ
اد َي ًة
ْ
ْ

ـح َضافِي ِمـ ْئـ َـز ٍر َو ِر َدا
َحــا َكـ ْ
ـت َل ـ ُه الـ ِّـريـ ُ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
العاشورائية
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ّ
النبي P
المجلس الثاني :وداع

ّ
والسيدة الزهراء O

القصيدة

ِ
ِ
ُ
ُ
مـــى
صـــول
الـــو
ــــــو َ
قــبــرهــا َو ْه َ
ســـبـــط ال ــن ــب ـ ِّـي ل ــب ــن ــت طــ َه يــــــو ّد ُع َ
ُ
الــرحــيــل
ونــــــاداهــــــا أ َيـــــــا أ َّمــــــــــا ُه ق ــوم ــي لِــتــوديــعــي َفـــقـــدْ حـــــا َن
الــطــهــر الــبــتـ ُ
وس َ
ـول
َّــــت لِــمــحــنـ ِـة شــبـ ِـل ـ َهــا
ـــــط م ــرق ـ ِـده ــا وأن ْ
َف ــحــنَّ ـ ْ
ـت ْ
ُ
ونــــــــاد ْت يـــا أبــــا الـــســـج ِ
ُ
الجليل
ـــاد صـــ ًرا عــلــى الــبــلــوى بِــمــا حــكـ َـم
ّ
َ
َ
ـك ال ــرس ـ ُ
ــــنــــي بِـــكـــربـــا ُتــــــي رصيـــ ًعـــا َفــ ُيــثــك ُ
َــل ف ــي مــصــيــبــتِـ َ
ُب
ـول
ّ
ُ
ُـــــذبـــــح ظ ــامـ ـ ًئ ــا َواملــــــــا ُء جيــري لِ ــج ــن ــبِ ـ َ
َوت
مــهــول
خـــطـــب
ـك يـــا لــــ ُه
ُ
ٌ
ِ
كــــــأن بِ
ُ
ــــاخلــــيــــول ع ــل ــي ـ َ
ـــت ت ــل ـ َ
الــخــيــول
ـك
ـك تــعــدو أال ال ســـابـــ َق ْ
ّ

وتُـــــــؤس ب ــع ــدَ ك اخل ِ
ُ
ــــف
يـــعـــول
ــــرات ظــلـ ًـا َوال حــــــا ٍم لـــ َهـــا َفـــبـــهـــا
ُ
َ
َ
َُ

ِ
ِ
ُ
ـــــك َ
ودا ُع َ
قـــلـــب أ ِّم َ
فـــوق
يـــــزول
ـــــــك ال
ـر لـــــ ُه فــــي
كـــر الــضــل ـ ِع كـ ٌ
ســتــبــقــى لِ ــل ــق ــي ــام ـ ِـة نــــــار ح ــزين لِ ِ
ُ
ـــــرزئ َ
الـــعـــويـــل
ـــــك َوالــــكــــآبــــ ُة َو
ُ
َ
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(شعبي)
باهلل بالعجل قومي من قربك يا حزينة

مطرود يا ّيمه أنا من أرض المدينة

قال مسافر يا ّيمه ونيتي أقصد هالطفوف

وهناك ّ
أظل وحدي وحولي تدور الصفوف

قــومــي يــا يـ ّـمــه احلــزيــنــة ودعــيــنــي
وجسمي يقطعونه العدا برماح وسيوف

ومسحي دموعي اللي على خدّ ي وعيني
وأوقـــع رم ـ ّيــة وجثتي تبقى رهينة

ريتِك حترضي بكربال وحايل تشوفني

ودم الحجر من هامتي بيدك تمسحين

وسهم املث ّلث وييل من قلبي تشيلني

وتــــداوي جــروحــي بــيــدك يــا أمينة

(لحن الفراق)

ِّ
ّ
العاشورائية
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يالزك ّية أدري روحك حارضة وياي

يالزك ّية وادري تبكين اعلى بلواي

يالزك ّية من أنذبح وما اشــرب الماي

السالم ،إ ْذ ُب ِل َيت األُم ُة
قال اإلما ُم الحسين  :Qفعلى اإلسال ِم ّ
بِرا ٍع ِ
مثل يزيد.

حس ٍ
ٍ
َّ
اس جدًّ ا من تاريخ
ص اإلما ُم الحسي ُن  ،Qفي
شخ َ
فصل َّ
الوظائف المتنو ِ
ِ
األساس من ِ
عة ،والتي لها
بين
اإلسالم ،الوظيف َة
ِّ
َ
ِ
بإنجازها ،ولم ُيخطِ ْئ أو َيشتب ْه في
األهم َّية ،وقا َم
مراتب متفاوت ٌة في
ُ
ّ
ٍ
ِ
معرفة ما َ
اإلسالمي في َ
بحاجة إليه أما َم الخطر
ذلك اليو ِم
كان العا َل ُم
ُّ
ِ
وبشكل ٍ
ِ
الكبير الذي بد َأ يفتِ ُك ِ
ٍ
تحريف
كبير من
بدين اإلسالم،
موي
األُ ّ
ِ
ِ
ِ
واالنحراف
َّبي
لم ي ُق ْل ُه الن ُّ
أحاديث الرسول األكر ِم  ،Pووض ِع ما ْ

ِ
ِ
المحم ِ
ِ
ِّ
وانعكاس َج ٍّو م َن
والتضليل
دي األصيل،
الخط
الكبير عن
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتلفيق
الكاذب،
واالحتيال واإلعال ِم
اإلحباط على المسلمين عا ّمة،
ِ
ِ
فضائل أهـ ِ
ِ
ِ
ثقافة
وترويج
البيت ،R
ـل
األحاديث ،ومن ِع ِذكـ ِـر
ِ
ِ
السكوت ،والتسلي ِم والخضو ِع للحاك ِم وإن َ
والفساد
كان فاسدً ا،
والشراب ِ
مجالس ال ّل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والق َمار...
هو
وترويج
األخالقي،
الحسين  Qمن ٍ
ِ
أما َم هذا الواقعَِ ،
ثورة يعيدُ بها
كان ال بدَّ لإلما ِم
رر على ِ
خر َب ُه معاوي ُة ،وما ت َُشكِّل ُه شخص ّي ُة يزيدَ من َض ٍ
بقاء
َ
تصويب ما َّ
أن اإلمام الحسين ِ Q
لذلكِ ،
نجدُ َّ
َ
يوض ُح
اإلسال ِم واستمرار َّيتِ ِه.
َ
َ
ِ
ِ ِ
ب منْ ُه الوليدُ ب ُن ُع ْت َب َة
أسباب رفضه لمبايعة يزيد ،وذلك عندما ط َل َ
َ
قائلِ َّ :
البيع َة ليزيد ،فبا َد َر ُه الحسي ُن ً Q
يبايع ِس ًّرا ،وال
إن مثلي ال ُ
ِ
ِ
دعوتَنا
الناس
خرج َت إلى
َي ْج ِتز ُئ بها مني ِس ًّرا ،فإذا
ودعوتَهم للبيعة ْ
ْ
ْ
أجل ،اِ
األمر واحدً ا .فقال الوليدُ ْ :
َم َع ُهمَ ،
نصرف إذا ِش ْئ َت على
كان
ْ
ُ
اس ِم الله ،حتَّى تأت َينَا مع جما َع ِة النَّاس.
ِ
والله ،لئن فار َق َك الحسي ُن الساع َة
عندها قال مروان للوليد:
ولم يبايع ،ال ِ
قد ْر َت ِمنْ ُه على ِمثِلها أبدً ا ،حتّى تك ُث َر ال َقتلى بينَكم
ْ
الرجل ،فال يخرج من ِ
َ
تضرب
يبايع أو
عند َك حتّى
وبينَه .احبِ َس َّن
َ
َ
َ ُ

ب الحسي ُن ً Q
هو؟ كذ ْب َت
قائلَ :
أنت تق ُت ُلني أ ْم َ
عنُ َقه .فو َث َ
ِ
ِ
األمير ،إنَّا ُ
أهل
الوليد ُمخاط ًبا :أ ُّيها
ثم أق َب َل على
ُ
والله و َل ُؤ ْم ْت!ّ ...
ِ
ِ
ِ
ُّ
ومحل الرحمة،
ف المالئكة،
النبوة ،وم ْعدَ ُن
بيت
الرسالة ،ومخت َل ُ
ِ
للخمرٌ ،
ٌ
قاتل
شارب
فاسق،
رجل
ٌ
بنا َفت ََح الل ُه وبنا ختَم .ويزيدُ
ٌ
بالفسقِ ،
علنًا ِ
للنفس المحتر ِ
مة ،م ِ
ِ
نصبح
يبايع مث َله ،لكنَّا
ومثلي ال
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
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ِ
َ
أحق بالخالفة والبيعة.
َنظر وت
َنظرون ،أ َّينا ُّ
وتصبحون ،ون ُ
ِ
ثم َ
ُ
مروان للوليد :عصيتَني! ال
خرجوه ،فقال
دخل فِتي ُة
الحسين و َأ ُ
ّ
ِ
ِ
أشرت
والله ،ال ُيم ِّكن َُك مث َلها من نفسه أبدً ا .فقال له الوليدُ  :و ْي َح َك،
َ
ِ
ِ ِ
ِ
حب ْ
أن َأ َ
بأسرها،
ملك الدنيا
علي
بذهاب ديني و ُدنياي! والله ،ما ُأ ُّ
َّ
سبحان ِ
اللهَ ،أ َأقت ُُل الحسي َن ْ
َ
إن قال :ال أبايع!
تلت ُحسينًا.
وإنِّي َق ُ
ِ
ِ
خفيف الميزان ،ال
الحسين ّإل وهو
والله ،ما أظ ُّن أحدً ا يل َقى الل َه بد ِم
ُ
القيامة ،وال يزكِّيه ،وله عذاب أليم .فرد ِ
ِ
ُ
مروان
عليه
ينظر الل ُه إليه يو َم
َّ
ٌ
ُ
ُ
ِ
مستهزئًاْ :
إن كان هذا رأ َي َك ،فقد َأ َص ْب ْت .ولهذا ،فقدْ َع َز َل الوليدَ بعدَ
األشدَ َق ِ
ذلك ،وع َّين سعيدَ ْ
مح َّله.

ِّ
ّ
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المصيبة

ِ
ِ
خرج من ِ
مسجد جدّ ه
اإلمارة إلى
دار
أ َّما الحسي ُن  ،Qفإنَّه
َ
ِ ِ
َ
َ
رسول الله .أنا
عليك يا
السالم
قبره وقالّ :
رسول الله  ،Pفأتَى َ
فرخ َك وابن فرختِكِ ،
الحسي ُن ب ُن فاطمةُ ،
وسب ُط َك الذي خ َّلفتني في
ُ
أمتِك ،فاشهدْ عليهم يا نبي ِ
الله أنّهم خذلوني ولم يحفظوني .وهذه
َ
َ
َّ
إليك حتّى ألقاك .ولم ْ
شكواي َ
يزل راك ًعا وساجدً ا حتّى الصباح.
َ
أن ساع َة ِ
نQ
يعلم َّ
لقد َ
فراق ِه جدَّ ه ومدين َة جدِّ ه
كان الحسي ُ
ُ
ِ
يتزو َد من
وهذه
قدْ ِأز َف ْت،
ُ
تمر سري ًعا ،فهو  Qيريدُ أن َّ
الساعات ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وزيارة ِ
وهي الليلة
والدعاء
الصالة
قبر جدِّ ه  .Pوفي الليلة الثانيةَ ،
ِ
بجوار ِ
ُ
قبر
أيضا
األخير ُة للحسين  Qفي المدينة،
قضاها ً
حيث َ
جدِّ ه  ،Pفقد وقف أمام القبر الشريف حزينًا كئي ًبا يناجي ر َّبه عند قبر

ٍ
هذا قبر نبيك محمد ،و َأنا ابن ِ
المصطفى  :Pال ّل ُه َّمَّ ،
محمد،
بنت
ُ
إن َ ُ ِّ ُ

المعروف،
أحب
الله َّم إنِّي
َ
وقدْ َ
ُّ
لم َتُ .
حضرني من األمر ما قدْ َع ْ
ِ
بحق هذا ِ
القبر و َم ْن
المنكر ،وأنا أسأ ُل َك يا ذا
نكر
الجالل واإلكرا ِمِّ ،
َ
و ُأ ُ
هو َ
رضا ولرسولِ َك رضا.
لك ً
فيهّ ،إل ما اخت َْر َت لي ما َ
ثم َج َع َل يبكي عندَ ِ
القبر ،حتّى إذا َ
رأس ُه
كان قري ًبا من الصبح،
َ
وضع َ
ّ
الله ،قدْ َأ ْقبل في ك ٍ
برسول ِ
ِ
على ِ
َتيبة م َن المالئكة
هو
َ
القبر َفأ ْغ َفى ،فإذا َ
عن يمينِ ِه وشمالِ ِه ،وبين يدي ِه ،ومن َخ ِ
وضم الحسي َن إلى
لف ِه ،فجا َء
ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
ٍ
عينيه وقال :حبيبي يا ُحسين ،كأنِّي َ
قريب،
أراك عن
صدر ِه ،وق َّبل بي َن
بأرض كربالء ،بين ِع ٍ
ِ
ِ
وأنت
صابة من ُأ ّمتي،
مذبوحا
بدمائ َك،
ُمر َّم ًل
َ
َ
ً
عطشان ال تُسقى ،و َظ ُ
ُ
في َ
رجون
ذلك
وهم في ذلك َي ُ
مآن ال تُروىْ ،
فج َع َل الحسي ُن  Qفي
شفاعتي ،ما لهم؟ ال أنا َلهم الل ُه شفاعتيَ .
ينظر إلى جدِّ ِه ويقول :يا جدَّ ا ُه ،ال حاج َة لي في الرجو ِع إلى
رؤيا ُه ُ
إليك وأ ْد ِخ ْلني م َع َك في ِ
الدُّ نياُ ،
فخ ْذني َ
قبر َك.
ُض َّمني ِع َ
يح
ندك يا َجدّ ا ُه يف هذا َّ
الض ْ

َ
ضاق يا َجدَّ اه من َر ْح ِب ال َف َضا ُّكل فسيح

بعد َك باألَ ِ ِ
ش من ِ
صفو العي ِ
يب
كدار ش ْ
َجدُّ ُ
ـل ِ
ف َعال م ْن داخـ ِ
َحيب
القرب بكا ٌء ون ْ

ُ
املوت ُظ ًلم ظام ًيا يف كر َبال
ستذوق
َ
ــل ٍ
األص ِ
شمر َقــدْ َعال
وكــأين بلئي ِم ْ

أستريح
َع َّلنِي يا َجدُّ من َبلوى زماني
ْ

فعس َى طو ُد األَسى ينْدَ ُّك بي َن الدَّ كَتي ْن
َ
ان ِ
و َأشاب الهم رأسي َ ِ
يب
المش ْ
قبل إِ َّب َ
َ ُّ

ونــدا ٌء بافتجا ٍع يا حبيبي يا ُحسين
وستبقى في َثراها َثــاويــا من ِ
ْجد ًل
ً ُ
ِ
الو َدجين
الطاهر
صدْ َر َك
بالسيف ُّ
يحز َ
َ
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مـ ِ
فوق ِ
الزهرا ْ
قرب املصطفى ْي ُنوح
ُهجة َّ

ِ
الروح
يـنادي مـن الـدِّ نيا َيـجدِّ ي َم َّلت ُّ

ِ
ـصدْ َره والـدَّ م ْع باخلَدِّ َم ْس ُجو ْم
ضـمه ا ْل َ
َّ
ْ
ديارك ِو َل ْو َطان
ـحسني سـافِ ْر وات ُْر ِك
َي
ْ
اس ِ
مـثل ال َب ِد ْر ِي ْز ِه ْر ْ
فوق لِ ْسنَا ْن
والـر ْ
ّ

ِ
ِ
وح
ريمك ِولـ َْوالد الكربال ُر ْ
وقـ َّله ابـح َ
ِ
ِ ِ ِِ
وح
مـ ْن تـلتف ْت ِزيـنب ت ُشو َفه اق َبالها ْي ُل ْ

ْ
ــــمــــه
وص
عــــلــــيــــك يـــــا ُي ّ
َأ ِّ

ِ
ـــضـــريـــنـــي
ِع
ـــــنـــــد الـــــمـــــوت ِح ْ

قب ْه ِ
وز َف ْر َز ْف َر ِة ا َملهضوم
تـع َّفر عـىل ْ َ

َﭼـنِّي أعـاي ْن جـِ ِّثت َْك لـلخيل َمـيدا ْن

ِّ
ّ
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الحسين ،ال بدَّ من ِ
ِ
عزيز على ِ
أما بعدَ ،
وداع ِه!
قلب موالنا
قبر ٌ
هناك ٌ
يذهب إلى ِ
ِ
قبرها الشريف...
الحسين
قبر أ ِّم ِه الزهراء ...كأنّي بموالنا
ُ
ُ
ليتك حاضرةٌ ،وتَري ولدَ كِ
عليك يا ُأماهِ ،
ِ
السالم
َ َ ْ
ّ
ينحني عليه ُمناد ًياّ :
الحسين ...كأنِّي به ُيوصي ُأ َّمه الزهراء :O
ُ
ْ
عليك يا ُي ّمه (لحن لفى عاشور)
وصي
َأ ِّ
الـــســـ َهـــم َم ــس ـ ُـم ــو ْم
واذا جــــاين َّ
ِّ ِ
ــــر َجــــاين
وإذا ِش ــف ــت ــي
الــــشــــم ْ
ِ
ايـــــــــــد ِك َبـــــصـــــدْ ري
ُحـــــ ِّطـــــي
وا ويـــــــــي عـــــــى املــــظــــلــــوم

66

وشافجدَّ هابعالمالنُّوم
َغ َّـم ِض ْتعـينَه
َ

ْ
عــــلــــيــــك يــــــا ُيـــمـــه
وص
َأ ِّ
يــــك ِ
وإذا ِشــفــتــي ه ِ
ــــذ ْ
اخلــيــل
َ

ْ
ِّـــــــــــك تِـــــداويـــــنـــــي
َأريـــــــــــدن

ـــــرات َســ ّلــ َي ــن ــي
عـــلـــى الـــــ َطـــــ ْب
ْ

ِ ِ
ــــر َشـــ ْطـــريـــن
تَـــــــــرا َه مــــنْــــشــــط ْ
عـــلـــى الـــمـــظـــلـــوم وا ويـــــاه

تِــ َغ ـ ْـس ــل ــي ْد ُمــــــــو ْم عـــن نَــحــري
تِ ِ
ْ
ـــش ْ
اوصـــــــال عـــن صـــدري
ـــيـــل

ِ
ْ
ــــمــــعــــيــــهــــا
ِّــــــــــك ِ ْت
اريــــــــــدن

أخــــــــا َفــــــــ ْن زيـــــنـــــب ْتـــيـــنـــي

وا ويـــــــــي عـــــــى املــــظــــلــــوم
(طور الخضيب)

بـــــوســـــط َقـــبـــري
وتِـــخـــ ِّلـــيـــهـــا
َ
ــــمــــه وتِــــ ْلــــطِــــ ِم ال ــخ ــدِّ ي ــن
يــــا ُي ّ
عـــلـــى الــــمــــظــــلــــو ْم واويــــــــاه
فِت ِْحي الي ِ
لي َح ْسرة
باب ال َقبِر وابكي َع ْ

آنا ِ
عز ِيز ْج بال َع َج ْل و ْدعيني يازهرا
ِ
اص ْب ب ْك ُفوفِجِ ال َع ْبا
خ ِّليني َب ْح َضان ْج ُ

ِ ِ
وح ْضنِ ْج ِاشم ِع ْطره
واش َب ْع حنان وعاط َفه ُ

و ْدعي ُرقية وزينبِ ْج وو ْدعي عيل األَكرب

يالح َّره ِيتْو َّذر
رايح علي
ْ
ابطف كربال ُ
ْ

آه يـــزهـــرا آه يـــزهـــرا آه يـــزهـــرا

ِش ِّمي الرضيع ابمن َْح َر ْه هذا عيل األصغر

المن َْحر
ِيصبِ ْح ِذبيح اعلى ال َّثره ِي َ
رضع د ِّم َ

آه يـــزهـــرا آه يـــزهـــرا آه يـــزهـــرا

أقول :مضى ركب الحسين وأهل بيته وأصحابه ،وخرجوا من

ثم إلى العراق ،حتّى نزلوا
مدينة رسول الله  Pإلى مكّة
المكرمةّ ،
ّ

في أرض كربالء ورايات الهاشم ّيين ترفرف فوق رؤوس الهاشم ّيات،
ك ّلما رفعت إحداه ّن رأسها رأت راية أبي الفضل الع ّباس وإخوته
وبق ّية آل أبي طالب ،ولك ْن َح ّر قلبي له ّن ،كيف خرج َن من كربالء؟
وزجر عن شماله ّن ،وك ّلما رفعت واحد ٌة
خرج َن والشمر عن يمينه ّن،
ٌ
ِ
الر ِ
ماح العالية!
منه ّن رأسها رأت رؤوس ُحماتها على ّ
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مشينة والدمع يجري اعله الخدود

وهموم الگلب حمالن وتــزود

عگب هذا الولي المعروف بالجود

وعگبذاكاألخوالمگطوعالزنود

وعگب شبه النبي العالترب ممدود

وعگبذيكاألقمارالصيداألسود

شمر يــحــدي بضعنة ونــاگــتــي يگود

عمتك
أقول :س ّيدي يا صاحب الزمان ،المشهد األعظم على قلب ّ

المحرم ،عندما أرادوا الخروج عن كربالء،
زينب يوم الحادي عشر من
ّ
وأقبل رجال ابن سعد ليساعدوا بنات رسول الله  Pللنهوض فوق

سود الله
أكتاب المطايا ،فقالت زينب البن سعد :ويلك يابن سعد! ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وجهك! أتأمر األجانب أن يساعدونا ونحن بنات رسول الله؟! قل

بعضا ،فأركبت الحوراء زينب
لهم فليتباعدوا عنّا حتّى يساعد بعضنا ً

النساء واألطفال بمساعدة أختها أ ّم كلثوم حتّى بقيتا م ًعا ،وكأنّي بزينب
قالت ألم كلثوم :أختاه تقدّ مي ألُ ِ
ركبك ،فقالت لها :ال يا أختاه اركبي
ّ
أنت ّأو ًل ،فقالت زينب :Oال بل أنت اركبي ،فقالت أ ّم كلثوم:
ِ ِ
غصتها!
أختاه إن أنا ركبت فأنت من ُي ْرك ُبك؟! فر ّدت عليها ّ
إلى أين ذهبت بها الذاكرة؟ كأنّي بها تذكّرت يوم خروجها من

مدينة جدّ ها؟ من الذي أركبها؟!
ويـــــــن الــــــــذي يـــنـــغـــر عــلــيــنــه

وان كـــــان مــــا يـــعـــرف ولــيــنــه
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يـــوصـــل لــعــد حـــامـــي الــضــعــيــنــه
الــعــامــه الــســهــم ن ــاب ــت ابــعــيــنــه

ويـــــــــراه مـــقـــطـــوعـــه ويــمــيــنــه

وبـــالـــعـــمـــد راســـــــه صــايــبــيــنــه

ت ــقــ ّل ــه يــلــجــبــتــنــا امـــــن املــديــنــه

اخـــافـــك يــبــو ال ــغ ــي ــره انــولــيــنــه

شـــــوف الــــزمــــان اش ــع ــم ــل بــيــنــه

ّ
خـــــــــاك ع ــال ــش ـــ ــاط ــي رهــيــنــه

انـــــت طـــحـــت واحــــنــــه انــســبــيــنــه

وكأنّي بالع ّباس يجيبها:

يــق ـ ّلــلـــــهــا يـــــزيــنــب ال جتينـــي

انا ما ريدك تشوفين راسي وسهم عيني

عــــي
تـــعـــتـــبـــن يــــــا زيـــــنـــــب
ّ
تــعــتــبــن وحــــ ّقــــك لــــو عــتــبــتــي

أنــــا ويــــن راســـــي وويـــــن اي ــد ّي ــه

لــكــن انـــا مــقــطــوع الــــراس يختي

عـندك يبو فاضل خيـويه أشتكي حايل

حـرمـة بـال والـي والـشـمر يبرالي

خـويه الـفـواطـم بالدرب منهو ليبارهيا

عـقـبـك يـو ا لـيـهـا يا و يلي عليها

مــا ريــدك تشوفني يــراي ويميني

ولـيـحـدي يل الناقة زجر ع ّباس يعيوين

وتـروح تـالـيـهـا بيرس عباس يعيوين

َسم ُع َزين ًبا َتــدعـ ُـو َك َمن
ع ـ ّبـ ُ
ـاس ت َ

ال ينصدع قلبك يـزينب يا ام االحزان

تـرضـى يـذلـّونـي ولـلشام يهدوني
تـرضـى يـذ ّلـونـي ولـلشام يهدوني
ِ
ِ
ِ
َهرونِي
لــي يا حــمـ َ
ـاي إذا الــعــدَ ى ن ُ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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ّ
النبي Pوفاطمة العليلة
المجلس الثالث :وداع
القصيدة

رحـ ُلــوا ومــا رحـ ُلــوا ٌأهــيـ ُـل ِو ِ
دادي

ِ
ـحــسـ ِ
ـــــؤادي
ـن تــصــ ُب ِــري و ُف
إال بـ ُ

ِ
األوتــــاد
قــفــرى وم ــا فِــيــهــا ِســـوى

وخلت مــنـ ِ
بعدهم
ـاز ُلُــم فها ِهــي
ُ
وقــفــت ِب ــا ُو ُقـــــوف ُمــولـ ٍـه
ولــقــد
ُ
يــا دار أيــن مــى ذو ِ
وك أمــا هلُم
ُ
ُ
ـوع ـ ِ
يــا دار قــد ذكــرتِــنِــي بِ ــرب ـ ِ
ـك
ُُ
ُ
ملــا رسى عــنــهــا ابــــن بِ ِ
ــنــت ُمــمـ ٍـد
ُ
قــد كاتبوه بنُو ِ
الشقا أق ـ ِـدم فليس
ُ
لـ ِ
غـــــدروا بِ ـ ِـه
جـــاءهـــم
ـكــن ـ ُه ُمـــذ
ُ
ُ
تـ ـب ــا هلــــم ِمــــن ُأ ٍ
مــــــة مل حيــف ـ ُظــوا
ً ُ

ِ
عــهــد ال ــن ــب ــي بِــــآلِ ِ
األمـــجـــاد
ــــه
ِّ

ِ
هــــذا بِ
ـــســـامـــرا وذاك بِــكــربــا

ـــوس ذاك وذاك فــي بــغـ ِ
وبِـــ ُط ٍ
ـداد

ـوهــم ب ــن مــقــ ُه ٍ
ــور ومــأ
ق ــد شــت ـ ُتـ ُ

وبِــمــهــجــتِــي لِــلــوجـ ِـد قـــدح ِز ِ
نـــاد
ُ
ُ
ـك يـــوم مــعـ ِ
ــل عــنـ ِ
الــتــرح ِ
ـاد
بــعــد
ُّ

القفرا ربـــوع بــنِــي الــنــبِــي الــهـ ِ
ـادي
ُُ
ِّ

ِ
ِ
بِ ــاأله ـ ِ
واألوالد
واألصـــحـــاب
ـل

نــعــرف ِم ــن إِمـــــا ٍم ه ـ ِ
ِســــواك ِ
ـادي

وص ِ
واســتــقــب ـ ُلــوه فــي ُضــبــا ِ
ــعــاد
ً
ُُ

ـف ِع ِ
ـور بِــســيـ ِ
ـح ـ ٍ
ُس ٍ
ــنــاد
ـــــور وم ــن ـ ُ
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(شعبي)
وصــل ويــي قرب جــدّ ه وبكى حسني

يــودعــه والــدمــع يهمل مــن العين

هوى فوق الرضيح وصــاح صوتني

يــجــدي مــفــارقــك غــص ـ ًبــا عــلـ ّيــه

يــق ـ ّلــه ي ــا حــبــيــبــي وعــــدك إهــنــاك

تــــــروح وتـــنـــذبـــح بــالــغــاضــر ّيــه

جي ــدّ ي بــوســط حلــدك ضمني ويــاك

تــرانــي الضيم شفته عقب عيناك

تــــروح وتــنــذبــح حيــســن عطشان

وتبقه أعلى األرض مطروح عريان

يظل جسمك لصد اخلــيــل ميدان

وال تــبــقــه مـــن ظــلــوعــك بــق ـ ّيــه

(أبو ّ
ذية)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

تــعــنّــه ال ــق ــر جـــــدّ ه حــســن يـــا جد ي ــقــ ّل ــه ب ــع ــد مــثــلــك ويـــــن يــــا جــد
الــــهــــم الــعــل ـ ّيــه
ـص ــن ــي مــــن
ضــمــنــي ل ــل ــري ــح ويــــــاك يــــا جــد وخ ــل ـ ّ
ّ
المصيبة

لما أعلن اإلمام  Qعن نهضته المباركة وعزم على الخروج من
ّ

المدينة ،أقبل س ّيد الشهداء عليه السالم لزيارة قبر جدّ ه  ،Pفقال:

السالم عليك يا رسول الله ،أنا الحسين بن فاطمة (يشكو إليه حاله)
فرخك وابن فرختك ،وسبطك الذي خ ّلفتني في أ ّمتك ،فاشهد عليهم
نبي الله أنّهم خذلوني ولم يحفظوني ،وهذه شكواي إليك حتّى
يا ّ

ألقاك.
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حتى الصباح.
ولم يزل راك ًعا ساجدً ا ّ

ثم قال:
وفي الليلة الثانية جاء إلى قبر جدّ ه  ،Pوص ّلى َركَعاتّ ،
هم ّ
محمد ،وأنا ابن بنت نب ّيك ،وقد حضرني من
إن هذا قبر نب ّيك ّ
ال َّل َّ

أحب المعروف وأنكر المنكر ،وأنا
هم إنّي
ّ
األمر ما قد علمت ،ال َّل َّ
بحق القبر ومن فيه ّإل ما اخترت لي ما هو لك
أسألك يا ذا الجالل ّ
ثم وضع رأسه على القبر فغفا ،فرأى
رضى ولرسولك رضى .وبكىّ ،

رسول الله  Pفي كتيبة من المالئكة عن يمينه وشماله وبين يديه،
فضم الحسين إلى صدره وق ّبل بين عينيه ،وقال :حبيبي يا حسين!
ّ

مذبوحا بأرض كربالء ،بين
كأنّي أراك عن قريب مر َّمال بدمائك،
ً
عصابة من أ ّمتي ،وأنت مع ذلك عطشان ال تُسقى وظمآن ال تروى،
وهم بعد ذلك يرجون شفاعتي ،ال أنا َل ُهم الله شفاعتي يو َم القيامة.
حبيبي يا حسينّ ،
علي وهم مشتاقون
إن أباك وأ ّمك وأخاك قدموا ّ

إليك ،فصار الحسين  Qينظر في منامه إلى جدّ ه رسول الله P
ويبكي ،ويقول له :يا جدّ  ،ال حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا ،خذني

بني ،يا حسين ،ال بدّ لك من الرجوع
معك! فأجابه رسول الله  :Pيا ّ
إلى الدنيا حتى تذوق الشهادة.

لـــقـــر الـــــرســـــول امـــــن اعــتــنــى

يــبــچــي وعـــلـــى جــــــدّ ه انــحــنــى

يــــگــــلــــه جيـــــــــــدّ ي انــــصــــونــــه

ديـــــنـــــك أبــــــــد مــــــا نـــخـــونـــه

لــــلــــمــــصــــطــــفــــى ّملــــــــــن دنـــــا

يـــكـــلـــمـــه وجتـــــــــري اعـــيـــونـــه
ِ
ّ
اخـــــــويت
كـــــــل
مـــــاخـــــذ أنـــــــه
اطــــــلــــــب مـــــــن اهلل نـــــريت

رايــــــــــح حــــســــيــــن لـــكـــربـــلـــه
رايــــــــح يـــــا جــــــــدّ ي لــكــربــلــه

عــــــ ّبــــــاس حـــــامـــــل رايــــتــــي

رايــــــــح يـــــا جــــــــدّ ي لــكــربــلــه
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وجهز نفسه
ولما أراد إمامنا الحسين Qالسفر إلى العراق،
ّ
ّ
وعياله ونساءه وأهل بيته وأصحابه ،و َّدع ّ
كل من بقي في المدينة،
وكان قد ترك المدينة طفلته فاطمة ،وكانت عليلة مريضة ال تقوى

النبي أ ّم سلمة ،يقول الراوي :عندما
على السفر؛ تركها عند زوجة
ّ
متوج ًها إلى القافلة ،وإذا به يسمع منادي ًة تناديه
و ّدعهم جمي ًعا ومشى
ِّ
من خلفه :أبه يا حسين! أمهلني هنيهة.

(لحن الفراق)
يل عفتني بداري وحدي ودمعي جيري

جوه صدري
يل عفتني ونار تلهب ّ

يل عفتني ورحــت لرض الغارض ّيه

يل عفتني وخــذت عبدالله ورق ّيه

يــل عفتني عيني علباب وانــاطــر

يــل عفتني يالولي اكــســر الخاطر

يــل عفتني بالمرض مشغوله تــدري
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يــل عفتني بــس انــــوح بــكــل مس ّيه

ي ــل عــفــتــنــي مــاكــطــع دمـــع الــنــواظــر
يــل عفتني اســهــر الــلــيــل بمناحه

يــل عفتني وال ــدي مــا شفت راحــه

ـســر جــنــاحــه
يـــل عــفــتــنــي طــيــر مــتــكـ ّ
(عاشوري)
يــبــويــه حــســن و ّيــاكــم خـــذوين آه آه عــقــبــكــم يــاهــلــي يــعــمــن عــيــونــي
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وحـــدي هبــا لــوطــن ال خت ـ ُّلــوين آه آه عــلــيــلــة وال ــج ــس ــم يــلــظــم بــالــســم

ِ
ضمها الى صدْ ِر ِه:
كأنّي بموالنا
الحسين َ
رجع إليهاَّ ،

َّملـــــــــن ِســـــمـــــعـــــهـــــا ح ِ
ــــســــن
ْ
َ ْ
ْ
ــــصــــرهــــا
ِقـــــــ َعـــــــدْ َيــــمــــهــــا َي
ِّ
يــــــﮕهلـــــا يـــــا ِضـــــــــوا ِعــــيــــوين

الــــض ِ
َر ِّد ْم ِ
ــــعــــ ْن لِــيــهــا
ـــــــن
َ

وعــــلــــى الـــــفـــــر َقـــــ ْة َيــســ ِّلــيــهــا
دم ِ
ــــــك ال تِ ِ
ــــــعــــــتِ ْ
ـــهـــ ِّلـــيـــهـــا
ْ

جعل أبوها يالط ُفها و ُيس ِّليها ،وهي ال ت َْر ُ
قأ لها َع ْبرةٌُ ،ث َّم َ
َ
قال لهاُ :بن َّية،
ِ
ِ
العباس
عمك
أرض
العراق واطمأن ْ
إذا نزلنا َ
َ
َّت بنا الدار ،أرس ْل ُت إليك َّ
واآلن ِ
يأتون ِ
ِ
فقالت :إذا َ
َ
َ
كان ال
أنت مريض ٌة.
بك،
أخاك عل ًّيا األكبر،
أو
ْ
الله ألتس َّلى ِبه بعدَ ِ
بدَّ من ذلك ،فاتركوا عندي أخي عبدَ ِ
فراقكُم ساع ًة
ْ
فراق أمه؛ِ
ِ
طفل صغير ،ال يقدر على ِ
بعدَ ساعة؛ فقال لهاُ :بنية ،إنَّه ٌ
ِّ
ُ
ٌ
جلس في منازلك ُْم ،وأراها خالي ًة منكم؟
فنادت:
واوحدتَاه! َ
كيف َأ ُ
ْ

تــق ـ َّلــه شــلــون أتـــم بـــالـــدار وح ــدي عليكم مــقــدر اصــبــر وحـــق جــدّ ي

يــبــويــه عــــاد ِّ
خــــي الــطــفــل عــنــدي ي ــس ـ ّـر قــلــبــي مـــن اش ــوفــنّ ــه يــتــبـ ّـســم
نــــاداهــــا احلـــســـن ودم ــع ــت ــه تسيل يــبــعــد أهــلــي ســفــرنــا دربــــه طــويــل
يبويه انــتــي عليله وجسمك نحيل وعــلــى المثلك يبويه السفر يحرم

ومتــــــي اهبـــــا لــــدار وكـــل يـــوم الــيــمــر نــبــعــثــلــك أخــبــار
ردي
ي ــب ــوي ــه ّ
ّ

يــبــويــه ل ــو شــفــت لــيــنــه الــفــلــك دار تــجــيــنــه انــتــي وشــمــلــنــه هــنــاك يلتم

وبعدَ ما و َّدعت عماتها وأخواتِها ،أرج َع َها الحسي ُن إلى أ ِّم َس َل َمة

وأو َد َعها عندَ ها.

كل يو ٍم إلى ِ
ِ
كانت تأتي َّ
خلف
تجلس
الحسين ،Q
دار أبيها
َ
ْ
ُ
الباب ،ع َّلها تسمع شي ًئا عن أبيها ِ
وأهلها ،وطال انت ُظارها ،إلى أن َ
دخل
ُ
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رسول الله ناعيا أبا ِ
ِ
عبد الله!
الناعي مدين َة
ً
يــا َ
أهــل يــثـ ِـر َب ال ُمــقــا َم لكُم بها
ــض َّــر ٌج
ـم مــنـ ُه بِ ـ َكــربــا َء ُم َ
الــجــسـ ُ

ـــــدرار
ُقــتــل الــحــســي ـ ُن ف ــأد ُم ـ ِـع ــي ِم
ُ
ِ
ــــدار
ُ
والــــــرأس مــن ـ ُه عــلــى الــ َقــنــاة ُي ُ

كأنّها لم تصدّ ق ما سم َع ْت أذناها ،تقدّ َمت إلى الناعي تسأ ُله عن

أبيها!

قــ ّلــي اشــتــقــول هــنــاك بِــنــداك

قــلــهــا أصــيــحــن يــالــنــبــي اعــــداك

ذبـــحـــوا حــســيــن وســفــكــوا ادمــــاك
صــاحــت يــبــويــه احــنــا ننخاك

ِّ
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تــجــيــنــا وتـــلـــوذ الـــحـــرم بــحــمــاك

والـــــيـــــوم نـــاعـــي الــــقــــدر يــنــعــاك

ِ
طريق المسافرين!
تجلس على
قالوا :وكانت
ُ

والله انا القعد على درب الضعون

أســــايــــل الــــيــــرحــــون ويـــجـــون

كـــل مـــن لــهــا غـــ ّيـــاب يــلــفــون

وانـــــا غــايــبــي بــالــلــحــد مــدفــون

َ
ـودون يــا كــــرا ُم علينا
ه ـ ْـل ت ــع ـ

أم قضى ذو الــجـ ِ
ـال ّأل تــعــودوا
ْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

المجلس الرابع :الخروج من المدينة ووداع فاطمة العليلة
القصيدة

الــــدار مـ ـن عــرفـ ِ
ـات
ـت لــرســ ِم
بــك ـ ْيـ ُ
ِ ْ

وهاج ْت صبابتي
وبــا َن ُعــرى صربي
َ
ٍ
ٍ
تـــاوة
ــت مـــ ْن
مـــــدارس
آيــــات خــ َل ْ
ُ
ِ
ٍ
وجــعــفــر
واحلــــســــن
عـــــي
ديـــــــار
ُ
ٍّ
ِ
ُ
لــلــصــاة وللتقى
َـــت
مـــنـــازل كـــان ْ

ـن بــالــعــبـ ِ
ــــــت دمــــ َع الــعــيـ ِ
ـرات
وأذر ْي ُ
ِ
ديـــــار أقــــفــــر ْت ِ
ٍ
ـــــرات
وع
رســـــو ُم
َ
ــفــر الــعــرصـ ِ
ِ
وم ــن ـ ُ
ٍ
ـات
ـزل
وحــــي ُمــ ْق ُ
ـاد ذي الــثــفــنـ ِ
وح ــم ــز َة وال ــس ــج ـ ِ
ـات
ّ
ولــلــصــو ِم والــتــطــهــيـ ِـر والــحــســنـ ِ
ـات

زيــــــاد تــســكــن ال ــح ــج ـ ِ
ٍ
ِ
ُ
ـرات
وآل
ـح ـ َن بلق ًعا
ديــــار
ُ
رســــول اهللِ أصــبـ ْ
ُ
خــف أه ُلها متى َعــهــدُ هــا بــالــصــو ِم والــصــلـ ِ
قفا نــسـ ِ
ـوات
الــــدار ا ّلــتــي
ـأل
َّ
َ
َ
َ
اآلفـــــــاق مــفــتــرقـ ِ
ِ
ـات
ـت هبـ ْـم غــربـ ُة النوى أفـــانـــيـــ َن فـــي
وأيــ َن األُىل شـ َّطـ ْ
ِ
ِ
مــــات عــطــشــا ًنــا بــشـ ِّ
فـــرات
ـط
خــلــت
لـــو
احلــســن جمـــدّ ًل وقــــدْ
َ
َ
أفـــاطـــم ْ
ُ
إ ًذا لــلــطــمـ ِ
ِ
ـت اخلــــدَّ ف ــاط ــم عــنــدَ ه وأجــريـ ِ
ِ
الوجنات
العين فــي
ـت دمــ َع
ُ
ُ

ِ
ٍ
ِ
ِ
فـــاة
بــــــأرض
ســــمــــاوات
اخلـــر وانـــديب نـــجـــو َم
أف ــاط ـ ُـم قــومــي يــابــن ـ َة
ِ
ــيــت فــيــهـ ْـم قــبـ َـل حــيـ ِ
ـن وفــاتــي
تُـــو ُّفـــوا عــطــاشــا
بــالــفــرات فليتني تــو ّف ُ
ســأبــكــيــهــم مـــا حــــج هللِ راكــــب ومـــا نـــاح قــمــري عــلــى الــشــجـ ِ
ـرات
ٌ
َّ
ٌّ
َ
ِ ُ
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(شعبي)

اض ُعونَه ِ
من املِدينْة ُبوعيل ْو َش ْال
مح ْل ْ
َّ

محَّ ْل اضعونه ِ
من املدينه َ
وش ْال بِالليل

ِ
وزين َْب ت ِ
ْعاي ْن للو َط ْن وا ْدمو ْعها ت ِْس ْيل
يش يا زينب ِ
ْ
لِ ْ
افني
عند ِك
رجال ِو ْت ْ
ْ

عن ِ
ا ْل ِّو ْن حالِ ْك ُلو ِم َشوا ِك ْل ُهم ِ
حسني

ني األَ ِه ْل ِ
وانتي ِ
تنخ ِ
والك ْل عىل الـ َﮕـاع

ِ
ِ
للحر ْم َف َّزا ْع
لك ْن يا ِزينب ما نَ ْض َ

ِّ
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ـوح اعــى اه َل ْها
َض ـ َّلـ ْ
ـت فاطمه ات ـنُـ ْ
ِ
ـاب ــم ِ
مـــار ْجـــعـــوا ِال ــا
َطـــــال اغ ــي ـ ْ ُ
(أبو ّ
ذية)

ِ
بــــاحلــــز ْن يــومــي وابِ ــيــ َتــ ْه
اقــــي
َّ
ْ
شــــال ْح ـ ِـس ــن ع ــن داره وبِــي ـ َتــه

ِ
ِ
اح َم ْال
و َّيــاه َص ْفوه م ْن َه َله ش َّيالة ْ
وياه صفوة ِمن ه َله َشدَّ ْت على ِ
الخيل
ْ َ ْ
َّ
ِ
الحال
تْنادي ابجم ْعنَه انعو ْد ُلو يتْبدَّ ِل َ
َقب ِل الم ِصيبه بِاله ِضم ِّ ِ
حسي ْن
والذ ْل ت ِّ
َ ْ
ْ ُ
ِ
ِِ
ْوس ِد ْر َم ْال
تالي العش َير ْه ْحسي ْن َظل مت ِّ
ِك ْل ُهم نِ َشا َم ْه واخوتِ ْك ِحلوين اال ْط َبا ْع
حمي ِ
ِي ِ
الخ َي ْم في كربال وير ِّد االن ْ
ْذال

ِعلي َله وال ــم ـ َـر ْض َذ ْلــهــا ونَح ْلها
تِ
ــــنــــادي لِ ــي ـ ْـش اهــلــي فــارقــونــي
ْ
ِعــ ْف ـ ِ
ـت الـ ِـعــيـ ْـش عــالـ ِّـذلــه و َأبِــي ـ َتــه

ْب ـ ِـل ــي ــل وظـــ َّلـــت ْديـــــــاره ِخــل ـ َّيــه

(أبو ّ
ذية)
آنــــه املــاشــفــت هــدنــه وراحــــات

عليلة الــمــرض حتني وراحـــات

عــمــت عــيــنــي خيــــوايت وراحــــات

خــولــه وفــاطــمــة وســكــنــه ورق ـ ّيــة

الكوفي ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،أنّه قال :خرجت
يروي عبد الله بن سنان
ّ

ٍ
ٍ
يومئذ بالمدينة،
بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسين  ،Qوهو

فأتيته فقرأه ،فعرف معناه ،فقال :أنظرني إلى ثالثة أ ّيام ،فبقيت في
بالتوجه إلى العراق ...فأتيت إلى
ثم تبعته إلى أن صار عزمه
ّ
المدينةّ ،

سرجة ،والرجال واقفين ،والحسين Q
باب داره ،فرأيت الخيل ُم َ

كرسي ،وبنو هاشم حا ّفون به ،وهو بينهم كأنّه البدر ليلة
جالس على
ّ
ً
محمل.
نحوا من أربعين
تمامه وكماله ،ورأيت ً
قال :فعند ذلك أمر الحسين  Qبني هاشم بأن ُي ْر ِكبوا محارمه ّن
على المحامل...
المصيبة

بشاب قد خرج من دار الحسين  ،Qوهو
بينما أنا أنظر ،وإذا
ٍّ

طويل القامة ،وعلى خدّ ه عالمة ،ووجهه كالقمر الطالع ،وهو يقول:

تجران
ّ
تنحوا يا بني هاشم ،وإذا بامرأتين قد خرجتا من الدار ،وهما ّ
أذيالهما على األرض حيا ًء من الناس ،وقد ح ّفت بهما إماؤهما،
الشاب إلى محمل من المحامل وجثا على ركبتيه ،وأخذ
فتقدّ م ذلك
ّ

بعضديهما وأركبهما المحمل ،فسألت بعض الناس عنهما ،فقيل :أ ّما
إحداهما فزينب واألخرى أ ّم كلثوم ابنتا أمير المؤمنين  ،Qفقلت:

ومن هذا الشاب؟ فقيل لي :هو قمر بني هاشم الع ّباس بن أمير المؤمنين،
ثم رأيت ابنتين صغيرتين ّ
كأن الله -تعالى -لم يخلق مثلهما ،فجعل
ّ

واحدة مع زينب ،واألخرى مع أ ّم كلثوم ،فسألت عنهما ،فقيل لي:

ثم خرج غالم آخر كأنّه البدر
هما سكينة وفاطمة ابنتا الحسين ّ ،Q
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علي األكبر بن الحسين ،Q
الطالع ،فسألت عنه ،فقيل لي :هو ّ
ثم خرج غالم ووجهه كفلقة القمر ،ومعه امرأة ،فسألت عنهما؟ فقيل
ّ

ثم
لي :أ ّما الغالم فهو القاسم بن الحسن المجتبى ،واالمرأة أ ّمه رملةّ ،
تنحوا عن حرم
تنحوا عنّي يا بني هاشمَّ ،
شاب آخر ،وهو يقولّ :
خرج ٌّ

فتنحى عنه بنو هاشم ،فسألت عنه؟ فقيل لي :هو زين
أبي عبد اللهّ ،
ثم أركبوا بق ّية الحرم واألطفال على المحامل،
العابدين بن اإلمامّ ،

فلما تكاملوا ،نادى اإلمام  :Qأين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين
ّ

قمر بني هاشم؟ فأجابه الع ّباس :ل َّب ْيك ل َّبيك يا س ّيدي ،فقال له اإلمام
 :Qقدّ م لي يا أخي جوادي ،فأتى الع ّباس بالجواد إليه ،وقد ح ّفت

ِّ
ّ
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ثم ركب
به بنو هاشم ،فأخذ الع ّباس بركاب الفرس حتّى ركب اإلمامّ ،

بنو هاشم ،وركب الع ّباس ،وحمل الراية أمام اإلمام.

يـــــــوم الـــــــــذي راعـــــــــي ال ــش ــي ــم أنــــــــــــوى يــــــشــــــدّ الـــــراحـــــلـــــة

وجـــــــــه حــــيــــد إلــــه
جـــــــــاب املـــــحـــــامـــــل لـــلـــحـــرم كــــــل فـــــــرد ّ
طـــــب لـــعـــنـــد زيـــــنـــــب مــبــتــســم عــــــ ّبــــــاس راعـــــــــي الـــمـــرجـــلـــة

قــــالــــلــــهــــا يـــــــا مــــهــــجــــة ع ــي قــــــومــــــي نـــــــــــروح الــــكــــربــــا
قـــــالـــــتـــــلـــــه خـــــــويـــــــه حمـــمـــي يـــــــا هـــــــو الـــــــــــذي يـــتـــكـــ ّفـــلـــه
قــــالــــلــــهــــا عـــــيـــــنـــــاك ابـــــــري أمــــــــــــــرك نـــــــــــود نــــتــــمــــ ّثــــلــــه

ْب الحسين ً
قليل ،وإذا به يسمع منادي ًة
يقول الراوي :ما إن مشى َرك ُ
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تناديه :أبه يا حسين ،أمهلني هنيهة ،التفت الحسين وراءه ،فإذا بها

ابنته فاطمة العليلة ،وكان قد تركها مع أ ّم سلمة لعيائها ومرضها ،أمر

ضمها إلى صدره ،قال لها :بن ّية فاطمة،
الركب بالوقوف ،نزل إليهاّ ،
ألم ِ
أوص ِك بالبقاء في المدينة؛ قالت :بلى يا أبتاه ،لكنّي عندما رجعت

إلى الديار ،ووجدتها خالي ًة منكم ،أظلمت الدنيا في عينَي ،فال تتركني
مقري،
وحدي في هذه الدار .قال لها :بن ّية فاطمة ،إذا
ُ
وصلت إلى ّ
ُ ِ
عمك الع ّباس أو أخاك عل ًّيا فيحملك إلينا ،قالت :ال ال يا
أبعث لك ّ

أبهّ ،
إن نفسي تحدّ ثني بأن ال لقاء بكم بعد هذا اليوم!
يــــــبــــــويــــــه خـــــــــــذين ويــــــــاك

مــــــــا احـــــتـــــمـــــلـــــه فـــــرقـــــاك

يش الــــعــــيــــشــــة بــــــا ا ّيــــــــاك

ضعنك ال تشيله (محتاره العليلة)

خــــــــــــــويف عـــــــــــى رقـــــــ ّيـــــــة

ونــــــــتــــــــاقــــــــى بــــــعــــــز ّيــــــة

ومــــــــا يـــــعـــــود خـــــويـــــة لـــ ّيـــه

همي مين يزيله (محتاره العليلة)
ّ

يــبــويــه حــســن ويـــاكـــم خـــذوين عــقــبــكــم يـــاهـــي يــعــمــن عــيــوين
وحـــــدي هبـــا لـــوطـــن ال ختــ ُّلــوين عــلــيــلــة واجلـــســـم يــلــظــم بــالــسـ ّـم

حاول اإلمام الحسين  Qأن يب ّين صعوبة السفر عليها ،وأنّهم

استقر بهم المقام ،وجاءت لهم األ ّيــام بما يتمنَّون
سيـأتون بها إذا
ّ
ثم سار الركب الحزين ،وهي تنتقل من هودج إلى هودج،
ويرجونّ .

فضمتها أ ّم سلمة إليها
تتوسل وتبكي،
ومن محمل إلى محمل،
ّ
ّ
وأرجعتها إلى البيت.
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(لحن الفراق)

راحــوا اهيل ُأبــوي واخــواين ِ
والعيله
َ

وحـ ِـدي َخ ُّلوني ِعليلة
راحــوا اهلي ْ
َ

راحوا اهلي دمعي من دم ِگم َت ِ
اسيله
َ
ْ ْ
َْ

ِ
ناح ْل ْل َف ِ
ِجسمي ِ
ِ
املر ْض يابويه واهل َ ْم
رگت ََك َگ ْلبي تِ َأ َّلم
ج ْسمي ناح ْل ا ْم ِن َ
ْ
ِجسمي ِ
ناح ْل ُبويه َيا ْل ُشوفِت َْك َب ْل َسم
ْ

قالوا :كانت تجلس ّ
خبرا عن أبيها ،وكأنّي
كل يوم أمام الدار تنتظر ً

بها تنظر إلى زوايا البيت ،وتعود بها الذكريات ،والشوق والحنين إلى

أهلها!

ِّ
ّ
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(لحن الفراق)

ارجـــــ ِع ْو ِخ ْ
ـــــذين َمــعــا ُكــم آه َيــبــويــه َصــ ْعــ َب ــة أي ــام ــي َبــاكــم
آه َيــبــويــه َ
آه َيبويه ْجــروحــي ما تِ ْشفى ا ْب َج َفاكم

إلى أن رجعت قافلة اإلمام الحسين  Qمن العراق إلى المدينة،
لكن كيف رجعت؟ رجعت بال س ّيدها وش ّبانها ،خالي ًة من الرجال ّإل
حر قلبي لزينب
عمته المسب ّية؟! أنا ّ
اإلمام زين العابدين  Qوخلفه ّ

لما وصلت إلى دار الحسين ،هذه الدار التي تر ّبت فيها ،أين جدّ ها؟
ّ

أين أبوها؟ أين أ ّمها؟ أين إخوتها؟ تراها خالية من أهلها.
راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين

راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين
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اشــــــــــا أنــــــســــــى تــــــذكّــــــرين

دراة خــــــويــــــه بـــصـــبـــانـــا

آنـــــــــــا ويــــــــــــــاك يـــــالـــــغـــــايل

واخــــــونــــــا الــــحــــســــن و ّيــــانــــا

عـــــى وســـــــــاده نــــنــــام الــلــيــل

آنـــــــــــا ويـــــــــــــاك فـــــرحـــــانـــــه

ومـــــــن يـــقـــبـــل صــــبــــح بـــاكـــر

مــــســــروريــــن نـــقـــضـــي الـــنـــوم

راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين
راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين

ِ
عمتها عن أبيها ،ولسان حالها:
جاءت العليلة تسأل ّ
وينه ابويه وينه ابويه وينه ابويه حسين
وينه ابويه وينه ابويه وينه ابويه حسين
ان كـــــــان تـــــريـــــدين أنــــســــاك

ِ
وابــــــطــــــل الـــــنـــــوح وونـــيـــنـــي

اخـــــــذ ذكـــــــــــراك مــــــن قــلــبــي

واخـــــــذ صــــورتــــك مــــن عــيــنــي

أ ّيـــــــــــــا ِم الــــقــــضــــيــــت ويــــــاك

أنــــــاغــــــيــــــك وتــــنــــاغــــيــــنــــي

شـــــســـــوي وعــــايــــشــــة ع ــن ــدي
ّ

مـــــن ذاك الـــــوقـــــت أشـــبـــح

وينه ابويه وينه ابويه وينه ابويه حسين
وينه ابويه وينه ابويه وينه ابويه حسين
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لكن بعد عند فاطمة العليلة سؤال:

تــقـ ّلــلــهــا يــا عـ ّـمــة كــلــكــم شفتكم

عــــمــــة رقــــ ّيــــة مــــا شــفــتــهــا
يــــا ّ

تق ّللها يــا عــمــة ع ـ ّظــم اهلل أجــرك

رقـــــ ّيـــــة بــــالــــشــــام ادفـــنـــتـــهـــا

عمة جزت عنها وما عرفتها
خاف يا ّ

ٍ
ِ
ُ
ـت عــلــي ـ َهــا غـــبـــر ٌة و َقـــتَـــا ُم
كـــانـــت
مــــنــــازل
ـح ـ ْ
ْ
نـــــــرات بــأهــلــهــا ف ــأض ـ َ
ّ
الـــدار مــن ِ
ِ
ِ
الحسين ســا ُم
بعد
الــــــدار ّإل بــأهـ ِـل ـ َهــا على
أال ال تُــــــزا ُن
ُ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
َ
َ َّ
ْ
ً
القصيدة األولى :أف ِدي ُح َس ْينا ِح ْي َن خف ُم َو ِّد ًعا
َقـــبـــرا بِ ِ
َأ ْف ِ
ــــه ثِــ ْق ـ ُـل الـ ـنُّـ ـ ُب ـ َّـو ِة َأ ْو ِد َعـــــا
ـف ُمـ َـو ِّد ًعــا
ــن َخـ َّ
ـــدي ُح َس ْينًا ِح ْ َ
ْ ً
بِــمــدَ ى ِ
ــــع ِ
َــــودي ِ
ِ
الــف َــر ِاق َي ـ َكــا ُد َأ ْن َي َت َق َّط َعا
ــــــــؤا ُد ُه
ــــه َو ُف َ
َو َاف إِ َل ت ْ
ُ
ِ
ـرف ُي ـ ِ
َو َغـــــدَ ا َيــ ُب ُّ
ـذري األَد ُمـ َعــا
ـجــونِـ ِـه
بِ ُشكَاتِ ِه َوال ـ َّطـ ُ
ــــر ُشـ ُ
ــث َلـــ ُه َزف َ
ِِ
ِ
الم ْض َج َعا
َيــا َجــدُّ َح ْسبِي َمــا ُأكَــابِــدُ ِمــن َعنَا
فــي َه ــذه الــدُّ ْنـ َيــا َيـ ُقـ ُّـض َ
َف َــأ َجــا َبــ ُهَ :صـــ ًرا ُب ـنَـ َّـي َع ـ َـى األَ َذى

َو َلـــ َقـــدْ َحــ َب ـ َ
مــــرا َل َيـ ُكــن
ـاك اهللُ َأ ً
َو َك ـ َـأ َّن ــنِ ــي بِ َ
ـــك َي ــا ُبــنَ ـ َّـي بِ ـ َكــر َبـ َـا
َو َلــ َق ــد َرآ ُه بِـ َـمــش ـ َهـ ٍـد ِم ــن َزي ـنَـ ٍ
ـب
مض ِاء اهلـ ِ
ـجـ ِ
ـر َعـ َـى ال َّث َرى
ُمل َق ًى بِ َر َ
َ
ــــاؤ ُه
ـــر ٍع ُسـ ِـفـ َكــت َعـ َلــيـ ِـه ِد َم ُ
يف َم َ

َح ـ َّتــى تَــن َ
َــال بِ َ
ـــذا الـ َـم ـ َقــا َم األَر َفــ َعــا
بِـ ِـسـ َـوى الـ َّـشـ َهــا َد ِة َظــهـ ُـر ُه َلـ َ
ـك َط ِّي َعا
ُمسي َذبِــيــحــا بِــالــسـيـ ِ
ت ِ
ـوف ُم َب َّض َعا
ُّ ُ
ً
ِ
هــرا َم َعا
ــو
ــي َو ُأ ُّمــــ ُه َّ
َ
ُه َ
الــز َ
والــوص ُّ

ـــدر ُه َواألَضـ ُلـ َعــا
السنَابِ ُك َص َ
َتـ َطـ ُـأ َّ
َأف ـ ِـدي بِن ِ
َفسي ِمن ُه َذ َ
الم ْص َر َعا
اك َ
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ْ
ْ
َ
َّ
القصيدة الثانيةِ :قف ِإ ْن َو َصل َت ِل َر ْوض ِة الز ْه َر ِاء
َو ْاخ َ
ـت لِـ َـر ْو َضـ ِـة الـ َّـز ْهـ َـر ِاء
ـحـ ْـضـ َـر ِة َكـ ْعـ َبـ ِـة األَ ْر َز ِاء
ِقـ ْ
ـف إِ ْن َو َصـ ْلـ َ
ــشــ ْع بِـ َ
ٍ
ــش َ
ـب ُد ُمــو َعـ َ
َو َأ ِذ ْب َح َ
ـر ًة َو َت َل ُّه ًفا
ــم َــر ِاء
َو ْاس ـ ُكـ ْ
ــاك بِـ ُـم ـ ْق ـ َلــة َح ْ
ـك َح ـ ْ َ
ٍ
َقـ ـ ْل ـ ِ
ـت َع َل
ـــر ِاء
ــاهــا التِي ُصـ َّبـ ْ
ُــــر َر َزا َي َ
َوا ْذك ْ
ـــم َ
ــمــ ْقــ َلــة َح ْ
ــي بِ ُ
ـب الــنَّــبِ ِّ
ـــا بِ ــســنَ ـ ِ
ي َو َقــدْ َأتَى
ـاء
َوا ْذ ُك ـ ْـر بِ َم ْو ِق ِف َك احلُ َس ْ َ
ـــي ُم َ
ـــجـــ َّل ً َ
ـــر الـــنَّـــبِ ِّ
َقـــ ْب َ
ُـــل َفــضـ ِ
َــــز َ َ ِ
ِ
ــــمــــو ُم بِ ـ َق ـ ْلــبِـ ِـه
ـاء
ََّلــــا ت َ
ـج ـ ْـو ُر ك َّ َ
َو َعــ َلــ ْيــه َســـدَّ ال ـ َ
احــــت اهل ُ ُ
م ــا َقـــدْ ي ـ َـا ِق ــي ِمـــن عــظِــي ـ ِم ب ـ ِ
ِ
ـر ِف َي ْشت َِكي
ـاء
ْ َ
َ
ُ
َ
َف َه َوى َعـ َـى ال َق ْب ا ُمل ـ َ َّ
ـت َأعَــدَ ِائــي
ـــــو ِار ِك ُم ْب َعدٌ
اي َت ـ َكــا َل ـ َبـ ْ
َو َعــ َلــى َأ َذ َ
ُأ َّمــــا ُه َهــا َأنَـــا َعــ ْن ِج َ
و َأنَــــا الــحــس ـي ـن س ـ َـا َلــ ُة الـعـ ْلـيـ ِ
ــــل َأ ْعـــنُـــو ِلــــــو ِر ُأمـــي ٍ
ُأ َّمــــــا ُه َه ْ
ـــة
ـاء
َ ْ َ َّ
َ َ
َ
ُ َ ْ ُ ُ
ـات بِ َــأ ْفــجــ ِع األَ ْنـ ـب ـ ِ
ِعــنْــدَ الــمــمـ ِ
ِ
ـــنـــو ُه
ـاء
ــي َوص ُ
َ
َ
ــــــر ِن الــنَّــبِ ُّ
ُأ َّمـــــا ُه َأ ْخ َ َ
َ َ
فِ ــي كَـــربـــاء وحــي ــرتِ ــي وب ِ
ــائــي
ص ِعي
ُأ َّم ــا ُه ِف َع ْينِي َص َح ِائ ُ
ََ
َْ َ َ َ ْ َ
ف َم ْ َ
ُ
ُ
الغ َي ِر
القصيدة الثالثة :هي
المعالم ابلتها يد ِ
هـــي املـــعـــامل ابــلــتــهــا يــــدُ ِ
الـــغ َ ِ
ِ
الــدهــر ال يــنــفـ ُّ
ـك ذا أثـ ِـر
وصــــار ُم
ـــر
ُ
احلب ناحي ًة
يا سعدُ د ْع عنك دعوى ّ

إرشاق الــزمـ ِ
ُ
ـان هبم
أيــن األُّىل كــان

ُ
إشـــــراق نــاصــيـ ِـة اآلكـــــا ِم بــالـ َـز َهـ ِـر

ِ
بـــاألجمـــاد ح ــاد ُثــ ُه
وكـــم تــاعــب

كــمــا تــاعــبــت الــصــبــيــان بــاألكــري

ٍ
مكرتث
جــار الــزمــان عليهم غــر
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األرســــ ِم الــدُ ثِ ِــر
وخــلـنّــي وســـؤال ُ

ـجـ ِـر
ــــر عــلــيــه ال ــده ـ ُـر لــم َيـ ُ
وا ُّأ ُح ٍّ

عجب
ـدار فــا
ٌ
وإن َي ـنَــل منك مــقـ َّ
جــور الــزمـ ِ
ِ
وكيف تأمن مــن
ـان يدٌ

ِ
ِ
الخطر
هــل ابـ ـ ُن آد َم ّإل ُعــرض ـ ُة
خــيــرة الـ ِ
ِ
ـخ ـ َيـ ِـر
خــانــت بـــآل عــلـ ٍّـي

س ــاروا فلوال قــضــا ُء اهللِ ُيمسك ُه ْم

لــم يــتــركــوا لبني ســفــيــان مــن أثـ ِـر

افدي القرو َم األُىل سارت ركائبهم

منهمر
(قــد غـــادروا مـ َّكـ ًة والــدمــع
ٌ

والموت َخل ُف ُهم يمشي على ِ
األثر

نحو الــعــراق بــعــز ٍم رائــع الـ ِ
ـصـ َـو ِر)

ُّ
بمصاب
يوم دهى الهدى
ِ
القصيدة الرابعة :أي ٍ
شــامــخــات الــهــضـ ِ
أي يـــــو ٍم دهــــى اهلـــــدى بــمــصـ ِ
ـاب
ـت فــيــه
ُ
ـاب ُنــســفـ ْ
ُّ
ِ
ـصــحـ ِ
ـاب
ســـــار
يـــــو َم
ُ
احلـــســـن مـــن طــيــب ـ َة يف خــيـ ِـر َســ ْف ٍــر مــن رهــطــه والـ ّ
َ
الــــدار قــد رسى كــابـ ِ
ِ
ِ
ـن ِعــمــرا َن مـــن ال ــل ــي ـ ِ
بـــإهـــاب
يــــرتــــدي
ـل
هــجـ َـر
َ
ِ
ِ
ــحــاب
الــس
يــقــطـ ُع ال ــوع ـ َـر مــثــل مــا يــقــطـ ُع الــبــدْ ُر عـــســـرا ُه م ــن خــــال َّ
ِ
ٍ
وربــــــاب
وزيـــــنـــــب
الـــشـــم م ــث ــل رمـــلـــى
بـــنـــســـاء كــــــأن صــــرهــــا
ّ
ونــــجــــوم مــــن صـــبـــي ٍ
ٍ
طــلــعــت فـــي هـــــــوادجٍ كــالــقــبـ ِ
ـاب
وصـــغـــار
ـــة
ْ
َ

ٍ
ِ
األعـــــتـــــاب
هــــــــــواد كـــآطـــا ِم قــــصــــور م ــل ــث ــم ــة
تــــتــــهــــادى هبـــــا
ٍ
ِ
ِ
واغــــتــــراب
ُــــزحــــة
ـــــه إلــــى دار ن
فــــر مـــن حــــرم الــلـــ
هـــو أ َّم يــــوم َّ
ِ
بــــأرض خ ـ ِ
ـراب
ـوب الــدُ جــى
تـــــرامـــــى بـــــه
الــــقــــفــــار ك ــح ــرا َن يــجـ ُ
ُ

ٍ
ِ
ِ
الــشــعــاب؟
بـــــروس
أرض أبــصــنــعــاء أم
لــيــس يــــدري يــــأوي إىل أي
هــــاد َلـــــــم ذكـــــــرى لــــس ٍ
ٍ
ِ
وكــــتــــاب
ــــنــــة
اجلــــــــوار
تـــــرك
جـــــــوار جـــــدِّ
ُ
َّ
َ
َ
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ُ ُ َ
فجوع
اله َم
القصيدة الخامسة :أضحى الف
ؤاد ك َو ٍ
ِ
أضــحــى الـــ ُفـــؤاد كَـــو ٍ
ـــرى على خــدَّ َّي ُ
سيل ُدموعي
الـــه َمــفــجــو ِع
ُ َ
َو َج َ
ِ
الــبــتــول بــســاعـ ِـة الــتَّــوديــ ِع
نــحــو
ـن وقــــدْ َرنَـــا
ملَّـــا تـــذك ُ
َّـــرت احل ــس ـ َ
َ
ِ
مــدامــعــه بِـــ َطـــر ٍف َخـ ِ
يهمس اسـ َـمــهــا بخشو ِع
وال ـ َّثــغـ ُـر
ـاض ـ ٍع
َتـــري
ُ
ُ ُ
ْ
ِ
ٌ
ــى
أ َّمـــــا ُه هــا أنـــا
راحــــل ال عــن ق ً
إ ْن كان ضل ُع ِك َّ
الو َغى
هشمت ُه يدُ َ
أمـــــاه إ ْن قــتــلــوا جــنــي ـنَـ ِ
ـك ُمـ ِـس ـنًــا
ُّ ُ
إ ْن ما َنع ِ
وك من البكاء َف ِم ْن ِر َو ًى
َ ُ
إ ْن تُدفني ً
فجسمي يف الـ َعـ َـرا
ليل
َ

ِّ
ّ
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ْ
أرحــــل ومــا
ــــــر ُت مل
أ َّمـــــا ُه لــو ُخ ِّ ْ

ـب ك ــوين الحـ ًقــا
لــكــن َيــــو ُن اخلــطـ ُ

احلـــســـن وطــــر ُفــــ ُه مــتــنـ ِّقـ ٌـل
ســــار
ُ
َ
َ
رأســـــ ُه ُمـ َتــهـ ِّيـ ًبــا
هـــر
أطــــرق َ
والـــدَّ ُ

َف َغدً ا َست َ
ُهش ُم في ال ُّطفوف ُضلوعي
َفـ َعـ َلــى َيـــدَ َّي سيذبحو َن َرضيعي

ف ُأمن ُع وال ِّظما ُء َصريعي
في ال َّط ِّ
ــــر َم ً
ــــا بِنجيعي
يــبــقــى ثـــا ًثـــا ُم ْ

ـت َربـ ـ ًع ــا كــــا َن فــيـ ِـه ربيعي
ف ــارق ـ ُ
بِ ِ
ــك عــن قــريـ ٍ
ـب يــا ضــيــا َء ُش ُموعي
ِ
ـــــــــه وب ــق ــيــ ِع
بـــيـــن الـــنـــبـــي وأ ِّم
ــمــل ِ
ِ
ــش ِ
ـــــم بِ َ
ــه الــمــصــدو ِع
م ـ َّـم ــا َأ َل َّ

َ َ
ً
القصيدة السادسةِ :س ْر َح ِثيثا َيا َر ِاك ًبا ش ْدق ِم َّية
ِس حــثِــي ـ ًثــا ي ــا ر ِ
ُز ْر ُحـ َـسـ ْيـنًــا فِــي َك ـ ْـر َب ــا َء ال َع ِل َّيه
اكـــ ًبـــا َشــدْ َقـ ِـم ـ َّيــة
ْ َ
َ َ
ِ
َــــار ُط ٍ
ـت َفـ ْ
ـاخ ـ َل ـ ْع
ـــيـــر ُة الــ ُق ــدْ ِســ َّي ــه
ــــور َلــ َع ـ ْ
ــــم َ
َفـــــإِ َذا ن ُ
الـــحـــض َ
َفــــ َث َّ
(((

ــــونًــــا َو َق ِّ ِ
َفــــا ْم ِ
ــــي
ــــش َه ْ
ـــــــر ا َمل ْ َ
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ألذوق ُغــصــ َة قــلــبِـ ِ
َ
ـك المفجو ِع
َّ

َفــالـ ُ
ـجـ ٍـة َن َب ِو َّيه
ـحـ َّ
ـخـ ْطـ َـو ُة َجـــا َء ْت بِـ ُ

((( شدقم :اسم فحل كان للنعمان بن المنذر ،تنسب إليه الشدقم ّيات من اإلبل،
والشدقم :الواسع الشدق ،والميم زائدة.

ِ
ِ
ِ
يص
ـس َقم َ
َفا ْغتَس ْل بِال ُف َرات َوا ْلـ َبـ ْ
ـت لِ ــل ـ َّ ِ
ـري ــحِ َفـ َـس ـ ِّلـ ْـم
َوإذا ِجـ ـ ْئ ـ َ
ُث ِ
ــح َوا ْد ُع َفــالــدُّ َعــا ُء َ ِ
سيـ ًعــا
ــم ص ْ
َّ
ي يا مهج َة اهلـ ِ
ـادي
ُق ْل َحبِيبِي ُح َس ْ ُ َ ُ ْ َ َ

الـــو ِارثِـــ َّيـــه
ــــم ُز ْر ُه
ِّ
ـــــار َة َ
الـــــز َي َ
ُث َّ
مــس ـ َتــجــاب فِــي الـ ِـق ـبـ ِـة الــحـ ِ
ـائـ ِـر َّيــه
َ
َّ
ُ ْ َ ٌ
ـجــ َة الـــ َبـــت ِ
الــز ِكــ َّيــه
ُـــول َ
َو َيـــــا ُمــ ْه ـ َ

َ
ـب َو َأنَّـــــى
أنَــــا َأ ْد ُع
ــــــــوك ال ُت ــي ـ ُ

َب ـ ْعــدَ َر ِّض الـ ِـع ـ َظــا ِم بِــاألَ ْعـ َـو ِج ـ َّيــه

َ
ـــن َو َأنَّــــى
أنَــــا َأ ْد ُع
ـــس ْ ُ
ـــــــوك َيـــا ُح َ

ـحـ ْـز ِن َوا ْن ـ ُثـ ْـر ُد ُمــو َعـ َ
ـك الــدَّ َمـ ِـو َّيــه
الـ ُ

َب ـ ْعــدَ َر ْفــــ ِع ال ـ َكـ ِـري ـ ِم َبــالـ َّـسـ ْـمـ َهـ ِـر َّيــه

ّ
الشعبي
الشعر
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

وحق ّ
ّ .1
اللي سعى بالبيت والطاف

وحـــق ّ
الـــي ســعــى بــالــبــيــت والــطــف عندي الموت مثل الشهد والطف
ّ
احلــــرة الــقــبــل عــاشــور والــطــف طــولــي بالشمس مــا شــفــت ف ّيه
أنـــا
ّ

وعمت
 .2عيوني من الدمع غارت ّ

وعمت
صوبت روحي
عيوني من الدمع غــارت و ّعمت المصايب ّ
ّ
إلـــك أيــتــام يــالــغــايــب وعـ ّـمــات عــلــى األكـــــوار أخ ــذوه ــن سب ّيه

بالسر
 .3اكتبوله اتنعش ألف كتاب
ّ

بالسر إمــــام وشــيــعــتــك تــنــخــاك بــالــسـ ّـر
اكتبوله اتنعش ألف كتاب
ّ

ـم تــشــد بــالــسـ ّـر اركــــبــــ ْن والــــعــــزم لــلــغــاضــر ّيــه
آمــــر ل ــل ــف ــواط ـ ْ
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ّ .4
اقضي بالحزن يومي وابيته

ـضــي بــالــحــزن يــومــي وابيته
اقـ ّ

شـــال حسين عــن داره وبيته

عــفــت الــعــيــش عــالــذ ّلــه وابيته
بــلــيــل وظـــ ِّلـــت ديـــــاره خــلـ ّيــه

 .5أبوك القال إ ّما الموت وا ّمه

الــعــز قــصــد للبيت وا ّمـــه
أبـــوك الــقــال إ ّمـــا الــمــوت وا ّم ــه حــيــاة
ّ

الطفل بحضان ابــوه اربـــاه وا ّمــه وعليها يصعب افــراقــه وعل ّيه
ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1مشتاق أشوفك قبل أرحل يا زك ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

مشتاق أشوفِك قبل أرحــل يا زك ّيه

ّيمه مثل حايل أبد ما صار أي حال
واشــوف ّبي يف سام األهــوال اهلالل
مهي مايش وياي
مايش بطريق املوت و ّ

ضميني لصدرك قبل تذبحني اعداي
ّ
يـ ّـمــه أنـــا مـــايش وهـــذا آخـــر وداع
أحس روحي تنازع منّي انزاع
واهلل ّ

طالع وعــنــدك فاطمة بنتي وديعة
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مكسور خاطرها وحالتها فظيعة

أقسم عليك بضلعك تــر ّدي عل ّيه

أنا مطرود من طيبة وعندي حرم وأطفال
ليتك تشوفي هالل ذبحي بها المس ّيه

تعبان من جور الدهر ما غفت عيناي
وين المدينة ووين أرض الغاضر ّيه

ّيمه بأمان الله يمكسورة األضالع
وين المدينة ووين أرض الغاضر ّيه

فوق المرض ما تحتمل ضيم وفجيعة
عساني الموت وال تنظرني بهالحال

يمه عند الموت حضريني
ّ .2
أوصي عليك يا ّ
أوص عليك يا ّيمه عند املوت حرضيني
ّ
وإذا شفتي الشمر جاين عىل الطربات صربيني

أوص عليك يا ي ّمه غسيل دموم عن نحري
ّ
أريدنك جتمعيها وختليها بوسط قربي

وإذا جان السهم مسموم أريدنّك تداويني
وح ّطي ايدك بصدري تراهو منشطر شطرين
وإذا شفتي الخيل بالميدان تقطع أوصال من صدري
أخافن زينب تجيني يا ويلي وتلطم الخدّ ين

من نومتك قعدي يمكسورة الضلعني

نشفي دمع عيني تراني أنا عزيزك حسين

ما كانت العادة عن والدك تصدّ ين

خان الدهر وتشمتت بينا األعــادي

 .3يبني ّ
فطرت قلبي من وداعك يا حبيبي
يبنيف ّطرتقلبيمنوداعكياحبيبي

ياحسينهالسفرةترىماهيبطيبي

لبكي عليكم بالقبر ويعله نحيبي

يمة ريتك ّ
تضميني
يمة يا ّ
ّ .4

ي ـ ّـم ــة يـــا ي ـ ّـم ــة ري ــت ــك تـ ّـضــمــيــنــي
ي ـ ّـم ــة يـــا ي ـ ّـم ــة ري ــت ــك تــشــوفــيــنــي

يــمــة جــيــتــك تــودعــيــنــي
يــمــة يـــا ّ
ّ

 .5يخويه تنادي وال لك امعين

ما انا الغريب حسين عنّك يبعدوني
واقف على قبرك واشكيلك اشجوني
رايـــح انــا يـ ّـمــة بالمحشر تالقيني

خيـــويـــه تــــنــــادي وال لــــك امــعــن وقـــومـــك عــلــى ال ــغ ــب ــره مــطــاعــيــن
أنــــا مــنــن اجـــيـــب املـــرتـــى منني عــــن كــــربــــا بــــويــــه غـــبـــت ويـــن
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تـــــــدري بــــأمــــ ّيــــه ت ــط ــل ــب ب ــدي ــن يـــطـــلـــبـــون ثــــــار ابـــــــدر وحــنــيــن
هــجــمــوا فــــرد هــجــمــة عــلــى حسين

 .6يحسين يابني ه ّيجت حزني عل ّيه

حيــســن يــابــنــي ه ـ ّيــجــت حـــزين عل ّيه ألجلك بگبري البسة ثياب العز ّيه

أبــكــي عليكم يــاضــحــايــا الــغــارض ّيــه الــلــه كــاتــب كــربــا تحويك يحسين
عليمن انتحب يا واف ـي الباس
يابني مصابك بالطفوف يش ّيب الراس گ ّلي
َ

البــنــك عــي يــو لــبــو فــاضــل الــعـ ّبــاس يبگه اعله نهر العلگمي من غير ك ّفين

 .7سار حسين وامسه الحرم مغبر

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ســــار حــســن وامـــســـه احلـــــرم مغرب أويـــلـــي وال ــم ــدي ــن ــة غــــدت تصفر
طــلــعــوا آل هـــاشـــم عـــن وطــنــهــم اوظـــل خــالــي ح ــرم جــدهــم بعدهم
ســـــــاروا لــيــلــهــم وابــــعــــد ظــعــنــهــم اول ــن صــوت العليلة ابگلب محتر

 .8تطلع خايف امن البيت

تـــطـــلـــع خــــايــــف امـــــــن ال ــب ــي ــت يـــــبـــــن الــــــشــــــ ّيــــــد اركـــــــانـــــــه
حـــجـــك بـــالـــطـــفـــوف ايــصــر وانــــتـــــــــه الـــبـــيـــــــت عـــنـــوانـــــــه
او
ّ

احلــــــجــــــي يــــنــــحــــر لـــــــه فـــــــــده ي ــح ــس ــي ــن
يـــــــــــوم الــــــــعــــــــارش
ّ
ـح ــي ــت غــــيــــر الـــــــواحـــــــد اوســـبـــعـــيـــن
وانـــــتـــــه اســـبـــعـــطـــش ض ـ ّ
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كــــلــــهــــم فــــــــدى الــــــوجــــــه اهلل اومـــــقـــــصـــــودك حــــيــــاة الــــديــــن

ّملـــــــــن خــــلــــصــــت اصــــحــــابــــك وامــــنــــهــــم فـــــرغـــــت اطـــنـــابـــك
مـــــا تـــمـــلـــك امــــــن احـــبـــابـــك غــــيــــر الــــطــــفــــل عــــبــــد الــــ ّلــــه
وعــــيـــــــــالـــــــــك الـــعـــطـــشـــــــانـــه
شــــفــــت مـــــاتـــــم بــــعــــد عـــنـــدك غـــــيـــــر اخــــــــــــــدور نــــســــوانــــك
لـــكـــن تِـــنِـــ ْهـــــــتِـــك ب ــوج ـــ ـــ ــودك مــــــا هـــــــان اعـــــلـــــى وجـــــدانـــــك
الــــيــــمــــه مـــــــن قــــلــــبــــك اوبــــلــــســــانــــك
قــــلــــت كــــلــــمــــه يــــبــــو
ّ

يــــســــيــــوف الــــــعــــــده اخـــذيـــنـــي اوفـــــــــده الــــهــــالــــديــــن خــ ّلــيــنــي

حــــــتّــــــى مـــــــن عـــــقـــــب ع ــي ــن ــي يـــعـــز او ي ــح ــت ــي ــي اوجــــــــــــــوده
او ي ــع ــل ــه اعــــلــــى الـــمـــلـــل شــانــه

 .9خرجنا بشملنه من المدينه

خــرجــنــا بــشــمــلــنــه مـــن املــديــنــه

والـــــنـــــاس كــــانــــوا حــاســديــنــه

لـــمـــن لــفــيــنــه
ولــــــرض كـــربـــا ّ

أخ ــون ــه ان ــذب ــح واح ــن ــه انسبينه

يـــــــدرون اه ــل ــن ــه اشــــصــــار بــيــنــه
محــــــــاي الــظــعــيــنــه
وعــــــ ّبــــــاس ّ

 .10و ّدع قبر ّ
جده أو قصد قبر الزكية
و ّدع قرب جــدّ ه أو قصد قرب الزكية
تـــون ونّــــات خف ّيه
ولــنّــه الــبــتــول ّ

ــــــرب شــنــهــو حكينه
بـــديـــرة ُغ ُ

عــالــعــلــقــمــي مــقــ ّطــعــيــن ادي ــن ــه
واحــنــى يشم القبر ودمــوعــه جر ّيه

وتصيح يبني أنسيتني ضلعي المكسور
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بوداعة اهلل يا عزيزي الكربال روح

الطف مذبوح
كنّي أشوفك في فيافي
ّ

او كنّي اعاين نسوتك من حولك تنوح

اوخوتك اوولدك بين مطعون ومنحور

ّ .11
يجدي ريتني حاضر

يـــجـــدّ ي يـــا ريــتــنــي حــاضــر

يـــمـــك
بـــــــــــوادي كـــــربـــــا ّ

عـــلـــي امــصــيــبــتــك يــحــســيــن
ّ

م ــث ــل مـــصـــاب ض ــل ــع أ ّمــــك

واشــــــــدّ ن جـــــرح الــبــكــبــدك

واخــــضــــب شــيــبــي بـــد ّمـــك
ّ

 .12من ضاگت أعلى حسين األوطان

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

مــن ضاگت أعــى حسني األوطــان

واتـــكـــاثـــرت كــتــب أهــــل كــوفــان

جلــــدّ ه اعــتــنــه يشتكيله األحــــزان

زاره وغ ــف ــه وال ــگ ــل ــب لــهــفــان

اجــــــاه الــــنــــده يــبــنــي يــعــطــشــان

ظــامــي الــكــبــد والــگــلــب ولــهــان

او تــنــذبــح يــبــنــي بـــن عــــدوان

او تــبــگــه ث ــاث ــا عــلــى الــتــربــان

 .13يبويه قوم شوف شلون ولياي
يــبــويــه ق ــوم ش ــوف شــلــون ولــيــاي
يــبــويــه ل ــو تــشــوف شــاتــة ع ــداي

 .14صاح ارشد يحادي

94

كـ ّلــهــا مــذ ّبــحــة وم ــا ذاقـــت الــمــاي
وتــشــوف بــنــاتــك تــاهــت بــالــبــرور

صــــــاح ارشـــــــد حيـــــــادي وســـر

وتــــــــقــــــــدّ م عـــــلـــــى ظـــعـــونـــي

هـــيـــهـــات أصــــــر عــــى الــضــيــم

وعــــلــــيــــه تــــغــــمــــض عـــيـــونـــي

ولـــــن صـــــوت الــعــلــيــلــة تــصــيــح

يـــــا اهـــــــل الــــظــــعــــن تـــانـــونـــي

يــــــااهــــــي ويــــــاكــــــم خــــــذوين

وحـــــــــــــدي ال تــــخــــ ّلــــونــــي

عـــلـــيـــكـــم يــــعــــمــــن عـــيـــونـــي فــــــرقــــــاكــــــم هـــــــــــدم حـــيـــي
ّ
ســــاهــــا
وروحــــــــــي الـــــمـــــرض
يـــويـــي مـــن ســمــــــــعــهــا حســني

رد امـــــــــــن ال ــظ ـــ ـــ ــع ــن لــيـــــهــا

گــــــــعـــــد يــمــــــــهــا يــصــبـــّــرهــا

واع ــل ـــ ــى الــفـــــــــــرگــه يــســلــّــيــهــا

ي ــگ ــل ـــ ــه ــا يـــــا ضـــــــيـــا عـــــيــوين

دمــــعــــــــــــــتــــك ال تـــهـــ ّلـــيـــهـــا

يـــــــا ي ــاب ـــ ـــ ــه لــلــوطــــــــن ر ّدي

وخــ ّلـــــيــنــي أرشـــــــــــد بــگــصــدي

ونّـــتـــــــــــك گــ ّط ـــ ـــ ــع ــت كــبــدي

وتــــرانــــي امـــــن أســـمـــع ونــيــنــك

روحــــــــــــي تــــــزيــــــد بــــلــــواهــــا

 .15ناديت والدمعه بعيني

نــــاديــــت  ...والــــدمــــعــــه بــعــيــنــي
نـــــاديـــــت  ...لـــيـــش اتــخــلــيــنــي

ويـــــــــــاك يـــــــــــــاروح الـــــــــروح

بــــنــــتــــك تـــــتـــــمـــــنّـــــه تــــــــروح

بـــــويـــــه هـــــــاي انـــــــه الــعــلــيــلــه

امــــدلــــلــــه كــــنــــت انـــــــه اس ــم ــي

هـــــســـــه تـــــــــروح عـــنّـــي
لــــيــــش ّ

تــــــــدري حـــيـــل ايـــــزيـــــد ه ـ ّـم ــي

بــــــــــداري ابـــــقـــــه بـــــا اخـــــويت

وال اخــــــــوه ال ــخ ــل ــي ــت ــه ي ـ ّـم ــي
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مـــــحـــــتـــــاره والــــــمــــــدمــــــع يــهــل
وشـــــــلـــــــون عــــــنّــــــي تــــرتــــحــــل
اتـــــــــذكّـــــــــر أيــــــــامــــــــي قـــبـــل

والـــجـــفـــن مــــن دمـــعـــي مــدمــي

بـــــس آه  ...تـــبـــقـــه بــــداللــــي
بــــس آه  ...بــــعــــدك يـــالـــوالـــي
دمـــــعـــــي بـــــخـــــدي مـــســـفـــوح

بـــــنـــــتـــــك تــــتــــمــــنــــه تــــــــروح

كـــــل صـــبـــح كـــنـــت انــــــه ب ــوي ــه

انــــــســــــر بـــــشـــــوفـــــة عـــيـــونـــك

بــــويــــه اخــــــــذين ويــــــــاك فـــــدوه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

كـــــحـــــل جـــفـــوين
يــــــا كــــحــــل
ّ

مـــكـــحـــل جــفــونــك
واســـــمـــــي
ّ

ابــــــجــــــي وانـــــــــــــوح ب ــغ ــي ــب ــت ــك

يـــــــا بــــــويــــــه اخـــــــــذ ابــــنــــ ّيــــتــــك

ش ــم ــح ــات بـــويـــه شــوفــتــك

بــــويــــه اخــــوتــــي مــــن يــجــونــك

كــــل يـــــوم  ...جـــنـــت اتــنــاديــنــي

كل يوم  ...تـــنـــظـــرلـــك عــيــنــي

عـــلـــيـــك الـــــنـــــاظـــــر مـــشـــبـــوح

بــــنــــتــــك تـــــتـــــمـــــنّـــــه تـــــــروح

اهــــــــود
بـــــويـــــه بـــــعـــــدك مــــــا
ّ

وال انـــــامـــــن ســـــاعـــــه لــيــلــي

انــــــــــــه حــــــــــــــرايت جـــــبـــــره
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عــــمــــري مــــايــــســــووه بـــدونـــك

صــــحــــت يــــادمــــعــــه بــوجــنــتــي

والــــــمــــــرض هــــــدّ الــــــي حــيــلــي

خـــــاف ابــــويــــه ب ــح ــرك ــه ســيــلــي

لـــــو وحـــــــــدي اضـــــلـــــن حــــايــــره
والـــــــدمـــــــع عــــالــــوجــــنــــه جــــره

شــــيــــصــــره
گــــلــــبــــي بـــــعـــــد
ّ

ريـــــــــت ويـــــــاكـــــــم رحـــيـــلـــي

مـــا اريـــــد  ...اب ــق ــه انــــه اب ــوح ــدي

مــــا اريــــــد  ...دمـــعـــاتـــي بــخــدي
خــــــافــــــك گــــلــــبــــي جمـــــــروح

بـــــنـــــتـــــك تــــتــــمــــنــــه تــــــــروح

اوگــــــف اعـــلـــه الــــبــــاب وان ــط ــر

لــــــو رحـــــــت يـــمـــتـــه تــجــيــنــي

ع ــي ــن ــي بــــويــــه اتــــضــــل تــنــاطــر

ومــــــا تـــبـــطـــل الـــــدمـــــع عــيــنــي

لـــــيـــــل وهنـــــــــــــار بــــغــــيــــابــــك

بـــــويـــــه مــــــا بـــــ ّطـــــل ونـــيـــنـــي

مـــهـــظـــومـــه ابــــقــــه بـــكـــل وگـــت
والــــدمــــعــــه عـــــل وجــــنــــه تــگــت
احتــــــــرت
يــــــا بـــــويـــــه حــــيــــل
ّ

تـــشـــتـــعـــل جـــــمـــــرة حــنــيــنــي

مــــجــــروح  ...داللـــــــي ودامــــــي

مــــجــــروح  ...يـــســـعـــر بـــأالمـــي
مـــــا مـــثـــل اجـــــروحـــــي جـــــروح

بــــنــــتــــك تـــــتـــــمـــــنّـــــه تـــــــروح

 .16ضمني ّ
يـجدي ابضريحك َخل تِهيد الروح
ضمني يـجدّ ي ابرضحيك َخل ِتيد الروح

َخل دمع عيني يـجف وتستريح الـروح
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َخله گـلبي ال يـون وال يعـرف الـنوح
َ
وخل جفن عـيني ينام وال علـيه ايلـوح

وال يعرف الـ َهم وال يتزاحم ويا جـروح
حلم وبصخرة أجفانـي من الحزن مذبوح

نام  ...يا جفني يـم گـرب النبي واهتنّه

ـزود ال ّلـيله ابـمعينك مـنَّه
نام  ...واتـ َّ

َـــــــم
ن
َــــــــــــم يـــــــا جــــفـــــــــنــــي ن ْ
ْ

بـــــــــس أنــــــــســــــــى الــــهــــضــــم

لـــــــــحـــــــــظـــــــــة غـــــــفـــــــوتـــــــي

وهمي واقف وياي
يمه ّ
 .17واقف على قبرك يا ّ
واقف عىل قربك يا ّيمه و ّمهي واقف وياي

ضميني بحضنك قبل تذبحني اعداي
ّ

مايش بطريق املوت وهذا آخر وداع

وأظ ــن روح ــي يــا يـ ّـمــه تــنــازع نــزاع

تعبان من جور الدهر ما غفت عيناي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ّيمه بأمان اهلل يمكسورة األضــاع

 .18صاح احسين يا فاطمة ّ
ارتدي
صاح احسين يا فاطمة ارتــدّ ي

وين المدينة ووين أرض الغاضر ّيه

إرتــــدّ ي للمدينه وطــن جــدّ ي

أودي ــل ــك عــلــي ابــنــي وكــبــدي

وال بــد مــا يجي يـ ّـمــك امخ ّبر

ظ ـنّــت فــاطــمــة النــهــم يجوها

أخوها والبطل عمها المشكر

ر ّدت للمدينة وســـار أبــوهــا

 .19وين الذي ياخذلي كتاب
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انـــه الــعــزيــز دارت عــلــيــه الــدن ـ ّيــه

وظلت ترگب عمها وأخوها

ويــــــن الــــــــذي يـــــاخـــــذيل ك ــت ــاب بـــيـــه الــــبــــواكــــي وبــــيــــه ال ــع ــت ــاب

ودوا شــنــهــو األس ــب ــاب
لـــلـــخـــ ّلـــوا عــــيــــوين عــــى الـــبـــاب مـــا ع ــل ـ ّـي َّ
احــــســــب مــــ ّيــــة حــســاب مـــــدري اشـــصـــار بــهــلــي الــغــ ّيــاب
ظ ــل ــي ــت
ّ
لــــحــــدّ يــــلــــوم الـــقـــلـــب لـــــو ذاب

ّ .20
تقله كلكم اتغيبون

تــــقــــ ّلــــه كــــلــــكــــم اتـــغـــيـــبـــون

وابــــگــــا بـــهـــا الــــوطــــن وحــــدي

مـــــــــــايل حــــــيــــــل فـــــرگـــــاكـــــم

او ذاب امــــن الـــحـــزن كــبــدي

يــــــبــــــويــــــه عـــــــــــاد خــــ ّلــــيــــي

عـــبـــد الــــلــــه الـــطـــفـــل ع ــن ــدي

بــــلــــكــــن يـــــــــرد وحـــشـــتـــكـــم

او يــســلــيــنــي اعـــلـــى فــرگــتــكــم

اخـــــــــاف اتــــــطــــــول غــيــبــتــكــم

او تــبــگـــــه دمــعــتــــــــي تــجـــــري

وال يـــنـــگـــطـــــــع مـــجـــــــــــراهـــــــا
يــــگــــ ّلــــلــــهــــا عـــلـــيـــلـــه انـــتـــي
وخــــــاف امـــــن ال ــت ــع ــب ي ــاذي ــك

يـــبـــويـــه او خـــطـــر مـــســـرانـــه

ِ
خـــــــــذنـــــــــاك ويــــــانــــــه
لــــــــو

متّـــــــي اهــــنــــا او بــــعــــد ا ّيـــــــام

او ّديـــــــــلـــــــــك الــــريــــحــــانــــه

ّ
يـــــتـــــأل
گــــلــــبــــي اعـــــلـــــيـــــك

لـــو شـــــفــتــك ابــهـــــا الــحــالـــــــــــه

جيــــيــــبــــك والـــــشـــــمـــــل يــلــتــم

گــــلــــبــــك ال يــــضــــل مــهــتــم

اوروحــــــــــي الـــــحـــــزن يــعــاهـــــا
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طوح الحادي والظعن هاج ابحنينه
َّ .21

طــوح احل ــادي والظعن هــاج ابحنينه وزيــنــب تــنــادي ســفــرة الصعبة علينا
َّ
شمر زنــادك وانشد البيرق يا عباس
صاحت بكافلها شديد العزم والباس
ِّ

كني أعاينها مصيبة تشيب الــراس مــا ظــنــي نــرجــع بجمعتنه المدينة
قلها يزينب هــاج عــزمــي ال ّ
تنخني مــا دام أنــا مــوجــود يختي مــا تذ ِّلين
لـــو تــنــقــلــب شــامــاهتــم والــعــراقــن الطحن جماجمهم وأنا حامي الضعينة
قالت أعرفك باحلرب يا خــوي وايف وقطع الــزنــد هــذا الــذي منه مخافي
الــيــوم بمعزة وبعدكم مــدري شــوايف يــاهــو لــيــرد الخيل لــو هجمته علينه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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علي
 .22يالمدينة رجعتي تصعب َّ

يــــــــــــــاملــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة رجـــــعـــــتـــــي تــــصــــعــــب عـــلـــ َّيـــه
يــــــــــــــاملــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة ظــــــل حـــســـيـــن بــــالــــغــــاضــــر ّيــــه
يــــــــــــــاملــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة رزيــــــــــــة مـــــــا بــــــعــــــدا رز ّيـــــــــه

الليلة الثالثة

الوصول إلى كربالء
ّ
المجلس ّ
األول :الخروج من مكة والوصول إلى كربالء
القصيدة
ِ
ْ ِ
صاح َب
يا
العص ْاستغا َث ْت م ّك ٌة
قـــدْ جــاءهــا ِمــــ ْن ط ـ ْيــبـ ٍـة ُمــتــخـ ِّـو ًفــا
ـــذ ّل ٍ
وأبــــى مــبــايــعــ َة الــــدّ ِعــــي بِ ِ
ـــة
ِّ
ُ
ورجـــا األمـــــا َن بِ ــظِ ـ ِّـل بــي ٍ
ــت ِآم ٍ
ـــن
ْ
ــراق رسـ ِ
ـــل ِ
الــع ِ
وأتــتْــ ُه ِمــ ْن ْأه ِ
ـائـ ٌـل
وأرســـل ُم ْس ِل ًم
فــأجــاب د ْع َ
ــم ْ
ــوت ْ
ـاه ـ ْـم ُم ْ ِ
ق ــدْ بــايــ ُعــو ُه ُم ْ
ــر ًعــا
ـــذ أت ـ ُ
دس مــ َع احلـ ِ
ِ
ـجــيــجِ ِرجــا َل ـ ُه
ويــزيــدُ ّ
لـ ِ
ـكــ ْن هتــ ّيــأ لِـــ ْل ُ
ـــروجِ لِــكـ ْـربــا
ـــخ ُ
وبِــيــو ِم تــر ِو ِ
ـجــيــجِ مــهـ ِ
يــة احلـ ِ
ـاجـ ًـرا
ُ
ْ ْ
نــــادى أال مـــن كـــان فِ ـيــنــا ِ
بــــاذ ًل
ْ
ْ
ــــــــاف بِــــشــــو ٍق والِ ٍ
ِ
ـــــه
إِ ِّن ِل ْس
ْ

فأجابها الـ ِّـس ـ ْبـ ُ
ـحــسـ ْيـ ُن ُمل ِّبيا
ـط الـ ُ
ـاة ولِــلـ ّـشـ ِـريــعـ ِـة ِ
جـــور ال ـ ُّطــغـ ِ
حاميا
َْ
ــهــادة ِ
ِ
ْ
ــــزا بِ ّ
دامــيــا
ــالــش
واخـــتـــار ِع ًّ
ــتــجــيــرا ِ
فـــأقـــام فِ ِ
ـــيـــه مــس ِ
داعــيــا
ً
ُ ْ
تـــدْ ُعـــوه أ ْن أ ْق ِ
ــــــد ْم إِلــ ْيــنــا والِــيــا
ُ
ُمــتــث ـ ِّب ـ ًتــا ِمــــ ْن حــالِ ِ
كـــي يـ ْـأتِــيــا
ــم ْ
ــه ْ
ـــــــرع إِلــي ــن ــا سـ ِ
ـاعــيــا
فــأجــابــه ْأس ِ ْ ْ
ِ
كــي ي ْق ُت ُلوا ِس ْب َط الــرسـ ِ
الهاديا
ـول
ّ ُ
ْ
مـــة مــك ٍ
ــظ حـــر ِ
ِ ِ ِ
ّــة ُمــتـ ِّ
ـوخــيــا
ولــحــ ْف ُ ْ
ـراق ولِــلـ ّـشــهـ ِ
ـادة ِ
قصد ال ـ ِـع ـ َ
راجــيــا
ِ
ـب نـ ِـد ِائــيــا
ـجــا بِـــصـــدْ ٍق ف ـ ْل ـ ُيــلـ ِّ
ُمــهـ ً
ـضــي لِــلـ ّـشـ ِـريــعـ ِـة فـ ِ
ولــســوف أ ْقـ ِ
ـاديــا
ْ
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(شعبي)
شــــــــــال حـــــســـــن مـــــــن ط ــي ــب ــه وقـــــلـــــبـــــه زايـــــــــــــد الــــهــــيــــبــــه
وزيــــــــنــــــــب طــــلــــعــــت هبـــيـــبـــه وابــــــــــو فـــــاضـــــل ال ــي ــح ــم ــي ــه ــا
قــــصــــد كـــــربـــــا ابـــــيـــــا حـــالـــه دمـــــعـــــه عــــلــــى الـــــوجـــــه ســـالـــه
يـــــــــــــدري هـــــــنـــــــاك قـــــتّـــــالـــــه وبــــــعــــــد لــــعــــيــــالــــه ي ــس ــب ــي ــه ــا
والــــحــــر
يـــــســـــبـــــي عـــــيـــــالـــــه اخلــــــــــدّ ر وتـــمـــشـــي بـــالـــشـــمـــس
ّ

وعــــلــــيــــهــــا الــــــنــــــاس ت ــت ــفـ ـ ّك ــر وزجــــــــــر تـــــالـــــي الـــيـــبـــاريـــهـــا

المصيبة

ِّ
ّ
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بلغ الحسين ّ Q
أن يزيد أمر عمرو بن سعيد بن العاص األشدق

سرا ،وإن لم
على
ّ
الحج ،وأوصاه بأن يقبض على الحسين ًّ Q
فدس بين الحجيج ثالثين ً
رجل من شياطين بني
يتمكّن منه يقتله غيلةّ ،
أم ّية ،وأمرهم باغتيال الحسين  Qولو كان متع ّل ًقا بأستار الكعبة.

ً
اإللهي ،وبعد
امتثال لألمر
فعزم على الخروج من مكّة إلى العراق
ّ
الحجة بوجود الناصر هناك وخشي ًة من استباحة حرمة البيت
قيام
ّ
الحرام والبلد الحرام بسفك دمه الطاهر الحرام في الشهر الحرام.

عمه عبد الله
فجاءه الناصحون ليثنوه عن ذلك ،ومن بينهم ابن ّ

العم ،إنّي أعلم أنّك ناصح
بن الع ّباس ،فقال له الحسين  :Qيابن ّ
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مشفق؛ ولكن قد أزمعت وأجمعت على المسير ،وهذه كتب أهل
علي إجابتهم ،وقام لهم العذر عند الله
الكوفة ورسلهم ،وقد وجبت ّ

العم ،ما تقول في قوم أخرجوا ابن
ثم قال  :Qيا بن ّ
سبحانهّ ،-بنت نب ّيهم من وطنه وداره وقراره وحرم جدّ ه ،وتركوه خائ ًفا مرعو ًبا ال

يستقر في قرار ،وال يأوي إلى جوار ،يريدون بذلك قتله وسفك دمائه،
ّ
لم يشرك بالله شي ًئا؟! فقال ابن ع ّباس :ما أقول فيهم ّإل أنّهم كفروا

ثم قالُ :جعلت فداك يا حسين! إن كان ال بدّ من السير
بالله ورسولهّ ،
إلى الكوفة ،فال تسر بأهلك ونسائك.

العم ،إنّه ّن ودائع رسول الله  ،Pوال آمن عليه ّن
فقال :يابن ّ
أحدً ا ،وه ّن ال يفارقنني.

يقول ابن ع ّباس :فسمعت باكي ًة من وراء الحسين تقول :يابن
ع ّباس ،أتشير على شيخنا وس ّيدنا أن يخ ّلفنا هاهنا ويمضي وحده؟!

ال والله ،بل نحيا معه ونموت معه ،وهل أبقى الزمان لنا غيره؟! فبكى
علي فراقك يابن
ابن عباس بكا ًء شديدً ا ،وجعل يقولّ :
يعز -واللهَّ -

العم!
ّ

نعم أ ّيها المؤمنون رحل الحسين  Qعن مكّة في الثامن من ذي

حجه إلى أرضه الموعودة ،إلى تلك البقعة المباركة
الحجة ،قبل إتمام ّ
ّ

التي قدّ سها الله ورفعها على بق ّية أتربة الجنّة ،وهي تتفاخر يوم القيامة،

اختصها الله بجسد س ّيد الشهداء أبي عبد الله
وتقول :أنا التربة التي
ّ
الحسين .Q

ــــول بِ َ
ـــا ُق ِ
َـــر َب َ
ـــــأ ِّي َو ِســي ـ َلـ ٍـة
َفــ َيــا ك ْ

نعم ،مضى اإلمــام

Q

ِ
ِ
الس ْب ُط َم ْض َج َعا
ت ََو َّس ْلت َحتَّى اخت ََارك ِّ

إلــى كربالء التي مـ َّـر عليها األنبياء
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 ،Rوبكوا فيها على الحسين  ،Qوقــد ورد عن عيسى
 Qأ ّنــه قال مخاطبا أرض كربالءِ :
فيك ُيد َفن القمر األزهــر.
ً
مر بكربالء بعد عودته من ص ّفين ،وبكى هناك
أمير المؤمنين َّ Q
ُ
مناخ ركابهم ،وهاهنا موضع
حتّى عال صوته ،وهو يقول :هاهنا

محمد ُ Pيقتلون ،تبكي
رحالهم ،وهاهنا مهراق دمائهم ،فتي ٌة من آل ّ
عليهم السماء واألرض!

لما وصل اإلمام الحسين  Qإلى أرض كربالء ،قيل :لم
لهذاّ ،
ُ
ُ
أيضا،
يخط الجواد خطوة واحدة ،بدّ له الحسين  ،Qفلم
يخط ً
فنزل الحسين  Qعن ظهر جواده ،وسأل أصحابه :ما اسم هذه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أرض الطفوف ،قال :وهل
ُسمى َ
ُسمى الغاضر ّية ،ت َّ
األرض؟ قالوا :ت ّ
اللهم إنّي أعوذ بك
ُسمى كربالء؛ فقال :Q
ّ
لها اسم آخر؟ قالوا :ت َّ
من الكرب والبالء!

(لحن الفراق)
كــربــاهــاي آه يــا أرض الــغــارض ّيــه

كــربــاهــاي جــيــنــا والــعــبــرة جــر ّيــه

كـــربـــاهـــاي ي ــن ــزل مــصــابــك عــلـ َّيــه

لما نزل الحسين  Qأرض كربالء ه َّبت ريح
يقول أحد العلماءّ :

ضربت وجوه أهل البيت ،فأقبلت زينب Oإلى أخيها الحسين
Q
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وقالت :أخــي ،لقد انقبض قلبي من هــذه األرض! فأخذ

الحسين  Qبيدها إلى موضع في كربالء ،وقال :أخ ّيه زينب ،هاهنا
مصرعي ،فصاحت واأخاه! واحسيناه! ومن َث َّم أخذ بيدها إلى موضع

آخر ،وقال :أخ ّيه ،هاهنا مصرع أخي أبي الفضل الع ّباس ،فصاحت:
واأخاه! واع َّباساه!

كربال يعني ركــض فــوق الــراب

كربال يعني مصاب بصف مصاب

ك ــرب ــا يــعــنــي أمل يــقــطــع الــــروح

كربال جروح وجــروح وبس جروح

كـــربـــا يــعــنــي مـــــرا ثــكــلــى تــنــوح
الــيــمــه ذبــيــح
ك ــرب ــا يــعــنــي أبــــو
ّ

كــربــا يــعــنــي مـــرا تــقــوم وتطيح

كــربــا يعني جــريــح بصف جريح
ومن تطيح يحل على الناس العذاب

كــربــا يعني طــفــل خــايــف هــواي

اليـــذ بــأ ّمــه وهـــي مــشــدوهــة راي

كــربــا عــبــد اهلل ظــامــي يــريــد مــاي
كـــربـــا يــعــنــي شــبــيــه املــصــطــفــى

ـروى بــدمــا نحر المصاب
تــالــي يــتـ ّ
يعالج بــروحــه وبــدر وجهه انطفى

ويـ ّـمــه ابـــوه يصيح عــالــدنــيــا العفا

بعد عينك يــا علي يابن األطياب

ك ــرب ــا يــعــنــي وفــــا م ــال ــه حـــدود

يعني رايــة ويعني غيرة ويعني جود

كـــربـــا كــ ّفــيــن مــقــطــوعــة وعــمــود
كـــربـــا يــعــنــي بـــنـــات مـــد ّلـــات
فــاطــمــة تــقــول لــرق ـ ّيــة حــســن مــات

ومن بعد والدهن صفن متح ّيرات

صــوبــوه بسهم بــيــه ث ــاث شعاب
ّ

هذه كربالء ،وهكذا وصلت زينب Oإلى كربالء؛ الحسين عن

يمينها والع ّباس عن شمالها ،وبق ّية أوالد بني هاشم ،ولكن من الذي

كان مع زينب يوم خرجت من كربالء في اليوم الحادي عشر ،خرجت
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من كربالء وليس معها أحد ،واألعظم أنّها تركت أخوتها على تراب

مروا على الحسين Q
كربالء بال غسل وال كفن وال دفن! ولهذا لما ّ

عند خروجهم ،أرادت زينب أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة ،فقال

عمة ،زينب ارحمي حالي! إذا رميت
لها اإلمام زين العابدين ّ :Q
ِ
بنفسك ّ
أخاك من على ظهر الناقة.
فإن النساء سيرمين بأنفسهن ،و ّدعي
نــــايــــم أخـــــ ّيـــــي شــــلــــون ن ــوم ــه

عـــــريـــــان ومـــســـ ّلـــبـــة هـــدومـــه

وحـــــــر الـــشـــمـــس غــــ ّيــــر رســـومـــه
ّ

أنــخــى وبــالــنــواخــي راح صــويت

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ِ
ــمــعــونِّــي ويــغــضــون اخــوتــي
ِيــس ْ

أنــــا تــمــنّــيــت هــــذا الـــيـــوم مــوتــي

ثم جعلت تطيل النظر إلى جسد
قيل :طأطأت برأسها إلى األرضّ ،

الحسين  ،Qوقالت :أخي أبا عبد الله ،أستودعك الله السميع

العليم! أخي ،لو خ ّيروني بين المقام عندك والرحيل عنك الخترت
المقام ،ولو ّ
أن السباع تنهش لحمي!
و ّدعـــــــتـــــــك اهلل يــــــا عـــيـــوين

زجـــــــر وخــــــو ّلــــــة الــــيــــبــــاروين

يــــــــــردون عــــنّــــك يــــاخــــذونــــي

أن ــا نــدبــت أخــوتــي وال جــاوبــونــي

يـــــا اهــــــل احلــــمــــ ّيــــة مـــــا جتـــوين

مـــن ايــــد األعـــــــادي تــخ ـ ّلــصــونــي

و ّدعتك اهلل يا غريب املا رشب ماي

يــا نـــور الــعــيــن ســافــرت بيتاماي

يمق ّطع األوصال لو حيصل عىل هواي

أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينه

تق ّلة و ّدعتك اهلل سفريت صعبة وطويلة

يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزيلة

ما حد بقا من عدكم يعقيل نلتجيله

حولت خطابها إلى كربالء:
ثم ّ
ّ

وطـــــــــر الـــفـــجـــر
يــــــا كـــــربـــــا
ّ

ال خـــيـــمـــة ظـــــ ّلـــــت ال ســر

ـس العليل وفـــوق نــاقــة مقيدينه
بـ ّ
ويـــــن انـــطـــي وجـــهـــي لــيــاگــطــر
وتــــدريــــنــــي آنــــــي ا ّم الـــخـــدر

يـــــا كـــــربـــــا وشــــحــــچــــي بــعــد

ال ظـــــل أخـــــــو ال ظـــــل ولــــد

عـــالـــشـــاطـــي مــــطــــروح األســــد

نـــصـــيـــن راســــــــه مـــــن الــعــمــد
ّ

وا ّمـــــــــه تــــــــدوگ يـــــم م ــرع ــة

شــــايــــلــــة چـــــفـــــوف م ــگــ ّط ــع ــة

َيــا ن ِ
ــن بِ ـ َكـ ْـر َبـ َـا َء َه ْــل ِعـنْــدَ ُكـ ْـم
َــازلِ َ

ـــر بِــ َقــت َ
ْــانَــا َو َمــــا َأ ْع ـ َـا ُمـ ـ َه ــا
َخـــ َب ٌ

واعـــــظـــــم م ــص ــي ــب ــة وفـــاجـــعـــة

مــــــوزعــــــة
جــــــ ّثــــــة حــــســــيــــن
ّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثاني :الوصول إلى كربالء والخروج عنها
القصيدة
ـوب أرجــــا َء الفال
هــذا احلــسـ ُ
ـن جي ـ ُ

ـن جــــواد الــســبـ ِ
ـط يــمــي ُم ً
قبل
بـ َ
ُ

ـار ســبـ ُ
متعج ًبا
ـط املصطفى
ِّ
فــيــحـ ُ
األصــحــاب هــذي نينوى
فيجي ُب ُه
ُ

ـــم ح ـ ّطــوا ال ــرح ـ َ
ـال فهاهنا
ُ
نـــاداه ُ
وهــنــا مــقــاتـ ُلـ ُكـ ْـم مجــيـ ًعــا فاعلموا

وكــذلــك األط ــف ـ ُ
َ
ـذبــح هاهنا
ـال تـ ُ

لــلــعــدا بــخــيـ ِ
ِ
ـامــنــا
نـــــار
ُّ
وتـــشـــب ٌ
وهــنــا سـ ُتــســبــى لــلــدعـ ِّـي نــســاؤنــا
ـرب زين ًبا
ُش ـ َّلــت ي ــدٌ ُمــــدَّ ْت لــتـ َ

ِ
وع ـ ِ
المدينة غــاضـ ًبــا قــدْ ُر ِّحــا
ـن
وإذا ِ
الــوقــوف المذهال
ـف
َ
بــه يــقـ ُ

لــوقــوفِ ِ
وعـــن الــمــكـ ِ
ِ
ـان مسائال
ــه

ـوف وكــربــا
والــغــاضــري ـ ُة والــطــفـ ُ

ِ
مغسال
ألــقــى الــشــهــاد َة بــالــدمــاء ّ
ـوف ُتــســفـ ُ
ـك باطال
وهــنــا دمــانــا س ـ َ
ٍ
ذنـــب يقتضي أ ْن تُقتال
مــن غــيـ ِـر

لِــتــهــدَّ بــي ـ ًتــا بــالــفــضــائـ ِ
ـل قـــدْ عال
وت ُ
ُساق ضر ًبا بالسياط على المال

وســكــيــن ـ ًة ْ
والـــربـــاب ثــواكــا
بـــل
َ
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(شعبي)
طــلــعــنــا مـــن املــديــنــة ديــــار أهــلــنــا

وبــــخــــوف ع ــن ــه ــا ب ــل ــي ــل شــلــنــا

ولــــــكــــــربــــــا ّملــــــــــن نــــزلــــنــــا

كــــل مــــن كـــتـــب ل ــي ــن ــا خــذلــنــا

ويـــــــن ابـــــويـــــه يــــشــــوف ذل ــن ــا

مــــن اح ــب ــال ــه ــم بــلــكــت يــحــلــنــا

طلعنا واسياف ذيــك النشامة مش ّغره
حــايــطــيــن ال ــظ ــع ــن قـــــــدّ ام وورا
اشــلــون يــرضــى الــيــوم ار ّد مح ّيره

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أين زيــــنــــب الـــيـــحـــكـــون عــنّــي

ســلــيــت الــمــصــايــب مـــا ســل ـنّــي

نــــزلــــن عــــى عــــيــــوين وع ــمــنّ ــي

عــســانــي مــيــتــة مـــن زغــــر س ـنّــي

مـــصـــايـــب اخـــــوتـــــي دوهـــنـــنّـــي
آنــــــــه ويــــــــــاك يـــــابـــــن ا ّمــــــي
والـــــكـــــرار
وابــــيــــت الـــــزهـــــره
ّ
وراح الـــعـــمـــر ش ــاوص ــف ــل ــك

يــــمــــي
مــــــــا اقــــــــــــدر تــــــــــون ّ
أخــــــــاف تــــــــروح يــــابــــن ا ّمـــــي
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ّ
تــــغــــذيــــنــــا
بــــلــــبــــن واحـــــــــــد
يـــــــابـــــــن ا ّمـــــــــــــي تــــر ّبــــيــــنــــا
تــــقــــضــــت ســنــيــنــه
اشــــــلــــــون
ّ

وهـــــمـــــي
تــــــزيــــــد مـــــصـــــابـــــي
ّ
واظــــــل بـــعـــدك وحــــيــــدة شــلــون

وتــــــتــــــشــــــمــــــت أعــــــاديــــــنــــــا
ّ

ان كــان هــذي كــربــا ب ــروا باليا

نزلوا تــرى الحــت عالمات المنايا

والزم بجانب هالنهر نقيض ظاميا

وتبقى جنايزنا على الغبره سليبه

المصيبة

خرج اإلمام الحسين  Qمن حرم جدّ ه رسول الله  Pملتج ًئا

دس إليه يزيد
إلى حرم الله -تعالى ،-ومع ذلك لم يتركه أعداؤه ،بل ّ

جاسوسا ،وأمرهم أن يقتلوا اإلمام الحسين Q
بن معاوية ثالثين
ً

ولو كان مع ّل ًقا بأستار الكعبة.

أراد اإلمــام الحسين  Qأن يحفظ حرمة هذا الدين وحرمة
ٍ
لثمان مضين من ذي
المكرمة يوم التروية
مقدّ ساته ،لذا خرج من مكّة
ّ
الحجة سنة ستين للهجرة قبل أن يعلم بقتل مسلم ،ألنّه  Qخرج
ّ
من مكّة في اليوم الذي ُقتل فيه مسلم.
لما عزم  Qعلى الخروج إلى العراق ،قام خطي ًبا،
وروي أنّه ّ
ّ
مخط القالدة
فحمد الله وأثنى عليه ،وقالُ :خ ّط الموت على ولد آدم

على جيد الفتاة ،وما أولهني إلى أسالفي اشتياق يعقوب إلى يوسف!
َ
وخ ْي ٌر لي مصرع أنا القيه ،كأنّي بأوصالي تق ّطعها عسالن الفلوات

ً
أكراشا جو ًفا ،وأجربة ُسغ ًبا ،ال
بين النواويس وكربالء ،فيمألن منّي
محيص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رضا الله رضانا أهل البيت ،نصبر على
بالئه ويو ّفينا أجر الصابرين ،لن ّ
تشذ عن رسول الله  Pلحمته ،وهي

تقر بهم عينه ،وينجز بهم وعده ،أال
مجموعة له في حظيرة القدسّ ،
من كان ً
باذل فينا مهجته ،ومو ّطنًا على لقاء الله نفسه ،فليرحل معنا،
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مصبحا ،إن شاء الله تعالى.
فإنّني راحل
ً
بينام السبط بأهله جم ــدًّ ا يف املسري

وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير

إ ّن قـــدّ ام مطاياهم مناياهم تسري

المهر الذي تحت الحسين
ساع ًة إذ وقف ُ

لما وصل أرض كربالء ،تو ّقف جواد الحسين  Qمن تحته ،فنزل
ّ
ً
وشمال ،ولم
عنه وركب آخر ،فلم ينبعث من تحته خطوة واحدة يمينًا
فلما رأى اإلمام
يزل يركب جوا ًدا بعد جواد ،وهو على هذه الحالّ ،
قال لِ َ ِ
األر ِ
 Qذلك األمر الغريب ،قال :يا َقوم ،ما ُي ُ
ض؟ قالوا:
هذه ْ

تسمى نينوى ،قال:
اس ٌم َغ ْي ُر هذا؟ قالواّ :
أرض الغاضر ّية ،قالَ :ه ْل َل َها ْ
اس ٌم
تسمى شاطئ الفرات ،قالَ :ه ْل َل َها ْ
اس ٌم َغ ُير هذا؟ قالواّ :
َه ْل َل َها ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

تسمى كربالء.
َغ ْي ُر هذا؟ قالواّ :

اللهم ،إنّي أعوذ بك من الكرب
فتن ّفس اإلمام الصعداء ،وقال:
ّ
والبالء ،ثم قالِ :ق ُفوا وال تَرح ُلواَ ،فهاهنا و ِ
الله ُم ُ
هاهنا
ناخ ِركابِناَ ،و ُ
ُ َ
َ ْ َ
ّ
ريمنا ،وهاهنا و ِ
الله هت ُْك ح ِ
مائنا ،وهاهنا و ِ
الله س ْف ُك ِد ِ
و ِ
الله َقت ُْل
َ
ُ َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
الله تُزار ُقبورنا ،وبِ ِ
الله َذبح َأ ْطفالِنا ،وهاهنا و ِ
ِرجالِنا ،وهاهنا و ِ
هذ ِه
ُ ُ ُ َ
َ ُ َ
ْ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت ُّْر َب ِة َوعَدَ ني َجدّ ي َر ُس ُ
ف ل َق ْوله .P
ول اللهَ ،وال ُخ ْل َ
احتــر نجيبه
سبط الــرســول بكربال ّ

ونادى اش اسم هالقاع يا ليوث الحريبه

مع نينوى والعقر يا س ّيد السادات

قلهم وقلبه من الحزن يسعر لهيبه

السجاد اسمها الغارض ّيات
قالوا يبو
ّ
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باهلل اش اسمها غري هذي يا صناديد
قلهم إِنِ ْزلوا غري هذي األرض ما ريد

والها اسم عند الخاليق ّ
شط الفرات

قالوا تس ّمى الطفوف وكربال يابن األماجيد
وقــولــوا لزينب تستعدّ لهالمصيبة

فصاحت زينب :وا أخاه وا حسيناه!

ّ
حــــــــــل الــــبــــا أرض املـــــصـــــايـــــب والــــبــــا
يف كــــــربــــــا
رض الــــصــــدور
يف كـــــربـــــا
حــــــــز الــــنــــحــــور يف كــــربــــا ّ
ّ
يف كـــــربـــــا ســــلــــب اخلـــــــدور أرض املـــــصـــــايـــــب والــــبــــا
يف كـــــربـــــا ســــلــــب احلــــريــــم يف كــــربــــا ي ــق ــط ــع ــوا ال ــك ــري ــم
يف كــــربــــا يـــــربـــــوا الــيــتــيــم أرض املـــــصـــــايـــــب والــــبــــا

أقول :إن كانت هذه حالهم يوم نزولهم في كربالء ،فما حال زينب

يوم خروجها منها ،ترى إخوتها ،أوالد إخوتها على رمضاء كربالء،

بال غسل وال كفن وال دفن؟!

مـــــــــــــــــروا عـــــــــى اجلــــــاســــــم وعــــــــــــى الـــــــــثـــــــــرى نـــــايـــــم
ّ

نـــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي هـــــاشـــــم خـــــــلـــــــهـــــــم يــــــــز ّفــــــــونــــــــه
مـــــــــــــــــــروا عــــــــــى األكــــــــــر وعــــــــــى الــــــــثــــــــرى مــــعــــ ّفــــر
ّ
نــــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي حـــــيـــــدر خــــــلــــــهــــــم يـــــشـــــيـــــلـــــونـــــه
مــــــــــــــروا عـــــــى الـــــعـــــ ّبـــــاس جـــــــــــ ّثـــــــــــة بـــــــــــــا راس
ّ

شـــــلـــــون الـــــصـــــر يــــــا نــــاس نــــــــمــــــــي وختــــــــ ّلــــــــونــــــــه
مــــــــــــروا عـــــــى ابــــــــــن ا ّمـــــــي وعـــــــــــى الــــــــثــــــــرى مــــرمــــي

عـــــمـــــي خــــــلــــــهــــــم يـــــشـــــيـــــعـــــونـــــه
نــــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي
ّ
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مـــــــــــــروا عـــــــى الــــعــــطــــشــــان وعــــــــــى الـــــــثـــــــرى عـــــريـــــان
ّ
نــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي عــــــدنــــــان خــــــلــــــهــــــم يــــــدفــــــنــــــونــــــه

ترمي بنفسها من على ظهر ناقتها ،فناداها اإلمام
أرادت Oأن
َ

عمة زينب ،ارحمي حالي ،ارحمي ضعف بدني ،و ّدعي
ّ
السجادّ :
ِ
أخاك من على ظهر الناقة ،قالوا :فجعلت تطيل النظر إليه...
مـــروة
خــويــه ال تــقــول مــا عــنــدك ّ

قــــوة
أنـــــا مــــأخــــوذة يــــا ح ــس ــن ّ

وال تقول يا اختي ض ّيعتي األخـ ّـوة
ســـوه
وتـــــدري الــشــمــر بــ ّيــه اش ّ

تـــلـــوه
ســــوطــــه عـــلـــى مـــتـــونـــي
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وكأنّيبهاتلتفتإلىكفيلها،إلىأخيهاأبيالفضلالعباس،عاتب ًةنادب ًة!

يــــعــــ ّبــــاس ج ــب ــت ــن ــا قــــــوم ردنـــــا

مــهــي مــنــاســبــة نــمــي لــوحــدنــا

ل ــع ــن ــد الـــمـــديـــنـــة حـــــرم جــدنــا

وم ــه ــي مــنــاســبــة ال ــغ ــرب ــة تــردنــا

(لحن الفراق)
يا بو فاضل احرتقت اخليمة وعبايت

يــا بــو فــاضــل حــايــره آن ــا وخــواتــي

يا بو فاضل يا األخــو ضاعت حياتي
يقولوا صربي والصرب من وين أجيبه

يقولوا صبري اشحاله الفارق حبيبه

يقولوا صبري المد ّلله صــارت غريبه
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أويــــاه يــا كــربــا أويــــاه يــا كــربــا أويــــاه يــا كــربــا أويــــاه يــا كربال

جــيــت عــاهلــودج حيــرســوين األهــل

مــا يــضـ ّـل عــنــدي حمــامــي مــا ّ
يضل

بالخدر والصون صرت اروع مثل

بيك اعــوف حسين وعـ ّبــاس البطل

ِو ِيــــــســــــبــــــيــــــنــــــي حــــرمــــلــــه

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

شلون ســر الــزهــرا تــرضــوا يسلبوه

متني بــالــســوط األعــــادي يرضبوه

شلون يذ ّلوا اللي علي حيدر أبوه

آنـــا ســتــر الــلــه وعــجــيــبــه مــا رعــوه

ســــــــبــــــــ ّيــــــــه ومــــــكــــــ ّبــــــلــــــه

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال
أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال
كــربــا خــيــامــي حترقيها اشعجب
لــو نسيتي وي ــا الــنــبــي لينا َنـ َـســب

ولليسر أمــشــي سب ّيه شــي السبب

آنـــا عــنــدي ويــــاك لــكــن فــد طلب

تــــــســــــتــــــريــــــنــــــي بـــــالـــــفـــــا

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال
أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

ِ
ـت
ـب ومـــ ْن قــبـ ُـل كــا َنـ ْ
هـــذه زيــنـ ٌ

بـ ِـفــنــا ِ
ُ
ُـــح ُّ
الــرحــال
ـــط
دارهـــــا ت َ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثالث :الوصول إلى كربالء والعودة يوم األربعين
القصيدة
ِ
املـــنـــون مت ـ َّهــلــوا
راحـــلـــن إىل
ي ــا
َ

تسح دمو َعها
ـار غـ ْ
ـدت ُّ
هــذي الــديـ ُ
أ ُت ــرى يــعــو ُد بِـنَــا الــزمــا ُن ونلتقي؟
يــا ِ
ـن أرى الـنِّــيـ َ
رت
تسم ْ
راحــلـ َ
ـاق َّ
ـت يــظـ ّلـ ُلــهــا الــكــفــيـ ُـل بــرا َي ٍــة
ظــع ـنَـ ْ
يف عــيــنِـ ِـه الــي ــرى تــســر حمـ ِ
ـامـ ٌـل
ُ
ُ
ـال مـ َ
إِ ْن مـ َ
ـال الق ْل ُب َع ـ ْن خفقانِ ِه

هم
ـــاس َ
ع ّب ُ
ليت تــرا ُه ساع َة خي ُل ْ
بــالــن ِ
ـب
أحـــر َقـــ ُه الــلــئــيـ ُـم وزيــنـ ٌ
ّــار ْ

عثرت أمــا َم ِّ
ــي َمروع ٌة
ْ
الش ْم ِر ْ
وه َ
مهام قسى َ
ـن َبشت ِْمها
ذاك الــلــعـ ُ

أســفــي عليها بــعــدَ َفــ ْق ِ
ــد ِ
كفيلها
َ ْ
ـــو يشدُّ ها
يبكي عليها احلــبـ ُـل ْ
وه َ

مـن ل ْل ِ
مدينة ب ْعدك ُْم إِ ْن ْترحلوا؟!
َ ْ
ِ
وتــس ُ
ــأل
آهــــات
وتــجــر
َ
الـــــــو َدا ِع ْ
ُّ

ــــو ُل؟
أ ْم إنَّـــ ُه الــسـ َفـ ُـر البعيدُ األ ْط َ
في ِ
ُ
يحصل؟
درت ما
أرضها! أ َف َه ْل ْ
ِ
جــناحها يتـظ َّل ُل
تحت
الكــو ُن
َ
ْ
ُ
محمل!
لزينب
ويسير في ال ُيمنى
َ
ُ
ٍ
عجـل إل ـ ْيـ ِـه ُيعــدِّ ُل
فدنـا عــلى
هجم ْت على ِخي ِم الر ِ
سالة ت ُْش ِع ُل
َ ِّ
َ َ
ـت أمـــا َم الظالمي َن ُت ـ ْهـ ُ
ـرول
خــرجـ ْ
ُ
يــتــزلــزل
فــاهــتــز وادي ك ــرب ــا
َّ

لــكــ َّن شــ ْت ـ َـم األ ِّم ال ُيــتــحـ َّـمـ ُـل!
أضحت على ُعج ِ
ف المطايا ت ُْح َم ُل
ْ
ْ
ودمــــو ُع نــا َقــتِــهــا الــهــزيــلـ ِـة ُتــهـ َـمـ ُـل!
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(شعبي)
وصـــــلـــــنـــــا كـــــربـــــلـــــه خيـــتـــي

رقــــــ ّيــــــة هــــنــــانــــه نــــزلــــوهــــه

انــقــبــض گــلــب الــعــقــيــلــة ابــســاع

مـــــن گـــــالـــــوا اســــــم هـــالـــگـــاع

واخـــــــيـــــــام احلــــــــــرم عــــ ّبــــاس

شـــــافـــــت بـــــاخلـــــيـــــال ادمــــــــوم
شـــافـــت چــــن ســكــيــنــة اتــصــيــح
واچــــــفــــــوف الـــبـــطـــل عـــ ّبـــاس

واألكــــــــــبــــــــــر يــــنــــصــــبــــوهــــه

وع ــط ــش طــفــلــة وگ ــل ــب مــرتــاع
يــــبــــويــــه ســــ ّلــــبــــولــــي اقــــنــــاع

ابـــســـيـــوف ال ــن ــي ــب ــة گــطــعــوهــه

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

شــــافــــت چ ــن ــه ــه خ ــي ــم ــة ونــــار
شــــــ ّبــــــان اعـــــــى حــــــر ارمـــــــال

شـــــافـــــت ثــــكــــى عــــاجلــــمــــرات
جـــســـام
تــــنــــادي ابــــصــــوت يــــا ّ

وصـــــريـــــخ أطـــــفـــــال ت ــت ــچ ــوه

تــــتــــلــــوه
مـــــــن الـــــطـــــعـــــنـــــات
ّ
بــــــالــــــه ِ
ِ
گــــــوه
ــــــدم
تــــحــــمــــل
ّ
عــــــمــــــاتــــــك يـــــضـــــربـــــوهـــــه

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

تــــديــــر الــــعــــن َلـــنـــهـــه اتـــشـــوف

رضـــيـــع امـــــن ال ــع ــط ــش يــنــحــب

وســــاعــــة اتــــشــــوف عــالــرمــضــاء

اتـــخـــضـــب
شــــيــــب الــــطــــاهــــر
ّ

عــــــى مــــتــــن األبـــــــــو ذبــــحــــوه
ال ــع ــزي ــز احـــســـن جــثــتــه اهــنــاك

مــــــن دم رگــــبــــتــــه يـــشـــرب
زلــــــــم واخـــــــيـــــــول رضــــوهــــه

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه
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گـــــامـــــت حتــــتــــســــب وتــــگــــول

يــــــمــــــه زهـــــــــــرة حـــضـــريـــنـــي
ّ

مـــــــا امحـــــــــل قـــــهـــــر وامهـــــــــوم
ِدنَــــــــت مــــن احلـــبـــيـــب احــســن
هـــــاي الــــگــــاع بــيــهــه امـــصـــاب

(أبو ّ
ذية)

تـــــگـــــلـــــه يــــــانــــــظــــــر عـــيـــنـــي
وبــــيــــهــــه اخــــتــــك يــســلــبــوهــه

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

الــلــيــايل اعــلـ ّيــه بالكلفات خيامت

تــرا يل ابكربله مــو بــس خــي مات

المصيبة

وآنـــــــــــه الـــــبـــــ ّيـــــه كـــافـــيـــنـــي

وال بــ ّگــت إلــ ّي ــه ال ــن ــار خيمات

گــظــوا كــلــهــم اخــوتــي ع الــوط ـ ّيــه

مر بمنزل
لما خرج الحسين  Qمن مكّة
ّ
متوج ًها إلى الكوفة ّ
ّ

والح ّر يسير إلى
يسمى بقصر بني مقاتل ،وكان ركب اإلمام يسير
ُ
ّ
جانبه بألف فارس حيث كان عبيد الله قد أرسله ليض ّيق على الحسين
ويجعجع به ...فبينا القوم يسيرون إذ خفق الحسين  Qبخفقة،
ثم قال :إنّا لله وإنّا إليه راجعون ،والحمد لله
وهو على ظهر جوادهّ ،
مم حمدت
ّ
علي األكبر ،فقال له :أبهَّ ،
رب العالمين ،فأقبل عليه ولده ّ

بني ،إنّي خفقت خفقة ،فع َّن لي فارس وهو
الله واسترجعت؟ قال :يا ّ
علي بن الحسين :أفلسنا
يقول :القوم يسيرون والمنايا تسير بهم ،فقال ّ

الحق؟ قال :بلى ،والذي إليه مرجع العباد ،قال :أبه ،إذا ال نبالي
على ّ
أن نموت مح ّقين ،فقال الحسين  :Qجزاك الله خير ما جزى ولدً ا
عن والده!

وعندما وصل إلى عذيب الهجانات ،قال ألصحابه :من منكم
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عدي :أنا يابن رسول
يعرف الطريق على غير الجا ّدة؟ فقال الطرماح بن ّ

الله ،فقال الحسين  :Qسر على بركات الله ،فأخذ الطرماح بزمام
الناقة ،وأنشأ يقول:

ِ
ِ
ــي ِمــ ْن َز ْج ِ
ـــر ْي
َيــا َنــا َقــتـ ْـي َل َ ْت َــزع ْ
ــــر ركْـــــب ٍ
ـــــان َو َخ ْ ِ
بِ َ
ـــــــر َســ ْف ـ ِـر
ــــخ ْ ِ ُ َ
ال ـ َّـس ــا َد ِة الــبِ ـ ْيـ ِ
ـــو ِه الـ ُّـز ْهـ ِـر
الـــو ُج ْ
ـض ُ
ــــن بِ ــال ـ ُّـسـ ـ ُي ـ ْـو ِف الــ ُب ـ ْ ِ
ألــــض ِ
ـر
ــــاربِ ْ َ
َّ
َأم ِ
ـــــد ْد ُحـ َـس ـ ْي ـنًــا َســ ِّي ـ ِـدي َبــال ـنَّـ ْ ِ
ـر
ْ

ِ
ــو ِع ال َف ْج ِر
َوا ْم ــض ـ ْـي بِـنَــا َق ـ ْبـ َـل ُطــ ُل ْ
ـــــو ِل الــلــه َأ ْه ِ
ــــل ال ـ َفـ ْ
ـخـ ِـر
إِ َلــــى َر ُس ْ

ألــ َّط ِ
ــاعــنِــ ْي ِ
ـــالـــر َمـــاحِ الـ ُّـسـ ْـمـ ِـر
ــن بِ ِّ

َيـــا َمـــالِ َ
ـــك الــنَّــ ْفــ ِع َمــ ًعــا َوال ـ ُّـض ـ ِّـر
َع ـ َلــى الــ ُّطــ َغ ِ
ــاة ِمـــ ْن َب ـ َقــا َيــا الـ ُكـ ْفـ ِـر

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ولم يزل ركب الحسين  Qيسير ،وإذا بجواده يقف عن المسير،

ركابنا ،هاهنا تُسفك دماؤنا ،هاهنا والله تُقتل رجالنا ،هاهنا والله تُذبح
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ف َينْ َع ُاه ْم َو ْيدْ ُع ْو َو ُي ِش ْير
َوإِ َذا ال َهاتِ ُ
ِ
الح َس ْي ْن
َسا َع َة إِ ْذ َو َق َف ال ُم ْه ُر ا َّلذ ْي ت َْح َت ُ

فنزل عنه وركب جوا ًدا غيره فلم يسر ،فبعثه فلم ينبعث ،وزجره فلم

ينزجر ...فالتفت إلى أصحابه ،وقال :ما اسم هذه األرض؟ قالوا:
ُسمى نينوى...
أرض الغاضر ّية ،قال :هل لها اسم غير هذا؟ قالوا :ت ّ

تسمى
العقر ...شاطىء الفرات ،قال :هل لها اسم غير هذا؟ قالواّ :
كربالء ،فقال  :Qأرض ٍ
ثم قال :انزلوا ،هاهنا مناخ
كرب وبالء! ّ
أطفالنا ،هاهنا والله تُزار قبورنا ،وبهذه التربة وعدني جدّ ي رسول الله
ف لقوله...
وال ُخ ْل َ
الس ْب ُط بِ َأ ْه ِل ْي ِه ُ ِمــدٌّ ِف
َب ْين ََم ِّ

إِ َّن ُق ــدَّ ا َم َم َطا َي ُاه ْم َمنَا َي ُاه ْم

ا َمل ِس ْ ْي
ت َِس ْ ْي

َفـعـ َـا ص ـهــو َة َث ٍ
ــان َفـ َـأ َبــى َأ ْن َيـ ْـر َحـ َـا
َ َ ْ َ
ِق ْي َل َهـ ِـذي َكـ ْـر َبـ َـا ٌء َقـ َ
ـال َكـ ْـر ٌب َو َبـ َـا

و ِب ِ
ــذ ْي م ْيتَم األَ ْز َواجِ ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجها
َ ُ
َ َ
اإل ْش ِاق َع ْن َأ ْبر ِ
اجها
َو َ َتـ َ
َ
ـاو ْى َأن ُْج ُم ِ َ

كــأ ّنــي بــاالمــام الحسين

Q

زينب :O

ِ
الرض احلــز ْن جينا
زينب
ُخويه يا
ْ
يــم ِ
اخلـــدر ْخيــتــي هبالبقعة مدفنْنَا
َّ
اص ِبي ِ
ِ
الزهره ُأ ْمنا
يبعد
الروح أبد َا َع ِة َ
ْ
ْ
ـاس ِم ـ ْن ِتلگيه امگ َّطعه ِإدينه
وعــبـ ْ
م ـن تن ُظري جثتي ياخويه م ِ
رم َّيه
ْ
َ
داري ِ
اخلد ْر ُخويه وعينِ ْچ عىل ار ْق َّيه
ْ
خايف جتي لِينَه
لچ ْل
ْ
والليل لو َچ َ

ِ
الرض احلــز ْن جينا
زينب
ُخويه يا
ْ
يــم ِ
اخلـــدر ْخيــتــي هبالبقعة مدفنْنَا
َّ
اصربي ِ
الزهره
يبعد الــروح ا ْبدا َع ِة َّ
وعباس ِم ـ ْن تِ ْل ِگيه امگ َّطعه ادينه

َفدَ َعا فِ ْي َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ُم َما َه ِذي ال َف َل؟

َخ ِّي ُم ْوا إِ َّن بِ َه ِذي األَ ْر ِ
ض َم ْل َقى ال َع ْسك ََر ْي ْن
َوبِ َه ِذ ْي ت َْشر ُب األَ ْب َط ُال ِم ْن َأ ْو َد ِ
اج َها
َ
ات فِي َثرى البو َغ ِاء محجوب ِ
َغ ِائب ٍ
ات َب ْي ْن
ْ َ َْ َ ْ ُ َْ
َ

صــار يخاطب أخته الــحــوراء
ثياب السود ِ
َح ْضري ِ
البسيهم اعلينه
ْ
ْو َو ِ
يچ ُ
ياخويه واتْمنى
اوص ْ
اج ْب ع َّليه ِّ

ســاع ـ ْة تشوفينا م ــح ــزوز ْة ُر َگــبـنْــا
الــسـ ِـهــم َلت ِْج ِ
متوسط ْبعينَه
يسيه
ِّ
َّ
خايف على َگلبِ ْچ التن ُظري ال َّيه
ْ
ِام ْس ِحي َد ْم َعتْها مـ ْن تِ ِ
بچي اعل َّيه
واحنَه ِج َث ْث عالگ َا ْع بالدِّ ما ا ْم َغ ْسلينه
ثياب السود ِ
َح ْضري ِ
البسيهم اعلينه
ْ

ْو َو ِ
يچ ُ
ياخويه واتْمنى
اوص ْ
اج ْب ع َّليه ِّ
ِ
ـزوز ْة ُر َگ ْبنا
ـحـ َ
ُأمنا ساع ْة تشوفينا مـ ْ
ـوســط بعينه
الــســهــم لتجيسيه مــتـ ّ
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(أبو ّ
ذية)
ِ
ِ
سنا(عائالتنا)
مشىالوايلبجمي ِعاه َله َو ْ
ِ
سنا(سبينا)
ِْ
اح َله ْاشلون م ْق َت ْلكُم َو ْ

ِِ
يلي ِي ْح ِدي بِ ْض ُعوني َو ِس ْرنا (مشينا)
وكف ْ
واســيــر اويــــه ِ
ِ
الــعــدا ُخــويــه ِسب ّيه
ْ َْ

ّ
كأني بزينب تجيب أخاها (لحن الفراق)

ِ
ارض لِــــ ْطــــ ُفــــوف
هــــــــــــــــــــا َيُـــــــــــــــــويـــــــــــــــــه هـــــي ِهـــــ َّيـــــه

هـــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــويــــــــــــــه ِج ــس ــم ــك تْـــ َگـــ ْطـــعـــه بــالــســيــوف
ِ
ِ
هــســه مــاشــوف
هـــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــويــــــــــــــه
امــــن الــ َقــ َهــر مــــ ْن َّ
ِ
ِّ
وحـــــدي
ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي حيــــــســــــن شـــلـــون ا َظــــــل لــلــظِــيــم
ِگ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي حيــــــســــــن اب ِ
ِّ
ــــقــــي دمـــعـــاتـــي اعـــلـــى َخـــــدِّ ي
ِگ
ْ
احـــــ ْلـــــ َف ْ
ِّ
ـــــك ا ْبــــهــــاديــــنــــا جــــدِّ ي
ِگ
ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي حيــــــســــــن َ
َخـــــــــ ْلـــــــــنَـــــــــه نِ
الرض َجــــــدْ نــــــا يـــــا حــبــيــبــي
ـــــــــــر َجـــــــــــع
ْ
ْ
َخـــــــــ ْلـــــــــنَـــــــــه نِ
ـــــــــــر َجـــــــــــع ُخــــــويــــــه لــــــتّــــــز ِّيــــــدْ لِ ِ
ـــهـــيـــبـــي
ْ
َخـــــــــ ْلـــــــــنَـــــــــه نِـــــــــــرجـــــــــــع شــــــو َف ِ
ــــــة اعـــــيـــــونَـــــك طِــبــيــبــي
ْ َ

(عاشوري)

ِ
العاش ْر َي ُخويه َيك ِّثر النُّوح
خويه َلت ِْزيدي آالمــي واجلْ ــروح آه آه َتــرا يــو ِم
ِ
ِ ِ
ــوح
ــســ ُف ْ
َي ِزين َْب م ْن تشويف الن ََّحر مذبوح آه آه مــنِّــي وتــشــوفــي الـــدِّ َمـــ ْه َم ْ
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تحملت أخاها
ساعد الله قلب موالتنا زينب  !Oكيف
ّ

الحسين ينعى نفسه بهذه الكلمات؟! نعم ،انكسر قلبها وهي تسمع

موالنا الحسين يعدّ د مصائب كربالء ،ولكن كيف بها وقد شاهدت
ّ
كل تلك المصائب بأ ّم عينها ،وهي وحيدة من دون إخوتها؟! ساعد
بعزها وداللها مع إخوتها وأهلها! ولكن
الله قلبها ،دخلت الى كربالء ّ

كيف خرجت من كربالء؟! بأ ّية حال؟!

أججت قلبها
عمتك زينب ،وقد ّ
س ّيدي يا صاحب الزمان ،هذه ّ

ساعة التوديع ،وما أصعب توديع الحبيب من على ناقة عجفاء! بأبي
وأ ّمي كأنّي بها والركب يمضي ،وهي ترى جسد المولى على صعيد

كربالء تصهره حرارة الشمس ،فكيف تو ّدعه؟! توصي أرض كربالء

بأخيها ونور عينها...
(نعي شعبي)

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

أوصـــيـــك بــخــويــه ابــــن حــيــدره
وإحـــنـــه نـــســـوان وســبــايــا حمــره

جــثــتــه عــالــتــرب ســلــيــبــه مــع ـ ّفــره
مــــا نـــقـــدر ن ــظ ــل ويــــــاه نــغــســلــه

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

كــل عــشــرة ن ــادت بنسواهنا تطلع
وانا مهمومه وقلبي من اهلم تِصدّ ع

وعالمحامل تصعدها وللوطن ترجع
رايــــده ص ــوت مــن االهـــل يصدح

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

صعدونا عــى اجلــال َغصبن علينه

مخدّ رات مد ّلالت ونتستّر بگفوف إيدينه
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يتشمت وين الويل خلينه
صاح الرجس ّ

وگلمن يصد بالعين يصوب لينه

أمــــانــــه حـــســـن عــــنــــدك أمـــانـــه

ارد بــاالربــعــيــن واطــفــالــه ويــانــه

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

نــقــعــد عــى الــقــر ونــنــصــب عــزانــه

وزيـــن الــعــبــاد يــقــرأ بــحــزن وعــز ّيــه

خرجت من كربالء ،وجسد أخيها على رمضائها ،تصهره
بلى،
َ
الشمس بحرارتها ،أ ّما رأسه الشريف فقد خرج معها ،وكان أمام
ناظريها طيلة مسيرة السبي ،على رأس رمح طويل ،إلى أن رجعت يوم
األربعين إلى كربالء ،لتجدّ د العزاء!

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

بلى وصلوا إلى أرض كربالء ،وكان قد سبقهم إليها جابر بن عبد
السجاد بجابر ،قال :أجابر هذا؟ قال:
لما التقى اإلمام
الله
ّ
ّ
األنصاريّ ،
فداك جابر يا س ّيدي! فقال :يا جابر ،هاهنا -والله -قتلت رجالنا!
وذبحت أطفالنا! ومن هنا سبيت نساؤنا!
جيــابــر مـــات أبــــوي حــســن ظامي
وال واحــد لفى مــن أهــي واعاممي

ب ــس الــخــيــل حـــول الــخــيــم تفتر

يعزيه ويواسيه ،أ ّما موالتنا زينب فعزاؤها
وجد اإلمام
السجاد من ّ
ّ

لما الحت لها عالئم كربالء ،رمت
كان بوصولها إلى كربالء ،كأنّي بها ّ

بنفسها من على ظهر الناقة!

َيــا ن ِ
َــر َب َــا َء َه ْــل ِعـنْــدَ ُكـ ْـم
َــازلِ َ
ــن بِــك ْ
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بــشــط الــعــلــقــمــي والـــمـــاي طــامــي

ـــر بِــ َقــ ْت ـ َـا َن ــا َو َمـــــا َأ ْع ـ َـا ُمـ ـ َه ــا
َخـــ َب ٌ

جاءت إلى قبر الحسين ،والنساء واأليتام من حولها! تشكو إليه ما

جرى عليها!

بايتامها طاحت عىل قربه جتر حرسه

وتلطم يولي خدودها ودموعها َع ْبره

وتصيح اقعد يالذي عفتك عىل الغربه

اقعد يا نور العين ياحسين جتكم يتامامكم

قلبي انصدع من قالوا الشامات نبغي نروح

تعودت ياحسين أمشي بال ا ّياكم
ما ّ

شحكي وشعدّ من املصايب يا عزيز الروح
اوجيناك يــا باقي هــي اقعد تل ّقانا

ترى قلبي ش ّبت يا نور العني نريانه

شلت بيتاماكم وعفتك عالثرى مطروح

ور ّد المدينة يا عزيز الــروح و ّيانا
اقعد يا نور العين ياحسين جتكم يتامامكم

(أبو ّ
ذية)
أنا ضعت وتح ّيرت يحسين بعداك
والله ما ريد العمر يحسين بعداك

وتمنّيت الفنا بعد يخويه بعداك
عمت عيني وال شوفك عالوط ّيه

بلى ،جعلت تب ّثه شكواها وأحزانها ،والنساء من حولها ،فاطمة

بنت الحسين ،الرباب...

أ ّم كلثوم تنادي :اليوم مات جدّ ي المصطفى ،اليوم مات أبي
المرتضى ،اليوم ماتت أ ّمي فاطمة الزهراء!
يعز عليك ما فعلوا بأهل بيتك،
سكينة تصيح:
وامحمداه ،واجدّ اهّ ،
ّ
ٍ
ومسجون وذبيح ،واحزناه ،واأسفاه...
ما بين مسلوب وجريح،
جــيــنــه وع ــل ــى ق ــب ــرك گــعــدنــه

ونــخــيــنــاك يــا عــزنــه وضــمــدنــه

هــــاي الــمــحــامــل گــــوم ردنـــه

لـــرض الــمــديــنــه ووطـــن جدنه

مـــهـــي م ــن ــاس ــب ــه الـــغـــربـــه تـــردنـــه
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ـال ج َّث ِة مي ٍ
ت في ِ
َما َحـ ُ
أرضك ُْم
َ ِّ
بِ ِ
الله َه ْل َو َار ْيت ُُم ْو َها فِ ْي ال َّث َرى

ـــزار َم َقا ُم َها
َبـ ِـق ـ َيـ ْ
ـت َثــا ًثــا ال ُي ُ
ِ
لح ْو ِد ِر َما ُم َها
اس َت َق َّر ْت في ا ُّل ُ
َو َه ِل ْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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المجلس الرابع :بكاء اإلمام زين العابدين Q

القصيدة
ِ
يت ِم ـن اهل ِ
ــوان َعىل ال َّثرى
ما إِ ْن َبق َ َ َ
َلـ ِ
ـكــن لِـ َكــي َت ـ ْقـ ِـي َع َ
التا
ليك َص َ
هــو ُيـ ْـر َف ـ ُع ُم ِ
َلْـ ِـفــي لِ َــر ْأ ِس َ
رش ًقا
ــك َو َ
الكتاب ومــا س ِمع ُت ب ِ
ي ْت ُلو ِ
واع ٍظ
َ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ـصــدْ ِر ا ُمل َع َّظ ِم َي ْشت َِكي
َلْفي َعــى الـ َّ

ـــزان ِ
َـــة ِع ـ ْلـ ِـمـ َ
ـك
َو َالْـــ َفـــتـــا ُه َعـــى ُخ َ
ب ِ
الضنا َي ْشكُو َعىل َعاري ا َمل َطى
ادي َّ
َ
ـك جـ ِ
ِ
مــا ِل َأ َ
ـامــدٌ
راك َو َد ْمــــ ُع َع ـ ْيــنـ َ َ
ِ
ـر ِت
َو َيــصــيـ ُـح َوا َجــــدَّ ا ُه َأ ْيــــ َن َعــشـ َ
ِ
ِ
ـار َو َب ْعدَ ُهم
منْ ُه ْم َخ َل ْت ت ْل َك الــدِّ يـ ُ

ِ
هـــــاد
ُمــ ْلــ ًقــى َثـــا ًثـــا فِـــي ُر ًبـــــا َو ِو
ـك َفـــو َق س ـب ـ ِع ِش ِ
ـائـ ِ
ُزمـــر الــمـ ِ
ــداد
ْ َ ْ
َ ُ َ
ـــل الــم ـيـ ِ
ـــــو َق َّ
ـاد
الـــذابِ ِ َ َّ
َك ــالــ َب ــدْ ِر َف ْ
ـــن األَ ْع ِ
ـخ ـ َـذ الـ َقــنــا َبــــدَ ًل َع ِ
ا َّت ـ َ
ـــــواد
ـل ر َّض ِج ِ
ِمــ َن َب ـ ْعـ ِـد َر ْش ِ
ياد
ـــق الـنَّـ ْبـ ِ َ
ــاد وهــــو يــقــاد بِــاألَص ِ
ِ
ــفــاد
ْ
ــج َ َ ُ ُ
الــس َّ
َ
ــشــ َة األَ ْق ِ
ـــض الــ ُّق ِ
ــيــود ونَــ ْه َ
ـــتـــاد
َع َّ
ـت بِـ ِـمــح ـنَـ ِـة الــســجـ ِ
ـاد
َأ َو مــا َسـ ِـم ـ ْعـ َ
َ ّ
ْ
ـــل ِو ِ
َو ُســــرا ُة َقـ ْـو ِمــي أ ْيـــ َن َأ ْه ُ
دادي
َنــع ــب الـــ ُغـــراب بِ ـ ِـف ــر َق ـ ٍـة وب ــع ـ ِ
ـاد
ْ َُ
ُ
َ َ
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(شعبي)
گضوا بالطف قتل قومه وعمامه

اوظـ ّلــوا عالترب صرعه ونيامه

بــس ظـ ّلــت حــرم تبكي ويتامه

على اظــهــور الــهــزل ومس ّلبيها

الــســجــاد صبره
الــلــه يــســاعــد
ّ

مريض ومنحني من القيد ظهره

يشوف الحرم فوق النوق يسره

وعـــن وجــوهــهــا تــســتــر بديها

(أبو ّ
ذية)
للسجاد باريه
المرض والقيد
ّ

راس الــديــن مــن الجسد باريه

يصد شمر وزجــر للظعن باريه
ابــراس الرمح راس ابــن الزك ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

المصيبة

عن إمامنا الرضا  :Qمن تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّا

كان معنا في درجتنا يوم القيامة ،ومن ذكّر بمصابنا فبكى وأبكى لم
ِ
مجلسا ُيحيى فيه أمرنا لم
تبك عينه يوم تبكي العيون ،ومن جلس
ً
يمت قلبه يوم تموت القلوب.
وعنه ّ :Q
يحرمون فيه
إن
المحرم شهر كان أهل الجاهل ّية ّ
ّ
بي فيه ذرارينا
فاستح ّلت فيه دماؤناُ ،
وس َ
وهتكت فيه حرمتناُ ،
القتالُ ،

ونساؤنا ،وأضرمت النيران في مضاربنا ،وانتهب ما فيها من ثقلنا ،ولم
ترع لرسول الله  Pحرمة في أمرناّ .
إن يوم الحسين أقرح جفوننا،
َ
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وأسبل دموعناّ ،
وأذل عزيزنا ،بأرض كرب وبالء ،وأورثتنا الكرب
ِ
فليبك الباكونّ ،
فإن
والبالء ،إلى يوم االنقضاء ،فعلى مثل الحسين

البكاء عليه ّ
يحط الذنوب العظام.

قال الرضا  Qبعد ذلك :كان أبي -صلوات الله عليه{ -يعني

المحرم ال ُيرى ضاحكًا ،وكانت
اإلمام الكاظم  }Qإذا دخل شهر
ّ
الكآبة تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أ ّيام ،فإذا كان يوم العاشر كان
ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،ويقول :هو اليوم الذي ُقتِل فيه

الحسين.

لذا ،نحن في هذه المجالس نواسي أهل البيت

R

بحزننا

وبكائنا وعزائنا ،ونجتمع كما أمرونا ،وكما كانوا يجتمعون للعزاء

على س ّيد ّ
الشهداء  ،Qنواسي رسول الله  Pوأمير المؤمنين
وفاطمة الزهراء واإلمام الحسن  ...Rنواسي إمامنا زين العابدين

 Qالذي بكى على أبيه الحسين بق ّية عمره الشريف بعد مصاب
كربالء!لم يقدّ م له طعام أو شراب ّإل ب ّله بدموع عينيه ،ويقول :كيف
َ
وعطشان! وكان  Qإذا
آكل؟ وكيف أشرب؟ وقد ُقتل أبي جائ ًعا

أخذ إنا ًء ليشرب الماء بكى حتّى يمزجها بدموعه ،ويقول :وكيف ال
أبكي ،وقد ُمنع أبي من الماء الذي كان مطل ًقا للسباع والوحوش...
لذلك ،ورد عن اإلمام الصادق

Q

ّ
أن اإلمام زين العابدين

أحد البكّائين الخمسة في التاريخ ،آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة

وعلي بن الحسين  .Rفقد بكى اإلمام
محمد
بنت
ّ
ّ
حياته بعد واقعة كربالء ،وما ُو ِضع طعام ّإل بكى ،حتّى قال له مولى
لهُ :ج ِعلت فداك يابن رسول الله! إنّي أخاف عليك أن تكون من
الهالكين ،فقال :إنّما أشكو ب ّثي وحزني إلى الله ،وأعلم من الله ما
Q

بق ّية
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ال تعلمون ،إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة ّإل خنقتني لذلك العبرة!

يسأله أحدُ الموالين :يابن رسول الله ،أما آن لحزنك أن ينقضي؟!
فقال له :ويحك! ّ
النبي  Qكان له اثنا عشر ابنًا ،فغ ّيب
إن يعقوب ّ
فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه ،وشاب
الله عنه واحــدً ا منهم،
ّ

الغم ،وكان ابنه ح ًّيا في الدنيا،
رأسه من الحزن ،واحدودب ظهره من ّ

وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين
وأنا نظرت إلى أبي وأخي ّ

حولي! فكيف ينقضي حزني؟!

ِ
يــا س ـيــد الــعــب ـ ِ
فــــاد ٌح
ـاد ِر ْز ُؤك
ُ ّ
ِّ

فــأبــوك
ـار قدْ
ْ
واألهــ ُل ــون واأل ْن ــص ـ ُ

جــلـ ٌـل تــكــا ُد لـ ـ ُه ِ
الــج ُ
ــبــال تــصــدّ ُع
حولك ُصـ ّـر ُع
وهـ ْـم بِال ّط ِّ
أ ْمسوا ُ
ف ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

كما كان اإلمام زين العابدين  ،Qك ّلما اجتمع إليه جماعة،

العابدين  Qعند ذلك ،ويقول :الشاة ال تُذبح حتّى تُسقى ،وأبو
َ
عطشان!
عبد الله
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ذات يوم ،سمع اإلمام زين العابدين ً Q
رجل ينادي في السوق:

أو وفد من وفود األقطار يــر ّدد عليهم تلك المأساة .ويخرج إلى

جز ًارا يريد أن يذبح شاة أو غيرها ،يدنو منه
السوق أحيانًا ،فإذا رأى ّ
ويقول :هل سقيتها الماء؟ فيقول له :نعم ،يابن رسول الله ،إنّا معاشر

الجزارين ،ال نذبح الشاة حتّى نعرض عليها الماء ،فيبكي اإلمام زين
ّ
ـــرات أبـــاد اهللُ ِ
ــــل الـــ ُف ِ
و ْي ُ
غــامــر ُه
مل يـ ْطـ ِ
الس ْب ِط ب ـ ِ
ِ
ـار ُد ُه
ـف حـ ّـر
ْ ُ
غليل ِّ
مل ي ْذبحِ الكب ُش حتّى يروى ِمن ظمأٍ
ْ
ْ
ُْ
ُْ

ور ّد ِ
ـــالـــر ْغـــ ِم لـ ْهــفــانــا
وارد ُه بِ ّ
سبيل ِ
ِ
الله ع ْطشانا
حتّى قضى فِي
ِ
ِ
ظمآنا
و ُي ـ ْـذب ـ ُـح ابـــ ُن رســـول الــلــه ْ

توجه إليه اإلمام  Qوقال
أيها النّاس ،ارحموني أنا رجل غريبّ ،
له :لو ُقدِّ ر لك أن تموت في هذه البلدة ،فهل تبقى بال دفن؟ فقال
ظهراني
الرجل :الله أكبر! كيف أبقى بال دفن ،وأنا رجل مسلم وبين
ّ
أ ّمة مسلمة؟! فبكى اإلمام زين العابدين ،وقال :إ ًذا أنت لست بغريب،
إنّما الغريب أبو عبد الله! واأسفاه عليك يا أبتاه! تبقى ثالثة أ ّيام بال

دفن ،وأنت ابن بنت رسول الله ...P
ٍ
كـــــأ ّن ك ّ
كـــربـــا لــدى
ُـــــل مـــكـــان ْ
هل ِفي لِظا ٍم عىل شاطِي الـ ُفـ ِ
ـرات قىض
ْ
إِ ْن ي ـ ْبــق ُم ـ ْلــقـ ًـى بِ ــا د ْف ٍ
ــــن فــــإِ ّن لـ ُه

ٍ
ع ـ ْيــنِــي وك ّ
يــــو ُم ُ
عــاشــورا
ُــــل زمــــان ْ
ظــمــآن يــر ُنــو لِــعـ ْـذ ِب الــمـ ِ
ـاء م ـ ْقــرورا
ْ
ْ
ِ
ـحـ ُفــورا
ـأحــشــاء مــ ْن واال ُه مـ ْ
ق ـ ْبـ ًـرا بِـ ْ

ّ
لعل أكثر المصائب التي أ ّثرت في قلبه الشريف تلك التي يذكرها

الثمالي حين دخل عليه يو ًما فرآه حزينًا كئي ًبا على عادة
ألبي حمزة
ّ
اإلمام ،فقال له :س ّيدي ،أما آن لحزنك أن ينقضي؟! ّ
إن القتل لكم

عادة وكرامتكم من الله الشهادة؛ فقال له اإلمام  :Qشكر الله
سعيك يا أبا حمزة ،كما ذكرتّ ،
إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله
الشهادة ،ولكن يا أبا حمزة ،هل سمعت أذنــاك أو رأت عيناك ّ
أن

مخدّ ر ًة لنا ُسب َيت قبل يوم عاشوراء؟! والله يا أبا حمزة ،ما نظرت إلى
عماتي وأخواتي ّإل وذكرت فراره ّن في البيداء من خيمة إلى خيمة
ّ
ومن خباء إلى خباء ،والمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين!

وحــــائ ٍ
ِ
هجموا
الـــقـــو ُم أ ْع ـ ُي ـنَــهــا ُر ْع ـ ًبــا غــداة عل ْيها ِخــدْ رهــا
ــــرات أطــــار
ْ
ُ

ـــدي الــقــو ِم ِ
رت بــن أي ِ
ِ
حــاس ًة تُسبى ولـيــس تــرى م ـن فِــيـ ِـه تع ِ
تص ُم
ْ
ْ
ْ
ْ
فــ ُغــود ْ ْ ْ
ْ
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محد انصاب
گلبي يبو محــزة تراهو اتفطر اوذاب مثل المصيبه اللي دهتني ّ

ذيــك االقــار الــي ابمنازلنه يزهرون والليل كله من العبادة ما يهجعون
امطرحين ابحر االتراب
سبعة اوعــرة عاينتهم كلهم اغصون فوگ الوطية ّ
ـصــروا بالغاضرية زلــزلــوا البيد
ما نكّست رايس جلل ذيك الصناديد مــا قـ ّ

نكّسه الرايس ادخول زينب جملس ايزيد حسرى او من نوح اليتامه راسها شاب

السجاد  Qالشام ومصائبهم فيها ،ويحدّ ث
نعم ،يذكر اإلمام
ّ

ابنه اإلمام الباقر  Qعند سؤاله عن حمل يزيد لهم وكيف ّية دخوله

على يزيد (لعنه الله) ،ونسوتنا خلفي على بغال من غير سرج،

ِّ
ّ
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والفارطة خلفنا وحولنا الرماح ،إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه
بالرمح! حتّى إذا دخلنا دمشق ،صاح صائح :يا أهل الشام هؤالء سبايا
أهل البيت!

يقول سهل الساعدي :أقبلت على علي بن الحسين Q
وقلت
ُ
له :مــوالي ،هل لك من حاجة؟ فقال لي :هل عندك من الدراهم

شيء؟ فقلت :بلى س ّيدي .فقال :يا سهل ،خذ منها شي ًئا ،وادفعه إلى

حامل الرؤوس وقل له أن يرفعها عن أوساط النساء ،لينشغل الناس
ويغضوا أبصارهم عن ُحرم رسول الله!
بالنظر إليها،
ّ
يــبــه اشــــال الــنــاس تــتــفـ ّـرج علينا
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ِعــمــت عينه الــيــصــد بــالــعــيــن لينا

ول ــي ــن ــه انــــذبــــح واحــــنــــا انــســبــيــنــا

قال سهل :ففعلت ذلك ورجعت إليه ،وقلت له :موالي ،هل من

حاجة أخرى؟ قال :يا سهل ،هل عندك ثوب عتيق؟ قلت :س ّيدي،

هذه عمامتي بين يديك ،ما تصنع بها؟ قال :يا سهل ،أضعها تحت
الجامعة ،فلقد أكلت عنقي!

ّ
(نصاري)

مـــن گــيــد احلـــديـــد ايــســيــل د ّمـــي

عــســن يــالــيــت ال ولــدتــنــي أ ّمـــي

وعـــايـــن لــلــحــرم ويـــزيـــد هـ ّـمــي
اويـــرانـــي اي ــزي ــد بــالــذ ّلــه امــوســم

(مجردات)

راحـــــوا ه ــي او گــومــي مچاتيل

والـــــــروس هــالــتــبــره الــمــدالــيــل

او عــــايت هــــاي اع ــل ــه املــهــازيــل

اولــــو ثـــوب عــنــدك زايــــد اتميل

لــلــجــامــعــه عـــن رگــبــتــي اتــشــيــل

آذتـــنـــي وانـــــه امـــريـــض وانــحــيــل

ثم يقول  :Qأوقفونا ّأو ًل على باب من أبواب القصر ثالث
ّ

ثم أدخلونا عليه ونحن مر ّبطون بحبل
ساعات في طلب اإلذن من يزيدّ ،

عمتي زينب وأ ّم كلثوم وباقي النساء
واحد ،وكان الحبل في عنقي وعنق ّ
قصرنا عن المشي ضربونا حتّى أدخلونا على يزيد...
والبنات ،وك ّلما ّ

(أبو ّ
ذية)

قــصــد ظــعــن احلـــرم كــوفــان والــشــام اوســـوط الشمر منها المتن ّ
وشــام
ضــمــر ال ــع ــدو مــنــه مـــات والــشــام بــــا رحـــمـــة س ــب ــاه ــا الــفــاطــمــ ّيــه
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وله ِفي لِز ْي ِن
ْ

ِ
ُ
رســول
وآل

ِّ
ّ
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ِ
ــيــرا عـ ِـلــيـ ًـا ال ُيــفـ ُّ
ــر
أس ُ
ـك لــ ُه ْ
العابِدين وقدْ سرى أس ً
ِ
ِ
ِ
الستر ُي ْه ُ
والخدْ ُر
تك
حولِ ِه ّن
الله ت ُْسبى نِ ُ
ساؤ ُه ْم وم ْن ْ
ُ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
َ َ
تالله ال َ
والع َدى
القصيدة األولىِ :
اط َم ِ
أنسى ابن ف ِ
أنسى اب ـ َن َفــاطِـ َـم والـ ِـعــدَ ى
تــاهللِ ال َ

َفــأ َقــا َم َمــعــدُ و َم ال ـنَّــظِـ ِ
ـر َف ِــريــدُ َبيـ
ـــم َعــن ِعـــدَّ ٍة
َفــانـ َ
ـصــا َع مل َي ـ ْع ـ َبـ ْـأ ِبِ ْ
ـف الـ ِـعـنَـ ِ
ـاد َفـ َـســدَّ َد ْت
َعـ َـمــدَ ْت ل ـ ُه َكـ ُّ

َفـ َثـ َـوى بِمس َت ِّن الــنِـ َـز ِ
ال ُم َق َّط ِع األَو
ُ
ــــو ْت مــن ـ ُه ال ـ َثـ َـرى
ـروح َح َ
هللِ َم ــط ـ ٌ

ـــــر ْت ِمــنْــ ُه الـ َقـنَــا
َو َم َّ
ــــــر ٌح َمـــا َغ َّ َ

اك ـ ٌـل يف ال ـنَــوحِ ت ِ
و َث ــو ِ
ُسعدُ ِمث َل َها
ْ
َ َ

ِ
َـــوائـــح َل ت ِ
ون ِ
ـحــا
َـــر مــث ـ َل ـ ُه ـ َّن َنـ َـوائـ َ
ٌ
َ
َ

ِ
ــــو ِار َقــــا َو ُر ُعــــــو َدا
تُــهــدى إلــيــه َب َ

ِ
الم ْج ِد َمــعــدُ و َم الن َِّض ِير َف ِريدَ ا
ت َ
َك ـ ُثـ َـر ْت َعل ْي ِه َوال َيـ َ
ـاف َعـ ِـديــدَ ا
ـخـ ُ
َس ْه َما َع ــدَ ا الـ َتــوفِــيـ َـق والـ َتـ ْـسـ ِـديــدَ ا
ـور ِ
الــفــ َع ِ
َصـــال َمــش ـ ُكـ ِ
ــال َحــمــيــدَ ا
ِ
المف ُقو َدا
َنــفـ ُ
ـس ال ُع َلى والــســؤ َدد َ
ُحـ ْـسـنَــا َوال َأ ْخ ـ َل ـ ْق ـ َن ِم ـنْ ـ ُه َجـ ِـديــدَ ا
ـــــت َذا ُثــكـ ٍ
ـل ِيــكــو ُن ِسعيدَ ا
َأ َر َأ ْي َ
ـس ِم ُ
ــثــل َفــقــيـ ِـد ِه ـ َّن َفــقــيــدَ ا
إذ لــيـ َ
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لوب بِ َش ِ
جوها
نَــا َد ْت َف َق َّط َع ْت ال ُق َ
ــــي
إن ــس ــا َن َعــيــنِــي يــا ُح
ُ
ــســن ُأ َخ ّ

ــم الــ َبــ َي ــا ُن َفــريــدَ ا
لــك ـنَّـ َـمــا انــتَــ َظ َ

ِ
ِ
ِ
نضو َدا
الم ُ
يا أ َملي َوعـ ْقــدَ ُج َمان َي َ
َعـ َّـود َتــنــي ِمــن َقــبـ ِ
ـل َذ َ
اك ُصــــدُ و َدا

ـب َ
ول َت ُك ْن
ـــو ُت َفــا ُ ِتــيـ ُ
ما ِل َد َع ْ
حــاشـ َ
ـاك إن َ
َألِــحــن ٍَــة َشـ َغـ َلــتـ َ
ــت َو ُدو َدا
ـك َع ـنِّــي أ ْم ِق َــى؟
َّـــك َمــا َب ِــر ْح َ
ً َ
ُ
األرزاء
القصيدة الثانية :يا محنة خش َع ْت لها
ـت هل ــا األرزا ُء
ي ــا حمــنــ ًة خ ـ َـشــ َع ـ ْ
ِ
ِ
ُ
إدراكها
اخللق عن
عقول
عجزت
ْ

ـت لــجــالــهــا ال ـ َعــلــيــا ُء
ـواض ــع ـ ْ
وت ـ َ
ـوت ِرث ــا ُء
ـوت والــســكـ ُ
فطغى ســكـ ٌ

ـت خــيـ ٌـل هل ـ ْـم عــن سـ ِ
ـرهــا
فــتــو َّق ـ َفـ ْ

فـــالـــمـــرا ُد َبــقــا ُء
تـــأ َبـــى َم ــس ــي ـ ًـرا
ُ

ِ
ِ
الغريب وقــدْ َأتى
السبط
هي حمن ُة

ِّ
ّ
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أي الــبــقــا ِع بــقــا ُعــنــا؟
ُ
ــــم ُّ
نــــاداه ُ

والــطــفــوف و َنــي ـنَــوى
الــغــارضيــ ُة
ُ

نــــادى إ ًذا ه ــي كــربــا فــت ـ َهــيــأوا
رفـــاق ِ
ُ
ومـــ ْن هنا
فهنا س ـنُـ ْـذبـ ُـح يــا
وهنا سـنُـ َر ُك ُدو َن ُغـ ْـسـ ٍ
العرا
ـل يف َ
ِ
ُ
سبط اهلدى
باهلمس ُيــويص أختَه

فــسـ ُتــحــمــلــن ب ــا ِد ٍ
ثــــــار يف ا َمل ــا
ِ
ــــصــــور أمــ ْيــ َة
ـــلـــن إىل ُق
ُـــرح
َ
وت َّ

136

ـدر إ َّن ــه
ف ـ ْل ـ َتــصــري ي ــا
َ
بــنــت ح ــي ـ َ

أرض الــطــفـ ِ
ـوف وأهــ َلــه النجبا ُء
َ
قــــالــــوا لــــه تَــــتَــــعــــدَّ ُد اآلرا ُء
أو كــــربــــا ُء فــكــ ُّلــهــا َأســــمــــا ُء

عــظــيــم هـــا ُه ــن ــا و َبـــــا ُء
كـــــرب
ٌ
ٌ
ـب الــحــورا ُء
تُسبى الــنــســا ُء وزيــنـ ُ

ورؤوســـنـــا يــلــهــو بــهــا الـ ُّـس ـ َفــهــا ُء
ُ
ـــبـــرا إذا م ــا جــــا َء عـــاشـــورا ُء
َص ً
والــــرؤى اســتــهــزا ُء
والــكـ ُّـل يــنـ ُظـ ُـر
ُ

فـــاطـــم الـــزهـــرا ُء
ُــســب فــيــهــا
لــت
َّ
ُ
ِ
بـــأســـفـــار الـــ َبـــا وق ــض ــا ُء
قـــــدر
ٌ

ِ
يــــــراك ســبــيـ ًة
شـــــا َء اإللــــــ ُه بـــــأ ْن

ضــرجــتْــ ُه دمـــا ُء
و َيــــرى رضــيــعــي ّ
ِ
البتول عــزا ُء
دمــي ف ُيقا ُم لــي عند

و ُضــــــيــــــو ٍف لِـــــ َف َ ٍ
ــــر ٍة
ْ ْ
َ
ـــــاة َقــــ ْف َ

ِ
ِ
ـــرى
ن َ
َـــز ُلـــوا فــ ْيــ َهــا َعــ َلــى َغـ ـ ْي ـ ِـر ق َ
ـحـ َـذا الــسـيـ ِ
بِـ ِ
ـف َعـ َلــى ِو ْر ِد ال ـ َّـر َدى
َّ ْ
ِ
ـــوى
ـجــ ٍم َه َ
ــــاب َومـــــ ْن َن ـ ْ
َق ـ َـم ـ ٍـر َغ َ

َ
ـرب من
وي ــرى
وحـــوش الليل ت ـ ُ
َ
َ َ ْ َ
القصيدة الثالثة :ك ْر َبال ل ِزل ِت ك ْر ًبا َو َبل
ِ
ِ
ِ
ِ
َـــر ًبـــا َو َب َ
الم ْص َط َفى؟
ــــا
َمــا َلــقـ ْـي عــنْــدَ ك َآ ُل ُ
َـــر َبـــا َل ِز ْلــــــت ك ْ
ك ْ
ِ
ِم ـ ْن َد ٍم َس َ
َــــم َع َ
ــال َو ِمـــ ْن َد ْمـــ ٍع َج َــرى؟!
ص ُعـــــوا
ــــى ت ْ
ك ْ
ُــــربِــــك َملــــ َّا ُ ِّ
اجـ َتـ َـمـ ُعـ ْـوا
َل ْ َي ـ ُـذو ُق ـ ْـوا ا َملـــا َء َح ـ َّتــى ْ
ووجـــــــــوه َك ــا َمل ــص ــابِـ ـي ــحِ َف ِ
ــمــ ْن
ْ
َ
ٌْ
َُ ُ

ــم
ـــــــو َل اهلل َل ْ
َيـــا َر ُس ْ
ــــو َعــا َيــنْــتَــ ُه ْ
ِمـــ ْن َر ِم ــي ـ ٍ
ـض َيـ ْـم ـنَ ـ ُع الــ َّظ َّــل َو ِمـــ ْن

َلــــــر َأ ْت َعــي َ ِ
ــم َمــنْــ َظ ًــرا
ْ
ــنــاك مــنْــ ُه ْ
َ
ــــــذا لِـــــرس ِ
ــــس َه َ
ـــــول اهلل َيــا
َلــــ ْي َ
َ ُ
ِ
ـــي َنـ ْـسـ َلـ ُه
ـــــز ُروا َج ْ
َج َّ
ــــز َر األَ َضـــاح ْ

َقــــتَــــ ُلــــو ُه َبــــ ْعــــدَ ِعــــ ْلــــ ٍم ِمــنْــ ُه ـ ُـم
ِ
ِ
ـــمـــ ٌة
َمــــ ِّي ٌ
ـــي َلـــــ ُه َفـــاط َ
ــــت تَـــ ْبـــك ْ

ــــــم َمــــا بِـــ ْيـــ َن َقـــت ٍ
ْـــل َو َســـ َبـــى
َو ُه ُ
َع ــاطِ ـ ٍ
ـب الـ َقـنَــا
ـش ُيـ ْـس ـ َقـ ْـى َأ َن ــابِـ ـ ْي ـ َ
ِ
ـج ـ ًـوا َولِ ـ ْل ـ َع ـ ْيـ ِ
ـن ُبـ َكــا
ـحـ َـشـ ْـى َش ـ ْ
ل ـ ْلـ َ

ُأمـــــ َة الــ ُّطــ ْغــي ـ ِ
ـــزا
ـان والـ ـ ّبـ ـ ْغ ـ ِـي َج َ
َ
َّ

ـــــو َق ِ
اإل َمـــا
ـــم َســـا ُقـــوا َأ ْهـــ َلـــ ُه َس ْ
ُث َّ
ـــاب الـ ِ
ِ
ـــح ِ
ـكـ َـســا
ـــس َأ ْص َ
َأنَّـــــ ُه َخـــام ُ
ِ
ــــي ُذو ال ـ ُع ـ َلــى
َو َأ ُب ْ
ـــــو َهـــــا َو َعــــل ٌّ

ٌ
بـكربال
لله
القصيدة الرابعةِ :
أقمــار أفـلن ِ
ِ
بـــــكــربــا ولــهــا بِــيــثـ ِـرب والـ ُـمــحــصـ ِ
ـب مطل ُع
أقـــمـــــــــــار أفـــــــلـــن
هللِ
ٌ
أرض ال ُط ِ
ـات ِ
يــثــرب والــمــقــا ُم األرفـــ ُع
فوف وأوحشت هــضــبـ ُ
أنِست ِبِم ُ
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أرض ال ُط ِ
ِ
فوف و ُقــل هلا
طِفا ِب عىل
األئ ِ
ــيــك اإلمـــــام أبـــو ِ
فِ ِ
ـــمـــة والـــذي
ُ
فِــيـ ِ
ـك ال ــذي أشــجــى البتول ونجلها

ــه ِ
م ــوىل بِ ُــربــتِ ِ
الــشــفــا ُء وحت ــت ِقــبــتِـ ِـه
ِ
ـاب ِ
فــحــيــا ُة أص ــح ـ ِ
ــســاء حــيــا ُت ـ ُه
الــك
ِ
ٍ
ُ
ظـــامـــي احلــشــا
ـــمـــد
ـــبـــط ُم
هللِ ِس

ـت مــن بِ ِ
مــســتــعــبِــرا أعـ ِـلــمـ ِ
ـــك ُمـــود ُع
ً
ُ
ِ
هــــو لِـــلـــنُـــب ِ
واإلمــــامــــة مــجــمـ ُع
ـــوة
ُ
ُ
ولـــــه الـــنـــبِـــي ِ
ـج ـ ُع
وص
ــــنــــو ُه ُمــتــفـ ِّ
ُ
ُ
ُّ
الــــدُ عــــا ِمـــــن ك ِّ
ُــــــل دا ٍع ُيــســمــ ُع
وب ــي ــو ِم مــصـ ِ
ـرعـ ِـه جــمــيـ ًعــا ُص ـ ِّـر ُع ــوا
يبغي الــــورود إلــى الــ ُف ـ ِ
ِ
ـرات ف ُيمن ُع
ُ
ِ
وشــــلــــوه بِــشــبــا ِ
الـــصـــفـــاحِ ُمــــوز ُع
ُُ

ورأســـــ ُه فـــوق ال ـ ِـرم ــاحِ
د ُمــــ ُه ُيـــ ُب ُ
ـــاح ُ
ِ
ــــأطــــراف ِ
ِ
هلـــفـــي ِللِـــــــك كُـــلـــا ِ
ِ
دمــــعــــت هلــا ع ــيـ ـ ٌن بِ
ــــنــــة ُت ــق ــر ُع
األس

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ُّ
ُ
ُ
راق وظن ُه
القصيدة الخامسة :ورد الحسين إلى ِ
الع ِ
ـــســـن إىل ِ
ـــراق وظ ـنُّ ـه تــر ُكــوا الــنِــفــاق إِ ِذ ِ
الـــع ِ
الــع ُ
حل
ــراق كما ِهيه
ُ
ُ
ورد ا ُ
ولـــقـــد دعـــــــوه لِــلــعــنــا ف ــأج ــاهب ــم ودعـــاهـــم لِـــهـــدى فــــــردوا ِ
داعــيــه
ُ
ُّ
ُ ً
ُ
ُ
ـوب الــقـ ِ
قــسـ ِ
ــلــوب فــلــم متِـــل ِل ــداي ـ ٍـة تــ ًبــا لِــهــاتِــيــك الــ ُق ــل ـ ِ
ـاســيــه
ـت الــ ُق
ُ
ـــالـــد ِ
ـــراتِـــم ح ـ ّتــى قىض عــطـ ًـشــا ف ـ ُغــســل بِ ِ
مــا ذاق طــعــم ُف ِ
مـــاء الــقــانِــيــه
ِّ
ِ ِ
ـول الـ ِ
ِ
ابـــن الــبــتـ ِ
ــي ِ
ـزاكــيــه
يــابــن الــنــبِ ِّ
ــي ا ُملــصــطــفــى ووصـــ ِّيـــه وأخـــا الــزك ِّ
جــــلــــك بـ ِ
ِ
لــكــنــمــا عــيــنِــي ِل ِ
ِ
تــبــكــيـ َ
ـاكــيــه
جـــــل مــثــوبـ ٍـة
ـك عــيــنِــي ال ِل
ِ
ُّ
الــجــاريــه
تــبــتــل ِم ــنـ ـ ُك ــم كـــربـــا بِــــــد ٍم وال تــبــتـ ُّـل ِمـــنِّـــي بِـــالـــدمـــو ِع
رســـــول اهللِ أن ُتــســبــى نِـــســـاه إلـــى يــزيــد الــطـ ِ
ول ــق ــد ِ
ِ
ـاغــيــه
ـــز ِعــــى
يـــع ُّ
ُ
ورجــــالــــه لـــم تــبــق ِمــنــهــم بـ ِ
ِ
ويــــرى ُحــســي ـنًــا وهــــو ُقـــــر ُة عــيــنِـ ِـه
ـاقــيــه
ُ
ُ

وؤســـ ُهـــم فــوق ال ـ ِـرم ــاحِ العالِيه
وجسو ُم ُهم حتــت السنابِ ِك بِالعرى
ُ
ور ُ
ُ
ـــنـــت الـــنـــبِ ِ
وإذ أتــــت بِ
ـــربـــا تــش ـ ُكــو وال تــخــفــى عــلــيـ ِـه خــافِــيــه
ُ
ـــي ل ِّ
ِّ
ــــرت وســبــوا على ُعــجـ ِ
ِ
ـف الــنِــيـ ِ
انــتــقــم ِمــــن أبـــــــا ُدوا ِع ِ
ـاق بناتِيه
رب
ُ
ِّ
ـــــدون أن تــش ـ ُكــو فــكــيــف إذا أتـــتـــه شـ ِ
ِ
ـب لِــلــبــتـ ِ
ـول بِ
ـاكــيــه
ُ
واهللُ يــغــضـ ُ
ُ
ُّ ُ
ْ
القصيدة السادسةِ :ذك ُر الطف ْو ِف َو َي ْو ُم َعاش ْو َر ِاء
اإل ْغـــ َف ِ
ـاش ــور ِاء مــنَــعــا جـــ ُف ِ
ِ
ِ
ـــــذ َة ِ
ـــي َل َّ
ـــاء
َ َ ُ ْ
ْـــر ال ـ ُّط ـ ُفـ ْـوف َو َي ْ
ـــون ْ
ــــو ُم َع ـ ُ ْ َ
ذك ُ
ــس ْ ِ
َـــذك ِ
ـن ِ
ـــــو َع ال ـ َع ـ ْيـ ِ
َوت َ
ـــر ِاء
ــن بِـ َكـ ْـر َبـ َـا
ـــــر ْى ُد ُم ْ
بـــاإل ْج َ
َأ ْغ َ
ُّـــر ْي ُر ْز َء احلُ َ
ـــه ال ـنُّــج ـبـ ِ
ِ
ــة ِمـــن رهـــطِ ِ
ــعــصــاب ٍ
ِ
ـاء
َْ
َ َ
ــثــر ٍب بِ َ َ
س ْى مـــن َي ْ
َل ْ َأن َ
ْـــســـ ُه ََّلــــا َ َ
اإلعـــي ِ
ِ ِ
هللِ َك ـ ْـم َجــا ُلــوا ُهــن َ
َــاك َمــن بِ ـ َفــدْ َفـ ٍـد
ـــاء
ـــاح بِـــه مـــ َن ِ ْ َ
الـــر َي ُ
َت ـ ْك ـ ُبــو ِّ
َحتَّى َأ َت ـ ْـوا َأ ْر َض الـ ُطـ ُفـ ْـو ِف َفــدَ ْ ُتـ ُـم
َأ ْر ُض الـ ُّطـ ُفـ ْـو ِف َو َأ ْر ُض ُكـ ِّـل َبـ َـا ِء
ـخـ َلــصـ ِ
ِ
َفــ َغــدَ ا يــ ُقــو ُل لِــصـ ِ
َو ْي َ
ـر
ـاء
ــــا ُه إ ْذ َو َق َ
جل َ
ـحــبِــه الـ ُ َ
َ ْ
َ ْ
ـــف ا َ
ــــوا ُد َو َل ْ َيـ ْ
ـال أو ِض ــح ــوا عنْها بِـ َغـيـ ِـر َخـ َفـ ِ
َيا َقـ ْـو ُم َما ْاس ُم األَ ْر ِ
ض قالوا َن ْين ََو ْى
ـاء
ْ
ُ ْ َ َ
َق ـ َ ْ
الص َعـ
َقــا ُلـ ْـوا ت َُس َّمى َكـ ْـر َبـ َـا َف َتنَ َّف َس ُّ
الــر َ
حــال َف ـ َـذا َم َ ـ ُّ
ـط ِخ َي ِامنَا
ُح ـ ُّطــوا ِّ
ِ
و ِب ِ
ـــــوادي صـ ِ
ـاهـ ًـا
ــــــذ ِه َي ــغ ــدُ ْو َج
َ َ
َ َ
ـــــــذ ِه أ ْغـــــدُ و لِ ــطِــ ْف ـ ِـي ح ِ
و ِب ِ
ــام ً
ــا
َ َ
ْ
َ َ

ِ
ـــــال هــنَــا م ــح ـ ُّـل َف ـنَـ ِ
ـائــي
ــــــدَ اء َو َق َ ُ َ َ
ـــص ِ
ـــار ُع الـ ُّـش ـ َهــدَ ِاء
َو ُهــنَــا تَــكــو ُن َم َ
ِ ِ
ـجـ ْـو ُل فِــي ال َب ْيدَ ِاء
ُمـ ْـر َخــى العنَان َيـ ُ
ـف َأط ـ ُلــب جــرع ـ ًة ِم ـن مـ ِ
ـاء
فِــي الـ َكـ ِّ
ُ َ ْ َ
ْ َ
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الشعر الشعبي
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1حرت بنحور اخوتي ياهو اقبله
حرت بنحور اخوتي ياهو اقبله
حرت بأمرين بالطف ياهو قبله

َ .2
َّت ش ِم ْل َنه او َم ْن ي ِِّل َّمه
الدهَ ْر َشت ْ

ومنو بيهم صالتي ياهو قبله
امــر الــمــوت لــو سبي آل ام ّيه

الــدَ هــر َشت َّْت ِ
شم ْلنَه او َمــ ْن ِي ِّل َّمه اف ــرا َﮔك الوط ْن َد َّللــي َم ـ ْن ِي ِل َّمه
َ ْ
ِ
ِ
ـف ِمـ َـشــه لِـ ْلــغـ ِ
ِ
ِ
ـاضــر ّيــه
َريــحــا َن ـ ْة
ــع خــايـ ْ
رســـول الــلــه َمــ ْن ِيل َّمه طــ َل ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .3نزل وبكربال خيامه نصبها

نـــزل وبــكــربــا خــيــامــه نصبها ولــعــد ال ــم ــوت رايـــاتـــه نصبها
عــلــيــه امـــقـــدّ ر مــن الــلــه نصبها مصارعهم بهل الــتــربــة الزك ّيه

 .4بارض الطف مهر احسين ما سار
بارض الطف مهر احسين ما سار

إشارة بهاألرض للحرم ما سار

وگف وبوگفته لحسين ما سار
اومنها اتـــروح للطاغي هد ّيه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1خوي انادي وما يشجيلك نداي

خــوي انــادي ومــا يشجيلك نداي وال تــســمــع عــتــابــي ون ــخ ــواي
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انــا الــمــن بعد يحسين شكواي خوي ظني انقطع وانقطع رجواي

ّ .2
تگله أنا بعيني لباريلك عيالك
تگ ّله أنا بعيني لباريلك عيالك

وبــروحــي لسكتّلك اطفالك

خويه الموت لو يرضه بدا لك

انــــــروح كـــل احـــنـــا فــــدا لك

خــويــه تح ّيرت والــلــه بيتاماك

م ــا يــنــحــمــل يــحــســيــن فــرگــاك

والــــمــــثــــل هــــالــــوگــــت ردنـــــــاك

 .3أني ما حد سمع لليوم صوتي
أين م ــا ح ــد ســمــع لــلــيــوم صــويت

يـــــا لـــيـــت قـــبـــل حـــســـن مـــويت

 .4يبني يراعي الفخر والباس

يــبــنــي يـــراعـــي الــفــخــر وال ــب ــاس
يــبــنــي بـــحـــوافـــر خ ــي ــل ت ــن ــداس

 .5مشينة والدمع يجري اعله الخدود
مشينة والــدمــع جيــري اعله اخلــدود

راح اشــبــع بــواكــي بفقد اخــوتــي
وال شـــوف لــعــدا تــنــهــب بيوتي
يــبــنــي امــصــابــك شــ ّي ــب الــــراس

حــــراس
يــبــنــي او تــبــقــى ابــغــيــر ّ
وهــمــوم الــگــلــب حــمــان وتـــزود

عگب هــذا الــويل املــعــروف باجلود

وعگب ذاك األخو المگطوع الزنود

وعگب شبه النبي العلرتب ممدود

وعگب ذيك األقمار الصيد األسود

شمر يــحــدي بضعنة ونــاگــتــي يگود
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 .7في الغاضرية وقف مهر الظامي احسين

يف الغارضية وقف مهر الظامي احسني اوظل عن اسمها ينشد أصحابه الطيبين
قــالــوا اطــفــوف او نينوى والغارض ّية اوشط الفرات اوعقر يا حامي الحم ّية

ينصار يف هاي األرض نصبوا اخيامي هــذي منايانه تــرى ه ّيه اتحوم أمامي

كم شاب روحه اتروح منّه القلب ظامي كلنه نظل في هاألرض من غير تكفين

 .7كنت يوم الذي ما شوف ملقاك

كــنــت يـــوم الــــذي مــا شـــوف ملقاك تــظــل روحــــي حــزيــنــة لــمــن ألــقــاك
مــــدري شــلــون هـــذا ال ــي ــوم فــرقــاك تـــ ّظـــل بــكــربــا واحـــنـــا مــرحــلــيــن

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .8إن كان هاذي كربال بشروا باليه

إن ك ــان هـــاذي كــربــا بـــروا باليه نــزلــوا ت ــره الح ــت عــامــات المنايا
الزم بــجــانــب هــالــنــهــر نــقــي ظاميا طير المن ّية اسمع على راســي نعيبه
كم شــاب ما هينه بشبابه ّ
يظل معفور اجــســادتــه تبقه رمــ ّيــة مــالــهــم قبور
هــذه مصارعنه ووعــدنــا يــوم عاشور قــولــوا لزينب تستعد إلــهــا لمصيبة

 .9جينا ننشد كربال مضيعينه

جــيــنــا نــنــشــد ك ــرب ــا مضيعينها

بــيــهــا زي ــن ــب قـــالـــوا امــيــســريــنــهــا

يــــروهــــه والهلــــــه واحــــــد ف ــزع
ّ

بليل حـــادي ظــعــونــه ش ــال وقطع

جينا ننشد ويــن أبــو فــاضــل وقع
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مــــا تـــدلـــونـــه ال ــش ــري ــع ــة ويــنــهــا

جينا ننشد كــربــا اعليها انعتب
حــرمــه زيــنــب بيش مطلوبه بذنب

واتـــدور الغلب
نقول هــاي رجــال
ّ

فــــوق قــتــل حــســيــن ومــيــســريــنــا

ارد انــشــدك جاوبيني بالصحيح

ويــن وقفت زينب وقــامــت تصيح

عــدل خويه حسين ولــا انــت جريح

 .10يا دار وين الميامين

يـــــــا دار ويـــــــــن املــــيــــامــــن
يــــــا دارهـــــــــــم چــــنــــت زهــــ ّيــــه

 .11خويه معذور يالنايم بالطفوف

الــعــ ّبــاس ويــنــه وويــــن الحسين

وكــــانــــت قـــنـــاديـــلـــك ُم ــضــ ّي ــه

خويه مــعــذور يالنايم بالطفوف دگـــعـــد مــــن م ــن ــام ــك وشــــوف
مــنــه امــسـ ّلــبــه والــگــلــب ملهوف خويه ودمعي عالوجنات مذروف

 .12انه مشيت درب الما مشيته

انـــــه مــشــيــت درب املـــــا مــشــيــتــه وگــــــتّــــــال اخــــــ ّيــــــي رافـــگـــيـــتـــه

مــــــن جـــــ ّلـــــت الـــــــــــوايل نــخــيــتــه شـــتـــم والــــــــدي وانــــكــــر وصــيــتــه

ّ .13
الحجاج في الحين
خلص طوافه وو ّدع
ّ
احلجاج يف احلني
خ ّلص طوافه وو ّدع ّ
رب تــراين
كـــر ولــ ّبــى وصــــاح يــا ّ
ّ
وحـــرين زمــاين
طــالــع وأن ــا خــايــف
ّ

واستند للكعبة ّ
وحل احرامه حسين
مطرود من بيتك وال واحد حماني

بنزع احرامي وأرتحل دون المحرمين
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رب بــأشــد الــعــصــايــب
ل ـ ّبــيــك ي ــا ّ

ل ّبيك ساعدني على مقاساة المصايب

ل ّبيك خـ ّـي ابــن الضبايب حيـ ّـز نحري

ل ّبيك خلي األعوج ّية تدوس صدري

ل ّبيك ص ـ ّـرين عــى ف ــراق احلبايب

ل ّبيك انــكــان بكربال حمــفــور قربي
ل ّبيك ّ
خــي جــنــازيت تسبح بد ّمي
لبيك خـ ّـي هالضحايا تعتفر ّيمي
ل ّبيك هذا سناد ظهري وحامل لواي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ل ّبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي
ل ّبيك انكان بذبحتي تسلم الشيعة
وإن كان ترىض بذبحة حسني ورضيعه

ل ّبيك خلها من العطش ختلص أنفايس

ل ّبيك با ســوي بــذاك القبر سبعين
ل ّبيك هــذي عــزوتــي وأوالد عمي
ل ّبيك رضعان وشيوخ بغير تكفين
خ ّله رق ّية وبالعطش تصرخ يتاماي

خلني أشوفه على الثرى مع ّفر الخدّ ين
خلهم يذبحوني ويسلمون الوديعة
ل ّبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين
ل ّبيك خ ّله عالرمح يرتفع راســي

ل ّبيك خلني عىل الثرى طايح أقايس

حر الشمس والعطش وصراخ النساوين
ل ّبيك ّ

جي ــاب ــر مـــا دريـــــت اشـــصـــار بينه

يــجــابــر هـــــاألرض بــيــهــا انــولــيــنــه

يــگــلــه والـــدمـــع فــ ّيــض ال ــودي ــان

قتل خلصوا اعمامي ابهذا المكان

 .14يجابر ما دريت اشصار بينه

جيـــابـــر وانـــــذبـــــح بــيــهــا ولــيــنــه
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ل ّبيك هــذي مصيبة يبكيها النب ّيين

ظــلــت بــس يــتــامــه اومجــــع نــســوان

يــجــابــر ذب ــح ــوا واحــــد وسبعين

اوعــنــدي الهالفواطم عــدل مــا تم

ش ــگ ــل ــك جيــــابــــر مــــــايل ل ــس ــان

فـــــرن الــنــســوان
عــلــى وجــهــيــن ّ

يــــوم الـــرحـــت لــلــشــام مــكــتــوف

وعــمــاتــي تــتــراجــف مــن الــخــوف

حـــســـبـــاهلـــم بــــالــــكــــون ولـــيـــان

 .15خويه يضربوني واشقف بد ّيه
خــويــه ي ــرب ــوين واش ــق ــف بــد ّيــه
أنــــا امـــنـــن اجــتــنــي ال ــغ ــارض ّي ــه

جـــابـــر يــعــمــي ريـــتـــك تــشــوف

أنــا شبيدي إعلى دهــر الــخــان ب ّيه
راحــــــوا هــلــي مـــن بــيــن إيـــد ّيـــه

 .16الوين قاصد بالسفر يابن األماجيد
الوين قاصد بالسفر يابن األماجيد

اقضيه الجحد يا حبيبي وع ّيد العيد
ّ

حجي يوم عاشور
ّ
حجي مهو بذي احلج ّ

صدري الكعبة والحجر نحري المنحور

ق ّله ودمــع العني فــوق اخلــدّ تبديد
ِ
وحجر النبي إسامعيل األكرب بدر البدور

حجي وسعيي في طفوف الغاضر ّيه
ّ
أ ّمــــا طــوافــي حـــول اخــيــام خل ّيه

 .17من شاف دين الله بخطر من آل أم ّية
من شاف دين اهلل بخطر من آل أم ّية

عزم على ترك الحجيج ابن الزك ّية
ّ

عزنا يتهدم بعد عينك واملسلمني

يذلون وبيوتك تظل وحشه وخل ّية

إن كان هذي سفرتك خويه للعراق

ْ
إترك أخاف عليك غدر جيوش ُأم ّية

اهلاشميي
من سمعوا بنيته اكصدوه
ّ

اعــي هالفراق
حممد يق ّله يصعب
ّ

قالوله ناوي بالسفر يحسين الوين
بي الفضا ضاق
من روحتك ذاب القلب ّ
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نــاده خيويه هالسفر خ ــار ُه الرمحان

عيل أمالكها واألنس واجلان
وتبكي ّ

 .18إن صحت بويه يشتموني

ال بد اروح لكربال وانذبح عطشان
وأمي وأبوي المرتضى وسيد البر ّية
ّ

إن صـــحـــت بــــويــــه يــشــتــمــوين

وإن گــلــت خـــويـــه يــضــربــونــي

وامـــــن الـــــرب ورمـــــن إمــتــوين

وامــــــن ال ــب ــك ــا عــمــيــن عــيــونــي

أنـــــــادي ه ــل ــي ومـــــا يــســمــعــونــي

 .19آنه زينب آنه زينب كربله راوتني ألوان األس ّيه
آنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـــنـــب

كــربــلــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســ ّيــه
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آنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـــنـــب
يــا كــثــر عــظــم املــصــاب ال ــي جــرايل

تــنــربــط ايـــدي وأنـــه بــنــت الــزچـ ّيــه

هاألرض فاضت من ادموم الغوالي

كـــل األحــــبــــاب...فــــوگ لـــراب

وبــدمــاهــم يحيي دي ــن الــلــه ونب ّيه

شـــگـــد عـــجـــيـــبـــة...يـــا مــصــيــبــة

بت نبي اإلســام بسياط اضربوني

آنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـــنـــب

كــربــلــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســ ّيــه

شـــگـــد عـــجـــيـــبـــة...يـــا مــصــيــبــة

أذل مــن ِ
ضـنّــوا الــعــدوان ّ
سل ّبوني

احلـــرة األب ـ ّيــة
اظــن مــا يـــدرون أنــه
ّ

والله ما انــذل َوابــي حامي الحم ّيه

آنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـــنـــب

كــربــلــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســ ّيــه

بـــــس أســــــــرة...مــــــــو كـــســـرة
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أســري شوفة خـ ّـوتــي فــوگ الوط ّيه

الليلة الرابعة

مصائب كربالء
المجلس ّ
ّ
األولّ :
الحنفية والعودة إلى المدينة
محمد بن
القصيدة

ــن ج ِ
الشهيد ال َق ِ
ـــودي َع َــى ّ
تيل
َع ْ ُ ُ
ـف َيـ ْـشـ ِـفــي الــبــكــا ُء فـــــي َق ِ
تـل
كــيـ َ

قــا َتــلــوا اهللَ وال ـنَّـــــبـ َّـي و َمــوالهــــ ُـم
يــــا لِ
ٍ
ـــكـــرب بــكــربـــــا َء عــظــيــــ ٍم
َ
ـس رس ـ ِ
ـس احلــسـ ِ
ـول
ـن نــفـ ُ
ه ـ َـي نــفـ ُ

بـــــح األضـــاحـــي فـ َيــا
ــــحــــوه َذ َ
َذ َب ُ

َوطـــــأوا جــســــ َـمــه وقـــد ق ـ َّط ـ ُعـــــوه
ُ
رأســـــــه وقـــد بـ َّـضــع ــُــوه
َأ
خــــــذوا َ
ــــى ال ـ َق ـنَـــــا فــدمـ ِ
َــصــ ُبــوه َع َ
ـائـــــي
ن َ
َ
ِ
بــنــات فــاطــم ـ َة الــز
ـاحــوا
واســـــتــبـ ُ
ـــبـــن َع َ
ـــــى األ
ح
ـــلـــوهـــ َّن قـــد ُس َ
ََ
ُ

الخدَّ ك ِ
الم ِح ِ
وا ْتـ ُـر ِكــي َ
يل
َالمح ْي ِل ُ
َ

ـل والــتــأويـ ِ
مـــوالي إمـــا ِم الــتــنــزيـ ِ
ـل
َ

َعـ ِـلـــ ـ ًّيــا إ ْذ قــا َتــلــوا ابـــ َن الــرس ِ
ــول
ُ
ولِـــــــــر ٍ
ِ
ثقيـل
زء َعـــ ـ َلــى ال ـنَّــبــــ ِّـي
ُ
ِ
ِ
البتول
نفس
نفـس الــوصـ ِّـي ُ
الــلــه ُ

ِ
ِ
القتيل
العزيز
قلب تصـدَّ ْع َعـ َلى
ُ
َو ْي ـ َلــهــم ِمــن عــقـ ِ
ـاب يـــــو ٍم َو ِ
بيـل
إ َّن ســـــعـ َـي الــكــفـ ِ
ِ
تضليل
ـار فــي
ال دمـ ِ
ـوعـــــي َتـ ِـســيـ ُـل َّ
كــل َم ِسـ ْي ِل
ُ
هــــ ِ
ِ
َ
القتيل
حــول
ـراء َّلما َصـ َـر ْخ ـ َن
ـاب سـبيا بالع ِ
ْقــتــَـ ِ
ِ
والتهويل
نف
ُ
ًْ
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(شعبي)
ِ
ِ
ِ
ِ
ساق ِ
ِ
الضعينَه احسني م ْن َمكَّه او مشَ ه ا ْب ِل ْيل
نـاده مـحمدْ يـا عـزيزي او ِگر ِة ِ
العني
ْ
َّ
َّ
ف الـحاج يا ِ
بـاچر يو َگ ِ
سيد ا ُمل ِسلمني
او ِ ْ
ِ
يـخويه ِ
َگ َّلــه ُ
الـغاض َّيه
گاصـد آنَـه
وا ْن كـا ْن تِ َ
ـسأ ْل عـن اِحرامي يا ِش ِف َّيه
وا ْن كـان تـ َ
الضحايه
ِسأ ْل عن ِمنى و َّيه َ
ِ ِ
البايه
ُذولـه األَضـاحي مـا مـث ْلهم يف َ
وا ْن كـا َن تِ َ
ـسأ ْل عن املش َع ْر يا ِع ِض ِيدي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ْفح ْص ابيديه
بـالس َه ْم ِي ْـسگونه ِو ُهـْو ِيـ َ
َّ
(أبو ّ
ذية)

ف
ا ُگــول اب َي ْق ِضتي اوال َه َجر بال َّط ْ
ف
وانَــ َه ُم ِــر ْم ُص َب ْح ِت اليو ْم بال َّط ْ

والخاليق ِ
دم ْعها ِ
ايسيل
ْاو َوحـشَ ه الـ َك َعبة
ْ
ال ويـن ِ
گاصـدْ ما تِگ ِّلي ا ْب َه ْل َس َف ْر ِوين
ْ
والـيـو ْم يـو ِم الـت ِ
َرو َيه ِ
يـبن الـب َهاليل
وآنـي ِ
ْ
واهـل بِـيتي ِس ِّويه
أح ْـج فـيها
ِ
ثـُوبي ِ
الـيس ْل ُبونه بـعدْ ِذيـجِ
االراذيـل
ِك ِّـل اخـوتَك ب ِ
ـعد َ
الـذبِ ْح تُـ ْبگه َعرايه
ْ َ

ِ
بـعد الـذبِ ْح ِيـ ْب ُگون أويلي ا ْب ِغير َت ْغ ِسيل
ف أنـا ِمـحتار وب ِ
ـح ِ
ضني ْاولـيدي
ُأو َگ ْ
ْ
اودمـه عـلى صدري يخويه ِ
والله ا ْيسيل
ْ َ َّ
ف
الناس حـ ِّـج
تِك َْم ِل
البيت بال َّط ْ
ْ
ْ
ِ
ــــج كَــ ْعــبــ ْة ِذب ــي ـ ْـح ال ـ َغــاضــريــه
اح ْ

ِ
ِ
مدينة
رسول الله  Pإلى
غادر اإلما ُم الحسي ُن مدين َة جدِّ ه
حي َن
َ
م ّك َة ،لم يكن يفكِّر في ات ِ
مستقرا إلقامتِ ِه ،إنما أرا َد أن يت َ
ّخذها
ّخاذها
ْ
ًّ
ُ
ِ
ُ
العراق.
المسير إلى
يواصل بعدَ ها
ثم
مح ّط ًة يتو ّق ُ
َ
ف فيها مدّ ًة من الزمنّ ،
بيت ِ
جوار ِ
ِ
ِ
َ
الله
مدينة م ّك َة ،وأقا َم في
وصل اإلما ُم الحسي ُن إلى
وحي َن
الصحابة والتابعين ،وطلبوا منه اإلقام َة في ِ
ِ
هذه
كثير من
َ
الحرام ،زار ُه ٌ
ِ
ِ
تنقطع عنه وفو ُد ِ
أهل
مدينة م ّك َة لم
خالل إقامتِ ِه في
المدينة .وفي
ْ

ِ
الكوفة ،وهي تدعوه إلى القدو ِم إلى العراق ،ولم يك ْن اإلما ُم راغ ًبا في
ِ
ِ
لقتله ،وقد أعدُّ وا
يعرف نوايا األمو ّيين وخط َطهم
البقاء في م ّك َة ،ألنّه
ُ
ِ
ِ
الحج.
المحتمل أنَّهم جعلوا توقيتَها في موس ِم
العدَّ ة لذلك ،ومن
ّ
ِ
قبل ِ
ِ
بخروج ِه َ
التنفيذ ،في
وقت
فو َت اإلما ُم هذه الفرص َة عليهم
َّ
معارضة ٍ
ِ
الثامن من ذي ِ
ِ
عدد
الحجة سنة  60للهجرة ،على الرغ ِم من
ِ
ٍ
الصحابة والتابعي َن وبني هاشم لهذا الخروج .ويبدُ و َّ
أن اإلما َم
كبير من

ِ
أمر ُه ،وات َ
بالرحيل إلى العراق.
قرار ُه
ّخذ َ
حس َم َ
قد َ
ِ
اختار هذا اليو َم ليتفادى ما
داللتان؛ األولى:
واختيار هذا اليو ِم له
َ
ُ
ٍ
ٍ
َ
محاولة الغتيالِ ِه ،وقد انتدبوا َ
سعيد
لذلك عمرو ب َن
األمويون من
يد ِّبره
ِ
َ
تفلح
الحسين
خروج اإلما ِم
األَشدق ،الذي فاجأه
وأفشل خ ّطتَه ،ولم ْ
ُ
ُّ
كل محاوالتِ ِه في من ِع اإلما ِم م َن الخروج .والثانيةَّ :
إن هذا اليو َم هو
بيت ِ
يفيض فيه حجاج ِ
الله الحرا ِم إلى عرفات ،وفي هذا
اليو ُم الذي ُ
ُ َّ ُ
اليو ِم ُيعل ُن اإلما ُم َ
الخروج يم ّث ُل
سخ َطه وثور َت ُه على حك ِم يزيد .وهذا
ُ
ِ
رسال ًة ثائر ًة إلى ِّ
َ
استطاع
وبذلك
البالد اإلسالم ّي ِة في العال ِم،
كل بقا ِع
َ
إعالن ثورتِ ِه إلى ِّ
َ
َ
كل بقا ِع الدنيا.
يوصل
أن
المصيبة

خطب  Qفي م َّك َة ً
َ
َّاسُ ،خ َّط ا ْل َم ْو ُت َع َل َى
لذلك
قائلَ :أ ُّي َها ا ْلن ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
أسالفِي
ُولد َآ َد َم َم َخ َّط ا ْلق َل َدة َع َل َى ج ْيد ا ْل َفتَاةَ .و َما ْأو َلهني إلى ل َقاء ْ
الن ا ْل َف َلو ِ
ف .ك ََأن ِّْي َّب َأ ْو َصالِ ْي ُت َق ِّط ُع َها ُع ْس ُ
ْاشتِ َي َ
ات
اق َي ْع ُق ْو َب إ َلى ُي َو ُس َ
َ
ِ
اويس َوك َْر َبال َء...
َب ْي َن الن َْو
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حج ٍة له:
وكأنّي به يل ّبي  Qبهذه التّلبية في آخر ّ

رب عن جــوارك أنا مطرود
ل ّبيك يا ّ

ل ّبيك يا ر ّبي يذبحون ارجالي واظل مفرود

السبط وانت العامل بحايل
ل ّبيك أنا حسني ّ

ل ّبيك في مرضاتك يذبحون لي اطفالي

رب وقلبي من ال ّظام ممرود
ل ّبيك يا ّ
ل ّبيك نــســواين تسافر مــا هلــا وايل
رب واقبل نسكي واالعامل
لبيك يا ّ
ل ّبيك حتّى الشّ مر يصعد صدري بالنّعال

ل ّبيك أنا خايف ّ
وكل النّاس مأمونة
ول ّبيك أنا خايف ّ
وكل النّاس مأمونة

ل ّبيك واقبل تلبياتي بذبحة االبطال
ل ّبيك أنا خايف ّ
وكل النّاس مأمونة

يصور حال زينب بجوار البيت الشريف:
الشاعر ّ

قبل ما يشيل من مكّة ظعن الدّ ين والقران

يطوف النّسوان
الس ّجاد بالكعبة قام ّ
ابو ّ

ِّ
ّ
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زينب بالعفاف تطوف بني اخوهتا عن الرجال

الس ّجاد باليمنى وابو فاضل على لشمال
ابو ّ

ملحها تعاين الكعبة وعىل خدها الدمع ن ّثار

ويزيد النّوح من زينب بس تنظر صدع الجدار

الشيف دموع بس تنظر اىل اهلالل
وبخدها ّ

عرفها حسني تتذكّر والدة حيدر الكرار

تطوفوبيدهاالع ّباسوعىلخدهاالدّمعسايل
ِق ِلتله يوم و ّدعني قلبي اختار ابو فاضل

وابو الي ّمة لمح زينب وادرك ع ّلة االحزان
وتذكر مسجد الكوفة وضربة الزلزلت االكوان

تق ّلهتذكريومابونايقولمنتختارينلككافل
غيور وليدك الع ّباس وبحمايته ما بنهان

أمر الحسين  Qالع ّباس والهواشم وأبناء عمومته وأوالده
بتجهيز المحامل والهوادج فأتمروا بأمره...
وتزلزلت مكّة بأهلها وارتفع منها الونني
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سمعواالكعبةتنادييابناميرالمؤمنين

ناعية ترصخ وكم ناعية ترصخ لوداع احلسني

ِ
حاول ابن الحنفية ْ ِ
نQ
بالبقاء في مك َة
أن ُيقن َع أخا ُه الحسي َ
ّ
َ ُ
ِ
ِ
وش َع ِ
المكرمةَّ ،
النائية في الصحاري ُ
ب الجبال،
باألماكن
يلحق
وأل
َ
َّ
ٍ
وأن َ
ْ
فلما
اقترح عليه أن
آخر ،كما
َ
َ
يذهب إلى ال َيمنَّ .
ينتقل من بلد إلى َ
رأى الحسي ُن  Qشدّ َة ِح ْر ِ
ص أخيه عليه ،أرا َد أن يهدِّ َئ رو َعه،
آخر ٍ
ذلك في ِ
ِ
َ
لت .وكان َ
للحسين في مكّة.
ليلة
فقال لهَ :أن ُظ ُر في ما ُق َ
ِ
ِ
البيت
لمغادرة
ور ْك ُب ُه
وفي َس َح ِر تلك الليلة ته َّي َأ اإلمام الحسين َ Q
سمع اب ُن الحنف ّي ِة جا َء مسر ًعا ،وأخذ بزما ِم دا ّب ِة أخيه
فلما
َ
الحرامَّ ،
الحسين وهو يقول :يا أخي ،ألم ِ
ِ
النظر في ما سألتُك؟ فقال
تعدْ ني
َ
ْ
رسول الله  Pبعدما فارقت َُكَ ،
ُ
وقال
الحسي ُن  :Qبلى ،ولك ْن أتاني
ِ
فإن الل َه شا َء أن َ
يراك ً
اخرجَّ ،
ثم
لي :يا حسي ُن،
ْ
قتيل! فبكى اب ُن الحنفية َّ
ِ
للحسين :Qإنَّا ِ
ِ
ِ
َ
قال
هؤالء
حمل
لله وإنَّا إليه راجعون! فما معنى
ِ
وأنت على ِم ْث ِل هذه الحال؟! فأجابه  :Qشا َء
النساء واألطفال،
َ
يراه َّن سبايا!
الل ُه أن ُ
خــــــي إ َّن اهللَ شــــا َء بــــأ ْن َي ــرى
َأ ُأ
َّ
ِ
ِ
ــواسا
و َيــرى النسا َء عىل النياق َح ً
ـف َف ـ َقــد ُخ َّ
ـــط الــقــضــا ُء بأنّني
اك ـ ُفـ ْ

ِ
الصعيد ِ
خضيبا
ِجسمي على َحـ ِّـر
َأ ْســـــرى وزيــــ َن الــعــابــدي ـ َن غريبا
مـــســـي بــســاحـ ِـة كـــربـــا َء سلي ًبا
ُأ
ْ

(شعبي)
ق ّله ودمــع العني فــوق اخلــدّ تبديد

حجي وسعيي في طفوف الغاضر ّيه
ّ

وحجرالنبياسامعيلاألكرببدرالبدور

أ ّمــــا طــوافــي حـــول اخــيــام خل ّيه

حجييومعاشور
بزي ّ
حجيمهو ّ
ّ
احلج ّ

صدري الكعبة والحجر نحري المنحور
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ِ
ِ
دامع العين ،حتّى جرى
كسير
المدينة
رجع اب ُن الحنف ّية إلى
القلب َ
َ
ِ
ِ
وعياله من ٍ
َ
ٍ
ودخل بِ ْش ُر ب ُن َح ْذ َلم
وسبي،
قتل
الحسين
ما جرى على

ينعاه في المدينة.

ِ
خون َّ
المؤر َ
روى
ب
لما قد َم المدينة ،ن ََص َ
ّ
أن اإلما َم السجا َدَّ Q
ِ
َ
الخيا َم ،و َأ َم َر ْ
خيمة
يتوافدون على
الناس
بأن ُينعى الحسين ...وبدأ
ُ
ِ
الحسين
بمحمد بن الحنف ّية أخِ اإلما ِم
اإلما ِم الطِ ِمي الرؤوس ،وإذا
ّ
ِ
ِ
مكان اإلما ِم ِ
الناسُ ،قتِ َل
يص ُل إلى
زين العابدين ...واإلما ُم ينادي :أ ُّيها ُ
والدي الحسين ،وطافوا ِ
ِ
البلدان!
برأس ِه إلى جمي ِع
ُ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ِ
يـــﮕـــ َّلــك ِ
َيـ ِـشـ ْبــل ْحسين ا ُبـــوك حسين ِ
وتِ ْ
وينه
ـات ِعــيـنَــه
ـــــل دم ــع ـ ْ
يـﮕـ َّلله يا عمي بوي ِ
انذ َب ْح واحنا انسبينا
ِّ ُ َ
من كربال للكو ْفة للشا ِم ِ
الف ِجي َعة
عمي َقلبي كيف اعدِّ ْدلك ْصدُ و َعة
ْ
يا ِّ
ـحـ ْـو على صــدْ َره ِر ِض ْي َعه
عمي من فعايلها الشنيعة
والله ذ ْبـ َ
تَصدِّ ق يا ِّ

عم يا زي َن العابدينَ ،ذ َبحوا أباك؟! ذ َبحوا أعما َمك؟! قالَ :بلى يا
ِّ
ص عليه ما جرى!
عم ...وجعل اإلما ُم  Qي ُق ُّ
(مجردات)
ْمـــــحـ َّـمــدْ َيــعـ ِّـمــي ِجــي ـ َتــك ايتيم
َش ـ ِـقــ َّل ـ ْ
عــمــي مـــايل ْل ـ َـس ــا ْن
ـك ي ــا ِّ

او َظ ْ
ــــــل م ــع ــي بــــس الــحــريــم

وجــوه ِ
فــــر َن الــنــســوا ْن
عــلــى
ُ
ــهــ ْن ّ

َت نسا ُء ِ
أهل المدينة،
قال الــراوي :فما
كانت ّإل سا َعة ،وقد أت ْ
ْ
ثم دخلوا
فتل ّقت ُْه َّن نسا ُء الحسين  Qبلط ٍم يكا ُد
الصخر يتصدَّ ُع لهّ ،
ُ

إلى المدينة؛ جاؤوا إلى الدار وجدوها ُم ْقفرة خالي ًة من ُسكّانها،
ِ
ِ
زينب O
الهداة ...أقول :ما ُ
حال الحوراء
َ
موحش ًة لف ْقد األئّمة ُ
عندما رأتها خالي ًة من أهلها؟!

ـب الـــــدَّ ار َيـ ِـســن
اشـــْــلــو ْن ا ُط ـــ ـ ّ

ْاشيفيد دمعي او ِ
صفگ االيدين

ْ
دارك ُاشـــــو َف ـنْــهــا ابـــــيــا ِعين
او

الــده ْــر س ـ ْطـ َـره ابسبعين
ِسـ َطــرنــي
َ

ابـــــف ـ ْگـ َ
ِ
حس ْبين
مـــــا ِچ ـنَّـــــه يــ ْبــ ُن
ــور الـهاشم ّيني
ـدك
امــــي ْم َ
يـــــس ْ
ُ
ِ
ِ
الـــــدواويـــــن
ـــــرج عــلــيــنــا
تـــــتْـــــ َف َّ

قالوا :جــاءت إلى مسجد جدّ ها  Pفأخذت بعضادتي باب

المسجد وصاحت بصوت شجي :يا جدّ اه يا رسول الله ،إنّي ناعية

إليك أخي الحسين!
ّ
(نصاري)

يـــجـــدّ ي الـــرمـــح بـــ ّفـــاده تثنّه

يجدّ ي او بالوجه للسيف رنّه

يــجــدّ ي اوشــيــبــه ابــد ّمــه تحنّه

تعفر
يــجــدّ ي او بالرمل خــدّ ه
ّ

محد گرب ليه
يعالج بالشمس ّ

الحر
يحط ّله اظالل يا جدّ ي من ّ

محد مــدّ د ايديه
يــجــدّ ي مــات ّ

وال واحــد يجدّ ي عــدل رجليه

أتيت ِ
توجهت إلى ِ
إليك ناعي ًة
قبر أ ِّمها الزهراءُ ،أ ّماه يا زهرا ُءُ ،
ثم ّ
ّ
َ
َ
ظمآن! أ َّماه ،س َبونا من
عطشان
الحسينُ .أ َّماهَ ،ذ َبحوا أخي الحسي َن
ٍ
ٍ
مكان إلى مكان...
بلد إلى بلد ،ومن
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ِ
بلسان الحال:
الزهرا ُء Oتجي ُبها
يزينب ُّيمه ِخبريني اري ــدْ اسـ َـمــع ِشنو اللي صار
ْ
ِ
ِ
تــرا هــمـ ِ
المرتضى الــكـ َّـرار
ِّ ْ
ـچ هـــدَ ْم حيلي يابنت ُ
ِ
ِخــبــريــنــي ي ــن ـ ِ
ـار
ـور الــعــيــن تـــرا َگــ ْلــبِــي ت ـ َّ
ـوج ــر ن ـ ْ
ِ
ِ
ـــچ لــيــش ِ
اوالد ْچ االطــهــار
مــار ْجــ َعــوا وال
ُاخـــوت ْ
ِ
ال َگ ُل ِ
الجار
ب مشتاگ يا ُي ّمة للحسين اللي يحم ِي َ
ْ
يازينب آه
يازينب آه
يازينب آه
آه
ْ
ْ
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

امحملة أحــزان
مهضومة وجيتي
ب جيتيني
ُ
ْش َع َج ْ
َّ
وتحچي د ِ
األش ْ
موع ِچ ْ
جان
الدمع جاري على خدِّ چ
ِ ْ
ْ
إلـــچ َو ْجــعـ ْ
ـان
ـچ تــرا َگــلــبِــي ْ
ـــم گــلــبِـ ْ
يـ ُيـ َّـمــة فــرغــي َه ْ
ِ
مـــوت أنــا والانـــ ْظ ِ
ـــر ْچ ِشلتي ام ـ ِ
الــحــز ْن أل ـ ْ
ـوان
ـن
َأ
َ
زينب آه
زينب آه يا ْ
زينب آه يا ْ
آه يا ْ

تجاوبها زينب:O
َش َج ِ
اجبال
او ْب ُي ّمة َش ْر َد َا ْحچي على َگلبِي الهمو ْم ْ
ابي َا َهــم أب ِ
ــدي ِو ْبيا ِض ْيم َينكْب ْة ْاش ِ
احال
كيلچ و َي َ
ْ ْ
ْ
اذا تْسألِين عـ ِ
ـن اخــوانــي ُجـ َثـ ْ
ـث َظـ ّلــوا على لِـ ْـر َمــال
ابـــــوادي كــربــا ان ِ
ْــذ ْبــحــو ِك ـ ْلـ ُـهــم والـــدِّ مـــا سـ َّيــال
ْ
ور َك ـبـ ِ
ـت اعلى الِــهـ ِـزل و ْيــه األعــادي ْمر َّبطة بأحبال
ِ ْ
يايمه آه
يايمه آه ّ
يايمه آه ّ
آه ّ

154

َيــا ُيـ َّـمــة اخــوانــي واوالدي ظمايا بِ ـ َقــوا مسلوبين
االكــبــر َظــلــوا عــال ـ َثــرى ا ْمطاعين
ـم وال
ْ
ال جــاسـ ْ
ِ ِ
ِ
وسهم بالعين
اجبينه
بعمدْ ض ْر ُبوه على ْ
ْ
وح َمه خدري َ
ِ
ـسـ َـهــام ِگ ْطعوا ِ
يسرتَه ِول ْي ِمين
م ـ ْن بعد الــضـ ِـر ْب بِـ ْ
ِ
ــچ عن اعــزيـ ِـز ْچ حبيبي حسين
اسـ ُكـ ْ
ـت لو اكـ ِّـمـ ْـل ل ْ
يايمة آه
يايمة آه ّ
آه يا ّيمة آه ّ

ِ
ِ
َي ِ
ــــچ اتــغ ـ َّيــر
ـســنِّ ــچ نــح ـ ْلــتــي ولــــون ْ
ــل ْ
ــحــ َبــيــبــ ْة اح ـ َ
ِ
ِ
امـ ِ
حسين ْاهنا ُاشــو َفـ ْن حالِ ْچ اتكدَّ ر
سيرة
ـت
ـن َاجـ ْ
هـــذا بــس حـ ِ
ـچــي بــلــسـ ْ
ـچ هــال ـ ُكــثــر ا َّثــر
ـان بــدلــيـ ِـلـ ْ
ـجــر
لـــــون بـــاحـــزانَـــه يــتــفـ َّ
مـــايـــنـــا ْم انــــا َگــلــبــي َ
يمة آه
يمة آه يا ّ
يمة آه يا ّ
آه يا ّ

ِش ْف َت انا السبِ ْط عال َگاع ِ
ومـ ِ
وحه يسيل الدَّ م
ـن ْجر َ
ْ
بــسـ ِـهــم مــســمــوم بــالــدَّ الل ِ
ـت َّ
دللــــ ْه ا ْمــخـ َّـذم
وشــفـ ْ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ـم
رحــتْــلــه بــونِّــتــي وه ـ ِّـم ــي لــگــيــتــه ضــامــي ِيــتــألـ ْ
ِر ِد ْت ِ
اسگيه ِ
يت اعيوني ص َّب ْت َدم
من اد ُموعي ِلگ ْ
ـشـ ِ
ــكــتْــره اجــــاه الـ ِ
بــقــيــت انـــا انْــحــب ب ِ
ـمــر مــحـ َّـزم
ْ
ْ
ُ
نحره يا َمع َّظم
ِد ْفعني بحقدَ ه من ِعندَ ه وبِــدَ ه ْ
يحز َ
هالمصيبة هالمصيبة هالمصيبة آه
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ـــبـــن َع َ
ـــــى األ
ح
ـــلـــوهـــ َّن قـــد ُس َ
ََ
ُ

ـاب سـبيا بالع ِ
ْقــتــَـ ِ
ِ
والتهويل
نف
ُ
ًْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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المجلس الثانيّ :أم سلمة ّ
وأم البنين L
القصيدة
ـاءت يف ْ
ذهول
حني جـ ْ
/١حـ َّـر قلبي َ

ْ
الهطول
ـروح أعــيــا ُه
جفنُها الــمــقـ ُ

ْ
تــقــول؟
ـــق م ــا
ّأيــــا الــنــاعــي تـــر َّف ْ

ز ْد َت كربي وانكساري والحني ْن!

ـت الــوفــا ،أ ُّم الــرجــال
قــيـ َـل ذي بــنـ ُ

خ ـ ِّفـ َـض ـ ْن يــا بِ ْ
ــش ُــر ذي أ ُّم البني ْن

ْ
َ /٢ق َ
بالسؤال؟
ــال من هذي أتَتني
/٣مـ َ
الشباب
نحوها ينْعى
ْ
ـر ْ
ـال بِـ ْ ٌ

الرتاب
ملقى َو( َعـ ْـو ٌن) يف
ْ
(جع َف ٌر) ً
َحيب
َ /٤فــدَ َنـ ْ
ـت تبكي ُتــنــادي بالن ْ

الرحيب
ُك ُّل ُه ْم واخل ـ ْلـ ُـق وال ـ َكـ ْـو ُن
ْ
بني الن ِ
َّاس يا أ َّم العضيدْ
ـاح َ
/٥صـ َ
جـ َ
ذر َي احلصيدْ
هم ْ
وس ْ
ـال ُيــذري ُر َ

ْ
جديل
ـروحــا
خــر مــطـ ً
/٦فــــإذا مــا َّ
ِ
بــــاآله تــدْ عــو والــعــويـ ْـل
ـت
فــانــثــنـ ْ
/٧ق ـ َ
ـال إي يا ُأ ُّم َأ ْمــســى يف ال َفال ْة

مــا َو َعــتْــنــي نــع ـ ُي ـ ُه َّ
دك الــجــبـ ْ
ـال!

قــائــا يــا أ ُّم قـــدْ َّ
ً
ـاب
جـــل الـ ُـمــصـ ْ
ِ
ِ
ـروح طعي ْن
ُق ـ ْـر َب (عبد الــلــه) َم ـ ْطـ ٌ
ِ
بِـ ْـشـ ُـر خ ِّبرني َعـ ِ
الحبيب
السبط
ـن
ْ
ــم َيـــ ْفـــدو َن ابــــ َن الط ِّيبي ْن
َلــ ْيــتَــ ُه ْ
ِ
العباس ذو
شب ُل ِك
البأس الشديدْ
ُ

ِم ـ ْثـ َـل كـــر ِار الــوغــى ِ
ليث العــري ْن
ّ
ِ
ْ
ضا َع َش ُ
الكفيل
راح
مل السبط ُم ْذ َ

ال ْ
مــات الحسي ْن
بشر قــد
َ
تقل يــا ُ
نات
َب ـ ْعــدَ َذ ْبـــحٍ َر ْضـ َـر َض ـ ْت ـ ُه الصافِ ْ
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ر ْأ ُســـــ ُه ا َملــ ْقــطــو ُع َت ـ ْبــكــيـ ِـه ال ـ َقــنــا ْة
/٨فــهــوى ِمــن ك ِّفها ٌ
طفل رضي ْع

ـــب فظي ْع
ال َتـ َـس ـ ْلــنــي إنّـــــ ُه َخـــ ْط ٌ

يــن ـ ُظـ ُـر الـــحـــورا َء يسبيها ال َّلعي ْن
ِمـ ْثـ َـل ِسـ ْقـ ٍ
ـط خـ َّـر في الــيــو ِم الفجي ْع

ِ
المشي ْن
ف
أصـ ُـل ال َّط ِّ
ْ
وهـ َـو ْ
والفعل ُ

ّ
هالوصية)
لسان حال ّأم البنين (لحن أمانة
خـــــــــــذت قـــــلـــــبـــــي ورحــــــــــــــت ويــــــن
تــــــــــــــرد يــــــــولــــــــيــــــــدي يــــحــــســــيــــن
لـــــــــــو اتـــــــــــطـــــــــــول هــــــالــــــغــــــيــــــاب
دلـــــــيـــــــلـــــــي انـــــــقـــــــســـــــم نــــصــــيــــن
آه يبني...يبني...يبني آه

ِّ
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الـــــــــــــــك مـــــــشـــــــتـــــــاگـــــــه روحـــــــــــي
ّ
كـــــــــــــــل جــــــــروحــــــــي
يــــــبــــــلــــــســــــم
مــــــحــــــمــــــد
يـــــــــــــا ريــــــــــحــــــــــانــــــــــة
ّ
عـــــــلـــــــيـــــــك يـــــــــــزيـــــــــــد نـــــــوحـــــــي
آه يبني...يبني...يبني آه
لـــــــظـــــــل مــــــعــــــصــــــوبــــــة الــــــــــــــراس
بـــــــعـــــــدكـــــــم يــــــــــا اعـــــــــــــز الـــــــنـــــــاس
ثـــــكـــــلـــــتـــــو اگـــــلـــــیـــــبـــــي والــــــــــــــروح
وســـــكـــــنـــــتـــــوا بــــــوســــــط األنــــــفــــــاس
آه يبني...يبني...يبني آه

(أبو ّ
ذية)
ويـــن ال ــده ــر ع ــن عــيــنــي بعدهم
شلون امحل هجر احبايب اوبعدهم

عسه ام ع ـ ّبــاس ماعاشت بعدهم

بــعــدهــم هــدنــي مــا ضــل حــيــل ب ّيه

المصيبة

لما عزم اإلمام الحسين  Qعلى الخروج من المدينة ،يقول
ّ

بني ،ال تحزنّي بخروجك
الــراوي :جاءت أ ّم سلمة ،قالت له :يا ّ
إلى العراق؛ فإنّي سمعت جدّ ك يقولُ :يقتل ولدي الحسين بأرض
ٍ
أرض ُيقال لها كربالء ،فقال لها :يا أ ّماه ،والله إنّي أعلم
العراق ،في
ذلك ...وإنّي ،والله ،ألعرف اليوم الذي ُأقتل فيه ،وأعرف من يقتلني،

وأعرف البقعة التي ُأدفن فيها ،وأعرف من ُيقتَل من أهل بيتي وقرابتي
وشيعتي ...فبكت أ ّم سلمة ،وس ّلمت أمرها إلى الله ،وقالت :يا أبا عبد
إلي جدّ ك رسول الله  Pفي قارورة .فأعطاها
الله ،عندي تربة دفعها َّ

الحسين تربة في قارورة أخرى ،وأمرها أن تحتفظ بها في قارورة مع
قارورة جدّ ه رسول الله  ،Pفإذا رأتهما تفوران د ًما ،تي ّقنت أنّه قد
ُقتِل! فأخذتها أ ّم سلمة ووضعتها مع قارورة رسول الله .P
سار الحسين  Qإلى العراق ...وأ ّم سلمة تنظر ّ
كل يوم إلى

المحرم ،نظرت أ ّم سلمة إلى
القارورتين ،حتّى كان يوم العاشر من
ّ
القارورتين ،فإذا بهما تفوران د ًما! فصاحت :واولداه! واحسيناه! عال

صوتُها بالنوح والبكاء ،اجتمعت النسوة من بني هاشم في المدينة

عندها ،قالت له ّن :أسعدنني بالبكاء على ولدي الحسين!
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إجـــــاين اخلــــر بــحــســن مــذبــوح
واهلل لنوحن وقـ ّـي العمر بالنوح

ود ّمـــــه عــلــى ال ــت ــرب ــان مــســفــوح
واعــمــي عــيــونــي واتــلــف الـــروح

اش ــل ــون الــصــبــر وحــســيــن مــذبــوح

إلى أن جاء اليوم الذي ِ
قدم فيه اإلمام زين العابدين إلى المدينة

بعماته وأخواته ،ودخل بشر بن حذلم ينعى الحسين ،وصل إلى
ّ
مسجد رسول الله ،رفع صوته مناد ًيا:

يــا َ
ـــــدرار
أهــــل ي ــث ـ ِـر َب ال ُم ــق ــا َم ل ـ ُكــم هبا ُقــتــل الــحــســي ـ ُن ف ــأد ُم ـ ِـع ــي ِم
ُ
ِ
ـــــر ٌج
ــــدار
ُ
ُ
والــــــرأس مــن ـ ُه عــلــى الــ َقــنــاة ُي ُ
اجلـــســـم م ــنــ ُه بِـــكَـــربـــا َء ُم َ َّ
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ضجت المدينة بالخبر ،خرج الناس ،الرجال والنساء ،وكان كيوم
ّ

رحيل رسول الله  .Pيقول بشر :بينما أنا أسير ،وإذا بامرأة طويلة

القامة ،على كتفها طفل رضيع ،قالت :يا بشر ،أخبرني عن الحسين
 ،Qفقلت لها :س ّيدتي ،من أنت؟ من تكونين؟ فقالت :يا بشر ،أنا

أ ّم البنين ،أ ّم أبي الفضل العباس! فقلت لها :يا أ ّم البنين ،أعظم الله لك
األجر بولدك جعفر!

قالت :ما سألتك عن جعفر ،أخبرني عن الحسين.
فقلت :أعظم الله ِ
لك األجر بولدك عبد الله!

قالت :ما سألتك عن عبد الله ،يا بشر ،أخبرني عن الحسين.
قلت لها :أعظم الله ِ
لك األجر بولدك عثمان!

قالت :أخبرني عن الحسين.

قلت :يا أم البنين ،أعظم الله ِ
لك األجر بولدك قمر العشيرة أبي
ّ

الفضل الع ّباس!

لما سمعت ذلك ،وضعت يدها على خاصرتها ،وقالت :يا بشر،
ّ
لقد ق ّطعت نياط قلبي ،ما سألتك عن أوالدي ،أخبرني عن الحسين!
عند ذلك قلت لها :يا أم البنين ،أعظم الله ِ
لك األجر بالحسين ،فلقد
ّ
خ ّلفناه بأرض كربالء ج ّثة بال رأس ،فصاحت :واولداه! واحسيناه!
ــت و َع ـ ْلــمـ ِ
َهــام ِ
ـت انــشــال الطفل حـ ّـمــاي الضعينه
َ
َ
ـت بشر بــن حذلم ينعى بــاطــراف المدينه
واسـ َـم ـ َعـ ْ
ن ــادت ــه ي ــا بــشــر قــ ّلــي ع ــن ع ــزي ــزي حــســيــن ويــنــه
حسين حسين يا حسين

قلها ع ّظم المعبود أجــرك واصبري بهاي الفجيعه

بــكــربــا بـــدر الــهــواشــم نــايــم بــجــنــب الــشــريــعــه
بــالــعــمــود افــضـ َ
ـخــوا راســـه والــســهــم نــاشــب بعينه
حسين حسين يا حسين

ّ
ضــــل بــــــوادي كـــربـــا بــغــيــر تكفين
يــقــولــلــهــا
بــــــس زيـــــنـــــب الــــــــــــــر ّدت بــــالــــنــــســــاويــــن

ر ّدت فــــــاقــــــده الــــــعــــــ ّبــــــاس وحـــســـيـــن
حسين حسين يا حسين
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(عاشوري)
يگلها ع ّظم اهلل أجرك باحلسني آه آه

بقى بوادي الطفوف من غير تكفين

اومشى السجاد بظعون النساوين آه آه

بــره المدينة إلهم امخ ّيم
ونصب ّ

قالوا :طلبت موالتنا زينب  Oبأن ال يدخل عليها أحدّ ،إل من

عزيزا في كربالء ،وجلست في منزلها ،وجعلت جاريتها
فقدت لها
ً

على الباب ،وإذا بالباب يطرق ،فقالت الجارية :من على الباب؟

فقالت لها :قولي لس ّيدتك زينب إنّي شريكتها في العزاء ،أنا أ ّم البنين.
صـاحت صـوت آيــا فگد األطياب

والله اشـموحشه يـا دور األحباب

اهناك اوسمعن الرصخه عىل الباب

أنـــــا أم عـ ّباس اجـيتچ ال تفترين
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فلما دخلت استقبلتها زينب واعتنقتها وبكت وقالت :واخاه!
ّ
واع ّباساه! فأجابتها أ ّم البنين :واولداه! واحسينا!
اچ ــت زيـــــنــب او نـــــادت تلگنها

بــالــلــه اويـــــاي گــومـــــن سـاعدنها

بچت زيــنــب اوصــاحــت آه حيزين

اولفتها أ ّم البنين ابضلع محني

هـــــاي أم الـــــبــنــن الـــــــراح منها

تـصيح ابــصــوت آه حيــســن يبني

صناديد اربعه او بالحرب نفلين

ـچــت الــداريــن
هـــــاي امصيبتك بـ َّ

اشــلــون أم البنين اصــيــاح صاحت
اهــنــا يحسين يبني روحـــي راحــت
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تـلگلنها ال ــح ــرم عــ َّيــت اونــاحــت

قيل :وذهبت أ ّم البنين وزينب  Lإلى قبر الزهراء  ،Oإلى

قبر األ ّم الحنون...

ا ّم البنني األربعة وي زينب اتالگن
گعدن عىل گرب الطهر بصوت احلزن ناحن

گلب الصخر ظل ينتحب من نحبن وصاحن
جنبالزچيةا ّمالحسننصبنعزاراحن

لطمت وجهها الطاهرة واتنادي يا زهره

واستها عالمولى السبط تنحب على العتره

تگلها يا بنت املصطفى ابني اسحگوا صدره

الحره
شلون العگيلة تنسبي زينبكم ّ

(أبو ّ
ذية)
أنــا أ ّم األربــعــة الــراحــوا وال جوا

جو
تلمني وال ّ
عقبهم أرض مــا ّ
بعت دمــهــم على الــزهــرا الزك ّيه

أين أربعه بدور اذخرهتم لن مشوا للغارض ّيه

واللهلورجعوايادهريلوفيالندورالـعل ّيه

ٍ
مكان كربال ُء لــدى عيني
كــأ َّن كـ َّـل
ِ
الفرات قىض
هلفي لظا ٍم عىل شاطي

ٍ
َّ
زمـــــــان يــــــو ُم عـــاشـــورا
وكــــــل
لعذب الــمـ ِ
ِ
ـاء مقرورا
ظمآ َن يرنو

اشكثر ونَّـــوا عــى الــغــره والجــو
ع ّباسعونوياجعفروعبداهللياعظمالرز ّيه

راحت األوالد راحوا وما بعد للبيت ج ّيه

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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ّ
ّ
المجلس الثالثّ :
للسيدة زينب L
السيدة الزهراء
وصية
القصيدة
لــلـ ِـه أشــكــو لوعتي ُ
وشجوني
ِ
لناظري
يلوح
يأبى هال ُل َك أن
َ
ٍ
أج ُّ
رزيـــة
ــــل
شــهــر بــه
ْ
نــزلــت َ
ٌ
ِ
للحسين بكربال
رأس
ــح ُّــز
ٌ
أ ُي َ

شهر الحرا ِم ُجفوني
أدميت يا
َ
َ

َّإل و ُيــجــري بــالــدمــو ِع عيوني
ِ
ـب ه ــدَّ ُركــــ َن الــديـ ِ
ـن
لــلــه خــطـ ٌ
ِ
وي ــظ ـ ُّـل مــنــجـ ً
تكفين
ـدل ب ــا

ٍ
ِ
دفين
لحقد فــي الــصــدور
ـأرا
ثـ ً

َـــر ُّض ُ
ـدر ُه
خيل بني أمـ َّيـ َة صـ َ
َأت ُ
ِ
أ ُيــشـ ُ
ـال فـ َ
رأس ـ ُه
الس ْم َه ِر َّية ُ
ـوق َّ

ـب يــا أخــي ومعيني
ونـــدا ُء زيــنـ َ

المحر ِم فرحتي
شهر
َّ
َح َّر ْم َت يا َ
ِ
ُ
الطفولة ُحر َق ًة
منذ
وس َقيتني

ِ
ياسين
شهر عــزا بني
ُمـ ْـذ َ
كنت َ
ستظل ت ُْشجيني لــيــو ِم الــدِّ يـ ِ
ُّ
ـن

والشمر َيجلدُ بالسياط متونَها
ُ

ِ
ُ
بأنين
فيسيل َمــدْ َم ـ ُعــهــا د ًمـــا

َ
(لحن ِلفى عاشور)
عـــــاشـــــور ي ــم ــوالن ــا
لِــــ َفــــى
ْ
ْگــــ ُل ِ
ـــزنَـــانَـــه
ــــوب الــشــيــعــة َح ْ

ِ
ُــحــض َــره
الـــمـــأتَـــ ِم ن
ْ
ِوإج ــي ــن ــا ْ

ِ
ِ
ـــره
ْوت َ
ــــواســــي َگــ ْلــ َبــك ْو َصـــ ْب َ

آه يا موالي آه يا موالي آه يا موالي آه
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ـــو صــالــح ِمـــثِ ْ
ـــل ك ــل عــام
َيـــ ُب ْ

ِ
نــســيــل ْدمــــوع
عــلــى َجــــــدَّ ْك
ْ
ْـــــواســـــيـــــك يــــا َمــــــوالي
ون
ـب حـ ِ
ِ
ـســيــن
نــــــدْ ِري عــالــحــبــيـ ِ ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
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ْـــحـــضـــره
لـــمـــأتـــ ِم ن ُ
إجـــيـــنـــا ْ
الـــزهـــرة
نِــــواســــي
فـــاطـــمـــة َّ
َ
ــــري ِ
ِ
ــــد ا ْلـــكَـــســـر ِك ا ْن ـ ِ
ـجــ ْب ـ َـره
ن ِْ
ْ َ
ِ
ِ
ــســرة
ت ُ
ـــر طــــول الـــزمـــ ْن َح ْ
ـــج ْ

آه يا مهدي آه يا مهدي آه يامهدي آه
ــــــاك عــلــى جــــدَّ ك نِ ِ
ــــشــــا َق ْ ِ ِ
ـــــد ِّ
ْ
ِع ّ
اصــــدُ ور
ــــي َو َّي
گ ْ
َ
ــــك نــــج ْ
ِ
ْـــخ ْ
َگــــ ُب ْ
بـــالـــفـــرج نِـــن َ
ــــل مـــا يــنــتــهــي عــاشــور
ـــاك
ـــجـــل
ْ
تـــ َع ِّ
الــطــف و َگـــطِ ِ
تــــاخ ِ
ِ
ِ
ـحــور
ثـــار
ــــذ ا ْلــــ َثــــارات
نِــــريــــدَ ك
ـــع ل ـنْـ ُ
ْ
ْ ْ
ِ
لِـــلـــمـــظـــلـــو ْم لِ ــل ــع ــط ــش ـ ْ
نــحــره
ـــــع
ـان
َلوال َده ْو َگـــــط ْ
َ
(أبو ّ
ذية)

آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه

ِ
ِّ
ـحـ َّـرم َو َه ْلها
الشيعة
َ
جاها الـ ْـمـ َ
فِجعني ما جرى ب ِزينَب و ِ
اه ْلها
َ
ْ
َ ْ

ِ ِ
وه ْلها
ْوك ْل منهم ِجرى ْد ُمو َعه َ
ِ
فــوق ِ
الوط َّيه
َضحايا ْم َق َّط َعة

المصيبة

لك العزاء سيدي يا صاحب العصر والزمان .يا فرج الله ،ما
ُ
صباحا
حال قلبِك في هذه األ ّيام؟ وأنت الذي تندُ ُب جدَّ ك الحسي َن
ً
ومسا ًء ،وتبكي عليه بدل الدموع د ًما ،فكيف يكون حالك س ّيدي في
محرم؟!
أ ّيا ِم َّ

إذا كان الموالون والمح ّبون في مشارق األرض ومغاربها يتأ ّلمون

في هذه األيام ،ويتجدّ د الحزن والعزاء في قلوبهم ،وينصبون المآتم،
ِ
ويذرفون الدّ موع على جدّ ك اإلما ِم الحسين  ،Qفكيف ُ
حال قلبِك

ثارك ،والعزا ُء عزاؤك س ّيدي يا صاحب الزمان؟!
س ّيدي،
والثار ُ
ُ

ع ّظم الله َ
بكت عليه
لك
األجر بجدِّ ك المظلو ِم والعطشان ،الذي ْ
َ
مالئك ُة السماء واألنبيا ُء جمي ًعا!
ِ
ِ
نعمُّ ،
األنبياء
الوجود بكى على مصابِك س ّيدي أبا عبد اللهِ ،من ّأول
كل
ِ
ِ
محمد
آد َم  ،Qفعندما رأى أسما َء الخمسة من أهل الكساء ،وهمّ :
ُ
جبرائيل  Qأن يقول:
وعلي وفاطمة والحسن والحسين  ،Rلقنّ ُه
ّ
بحق فاطمة ،ويا
فاطر ّ
محمد ،ويا عالي ّ
يا حميدُ ّ
علي ،ويا ُ
بحق ّ
بحق ّ
ِ
بحق الحسين ،فلما سمع بذكر
قديم
اإلحسان ّ
محس ُن ّ
بحق الحسن ،ويا َ
وانخشع قل ُبه ،فقال :يا أخي جبرائيل ،في
الحسين  Qسالت دموع ُه
َ
ِ
ِ
ُ
َ
السبب
فأخذ جبرائيل في بيان
وتسيل َع ْب َرتي،
ينكسر قلبي
الخامس
ِذك ِْر
ُ
َ
يسمعون
راث ًيا الحسي َن  ،Qوآد ُم والمالئك ُة الحاضرون هناك
ويبكون ،فالناعي جبرائيل ،والمستمعون آد ُم والمالئكة ،فقال جبرائيل
ٍ
بمصيبة تص ُغ ُر عندها المصائب ،قال:
يصاب
 :Qيا آدمَ ،و َلدُ َك هذا
ُ

َ
ناصر وال معين،
وما هي؟ قالُ :يقتَل
عطشان غري ًبا وحيدً ا فريدً ا ،ليس له ٌ
َ
ُ
العطش
يحول
ولو ترا ُه يا آد ُم ،وهو يقول :واعطشاه! واق ّلة ناصراه! حتّى
ِ
ِ
بالسيوف َ
وش َر ِر الحتوف،
السماء كالدخان ،فلم يج ْب ُه أحدٌ ّإل
بينَه وبي َن
ِ
رؤوسهم في البلدان،
الشاة من قفاه ،و ُي َنهب رح ُله ،وت ُْش َه ُر
ف ُيذ َب ُح َذ ْب ُح
ُ
ِ
َ
الواحد المنّان.
كذلك سبق في علم
ومعهم النِّسوان،
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ِ
ُ
الرسول األكــر ُم محمدٌ  ،Pكما تروي أ ُّم
األنبياء
خاتم
وهذا
ُ
النبي P
ذات يو ٍم في بيتي ،فقال :ال
َس َل َمة ،قالت :كان
جالسا َ
ً
ُّ
نشيج النبي
فسمعت
فانتظرت ،فدخل الحسين،
علي أحد،
ُ
ُ
َ
َيدْ ُخ َل َّن َّ
يمسح
لعت ،فإذا الحسي ُن في ِح ْج ِره ،أو إلى جنبه،
 Pيبكي ،فا َّط ُ
ُ
علمت به حتّى َدخل.
رأسه وهو يبكي ،فقلت :والله ،ما
ُ
َ

النبي ّ :P
إن جبرائيل كان معنا في البيت ،فقال لي :أتح ُّبه؟
قال ّ
ِ
ٍ
ب الدنيا َن َع ْم ،فقالّ :
إن أ ّم َ
بأرض يقال
تك ستَقت ُُل هذا
ُ
فقلت :أ ّما من ُح ِّ
ِ
بالحسين
فلما ُأحيط
النبي ّ ،P
لها كربالء ،فتناول من ترابها ،فأرا ُه َّ

ِّ
ّ
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َ
صدق
أرض كربالء ،قال:
اسم هذه األرض؟ قالواُ :
حين ُقتل ،قال :ما ُ
رسول ِ
أرض ك َْر ٍ
ُ
ب وبالء...
الله ُ ،P
دائما حاضر ًة في
أئمتُنا  ،Rفكانت مصيب ُة اإلما ِم الحسين ً
أ ّما ّ

قلوبهم ووجدانهم!

ٍ
ِ
مؤمن َذ َر َف ْت عينا ُه
الحسين  Qيقول :أ ّيما
علي ْب َن
فنجدُ اإلما َم َّ
الحسين ِ
ِ
علي  Qحتّى َ
تسيل على خدِّ هَّ ،بوأ ُه الل ُه بها في
لقتل
بن ّ

عزا يسكنُها أحقا ًبا.
الجنّة ً

الباقر َ :Qر ِح َم الل ُه عبدً ا اجتَمع مع َ
آخ َر فتذاكرا
ويقول اإلما ُم
ُ
فإن ثال َثهما م َل ٌك ي ِ
في ِ
أمرناّ ،
ستغفر لهما.
َ َ
الصادق ّ :Q
ُ
إن تلك المجالس
وبهذه المجالس يوصي اإلمام
أمرنا ،رحم الل ُه َمن أحيا أمرنا.
ُأح ُّبها ،فأحيوا َ
وعن اإلمام الرضا َ :Qمن تذكّر مصابنا وكبر لما ارتكب منا،

كان معنا في درجتنا يو َم القيامة .ومن ذكّر بمصابنا فبكى وأبكى ،لم
ِ
أمرنا ،لم يمت
تبك عينُه يو َم تبكي العيون .ومن جلس
مجلسا ُيحيا فيه ُ
ً
قلبه يو َم تموت القلوب.

هم الشيعة والموالون في مشارق األرض ومغاربها ،يه ّبون في
وها ُ
ّ
محر ٍم ويجتمعون إلحياء هذه األ ّيام المباركة ،حزنًا على س ّيدهم
كل ّ
ِ
ً
أئمتنا  ،Rومواسا ًة لهم
الحسين ،Q
اإلمــا ِم
وامتثال ألمر ّ
ولصاحبة العزاء في هذه األ ّيام موالتِنا الزهراء Oالتي بكت على
ِ
ُ
الرسول األكر ُم  Pبما
الحسين عندما أخبرها
مصاب ولدها اإلما ِم

سيجري على موالنا الحسين...
كأنّي بموالتنا

الزهراءO

في آخر أ ّيامها ،وهي ممدَّ دة على

مصائب أوالدها!
الفراش ...ولكن مع هذا ال تنسى
َ

المصائب
كأنّي بها توصي موالتَنا زينب  ...Qوتحكي لها
َ
القادمة:
ِ
ِ
نــــــار ْيــــــن يــــا زيــنــب
ـــــــي
ه َّ

األُولــــــــى ِش ِ
ـــفـــتْـــهـــا ْبــعــيــنــي

ِ
ـــــــي َط ْ
ـــشـــتِـــيـــ ْن يـــا زيــنــب
إِه ْ

ِ ِ ِ
ــج
َعــلــيــهــا
الــــبــــاري ْيــعــيــن ْ
ِ ِ
ـــج
و ْيـــــــداريـــــــه عـــــن عـــيـــن ْ
ْـــشـــيـــلـــيـــنـــه بِـــي ِ
بِـــت ِ
ـــديـــنـــج
ْ
َ
وتْــــنِــــظــــريــــن َمـــنْـــ َظـــرهـــا

أمـــــــا الـــثـــانـــيـــة تْــــن ِ
َــــاديــــن
َّ
ِ
بـــاولـــهـــا
ِجــــ ْبــــد ا ْلـــحـــســـ ْن ّ

َي ِ
ِ
ثـــانـــي ا ْلــ َط ْ
ــشــتِــيــ ْن
ـــزيـــنَـــب
ر َق ـيــه اعـ َلــه الـ َطـ ِ
ـوت
ـت بِـ ْتـ ُـمـ ْ
ـشـ ْ
ُ ّ

لــــكــــن ِويـــــنِ ِ
ِ
ـــــك ْو ِويــــنــــي
ْ
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ِ
ِ
أخاك الحسين وحيدً ا في
رأيت
ُبنَ َّية زينب ،أنا عندي وص ّية إذا
كربالء ،ال ناصر له وال معين قب ِ
ِ
ليه في ِ
نحر ِهُ ،
صدر ِه!
وش ِّم ِيه في
ِّ
َ ُ
ُ
َ
(على طور سامحيني)
ِ
يــــاحلــــبِــــيــــ َبــــة...يــــاحلــــبــــيــــبــــة
يـــــاحلـــــبـــــيـــــبـــــة ...ي ــاحل ــب ــي ــب ــة

ِ
تلفيكُم نِ
بــعــدي ِ
هالدن َّية
ــوايــب
ْ
ورا املــظــلــو ْم...احلَــســ ْن َمــسـ ُـمــوم

ِ
ـن...يـ ْبـ ِ
ـچـ ِـي ا ْد ُمــوم
احــسـ
وتن ُظ ِري ْ

ِّ
ّ
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يـــــا نِ ِ
ـــــجـــــيـــــ َبـــــة ...يـــــا نــجــيــبــة

يـــــاحلـــــبـــــيـــــبـــــة ...ي ــاحل ــب ــي ــب ــة
ــعــدْ كَـــم عــــام ...تِ
ب ِ
ِ
ــشــويف ْح ِسني
َ
ْ
ْتــي ـ َطــه ظِ ّ
ــــــام ...مـــاإ َلـــ ْه ا ْمـ ِـعــن
ِ ِ
ِ
َاب
مثل ماشفتي د َم ْه املحسن عاال ْعت ْ
وا ُملـــــصـــــيـــــبـــــ ْة ...يــــا ِغ ِ
ـــريـــ َبـــة
يـــــاحلـــــبـــــيـــــبـــــه ...ي ــاحل ــب ــي ــب ــه
ِ
ســطــر ِة الـ ِـعــن
ثــــر هــــاي...
َ
مـــ ْن َأ ْ
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...اخــــــوچِ ِ
ِ
راس ُ
احلسني
وت ـنْـ ُظــري ْ

ُاقتربي ُي ّمه واسم َعي ِمنِّي ِ
الوص َّية
أظِـــن هــاي الليل ْة تِلفيني ِ
المن ّية
ْ
بسيف ِ
ِ
ِ
المن ّية
راس الـ ِـولـ ْـي
ِينطِبِر
تْشوفي چبده ِي ِ
قذ َف ِه اگبالِ ْچ يا ُي َّمه
َْ

حضانَه ُي ُض َّمه
وراس اخو ْه بله َفة َل َ
َ
و ُت ْبـ َﮕـى دمعاتِ ْچ على اخوانِ ْچ ِجر َّية
واس َم ِعي ِمنِّي ِ
الوص َّية
ا ْقتُربي ُي ّمه ْ
َظامي ِ
للخيمة يجي يــو َّدع ِعيا َل ْه
ا ْبل َهب ِ
نار المعرك ْة ترك ُْض ا ْط َفا َله

ِ
اخضاب
ماهم ِي ْص َبحِ َ
تشوفي اخوانچِ ْد ُ
ت ْب ِقي بين اعْـــدَ ْاچ َمگيو َده ْو ِحن َّية
ِ
الوص َّية
واسمعي ِمنّي
ا ْقتُربي ُي ّمه ْ
تنِ ِ
سبين ا ْنــتــي وتِــضـ ُـربِـ ْـچ آل ا َم ّية
والجسدْ مرمي اعلى ِ
الوط ّية
عالر ِمح
َ
ُ

گ ِ
بس َگبل ماتِسح ِ
اخل ِ
يل اعىل َصدْ ر ْه
ْ َ
ْ ُ
ِ
والـــع ِ
ـــجـــيـــبـــه ...انْـــتـــي ِســلــي ـ َبــه
يـــــاحلـــــبـــــيـــــبـــــه ...ي ــاحل ــب ــي ــب ــه

َق ِّبلي ِمنَّه الــصــدُ ْر ْو ِش ِّميلي ن َْح َره
ِيـ ِ
ـضــر ُبــوچ ْبـ ُـســوط و ْتــروحــي ِسب َّيه
واسمعي ِمنِّي ِ
الوص ّية
اقتُربي ُي ّمه
َ

زينب والنسا َء
لذلك يو َم عاشورا َء ،عندما و َّدع اإلما ُم الحسي ُن
َ
األخير...
الوداع
َ
َ
ٍ
فالتفت
ـف لي ُهنَيه ًة،
وإذا
بمنادية من خلفه :أخي ُحسينِ ،قـ ْ
َ
الحسين  Qإلى ِ
خلف ِه ،وإذا بها أختُه
زينب .Oقال لهاُ :أخ َّية،
ُ
ُ
ِ
انز ْل ِم ْن على ِ
ما تريدين؟! قالت :أخيِ ،
جوادكَ ،
فنزل الحسي ُن
ظهر
جاءت إليه ،قالت :أخيِ ،
ِ
ِ
ونحرك،
صدر َك
ف لي عن
.Q
اكش ْ
ْ
صدرهاَ ،قبل ْته في ِ ِ
ِ
شمت ُه في
فكشف لها الحسي ُنَ .ض َّم ْت ُه إلى
َ
َّ ُ
نحرهَّ ،
ِِ
يت
وجه َها ناحي َة المدينة،
لت
وصاحتُ :أ ّما ُه ،لقد أ َّد ُ
ْ
ثم َح َّو ْ
َ
صدرهُّ ،
األمانة .قال الحسي ُن ُ :Qأخ ّيه ،وما األمانة؟!

ضمتْني
لما َدنَت الوفا ُة من أ ّمنا فاطمةَ ،دعتْني إليهاَّ ،
قالت :أخيّ ،
ِ
شمتني في صدري ،وقالت :بن َّية زينب،
إلى
صدرها ،ق َّبلتني في نحريَّ ،
ِ
ِ
ِ
نحره ،فإنَّه
أخاك الحسي َن وحيدً ا فريدً ا في كربالء ،ق ِّبليه في
رأيت
إذا
ِ
ِ
حوافر الخ ُيول!
موضع
صدر ِه ،فإنَّه
شميه في
ُ
ُ
موضع السيوفُّ ،
(لحن الفراق)
َش ِمتَّه بنحره يمه أد ِ
ِ
يت الك ِ
الوص َّية
صاحت سال َم الله ِي ِز َّك ّيه
نحره
ْ
ْ َ ُ َّ ِّ
َشمتَّه ْب َ
ِ
َ
بأمان الله وا ْلدَ ْمعة ِجر َّيه
نحره
َشمتَّه ْب َ
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ِ
ِ
ِ ِِ
الصدُ ر
وديعت ْك ُي َّمه َخذتْها و َق َّبلت َ

ِ
ِ ِِ
وشميتالن ََحر
وديعت ْك ُي َّمه َخذتْها ّ

وديـ ِ
ِ
ـعــتِـ ْ
ـك ُي َّمه َع ِليها َل ْب ِكي هال ُع ُمر

ِ
صدرها...
تض ُّم أخاها الحسين إلى
هذا
زينب ُ
الوداع كانت موالتُنا ُ
ُ

صعب
آخر
سالم ُمعافى ...ولك ْن هناك
وتنظر إلى وجهه وهو
ٌ
ٌ
وداع ُ
ٌ
ُ
على قلب زينب...
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مــطــروحــا عــلــى رمــال
ـرت إلـــى َم ــوالن ــا الــحــســيــن
لـ َّـمــا نــ َظ ـ ْ
ً
كــربــاءُ ،مــر َّم ً
تحت
ـت يدَ يها
ــا بــالــدِّ مــا،
َ
انحنت عليه ،وض ـ َعـ ْ
ْ
ِ
والـــتـــراب عن
ـح الــــد َم
ظــهــر ِه ورفــع ـ ْت ـ ُه إلــيــهــا،
ْ
َ
وصــــارت تــمــسـ ُ
وجــه ِ
ِ
نــــت أخــي الحسين؟! أأن ــت ابــ ُن والـــدي؟!
ــه ،وتــقــولَ :أ َأ َ
رسول ِ
ِ
أخيِ ،
بحق أبينا ِ
بحق أ ِّمنا
بحق جدِّ نا
أمير المؤمنينِّ ،
اللهّ ،
الزهراء ...ك ِّلمني يا نور عيني!

ُخــويــا يــا ُخــويــا ال تَخ ِّليني

ـرضــى يا ُخويا ِيستِ ِم ْر ُيت ِْمي
تِـ َ
تِرضى أت َْض َّيع وال أحــد َي ِّمي
ارجــــ ِع لــبِــيـ َتــك تِــكــفــه َداريــنــي
ِ
ِك ـنْـ ِ
زيـــارة الـ َـزهــرا
ـت إذا أنــوي
ـت اللي تِ ِستْره
ظِ ِّل ِي ْو ُطولي إ ْنـ َ
ومن َب ِعد فقدَ ْك ِمنْهو يحميني

شوفِت َْك ُخويا ْتــعـ ِّـو َد ْت ِعيني
ِ
فــــاقــــدَ ْة ُب ــوي ــا وفـــاقـــدة ُأ ّمـــي

ِ
ـحــورا والــدَّ ِمــع ِي ْه ِمي
تــتـ ِـرك الـ َ
ُشــوفِـ َتــك ُخــويــا تــعـ ِّـودت عيني

بويا ِ
ِ
يمسح ال َع ْبرة
ياخ ْذني ْو
ُ
ـف ْع َّليه حتى ِمــ ْن َنـ ْظــرة
خــايـ ْ
دت عيني
شوفِت َْك خويا تــعـ َّـو ْ

كان َِو يسموني ُأ ِم ِ
الخ ِد ْر زينب
ْ َ ُّ
َّب
َع ْج َفة َمهزولة تِ َ
رضى أتْرك ْ
ِ
وح ْ
ون وال َحدِّ ْيجيني
ك ْل َهلي ِي ْر ُ

ِ
ِ
ب
رب وان َْس ْ
ْوتَالي بالمجل ْس أنض ْ
ِ
ون واني أت َّ
وح ْ
ْعذ ْب
وك ْل َهلي ِي ْر ُ
شوفِت َْك ُخويا تــعـ ِّـو َد ْت عيني

أن ِ
ال ُبـــدَّ ْ
فاطم
تـــر َد القيام َة
ُ

ِ
الحسين مل َّط ُخ
وقميصها بــد ِم
ُ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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الح َس ْي ِن ُف َؤا ُد َع ْب ِد َك َقدْ َبكَى
َث َار ُ

َوال َع ْي ُن َقدْ َجــا َد ْت بِدَ ْم ٍع َأ ْح َم ٍر
ِ
ب ُأ ِّم َها
تِ ْل َك ا ِّلتِي َو ِر َثـ ْ
ـت َم َصائ َ
ـار ْت َو ُغـ ُّـل ال َق ْي ِد ُيدْ ِمي َم ْتن ََها
َسـ َ
َو ُمتُون َُها َقدْ ُو ِّش َح ْت بِ ِس َياطِ ِه ْم
ِ
الو ْج ِه الك َِري ِم ت ََش َّتت َْت
َو َم َلم ُح َ
ِ
َو ُد ُخو ُل َها لِ َّ
الح َشا
لشا ِم َأ ْو َقدَ في َ
ِ
ــو ِخ ْلت ََها بِـ َ
ـخـ َـرا َبـ ٍـة
َيــا َس ـ ِّيــدي َل ْ
َو ُت َع ِاي ُن األَ ْغـ َـا َل ت َْر ُف ُل فِي َيدَ ْي
ِ
ب َح ِز ٍ
يح ِم ْن َق ْل ٍ
وج ٍع
ين ُم َ
َفتَص ُ
ِ
الص ْو ِن ِص ْر ُت َأ ِس َير ًة
َب ْعدَ الح َمى َو َّ

ح ْزنًا َع َلى الم ْظ ُلو ِم والع ْط َش ِ
ان
َ َ
ُ
َ
َلــمــا َذكَــــر ُت َغـ ِـري ـب ـ َة األَو َط ِ
ــــان
ْ
َ
ْ
َّ

وبِ َقي ِد َها ســار ْت مــع ال ـعــدْ و ِ
ان
َ َ ُ َ
َ ْ
َ َ
والحب ُل يجمعها مــع النِّس ِ
وان
َ َْ َ ْ َ َُ َ َ
ْ
ـــز ِ
ان
َوال َّظ ْه ُر ُمن َْحنِ ًيا ِم ـ َن األَ ْح َ
ِ
ان وسـيـ ٍـر َضـ ِ
ٍ
ـان
ــو ِر عُـــدْ َو َ َ ْ
م ـ ْن َج ْ
ان وج ٍ
ِ
ــد َه َّي َج ْت َأ ْش َجانِي
نــيـ َـر َ َ ْ
ِ
ِ
الخو ِ
ان
ت َْحمي الن َِّسا م ْن َأ ْع ُي ِن ُ َّ
َزي ِ ِ ِ
ـاد و ِخ ــي ــر ِة الـ ُّـشـبـ ِ
ـان
َّ
ـــن الــع ـ َبـ َ
ْ
َ
َأحسين َليت ََك ح ِ
اض ٌر َو َتـ َـرانِــي
َ
ُ َ ْ ُ ْ
ــس ِ
وإِ َلـــى يـ ِـزيــدَ و ِرج ِ
ــه َأ ْهــدَ انِــي
َ ْ
َ
َ
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(شعبي)
ويــــن امـــشـــي أشـــــوف عــيــون
واشـــــــــــــــوف ســــيــــوفــــهــــم

تـــصـــد لــــ ّيــــه وتـــنـــقـــط ســم

جــــــمــــــرة وتـــــنـــــقـــــط ســـم

صــحــت ويــنــك يــا بــو الــغــيــرة

وتــبــســم
ســمــعــنــي الـــشـــمـــر
ّ

أنـــــا ا ّم الــــخــــدر يــــا حــيــف

يـــمـــي
تـــالـــيـــهـــا الــــشــــمــــر ّ

ـي
صــــاح وســـوطـــه ألــتــف عــلـ َّ

لــلــكــوفــة انــــقــــودك مــســب ـ ّيــة

عـــلـــي ويـــهـــز الــســوط
يـــبـــاو
ّ

ويـــشـــتـــم والـــــــــدي وأ ّمــــــي

مــــــحــــــد قــــــــــال عــــيــــنــــاك
ّ

بـــهـــمـــي
وآنــــــــــه تــــمــــايــــل
ّ

ِّ
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اركــــــض واتــــلــــ ّفــــت واتـــعـــ ّثـــر ويــــن الـــكـــافـــل ظــعــن الــخــدر
ويـــــــن الــــــــدق إلـــــــي صـــــدره وقــــــــال بـــــخـــــدرك أتـــكـــ ّفـــل
تــــــالــــــي عـــــافـــــنـــــي بـــغـــربـــة وعـــلـــ ّيـــه الـــشـــمـــر يــتــمــرجــل
اريـــــد امـــشـــي لـــراعـــي الــجــود وشــــوفــــه بـــهـــا لـــوضـــع يــقــبــل

اشـــعـــر صـــوتـــه يــــرد بــضــلــوعــي ومــــا خــلــيــتــه يـــشـــوف دمــوعــي
آخـــــــــــر دمـــــــعـــــــة عـــــتـــــاب عـــلـــى الــــشــــاطــــي أخـــ ّلـــيـــهـــا
تــــذكــــرنــــي بـــــالـــــذي يــنــشــد زيـــــنـــــب ويــــــــن أهـــالـــيـــهـــا
هـــزيـــلـــة الــــنــــاقــــة جـــابـــوهـــا وأخـــــتـــــك تـــــركـــــب عــلــيــهــا

176

يــــا هــــو الـــعـــنّـــاقـــة يــركّــبــنــي ومــــن أوقـــــع خــــاف تــعــاتــبــنــي

(أبو ّ
ذية)
كــــان وكـــــان اذكـــــر ي ـ ّـم ــك آنــي البشر مــا كــان يــقــرب يــم مكاني
يخويه شلون يضربني و َي ّمك آني يــضــربــونــي ويــشــتــمــون الــزك ـ ّيــه
المصيبة

محمد
لما ع َّلم جبرئيل  Qزكريا  Qأسماء الخمسة من آل ّ
ّ
يت
 ،Pكان زكريا يقول :إلهي ما لي ك ّلما
ذكرت أرب ًعا منهم تس َّل ُ
ُ

اختنقت بعبرتي
ذكرت اسم الحسين
بأسمائهم من همومي ،وإذا
ُ
ُ
وثارت زفرتي ،فأخبره جبرائيل بما سوف يجري على أبي عبد الله
الحسين  Qفي كربالء.

فلما سمع زكريا ذلك ،جلس في محرابه ومنع النّاس من الدخول
ّ
محمدً ا حبيبك بولده! أتُلبِس عل ًّيا
عليه ،وكانت ندبته :إلهي ،أتفجع
ّ

تقر به
وفاطمة ثوب هذه المصيبة! وكان من دعائه:
اللهم ،ارزقني ولدً ا ّ
َّ
عيني ،واجعل مح ّله منّي ّ
ثم
محل الحسين ،فإذا رزقتنيه
فافتني بح ّبهّ ،
ّ

محمدً ا حبيبك بولده! فرزقه الله يحيى ،Q
افجعني به كما تفجع ّ
وكان حمل يحيى ستّة أشهر كما كان حمل الحسين  ،Qو ُذبِح
بغي من ُبغاة بني إسرائيل
يحيى كما ُذبِح الحسين ،و ُأهدي رأسه إلى ّ
بغي من ُبغاة بني أم ّية.
كما ُأهدي رأس الحسين إلى ّ

َ
ش َك ب ُغ َلٰم ۡ
﴿ي ٰ َز َكر َّيا ٓ إِنَّا نُبَ ّ ِ ُ
اس ُم ُهۥ
وقد ورد في تفسير قوله -تعالى:-
ِ ٍ
ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ
ي ٰ
ن َعل ُلۥ مِن َق ۡب ُل َس ِم ّٗيا﴾ ،عن اإلمام الصادق ّ ،Q
إن الحسين
ي لم

سمي ،وقد بكت السماء
علي ويحيى بن زكريا لم يكن لهما من قبل
ّ
بن ّ
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صباحا ،وقيل فما بكاؤها؟ قال :كانت تطلع الشمس
عليهما أربعين
ً
حمراء وتغيب حمراء!

أقول :هذه السماء ،وهذه األرض تبكيان ،فكيف بالقلوب التي

امتألت ح ًّبا للحسين وأهل بيته R؟! وصاحب العزاء في أ ّيامنا
المهدي | ،العزاء ّ
كل العزاء لك س ّيدي،
هو إمام الزمان اإلمام
ّ
وأنت القائل :يا جدّ  ،لئن ّ
أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور،

صباحا ومسا ًء ،وألبك ّين عليك بدل الدموع د ًما.
ألندبنَّك
ً

أين أنت يا صاحب الثار؟ أين الطالب بدم المقتول بكربالء؟

(لحن الفراق)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ِ
طالت الغيبة علينه
يبو صالح

ِ
طالت الغيبة علينه
يبو صالح

ِ
طـــالـــت الــغــيــبــة علينه
يــبــو صــالــح

ِخذ لِثارك في المجالس َد َّخلوها

ِ ِ
عمتك زينب َس ُبوها
خذ لثارك ّ
ِ ِ
َّــمــوا أمــهــا وابــوهــا
خـــذ ل ــث ــارك َشــت َ
ِ
ِ
طالت الغيبة علينه
طالت الغيبة علينه يبو صالح
يبو صالح
ِ
طـــالـــت الــغــيــبــة علينه
يــبــو صــالــح

اضربوها
يمتى تظهر حرمله وزجر ْ

اسلبوها
يمتى تظهر المقنعة والله ْ

يمتى تظهر الكوفة والشام ا ْدخلوها
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يروى أنّه يخرج ويرفع شعار :يا لثارات الحسين ،ويأتي إلى كربالء

زائرا جدّ ه الحسين  ،Qوإذا بالنداء من قبر الحسين  :Qإلى
ً

ثم يمدّ يده إلى قبر الحسين  ،Qويستخرج
اآلن يا ولدي يا
ّ
مهدي؛ ّ

ثم يرفعه على مأل من
الطفل الرضيع والسهم مشكوك في نحرهّ ،
النّاس ،وهو يقول :أ ّيها النّاس ،إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟
آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه

فــــــوق الــــضــــريــــح ي ــط ــي ــح ودمـــــوعـــــه جـــر ّيـــه
ويـــســـ ّلـــم عـــلـــى جـــــــدّ ه ويـــبـــديـــلـــه الــتــحــ ّيــه

وعـــقـــب ال ــت ــحــ ّي ــة ع ــن ــد راســــــه يـــوقـــف يــــزور

يـــنـــادي ســــام الـــلـــه عــلــى نـــحـــرك الــمــنــحــور
وكــفــوفــك الــلــي مــق ـ ّطــعــه وراســـــك الــمــشــهــور
وضـــلـــوعـــك الـــلـــي تــحــ ّطــمــت بـــاألعـــوجـــ ّيـــه
آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه

أبــــكــــي عـــلـــى شــــ ّبــــانــــك الــــلــــي ذبـــحـــوهـــم
أبــــكــــي عـــلـــى نــــســــوانــــك الــــلــــي ســلــبــوهــم
وخـــيـــامـــك الـــلـــي بـــنـــار يـــا جـــــدّ ي احــرقــوهــم

ومـــــن صــيــحــة الـــمـــهـــدي تـــمـــوج ال ــغ ــاض ــر ّي ــه
آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه
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ويــنــفــتــح قـــبـــره وتـــطـــلـــع الـــجـــ ّثـــة بــــا رأس

ضـــجـــة الــنــاس
ويـــمـــوج وادي كـــربـــاء مـــن
ّ
ويــمــشــي ابــــو صـــالـــح ال ــم ــه ــدي لــقــبــر عــ ّبــاس

يـــوقـــف عــلــى راس الــبــطــل راعـــــي الــحــم ـ ّيــه

تصور ّ
أن اإلمام | في كربالء ،ووقف عند قبر أبي الفضل الع ّباس
ّ

عمته زينب O
 ،Qيتذكّر بطوالت أبي الفضل ،وما يؤلم قلبه ّ

التي كانت وديعة أمير المؤمنين  Qعند أبي الفضلّ .
ألن أمير

المؤمنين  Qعند شهادته وضع يد زينب في يد الع ّباس ،وقال:

بني أبا الفضل ،هذه وديعتي عندك .أين صارت هذه الوديعة؟ صارت

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أسيرة مسب ّية من بلد إلى بلد!

يـــقـــولـــون زيـــنـــب طــلــعــوهــا
وكلما بكت بالسوط ضربوها

س ـ ّبــوا الــزك ـ ّيــة وش ـ ّتــمــوا أبوها

بلى موالي يا صاحب الزمان ،راحت أسيرة من كربالء إلى الكوفة
إلى الشام! ّ
ولعل من أعظم المواقف وأصعبها على قلبها دخولها إلى
مجلس يزيد بن معاوية في الشام! بأ ّية حال؟ يقول اإلمام زين العابدين

 :Qأدخلونا على مجلس يزيد ،وكان الحبل ممدو ًدا من عنقي إلى

عمتي زينب.
كتف ّ

والله بس هاي ما كانت على البال

وراسك بالطشت وتشوفه العيال
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وحــرقــوا قلبها بـــراس أخوها

طب لمجلسه وبزنودي الحبال
أنا ّ
ـوســم المبسم
وبيده العصا ويـ ّ

بلى س ّيدي ،رأت رأس أخيها الحسين بين يدي يزيد ،وهو يضرب

ثنايا أبي عبد الله بخيزرانة ،وير ّدد أبيات الشماتة:
ـت َأ ْش ـيـ ِ
ـاخــي بِ ـ َبــدْ ٍر َشـ ِـهــدُ وا
َل ـ ْيـ َ
َ

ــر ًحــا
اســ َت ـ َـهــ ُّل ــوا َف َ
َلَ َهـــ ُّلـــوا َو ْ

َجـ َـز َع َ
الخ ْز َر ِج ِم ْن َو ْقـ ِع األَ َس ْل
ـــم َق ــا ُل ــوا َي ــا َي ـ ِـزي ــدُ َل َتـ َـشـ ْـل
ُّث َ

فصاحت :واأخاه! واحسيناه! يابن مكّة ومنى ،أهكذا ُيفعل برأسك

يا حسين!

تق ّله راســك يخوي حين شفته

ـضــب بـــد ّمـــه وال عرفته
مــخـ ّ

اوصــديــتــلــه بــحــرقــه ونــدهــتــه

شــ ّل ــت يــمــيــنــك يـــا لــضــربــتــه

وحق راسك يخويه ونور عيني

أنــا طــول الدهر ما يبطل ونيني

شلون تلومني من أعمي عيوني

على فــرقــاك وان ــت نــور العين

اس ْي َت ِم ْن ِم َح ٍن
ب َز ْين َ
َيا َق ْل َ
َب ك َْم َق َ

فِ َ
الص ْب ِر َقدْ ُج ِم َعا
الر َزا َيا َوك ُُّل َّ
يك َّ

وتلعب عصا يزيد على شفته

انــا ذاك الــوقــت خ ــدّ ي لطمته

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
القصيدة األولى :إ ْن َت ُك ْن َك َرب َل َف َح ُّيوا ُر َ
باها
ِ
ـاهــا
ـح ـ ُّيــوا ُربـ َ
إِ ْن تَــكُــ ْن َك ــر َب ـ َـا َفـ َ

ِ
ــمــوا َجـ َّـوهــا األَنِ ــي ـ َـق َع َ
ـــى َما
َوالــث ُ
ح ِ
ــر الــدَّ ْمــ ِع َس ْق ًيا
وهــا بِ َــأ ْ َ
ــم ُــر َ
َوا ْغ ُ

ـار َق َم ْغن ََاها
ُق ْل ُت لِ ْل َق ْل ِب ِحـ َ
ـن َف ـ َ
ِ
ِ
يــا
ُكـ ـنْ ـ َ
ـت َو َ
اصــ ْلــ َتــ َه ــا َمــلــ ًّيــا َقــد ً
م ــا بِـ َـأح ـيـ ِ
ـائــهــا َع ِ
ـجـ ُفــو
ــلــ ْق َ
ــت َفـ َتـ ْ
ْ َ
َ
َفـــ َع َ
ـــا َم الــ ُبــ َع ــا ُد َبـــ ْعـــدَ الـــتَّـــدَ ِان

ــس َــا َأن َ ِ
َــــــر ْت َأ ْه ً
ـــا
بِــ ْئ َ
ْـــــت إ ْذ َت َّ َ

ِ
ــــن َولِـ ـ ْلـ ـ َع ـ ْ ِ
ـن
ــــو ِّد ِع َ
َوبِـــنَـــ ْفـــي ُم َ

وا ْطـــم ِ
ـــئـــنُّـــوا بِــنَ ــا ن ُ
ـــر َاهـــا
ـــم َث َ
َـــش ُّ
َ َ
َكــا َن فِي ال َق ْل ِب ِمـ ْن َح ِر ِيق َج َو َاها
ِ
ِ
ــاهــا
الـــــو َرى َس ـ َق ـ ْتــهــا د َم َ
ـــرا ُم َ
َفـــك َ
َــــاق بـــعـــدَ َذ َ ِ
َو َي ْ
ــاهــا
اك لــ َق َ
ــــشــــت ُ َ ْ

َف ِل َم ْاخ ـ َتـ ْـر َت َب ْعدَ َو ْص ٍ
ــل َج َف َاها؟
ـاك سـ ِ
َح ـ ْيـ ُ
ـاك ـنُــو َن َثـ َـر َاهــا
ـث َمـ ْ
ـح ـ َيـ َ َ
ِ
ـاهــا؟
ـاهــا و َق ــدْ َعـ ِـشـ ْقـ َ
ـت ُر َبـ َ
مــ ْن ُر َبـ َ
ِمــ ْن َذ ِوي ـ َهــا َو َمــن ِ
ْــز ًل ِمــ ْن ِسـ َـو َاهــا!
َـــاهـــا ِولِـــ ْلـــ ُقـــ ُل ِ
ــاهــا
ـــوب َلــ َظ َ
ُبـــك َ
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َر ْك ُب ُه ْم َوال َق َضا بِ َأ ْظ َع ِ ِ
ان ْم َيـ ْ ِ
ـري
َـــــــــأ ِّن ِبـــــا َع ِ
ـــشـــ َّيـــ َة َأ ْلـــ َقـــى
َوك
َ َ

ِ
ـاب َلدَ َاها
س ْب ُط َخ ْي ِر ال ـ َـو َرى الـ ِّـر َكـ َ

َـــر َبـــا َفـــ َق َ
ـــالْ :اس ـ َتـ ِـق ـ ُّلــوا
إِ َّنــــا ك ْ

ْـــم َب ـ َـا َه ــا
َــــر َحـــت ُ
َف ـ َع ـ َل ـ ْيــنــا َقــــدْ ك َّ

ــم َحتَّى
ــو َم َو ْه َ
ــس َــأ ُل الــ َق ْ
ـــو َأ ْعــ َل ُ
َي ْ
ِ
ــــم ِمــنَّــا
َو ِبــــــا ت ْ
س الــــكَــــرائ ُ
ُـــــــؤ َ ُ

ِ
الـــــر َدى َأ َمـــــا َم ُس َــر َاهــا
َو َحـــــادي َّ

َب ـ ْعــدَ َل ٍي َأ ْن َص َّــر ُحــوا بِ َس َم َاها
ِ
ـاهــا
ؤوس الـــكـــرا ِم َت ـ ْع ـ ُلــو َق ـنَـ َ
َو ُر ُ

َ
َّ ِّ
َ ٌ َْ
ض الطف َه َّي َج أ ْد ُم ِعي
القصيدة الثانية :ق ِتيل ِبأر ِ
َقتِ ٌيل بِ َ
ـــأ ْر ِ
الو ْج ِد َما َب ْي َن َأ ْض ُل ِعي
ف َه َّي َج َأ ْد ُمـ ِـعــي
ض ال َّط ِّ
ـار َ
َف َأ ْل َه َب َنـ َ
اض ْت ُج ُف ِ
ف َمدْ َم ِعي
ون َو ْاس َت َبدَّ ِ َب األَ َسى
َف َما َهــدَ َأ ْت ن َِاري َو َل َج َّ
َف َف َ

ِّ
ّ
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ــــت َح ـ ًّيــا بِ ـ َلـ ْـو َعـ ٍـة
َس ـ َـأ ْن ــدُ ُبــ ُه َمــا ُد ْم ُ
َفـ َيــا لِ َقتِ ٍ
ــــت ِجـ ْـسـ َـمـ ُه ال ُّظ َبا
يل َو َّز َع ْ
ِ
حلـ َـسـ ْ ِ
ـن َعـ َـى ال َّث َرى
َك ـ َـأ ِّن بِـ ُ
ـجـ ْثـ َـان ا ُ

ومــا مــر ِذ ْك ــر لِل ُّط ُف ِ
وف بِ َم ْس َم ِعي
ٌ
َ َ َ َّ
ِ
َو َظ َّ
ــم ُي َش َّي ِع
ـــل َثـ َـا ًثــا فــي ال ـ َعـ َـرا َل ْ
ـس ال ـ َفـ َـا فِــي ت ََخ ُّش ِع
ـجـ ِّلـ ُلـ ُه َشـ ْـمـ ُ
ُتـ َ
ـــو َّز ِع
ــــت بِــالـ َّطـ ِّ
َو َقـــدْ ُو ِّز َع ْ
ـف َأ َّي ُم َ

َو َهــا ُهـ َـو َر ْأ ِس َف ْار َف ِع ِيه َعـ َـى ال َقنَا
َو َها ِه َي َك ِّفي َقدْ َغدَ ْت ُد ْو َن إِ ْص َب ِع

ود ِ
وسي بِ ُج ْر ِد َ
الخ ْي ِل َصدْ ِري َو َأ ْض ُل ِعي
َ ُ
َو َها ِه َي َأ ْو َصالِي ك ََما ِش ْئ ِت ق ِّط ِعي
َو ُي ْهدَ ى بِ َر ْأ ِسي ِم ْن َد ِعـ ٍّـي إِ َلى َد ِعي

ـــن األَ ِســـن ِ
َو َأ ْش َ
َّـــة َوال ـ ُّظ ـ َبــا
ـــــــا ُؤ ُه َب ْ َ
ُيَاطِب ِمن ساحِ الو َغى ك َُّل مره ٍ
ف
ُْ َ
َ
ُ ْ َ
يض ِج ْس ِمي َ ِ
ُخ ِذي َيا ِش َف َار البِ ِ
ضي َب ًة
َو َهــا ُهـ َـو ُجـ ْثـ َـا ِن َعـ َـى َأ ْر ِ
ض ك َْر َب َل

َأ ُؤ ْقــــت ُ
ــمــدٌ
ــمــآنًــا َو َجـــــدِّ ي ُم َ َّ
َــــل َظ ْ

اس َم ِعي
َو َي ْ
ــص ُــر ُخ َمـ ْهـ ًـا َيــا ُأ َم ـ َّي ـ ُة َف ْ
إ َذا َكــا َن ِدي ـ ُن الله َي ْح َيا بِ َم ْص َر ِعي
ِ ِ ِ ِ
اصن َِعي
ك ََما شـ ْئــت فيه َيــا ُأ َم ـ َّي ـ ُة َف ْ

الو ْح ِي َح َّرى َم ُرو َع ًة
َوت ُْس َبى َبن ُ
َات َ
َأيدْ َفن ِجس ِمي دو َن ر ْأ ِس بِم ِ
وض ٍع
َ
ُ َ
ُ ُ ْ

ـوب ال َف َيافِي َب ْل َق ًعا َب ْعدَ َب ْل َق ِع
ـجـ ُ
َتـ ُ
ويدْ َفن ر ْأ ِسي دو َن ِجس ِمي بِم ِ
وض ِع
ُ
َ
ْ
َُ ُ َ

َ َ ُ ُ ُ ُ ُ
وني
القصيدة الثالثة :ه ِذ ِه د ُاره ْم ت ِهيج شج ِ
ِِ
ف حبس الــدُّ مــو ِع بين الج ُف ِ
ـج ـ ِ
ـون
ون
ـــيـــج ُش ـ ُ
ــــــــم ُتِ ُ
َْ َ ُ
َك ْي َ َ ْ ُ
َهـــــذه َد ُار ُه ْ
ُ
ِِ
ـودي بِالدَّ م ِع َفــو َق َخــدِّ ي ج ِ
جـ ِ
ـحــبِــنــا َيـــا ُع ـ ُيــونِــي
ودي
َهـــــذه َد ُار َصـ ْ
ُ
ْ ْ
ُ
ِ
ـــــر ُم ِ
ــمــ ُلــونِــي
يــب
ــر ٌ
ــــمــــا َل ُأطـــيـــ ُقـــ ُه َح َّ
َوبِ َ
َبـــ ُعـــدُ وا َوالـــ ُبـــ َعـــا ُد َأ ْم ٌ
ٍ
اصــ ُل ِ
َب ـ ْعــدَ َو ْص ٍ
ـجـ ُـرونِــي
ـت َأ ْد ِري
ـــرا َو َمــا ُكـنْـ ُ
ـــل َو َر ْح ـ َـم ــة َيـ ْهـ ُ
َو َ
ــون َد ْه ً
َو َّد ُع ِ
ـت ُم ْ
ـــذ َو َّد ُع ــونِ ــي
ــــون َو َو َّد ُعـــــوا الـ َّـسـ ْهـ َـم َق ْلبِي
َلـ ْيـ َتــنِــي َمــا َحـ ِـيــيـ ُ
ِ
ـــائـــمـــو َن ُكـ ـ ُّف ــوا و َل ـ ِ
َأيـــــا ا َّل ِ
ــاب ا ْب ِ
ــص ِ
ِّـــرونِـــي
ـكـ ـ ْن
ــم َ
َ
ــــن َف ــاط ـ َـم َذك ُ
بِ ُ
ُ
ُّ َ
يــابــن ُأمــــي ووالِ ِ
َـــت َزيـــنَـــب تُـــن ِ
ـــــــدي َر َّو ُعـــونِـــي
َـــادي ُحـ َـسـ ْيـنًــا
ِّ َ َ
َـــرك ْ ْ ٌ
ت َ
تِــ ْل َ ِ
ِ
وه ِ
ـــب المن ِ
ْــــرى ِ َبـــا َ ُتــــو ُن ال ـ َّـر َزا َي ــا
ُون
ــك ذك َ
ـــي مــ ْن ُأ َّمــ َهــات َر ْي ِ َ
َْ َ
َغــرتْــنِــي مـ ِ
َأ َّن َمــ ْن َي ـ ْعـ ِـر ُفــونِــي َل ـ ْـم َيـ ْعـ ِـر ُفــونِــي
ــف َحتَّى
ـب الــ َّط ِّ
ـصــائـ ُ
َ َ
َّ َ
َ َ
َ
َْ
القصيدة الرابعة :ك ْم أ ْو َد ُعوا قل ِبي َع ِش َّية َو َّد ُعوا
ُحـ َـر ًقــا ت َُؤ ِّج ُج َها ُع ـ ُيـ ٌ
ـع
ك َْم َأ ْو َد ُعــوا َق ْلبِي َع ِش َّي َة َو َّد ُعــوا
ـون َتــدْ َمـ ُ
ِ
الــرك ِ
ـع
ـع َو ُمـ َـشـ َّيـ ُ
َــاب ُمـ َـشـ ِّيـ ٌ
ـــر ِّ
َخ ُّفوا َف َسا َف َح َع ْب َرتي َوت ََص ُّب ِري إِ ْث َ
ِ
ِ
ـع
َأ ْب ِكي َف َل ُح َر ِقي ت َُج ِّف ُ
الح ِر َيق األَ ْد ُمـ ُ
ف َأ ْد ُمعي ك ََل َو َل ُت ْطفي َ
ِ ِ
الم َح َّص ِ
ب َم ْط َل ُع
ـــار َأ َفـــ ْلـــ َن بِ ـ َكـ ْـر َبــا
َو َل َها بِ َي ْث ِر َب َو ُ
ـــم ٌ
لــلــه َأ ْق َ
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ف بِي َع َلى َف َل ِك ال ُّط ُف ِ
وف َو ُق ْل َل ُه
ُط ْ
يك ِ
فِ َ
اإل َمــا ُم َأ ُبــو األَ ِئ َّم ِة َوا َّلـ ِـذي
لى بِت ُْر َبتِ ِه ِّ
الش َفا ُء َوت ََح َت ُق َّبتِ ِه
ُم ْو ً
يك ا َّل ِذي َأ ْش َجى ال َبت َ
فِ َ
ُول َون َْج َل َها
كان فِي ِحج ِر ِ ِ
َم ْن َ
الهدَ ى
اإل َما َمة بِ ُ
ْ
الكس ِ
اب ِ
َف َحيا ُة َأ ْص َح ِ
اء َح َيا ُت ُه
َ
ث الحدَ َث ِ
ان َخ ْط ًبا َفاظِ ًعا
َما َأ ْحدَ َ َ
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الر َم ِ
اح
َد ُم ـ ُه ُي َب ُ
اح َو َر ْأ ُســ ُه َفـ َـو َق ِّ

ُم ْس َت ْعبِ ًراَ :أ َع ِل ْم َت َم ْن بِ َك ُمو َد ُع؟

ُهـ َـو لِـ ْلـنُّـ ُبـ َّـو ِة َو ِ
اإل َم ــا َم ـ ِـة َم ْج َم ُع
الــدُّ َعــا ِمـــ ْن ك ِّ
ـع
ـسـ َـمـ ُ
ُـــل َدا ٍع ُيـ ْ
ـي َو ِصــنْ ـ ُـو ُه ُم َت َف ِّج ُع
َو َلـــ ُه الـنَّــبِـ ُّ
َي ْر ُبو َو ِم ـ ْن َثــدْ ِي النُّ ُب َّو ِة ِي ْر َض ُع
َوبِ َي ْو ِم َم ْص َر ِع ِه َج ِمي ًعا ُص ِّر ُعوا
إِ َّل و َخـ ْطــب السب ِ
ط ِمنْ ُه َأ ْف َظ ُع
ُ ِّ ْ
َ
ِ
الص َف ِ
اح ُم ـ َـو َّز ُع
ــو ُه بِ َش َبا ِّ
َوشــ ْل ُ

ْ َ َّ ِّ َ َ َ
َ
القصيدة الخامسةَ :يا َوق َعة الطف ك ْم أ ْوق ْد ِت ِف ْي ك ِب ِد ْي
فكَم َأو َقدْ ِ
ٍِ
ِ
تفِ ْيكَبِ ِد ْي
جورا
َيا َو ْق َع َةال َّط ِّ ْ ْ
َوط ْي َس ُح ْزن ل َي ْو ِم َ
الح ْش ِر َم ْس َ
َــأن ُكـ َّـل م ـ َكـ ٍ
َعينِي و ُكـ َّـل َزمـ ٍ
ك َّ
ـان َيـ ْـو ُم َع ُ
ـان َكـ ْـر َبــا ُء َلــدَ ْى
اش ْو َرا
ْ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْب ُض ِّمن َْت ُز ْو َرا
َأ ْفد ْي َغ ِر ْي َب َر ُس ْو ِل الله إ ْذ َش َخ َص ْت بِه م َن ال َب ْيت ُكت ٌ
ُعـ َـاه نَهجا لِصو ِن ِ
الض ْي ِم َم ْن َش َر َع ْت
الع ِّز َمأ ُث ْو َرا
بي َّ
ُه َو ُ
ُ ْ ً َ ْ
الح َس ْي ُن األَ ُّ
َله ِفي لِ َظا ٍم َع َلى َش ْاطِي ال ُفر ِ
ات َق َض ْى
َ
ْ ْ
الض َح ْى َح َزنًا
َل َغ ْر َوإِ ْنك ُِس َف ْت َش ْم ُس ُّ
و َأ ْعو َل ْت فِي السما األَم َل ُك م ِ
زع َج ًة
َ َ
ُ
ْ
َّ
َيا َل ْي َت َع ْي َن رسـ ِ
ـول الله نَاظِر ٌة
َ ُ

ِ
آن َي ْرن ُْو لِ َع ْذ ِ
َظ ْم َ
ورا
الماء َم ْق ُر َ
ب َ
ِ
ِ
ُّورا
َع َلى َم ِن ا ْق َت َب َس ْت م ْن ن ُْو ِره الن َ
اؤ َها ال َع ْر ُش ت َْه ِل ًيل َو َتكْبِ َيرا
َض ْو َض ُ
ِ
ورا
أس ُ
َر َ
الح َس ْي ِن َع َلى ال َع َّسال َم ْش ُه َ

الر َي ِ
اح َل ُه
َو ِج ْس َم ُه ن ََس َج ْت ُه ُ
وج ِّ
َلم ي ْش ِ
ف َأعْدَ ا ُه ِم ْث ُل ال َقت ِْل َفا ْبتَدَ َر ْت
َْ
إن َي ْب َق ُم ْل ًقى بِـ َـا َد ْفـ ٍ
ـن فِـ َّ
ْ
ـإن َل ُه

ـم َيك ِْف ِه َقت ُْل ْأو َل ٍد لِ َفاطِ َم ٍة
َلـ ْ

َث ْو ًبا بِ َقانِي َد ِم األَ ْو َد ِ
ورا
اج َمـ ْـز ُر َ
تُج ِري َع َلى ِجس ِم ِه الجرد المح ِ
اض َيرا
ُْ َ َ َ
ْ
ْ
ِ
ورا
َق ْب ًرا بِ َأ ْح َشاء َم ْن َو َال ُه َم ْح ُف َ
حتَّى سبا ال َفاطِمي ِ
ات الم َق ِ
اص َيرا
َّ
َ َ
َ

الشعر الشعبي
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1لوالك الفرض يحسين ما تم

لـــوالك الــفــرض يحسين مــا تم

وحــق كبدك المنّه ثلث مــا تم

إلـــك بقلوبنا مــنــصــوب مــا تم

الجــلــك يــا غــريــب الغاضر ّيه

 .2وسفه تنقتل ظامي وجدك

وســفــه تنقتل ظــامــي وجــدك

أبوك الساقي على الكوثر وجدك

هــذا الــمــاي مهر امــك وجــدك

اخبرني اشلون حاطت بيه ام ّيه

 .3المصايب بس قلب زينب حملها
المصايب بس قلب زينب حملها

يهالناس وحيده بكربالء حملها

يمحمد والخواي
 .4قتلني الحزن
ّ
يمحمد والخواي
قتلني الحزن
ّ
اجيتك ال ولد عندي وال اخواي

ودهرها بنايبه واخــرى حملها
وما ظل يقص كفوف غدر الغاضر ّيه

األلــم يسعر بدالّلي واألخــواي
عفتهم جثث بــأرض الغاضر ّيه
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 .5ينار لما طفت بالقلب ورثي

ينار لما طفت بالقلب ورثــي

حزين انعى على بو السجاد ورثي

السبي والسلب واآلهات ورثي

وعقب ذيك اخوتي ينقطع ب ّيه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1يا تالي هلي يحسين

يـــــا تــــالــــي هـــلـــي يــحــســيــن

يــــا صــــبــــري عـــلـــى بـــلـــواي

يـــابـــن امــــي حـــرمـــت الــمــاي

عــگــبــك ال شـــربـــت ال ــم ــاي

انـــكـــان انـــت رحـــت يحسين

حـــزنـــك بــالــقــلــب مــــا راح

خـــوي م ــا ريـــد الــعــمــر بــعــدك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .2اخبرك ّ
يجدي احسين ذبحوه
اخبرك يجدّ ي احسين ذبحوه

او مــن فــوگ ظهر المهر ذ ّبــوه
او راســه اب ــراس الــرمــح شالوه

 .3خويه أنا اتمرمرت والله بيتاماك
خويه أنا اتمرمرت والله بيتاماك

كــلــهــا وشــلــي بــحــيــاتــي هــاي

حـــزوه
وامــــن الــقــفــا ل ــل ــراس ّ

وال راقـــبـــوا جــــدّ ه وال ابـــوه

رضوه
او صــدره ابجرد الخيل ّ
يحسين آنــا مالي حيل فرقاك

يحسين إحــنــه بــهــذا الــوقــت ردن ــاك

188

يــحــســيــن والــــلــــه حــيــرتــنــي

أنــــا حــرمــة بــيــتــامــى ك ّلفتني

جـــا لــيــش يــبــن امــــي جبتني

وبـــــديـــــار غــــربــــة ضــيــعــتــنــي

 .4ما تدري يخويه شلون حالي

مــا تــدري يخويه شلون حالي

شــحــال الــغــريــبــه بــغــيــر والــي

بـــراس الــرمــح راســـك گبالي

وكلمن شاف ذي الحال بكالي

قيت مح َّير َه ُي ّمه
ُ .5ب ْ

ـــمـــه
ُب
ْ
ــــقــــيــــت مــــحــــ َّيــــر َه ُي ّ

ِ
ـــق الــكـ ِّفــيــن
ـــوحـــدي
واصـــف ْ
ْب ْ

مــــا بِ
ِ
ـــــــروة
ــــيــــن ال ــص ــف ــا و َم ْ

تِــســعــى بــالـ ِ
ـحــجــيـ ِ
ـج الــنَّــاس
ْ

ال عـــــــ َّبـــــــاس يــــبــــرالــــي

يــــا يــــمــــه وال الـــح ِ
ـــســـيـــن
ْ
ُ ّ

زيـــنـــب ِص ِ
ــــــر ْت اســعــى
وانــــا
ْ

بِــــيــــن ح ِ
ـــســـيـــن والـــعـــ َبـــاس
ْ ْ

ِ
وهــمــي
ــــيــــح ْبــلــوعــتــي
واص
ْ
ِّ

بــصــوت يــابــ ُن ِامــي
ـح
ْ
واص ــي ـ ْ

يــــاهــــو الــــلــــي ِ
اص ْ
يــمــه
ــــــــل َّ

ْ ِ
ــمــه ب ــا راس
ــس َ
واشـــــوف ج ْ

واويلي على المظلوم على المظلوم واوياله

ِ
ِ ِ
ِمـــثِ ْ
ـجــاج
ـــل مــا تــ ْفــتــدي الــحـ َّ

ـــــربـــــان قــــدَّ َمــــتَــــ ْه
انــــــا الـــــ ُق ْ
َظ ْ
تـــــات تــ َّيــام
ــــر ِمــــي
ْ
ـــــل َم ْ
ِ
ـــمـــي
واصـــيـــح بــلــوعــتــي َ
وه ِّ

ــــح ُقــــربــــان
تــــقــــرب لــــلــــذبِ ْ
ِّ
الـــمـــن ِ
ُخــــوي ِ
ْـــذبِـــح َع ـ ْطــشــان

ٍ
ــــســــل بــــا يــــا كْـــ َفـــان
بــــا ُغ
واصـــيـــح بــصــوت يــابــن امــي

واويلي على المظلوم على المظلوم واوياله
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اش ْ
ْ .6
ينب او َكل َثم
حال ا ِم الحزِنْ ِز ْ
ِ
ْاش ْ
ينب او كَل َثم
حال ا ِم
الحز ْن ِز ْ

الحر ْم و ْشحال ِ
اليتَامه
اشحال
َ
ِ
ِ
احسين او َع َما َمه
تذكر
گامت
ْ
ِ
بالصيوان َحنَّه
للح َر ْم
ِغ ــدَ ْت
َ
ِ
ِ
احــوا ِك ْل َا َه ْلنه
يج تْصيح َر َ
ْاو ذ ْ
و ليلة تصيح يوليدي يألكبر

َعليها ا ّلليل ِم ـ ْن خ َّيم او ا َظ ْلم
لِ ْيل ْاهــدَ ِعــش ِم ـ ْن خ َّيم َظالمة
او َعليها اله ُظم فوگ ِ
الح ِزن خ َّيم
ْ

هــاي تْصيح َي ْبني ْاو تِ ُج ْر ونَّه
َب ِعدْ ذاك َ
يهات ِي ْلت َْم
الش ِمل َه ْ
نايم عالثره او جسمك امط ّبر

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

َع َس ْن يــو ِم ال ِّل ِف َينه يــو ِم األ َگ َش ْر
او رم َله ات ِْصيح يولِيدي ي ِ
جاسم
َْ َ َ
َ ْ
اگـ ِ
ِ
ـعــدْ عــايـ ِ
ـحـ ْ
ـال الـ ِـفـ َـواطِــم
ـن الـ َ
الرباب ات ِْصيح َي ْبني او نُور ِعينَاي
ْ
يعبدَ الله ِ
انگ َطع بِ ْرباك َر ْجواي
َ

ب ِعينك َعل َّيه النُّوم ِي ْح َر ْم
او ُع ُگ ْ

يـــا ع ـ ّـم ــة راح الــحــيــل م ـنّــي

مــن غـــاب أبـــوك حسين عنّي

 .7يا عمة راح الحيل مني

أنــا ميتة حــزن مــن زغــر سنّي

گ َش ِ
عالخ ُل ْ
َ
الم َح َّرم
ْاوالَ َه ْل
هر ْ

ابـــدَ ال الـ ِ
ـعـ ِـر ْس عالتِّربان نايم
ْ
ِ ِ
ِ
اله ْم
ُگ ْب َع ْت بالم َّذ َله ْاو ل ْب َست َ

ِو َر ْم َصدري او َد َّر ْت لك َثداياي

وحــكــي الشماتة الــلــي قتلني

نــــزلــــن عـــلـــى عـــيـــونـــي وع ــمــنّ ــي
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 .8والله مح ّيره ّ
ظليت يحسين

والــلــه مــحـ ّيــره ظ ّليت يحسين

د ّلــيــنــي انــطــي الــوجــه الويــن

بهاألطفال خويه وهالنساوين
عــقــبــك يــابــن عــلــة الــتــكــويــن

يــا هــي الكسرها كــســرة البين

اجــتــنــي رزيـــــة ك ــرب ــا امــنــيــن

ومــنــي خـــذن سبعين واتــنــيــن

لمثلهم ابــد مــا شــافــت العين

يــحــســيــن خـــويـــه مـــا نسيتك

ل ــو بــيــدي كـــان م ــا فــارقــيــتــك

لــكــن مــشــيــت آنــــه بوصيتك

تـــنـــظـــر لـــحـــالـــي تــمــنــيــتــك

ســـبـــيـــه وبـــــــــاري عــــيــــال بــيــتــك

 .9كربال هاي آه يا أرض الغاضرية
كربال هاي آه يا أرض الغاضرية
وي ظعن الفاطمية
كربال هاي َّ

كربال هاي جينا والعبرة جرية

كــربــا هــاي قــربــت مــن المنية

كــربــا هـــاي يــنــزل مــصــابــك عــل ـيَّ 

 .10جاوبوني ما أشوف حسين وينه
جاوبوني ما أشوف حسين وينه

جاوبوني فدوى أوالدي لولينه

جــاوبــونــي قــلــبــي ذايــــب م ــن ونينه

قابليني بالله قــولــي يــا حبيبة

قابليني قلبي مــا يــهــدا نحيبه

قــابــلــيــنــي أنــــت زيـــنـــب لـــو غــريــبــة
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جواب زينب O

أنا زينب مس ّلبة خدري خذوني

أنا زينب من الضرب ورمن متوني

أن ــا زيــنــب مــن الــبــكــا عمين عيوني

 .11تگله والجفن ت ّيار دمعه

تــگــلــه والــجــفــن تـــ ّيـــار دمــعــه

كـ ّـل الــكــون والــســاكــن الوسعه

يگلها ع ّظم الله أجرك بالحسين

بگه ابوادي الطفوف ابغير تكفين

يبن حــذلــم اووالدي األربــعــة

 .12يع ّباس يخويه منته اللي جبتني

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يع ّباس يخويه منته اللي جبتني

وطــــول الــــدرب مــا فارگتني

فــدوه اتــروح بس احسين يسلم

يــــعــــزي ركّــبــتــنــي
وبــــيــــدك
ّ
إگــعــد يــخــويــه وشــــوف متني

تـــــرى ســـيـــاط زجـــــر ال ــورم ــت ــن ــي

ّ .13
تقللها ارد انشدك يا ضوه العين

تق ّللها ارد انشدك يا ضوه العين عــن ع ـ ّبــاس واوالدي الميامين
قـــصـــروا عــن نــصــرة احسين
اخــافــن ّ

تــقــ ّلــلــهــا يــــم ال ــب ــن ــن اشــتــقــولــن ثـــاث تــنــعــام مــن اخــوتــي الطيبين
تــفــانــوا بــالــحــرب فــي نــصــرة احسين
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 .14ها يزينب ليش وحــــــدچ راجعه من كربله
هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

راجـــــــعـــــــه مـــــــن كـــربـــلـــه

هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

هــا يــزيــنــب هــا يــزيــنــب هــا يزينب
زينب أنه أ ّم الكفيل أ ّم الغوالي
خدج ازرچ ليش مو عذبتي حالي

وسفه محني ضهرچ ودمعچ ياللي
ها زينب دارت عليچ الليالي

هـــــا يـــزيـــنـــب ويــــــن اه ــل ــچ

وچـــــنّـــــي اشـــــوفـــــچ ذابـــلـــه

هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

ويــن عفتيهم هلچ وبيا بــراري

وحدچأمشيتي وگطعتيهلصحاري

وعله اخوچ حسين عذبني انتضاري

ما هده گلبي عليه ودمعي جاري

هــــا ي ــزي ــن ــب مـــاهـــو خــــدرچ

والـــــچـــــبـــــيـــــر الــــعــــايــــلــــه

هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

وين سبع الگنطره خبريني عنه

الشيب البراسي يزينب ك ّله منه

ال تقهريني بسكوتچ مات چنه
هــــا يـــزيـــنـــب ضـــــاع قــــدرچ

من بعد ع ّباس راعي الجود ضعنه

مـــــــن فـــــگـــــدتـــــي كـــافـــلـــه

هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

جسام
بالله حاچيني عل أكبر وعله ّ

بيا أرض غابوا علينه ولد اإلكرام

اكضيها عكبهم هاي األ ّيام
شلون ّ

هـــا يــزيــنــب شــلــونــه وضــعــچ

وبعدهم ناعيه بنص گلبي اآلالم
وانـــــــــت عـــنـــهـــم ســـائـــلـــه
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هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

راي ــده تخبريي عــن حالة رق ّيه

شعجب ماهي وياكم بهاي المس ّيه

هـــا يــزيــنــب شــكــبــره صــبــرچ

وانــــتــــي تــــحــــدي الــقــافــلــه

شنهي ض ّلت يم ابن حامي الحم ّيه
هــــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وحــــدچ

ليش ما جبتوها من الغاضر ّيه
وبــــمــــشــــيــــتــــچ مــــايــــلــــه

مروعه
 .15أ ّم البنين األربع عالغلي ويلي ّ
أ ّم الـــــبـــــنـــــن األربـــــــعـــــــه

مــــروعــــه
عــــالــــغــــالــــي ويــــلــــي
ّ

مــــــا مهــــهــــا عــــــ ّبــــــاس أنــــذبــــح

والـــقـــلـــب عـــالـــغـــالـــي أنـــجـــرح

واجلـــــــفـــــــن هيـــــمـــــل مـــدمـــعـــه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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احلــــــــره الـــفـــرح
مــــــر عــــى
ّ
مــــا ّ

تـــبـــچـــي وتـــــــــون مـــــن اهلـــجـــر

الــــرجــــعــــة حـــســـيـــن امـــنـــاطـــره

الـــــــحـــــــره صــــابــــره
ضـــــ ّلـــــت
ّ

الـــيـــمـــه الــعــمــر
تــــرخــــص لـــبـــو
ّ

أنــــــــرض الـــصـــدر
مــــن عـــرفـــت
ّ

دمــــعــــتــــهــــا ضـــــ ّلـــــت هــــــــادره

حيـــــســـــن تــــــنــــــدب بــــالــــدمــــع

قـــلـــبـــي لـــمـــصـــابـــك مــنــفــجــع

يــــــاويــــــي مــــكــــســــور ال ــض ــل ــع

كــــــم ســــنــــه أبـــــقـــــى صــــابــــره

مـــــــا أمحـــــــــل غـــــيـــــابـــــك أبـــــد

يـــحـــســـيـــن يــــــا أغـــــلـــــى ولــــد

داليل يـــــولـــــيـــــدي انـــــمـــــرد

اتــــكــــســــره
صــــــــدرك الــــخــــيــــل
ّ

امحمد اجاه او دمعة العين
.16
ّ

احمـــمـــد اجـــــاه او دم ــع ــة الــعــن
ّ
مــــــايش ومـــــاخـــــذ الـــنـــســـاويـــن

گــــال اهلــــم انّـــــه مــعــتــنــي الــبــن

تسيل اعــلــى خ ــدّ ه اوگـــال ال وين
بــالــكــوفــة مــا يحصل لــك امعين
لــعــد حــفــرتــي الــبــيــهــا الــمــعــيــن

انّـــــه انــگــتــل واخــــوتــــي الــطــيــبــيــن

عمي يتيم
 .17اجيتك يا ّ

عـــــمـــــي يــتــيــم مـــــا مـــــن مـــعـــي غـــيـــر الـــحـــريـــم
اجــــيــــتــــك يــــــا
ّ
واهلل بــــــمــــــصــــــايب عـــلـــيـــم وعــــــــ ّبــــــــاس راســـــــــــه ه ــش ــي ــم
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الليلة الخامسة

مسلم بن عقيل

Q

المجلس ّ
األول
القصيدة
ُ
ـت أه َل َك والــفـ ُ
يطول
ـراق
و ّد ْع ـ َ

ِ
ُ
رسول
للحسين
الفيافي
تَطوي
َ

ٍ
ِ
لكوفة
بالوصول
نفس َك
وتمنّي َ

ِ
القول حي َن ُ
ُ
َ
تقول
صدق
وتخال

ِ
َبيت في َر ْحـ ِ
مشر ًدا
فت ُ
ـب البالد َّ

أنـــت مــا بــي ـ َن ال ـ ّلــئــا ِم ُ
نزيل
إذ
َ

غاب المجتبى؟
أي َن
الوصي؟ وأي َن َ
ُّ

ِ
باألمس ص ّلوا ُخ ّش ًعا بقلوبِ ِهم

بـــأن تــكـ َ
عب ًثا تَـــو ُّد ْ
ـارهــا
ـون ديـ ُ
فـ َتــهــيــم فــي أنــحـ ِ
ـائــهــا مــتــعـ ِّثـ ًـرا
ُ
ـول اِ ْ
وتــقـ ُ
ـم بدارتي
نـــزل يــا كــريـ ُ

ِ
موج ًها
فقض ْي َت لي َل َك في الصالة ِّ

ِ
ســاقـ َ
بالقيود مك َّب ًل
ـوك َرغـ ًـمــا
ـب ِ
َ
محم ٍد
آل
يسترسلون بــسـ ِّ
ّ

ـادرون ُ
َ
مثول
قضوا والــغـ
غــدرا َ
ً
ِ
ُ
صليل
للسيوف
واليو َم فو َق َك
مــأوى ِ
ُ
جليل
لمثل َك في األنــا ِم
ً

ـاك طــوع ـ ُة لــلــرجـ ِ
تــلــقـ َ
ـال ُ
بديل
ِ
ِ
ُ
يميل
القلوب
ـب
فلمثلكُم حـ ُّ

ِ
شــكـ َ
ُ
كفيل
ـــو
ـواك
للرحمن َو ْه َ
وأنــت ُ
تَلقى الــهـ َ
نبيل
ـوان بهم
َ
الس ِ
ُ
غضا لهم! ُ
سبيل
باب
ُب ً
كيل ُ
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َ
حرموك حقدً ا مــا َء ُهــم وتش ّف ًيا

ٍ
ُ
تسيل
صــاد والــدمــا ُء
والقلب
ُ

مــوالي ال تـ ِ
ـأت وال ترك ْن لمن
َ

خــانــوا بــعــهـ ِـد َك فــتــيـ ٌة وكــهـ ُ
ـول

ِ
ِ
للحسين بكربال
بنعي َك
ُيؤتى

ُ
وخيول
تــدوس حــوافـ ٌـر
جسما
ُ
ً
ٍ
بــــواد خــفــي ـ ًة وطــلـ ُ
ـول
ُت ــط ـ َـوى
وبــطــرفِـ ِـه نــحــو الــســمـ ِ
ـاء ُي ُ
طيل
َ

ِ
رفعت صوت ََك ً
قائل
الحسين
وإلى
َ

رأسـ َ
مجر ًدا
ـك بالحسا ِم
ُفأ َ
َّ
طيح ُ
ِ
بـــاألســـواق بــي ـ َن أزق ـ ٍـة
ـج ـ ُّـر
و ُت ـ َ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ـب الكفي َن حــز ًنــا ً
قاتل
فـ ُيــقـ ِّلـ ُ
ِ
ِ
ُ
مسلم
ألجل َك
العيون د ًما
بكت
ٌ
و ُقت ْل َت َ
ـدرا لم ت ِع
قبل
ِّ
الطف غـ ً

ظــالــم وجــهـ ُ
مــــوالي ٌّ
ـول
كـــل
َ
ٌ

ِ
ُ
تجول
الحسين
والعي ُن ناحي َة

ُ
وعــويــل
دائـــــم
ـاح
وعـــا ص ــي ـ ٌ
ٌ

أن الــحــســيـ َن بــكــربــا َء ُ
َّ
قتيل

لسان حال حميدة بنت مسلم (لحن الجفيري)

طـــــــفـــــــلـــــــة غــــــــريــــــــبــــــــة وحــــــــــايــــــــــره

تـــــــســـــــأل عــــــلــــــى بـــــــوهـــــــا اشــــــجــــــرى
بـــــلـــــهـــــفـــــة الـــــحـــــنـــــيـــــنـــــة تــــــنــــــطِــــــره
وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

وقـــــــــــــــت الـــــــــــــغـــــــــــــروب اتــــــنــــــدبــــــه
فـــــــــرگـــــــــتـــــــــك بـــــــــــويـــــــــــه صـــــعـــــبـــــه
مــــــــــن بــــــــعــــــــدك ابــــــــقــــــــى ابــــــغــــــربــــــه
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وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

مــــــعــــــقــــــولــــــة مـــــــــــا يـــــــــرجـــــــــع بــــعــــد

وابــــــــــقــــــــــى أنـــــــــــــه ابــــــــــايــــــــــه ســــنــــد
بـــــــيـــــــت وصــــــــفــــــــى ابــــــــــايــــــــــه عــــمــــد
وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

گــــــــلــــــــب الــــــيــــــتــــــيــــــمــــــه يــــســــتــــعــــر
ِ
يـــــــنـــــــغـــــــدر
حــــــــــســــــــــت بــــــــبــــــــوهــــــــا
ّ
شـــــبـــــكـــــت عــــــلــــــى الــــــــــــــــراس الــــعــــشــــر
وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

تـــــــتـــــــخـــــــايـــــــلـــــــه ايــــــــــغــــــــــدرونــــــــــه

والـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــد ايــــــــذبــــــــحــــــــونــــــــه
والـــــــــــــدمـــــــــــــه فـــــــــــــــوگ اعـــــــيـــــــونـــــــه
وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

(أبو ّ
ذية)
زمــانــي عگب عينك س ّلمتني

او راحـــات الــنــوايــب س ّلمتني

رحــت عــدمــن يبويه س ّلمتني

وصــيــت ب ّيه
يتيمه وي ــا شــهــم ّ

المصيبة

لما دخل ابن زياد (لعنه الله ) الكوفة وهدّ د أهلها ور ّغب مناصريه،
ّ

تفرق النّاس عن مسلم ،إذ كان يأتي األب إلى ابنه واأل ّم إلى ولدها
ّ
واألخ إلى أخيه ،يقولون :ما لنا والدخول بين السالطين! فلم يطل
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يبق معه أحد يد ّله على
وتفرقوا جمي ًعا ،ولم َ
األمر بهم حتّى تخ ّلوا عنهّ ،

غريب في تلك البالد ...خذلوه ،ولم يثبتوا على مواقفهم
الطريق ،وهو
ٌ
كما فعلوا مع الحسين  ...Qفأخذ يسير في أز ّقة الكوفة ،ال يدري

أين يذهب ،حتّى وصل إلى دار امرأة يقال لها طوعة ،رآها واقف ًة على
السالم ،فقال :أمة الله ،اسقيني بعض
باب دارها ،س ّلم عليها ،ر ّدت ّ
جالسا على باب
ثم خرجت ،فرأته
ً
الماء؛ فسقته ودخلت إلى بيتهاّ ،
دارها ،فقالت له :يا عبد الله ،ألم تشرب؟ قال :بلى ،قالت :اذهب إلى
أهلك ،فإنّه ال يصلح لك الجلوس على باب داري ،وال أح ّله لك!
(فايزي)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

بــــاهلل هي ــال ــواق ــف ابـــــايب اودمـــعـــك ايــســيــل

هــــود الــلــيــل
اســقــيــتــك املــــاي روح هلــلــك ّ

قـــلـــهـــا حيــــرمــــه مـــــا يل هبـــالـــبـــلـــد دار

اومــــايل عــشــره اواليل احمــامــي وال انــصــار

وحـــــدي اهبــالــبــلــد غـــريـــب الـــيـــوم حمــتــار

داري ابــعــيــده اوض ــع ــت يف بــلــدة اراذيــــل

قــالــت اخــــرين بــاســمــك او م ــن ا ّيــــه قبيله

ق ــل ــه ــا اودمــــعــــاتــــه عــــى خـــــــدّ ه هــطــيــلــه

واهلل حيــــرمــــه عـــــــزويت عـــــــزوه جــلــيــلــه

م ــن بــيــت ه ــال ـ ّـي نـــزل بــيــه الـــــروح جــريــل

وان كــــان ردتــــن الــنــســب مـــن آل يــاســن
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عــمــي حــيــدر الــضــيــغــم مــظــهــر الــديــن
انــــا ّ

ط ـ ّبــيــت هــالــبــلــده رســــول امـــن الــــويل حسني

اوخــانــوا عــهــدي اوتــابــعــوا الــفــاجــر الض ّليل

ه ـ ّلــت دمــعــهــا او نــادتــه بـــاهلل ادخــــل الـــدار

تــفــديــك روحــــي يــابــن اخـــو حــيــدر الــكــرار

يــا لــيــت عــنــد احــســن تــوصــل ع ـنّــك اخــبــار

ان كـــــان جـــــاك امـــــن املـــديـــنـــة هبــالــلــيــل

نعم ،دخل الدار ،وبات تلك الليلة ،وهو يص ّلي ،فوصل الخبر إلى

عبيد الله بن زياد ،فبعث بجنوده واقتحموا عليه الدار ،فشدّ عليهم

فلما رأوا ذلك منه أشرفوا عليه من فوق أسطح البيوت،
وقاتلهمّ ،
فلما رأى
وجعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار بأطنان القصبّ .

ذلك منهم ،جعل يقاتلهم مقاتلة األبطال ،وهو يقول:

ــــت ال ُأ ْقــــت ُ
ـــو َت َشــي ـ ًئــا ُن ـ ْكـ ًـرا
ــــرا َوإ ْن َر َأ ْي ُ
ــــم ُ
الـــم ْ
ـــــت َ
َــــل ّإل ُح ًّ
ــــس ْ
َأ ْق َ
ُــــل ام ِ ٍ
ـــومـــا م َ ٍ
ـــــرا
شا َهـــ ْيـــ َه َ
ـــات َأ ْن ُأ ْخـــــــدَ َع َأ ْو ُأ َغ َّ
ـــــــرىء َي ْ ً ُ
ك ُّ ْ
ـــــاق َ ًّ

فأقبلوا يحملون عليه من ّ
كل جانب ،حتّى أكثروا فيه الجراحات
وعجز عن القتال ،فأسند ظهره إلى جنب جدار فضربوه بالسهام
واألحجار ،وضربه رجل من خلفه بعمود من حديد على رأسه،
ِ
ٍ
األرض ،وقيل :حفروا له حفرة فوقع فيها،
فخر إلى
وطعنه آخر
برمح ّ
مثخنًا بجراحاته ،فتكاثروا عليه ،وحاوطوه وأسروه ...فقال :إنّا لله
وإنّا إليه راجعون ...وبكى!
السلميّ :
إن الذي يطلب مثل الذي
فقال له عبيد الله بن الع ّباس
ّ

طلبت ،ال يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك ،فقال مسلم :والله ،ما
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لنفسي بكيت ،ولكن أبكي ألهلي المقبلين عليكم ،أبكي للحسين
وآل الحسين!

ّ
(موشح عراقي)
كأنّي به يخاطب طوعة:

ي ــاح ـ ّـره بــعــد أ ّيــــام واجتــيــكــم محيده ابعبره تنوح او تجري الــو ّنــه شديده
تنظر ل ــرايس والــظــامل ايلوحه ابــإيــده فجيعه بعد الغياب تشوفني بهالمن ّيه
(لحن الفراق)
گــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة مـــــــن تــــشــــوفــــيــــن االبـــــنـــــ ّيـــــه
وصـــــــلـــــــي لــــبــــنــــتــــي تـــحـــ ّيـــه
گــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة
ّ
گــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة ادري

تـــــنـــــشـــــدچ

عــــلــــ ّيــــه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

جيء بعد ذلك بمسلم إلى قصر اإلمارة ،فأمر ابن زياد بأن يصعدوا

فوجه وجهه إلى ناحية الحسين،
به إلى أعلى القصر ويضربوا عنقهّ ،

ثم
السالم عليك يابن رسول اللهّ .
السالم عليك يا أبا عبد اللهّ ،
وقالّ :
ثم سحبوه
رأسهّ ،
ُضرب عنقه ،فأهوى رأسه إلى األرض ،و ُأتبع جسدُ ه َ
وجروه في األسواق ...آه وامسلماه! واس ّيدا ّه!
بالحبالّ ،
لما رأته ُيسحب
كأنّي بطوعة تنظر إلى س ّيدها مسلم بتلك الحالّ ،

على األرض!

(لحن الفراق)
شـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرز ّيـــــــــــــة ابـــعـــيـــنـــي اشـــــوفـــــك عـــالـــوطـــ ّيـــة
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شـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرز ّيـــــــــــــة يـــــابـــــن اخــــــــو خــــيــــر الــــبــــر ّيــــة
شـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرز ّيـــــــــــــة يـــــــا بـــــــو طــــــاهــــــر يـــــــا شـــفـــ ّيـــة

يجره
كأنّي بها تك ّلم الظالم الذي ّ

ال تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه
ال تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه
ال تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه
خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه
خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه
خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه

عـــــــــاألرض جـــســـمـــه تِ
ــــجــــرح
ّ
گـــلـــبـــي لــــمــــصــــابــــه تِ
ـــــقـــــرح
ّ
ـــــتـــــفـــــرح
ال يـــــظـــــالـــــم ال َل
َ
چـــنـــه رايــــــــد يـــحـــچـــي كــلــمــة
اوگـــــــف اوخــــ ّلــــيــــنــــي اكــلــمــه

عـــمـــه
هـــــــذا حــــيــــدر تــــــــدري ّ

(أبو ّ
ذية)
عــــــادة لــيــســتــجــر يـــكـــون يــنــجــار وع ــن قتله حليف الــشــرف ينجار
مــثــل مــســلــم صـــدق بــاحلــبــل ينجار وتـــتـــعـــاون بــقــتــلــه عـــلـــوج أمــ ّي ــه

وصل خبر استشهاد مسلم إلى اإلمام الحسين ،فقال :إنّا لله وإنّا

إليه راجعون ،عند الله أحتسبك يابن العم ...آه وامسلماه!

ّ
(موشح عراقي)

انــقــتــل مسلم وابـــو الــيـ ّـمــه بــدربــه
على زينب صــاح والمدمع يص ّبه

لسان حال الحسين :Q

وتـــرحـــم عليه
ع ــى مــســلــم بــكــى
ّ

إجــــاه الــخــبــر عــنّــه وذاب قلبه
عــلــى ثــيــابــه وعــلــيــه خــ ّيــم الــهــم
وبــــكــــت زيــــنــــب مــــن ب ــواك ــي ــه

وصـــــــــاح يــــــا زيـــــنـــــب جـــيـــبـــي حـــمـــيـــده
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إلي بحميدة ابنة مسلم؛ أجلسها في حجره ،راح
نعم ،نادى ّ :Q

ويمسح على رأسها ،فاستشعرت حميدة بالخطب ،فقالت:
يالطفها
ُ
هل أصيب والدي بمكروه؟!

يــــــــبــــــــويــــــــه يــــــبــــــويــــــه

صـــــــــاحـــــــــت حـــــمـــــيـــــده

ُحـــــــــرمـــــــــت افـــــــراحـــــــي

واهـــــــــــالـــــــــــي غـــــايـــــب

مــــــــــن صـــــــغـــــــر ســـــنّـــــي

مــــفــــجــــوعــــة بـــحـــبـــايـــب

مـــــشـــــتـــــاگـــــه اشــــــوفــــــه
الــــــرجــــــعــــــه
اتــــــنــــــ ّطــــــر
ّ

والــــــــگــــــــلــــــــب ذايــــــــــب

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ــــــــــود إلــــــ ّيــــــه
مــــــــا يــــــــــ َع
ّ

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده

يــــــمــــــســــــح بــــــراســــــهــــــه

ّ
وتـــــــــــهـــــــــــل دمـــــعـــــهـــــه

نـــــــــــادهـــــــــــا َعـــــمـــــهـــــه

صـــــاحـــــتـــــلـــــه بـــــعـــــز ّيـــــه

هــــــــــــــــــــــاذي عـــــــامـــــــه

وهـــــــــــ ّيـــــــــــج حـــــزنـــــهـــــه
تــــــحــــــاكــــــي َعـــــمـــــدهـــــه
بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده

جاوبها الحسين:
أنــــــــــه حـــــســـــيـــــن أبــــــــوك

وهــــــــــــــــــــــــاذي رقــــــيــــــه

عـــــمـــــه
مــــــثــــــلــــــك يــــــــــا
ّ

اتــــــــشــــــــوف الــــــــرز ّيــــــــه

لــــــن صــــــاحــــــوا َســـــو ّيـــــه

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده

بـــــــذبـــــــحـــــــة أبـــــــوهـــــــا
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بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده

تـــــــصـــــــيـــــــر بـــــــعـــــــز ّيـــــــه

لهف نفسي لموالتنا رق ّية ،الحسين يمسح اآلن على رأس حميدة

بعدما فقدت والدها ،ولكن من لرق ّية بعدك أبا عبدالله؟!

تقول الرواية :جيء بموكب السبايا إلى الشام ،أنزلوهم في خربة

إلى جنب قصر يزيد (لعنه الله) ،وكانت للحسين Q

طفلة صغيرة

يح ّبها وتح ّبه ،وقيل اسمها رق ّية ،كانت مع األسرى في خربة الشام،
وكانت تبكي ً
ونهارا ،وهم يقولون لها :هو في سفر ،فينما هي
ليل
ً

نائمة ذات ليلة في الخربة ،إذ انتبهت من نومها مذعورة باكية ،وهي

وقرة عيني ،أين أبي؟! اآلن قد رأيته ،ائتوني
تقول :ائتوني بوالدي ّ
بأبي! أريد أبي!

نــامــت رقــ ّيــه مشتاگه ألبــوهــا

مضروبة َجنب مسب ّيه اذوهــا

ولــهــانــه والــحــشــا مــنــهــا ذاب

مــن راح األبــــو عــنــهــا وغــاب

ذبــانــه لشوفة اهــل واحــبــاب

تــنــوحــن مـــن عــظــم الـــرز ّيـــه

تعاليلي يبويه لحضني يگلها

ونــيــران الــحــزن بگلبها ِســر ّيــه

للشام غصبن عليها ِسبوها

بحلم شــافــت حسين َعمدها

نامت ودموعها علخدها جر ّيه

يمسح الــخــد بــيــديــه ودمعها

نعم ،أفاقت من نومها ،تصرخ وتنادي :أريد والــدي الحسين،

اآلن كان معي وضمنّي إلى صدره .وصلت الصيحة إلى مجلس ذاك
ال ّلعين ،سأل :ما الخبر؟ قالوا :طفلة للحسين تريد أباها ،قال :احملوا

رأس أبيها إليها!
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آويلي من صدّ ت لراس احسين

الحنين
نـــادت بــصــوت يبويه َ

ذوبــنــي الصبر والگهر والبين
گلي يبويه منهو اليتّم الطفوله

وروحــــي تـــون صــبــح ومس ّيه

وخ ّله دمعتي علخدّ ي هموله

لجرحي ال ــدوه ريــت يجيبوله

مصيوب خاطري بهم وعز ّيه

ضربني العدو وليك انتخيت

وط ــول الـــدرب اصــفــگ بيد ّيه

اشــتــاگــيــت يــبــويــه اشتاگيت

كأنّي بالحسين يجيبها:

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ِجــيــتــك يــا رق ـ ّيــه يبعد عمري
الموعد ال ّليله اضمنّك تدري

وهـــمـــي لــغــيــرك مـــا شكيت
ّ

ِ
الـــــدوه يــبــويــه صــبــري
ويــــاي
واخــــذك ويـــاي ونــظــل ســو ّيــه

خضبك بدمائك؟! يا أبتاه ،من ذا
صاحت :يا أبتاه ،من ذا الذي ّ

الذي قطع وريدك؟! يا أبتاه ،من ذا الذي أيتمني على صغر سنّي؟!
يـــا والــــــدي والـــلـــه هظيمه

أصــيــر مــن صــغــر س ـنّــي يتيمه

والـــنـــوح مـــن ب ــع ــدك لگيمه

أتــــاري األبــــو يــا نـــاس خيمه

ي ــف ــي ــي عـــلـــى ابـــنـــاتـــه وح ــري ــم ــه

لم تزل تنوح وتبكي على أبيها ،حتّى ُغشي عليها ،فالتفت اإلمام

عمه زينب ،ارفعي هذه اليتيمة
عمته زينبّ :
زين العابدين  Qإلى ّ
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من على رأس والدي؛ فلقد فارقت الحياة!

عـــمـــه يــزيــنــب گـــومـــي ليها
ّ

شــيــلــيــهــا عــــن راس ولــيــهــا

مـــاتـــت الــطــفــلــة مـــن بكيها

واخــتــي انــكــســر قــلــبــي عليها

ِ
ببعضها
هــذي يتاماكُم تــلــو ُذ

ولــكُــم نــســاء تلتجي بــنــسـ ِ
ـاء
ٌ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثاني
القصيدة
عــزا خـ ْـذ بمنهجِ مسل ٍم
إ ْن
َ
شئت ًّ

لــقـ ِـد اصــطــفــا ُه الــســبـ ُ
ـط عــن ـ ُه نائ ًبا
ُمــذ َ
ــت جــنــدُ الشقا
قـــال ّملــا أرســ َل ْ

ِ
فيكم
ـت أكـــ َر
أرس ــل ـ ُ
أهـــل بــيــتـ َـي ُ

ْ
شيطانا
ومــــذ أتـــى
قـــدْ بــايــع ـ ْت ـ ُه
ُ
فــانــصــاع مسلم يف األز ّق ِ
ــــة مــفــر ًدا
َ
ُ
ِ
الــفــؤاد مــ َن الظام
ملتهب
أرستْــــ ُه
َ
َقــي مــا ِلق ْي
يبكي حسينًا أ ْن ُيــا َ

واهل ــف ــت ــا ُه ملــســل ـ ٍم ُي ــرم ــى مـــ َن ال
ِ
جسم َمن
جهرا
ُ
ُ
ويـ ُّـر يف األس ــواق ً

َ
فأسبل ال
ـن
قــدْ هــدَّ مقت ُل ُه احلــسـ َ

َمــــ ْن قـــدْ نــم ـ ْت ـ ُه لــلــمــكــار ِم هــاشـ ُـم

وحــســا َم ح ـ ٍّـق للشقا ه ـ َـو حــاسـ ُـم
ِ
راقـــم
الــضــالــة
قــلــم
كــت ـ ًبــا لــهــا
ُ
ُ
ِ
حاكم
هو
حكما وفي
فصل القضا َ
ُ
ً

ــت إلــيــه وجــم ـ ُع ـ َهــا مــتــزاحـ ُـم
خــ َّف ْ

مـــــتـــــر ّد ًدا لـــم يـ ـ َّت ــبـ ـ ْعـ ـ ُه مــســالـ ُـم
ولــه على ا ْلــوجــنـ ِ
ـات َدمـــ ٌع سـ ِ
ـاجـ ُـم
َ َ
ُ
ْ َ
ِ
ـحـ ِ
ـار ُم
ـاح من ُه َمـ َ
م ـ ْن َغــدْ ِرهــم َف ـ ُت ـ َبـ َ
ِ
وليس يحنو راحـ ُـم
قصر المشو ِم
َ
ِ
للشرف الــصــراحِ
ضراغم
ُتن ِْم ِيه
ُ
ِ
كاظم
لم ِة
عــبــرات ْ
ُ
الم ّ
وهــو لــدى ُ
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(شعبي)
عـــالـــدرب شــبــحــت محــيــدة عــيــوهنــا بــلــكــت بــجــ ّيــة األبـــــو يــبــشــرونــهــا
وتــصــيــح يــا هــالــنــاس ّ
دليل انفطر عـــــادة ال ــغ ــاي ــب يـــــر ّد مـــن الــســفــر

راح أبـــويـــه ومــــا إجــــا مـــنّـــه خرب والــثــكــلــى م ــن تــــو ّن ال تــلــومــونــهــا

لـــــو انّــــــــك يـــــا محــــيــــدة حـــــارضة تشوف عينك باألبو شو اللي جرى
بـــحـــر الـــســـيـــوف مــــــو ّذره وبــــالــــشــــوارع قـــامـــوا يــســحــبــونــهــا
جــ ّث ــت ــه
ّ
عــــمــــي ويــــنــــه وي ــن ــه يــا عـ ّـمــي الــســاع أبــويــه الــســاع وينه
تـــقـــ ّلـــه يـــــا ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

واهلل ويــنــه مــن غيبته مــا رد علينه واع ــم ــام ــه واهـــــل بــيــتــه بــالــمــديــنــه

واهلل قـــالـــلـــهـــا وجــــــــرت عــيــنــه أبــــــــــوك انــــــذبــــــح يــــــا حـــزيـــنـــه

ُروي عن ابن ع ّباس ّ
أن أمير المؤمنين  Qسأل رسول الله :P
تحب ً
عقيل؟ ،قال :إنّي -والله -ألح ّبه ح ّبين؛ ح ًّبا
يا رسول الله ،إنّك َل ّ

ٌ
لحب أبي طالب لهّ ،
لمقتول في مح ّبة ولدك ،فتدمع
وإن ولده
له وح ًّبا
ّ
ثم بكى رسول
عليه عيون المؤمنين ،وتص ّلي عليه المالئكة
المقربونّ ،
ّ
ثم قال :إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من
الله  Pحتّى جرت دموعهّ ،
بعدي!

سفيرا له إلى
بلى ،أرسل اإلمام الحسين  Qمسلم بن عقيل
ً
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الكوفة ،وكتب إلى أهلها كتا ًبا ،من جملة ما قاله لهم فيه :وقد بعثت

إلي
عمي ،وثقتي من أهل بيتي ،وأمرته أن يكتب َّ
إليكم أخي ،وابن ّ

إلي أنّه قد أجمع رأي َم َلئكم
بحالكم وأمركم ورأيكم ،فإن كتب َّ
علي به رسلكم،
وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت َّ
وقرأت في كتبكم ،أقدم عليكم وشيكًا إن شاء الله.

وصل مسلم إلى الكوفة ،وبدأ أهلها يتوافدون عليه ،ويبايعونه حتّى
بلغ عددهم ثماني َة َ
عش َر أل ًفا ،فكتب مسلم إلى اإلمام  Qكتا ًبا يقول
فإن الرائد ال ي ِ
له فيه :أ ّما بعدّ ،
كذ ُب أهله ،وقد بايعني من أهل الكوفة
َ
ثماني َة َ
فعجل اإلقبال حين يأتيك كتابي.
عش َر أل ًفا؛ ّ
المصيبة
قام مسلم Q
بمهمته التي أوكلها له الحسين  ،Qلك ّن
ّ
الظروف حالت بينه وبين إتمامها ،فانتقل إلى دار هانئ بن عروة ،لك ّن

ابن زياد استطاع أن يعرف مكانه ،فقبض على هانئ ،وضربه بخنجر

يتحرك ،فخرج وخرج معه أربعة
على وجهه ،وهنا كان على مسلم أن ّ

يتفرقون عنه ،الواحد
آالف ،وحاصر بهم قصر اإلمارة ،لكنّهم بدؤوا ّ
توجه في مجموعة كبيرة
تلو اآلخر ،خو ًفا من ابن زياد ...وقيل :إنّه ّ
فتفرقوا بعد الصالة وما
إلى المسجد في الكوفة ،وص ّلى المغربّ ،
بقي معه ّإل عشرة أشخاص!
ب ــس خــ ّلــص صــاتــه ودار عينه

ولــــن يــنــظــر وال واحـــــد يعينه

تــل ـ ّفــت بــالــصــفــوف ودار طــرفــه

ولــــ ِّن يــشــوف م ــا واحــــد بخلفه

حتــــر ويــــل قــلــبــه وص ــف ــق ك ـ ّفــه
ّ

عــلــى الــعــافــوه وأمــــس مبايعينه

يبق معه
تفرقوا جمي ًعا ،ولم َ
خرج مسلم من المسجد ،وإذا بهم قد ّ
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شخص واحد يد ّله على الطريق ،فبقي وحيدً ا فريدً ا...
طــلــع ودمــوعــه بعيونه غريقة

عليه ضاقت الكوفة شلون ضيقه

وال واحـــــد يــد ّلــيــلــه طــريــقــه

ي ــاخ ــد بـــإيـــده ويـــلـــزم يمينه

(عاشوري)
الغريب شلون ماي يشرب آه آه

مطلوب راسه وماله مهرب آه آه

راح يسير في أز ّقة الكوفة ،حتّى وصل إلى دار امرأة خ ّلد التاريخ
اسمها ،وصل إلى دار طوعة ،وجدها واقف ًة عند باب بيتها ،س ّلم عليها،

طلب منها شربة ماء ،فجاءته بإناء وقدح ،شرب مسلم ،أعادت اإلناء

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

جالسا عند باب دارها ،قالت :يا عبد الله،
إلى الدار ،ورجعت فرأته
ً
ألم تشرب؟؛ قال :بلى؛ قالت :اذهب إلى أهلك .سكت مسلم ،أعادت
القول ثاني ًة ،سكت مسلم ،وفي الثالثة نظرت في وجهه ،فرأت عالمات

التقى والصالح ،فقالت :سبحان الله يا عبد الله! قم -عافاك الله -إلى
أهلك ،فإنّه ال يصلح لك الجلوس على باب داري ،وال أح ّله لك....
فقام مسلم وقال :أمة الله ،ال أهل لي في هذا المصر وال عشيرة! فهل
لك إلى أجر ومعروف ،ولع ّلي مكافئك به بعد هذا اليوم؟ قالت :ومن
أنت حتّى تكافئني؟! قال :أنا مسلم بن عقيلّ ،
كذبني هؤالء القوم
ثم لم ينصروني ،وتركوني وحيدً ا!
وغروني ،وأخرجوني من دياريّ ،
ّ

قـــــالـــــتـــــلـــــه رشبـــــــــــت املــــــــاي ارشـــــــــــــد يـــــابـــــنـــــي بـــنـــيـــتـــك
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رويــــــتــــــك
شـــنـــهـــي وقـــفـــتـــك عـــــى الـــبـــاب ومــــــــــن الـــــــمـــــــاي ّ

هــــــــذا الـــــ ّلـــــيـــــل جــــــــ ّن عــلــيــك يـــــا ولـــــيـــــدي اقــــصــــد الــبــيــتــك

واقـــــــــف ال تــــضــــل عـــالـــبـــاب ع ــل ــي ــن ــه مـــــن الـــخـــلـــق يــنــعــاب
مـــــالـــــك مــــــا تــــــردلــــــي جــــــواب
أشــــــوفــــــك مـــــرعـــــب وخــــايــــف ودمـــــــعـــــــك لـــــيـــــش يــــتــــجــــاره
قـــــالـــــلـــــهـــــا غــــــــريــــــــب آنــــــه واظــــــــنّــــــــك مـــــــا تـــعـــرفـــيـــنـــي
واجــــــــازيــــــــك هبـــــــــذاك الــــيــــوم عـــــــنـــــــدك مــــــــن تــــخــــ ّلــــيــــنــــي
يـــــا مــــــاي الــــعــــن يـــــا هـــــو ان ــت ــه قـــــالـــــتـــــلـــــه الـــــتـــــجـــــازيـــــنـــــي
ّ
عـــــــم حــســيــن
وهتـــــــــــــل الــــعــــن مـــســـلـــم وابـــــــــن
قـــــالـــــلـــــهـــــا
ّ
عـــــلـــــ ّيـــــه

دارت

الــــصــــوبــــيــــن

خــــــانــــــت بــــيــــعــــتــــي الــــكــــوفــــه وكــــلــــهــــا اصــــبــــحــــت غـــــــــدّ اره

قالت :أنت مسلم؟! قال :بلى؛ قالت :بأبي أنت وأ ّمي! وأدخلته

دارها ،لك ّن ابنها الشقي وشى به إلى األعداء ،فجاءه الجند مصبحين،

فقام مسلم ،وشكر طوعة على معروفها ،وأوصاها بوص ّية:

قلها يا طوعة اليوم ما حتصل سالمه أوصيك ان كــان بهالبلد ط ّبوا يتامى
قـــويل تـــرى مــســلــم يــبـ ّلــغــكــم سالمه واجرك على الله والنبي س ّيد الكونين
اجتيكم يا طوعة خمدّ رة حيدر عىل كور كنّي أراهــا بهالسكك بايتامها تدور
بالحبل مربوطة وراس حسين مشهور
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خرج مسلم إليهم ،قاتلهم قتال األبطال ،لكنّهم تكاثروا عليه،

فأسروه وأخذوه إلى ابن زياد الذي أمر بقطع عنقه ،فصعدوا به إلى
النبي وآلــه ،حتّى
القصر ،ومسلم يك ّبر الله ويه ّلله ،ويص ّلي على
ّ
توجه ناحية الحسين
ثم ّ
وصلوا به إلى أعلى القصر ،ص ّلى ركعتينّ ،
السالم عليك يا أبا عبد
السالم عليك يابن رسول اللهّ ،
مس ّل ًما عليهّ :

الله...

ويـــن الـــذي يــوصــل بهالحين

الرض الحجاز ويخبر حسين

مــســلــم وحــيــد ومـــا ل ــه معين

ودارت عليه الــقــوم صوبين

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وض ِربت عنق مسلم ،فأهوى رأســه إلى
أعظم الله أجوركمُ ،
رأسه!
األرض ،و ُأتبع جسدُ ه َ
عندما وصل الخبر إلى اإلمام لحسين  Qقالوا :بكى الحسين،

ارتج الموضع لمقتل مسلم بن عقيل
وبكى الهاشم ّيون معه ،حتّى ّ
ثم قام إلى المخ ّيم ،دعا بحميدة بنت مسلم،
وهانئ بن عــروةّ ،
أجلسها في حجره ،راح يالطفها ويعطف عليها ويمسح على رأسها،

فاستشعرت حميدة من ذلك المصاب ،قالت :يا عم ،ما لي أراك
علي عط َفك على األيتام؟! أفأصيب أبي مسلم؟!
تعطف ّ
(عاشوري)
عمي من ابوي اشعندك علوم آه آه طــــالــــت وصــــــــارت غــيــبــتــه دوم
يا ّ
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عمي غدرت ب ّيك القوم آه وآه وانــــذبــــح امـــــن الــــمــــاي م ــح ــروم
قلها يا ّ

عمي ان كان ابوي انقتل يفديك إنــــتــــه بـــمـــكـــانـــه واألمـــــــــل فــيــك
تق ّله يا ّ
وظـــ ّلـــت يـــا ع ـ ّـم ــي ع ــي ــو ّن ــا عليك والـــــلـــــه ل ــه ــال ــع ــي ــل ــة يــخــ ّلــيــك

فقال لها اإلمام لحسين  :Qيا بن ّية ،لئن أصيب أبوك ،فأنا أبوك،

وبناتي أخواتك...

سمع ونها الحسين وحن عليها

وغــدا يــنــادي يــا زينب سكّتيها

يا خويه ق ّطعت قلبي بحكيها

يتيمة والــيــتــم عالطفل يعظم

(لحن الفراق)
مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

بـــويـــه يــــا مــســلــم يــــا غــالــي

مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

يـــالـــلـــي مــــا فــــــارق خــيــالــي

مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

يـــــا دلــــيــــلــــي ويـــــــا داللـــــي

مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

صـــورتـــك دوم عــلــى بــالــي

مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

بـــــوي بــــس عـــنّـــك ســـؤالـــي

مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

وانــــشــــد نــــجــــوم الــلــيــالــي

يــقــولــون ب ــوي ف ــوق الــقــصــر و ّدوك
ومـــن فـــوق الــقــصــر لــلــقــاع ذ ّبـــوك

وتالي بحبل في األســـواق سحبوك
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ِ
ِ
فيها
بعم َها ك ـ ّـا وال الــوجــدُ الــمــبـ َّـر ُح َ
لــم يبك َها ع ــد ُم الــوثــوق ِّ
ْ
ــهــا وأبــيـ َـهــا
عــم َ
لــكــن َ
َّــهــا تــبــكــي م ــخ ــافــ َة أنّــهــا ُتــمــســي يــتــيــم ـ َة ِّ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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المجلس الثالث
القصيدة
ِ
فــتــى َد َّراكَـــــا
لــلــه َد ُّر َك م ــن
ً
فيك ِ
الخ ُ
َ
عت
َجم ْ
صال الط ّي ُ
بات ت َّ
النبي م ٍ
قد نِب َت عن ِس ِ
حمد
بط
ْ
ِ ُ

بالخ ِ
لق والـ ُ
َ
ـخـ ُلـ ِـق اإللــ ُه َح َباكا

ٍ
عقيل ُخـ ْـذ ُب ْشراكا
مسلم ب َن
يا
ُ
أرض الــعـ ِ
ِ
ـراق َهدَ اكا
يو ًما إلــى

َع ِل َم الكفاء َة َ
منك في يو ٍم الو َغى

وبِذا الحسي ُن على األُلى ّ
ولكا

ِ
َ
الحسين تحي ًة
فعليك يــاثــقـ َة

َتــحــيــا بــهــا والـــلـــ ُه قــد حـ َّيــاكــا

فملكت من ِص ِ
ِ
الرجال رقا َبها
يد
َ
ٍ
رسالة
خير
يـــت مــا ُح ِّم َ
أ َّد َ
لت َ
ٍ
عون ِسوى
لت َم ْظلو ًما بِال
و ُقتِ َ
ٍ
لطفلة َخ َّل ْفتَها
ف َبكَى الحسي ُن
ِ
عمها
وإذا اليتيم ُة ناشدَ ْت مـ ْن ِّ

ـم َّ
إن أبــي نــأى عـ ْن ناظري
يا عـ ُّ

ــــت تَل َقاكا
وقــلــو َبــهــا ح ـ ّتــى أ َب ْ
ِ
الخلود َدعاكا
حتّى إذا داعــي
عين الحسين لِب ِ
ِ
عدها ت َْرعاكا
ُ
و َبكَى الحسي ُن ل ُع ْظ ِم ما وافاكا
ـم قـ ْـل لي ما الــذي َأبكاكا
يا عـ ُّ

الدموع أراكا
وعلى أبي تُجري
َ
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(أبو ّ
ذية)
صاحت اوناح ْت ِ
ِ
ِح ِ
وحن ّْت
ميدَ ه
َ
ت ادموعي بِج ُفوفي ِ
ِ
ِ
وحن ّْت
م َس ْح ْ
ّ
هالوصية)
(لحن أمانة
ِحـــــمـــــيـــــدَ ة ِمــــســــتِ ِ
ــــحــــ َّيــــة
ْ
ــــريــــدْ ِ
تِ ِ
اتـــســـألـــه ِك ْ
ســـاع
ـــــل
ْ
آه م ــس ــل ــم م ــس ــل ــم مــســلــم

ِّ
ّ
العاشورائية
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اضلوعي الدَ هر ا ْطواها ِ
وحن َّْت
ْ
َْ
ع َله مسلم ُابويه ِ
الﮕ َطـــع بِ ْينَه
ْ ُ
تِ ِ
ــــــصــــــدْ لـــحـــســـيـــن ِهــــ َّيــــه

الـــش ِ
عــــلــــى أبـــــوهـــــا ِّ
ـــفـــيـــة
آه م ــس ــل ــم م ــس ــل ــم مــســلــم

ـــــش ْ ِ
ِم َ
ـــمـــه
ـــــت م ْ
ـــــحـــــتَـــــارة َي ّ

ِر َمـــــ ْقـــــهـــــا ُأبــــــــو الـــ ِّيـــمـــه

ْـــهـــم ات ِ
ْـــهـــم ات ِ
صـــــارت ات ِ
ْــهــم
ْ

آه م ــس ــل ــم م ــس ــل ــم مــســلــم

ِ
ِي ِ
ــــيــــحــــ ْلــــهــــا تِـــعـــالـــي
ــــص

اصـــــار
يــــا
عـــــم اح ــك ــي ــل ــي َّ
ِّ
ِ
ِ
ــــس
ــــــرانــــــي ق ــل ــب ــي حــــاس ْ
ت َ
حـــزنـــي خـــ َّيـــم خـــ َّيـــم خــ َّيــم

المصيبة

ِ
ـــمـــه
َ
اجــــتْــــ َلــــه بـــأقـــصـــى ه َّ
والتِــــخــــفــــيــــلــــي اخــــبــــار

راســـــــــه ِيـــــنْـــــدار
ُأبــــــويــــــه َ

آه م ــس ــل ــم م ــس ــل ــم مــســلــم

ِ
حياة مسل ِم ِ
ِ
عقيل (رضوان الله
بن
ات كثير ٌة منير ٌة في
ثمة مح َّط ٌ
ّ
ِ
ُ
فتنير
اإلنسان
تبس منها
َ
عليه)َ ،ي ْق ُ
هم منها الفضائلُ ،
الدروس ،و َي ْستل ُ
عز َّوجل-
له در َبه في حياتِ ِه اليومية،
يقر ُبه إلى الله َّ
َّ
ويتزود منها بما ِّ
وأهل ِ
ِ
عز َُّ
يكون بعبادتِ ِه
وجل-
بيته .R
ورسولِ ِه
والقرب من الله َّ
ُ

وأهل ِ
ِ
الرسول P
بيته R
ِ
ُ
يكون بطاعتِهم.
والقرب من
وطاعتِه،
ُ
ِ
ٍ
شـ َ
معركة ص ِّفي َن سنة 37هـــ ،ولِ َبسالتِه
عقيل في
مسلم ب ُن
ـارك
ُ
ِ
ِ
مع
يم ِنة
المعسكر َ
أمير المؤمني َن  Qعلى َم َ
وشجاعتهَ ،ج َعل ُه ُ
وعبد ِ
ِ
الله ِ
ِ
ِ
جعفر الط َّيار ،على
بن
السالم،
الحسن
َ
والحسين عليهما ّ
ِ
َ
الرغ ِم من َّ
لم ْ
موت
يبلغ
عشر عا ًما .وبعدَ
آنذاك الثامنة َ
أن ُع ْم َر مسل ٍم ْ
ِ
ِ
مدة الصلح ،وتَخ ُّل ِ
وانقضاء ِ
ِ
الصلح،
بنود
ف معاوي َة عن
معاوي َة
ُّ
أواخر ِ
ِ
نQ
َ
َ
رمضان سنة 60
شهر
مسلما ،في
أرسل اإلما ُم الحسي ُ
ً
ِ
للهجرة ،إلى ِ
َ
الكوفة بعد ْ
الحال ،فأتى
ُتب َي ْشكون
أهل
أن كَتبوا إليه الك َ
ِ
ثم غا َد َرها إلى
مسلم المدين َة
َّ
المنورةَ ،وص َّلى في مسجد الرسول َّ P
ٌ
ِ
وصل الكوف َة ،ن َ
َ
المختار بن أبي عبيد َة الثقفي،
دار
ولما
َزل َ
الكوفةَّ .
وبايعه  18أل ًفا من ِ
ٍ
َ
فأرسل
علني،
بشكل
أهلها ،وكانوا يتر َّددون عليه
ّ
عابس ِ
ِ
ِ
بن
الحسين  ،Qبتاريخ  12ذي القعدة ،مع
كتا ًبا إلى اإلما ِم
شبيب الشاكري ،يخبِره ِ
ٍ
ببيعة ِ
أهل الكوفة لِه.
ُ ُ
إزاء ذلك ،اشتكى جماع ٌة من أتبا ِع بني أمي َة إلى يزيدَ من ِ
حال
الوالي الن ِ
ِ
ٍ
ُّعمان ِ
بتغيير ِه لعد ِم
بالضعف ،وطالبوا
بن
بشير ،واتَّهمو ُه َّ
ِ
ِ
مواجهته حرك َة مسل ِم ِ
عقيل Q
ٍ
بن
بالقوة وال َب ْطش ،فوا َف َق يزيدُ
ِ
بن زيـ ٍ
عبيد ِ
ِ
الله ِ
ِ
واليته على
ـاد وال ًيا عليها ،إضافة إلى
جعل
على
ِ
فقدم ابن ٍ
ِ
َ
وأخذ يهدِّ ُد
خاصتِه،
الكوفة ،و َم َعه
زياد إلى
جمع من َّ
ٌ
البصرةُ َ .
ِ
ِ
َ
النفوس الضعيفة،
التهديد تؤ ِّث ُر في
وأخذ ْت سياس ُة
الناس ويتوعَّدُ هم.
َ
مسلم  Qإلى ِ
هانئ ِ
دار ِ
يتحو َ
لون
وصار الشيع ُة
بن ُعروةَ،
فتحو َل
ّ
َّ
َ
ٌ
بشكل م ْخفي ،إلى ْ ِ
إلى ِ
مسلم
فخر َج
دار ِه
ُ
أن اعتُق َل هاني ب ُن عروةَ ،
ٍ َ ّ
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ِ
ٍ
ف ُ
الكوفة عن
أهل
عقيل  Qيوم الثامن من ذي
ب ُن
الحجة ،فتخ َّل َ
ّ
ِ
بقي وحيدً ا.
نُصرته حتّى َ
أضحى مسلم وحيدً ا يمشي في أز َّق ِة الكوفة ،ال ِ
يجدُ أحدً ا يد ُّله على
ٌ
ِ
الطريق ،وبعد ْ
ُ
فأحس ْت
الديار،
ف أما َم إحدى
أن أنهكَه
العطشَ ،و َق َ
َّ
ِ
صاحب ُة ِ
بوجود ِه ،وكانت تُدعى َط ْوعة...
الدار
ِ
والوك ْت َو ِكت اال ْغروب
وحدَ ه
َولنَّه َ

خواض االحروب
ِغ َمدْ ِسي َفه او ِوك ْ
َف َّ
ـــالـــت َهـ َلــه
ـــــاب لــك ـ ْن حــايــر ا ْب
ْ
ا َّب ْ

ِّ
ّ
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ول ـن حرمه طِ ْل ِ
عت امـ ِ
ِ
الباب اله
ـن
ْ ُْ
اتْصيح ياهذا أشــو َفـ َ
ـك عىل الباب

َت عنها او ر َّدت اعليه اجلواب
ِسك ْ
َﮔال اريــــدَ ْن مــاي َﮔالـــت طلبِتَك

غــــرك َظ ـ ِّل ـ َتـ ْ
ـك
ـــــاب
م ــا
ْ
جيــــوز ا َّب ْ
َ
وﮔالــت َه َل ْك ِوين
وات ـ َّـر
ْ
ِص َف ْن ْ َ

ِ
َﮔالت ُ
الراس او عىل العني
ادخ ْل عىل
ـج ـ ْي ـ َتــك َ ُيــر
يـ َ
ـاه ـ َلــه ويــامــرحــبــه بـ َ

ـت كـــوفـــان و َّيـــــاك الـــ َغـــدُ ْر
بــ ِّيــنَ ـ ْ
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ْاو َل ِ
يعر ْف امنين َمنْ َفذ هالدروب
ا َّبـــاب لك ْن ِغـــدَ ْت تِـ ْهـ ِـمــل د ْم ِعتَه

نفسه والحرايب ثـ ِ
ُم ْ
ـوب اله
ــوش َ
الشخص ِشنْهي و ْﮔفِتَه
اتْصيح هذا
ْ
ومن ِيح َّلك توك ِ
ِ
َّف ا ْباب االجنْاب
ْ
راحـــت جابته
َﮔال اريــــدَ ْن مــاي
ْ

ـت ِشنهي و ْﮔفِتَك
هسه ْاشــربِـ ْ
ماي َّ
ِ
ِ
حس ِرتَه
ّحسر وسم َع ْت ْ
صف ْن وات َّ
بالص ِدك طارش احسين
َﮔلها ُمسلم ِّ
ِ
وجـ ِّيـ َتــه
ـاه ـ َلــه
يـ َ
ابــطــارش احسين َ

ـخـ ْـرهــا ُّ
يــبِ ـ ْن هــاشــم يــا َفـ َ
والــذ ُخــر
ِ
ثـــوب الــهــا او ِّ
الـــذل لِ َب ْستَه
ذاك

ُ
الروايات :خرجت طوع ُة ظنًّا منها بأنّه ولدُ ها ،وإذا بها
تقول
ُ
باب بيتها .قالت :يا عبدَ ِ
جليل واق ًفا على ِ
ً
الله ،ماذا
ترى س ِّيدً ا
ِ
بش ٍ
تريد؟ قال لهاَ :أم َة ِ
الله ،هل لي َ
بالماء
ربة من ماء؟ فأتت ل ُه
َ
ٍ
ِ
ِ
الباب فوجدَ ْت ُه
عادت إلى
دارها ،وبعدَ لحظات
ثم
ْ
ْ
دخلت َ
فشر ْبَّ ،
قالت له :يا هذا ،أ َما شر ْب َت الماء؟ قال :بلى؛
ما يزال واق ًفا،
ْ
ِ
ِ
ِ
قالت له :إ ًذا اِ ِ
مسلم
لما َس ِمع
ٌ
مض إلى أهلك وبيتك وعشيرتكَّ ..
ِ
ِ
علي ب َن أبي طالب ،تذكَّر فاطم َة الزهراء،
باألهل والعشيرة ،تذك ََّر َّ
الغريب ،هذه هي عشيرتُه.فقال لها،
تذك ََّر الحس َن ،تذك ََّر الحسي َن
َ
ودمو ُعه تتحادر على خدَّ يهَ :أم َة ِ
غريب ،ليس لي في هذا
الله ،أنا
ٌ
َ
ُ
ِ
الم ْص ِر ٌ
مصاب
لست أدري لماذا بكى؟ هل تذكَّر
أهل وال عشيرة.
ُ
َ
فاطم َة ،أ ْم ُغرب َة علي ِ
بن أبي طالب؟
يــگــلــهــا وعـــيـــنـــه مــســتــديــره

ال أهــــل عــنــدي وال عــشــيــره

غــريــب وعــمــامــي بــغــيــر ديــره

ومــثــل حيرتي مــا جــرت حيره

أنــــــا مـــســـلـــم الــــفــــاگــــد نــصــيــره

ٍ
بمعروف ،ولع َّلي مكاف ُئ ِك يو َم القيامة؟ قالت له:
قال لها :هل لك

مسلم ب ُن
أنت حتّى تكاف َئني يو َم القيامة؟! قال :أنا
يا عبدَ الله ،و َمن َ
ُ
ِ
الحسين ِ
ِ
عقيل ِ
ِ
ُ
علي َّ ،Q
بن ٍ
هؤالء
كذبني
رسول
بن أبي طالب،
ثم َخ َذلوني ولم ينصروني ،وتركُوني
القو ُم وأخرجوني من دياريّ ،

وحيدً ا!
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(أبو ّ
ذية)

وع ِ
انه مسلم ِ
ند ْچ ِضيف ها ِّليل
ُ
رحب ِ
ِ
والوجه ها ِّليل
اوس َعه
على
َّ

ا ْف ِر َح ْت ُطوعه ومنْها الدَّ مع َه ِّليل
ـضــل ِ
ومــنَّــه َعل َّيه
ـس ــرور اتــفـ َّ
بِ ـ ْ

ِ
والدعاء إلى الفجر .وكان ِ
ِ
لهذه
بالصالة
أدخلته َدارها ،وبات ليلته
ِ
ِ
بوجود مسل ٍم في ِ
مال ِ
غر ُه ُ
دارهم،
ابن زياد عندما َع ِل َم
المرأة ولدٌ َّ
ِ
َ
األعداء ،فحاصروا
فأرسل ال ّلعي ُن عد ًدا من
فأخبر عبيدَ الله ب َن زياد،
َ
وقالت له :ما رأيت َُك نِ ْم َت ليل َة أمس ،قال
البيتَ .أخ َبرتْه ُطوع ُة بذلك،
ْ
ِ
أمير المؤمنين ،وهو ُ
يقول
عمي َ
لها :اعلمي أنَّه قد َغ َف ْت عيني ،فرأ ْي ُت ِّ
آخر أيامي.
لي :ال َع َج َل ال َع َج َلِّ ،
عجل إلينا ،وما أظنّ ُه ّإل أنُّه ُ

ِّ
ّ
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شكر طوع َة على معروفهاَ ،
وخـ َـر َج إليهم عاز ًما على القتال.
كل حدَ ٍ
يجتمعون عليه م ْن ِّ
َ
َ
ب وصوب ،فِرق ٌة يضربونَه
أخذ األعدا ُء
إن نسا َء ِ
بالسهام والنبالُ ...
الرواياتَّ :
أهل
تقول
ُ
بالحجارة ،وفرق ٌة ِّ
ِ
الكوفة اجتمعن ِ
ِ
سطوح
مسلما بالحجارة من على
وصرن يضربن
ً
ِ
ِ
وستَروها بالتراب ،وبينما
منازله ّن َأ ْي وا مسلماه! َ
وح َف ُروا له ُحفرةَ ،
ٍ
فح َم ُلوا عليه من ِّ
جانب،
كل
هو يقاتُلهم وإذا به َي ْس ُق ُط في الحفرةَ ،
أنظر
تخاطب
ق َّيدوه وأخذوه إلى ابن زياد هذا وطوع ُة
مسلماَ :
ُ
كيف ُ
ً
ِ
علي بن أبي طالب؟! َأ ُت ْقت َُل وأنت ضيفي؟!
عمك ٍّ
إلى وجه ِّ
ُ
ولسان حالِها:
َظ َّلت تنادهيم ِ
محــوه
ياه ْل كُوفان ار ُ
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صاحت يا ُمسلم يا عظمها خجلتي بِيك
ْ

هــذا ابــ َن أخــو ال ـ َكــرار ال تِ ِس ْحبوه
وانا حرمة ِ
وض ِعيفة ما أقدَ ْر أحميك
ُ

مسلم ،فقيل له :أومث ُلك يبكي؟! قال :والله ،ما لنفسي أبكي،
بكى
ٌ
لك ْن أبكي ألهلي المقبلين! أبكي للحسين ِ
وآل الحسين! يعني أبكي
ُ
لزينب واألطفال...
للحسين والعباس ...أبكي
َ
(عاشوري)
ِ
ـوصــل هبــاحلــن آه آه
وي ـنَــه الـــذي يـ َ
ُمسلم وحــيــد ومــا الــه ْمـ ِـعــن آه آه

كأني بمسل ٍم ُ
يقول حينَها:

ـجــونــي
يــا حــســيــن ِر ُّدوا ال تـ ُ
ِ
وللفاجر اب ـ ِ
ـن زيـــا ْد س ِّلموني

ألرض مــكــة و َيـــخـــ ِّبـــر حسين
ْ
ْ
وظــــــل يـــديـــر الــعــيــن
ِكـــتْـــفـــوه
خانَوا ِ
اهل الكُوفة بعد ما بايعوني
َـــو ي ــا َهــلــي عــنِّــي ْبــ َعــاد
وانـــت َ

مرات مسلم ذكر الحسين  Qوواساه وس ّلم عليه قبل
ثالث ّ

والمرة الثانية حين جاؤوا له بالماء،
المرة األولى،
ّ
شهادته ،كانت هذه ّ
أل الكأس دما ،رمى الكأس من ِ
يشرب امت َ
يد ِه ،وقال:
ك َّلما أرا َد أن
َ
ُ ً

الحمد لله ،لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته .نعم ،واسى الحسين
َ
ظمآن كس ّيد الشهداء!
في شهادته ،فأبى أن يموت ّإل
َــار ْت َلَــا َع َط ًشا
َكـ َـأ َّنـ َـا َن ْف ُس َك ْاخــت َ
َف َلم تُطِ ْق َأ ْن ت َِسي َغ ا َملــاء َع ـن َظمأٍ
ْ
َ ْ َ
ْ
َصــعــد للقصر والـــقـــوم و ّيـــاه
سقوه وبالقدح ِسقطت ثناياه

ِ
الس ْب ُط َع ْط َشانَا
َل َّما َد َر ْت َأ ْن َس َي ْقضي ِّ
ِمـ ْن َضـ ْـر َبـ ٍـة َسا َق َها َبك ُْر ب ُن َح ْم َرانَا

طلب ماي اليطفي جمرة احشاه
وما س ّلم على ابن زياد بالحين
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والمرة الثالثة التي ذكر فيها مسلم الحسين وس ّلم عليه مو ِّد ًعا،
ّ

حينما صعدوا به إلى أعلى قصر اإلمارة وجراحاته تنزف والعطش قد

أخذ به وهو يذكر الله ،بعد أن جرى بينه وبين ابن زياد (لعنه الله)
لعلي
شتمه ّ
محاورة قاسية ،إذ لم يس ّلم مسلم على ابن زياد ،ور ّد عليه َ
ِ
والحسن والحسين ً ،R
فاقض ما
أحق بالشتم،
قائل :أنت وأبوك ّ
ٍ
عدو الله ،فأمر ابن زياد (لعنه الله) بقطع رأسه.
أنت
قاض يا ّ

مشهورا ،استمهلهم ليص ّلي ،فص ّلى
ولما رأى مسلم السيف
ً
ّ
غرونا وخذلونا ّ
وكذبونا،
هم ،احكم بيننا وبين قو ٍم ّ
ركعتين ،وقال :ال ّل ّ
وتوجه نحو المدينة وصاح :السالم عليك يا أبا عبد الله ،السالم عليك
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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يابن رسول الله.

إلــك ابــعـ ْ
ْ
ـث َيبو ال ِّيمة سالمي
من فـ ِ
ـوق ال َق ِصر يرموني ظامي

آخـــر َحــيــاتــي يــا إمامي
وهـــاي
ْ

ــت الــ ُّظ َّ
ــام ب َّيه
ِوحــيــد وحــا َط ْ

رأســه ،و َيرمون به من
أعظم الله أجوركم! وإذا بهم َي ْق َطعون َ
رحم الل ُه من نادى:
أعلى القصر ،فو َق َع على األرض ُج َّث ًة بال رأس!
َ
وامسلماه! واغريباه!

َ
الخبر إلى الحسين ،فقد كان مصاب
وصل
الفجيعة العظمى عندما
ُ
أبكت أبا ِ
ِ
مسلم َ
عبد الله  Qوزينب .وكانت
المصائب التي
أول
ْ
ِ
دخلت الخيم َة ،تار ًة تن ُظ ُر
لما
لمسل ٍم ابن ٌة تُدْ عى َحميدة ،دعاها اإلمام َّ
زينب وتبكي ،وتار ًة تنظر إليها أ ُّم كلثوم وتبكيَ ،ج َعل ُيالطفها،
إليها
ُ
َأج َلسها في ِحج ِر ِه وصار يمسح بيده على ِ
عطف عليها،
رأسها َو َي ُ
ُ
ْ
َ
ْ َ

فاستش ِ
عرت المصيبة ،وقالت :يا عم ،ما لي َ
ْ
علي عط َف َك
أراك
ُ
تعطف َّ
أصاب والدي مكروه؟!
على اليتامى ،فهل
َ
بمسحك عرايس تِرك ِ
ْت ال َق ُل ْب ذايب
َْ ْ َ
َ
ِ
بس َفر غايب
َﮔلــبــي ت َّ
ـــروع وابـــوي َ
ِ
والدم ْع جيري باخلْدود
َض ْمها ْلصدْ ره
ِش ْه َق ِت ْوظ َّل ْت تنتِ ِح ْب و ْبروحها ْ ُتود

ِ
ِ
المصايب
عمي مـ ْن عالمات ُ
هذا َي ِّ
ْ
بعجل ل َّيه
طـ َّـو ِل الغيبه والله ْي َعو َده
و َق ْلها يا حميدة ِ
والدك ما َظنِّتي ْيعود
ـادت يا عمي ال تــفـ ِ
ـاول بالمن ّيه
ون ـ ْ
ِّ

(طور الخضيب)
مسلم خاطري ِح ِ ِ
ِ
كس بِ ْجفاك وعيني ا ْعلى در َبك ناطِرة تتمنَّى ُشوف ْاخ َطاك
يل ان َ
ُبويه ُي ْ
ِ
التتر ْك ا ْعيالك َتــرا مانِحتِ ِم ْل َفركاك
ُعمري ْز َغ َّي اهبال ُعمر حمتاجه آنه ْارباك
آه يــا مسلم آه يــا مسلم آه يــا مسلم آه
وك ْت عنّك آنه ابحسة ِيمسحعلىراسي ِ
ابك ْل ِ
عمي انِ ْشدَ ه ِ
ف َع ْبرة
واح ْسبعيونهالِ ْ
ْ َ ْ
ْ ْ
ِّ
حز ْن جنَّه ِ
دمعتَه مهه اصبح ْاش ِك ْثره عمي يجيني ِ
اترجم ِ
م ْقدَ ر ِ
ابك ْل ِ
انك َسر ظهره
َّ ْ َ ْ
ِّ
ْ
آه يــا مسلم آه يــا مسلم آه يــا مسلم آه

و َله ابنَ ٌة مسح الحسين بِر ِ
أس َها
ُ ْ َ َ َ
ُ َ ُ َ

أح َّس ْت ُيت َْم َها َص َر َخ ْت َأل
َل َّما َ

الــر ِ
أس فِ ْي ِه َدلِ ْي ُل
وال ُيت ُْم َم ْس ُح َّ
يا والِ ِ
ــدي ُح ْزنِي َع َل ْي َك َط ِو ْي ُل
َ َ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

225

المجلس الرابع
القصيدة
ـاب ُم َح َّمدً ا َو َو ِص َّي ُه
ب َأ َصـ َ
َخ ْط ٌ
َأ ْفـ ِـديـ ِـه ِم ـن َف ٍ
ــاد َشـ ِـريـ َعـ َة َأ ْحـ َـمـ ٍـد
ْ
َخ َذ ُلو ُه َوا ْن َق َل ُبوا إِ َلى ا ْب ِن ُس َم َّي ٍة
آوتْـــه َطــو َع ـ ُة مـ ْـذ َأ َتــاهــا والـ ِ
ـعــدَ ا
َ َ
َ ُ ْ
ُ
َحتَّى َهـ َـوى بِ َح ِف َير ٍة ُصنِ َع ْت َل ُه
َفاست َْخرجوه م ْث َخنًا بِ ِجر ِ
اح ِه
َ
ْ َ ُ ُ ُ
ــو ُه ِمـ ْن َأ ْع َلى البِنَا
ـم َر َم ْ
َق َت ُلو ُه ُثـ َّ
ِ
الح َب َال َو َم َّث ُلوا
َر َب ُطوا بِ ِر ْج َل ْي ِه
ِ
الح َس ْي َن َع َل ْت َع َلى
اج َأ النَّاعي ُ
ُم ْذ َف َ
و َله ابنَ ٌة مسح الحسين بِر ِ
أس َها
َ ُ ْ َ َ َ
ُ َ ْ ُ َ
َل َّما َأ َح َّس ْت ُيت َْم َها َص َر َخ ْت َأ َل

ِ ِ
ــب َقـــدْ َأ َط َّ
ــــل َج ِل ُيل
لــلــه َخــ ْط ٌ

س حي ُث الن ِ
َّاص ُر َ
ون َق ِل ُيل
بِالنَّ ْف ِ َ ْ
عــن ا ْب ِ
َو ِ
ــن َفــاطِـ َـمـ ٍـة َيـ ِـزيــدُ َب ِد ُيل
ِم ـ ْن َخ ْل ِف ِه عَـــدْ ًوا َع َل ْي ِه ت َُج ُ
ول
ِ ِ
ـصـ ُ
ـول
ــــو ْت َعـ َلـ ْيــه َأســنَّــ ٌة َو ُنـ ُ
َأ ْه َ
الجسم ِمن نَز ِف الدِّ م ِ
اء ن ِ
َح ُيل
َو ِ ْ ُ ْ ْ
َ
َو َع َلى ال َّث َرى َس َح ُبو ُه َو ْه َو َقتِ ُيل
ـت َأ َصــا َبــنِــي الت َّْمثِ ُيل
فِــيـ ِـه َفـ َلـ ْيـ َ
ِ
ِ
ان مـ ِ
ـم َرنَّــــ ٌة َو َع ِ
ــو ُ
يــل
ـســلـ َ
فـــ ْقـــدَ ُ ْ
الــر ِ
اس فِ ِيه َدلِ ُيل
َوال ُيت ُْم َم ْس ُح َّ
يا والِ ِ
ــدي ُح ْزنِي َع َل ْي َك َط ِو ُيل
َ َ
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(شعبي)

لسان حال حميدة بنت مسلم:

قلبي كــرتــه يــا غــريــب الغارض ّيه
مهال
متسح عىل رايس ودمــع العني ّ
واهلل يا عمي هاي ما كانت عىل البال

جواب الحسين :Q

مثل اليتامى تمسح بكفك عل َّيه

كنّي يتيمة الكافي الله من هاالحوال
خ ّليت عبراتي على خــدّ ي جر ّيه

جاين اخلرب عن حال مسلم يا حزينه

غدرته الكوفة وظل وحيد يدير عينه

وباحلبل باالسواق جسمه ساحبينه

وراس البطل راح للطاغي هد ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

جواب حميدة:

أنــــــا قـــــاعـــــدة ولــــــن ال ــب ــص ــره

عــلــى ال ــوال ــده ــا لــمــالــيــش غــيــره

يـــبـــويـــه يــمــســلــم واهلل حـــره

يــتــيــمــة صـــــرت وانـــــــا زغـــيـــره

لسان حال مسلم البنته حميدة( :لحن الفراق)

يـــا محــيــدة ب ـ ّلــغــي املــــوىل ســامــي

يا حميدة غــدرت الكوفة بمقامي

يــا حميدة بالقصر ذبــحــونــي ظامي

جواب حميدة( :لحن الفراق)

ـحــل بعينك عيوين
ب ــوي مسلم كـ ِّ

بوي مسلم وامسح بكفك جفوني

وي أحــبــابــك سبوني
بـــوي مــســلــم َّ
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المصيبة

ُخصص لتالوة مصيبة ّ
الشهيد العظيم والسفير
هذه الليلة عاد ًة ت َّ

ألبي عبد الله الحسين

Q

وهو مسلم بن عقيل بن أبي طالب

والممهد لثورة
 ،Qباب الحوائج إلى الله ،الغريب المظلوم
ِّ
الممهدين أو بعضهم
أيضا أن نشير إلى
الحسين  .Qومن
المهم ً
َّ
ّ
الذين كان لهم دور في بداية ثورة اإلمام الحسين ،وفي إيصال صوته

إلى بعض المناطق اإلسالم ّية ،وهنا نذكر بعضهم:

 .1سليمان بن رزين سفير اإلمام الحسين  Qإلى البصرة ،والذي
وحمله رسالة إلى أهل البصرة وأعيانهم ووجوههم.
أرسله اإلمام ّ
وصل إلى البصرة وكان عليها عبيد الله ابن زياد ،قبل أن يخرج

منها إلى الكوفة .أوصل سليمان هذه الرسالة ،لكن وشى به بعض
أوجه البصرة عند ابن زياد ،فقبض عليه وقتله ،وهو ّأول ّ
الشهداء

السفراء في ثورة اإلمام لحسين .Q

سفيرا للحسين  Qإلى ابن عقيل
 .2عبد الله بن يقطر الذي كان
ً
وأيضا كان يأخذ الجواب من ابن عقيل إلى الحسين ،وقد
برسائلً ،

قبض عليه الحصين بن نمير عند مشارف الكوفة ،وجاء به إلى ابن
زياد ،فقتله.

الصيداوي ،سفير الحسين  ،Qجاء بكتاب من
مسهر
ّ
 .3قيس بن َّ
الحسين  ،Qف ُقبض عليه وجيء به إلى ابن زياد ،فسأله ابن
خرق الكتاب،
زياد عن الكتاب وما فيه وإلى من ُأرسل (وكان قد َّ
بأي شيء ،فخ ّيره ابن زياد بين
وقيل :ابتلعه) ،فرفض اإلفصاح ّ
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ّ
(الكذاب ابن
ويسب
أن يذكر تفاصيل الكتاب أو يصعد المنبر
ّ
ّ
الكذاب) -يعني الحسين  Qوالعياذ بالله .-فأجابه قيس إلى
الثانية ،وصعد المنبر ،وقال :أ ّيها النّاسّ ،
علي بن
إن الحسين بن ّ

فاطمة بنت رسول الله خير أهل األرض ،وقد أرسلني إليكم ،وهو
ثم أثنى على الحسين Q
بالحاجر من بطن الر َّقة ،فأجيبوهّ .

رموه ح ًّيا
ولعن ابن زياد ونزل ،فأمر به ابن زياد فقتلوه ،وقيل :إنّهم ْ
من أعلى القصر ،فتق ّطع بدنه ومات (رضوان الله عليه).

ووجها من وجوه أهل الكوفة،
 .4هانىء بن عروة ،كان س ّيدً ا في قومه
ً
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وموال ًيا ألهل البيت  ،Rوكان له دور في التفاف النّاس حول
مسلم بن عقيل وأخذ البيعة .وكانت داره ً
منزل لمسلم بن عقيل

 ،Qوقد اعتقله ابن زياد بحيلة سياس ّية بعد أن أعطاه األمان.
ثم أهانه
فلما َم ُثل هانىء في مجلسه طالبه ابن زياد بمسلم ّ ،Q
ّ
وضربه على وجهه حتّى َّ
ثم حبسه ،وقتله في ما بعد.
هشم أنفهّ ،

وكان العتقاله أثر كبير في انتكاسة حركة مسلم في الكوفة .وقد
وجروهما في أسواق
ربطوا الحبال برجليه ورجلي مسلم ّ Q

الكوفة (رضوان الله عليهما).

عم اإلمام الحسين  Qالذي ارسله الحسين
 .5مسلم بن عقيل ابن ّ
 Qإلى الكوفة بعدما جاءته رسلهم الكثيرة التي تح ّثه على
القدوم عليهم ،وقد كتب الحسين  Qكتا ًبا إلى أهل الكوفة مع

230

عمي وثقثي من
ومما جاء فيه :وإنّي باعث إليكم أخي وابن ّ
مسلمّ ،
أهل بيتي ،فإن كتب إلي أنّه قد اجتمع رأي ِ
ملئكم وذوي الحجا
ّ

وقرأت في كتبكم،
والفضل منكم على مثل ما َق ِد َمت به رسلكم
ُ

أقدم عليكم وشيكًا إن شاء الله...

هذا الكتاب ،يب ّين فضل مسلم بن عقيل ،إذ إنّه شخص ّية مرموقة في

أهل البيت  ،Rوقد وصفه اإلمام  Qبأنّه أخوه وثقته .وهذا
الوصف األخير يب ِّين ّ
أن شخص ّية مسلم  Qإلى جانب صلة القرابة

المعنوي من الحسين Q
التي تربطه بالحسين  Qوحال القرب
ّ

حتّى وصفه بأنّه أخوه ،فهو شخص ّية موثوقة مناسبة لهذه السفارة ،ذو

حنكة سياس ّية ودراية تا ّمة بثورة الحسين  Qوأهدافها ،ووعي تا ّم
للمسؤول ّية الملقاة على عاتقه .وهذا ما أظهره مسلم ابن عقيل في
ً
فضل عن إيمانه
الكوفة في مواقف عديدة ومناسبات مختلفة .هذا

الشهداء Q؛ لذلك نرى الحسين Q
وإخالصه ووالئه لس ّيد ّ

ثم يقول له :وإنّي
يبكي في وداع مسلم،
ويضمه إلى صدره فيتعانقانّ ،
ّ

ألرجو أن أكون أنا وأنت في درجة ّ
الشهداء يوم القيامة.

ومضى مسلم إلى الكوفة ،ووصل إليها وبايعه النّاس حتّى أحصى

ديوانه ثمانية عشر ألف مبايع ،وقد أرسل بعد ذلك كتا ًبا إلى الحسين
فإن الرائد ال ّ
 Qجاء فيه :أ ّما بعدّ ،
يكذب أهله ،وقد بايعني من

والسالم.
أهل الكوفة ثمانية عشر ألف مبايع ،فأقبل حين يأتيك كتابيّ ،
ولكن أين كان هؤالء المبايعون لمسلم بن عقيل؟ فدخول ابن زياد إلى

الكوفة وترهيبه وترغيبه ومالحقاته وسجونه التي ُملئت بشيعة أهل
البيت وحبسه لهانىء بن عروة ،وما إلى ذلك من الظروف المع ّقدة
رأسا على
التي عاشتها الكوفة وأهلها في تلك المرحلة قل َب ْت األمور ً
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عقب ،حتّى وصلت األمور بمسلم الذي بايعه اآلالف إلى أن يمشي
متلدّ ًدا في شوارع الكوفة ،ال يجد من يد ّله على طريقه.
أمورا كثيرة؛ نبكي غربته ،نبكي
نعم ،نبكي د ًما على مسلم ،نبكي فيه ً

محمد وإبراهيم اللذين ضاعا بعد يوم
أطفاله الغرباء ،نبكي ولديه
ّ
المحرم و ُقتال بطريقة بشعة ومؤلمة ،نبكي طفلته حميدة،
العاشر من
ّ
نبكي وحدته وضياعه في أز ّقة الكوفة ،ال يهتدي ُسبل الخروج منها،
تنس
إلى أن انتهى به األمر إلى باب طوعة المرأة الموالية التي لم َ
لما طلب منها مسلم الماء (وقد
علي  Qوعدله ،والتي ّ
حكومة ّ

كانت تنتظر عودة ولدها على باب دارها) دخلت إلى الدّ ار وجاءته
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ولما خرجت وجدت
ثم أدخلت القدح إلى الدّ ارّ ،
بالماء فشربّ ،
جالسا عند باب دارها ،قالت له :يا عبد الله ،ألم تشرب
مسلما ما يزال
ً
ً
الماء؟ قال :بلى ،قالت :إ ًذا ما جلوسك على باب داري؟! اذهب إلى
أهلك وعشيرتك ،فإنّي ال أح ّله لك.
يــگــلــهــا وعـــيـــنـــه مــســتــديــره

غــريــب وعــمــامــي بــغــيــر ديــره

ال أهــــل عــنــدي وال عــشــيــره

ومــثــل حيرتي مــا جــرت حيره

أنــــــا مـــســـلـــم الــــفــــاگــــد نــصــيــره

قال لها :أمة الله ،أنا مسلم بن عقيل ،ليس لي في مصركم هذا أهل

وال عشيرة.

صــاحــت يــا غــالــي مــا عرفتك
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ولون ادري يا مسلم ما نشدتك

علي بن أبي طالب!
عمك ّ
در ّ
قالت له :أنت مسلم بن عقيل ،لله ّ

والتهجد
دارا غير التي كانت تسكنها ،فقضى ليله بالعبادة
ّ
أدخلته ً
وقراءة القرآن ،اضطجع ً
عمه أمير المؤمنين  Qفي
قليل فرأى ّ

مسلم
منامه ،وهو يقول :يا مسلم ،أنّك صائر إلينا عن قريب .أفاق
ٌ
على وقع حوافر الخيول ،فلبس المة حربه وخرج إليهم يقاتلهم
تشجعه على القتال حتّى أكثر القتلى ،وقد ُروي
وطوعة من خلفه
ّ
ّ
أن ابن زياد أمدّ هم بالجند ،فتكاثروا عليه ،وكانوا يرشقونه بالنّبال،
وبعضهم ُي ِ
لهب النّار بأطناب القصب ويرمونها عليه من سطوح
الدور ،وقد اختُلف في كيف ّية اعتقاله ،حتّى قالوا إنّه وقف ليستريح

فحفروا له حفيرة ،وانكشفوا من بين يديه ،فشدّ عليهم ليقاتلهم،
فسقط فيها ،فانتزعوا سيفه واستخرجوه منها .فدمعت عيناه ،قيل له :يا
مسلمّ ،
إن الذي يطلب مثل الذي طلبت ال يبكي إذا نزل به مثل الذي
نزل بك؛ فقال :والله ما لنفسي بكيت ،وإنّما أبكي ألهلي المقبلين،
لحسين وآل حسين!

ويـــــــن الــــــــذي يـــقـــصـــد هب ــاحل ــن ألرض الــحــجــاز ويــخــبــر احسين

مـــســـلـــم وحــــيــــد واللــــــــه مــعــن ودارت عــلــيــه الــــقــــوم صــوبــيــن
ّ
ظــــــل يــــديــــر بــالــعــن فـــي ويــــن راحــــــوا هــلــه الــطــيــبــيــن
بــــكــــوفــــان

حملوه إلى قصر اإلمارة ،وأدخلوه على ابن زياد .وجرى بينهما

حوار حا ّد ،انتهى بأن أمر ابن زياد بضرب عنق مسلم ،فصعدوا به
وجه وجهه
ثم ّ
إلى أعلى القصر .استمهلهم لحظات ،فص ّلى ركعاتّ ،
ناحية المدينة ً
ثم أدنوه من أعلى
السالم عليك يا أبا عبد اللهّ ،
قائلّ :
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القصر وضربوا عنقه ،ورموا بح ّثته إلى األرض.
وييل واملگدر گىض وشاعت اخباره

ورمـــوه الــگــوم مــن گصر االمـــارة

وجروه في األسواق.
ثم ربطوا برجليه الحبالّ ،
ّ

لما وصل الخبر إلى الحسين
المصيبة ّ
ارتج الموضع بالبكاء،
اغرورقت عيناه بالدموع وبكى أصحابه حتّى ّ
Q

وهو في زرود،

علي بطفلة مسلم حميدة.
ثم التفت الحسين ونادى أخته زينب :أخ ّيه َّ
ّ
جاؤوا بحميدة الطفلة اليتيمة ،وضعها في حجره ،جعل يمسح على

أحست الطفلة بيتمها ،قالت :عم يا أبا عبد الله ،ما لي أراك
رأسهاّ ،
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تمسح على راسي كما يمسح على رؤوس اليتامى؟ هل أصيب والدي
أبوك فأنا ِ
بشيء؟ فقال  :Qبنية لئن أصيب ِ
أبوك.
ّ
يـــعـــمـــي ابـــــــوي وي ــن ــه
تـــقـــ ّلـــه
ّ

ومـــــن زمــــــان مــــا بـــ ّيـــن عــلــيــنــا

شبقهه ويمسح الــدمــعــات بايده

أبــــو انــــا صــــرت لـــك يـــا حــمــيــدة

مــــن طـــرشـــتـــه وال عـــــاد لــيــنــه

يــــمــــكــــن ابــــــــــوي قـــاتـــلـــيـــنـــه

شـــوفـــة والـــــــدك صــــــارت بــعــيــدة

ثمة عزاء آخر لمسلم ،وذلك عندما جاؤوا بسبايا أهل البيت
ً
أيضا ّ
إلى الكوفة في تلك الخربةُ ،يروى ّ
أن طوعة أقبلت واستأذنت في
الدخول على الحوراء زينب ،Oفقالت لها زينب :أخيه من ِ
أنت؟
ّ
عمك مسلم ،فقالت لها زينب:O
قالت :أنا طوعة التي آوت ابن ّ

عمي مسلم ،قالت طوعة :لله
بلى ،يا طوعة حدّ ثيني عن حاالت ابن ّ
عمه أمير المؤمنين ...Q
دره ،فلقد ذكّرهم في ذلك اليوم بشجاعة ّ
ّ

ثم سألتها طوعة عن ابنة مسلم.
ّ

وصـــانـــي مــســلــم م ــن تــجــي اظ ــع ــون الــيــتــامــى
ّ

بـــنـــتـــه حـــمـــيـــدة قــــــال أبـــ ّلـــغـــهـــا ســـامـــه

وعـــنـــه أضـــمـــهـــا وأمــــســــح بــكــفــي الــهــامــه
لــــنّـــــــــه امـــــفـــــارقـــــهـــــا وال تـــتـــرقـــبـــونـــه

سمعت حــمــيــدة ذكـــر أبــوهــا وفــاضــت العيـن
وصـــاحـــت أنــــي الــلــي تــطــلــبــيــهــا يــالــتــنــشــديــن

آنــــي الــيــتــيــمــة الــلــي فــجــعــنــي الـــدهـــر باثنين
مــســلــم أبــــويــــي وخــــالــــي الـــلـــي ذابــحــيــنــه

جاءت حميدة تسأل طوع َة عن أبيها:

عمه يا طوعه احكيلي إشصار
ّ

يــگــولــون لــي الــكــوفــة كبيره

مــن دارت بـــوالـــدي الــك ـ ّفــار
وعــــــدوانــــــه بـــيـــهـــا كــثــيــره

يــبــويــه مــســلــم والـــلـــه حــيــره

يــتــيــمــه صــــرت وآنــــا صــغــيــره

عمه يا طوعة إحكي لي حاله
ّ

م ــن طـــاح يــاهــو الــتــدنّــى الــه

غــســلــه وعـــــ ِّن الـــگـــاع شــالــه
ِّ

أنــا كنت أرتــجــي عـ ّـمــي بداله

عــــلــــي وعــــلــــى ع ــي ــال ــه
يــــفــــي
ّ
ِّ
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َوكَـــم طِــفـ َلـ ٍـة َل ـ َ
ـت
ـك َقــد أعـ َـو َلـ ْ

ــز ُزهــا الـ ِ
ـســبـ ُ
ـط فــي ِحــجـ ِـر ِه
ُيــ َع ِّ َ

وجــمــر ُتــهــا فــي الح َشا َقـ ِ
ـاد َحــه
َ
َ َ َ َ
لِــتَــغــدُ و وفــــي ُقـــربِ ِ
ـــه َف ـ ِ
ـار َح ــه
َ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
القصيدة األولى :ل ُم ْسلم َع ْي َن ُ
اله َدى ُس ِّحي َد َما
ِ ِ ٍ
ُلِــس ِ
َو َيـــا َحـ َـشــا ِ
اإل ْســــا ِم ُش ـ ِّبــي َضـ َـر َمــا
ـحــي َد َم ــا
ــلــ ٍم َع ْ َ
ــــن اهلُــــدَ ى ُسـ ِّ
ْ
َأ ْف ِ
َــت َلـــ ُه َأ ْم َــاكُــ َهــا
ـــــدي َفــتـ ًـى َبــك ْ

الـــم َ ُ
ـــأ األَ ْعـ ـ َل ــى َأ َقــــا َم الـ َـمـ ْـأ َتـ َـمــا
َو َ

ِ
حلــيــا َة َم ـ ْغـ َـر ًمــا
ـــرى ا َ
َأ ْفــــدي َفــتـ ًـى َي َ

ـحـ َـسـ ْيـ ِ
ـات َم ْغن ََما
ـن َوالـ َـمـ َـمـ َ
َب ـ ْعــدَ الـ ُ
حــ َّت ــى هـــــوى بِـــحـــ ْف ٍ
ــج َّــر َمــا
ـــرة ُم َ
َ َ
َ
ُ َ
ِ
الم ْش َي ِمـ ْن َنـ ْـز ِف الدِّ َما
َل َي ْستَطي ُع َ
ـن ب ِ
ــاكــ ًيــا َو َس ـ َّلـ َـمــا
ـحـ َـس ـ ْيـ ِ َ
ـح ـ ِـو الـ ُ
َن ـ ْ

ح ٍ
يــــه ِمــــن َف ٍ
ــــد ِ
َأ ْف ِ
ــــاد َ ِ
ــــد
شيـــ َعـــ َة َأ ْ َ
ْ
يــــن ُمَــم ٍ
ِ
ــــال َو َج َ
َص َ
ــد
ـــــال ُدو َن د ِ َّ

َــخ َــر ُجــو ُه بِ ِ
ـــاجلـــراحِ ُمـ ْثـ َ
ــاســت ْ
ـخـنًــا
َف ْ

ـــذ صـ ـع ــدُ وا الــ َقــر بِ ِ
ـــه َرنَـــا إِ َل
ُم ْ َ َ
ْ َ

َــــــروا ِعــ َظــا َمــ ُه
َر َم ْ
ـــــــو ُه َحــ َّت ــى ك َّ ُ
ـت َعـ ْيـنًــا َق ــدْ َر َأت َ
ْــــك ُمـ ْـسـ ِـلـ ًـا
َيــا َل ـ ْيـ َ

َح ـ َّتــى ْاسـ ُتــبِــيـ َـح ِم ـنْ ـ ُه َمــا َق ــدْ ُحـ ِّـر َمــا

ـح ـ ْبـ ِ
ـل كَــــا َن َأ ْع ـ َظـ َـمــا
ــحــ ُبــ ُه بِــالـ َ
َو َس ْ

ـب بِ ــاألَ ْس ـ َـو ِاق َنــا َلـ َهــا ال َع َمى
ـحـ ُ
ُتـ ْـسـ َ
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ـــل درى ر ِام ِ
ــيــه ِمــ ْن َأ َع َ
ـــى البِنَا
َأ َه ْ َ َ َ
َيا َأ ْر ُض ا ْب َل ِعي َو َيــا ِج َب ُال ا ْن َق ِل ِعي

ِ
ـــي َق ــدْ َر َمــى
ـب ال ـنَّــبِـ ِّـي َو َ
َق ـ ْلـ َ
الـــوص ِّ
ِ
الس َما
َوا ْن ـ َتــثـ ِـري ُحـ ْـز ًنــا َلــ ُه ُش ـ ْهـ َ
ـب َّ

َ
َ
ْ
القصيدة الثانية :أ ْج َرى األ َسى َد ْم ًعا ِب َع ْي ِن ال ُم ْس ِل ِم
ـــرى األَ َس ــى َد ْم ـ ًعــا بِـ َعـ ْ ِ
ـاب َق ْل َب الــدِّ يـ ِ
ـن َم ْقت َُل ُم ْس ِل ِم
ـن ا ُْل ْس ِل ِم
َفـ َـأ َصـ َ
َأ ْج َ
ــــر َز َســابِـ ًقــا
َفـ ْـضـ َـل الـ َّـش ـ َهــا َد ِة َف ـ ْهـ َـو َخ ـ ْيـ ُـر ُم ـ َقــدَّ ِم
ُه ـ َـو َأ َّو ُل الـ ّـشــهــداء َأ ْح َ
ِ
ــس ْ ِ
ــــت
ــن بِ َف ْض ِل ِه َقــدْ ُأ ْو ِد َع ْ
ال َ
ثـ َقـ ُة ْ ُ
َو َاف

ِر َس ــا َلــ َتــ ُه ا ْل ـ َبـ ِـلــي ـ َغ ـ َة َحــافِ ـ ًظــا
لِـــكُـــو َف ٍ
ـــان َف َ
َـــم َب ـ ْي ـ َع ـ ًة
ـــأ ْحـــك َ

ــــه ثِـ ـ َقـ ـ ًة َلـــدَ ِ
ْــــــرم بِ ِ
يـــه َو َأ ْعـــظِـــ ِم
َأك ِ ْ

ــم ُت ْف َص ِم
َمـ ْـو ُثــو َق ـ ًة َل ْ
ـــو َل ا ْلـ َعـ َـمــى َل ْ

ـت َطـ ْـو َع ـ َة َغا ُب ُه
َو َس ـ َطـ ْـوا َع َل ْي ِه َو َب ـ ْيـ ُ
ض ُه َع ــدَ ُم الن َِّص ِري َعـ َـى ا ْلـ ِـعــدَ ى
َمــا َ َّ
َل ِكن ََّم األَ ْقـــدَ ُار َقــدْ َأ ْو َد ْت بِـ ِـه َف َر َم ْت ُه
ـــه ال ـ َّثــرى بِـ ِ
ــى وج ِ
ـر ٍة
َ
َف ـ َهـ َـوى َع َ َ ْ
َ
ـحــفـ َ

الض ْي َغ ِم
َف َس َطى لِ َج ْم ِع ِه ْم بِ َق ْل ِب َّ
ِ
ِ
ـحـ ْـر ِب َحــدُّ ا ْل ِم ْخ َذ ِم
َونَص ُير ُه في ا ْلـ َ
س ا ْلـــ َقـــض ِ
ِ
ــــــو ِ
ـــاء بِ ـ َـأ ْســ ُهــ ِم
َ
مــــ ْن َق ْ
ِمـ ْن َك ْي ِد ِه ْم ن ُِص َب ْت لِ َص ْي ِد ا ْل َق ْش َع ِم

َأ َّدى
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ــــرا
َقــــدْ َب ــا َيـ ـ ُع ــو ُه ُمــ َق ــدَّ ًم ــا َو ُم َ
ــــؤ َّخ ً

ـــق األَمـــان ِ
َـــة بِــال ـ ِّلــسـ ِ
ـان َوبِ ــال ــدَّ ِم
َ
َح َّ َ

ِ
ـجـ ِـر ِم
َغـــدَ ُروا بِــه َوا ْلــ َغــدْ ُر َطـ ْبـ ُع ا ْلـ ُـمـ ْ

َ
َ َ َْ
القصيدة الثالثة :ل ْهف نف ِسي ِل َص ِريع ٍق ْد َه َوى
ِ ِ
ــــف َنــ ْف ـ ِـي لِ ـ َ ِ
ـار ْه
ـري ــع ٍ َقــــدْ َه ـ َـوى
َل ْ َ
ُمــو َثـ َـق األَ ْك ـ َتــاف م ـ ْن َق ْص ِر اإل َم ـ َ
ِ
ـجـ َـم األَعْـــــدَ ا ُء َ َد َار ْه
ـــر ًدا
َل ـ ْـس ـ ُ
َو َع ـ َل ـ ْيــه َق ــدْ َهـ َ
ْــــســــا ُه َوحـــيـــدً ا ُمـــ ْف َ
ـت َأن َ

ـح ـ َفـ َ
ــــو َار ْه
ـظ ا َلــ َق ـ ْـو ُم ِج َ
َو َأ َبــــى َأ ْن َيـ ْ
ِّ ِ ِ
ـــــــار ْه
َل َو َل َبـــنُـــو
الــــشــــرك ذ َم َ

ُم ْ
ــــــارا َلُـــم
ــــذ َأت َ
َــــاهــــا َفــــ َغــــدَ ا َج ً
َمـــا َر َعـــــى َأ ْه ُ
ــــــل َّ
الــشــ َقــا ِذ َّمـــتَـــ ُه
ِ
ِ
َع ـ َ
ـجــ ًب ــا ل ْ َقــــ َعــــدَ ْت فـــ ْه ٌ
ـــر َو َل ْ
ــــن ِ
ـــت مــس ِ
الــعــدَ ى
ــل ًــا َب ْ َ
َـــاس ْ ُ ْ
َأتَـــن َ
ـــــى طِــ ْفــ َلــتِ ِ
ــــش ِ
ــــائــــي َع َ
ـــــر َأ ْح َ
ــه
َح َّ

ِ
الس ْب ِط ان ِْك َس َارا
ُم ْذ َر َأ ْت م ْن َع ِّم َها ِّ

الــســ ْب ُ
ــط َلَــــا ُي ـ ْعـ ِـلـ ُـم ـ َهــا
ْــــرى ِّ
َفــــان َ َ

َعــنْــ ُه بِــال ـ ِّتــلـ ِـويــحِ ِمــنْــ ُه َو َ
ـــــاره
اإلش َ

َــس َــأ ُلــ ُه َع ـنْ ـ ُه َو ِف َق ْلبِ َها
َفــ َغ ــدَ ْت ت ْ

َفــــ َغــــدَ ا َي ـ ْـم ـ َـس ـ ُـح ِمــنْــ َه ــا َر َأســـ َهـــا

ــارا
َتـ ْـشـ َـر ِع األَ ْســ َي َ
َــي تُــــدْ ِر َك َث َ
ــاف ك ْ

ِ
ِ ِ
ـارة
ــس ًــرا بِــالــحـ َ
ـجـ َ
وال ـنِّـ َـســا َتـ ْـرمــيــه َق ْ

َــــارا
ـــز ُن َقــــدْ َغــــدَ ا ُي ْ
الـــح ْ
ُ
ـــر ُم ن َ
ـــض َ
ـــاره
ـــي بِـ ْالـ ُيـ ْتــم ِل ـ َه ـ َا َأ ْجــ َلــى إِ َش َ
َو ْه َ

اس ْ
صاحب ْ
يبة
تمع ِل ُم ِص ٍ
العص ِر ْ ِ
القصيدة الرابعة :يا ِ
ِ
ِ ِِ ٍ
ـت رســـول الــلـ ِـه قـبــل و ُقـ ِ
صاحب الــعـ ْ ِ
يا
ـوعــهــا
ْ ُ
ـر ْاستم ْع ُلصيبة أ ْبــكـ ْ ُ
ـدام ـع ـه بِــحــمـ ِـر دمـ ِ
ِ
ـوعــهــا
ـــرا
وب ــك ــى هلـــا املـــــوىل
ْ
وجـــرت مـ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
عــــي صـــابِ ً
ٌّ
وصـ ُ
علت
ـراخ ـ ُهـ ْـم ِم ـ ْن و ْق ِعها
وأه ـ ُل ـ ُه حتّى ْ
حلــسـ ْ ُ
ـن ْ
أصــوا ُت ـ ُهـ ْـم ُ
ْ
وبكى ا ُ
ِ ِ
ِ
نجمها
وماجت ْأر ُض ُهم
مو ِض ُع ُهم
ْ
ُحـ ْـز ًنــا على فـ ْقــد العشيرة ْ
وارتـ ّـج ْ
ْ
ـوائــجِ م ـ ْقــصــدً ا لِ ِ
أ ْعــنِــي م ِصيبة مــسـ ِـلـ ٍم م ـن قــدْ غدا اب الــحـ ِ
قضائها
ْ
ُ ْ
ُ
ُــوفــة ِ
ـن لِــك ٍ
ِ
ِ
ِ
ـحــس ـ ْيـ ِ
وسفيرها
هبــو ذلــك املــ ْقــدا ُم ِف ُس ــوحِ الوغى قـــ ُة الـ ُ
جميع ُعه ِ
نكثت ِ
و ْي ٌ
ودها
غــدرت بِـ ِـه
ـــــل هل ــا إِ ْذ بــايــع ـ ْت ـ ُه بِــطـ ْـو ِعــهــا
ْ
ْ
ُ
ْ
239

ـار وظـ ِ
فقىض غـ ِـر ْي ـ ًبــا ِف ال ــدِّ ي ـ ِ
ـامـ ًئــا

ورم ـ ْت ـه ِمــن أعــلــى الــبِــنـ ِ
ـاء ِل ْر ِضــهــا
ُ ْ ْ

ـــفـــي لِــطِــ ْفــلــتِ ِ
هل ِ
ــه محِـــيـــدة ب ـ ْعــدمــا
ْ

ـدت أبــاهــا ْتش ِ
تكي ِمـ ـ ْن ُيت ِْمها
فــقـ ْ
وبِــكــ ِّف ِ
ــه مــســح ِ
اإلمــــــا ُم بِــر ْأ ِســهــا
ُق ــولِ ــي لــهــا إِنِّــــي أ ُب ــوه ــا وخــالِــهــا
ِ
ــــــو ُة يــا ُحــس ـ ْي ـ ُن وه ْبتها
ن ـ ْعــم األُ ُب ّ
تـــ ْغـــدُ و يــتِــيــمــة خــالِــهــا وولِــ ِّيــهــا

ســحــبـ ْتـه ِمـــن ِرجــلــي ِ
ــه يــا هلْـ ِـفــي له
ُ ْ ْ ْ

ُ ِ
ِ
ـجـ ِـر ِه
ــســن بِــحـ ْ
حل ْ
فــغــدا ُيــاطـ ُفــهــا ا ُ

ــول لِــ ْلــحــو ِ
ويــ ُق ُ
راء ز ْيــنــب ُم ْش ِف ًقا
ْ
ـــب والِ ٍ
قـــالـــت بِـــقـــ ْل ٍ
ـــــه
وكــــأنــــا
ْ
ّ
لــكــنّــنِــي ْأخـــشـــى بِـــفـــ ْق ِ
ِ
ـــدك ّأنـــا

ِّ
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ِ ٍ
ـار بِس ِ
وقها
مــع هــانــيء ُط ــول ال ـنّــهـ ِ ُ

قد خاض ْ
بحر ْ
القصيدة الخامسةْ :
حمالته
المو ِت ِفي
ِ
ِ
ــص ِ
محالته و ُع ــب ــابـ ـه بِ ِ
ــفــاح ِ
املــــو ِت ِف
ــم ُمــتــاطِـ ُـم
ـحــر ْ
قــدْ خــاض بـ ْ
ُ ُ
ــه ْ
ـكــي الـ ِـعــدى والــثــغــر ِمــن ـه بـ ِ
طــــاع الــثــنــايــا ِف الــوغــى تـبـ ِ
وتـــــرا ُه ّ
ـاسـ ُـم
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ــم
قــــدْ آم ــنــ ْتــ ُه وال أمــــان لِ ــغ ــدْ ِره ــا ف ــب ـ ْ
ـدت لــــ ُه م ـ ّـم ــا تُـــجـــ ُّن عــائ ُ
ـــيـــه ظــــ ُلــــوم غ ـ ِ
ـــه ُثـــم ا ْغــتــدى مــــتــــأمــــرا فِ ِ
ســلــبـ ْت ـه المـــة حـــربِ ِ
ـاش ـ ُـم
ُ
ٌ
ِّ ً
ُ
ّ
ْ
ــؤاد ِمــن ال ّظام ولــه على الــوجــنـ ِ
أرستـــه م ْل ِتهب الــ ُف ِ
ـات دمـــ ٌع سـ ِ
ـاجـ ُـم
ُ
ْ
ْ
ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
خـــو ٍف عــى نــفـ ٍ
قــــــاد ُم
ْـــــــب
مل ْ ي ـ ْبــك مـــ ْن ْ
ـس ل ُه لـــكـــنّـــ ُه أ ْبـــــكـــــا ُه رك ٌ
ِ
ِ
ِ
ـاح ِمــن ـ ُه مــحـ ِ
ـار ُم
يـ ْبــكــي ُحــسـ ْيـنًــا أ ْن ُيــاقــي مــا لقى مــ ْن غ ــدْ ِره ـ ْـم فـ ُتــبـ ُ
ـان ِمــن ـه قـ ِ
ـت على الـ ُّطـ ْغــيـ ِ
فــرمـ ْتـ ُه مـ ْكـ ُتــو ًفــا ِمــن الــقـ ْ ِ
ـوائـ ُـم
ـر ا ّلــذي قــامـ ْ
ُ

وا هلــفــتــاه ُلِــس ِ
ــلــ ٍم ُي ْــرمــى ِم ــن ال
ُ ْ
ْ
ُيــر ِف األس ِ
ـــواق جـ ْهـ ًـرا ِجـ ْـسـ ُـم من
ْ
ُّ

فأسبل ال
حلــســن ْ
قــدْ هــدّ م ْقت ُل ُه ا ُ

المشو ِم وليس يحنُو ِ
ُ
راحـ ُـم
قص ِر
ْ
ْ
ـرف الــصــراحِ ضـ ِ
ُتن ِْم ِيه لِــلـ ّـشـ ِ
ـراغـ ُـم
ُّ
ِ
الم ِل ّم ِة كاظِ ُم
عــبــرات ُ
وهــو لــدى ُ

َ ٌ َُ ْ ََ ْ َ
يل
القصيدة السادسة :قليل بك ِائي على اب ِن ع ِق ِ
ِ
ِ
ـــى ا ْب ِ
ُــــل َمـ ِـســيـ ِ
ــــن َعـ ِـقــيـ ِ
ـــي ك َّ
ـل وإ ْن َس َ
ــي َع َ
ـل
ــــال َد ْمـــع َ
َقــلــيـ ٌـل ُبــكَــائ ْ
ـــأي ِ
ِ ِ
ـــدي الـ َّـضـ َـال
ـــــرا بِ َ ْ
بِ ـنَــفــي َأس ْ ً

ـــــم َمــــا كَـــــان ِف َقــ ْل ــبِ ـ ِـه
َو َأ ْعـــــ َظ ُ

ـــن
ُمَـــــــــا َذ َر ًة أ ْن َي
ـــس ْ ُ
ْ
ـــــــذو َق احلُ َ
ـك ِس ـ ْبـ َ
ـصــا ُبـ َ
ــو ِل
الــر ُس ْ
ألَب ـ َكــى ُمـ َ
ـط َّ
ي ِ
ـــــــي بِ
ــــــــــأن َأ َر َ
اك
ـــــع ُّ
َ
ّْ
ـــــز َع َّ
َظ ِ
ـب
ــت َوآ َلــــ ْي َ
ــمــ ْئ َ
ــــت َأ ْن َل َت ـ ُعـ َّ
ــك أ َّن ابــــن بِ ِ
ــعــ ْل ِ
لِ ِ
ــم َ
ــنــت ال ـنَّــبِـ ِّـي
ْ َ
ُـــواس ِ
ُــنــت ت ِ
ْـــا بِــ َقــت ٍ
ـــيـــه َقـــت ً
ْــل
َفــك َ
ـــال الــبِـنَـ ِ
ـك ِمــن َف ِ
ـــوق َع ِ
ُس ـ ُقـ ْـو ُطـ َ
ـاء

ــــــــؤادي َشـــــدُّ ِ
ِ
احلــــ َب ِ
ــــال
َأ َرا َع ُف
ـح ـ ُبـ َ
ـــن األَنَـــا ِم
ــو ِق َب ْ َ
الــس ْ
َو َسـ ْ
ـك ِف ُّ

َفــــ َقــــادوه لِــلــمـ ِ
ـوت َقــــو َد ال ـ َّـذ ُل ـ ِ
ـول
ُُْ َ

ِ
ِ
ـحـ َـس ـ ْيـ ِ
ـن الن ِ
َّبيل
كـــر الـ ُ
مـ ـ َن ال ـ َهـ ِّـم ذ ُ

ِ
ِ
ــو ِل
َــمــا َذا َقـــــ ُه مـــ ْن َجـ ـ َف ــاء الــنُّــ ُغ ْ
ك َ
َوكـــــا َن ُبـــكَـــا ُه بِــ َعــ ْي ـ ِ
ــــو ِل
الــــر ُس ْ
ـن َّ
الـــخ ُ
َقـ ِـل ـ ْيـ َـل ال ـنَّــصــيـ ِـر َكــثِ ـ ْيـ َـر ُ
ـــذ ْو ِل
َّإل ِمــــ َن الـــكَـــو َث ِ
ـــر الـ َّـســلـ َـســبِ ـ ْيـ ِ
ـل

ي ـ ْل ـ َقــى الــمــنِ ـي ـ َة ص ِ
ــــادي ال ـ َغـ ِـل ـ ْيـ ِ
ـل
َ َّ َ
َ
وحـــــــر َغ ِ
ــــر َغ ـ ِـلــ ْي ـ ِ
ـــلـــ ْي ٍ
ـل
ـــل بِ َ
ــــح ِّ
َ َ َّ

َــــزو ِ
ات الـ ُ
ارتِ ـ َفــا ُعـ َ
ـخـ ُـمـ ْـو ِل
ـك َعــن ن َ َ
ــك َيـــا ُبــغ ـ َي ـ َة الـ ُـمــسـ َتــنِـ ْيـ ِ
بِ ِــرجــ َلــ ْي َ
ـل

َأور َث ِج ِ
ـحـ ِ
ـول
ــي َدا َء ال ـنُّـ ُ
ــســم َ
ْ
َْ
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ْ َ ُ
َْ َ َ َْ
لعلي ِل غليل
ان َينف ُع ِل
القصيدة السابعة :لو ك
ــــو كَــــا َن َيــنْــ َفــ ُع لِــلــعــل ـ ْيـ ِ
ات بِـ َـمــدْ َمـ ِـعــي والـنِّـ ْيـ ُـل
ـل َغــلــيـ ُـل
ـاض الــ ُف َــر ُ
َف ـ َ
َل ْ
ـس َبــعــدَ ُمص ْي َب ِة ا ْب ِ
ــن َع ِق ْيل لي َج َلدٌ َو َل َم ْع ُق ْو ُل؟
َكــيـ َ
ـف الـ ُّـسـ ُلـ ُّـو و َلــيـ َ
ــه ت ِ
ْــم ِ
اإل َلــــه بِ ــا جـــرى ِف مس ِل ٍم وال ــل ــه َلـــيـــس لِــحــك ِ
َــبــد ْي ُــل
ْ َ ُ
ُْ
َح ـ َكـ َـم ِ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ـــب َقــــدْ َأ َط َّ
ـــــل َجـ ِـل ـ ْيـ ُـل
ــب َأ َص َ
َخــ ْط ٌ
ــــاب ُم َ ـ ّـم ــدً ا َو َوصــ َّيــ ُه لــلــه َخـــ ْط ٌ
َخ ـ َـذ ُل ـ ْـو ُه وان ـ َق ـ َل ـ ُبـ ْـوا إىل ا ْب ـ ِ
ــــن ا ْب ِ
َو َع ِ
ـن ُس َم َّي ٍة
ــــن َفــاطِــمـ ٍـة َيــزيــدُ َبــد ْيـ ُـل
ـصــه الـ َّتــفـ ِ
َف ـ َقـ ِـل ـي ـ ُل ـه َلـــم يــحـ ِ
ج ً
ــا و َد ْع َت ْف ِص ْي َل ُه
ـصـ ْيـ ُـل
َسـ ْـل َمــا َج َــرى ُ َ
ْ ُ ْ ُ ْ
ــــو ُه ِمــ ْن َأ َع َ
ـــى البِنَا
َو َع ـ َلــى ال ـ َّثـ َـرى َس َح ُبو ُه َو ْه ـ َـو َقتِ ْي ُل
َق ـ َت ـ ُلـ ْـو ُه ُث ـ َّـم َر َم ْ
ِ ِ
ــال وم ـ َّث ـ ُلــوا فِــي ِ
ــت َأ َص ــا َب ــنِ ــي ال ـ َّتـ ْـمــثِـ ْيـ ُـل
ــه َفــ َلــ ْي َ
َر َبــ ُط ـ ْـوا بِـ ِـر ْج ـ َل ـ ْيــه احلــ َب َ َ ْ
ْ
و َلـــه اب ـنَ ـ ٌة مــســح احلــسـ ُ ِ
الــــر ِ
أس فِ ـ ْيـ ِـه َدلِ ـ ْيـ ُ 
ـل
ـن بِـ َـرأسـ َهــا وال ـ ُي ـ ْتـ ُـم َمـ ْـسـ ُـح َّ
ُ ْ َ َ َ ُ َ
ــــت َأل يــا والِ ِ
ــــدي ُحـ ْـزنِــي َع ـ َل ـ ْيـ َ
ـك َطـ ِـو ْيـ ُـل
ص َخ ْ
ــس ْ
ََّلـــا َ
َ َ
أح َّ
ــت ُيـ ْتـ َـمـ َهــا َ َ
الشعر الشعبي
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1القدر كل عام عام الفرح يا عم
الــقــدر كــل عــام عــام الــفــرح يــا عم
بــطــي الـــنـــوح ال تــبــكــن يـــا عم
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على المسكون كله يــكــون يــا عم
أش ــوف ــك والـــحـــزن يــشــتــدّ عــلـ ّيــه

عدوك كيف يا مسلم تجاره
ّ .2

عـــدوك كيف يــا مسلم تجاره
ّ
لــمــصــابــك دمـــع عــيــنــي تــجــاره

 .3بنت مسلم قضى بوها ومالها
بنت مسلم قضى بوها ومالها

ذبــهــا الــدهــر يــا عمها ومــا لها

 .4مسلم من وگع والسيف طرفاه
مسلم من وگع والسيف طرفاه

يــنــظــر يــمــيـنَــه ويـــســـراه طــرفــاه

 .5گلبي امن الحزن شايل عالمه
گلبي امــن الحزن شايل عالمه

يــعــمــي لــلــيــتــم هــــذي عــامــه
ّ

 .6أنه مسلم وعندك ضيف هالليل
أنه مسلم وعندك ضيف هالليل

على رحب وسعه والوجه هاليل

 .7عمل كوفان هد حيلي وهاني
عمل كوفان هــدّ حيلي وهاني

يــوســفــه رجـــل مــســلــم وهــانــي

ابحبل جسمك يشدونه تجاره
وعليك الــروح يا مسلم شج ّيه

غــيــرك وانـــت رادت ــه ــا واملها
وال والـــي العليها ايـــدوم ف ّيه
اليمة ايدير طرفاه
على احسين أبو ّ
اويــنــادي ال تجي يابن الزك ّية
تحط ايــدك على راســي عالمه
وظن عودي انگتل وانگطع ب ّيه
فرحت طوعة ومنها الدمع هليل
ـضــل ومــنّــه عل ّيه
بــســرور اتــفـ ّ

وال شربي صفى ط ّيب وهاني
بحبل بالسوق جــروهــن سو ّيه
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 .8دليلي لمسلم امن القهر ينـذاب
دلــيــي ملــســلــم امـــن الــقــهــر يــنــذاب

مــن عـــايل الــقــر لــــأرض ينذب

ســفــيــر احــســيــن عــنــه فـــا يــنــذب
او يــجــرونــه ابــحــبــل ف ــوق الــوطـ ّيــه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1بمسحك على ٍ
راس تركت القلب ذايب
بمسحك عىل ٍ
راس تركت القلب ذايب

هذا يا عمي من عالمات المصايب

ـروع حيث بويه بسفر غايب
قلبي تـ َّ

طـ َّـول الغيبة ْيـ ُعــوده الله بعجل ل ّيه

شهقت وظلت تنتحب وبروحها جتود

ون ــادت يــا عمي ال تــفــاول بالمن ّيه

ضمها بصدره والدمع جيري باخلدود

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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 .2يا مسلم وين ذاك اليوم

يـــا مــســلــم ويــــن ذاك الــيــوم

وقلها يا حميدة والدك ما ظنتي يعود

عمك يجيك يعاينك غــارق بد َّمك
َّ

يمك
يا مسلم ال حد من الناس َّ

غ ــري ــب بــهــالــبــلــد مـــا لـــك معين

وســ َف ــه عــلــى مــســلــم يقتلونه

بـــاألحـــبـــال مــســلــم يــجــرونــه

مــــن ال ــق ــص ــر وســـفـــه ي ــذ َّب ــون ــه

مــــا واحــــــد الـــلـــي وقـــــف دونــــه

شـــاويـــن أخـــوتـــه مـــا يــجــونــه

لـــونـــهـــم يــــجــــون وي ــش ــوف ــون ــه

 .3وس َفه على مسلم يقتلونه

 .4يا ليت هالدم الذي يجري على الگاع
يا ليت هالدم الذي جيري عىل الگاع

مسفوح بين ايديك يا مكسور االضالع

يا حيف ما احتضيت ابساعة اوداع

بيني وبينك يــا حبيبي فــرق البين

 .5واقف على بابي ودمع العين سايل
واقــف عىل بــايب ودمــع العني سايل

السؤال لو عندك رسايل
سائل من ّ

شوفتك مــن الـــذي كــانــوا وسايل

كنّك غريب بهالبلد وال لك اصحاب

گلها غريب وغربتي دون الغرايب

حصل حبايب
كم من غريب بغربته ّ

وانـــا هبــالــديــرة بقيت بــا قــرايــب

 .6من اجت عد عمها حميده

والبايعوني داســوا البيعة بالتراب

مــــن اجـــــت عــــد ع ــم ــه ــا محــيــده

گــــعــــدت تــــــون ونّـــــــه شـــديـــده

يــگــلــهــا وبـــگـــه يــصــفــگ ب ــإي ــده

بــالــكــوفــه ابـــ ّيـــك بــگــه وحــيــده

ت ــگ ــل ــه ي ــع ــم ــي ابـــــــوي أريــــــده

أشــــوف ســفــرتــه صــــارت بــعــيــده

وأهــــــل الــــغــــدر گـــطـــعـــوا وريـــــده

 .7گلبي كسرت يا غريب الغاضرية

گلبي كسرت يــا غريب الغاضرية مــثــل الــيــتــامــى متــســح بكفك عليه

همال كني يتيمه الكايف اهلل من هاالحوال
تمسح على راسي ودمع العين ّ

ما عودتني بها الفعل من گبل يا خال خليت دمــعــايت عــى خ ــدي جريه
تمسح على راسي ودمع العين سايب هذا يعمي من عالمات المصايب
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 .8يعمي اعله ابويه أرد أنشدك

يعمي اعــلــه ابــويــه أرد أنــشــدك

ســـولـــفـــلـــي عــــنّــــه وآنـــــــه ع ــن ــدك

أشـــوفـــن خــبــر مــنّ ــه مــهــيــضــدك

مـــقـــتـــول كـــــأنّـــــه وحــــــگ جـــــدّ ك

لـــمـــن ســمــعــهــا جـــــذب ونّــــه
ّ
مـــقـــتـــول بـــالـــكـــوفـــه أظـــنّـــه

 .9مسلم ظل يدير العين

وگـــــال اِلـــهـــا ج ــان ــي الــخــبــر ع ـنّــه

الــــرجــــه وأ ّيــــســــت م ـنّــه
وگــطــعــت ّ

مــــســــلــــم ظــــــل يـــــديـــــر الـــعـــن مـــــــــن خــــــانــــــتــــــه انـــــــصـــــــاره
مــــــا يـــــــــدري الــــــوجــــــه الويــــــن بـــــــــس يــــــــجــــــــول بـــــفـــــكـــــاره

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يـــمـــي وفــــلــــك فــــكــــره ايــــــدور قـــــــــام وتـــــســـــكـــــب ادمــــــوعــــــه
بـــــــــآيـــــــــات الـــــــصـــــــر يـــــقـــــره ونــــــــــار الــــهــــضــــم بـــضـــلـــوعـــه
ملــــــــــن جـــــــابـــــــتـــــــه رجـــــلـــــيـــــه الــــــــــــدار الــــــطــــــاهــــــره طـــوعـــه
قـــــالـــــلـــــهـــــا اريــــــــــــــــدن مــــــاي حـــــر الــــعــــطــــش فـــــت احــــشــــاي
جـــــابـــــتـــــلـــــه قــــــــــدح يب مـــــاي قــــــــام امــــــــن الــــــقــــــدح يـــشـــرب
ومـــــنـــــــــــه الـــــــــــــــــروح مــــحــــتــــاره
قـــــالـــــلـــــهـــــا غــــــــريــــــــب آنــــــه واظــــــــنــــــــك مــــــــا تـــعـــرفـــيـــنـــي
وجـــــــازيـــــــك اهبـــــــــــذاك الــــيــــوم عــــــــنــــــــدك مـــــــــن تـــخـــلـــيـــنـــي
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يـــــنـــــور الـــــعـــــن يـــــاهـــــو انـــتـــه گـــــالـــــتـــــلـــــه لــــتــــجــــازيــــنــــي

جــــــــاوهبــــــــا اوهتـــــــــــــل الــــعــــن مــــســــلــــم وبــــــــن عــــــم احـــســـيـــن
عــــلــــيــــه دارت الــــصــــوبــــن خــــــانــــــت بــــيــــعــــتــــي الــــكــــوفــــه
وكــــلــــهــــا اصــــبــــحـــــــــت غــــــــــدّ اره

 .10حميدة من تشوف احسين

محــــيــــدة مـــــن تــــشــــوف اح ــس ــن

تـــــــذكـــــــر بـــــيـــــهـــــا وتــــســــيــــل

الــــيــــمــــه يــــجــــي يــمــهــا
ابـــــــو
ّ

دمــــعــــتــــهــــا بــــــوجــــــه ع ــم ــه ــا

يــــعــــمــــي والــــــــــــدي غـــايـــب
ّ

وشـــــوفـــــنـــــك يــــهــــل دمـــعـــك

وشـــــــــو متـــــســـــح عـــــــى رايس

وع ــل ــى ح ــال ــي انــحــنــى ضلعك

يــــعــــمــــي والـــــــــــدي مـــقـــتـــول
ّ

عـــرفـــتـــه مــــن شـــفـــت وضــعــك

يــعــمــي حسني
الــبــقــا بـــراســـك
ّ

مــــــا أنـــــصـــــف ويـــــــــاي الـــبـــن

ابــــــــوي انــــــت يــــمــــاي الــعــيــن
عــــقــــب ذاك الــــصــــبــــر كــلــه

إيل هـــــــاي الــــــدهــــــر ضــمــهــا

وبـــعـــدنـــي خ ــاي ــف ــه مــــن الــبــيــن

هتــــــون ام ــص ــي ــب ــت ــي بــــس كـــون

عـــمـــي احــســيــن
يــســلــم راس
ّ

هــــــــــاذي طـــلـــبـــتـــي مــــــن اهلل

الكـــــــن هـــــــاي تـــحـــصـــل ويــــن

محــــــيــــــده كــــــــــان رجــــــواهــــــا

عــــمــــهــــا حــــســــيــــن يــــرعــــاهــــا

تـــــــــــايل الــــــــدهــــــــر خــــاهــــا

يــــتــــيــــمــــة بـــــيـــــهـــــا مـــســـلـــم

وعـــــمـــــهـــــا حــــســــيــــن يـــتّـــمـــهـــا
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 .11صاح الدعي ابن زياد فيهم ال ت ِمهلوه
صاح الدعي ابن زياد فيهم ال متِهلوه

بالعجل مــن القصر للگاع ذبــوه

گطعوا كريمه واجلسد بالسوق سحبوه

بالحبل ما بين المال وا فجعة الدين

 .12صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين
صعدوا بمسلم والدمع جيري من العني

توجه بوجهه للحجاز يخاطب حسين

حيــســن أن ــا مــقــتــول ردوا ال جتــوين

خانوا أهل كوفة عگب ما بايعوني

وللكافر ابــن زي ــاد كلهم سلموين

مفرد وانــتــوا يــا هلي عني بعيدين

 .13صعد للقصر والقوم وياه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ص ــع ــد لــلــقــر والــــقــــوم ويــــاه

ســقــوه وبــالــقــدح ِســقــطــت ثــنــايــاه

 .14تگله من گطع راسك ابسيفه
تــگــلــه م ــن گــطــع راســــك ابسيفه

ومــا س ّلم على ابــن زيــاد بالحسين
اومــن ّ
هشم اعظامك واخــذ حيفه

يــبــويــه اجلــيــش سلبنه اعــلــه كيفه

تـــورم
اومــتــنــي ابــســوط ع ــدوان ــك ّ

ّ
گـــــــي بـــــويـــــه ويـــنـــه
يــــعــــمــــي
ّ

امـــــن ازمـــــــان مــــا بـــ ّيـــن عــلــيــنــه

يعمي ّ
گلي بويه وينه
ّ .15

واخـــــــبـــــــار مـــــنّـــــه مــــــا جتــيــنــه
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طلب مــاي اليطفي جــمــرة احشاه

لــبــيــي گــاتــلــيــنــه
يــعــمــي
يــمــكــن
ّ
ّ

 .16يحسين انا مگتول ر ّدوا وال تجوني
حيسني انــا مگتول ر ّدوا وال جتوين
وللفاجر ابــن زيــاد ك ّلهم س ّلموين

 .17المگدر گضى وشاعت اخباره
امل ــگ ــدر گ ــى وش ــاع ــت اخــبــاره

خانوا اهل كوفان عگب ما بايعوني
مــفــرد وانــتــو يــا هلي عني بعيدين
ورمــــوه الــگــوم مــن گــصــر االمـــارة

وهـــاين انــقــتــل عقبه وبــگــت داره

مــظــلــمــه وال بــعــد واحــــد يصلها

مصيبتهم مصيبة اتــصــدع األجيال

ومــن قبل الشيب اتشيب األطفال

ش ــف ــت م ــي ــت جيــــرونــــه بــاحلــبــال

يــنــاعــي ال تــظــن صـــايـــر مثلها
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الليلة السادسة

أنصار اإلمام الحسين

Q

المجلس ّ
األول :مجلس األنصار
القصيدة

ول ا ّللو ِ
ف َي ْص ُحو َب َما َت ُق ُ
احي
ك ْي َ
َ

ـف ت ُْهنِينِ َي الــحـ َيــا ُة َو َق ْلبِي
كـ ْيـ َ
ـــر ْوا لِـ َقــا َء ُح َس ٍ
ين
بِـ َـأبِــي َمــ ْن َش َ
َو َق ُفوا َيـــدْ َر َ
ؤون ُس ْم َر ال َع َوالِي

يض ال ُّظ َبا بِالن ُُّح ِ
ور ال
َف َو َق ْو ُه بِ َ
فِــ َئــ ٌة ْ
ـع َل ـ ْيـ ًـا
إن ت
َـــعـــاو َر ال ـنّــقـ ُ
َ
ِ
ـت
ـسـ ُيـ ُ
ـوف َو َطــا َفـ ْ
وإذا َغـنَّــت الـ ُّ
باعَدُ وا بين ُقربِ ِهم والمو ِ
اضي
ََ
َ
َْ َ ْ
َأدركُــــوا بالحسين أ ْك ـبــر ِع ٍ
يد
ُ َ ْ
َ َ
َْ
الـــو ِار ُد َ
المنا َيا
بِأبِي َ
ون َحـ ْـو َض َ

ـون ُحـ ْـمـ َـر ال ِّث ِ
ـسـ َ
ياب
بِــأبِــي الـ ّـابِـ ُ

َمــن َس َق ْت ُه الـ ُـهـ ُـمــو ُم أ َن ـ َكــدَ َر ِ
اح
بعدَ َق ْت َلى ال ُّط ُف ِ
وف َد ِامي ِ
الج َر ِ
اح؟!
َْ
بِ ـ ِـف ـ َـر ِاق ال ـنُّ ـ ُفـ ِ
ـوس َواألَ ْر َو ِ
اح
َع ـنْ ـ ُه وال ـنَّ ـ ْبـ َـل َو ْقــ َفــ َة ْ
األش ـ َبـ ِ
ـاح
ِ
بِ ِ
الص َب ِ
اح
الو ُجوه ِّ
يض والنَّ ْب َل بِ ُ

الر َم ِ
اح
أ ْط َل ُعوا في َس َما ُه ُش ْه َ
ب ِّ
أك ُْؤس المو ِ
ت وا ْنت ََشى ك ُُّل َص ِ
اح
ُ َْ
ــســو ِم األعْــــدَ ِاء واألَ ْر َو ِ
اح
َو ُج ُ
أض ِ
َف َغدَ وا فِي ِمنَى ال ُّط ُف ِ
احي
وف َ
ْ
ِ
ِ
الم َب ِ
اح
َيـ ْـو َم ذيــدُ وا َع ِن ال ُف َرات ُ
الــر ِ
يــاح
تــهــ َّن َســافِــ َي ُ
ــر َز ُ
ــات ِّ
َط َّ
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(شعبي)
حر الگاع مطروح
غــدوا هذا اعله ّ

او هذا امن الطعن ما بگت بيه روح

اوذاك ايعالج اودم منحره ايفوح
ّ
تخذم
اوذاك امــن الطبر جسمه

ويــــي هــــذا الـــرمـــح بـــ ّفـــاده تــثـنّــه

ّ
لـــلـــنـــشـــاب رنّــــه
وهـــــــذا بـــيـــه

وهــــذا اخلــيــل صــــدره ررضضــنّــه

مــــوزر
وهـــــذا وذاك بــالــهــنــدي
ّ

(فايزي)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

نمتوا يا أنصار الوغى كلكم يطيبني

وماگلتواظلوحدهبالناصروالامعين

نمتوا عىل الغربه حسافه آيا فرسان

وارسومكم غ ّطاها دم مخلوط تربان

وآنــه وحيد ابكربله ّ
ودليل حريان

نمتوا وال گلتوا اشيصير بحالة حسين

آيا النشامه شو ِح َلت إلكم النومه

اوليكم ثگلت عليه والله اهمومه

حمد بگى منكم إلــه بساحة احلومه

وع ّباس يم المشرعه امگطع الچفين

(أبو ّ
ذية)
اچــفــوف الــگــدر يــصــحــايب لونكم

ّ
احشمكم او روحــي اتــون لونكم

تــنــهــضــون او تــشــوفــوين لــونــكــم

وحــيــد او حــاطــت الـــعـــدوان ب ّيه

المصيبة
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المحرم تقدّ م عمر بن سعد نحو عسكر
يروى أنّه يوم العاشر من
ّ
أبي عبد الله ،ورمى بسهم ً
قائل :اشهدوا لي عند األمير أنّي ّأول من

يبق من أصحاب الحسين أحد ّإل أصابه من
ثم رمى الناس ،فلم َ
رمىّ ،

سهامهم ،فقال  Qألصحابه :قوموا -رحمكم الله -إلى الموت
الذي ال بدّ منه؛ ّ
فإن هذه السهام رسل القوم إليكم.
فحمل أصحابه حملة واحدة ،واقتتلوا ساعة ،فما انجلت الغبرة ّإل
عن خمسين صري ًعا منهم ،وأخذ أصحاب الحسين  Qبعد أن ّ
قل
عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل ،فأكثروا القتل في

الحجاج بأصحابه :أتدرون من تقاتلون؟
أهل الكوفة ،فصاح عمرو بن
ّ

تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقو ًما مستميتين ،ال يبرز إليهم
أحد منكم ّإل قتلوه على ق ّلتهم ،والله لو لم ترموهم ّإل بالحجارة
لقتلتموهم! فقال ابن سعد :صدقت ،الرأي ما رأيت ،أرسل في الناس
من يعزم عليهم أن ال يبارزهم رجل منكم ،ولو خرجتم إليهم وحدانا

ألتَوا عليكم.

نزلوا احباب حسين الرض المن ّيه
وسافه تروح نفس وحده ضح ّيه

صاحوا رخيصة الروح البن الزك ّيه

وبصوت الفخر ل ّبيك يا أمير

الحجاج من نحو الفرات ،فاقتتلوا ساعة ،وفيها
ثم حمل عمرو بن
ّ
ّ
قاتل مسلم بن عوسجة ،وما انجلت الغبرة ّإل ومسلم صريع وبه رمق،
فمشى إليه الحسين  Qومعه حبيب بن مظاهر ،فقال له الحسين

َ ۡ ُ َّ َ َ ٰ َ ۡ
ن َب ُهۥ َوم ِۡن ُهم َّمن يَ َ
نت ِظ ُر ۖ َو َما
 :Qرحمك الله يا مسلم! ﴿ف ِمنهم من قض
ٗ
ُ ْ
بَ َّدلوا َت ۡبدِيل﴾ ،ودنا منه حبيب ،وقال :عز علي مصرعك يا مسلم! أبشر

ّ َّ
بالجنّة ،فقال بصوت ضعيفّ :
بشرك الله بخير ،قال حبيب :لوال أنّي
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إلي ِّ
أهمك،
بكل ما ّ
أعلم أنّي في األثر الحق بك ألحببت أن توصيني َّ
فقال مسلم :أوصيك بهذا -وأشار إلى الحسين  -Qأن تموت

ورب الكعبة ،وفاضت روحه بينهما.
دونه ،قال :أفعل ّ
وصــــلــــت يـــبـــن ظــــاهــــر مــنــيــتــي

وصــــيــــك بــعــيــالــي وبــيــتــي
مــــا ّ

وال حت ــف ــظ أوالدي وثــنــيــتــي

إن كــــــان ن ــي ــت ــك مـــثـــل نــيــتــي

اريــــــدنــــــك جتـــــاهـــــد س ــوي ــت ــي

بــالــحــســيــن وعـــيـــالـــه وصــيــتــي

الشاكري أمام الحسين  Qوقال:
ووقف عابس بن أبي شبيب
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أعز
يا أبا عبد الله ،والله ما أمسى على ظهر األرض قريب وال بعيد ّ
إلي منك ،ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل
علي وال ّ
أحب ّ
َّ

علي من نفسي ودمي لفعلت.
بشيء َّ
أعز َّ

ثم مشى نحو القوم مصلتًا سيفه ،وبه ضربة على جبينه ،فأخذ
ّ
ينادي :أال رجل لرجل؟ فأحجموا عنه ،وأخذ مناديهم ينادي في

الصفوف :أ ّيها الناس ،هذا أسد األسود ،هذا أشجع الناس ،هذا ابن

أبي شبيب ،ال يخرج َّن إليه أحد منكم ،فصاح عمر بن سعد بالناس:
أرضخوه بالحجارة؛ ُفرمي بالحجارة من ّ
فلما رأى ذلك
كل جانبّ ،
ثم إنّهم
ثم شدّ على الناس فهزمهم بين يديهّ ...
ألقى درعه ومغفرهّ ،
هجموا عليه من ّ
واحتزوا رأسه!
كل جانب حتّى قتلوه
ّ
نزل عابس ونادى وين االبطال
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نزع درعه بفنون العشگ آجال

يمي الرجال
خلها بساح الحرب ّ
وصاح جنّيت انا بالوجه المنير

الجملي بنبال مسمومة قد كتب اسمه عليها...
ورمى نافع بن هالل
ّ
عشر ً
فقتل اثني َ
جرد
ولما نفذت سهامه ّ
رجل سوى المجروحينّ ،

سيفه ،وحمل على القوم ،وهو يرتجز ويقول:
ِ
َأنَـــا الــ ُغ َ
الج َم ِلي
ـي َ
ــا ُم الـ َيـ َـمــنـ ُّ
إِ ْن ُأ ْقــت ِ
ــه َ
ــذا َأ َمـ ِـلــي
ــو َم َف َ
َــل الــ َي ْ

ِدينِي َع َلى ِديـ ِ
ـن ُح َس ْي ٍن َو َع ِلي
َو َذ َ
اك َر ْأ ِيــــي َو ُأ َل ِقــــي َع َم ِلي

فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتّى كسروا عضديه وأخذوه

أسيرا ،فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه إلى عمر بن سعد ،فقال
ً

له ابن سعد :ويحك يا نافع! ما حملك على ما صنعت بنفسك؟! فقال
نافعّ :
إن ر ّبي يعلم ما أردت ...وانتضى الشمر سيفه ليقتله ،فقال له
كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى
نافع :أما والله يا شمر ،لو َ

ثم
الله بدمائنا ،فالحمد لله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقهّ ،
الشمر عن َقه!
ضرب
ُ
القراء على القوم ،وهو يقول :اقتربوا
وحمل برير بن خضير س ّيد ّ

منّي يا قتلة المؤمنين ،اقتربوا منّي يا قتلة أوالد البدر ّيين ،اقتربوا منّي

وذر ّيته الباقين ...واجتمع أكثر من
يا قتلة أوالد رسول ّ
رب العالمين ّ
واحد عليه حتّى قتلوه.

ً
ممن
الكاهلي ،وكان
وبرز أنس بن الحارث
كبيرا صحاب ًّيا ّ
شيخا ً
ّ

بدرا وحنينًا ،وكان قد سمع
النبي  Pوسمع حديثه وشهد معه ً
رأى ّ
النبي  Pيقول والحسين  Qفي حجرهّ :
إن ابني هذا ُيقتَل
من ّ
بأرض من العراق ،أال فمن شهده فلينصره.
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فلما رآه الشيخ في طريقه إلى العراق ،جاء معه إلى كربالء لينصره،
ّ

فجاء ووقف أمام الحسين  Qيستأذنه في النزول إلى الميدان ،وقد
شدّ وسطه بعمامته ليستقيم ظهره ،ووضع عصاب ًة على جبينه ليرفع

فلما نظر إليه الحسين  Qبهذه الهيئة بكى،
حاجبيه عن عينيهّ ،
وقال :شكر الله سعيك يا شيخ!

(لحن الفراق)
ما نعوفك يا غريب الغاضر ّيه

ما نعوفك والله لو نلگه المن ّيه

نبقى نبقى إعله نهجك ما نعوفه

نبقى نبقى لو دهرنه سل سيوفه

مــا نعوفك ال وحــگ ضلع الزج ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

نبقى نبقى وح ــگ عــبــاس وچفوفه

وكان ّ
كل من أراد القتال يأتي الحسين  ،Qفيو ّدعه ويقول:

السالم عليك يابن رســول الله ،فيجيبه الحسين  :Qوعليك

َ ۡ ُ َّ َ َ ٰ َ ۡ
ض ن َب ُهۥ
السالم ،ونحن خلفك ،ويقرأ قوله -تعالى﴿ :-ف ِمنهم من ق
ٗ
ُ ْ
َوم ِۡن ُهم َّمن يَ َنت ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلوا َت ۡبدِيل﴾.

ولما نظر الحسين  Qإلى كثرة من ُقتِل من أصحابه ،قبض على
ّ

شيبته المقدّ سة ،وقال :اشتدّ غضب الله على قوم اتّفقت كلمتهم على

مما يريدون حتّى
قتل ابن بنت نب ّيهم .أما والله ،ال أجيبهم إلى شيء ّ
ثم صاح :أما من مغيث يغيثنا؟! أما من
ألقى الله وأنا
ّ
مخضب بدمي! ّ
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يذب عن حرم رسول الله؟!
ذاب ّ
ّ

ِ ِ
ِ
إن َ
س ّيدي أبا عبد اللهْ ،
استِغا َثتِ َك َولِسانِي
كان َل ْم ُيج ْب َك َبدَ ني عنْدَ ْ
ِ
استِن ِ
ْصار َكَ ،ف َقدْ َأجا َب َك َق ْلبِي َو َس ْم ِعي َو َب َص ِري...
عنْدَ ْ
هكذا ل َّبوا رجالنا وشبابنا نداء الحسين  Qفي ساحات الجهاد،

(شباب بعمر الورد)

هـــم شـــايـــف ورد مــجــروح

شــــبــــاب مــــعــــ ّفــــره وتـــنـــام

حــســافــه مــــــو ّذره األوصـــــال

تــبــكــيــهــم أراضـــــــي الـــشـــام

راحــــــــوا وال بـــعـــد مــلــگــى

ّ
كـــــــل الـــــــــــدور ت ــن ــع ــاه ــم

خــــلــــونــــا نـــعـــيـــش هـــمـــوم

نــــذكــــر دوم َحـــكـــيـــاهـــم

ِ
لــــلــــحــــرب ه ـ ّـم ــه
شـــــــــدّ وا

ورادو يــحــفــظــوا الــحــضــره

وا ّيـــــــــــام الـــســـعـــد َو ّلــــــت
هـــــــذا عــــيــــونــــه مــصــيــوبــه

وزيــــنــــب حــــاضــــره تــنــعــى

وما زال أنصار الحسين

Q

ِمـــــــن َحـــــ ّلـــــت مـــنـــايـــاهـــم
تــــصــــوب بـــصـــدره
وذاك
ّ

كـــلـــمـــن نـــــــادى يـــــا زهـــــره

يتسابقون إلى المن ّية حتّى قتلوا

بأجمعهم ،وكأنّي بالحسين  Qينظر إليهم ،وهم ما بين من صافح
التراب جبينه وقطع الحمام أنينه ،فصار يناديهم بأسمائهم :يا حبيب

حر الرياحي ...يا فالن يا فالن...
بن مظاهر ،يا زهير بن القين ،يا ّ
ليش يا عابس يمسلم يحبيب

ليش يخوتي تخ ّلوني غريب

ليش اناديكم وال اسمع مجيب

وبيه حاطت خيلها وفرسانها
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يا فرسان الوغى وليوث الهيجاء ،مالي أناديكم فال تسمعون،

وأدعوكم فال تجيبون؟ أنتم نيام؟ أرجوكم تنتبهون؟ أم حالت نومتكم
بينكم وبين إمامكم؟ فقوموا من نومتكم أ ّيها الكرام ،وادفعوا عن حرم
الرسول هؤالء الطغاة ال ّلئام ،ولكن صرعكم -والله -ريب المنون،

وغدر بكم الدهر الخؤونّ ،
تقصرون ،فإنّا
وإل لما كنتم عن نصرتي ّ
لله وإنّا إليه راجعون.

ليش أنــادي اومــا تجيبون الندا

رحتوا عنّي اوحارت عليه العدا

َأ ِحباي َلو َغير ِ
الح َما ِم َأ َصا َبكُم
َّ َ ْ ْ َ

ِ
ِ
ِ
َب
الم ْوت َم ْعت ُ
َعت ْب ُت َو َلك ْن َما َع َلى َ

ادري بيني وبينكم حــال الــردا

ِّ
ّ
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وبــعــدكــم بيه اشمتت عــدوانــه

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

المجلس الثاني :مجلس ّ
ّ
الرياحي وحبيب بن مظاهر
الحر
القصيدة

وجــــــار ِت األ ّيـــــا ُم
جــــار الـــزمـــا ُن
َ
َ
ِ
ِ
هم
للحرب يــدعــو َن ابــ َن بنت نب ِّي ْ
الفرات عن اإلمــا ِم وصحبِ ِه
منعوا
َ

كـــروا اخلــيـ َ
وجــــر ُدوا أسيا َف ُه ْم
ـول
ّ
ُّ
ـت ن ــح ــو املـــنـــي ِ
ـــة ثــ َّلــ ٌة
وت ــس ــابــ َق ـ ْ
َّ
َ
ُ
حائرا
السبط فيهم
يميش اإلمـــا ُم
ً

األمــــــوات مــن ـ ُهـ ْـم ســائـ ًـا
يــتــف ـ َّقــدُ
َ

ِ
ِ
أبطالَا
ـف مــن
عجبي
ألرض الــطـ ِّ

ـار ُهـ ْـم
ونــسـ ُ
ـاؤ ُهــم ثكىل يــضـ ُّـج صــغـ ُ
ِ
ُ
ـب
وجتــــول يف وســـط الــســبــايــا زيــنـ ٌ

ِ
ـور ُهـ ْـم
هلفي عــى
يبهر نـ ُ
األطــهــار ُ
ِ
لكم الــســا ُم الــصـ ُ
أعامقنَا
ـدق م ـ ْن
ُ

ـوف وضــج ِ
يـــوم الــطــفـ ِ
ــت األقـــوا ُم
َّ
َ
والــظــلــم فــي أعــطــافِ ِ
ــم إســهــا ُم
ــه ْ
ُ
مـــائ ِ
ـت فـــي ِ
ـــه األنـــعـــا ُم
وت ــمــ َّتــ َع ـ ْ
ِ
وال ــس ــب ـ ُ
قـــــوا ُم
ـط فـــي أصـــحـــابِـــه َّ
تــهــوى الــــردى ويــشــدُّ هــا اإللــهــا ُم
ِ
خـــطـــو ِه اســتــلــهــا ُم
مــتــثــاقـ ًـا فـــي
أعـــمـــاق ِ
ِ
ـــه إيــــا ُم
والــــجــــرح فـــي
ُ
يــهــوي على رمــضـ ِ
ـائـ َهــا الــضــرغــا ُم
ـــم أي ــت ــا ُم
ع ــن ــدَ ال ــخ ــي ــا ِم وكـــ ُّلـــ ُه ْ

الصفوف رجــا ُل ـ ُهـ ْـم أصنا ُم
َت ـ ْفــري
َ
والـــعـــا ُم تــمــضــي ب ــع ــدَ ُه األعــــوا ُم
ــــر ْت أقــــا ُم
ُحـــ ًّبـــا ل ــك ـ ْـم مـــا حــــ َّب َ
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(شعبي)
صــاح يــا هــال ويــا مسلم يــا زهــر ويــا حبيب

صحبتي كلكم تركتوين وتركتوين وحيد غريب

دوب ــوين من النحيب
قوموا شوفوا هاليتامى ّ
ظـ ّلــت اجثثهم متــوج وتــضــطــرب مــن نخوته
تصيح ساحمنا يبو سكنه تــرى احــنــا جمـ ّـزريــن

شــوفــنــا هـــذا مــق ـ ّطــع عــالــثــرى وهــــذا طعني

صــاح مــعــذوريــن يــالــي عــى الصعيد جمـ ّـزريــن

ورد يــا ويـــي للنسا وغــصــب ه ـ ّلــت دمعته

(أبو ّ
ذية)

ِّ
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حب حسين في المرضع َح ِسينْاه
ّ
أب ــد والــلــه مــا ننسى ُحسيناه

حسيناه
سرى في عروقنا ويالدّ م ّ
نعيش نموت و ّيــا ابــن الزك ّيه

ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
ض ن َب ُهۥ
﴿مِن المؤ ِمن ِني رِجال صدقوا ما عهدوا الل عليهِۖ ف ِمنهم من ق
ٗ
ُ ْ
َوم ِۡن ُهم َّمن يَ َنت ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلوا َت ۡبدِيل﴾.

كان اإلمام الحسين  Qيتلو هذه اآلية المباركة عند استشهاد

أنصاره وأصحابه وأهل بيته الذين شهد لهم بــأروع شهادة حينما

المحرم ،قال لهم :أ ّما بعد ،فإنّي ال أعلم
جمعهم ليلة العاشر من
ّ
ٍ
أبر وال أوصل من
خيرا من أصحابي ،وال أهل بيت ّ
أصحا ًبا أوفى وال ً
خيرا! أال وإنّي ألظ ّن ّ
أن يومنا من
أهل بيتي ،فجزاكم الله جمي ًعا عنّي ً
هؤالء األعداء غدا ،أال وإنّي قد أذنت لكم جمي ًعا؛ فانطلقوا في ّ
حل،

ليس عليكم حرج منّي وال ذمام ،وهذا الليل قد غشيكم ،فاتّخذوه
ٍ
ٍ
ثم ليأخذ ّ
ً
وتفرقوا في
رجل منكم بيد
كل
رجل من أهل بيتيّ ،
جملّ ،
سواد الليل ،وذروني وهؤالء القوم ،فإنّهم ال يريدون غيري.

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

لنبقى بعدك؟! ال أرانا الله ذلك أبدً ا...

عما في أعماقهم ،من جملة ما قاله مسلم
وبدأ األصحاب يع ّبرون ّ
بن عوسجة :وبماذا نعتذر إلى الله في أداء ح ّقك؟!
ثم ُأحيا،
سعيد بن عبد الله قال :والله ،لو علمت أنّي ُأقتل فيكّ ،
مر ًة لما فارقتك أبدً ا ،حتّى ألقى
ثم ُأحرق ح ًّياُ ،يفعل بي ذلك سبعون ّ
ّ
حمامي دونك!

ثم نُشرت ،حتّى ُأقتَل فيك
وقال زهير بن القينَ :لود ْد ُت أنّي ُقتلتّ ،
مرةّ ،
وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس
هكذا ألف ّ

هؤالء الفتية من أهل بيتك.

كل واحد من األصحاب ُيع ّبر بكلمات ّ
وهكذا ،بدأ ّ
تدل على مدى
وفائهم وصدقهمّ ،
تدل على مدى إيمانهم الكامل وتع ّلقهم باإلمام

الحسين  ،Qوعلى مدى سرعتهم وشوقهم إلى لقاء الموت في

سبيله...

المصيبة

ٍ
رجل خرج لحربه
داعي الله أبا عبد اللهّ ،أول
ممن أجاب
َ
وكان ّ

الرياحي ،الذي عندما رأى عزم القوم على
الحر بن يزيد
ّ
وقتاله ،وهو ّ
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قتال اإلمام الحسين  ،Qراح بعيدً ا عن معسكر القوم يفكّر ،رآه

حر ،ما هذا الذي أراه منك؟! ولو
صاحبه يرتعد ويرتجف ،قال له :يا ّ

الحر :إنّي أخ ّير نفسي
سئلتَ :م ْن
ُ
ُ
أشجع أهل الكوفة؟ ما عدوتك ،قال ّ
وح ِّرقت.
بين الجنّة والنار ،فوالله ال أختار على الجنّة شي ًئا ،ولو ُق ّطعت ُ
وضرب بفرسه نحو معسكر الحسين ،منك ًّسا رمحه ،قال ًبا ترسه،

واض ًعا يده على رأسه حيا ًء من آل الرسول ...وهو ينادي :جعلني الله

مما
فداك يابن رسول الله ،يا أبا عبد الله ،إنّي قد جئتك تائ ًبا إلى الله ّ
كان منّي ،مواس ًيا لك في نفسي ،حتّى ُأقتل بين يديك ،فهل تجد لي

من توبة؟!

ِّ
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قال الحسين  :Qنعم ،يتوب الله عليك فانزل...

كنت ّأو َل من خرج عليك ،فاسمح لي أن أكون
قال :س ّيدي ،إن ُ
ّأول ٍ
ممن يصافح جدَّ ك في القيامة.
قتيل بين يديك ،لع ّلي أكون ّ
ِ
الحر إلى الميدان ،قاتل قتال األبطال،
فأذن له الحسين  ،Qنزل ّ
الرجاله فصرعوه! حمله أصحاب
حتّى ُعقرت فرسه ،وتكاثرت عليه ّ
الحسين إلى المخ ّيم ،فجاء الحسين  ،Qوقف عنده ،مسح الدم
الحر في
سمتك أ ّمك ،وأنت ّ
الحر كما ّ
والتراب عن جبينه ،وقال :أنت ّ

الدنيا وسعيدٌ في اآلخرة.

قسم الرايات يوم عاشوراء ،وأبقى
وكان اإلمام الحسين  Qقد ّ
راي ًة واحدة ،ك ّلما تقدّ م لها رجل ،قال له اإلمام  :Qأنت شهم
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كريم ،ولكن يأتي صاحبها...

بغبرة ٍ
ٍ
ثائرة من ناحية الكوفة ،وصل حبيب صاحب هذه الراية،
وإذا

ق ّب َل األرض بين يدي أبي عبد الله ،وهو يقول :السالم عليك يا أبا عبد

الله ،السالم عليك يابن رسول الله!

وصل خبر مجيء حبيب إلى الحوراء زينب ،فقالت :ب ّلغوا حبي ًبا

سالمي.

طب الكربال
ماحىل ذيك الشاميل يوم ّ

طلع ع ّباس البطل بوالد اخوه يستقبله

جاه من زينب سالم ومدمعه باحلال سال

واقبل يس ّلم على الحورا وعلى ذيك العيال

صاحياوسفهيازينبتركبنيعىلاجلامل

وح ّيته باحسن تح ّيه وسر قلبها بنخوته

مرحبا يق ّله الشهيد وزينب تق ّله هال

وصل مستبشر لبو سكنه وتناول رايته

لما ب ّلغوه سالمها ،لطم حبيب على وجهه ،وقال :من أنا ،ومن
ّ
بنت أمير المؤمنين؟!
علي ُ
أكون ،حتّى تس ّلم ّ
عــــي
أنـــــــا مــــنــــن وتـــــســـــ ّلـــــم
ّ

هـــي
هــــــاي مــــد ّلــــلــــة عــــ ّبــــاس ّ

بــنــت الــمــرتــضــى حــامــي الحم ّية
ويـــنـــص الــكــتــاب
بــحــقــهــم نــــزل
ّ

ثم استأذن حبيب من أبي عبد الله ليس ّلم عليها ،فجاء ووقف بإزاء
ّ
عليك يا بنت أمير المؤمنين ،كأنّي بكِ
ِ
خيمة النساء ،وقال :السالم

ِ
وأنت تُحملين على ٍ
بعير ضال ٍع من بلد إلى بلد...

الهم الــذي كــان يحمله حبيب وبق ّية أصحاب
نعم ،هــذا هو
ّ
الحسين َ ،Qه ُّم سبي زينب والنساء؛ لذلك عندما نزل حبيب إلى
الميدان يوم عاشوراء ،سرعان ما رجع إلى أبي عبد الله  Qباك ًيا،
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فيسأله الحسين عن سبب بكائه ،فيجيبه :أبكي لهذه الواقفة خلفك،
وما يجري عليها من بعدك.

زيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا

كـــــربـــــا والـــــلـــــه عــجــيــبــة

زيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا

مــــا أصــــــــدّ گ هــالــمــصــيــبــة

زيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا

بــضــعــة الـــــزهـــــرا الــنــجــيــبــة

يذب عن حرم رسول الله ،وصار
ثم عاد حبيب إلى الميدانّ ،
ّ
يقاتلهم وحيدً ا فريدً ا ،ع ّظم الله أجوركم!
السجاد ما فارگ جمالك
والله يبو ّ

كل شيعك تنفنى وال تهتك عيالك

روحي ومالي واألهل كلها فدالك
والتفت الصحابه وعبراته جر ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وبرزت شجاعة حبيب على كبر سنّه ،وقتل منهم مقتلة ،وهو يرتجز ويقول:

حــبــيــب وأبـــــي مــظــاهـ ُـر
أنــــا
ٌ

فـــارس هــيــجـ ٍ
ـاء ولــيـ ٌ
ـور
ُ
ـث َقــسـ ُ
ِ
أصبر
الحروب
منكم في
ونح ُن
ُ
ْ

حبيب
أحبيب ،أنت إلى الحسين
ُ
ٌ

ْ
نسيب
فأنت
نسب
إن لم َين ُْط
َ
ُ
ٌ

وأكـــثـــر
وأنــــتــــم ذو عــــــدّ ة
ُ
ُ

ثم احتوشوه من ّ
كل مكان ،وتكاثروا عليه ،حتّى قتلوه ...جاء
ّ
الحسين  Qإليه ،وقف عنده ينعاه.
(أبو ّ
ذية)
قعد عنده الشهيد حسين ودعاه
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وغــمــض عــيــونــه وودعـــه
قـــام
ّ

حبيب اقعد حبيبك قوم ودعه
ورجــع للخيم ودمــوعــه جر ّيه

حر قلبي لك أبا عبد الله وحيدً ا فريدً ا ،ال ناصر لك وال معين! ينظر
ّ
إلى أصحابه ،وهم ما بين من صافح التراب جبينه ،وقطع الحمام أنينه،
حر
فراح يناديهم بأسمائهم :يا
ُ
زهير بن القين ،يا ّ
حبيب بن مظاهر ،يا ُ
الرياحي ،يا فالن ،يا فالن...
ّ
يا علي االكبر يا جاسم يا حبيب
ليشاناديوماحصلمنكممجيب

ياهاللالوغىوانوىعلىالمغيب

بعد من يحمي الحرم وخدورها

والــلــه يــا ش ـ ّبــان بالله ال تونون تــصــدعــون گــلــبــي مـــن تــونــون

شـــ ّبـــان مــثــل الــــــورد يــزهــون يــوســفــه اوعــلــى الــغــبــره ينامون

يا أبطال الوغى وليوث الهيجا ،ما لي أناديكم فال تسمعون،
وأدعوكم فال تجيبون؟! أنتم نيام ،أرجوكم تنتبهون! أم حالت نومتكم
بينكم وبين إمامكم؟! فقوموا من نومتكم أ ّيها الكرام ،وادفعوا عن
حرم الرسول هؤالء الطغاة اللئام! (ل ّبيك يا حسين ،ل ّبيك يا حسين)،
ثم اعتذر عنهم ً
قائل:
ّ
ب المنون ،وغدر بكم الدهر الخؤون،
ولكن صرعكم -واللهَ -ر ْي ُ
ّ
تقصرون ،فإنّا لله وإنّا إليه راجعون!
وإل لما كنتم عن نصرتي ّ
لهم سوى
ومغسلين وال ميا َه ْ
َّ

ـرات ثكلى حـــر ِة األحــشـ ِ
عــبـ ِ
ـاء
َّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

265

ّ
النصراني
المجلس الثالث :مجلس َعمرو بن جنادة ووهب
القصيدة
ِ
صاحب األ ْم ِر أ ْد ِركْنا فل ْيس لنا
يا
طالت علينا لياِلي ِ
االنْتِ ِ
ظار ْ
فهل
ْ
ْ
ِ
ِ
الغرا لنا ُم ً
قل
فاكْح ْل بِط ْلعتك ّ
هب ّ
أن ُجنْدك م ْعدُ و ٌد فجدُّ ك قدْ
ْ
ِ ِ
ِ
نفرا
غــداة جاهد مــ ْن أ ْعــدائــه ً
الم ْخ ِ
تار ُمن ِ
ْفر ًدا
وعــاد ر ْيحان ُة ُ

ِ
يكر فِ ِيهم بِ ِ
فيه ِز ُم ُهم
ماض ِيه
ْ
ْ
ُّ
ِ
ِ
وه ُم
مح ُ
ْلو ش ْئت يا ع ّلة ال ّتكْو ْي ِن ْ
الله مح ِ
لكن صبرت ِلم ِر ِ
ِ
تس ًبا
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
شهيدً ا بينهم ِ
يت
عم ْ
حتّى مض ْيت ِ ْ ْ ُ

على النّبِ ِّي ِ
عز ٌيز ْ
أن يــراك وقدْ
ولــو ترى أعين الــزهـ ِ
ـراء ُق ّرتها
ُْ ُ ّ ْ
ْ
ْهمت ُم ٌ
قل
ّت وان ْ
إِ ًذا لحن ّْت وأن ْ

ِو ْر ٌد هنِي ٌء وال ع ْي ٌش لنا رغدُ
الزكي لِلي ِل ِ
االنْتِ ِ
ظار غدُ
يا ْبن ّ ِّ ْ
ِ
ِ
الرمدُ
يكا ُد ْيأتي على إِنْسانها ّ

القى بِس ْب ِعين ج ْي ًشا ما ل ُه عد ُد
جدُّ وا بِإِ ْط ِ
فاء ن ِ ِ
واجتهدُ وا
ُور الله ْ
بين ِ
عضدُ
العدى ما ل ُه حا ٍم وال ُ
ْ
وهــو ُمن ِ
ْفر ُد
ـم ثال ُثون أ ْل ًفا ْ
ُ
وهـ ْ
ما كان ي ْث ُب ُت ِمن ُْه ُم فِي الوغى أحدُ
إِياه والعي ُش ما بين ِ
العدى نكدُ
ْ
ْ
ّ ُ
شهدُ وا ِمنْك ا ّل ِذي ِ
ُع ُيون ُُه ْم ِ
شهدُ وا

شفى بِمص ِ
رعك األ ْعدا ُء ما حقدُ وا
ْ
ب ين ِ
ِِ
ِ
كالهدْ ِ
ْعقدُ
والنّ ْب ُل في ِج ْسمه ُ
ِمنْها وحر ْت بِنِ ِ
يران األسى كبِدُ
ّ

267

(شعبي)
غــســلــوه
يـــابـــه جيــــــدّ ي تـــعـــالـــوا لــبــنــكــم ّ

والــــــكــــــفــــــن و ّيــــــــاكــــــــم دجـــــيـــــبـــــوه

وجــــيــــبــــوا گــــطــــن لــــلــــجــــرح ّ
نـــشـــفـــوه

وعـــــــى اكــــتــــافــــكــــم حلــــســــن شـــيـــلـــوه

جيــــــــــدّ ي مــــــــات حمّــــــــد وگــــــــف دونــــــه

وال نـــــــ ّغـــــــار غــــمــــضــــلــــه عــــيــــونــــه

وحــــيــــد يـــعـــالـــج او م ــن ــخ ــط ــف ل ــون ــه

وال واحــــــــــد بـــحـــلـــگـــه مــــــــاي گــطــر

جيــــــــــدّ ي مــــــــات حمــــــد مــــــــــدّ د ايــــديــــه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وال واحــــــــد جيــــــــدّ ي عــــــــدّ ل رج ــل ــي ــه

يـــعـــالـــج بـــالـــشـــمـــس حمّــــــد گــــــرب لــيــه

حيــــ ّطــــلــــه اظــــــــال جيــــــــدّ ي امـــــــن احلــــر

المصيبة

المحرم ،ع ّبأ عمر بن سعد جيشه لقتال
لما أصبح يوم العاشر من
ّ
ّ
ِ
ثم صاح :يا دريد ،أ ْدن رايتك ،فأدناها ،فوقف تحتها،
الحسين ّ ،Q
سهما ووضعه في كبد قوسه ،ورماه نحو معسكر الحسين،
وأخذ
ً

وقال :اشهدوا لي عند األمير بأنّي ّأول من رمى فتبعه الجيش على
ذلك فلم يبق أحد من أصحاب الحسين ّإل وأصابه من تلك السهام
شيء ،فقال الحسين ألصحابه :قوموا رحمكم الله ،قوموا يا كرام
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إلى الموت الذي ال بدّ منه ،هذه السهام رسل القوم إليكم ،فحمل

أصحاب الحسين حملة واحدة واقتتلوا مع القوم ،فما انجلت الغبرة
ّإل عن خمسين صري ًعا من أصحاب الحسين .Q
َيت ََسا َب ُق َ
الو َغى َفك ََأن َُّه ْم
ون إِ َلــى َ
َقدْ تَاجروا رب السما بِنُ ُف ِ
وس ِه ْم
َ ُ َ َّ َّ َ

س ـيـ ٌـل َتــدَ َّفـ َـق فِــي ب ـ ُطـ ِ
ـون بِـ َطـ ِ
ـاح
ُ
َ ْ
َف َح ُظوا َلــدَ ْيـ ِـه بِـ َـأ ْغـنَـ ِم األَ ْر َب ِ
ـــاح

ِ
ِ
ِ
الحملة َمن ُق َتل،
أصحاب
و َل َّما ُق َتل من
الحسين  Qفي هذه َ
ِ
َ
ثم
والرجالن،
الرج ُل
يبر ُز ُ
ويستأذنون الحسين  Qويقاتلون ّ
صار ُ
َ
َ
قتلون...
ُي

وما زال أصحاب الحسين يتسابقون إلى المن ّية واحدً ا بعد آخر،
األنصاري الذي لم يبل ِغ
وأقب َل ْت أ ّم َعمرو إلى ولدها َعمرو بن جنادة
ّ
الحلم ،وعمره إحدى ْ
عشرة سنة ،وقد ُقتِل أبوه في الحملة األولى،
ُ
فألبستْه الم َة الحرب ،وق ّلدته سيف أبيه ،وقالتُ :بني َعمروُ ،قم وقاتِل
َ

بين يدي ابن رسول الله.

جاء الغالم وقف بين يدي الحسين  ،Qمستأذنًا في النزول
إلى الميدان ،فأبى الحسين أن يأذن له ،وقال :هذا غالم ُقتل أبوه في

المعركةّ ،
ولعل أ ّمه تكره خروجه! فقال َعمرو :س ّيديّ ،
إن أ ّمي هي
بني ،عد إليها لع ّلها
التي ألبستني المة حربي وق ّلدتني سيف أبي! قالّ :
تأنس بك.

رجع الغالم إلى أ ّمه ،فأقبلت أ ّمه إلى الحسين ،وهي تقول :س ّيدي
أبا عبد اللهَ ،أفتُثك َُل أ ّمك الزهراء بولدها وال ُأثكل بولدي؟! فقال
اإلمام  :Qجزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا ،ثم ِ
أذن له في النزول
ّ
ُ
ً ّ
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إلى الميدان ،فنزل الغالم ،وهو ينشد ً
قائل:
ِ
ِ
ـم األَ ِمــيـ ِـر
ـسـ ْيـ ٌن َون ـ ْعـ َ
َأمــيـ ِـري ُحـ َ

ِ
ِ
ــــمــــ ٌة َوالِــــــــدَ ا ُه
ـــي َو َفــــاط َ
َعـــل ٌّ

اد الـبـ ِ
ســــرور ُف َ ِ
ـشــيـ ِـر الـنَّـ ِـذيـ ِـر
ــــؤ َ
ُ ُ ُ
َف َه ْل َت ْع َل ُم َ
ون َل ـ ُه ِم ـ ْن نَظِ ِير؟!

ورمي به نحو معسكر
وجدّ في القتال إلى أن ُقتل ،واحت ُّز رأسهُ ،

الحسين  ،Qجاءت أ ّمه ،أخذته في حجرها ،راحت تمسح الدم
والتراب عنه ،وهي تقول :أحسنت يا نور عيني ،أحسنت يا سرور

فــؤادي ،ب ّيض الله وجهك كما ب ّيضت وجهي عند فاطمة الزهراء
ثم أخذت عمو ًدا من الخيمة ،وبرزت تقاتلهم قائلة:
ّ ،O
ـوز فــي النِسا َضعي َفة
أنَــا َعــجـ ٌ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ـــضـــرب ٍ
ِ
ـــة َعــنــيـ َفــة
أضـــر ُبـــكُـــم بِ َ َ

ـــــاويـــــ ٌة بــــالِــــيــــ ٌة ن ِ
َــحــيــ َفــة
َ
َخ ِ َ َ
ون بــنِــي َفــاطِــم ِ
ــة الـ َـشـ ِـريـ َفــة
ُد َ َ
َ

فجاء الحسين  Qور ّدها إلى المخ ّيم.

النصراني ،فاز بنصرة أبي عبد الله في
وكذلك وهب بن عبد الله
ّ

كربالء ،ومعه أ ّمه وزوجته ،قالت له أ ّمه :يا وهب ،قم وانصر ابن بنت

أقصر إن شاء الله؛ فنزل وهب
رسول الله ،قال :نعم يا أ ّماه ،أفعل وال ّ
ثم عاد إلى أ ّمه ،وقف
إلى الميدان ،قاتل حتّى قتل عد ًدا من الرجالّ ،
ِ
رضيت عنّي ،قالت :ال والله ،ال أرضى
بين يديها ،وقال :يا أ ّماه ،هل
عنك حتّى تُقتَل بين يدي أبي عبد الله؛ فتع ّلقت به زوجته ،وقالت :يا
وهب ال تفجعني بنفسك! فقالت له أ ّمه :أعزب عن قولها ،وارجع
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وقاتل بين يدي أبي عبد الله ،تنل شفاعة جدّ ه يوم القيامة.

عاد وهب إلى الميدان ،قاتل حتّى ُق ِ
طعت يداه! وبينما هو يقاتل،
إذا به يسمع زوجته تناديه من خلفه :يا وهب ،قاتل دون الط ّيبينُ ،حر ِم
ِ
ِ
تنه ْينني عن
تعجب وهب من حالها! قال :اآلن كنت َ
رسول الله! ّ
القتال ،ما الذي جرى؟! قالت :يا وهب ،ال تلمني ّ
إن واعية الحسين
كسر ْت قلبي! فقال لها :وما الذي سمعتِه منه؟ قالت :رأيته واق ًفا بباب
َ
خيمته ،وهو ينادي :واق ّلة ناصراه!
يگلها هالساعه كنت تمنعيني

يهل الــحـ ّـره ولفيتي تشجعيني

وصوتك بالحرب زيــد ونيني

وعلى الخدين سالت دمعة العين

تگله ال تــلــوم الگلب لــو هم

يحگ لحسين تجري دموعنا دم

واللهابوالسجادشفتببابالخيم

ينادي وال حصله بكربال امعين

الـــلـــه يــعــيــنــك مـــالـــك معين

وقــومــك على الغبره مطاعين

أنا منين اجيب المرتضى منين

ع ــن كــربــا بــويــه غــبــت ويــن

يبويه الناس تفقد واحــد اثنين

وانـــا افــقــدت يــا ن ــاس سبعين

ِ
يرحمك
كثيرا ،وقال لها :ارجعي إلى النساء،
فبكى وهب بكا ًء ً

الله! فأبت أن ترجع ،قال :س ّيدي أبا عبد الله ،ر ّدها إلى الخيمة ،فقال
ِ
ٍ
رحمكخيرا ،ارجعي
الحسين  :Qجزاكم الله من أهل بيت ً
الله -إلى النساء.
أرجعت زوجة وهب إلى
أقول :س ّيدي أبا عبد الله ،أنت الذي
َ

خيمة النساء ،ولم تتركها تواجه األعداء ،لكن س ّيدي من الذي أرجع
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نساءك وبناتك وأخواتك ،عندما سق ْط َت عن جوادك صري ًعا ،وهجم

القوم على مخ ّيمك!

يقول الراوي :خرجت الحوراء زينب ،وجاءت إلى ّ
التل المشرف
على المعركةّ ،
الزينبي ،صاحت :يابن أ ّمي يا حسين! نور عيني يا
التل
ّ
كنت ح ًّيا فأدركنا ،فهذه الخيل قد هجمت علينا ،وإن كنت
حسين! إن َ
ميتًا فأمرنا وأمرك إلى الله!

مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك

يـــــا غــــريــــب الـــغـــاضـــر ّيـــه

مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك

خـــويـــه راح امـــشـــي ســب ـ ّيــه

مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك
مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك
مــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك

يــــا حــبــيــب ا ّمــــــي الـــزكـــ ّيـــه

يـــالـــكـــنـــت خـــيـــمـــه عــلــ ّيــه
يــــا دمـــــع ع ــي ــن ــي الـــجـــر ّيـــه

قالوا :ك ّلما حاول الحسين أن ينهض ليدافع عن حرمه ،لم يتمكّن،
وسقط إلى األرض! ولما أيس ِ
ت الحوارء من نهوضه لنجدتها ،إلى َمن
ّ َ
تتوجه؟ بمن تستغيث؟
ّ

ّ
(نصاري)

ي ــج ــدّ ي ال ــرم ــح بـــ ّفـــاده تثنّه

يجدّ ي اوبالوجه للسيف رنّه

تــنــاديــهــم يهلنا او ال لفوها

وال جدها يجاوبها وال أبوها

يــجــدّ ي اوشــيــبــه ابــد ّمــه تحنّه

272

يــــا طـــريـــح عـــلـــى الـــوطـــ ّيـــه

حنّت وانگطع ظنها من اخوها

يــجــدّ ي اوبــالــرمــل خ ــدّ ه تع ّفر
صول العسكر
اوشافت علخيم ّ

ِ
َ
الـــلـــه يـــا فــاطــمــه
رســــــول
يـــا

ـم الــل ـ ُه ل ـ َ
األجــــر بِـ َـم ـ ْن
ـك
َ
ع ـ َّظـ َ

يــا أمــيـ َـر المؤمني َن المرتضى
ـض أحشا ُه الظما حتّى قضى
قـ َّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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ّ
التميمي
المجلس الرابع :مجلس سعيد بن ُم ّرة
القصيدة

الض ِ
اريات هلا
مش ّ
احلر ِب ْ
مشوا إىل ْ

ِ
ِ ِ
املــــو ِت طــافِــحـ ًة
وخــائــضــن غـــار ْ
ف إ ْن ُقتِ ُلوا
وال غضاضة يـ ْـوم ال ّط ِّ

الضبا كر ًما
ـر ُهـ ْـم ْحتــت ّ
أ ْف ُ
ناه ُم صـ ْ ُ
ِ
س ْق ًيا لِ ِ
مضاجع ُهم
ثاوين مل ْ ت ُِبل ْل
مــوسـ ِـديــن عىل الــرمــضـ ِ
ـاء تنْ ُظ ُر ُهم
ّْ
ُ ّ
ـوادي اخلي ِل إ ْن ِ
أب ِكيهم لِــعـ ِ
بت
رك ْ
ْ
ْ ُ
وحـــائ ٍ
ِ
ـــرات أطـــار ال ــق ـ ْـو ُم أ ْع ُينها

رضبت
قو ُمها
ْ
ْ
كانت بِح ْي ُث عل ْيها ْ
يــكــا ُد ِمــ ْن هـ ْيــبـ ٍـة أ ْن ال ي ـ ُطــوف بِـ ِـه
ــدي القو ِم حـ ِ
رت بي أي ِ
ِ
ـاس ًة
ْ
فـ ُغــود ْ ْ ْ
لــوت ِجيدها بِالعت ِ
ْب هاتِف ًة
نعم
ْ
ْ

ِ
أجم
فصار ُعوا ْ
الموت فيها والقنا ُ
ِ
الهامات ت ْلتطِ ُم
يض فِي
واجها البِ ُ
أ ْم ُ
صـ ْبـ ًـرا بِه ْيجاء لِـ ْـم ت ْث ُب ْت ل ُه ْم قد ُم
حتّى مــضـ ْـوا ِ
ــؤ ُه كــر ُم
ــــم ِمــ ْل ُ
ور ُ
داه ُ

ّإل الــدِّ مــا ُء ّ
الس ُج ُم
وإل األ ْد ُمــــ ُع ُّ
وبعلى ِ
حرىال ُق ُل ِ
دحموا
الردى ْاز ُ
ورد ّ
ْ
ّ
لح ُم
لم ُيك ْف ِك ْ
ف ْ
عزمها ا ّل ْ
ؤوسها ْ
ُر ُ
هجموا
ُر ْعـ ًبــا غــداة عل ْيها ِخــدْ رهــا
ُ
ِ
ِ ِ ِ
ــم حــر ُم
ُســراد ًقــا ْأر ُضــــ ُه مــ ْن ع ِّــزه ْ
حـ ّتــى الــمـ ِ
ـائـ ُ
ــم خــد ُم
ـك ل ـ ْـوال أنّــ ُه ْ
ُتــســبــى ولــيــس مـ ـن فِ ِ
ــيــه تع ِ
تص ُم
ْ
ْ
ْ
ْ
ــــلــــؤ ُه ض ــر ُم
قــومــهــا وحــشــاهــا ِم ُ
ْ
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(شعبي)
وخـــولـــه والــشــمــر م ــن عــگــب أهلنه
زجـــر
ّ

مـــن گــــال بــــاهلل نــنــســبــي وحيـــــدي ابــظــع ـنّــه

وامـــنـــه الــزكــيــه فــاطــمــة اخل ــادم ــه ــا جــريــل

هـــاي اهلــظــيــمــة واحــنــه س ـ ّيــد الــكــون جدنا

عــگــب اخلـــــدر تــــايل يـــســـاره فــــوگ اجلـــال

اهلل يــــا هـــــاي املــصــيــبــة املـــــو عــــى ال ــب ــال

حــقــهــا مــشــت عــنــهــم اوخــ ّلــتــهــم مــگــاتــيــل

مهـــال
واحلــــــرم عــالــولــيــان تــبــكــي ابـــدمـــع ّ

رصعــــى عـــرايـــا ابــــا دفــــن والـــــدم غسلها

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

واشــحــاهلــا التميش او تــعــوف اجــســوم أهلها

وحــســن م ــا خــ ّلــت صــلــح ب ــن ســـامل اخلــيــل

واعـــــى الــنــهــر مـــطـــروح ذاك الــــي كفلها

(أبو ّ
ذية)
زجر كل ساع يزجرني وأنا صيح

أبــد ما شفت راحــم وأنــا صيح

لــون حاضر يخوي وأنــا صيح

أبــد مــا كــان جسر واح ــد عل ّيه

المصيبة

المهدي | في زيارة الناحية الشريفة ،وهو يزور
ورد عن اإلمام
ّ

أنصار الحسين وأصحابه ّ
السالم عليكم يا خير أنصار،
الشهداء معهّ :
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مبوأ األبرار.
السالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار! ّبوأكم الله ّ
ّ

ومهد لكم الوطاء ،وأجزل لكم
أشهد لقد كشف الله لكم الغطاءّ ،
الحق غير بطاء ،وأنتم لنا فرطاء ،ونحن لكم خلطاء
العطاء ،وكنتم عن ّ
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
في دار البقاءّ ،

هؤالء الصفوة من أولياء الله الذين لم يسبقهم سابق ،ولم يلحق
بهم الحق ،اختارهم الله لنصرة دينه ،لم ينقصوا ً
رجل ولم يزيدوا

ً
رجل ،معروفون بأسمائهم من قبل شهودهم ،كما يقول ابن ع ّباس
محمد بن الحنف ّيةّ :
وإن
حق أصحاب الحسين ،وكما يع ّبر عنهم
في ّ
ّ

فخرا
أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم .ويكفيهم ً
شهادة اإلمام الحسين بح ّقهم عندما قال :إنّي ال أعلم أصحا ًبا أوفى
خيرا من أصحابي ...وقد ذكرهم أمير المؤمنين
وال ً
الشهداء ً
مر بكربالء وصار بمصارع ّ
قائل ... :مناخ ركاب ومصارع
ّ
Q

حين

شهداء ،ال يسبقهم من كان قبلهم ،وال يلحقهم من كان بعدهمّ .
بشرهم

رسول الله  Pبشهادتهم وفوزهم بأعلى الدرجات ،حين ذكر لولده
الحسين  Qمصرعه في كربالء ،فقال ... :ويستشهد معك جماعة

ُۡ
مس الحديد ،وتال قوله -تعالى﴿ :-قل َنا
من أصحابك ال يجدون ألم ّ
َ َ ُ ُ َۡٗ َ َ َ ً ََ
ع إبۡ َرٰه َ
ِيم﴾ ...وقد وصفهم اإلمام الحسين Q
ون بردا وسلٰما ٰٓ ِ
يٰنار ك ِ

ألخته الحوراء زينب  ،Oفقال :أما والله ،لقد نهرتهم وبلوتهم،
وليس فيهم ّإل األشوس األقعس ،يستأنسون بالمن ّية دوني ،استئناس

الطفل بلبن أ ّمه.

وعندما أذن لهم س ّيد ّ
الشهداء
وجعلهم في ّ
حل ،كان الواحد منهم يقول :ق ّبح الله العيش بعدك...
Q

باالنصراف واالنطالق
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أذرىُ ،يفعل
أما والله! لو
ُ
ثم ّ
ثم ُأحرقّ ،
ثم ُأحيىّ ،
علمت أنّي ُأقتَلّ ،

مرة ،ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك ،فكيف ال
ذلك بي سبعين ّ

ثم هي الكرامة التي ال انقضاء لها
أفعل ذلك وإنّما هي قتلة واحدة؟! ّ
أبدً ا ...لذلك استح ّقوا أن يكشف اإلمام الحسين  Qعن أبصارهم

ليلة عاشوراء ،ويريهم منازلهم في الجنّة ،ويبيتوا معه تلك الليلة في
كدوي النحل ،ما بين راك ٍع وساجد وقائ ٍم وقاعد...
دوي
ّ
العبادة ولهم ٌّ
من أصحاب الحسين  Qالذين كانت لهم تلك الكرامة ونالوا

أعلى الرتب ،وأدركوا س ّيد ّ
المحرم،
الشهداء في اليوم العاشر من
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

التميمي .كان من أهل البصرة إذ كاتب اإلما ُم الحسين
مرة
ّ
سعيد بن ّ
 Qأشرا َفها ورؤسا َءها ،ودعاهم إلى نصرته ،فأجابه من أجابه،
ولك ّن الكثيرين منهم فاتتهم نصرة اإلمام  Qوالشهادة بين يديه،

حيث خرجوا من البصرة متّجهين إليه ،فوافاهم خبر مقتله في بعض
الطريق ،فرجعوا خائبين عن نصرته.
ِ
ور ِزقوا الشهادة منهم فهم ستّة -كما ذكرهم أهل
أ ّما ا ّلذين ُسعدوا ُ
الفقعسي وكان ً
كبيرا طاعنًا في الس ّن،
المقاتلّ -أولهم عبد الله
شيخا ً
ّ

التميمي .هذا الرجل كان
مرة
ّ
ثم أوالده األربعة ،والسادس هو سعيد بن ّ
ّ
لما سمع ّ
تسع ْ
بأن الحسين
شا ًّبا حديث الزواج ،له من العمر َ
عشر َة سنةّ .
 Qيستنصر أشراف أهل البصرة في كتبه ،أقبل إلى أ ِّمه في صبيحة
مما يع ّلقه
عرسه ،ولم يلتفت إلى فراشه الجديد وزينة عرسه وما حوله ّ
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توجه مباشرة إلى أ ّمه ً
علي بالمة حربي وفرسي،
بالدنياّ ،
قائل :أ ّماهّ ،
فقالت له :ما لك تنادي يا نور عيني ،وما تصنع بها؟! قال :أ ّماه ،قد

ضاق صدري وأريد أن أمضي إلى خارج البساتين ،فقالت له :ولدي،
انطلق إلى دارك وزوجتك والطفها ،فقال :يا أ ّماه ،ال يسعني ذلك.

العم؟
وبينما هما كذلك ،إذ أقبلت زوجته ،وقالت له :إلى أين تريد يابن ّ
ٍ
خير منّي ومنك ،فقالت :ومن هو؟ فقال
فقال لها :أنا
ماض إلى من هو ٌ

علي  ،Lالحسين يطلب النصرة...
لها :س ّيدي وموالي الحسين بن ّ
بكت أ ّمه وكذلك زوجته ،وانطلق سعيد ً
متوج ًها إلى
حامل المة حربه ّ
فرسه ،سار ً
قليل ،وإذا بأ ِّمه تناديه :بني سعيد ،قف لي هنيئة؛ فوقف سعيد،
خيرا! لكن عندي
جاءت إليه ،قالت :ولدي ،جزاك الله عن الحسين ً

وص ّية إليك ،قال :ما هي يا أ ّماه؟ ،قالت :بني ،حملتُك في بطني تسعة
أشهر ،سهرت عليك ال ّليالي وفي تربيتك ...قال :بلى يا أ ّماه ،قالت :بني،

فاذكرني عند فاطمة الزهراء يوم القيامة ...بني ،إذا أدركت س ّيد شباب

السالم ،وقل له :فليشفع لي يوم القيامة!
أهل الجنّة ،فاقرأه عنّي ّ

أوصيك يبني او يا بعد عيني بوص ّيه خلها عله بالك من تصل البن الزج ّيه

گله أ ّمي اتس ِّلم عليك اهواي ه ّيه واتگول أريد هناك تشفعلي يالحسين
يمه او يا لسهرتي ا ّلليل برباي آخذ سالمك لو رحت لحسين و ّياي
ناداها ّ
گالتله يبني او ما أكلفك غير بس هاي أ ّدي وصيتي يا عزيز الروح والعين

ِ
أوصيك بوص ّيه ،قالت :ما هي نور عيني؟
فقال لها :يا أ ّماه ،وأنا
ِ
وعريسا لم يهنأ بعرسه ،اذكري
رأيت شا ًّبا لم يهنأ بشبابه
قال :إذا
ً
عرسي وشبابي!
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گلها وصيتك راح اخرب احسني بيها

اوعندي وص ّيه وارد أكلفنك عليها

والعيد لو بـ ّـن اوهــل مصباح يومه

والشاب لو شفتي لبس زينة اهدومه

لو شفتي مثيل شاب وا ّمه اعليه بكيها
هم اذكريني وش ِّبهي ارسومي ارسومه

ذكري شبابي او عرسي ي ّمه او موش تنسين
وابكي لشبابي ّيمه من تردين تبكين

خارجا من البصرة ،يجدّ السير في ا ّلليل والنهار،
انطلق سعيد
ً
واستخبر ببعض الطرق ّ
أن اإلمام الحسين  Qقد نزل كربالء،

فتوجه مسر ًعا حتّى وصل إليها في يوم عاشوراء بعد الظهر .نظر إلى
ّ
جهة ٍ،وإذا جيوش وعساكر وسواد متراكم ،ونظر إلى ٍ
جهة ثانية وإذا

ِّ
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خيام قليلة ليس حولها رجال وال أعوان ،قال :أظ ّن ّ
أن هذه الخيام
القليلة هي خيام الحسين .ولكن خاف أن ُيقبض عليه ،فجعل يدنو
قليل ً
من مخ ّيم اإلمام الحسين ً
قليل ،حتّى وقف بالقرب منها ،وصاح

السالم عليكم يا أهل البيوت؛ فخرجت العقيلة زينب
بأعلى صوتهّ :
السالم ،من أنت أ ُّيها المس ِّلم علينا في هذا
 ،Qوقالت :وعليك ّ
ِ
فعرفته عن نفسها.
اليوم؟ قالّ :أو ًل ،أمة الله أخبريني من أنــت؟ ّ
ِ
عليك يا زينب الكبرى)
(السالم
ّ
أنــــا زيـــنـــب لــيــحــكــون ع ـنّــي

ــزلــن عــلــى عــيــونــي ِ
وعــمـنّــي
نِ ْ

سليت الــمــصــايــب مــا سلنّي

ماني تمرمرت من صغر سنّي

مرة ،جئت من البصرة لنصرة س ّيدي
قال :س ّيدتي ،أنا سعيد ابن ّ

280

وموالي اإلمام الحسين  ،Qفقالت  :Oيا سعيد ،إن كنت

كذلك ،فذاك س ّيدك اإلمام الحسين وحيدً ا فريدً ا يطلب الناصر؛ فأقبل
سعيد إلى الميدان ،وهو ينادي :ل ّبيك ل ّبيك س ّيدي أبا عبد الله ،ل ّبيك

لما رآه الحسين  Qقال :يا سعيد ،مرح ًبا بك ،ما قالت
أبا عبد الله؛ ّ
لك أ ّمك؟

گالتلي أمــي او تهمل العين

يوليدي حين التوصل احسين

بــلــغــه ســامــي ابـــن الط ّيبين

وق ـ ّبــل أقــدامــه وق ـ ّبــل الك ّفين

اوس ّلملي يبني اعله الخواتين

اوذب دونه اوحامي الصواوين
ّ

السالم،
السالم ،فقال :عليك وعليها ّ
قال :س ّيدي ،أ ّمي تقرؤك ّ
وبشره ّ
ّ
ثم قال له اإلمام الحسين :يا
أن أ ّمه في الجنّة (هني ًئا لهما)ّ ،
سعيد ،خذ سيفك ودافع عن بنات رسول الله؛ فحمل على القوم
كثيرا ،إلى أن أردوه صري ًعا!
وصار يقاتل حتّى قتل جم ًعا ً

ويلي قضوا حق لعليهم دون الخيام وال خ ّلوا خــوات حسين تنضام

لما طــاحــوا تفايض منهم الهام تهاووا مثل مهوى النجم من خر

لما ُقتِل سعيد ،مشى إلى مصرعه اإلمام الحسين ، Q
ّ

جلس عنده ،أخذ رأسه وضعه في حجره وجعل يمسح الدم والتراب
عن وجهه ً
سمتك أ ّمك ،سعيد في الدنيا وسعيد
قائل :أنت سعيد ،كما ّ
في اآلخرة.

م ــن طـــاح اعــتــنــالــه وقــعــد يـ ّـمــه خــذه راســه ابحضنه ومسح د ّمه
اليمه سعيد وبــاإلســم مــا خابت ا ّمــك
دنــيــه او آخـــره ايگله أبــو ّ
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يحس د ّمــه اويگله ابــن الزج ّيه سعيد السمتك مــا خــطــت ه ّيه
ّ

عفت عرسك اوالگــيــت المن ّيه واعله حنّت اجفوفك سال د ّمك

هكذا كان اإلمام الحسين ك ّلما استشهد واحد من األصحاب يقف

عند مصرعه ويؤ ّبنه بكلمة أو بآية من القرآن .ولكن من الذي وقف
عنده  Qعندما سقط عن ظهر جواده إلى األرض؟! نعم ،وقفت

عليه األعداء وهي تنوشه ضر ًبا بالسيوف وطعنًا بالرماح ورم ًيا بالسهام
ً
ورضخا بالحجارة!

ِّ
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ـف ط ْعنًا بِالقنا
قت ُلو ُه يـ ْـوم الـ ّطـ ِّ
لــطــالــمــا نــــاداهــــم بِ ــك ـ ِ
ـام ـ ِـه
ُ

ِ
صـــار ٍم و ُمهن ِّد
وبِ ـ ُكـ ِّـل أ ْبــيــض
المش ِ
ِ
يمك ُْم فِي ْ
هد
ّبيخص ُ
جدِّ يالن ُّ

ساعد الله قلب الحوراء زينب  ،Qفي تلك الساعة ،لم َتر
شخصا ولم تسمع له صوتًا ،وهي ترى الكون قد تغ ّير ولم
ألخيها
ً

تعلم ما جرى على أخيها الحسين  ،Qوبينما هي في تلك الحال،
ً
خضب ناصيته بدم
وإذا بالجواد قد أقبل يصهل
صهيل عال ًيا ،وقد ّ
الحسين ...Q

عمة ،لقد عاد أبــوك ،فقومي
نظرت زينب إلى سكينة ،قالتّ :

الستقباله ،خرجت سكينة ،فإذا بها ترى الجواد مخز ّيا والسرج عليه
عمة زينبُ ،قتل -والله -والدي الحسين!
ملو ّيا ،صاحتّ :
بچت سكنه اونـــادت بالمذ ّله
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يعمه المهر حط بالقلب ع ّله
ّ

طلعت صــارخــه زيــنــب تگ ّله

يمهر احسين ويــن احسينا خر

يمهر حسين وينه احسين گ ّلي

أشــوفــك جيتني تصهل ابذ ّلي

عگب احسين گ ّلي وين او ّلي

روعــت گلبي يمكدّ ر
اشمالك ّ

يمهر احسين مــا ظنّيت لينه

تجي واتــعــوف بالحومة ولينه

يگلها اصـــواب قلبه مــا يعينه

واجيتك من شفت ما بيه قومه

ِ
الحسين أيــ َن حسي ٌن
يا جــوا َد

أي ـ َن َم ـ ْن كـ َ
ـان لي عما ًدا ظِالال

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
ليس َي ُ
منف َق العمر في ما َ
نفعه
القصيدة األولى :يا ِ
ِ
يا ِ
ــق فإنَّك كالماضين تَرت ِ
ِ
ليس َينف ُعه
منف َق
َح ُل
َأفِ ْ
العمر في ما َ
َ
وخ ـ ْـذ ِ
ـاد لــيــو ٍم فيه ت ِ
لنفس َك زادا ال نــفــاد له إلــى الــمــعـ ِ
ُ
َنتق ُل
َ
ً
ِ
وزرا ً
رب
تم ُل
العباد وقدْ
وال ت ُك ْن الق ًيا َّ
ثقيل ليس ُي ْح َ
َح َم ْل َت ً
وال تــكـ ْن بــاكـ ًيــا ّإل على ٍ
نفر
ـول ِ
ِ
لسبط رسـ ِ
الله ِ
منفر ًدا
له ِفي
ْ
ٍ
ناصر في الله َين ُْص ُرنا
دعا أ َما ِم ْن
الص ِ
حب ُمنحن ًيا
نحو ُجسو ِم َّ
وجا َء َ
ِ
خير َص ٍ
بالطف س ّيدَ هم
حب َفدَ وا
يا َ
َخ َّل ْفتموني وحيدً ا بين َم ْن َنكَثوا

ـك َخ ـ َّفـ ِ
ُ
هــنــالِـ َ
األبــــدان قائل ًة
ـت

وأرواحــا له َبذ ُلوا
واسوا ُحسينًا
ً
َ

يرى أحب َته في ال َّط ِ
ف قد ُقتِلوا
َّ ُ
َ
هل ِمن م ٍ
غيث ُم ٍ
نحونا َي ِص ُل
عين َ
ْ ْ ُ
ِ
ِ
تنهم ُل
العين
ـوع
يد ُع ُ
وه ُم ودمـ ُ

وباألرواح ما ب ِ
الخ ِ
ِم َن ُ
خلوا
طوب
ِ َ
ِ
اإلله َ
وآل المصطفى َخذلوا
َع ْهدَ

يابن ِ
بالحق قد ُع ِدلوا
الكرا ِم األُلى
ِّ
َ
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األرواح س ّيدَ نا
ُم ْرنا نُطِ ْع َن ْب ُذ ِل
َ
ـم و َقضيتُم حـ َّـق س ّي ِدكم
وفـ ْيـ ُتـ ُ

ِّ
ّ
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نــادى ومهجتُه بالحر ت ِ
َشتع ُل
ِّ
ُ
سوف َأ ِ
ٍ
رتح ُل
قريب
وإنَّني عن
َ

َ
القصيدة الثانيةَ :و َق َف ُ
الح َس ْي ُن َو َيا ل ُه ِم ْن َم ْو ِق ٍف
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
الص ُخ ِ
ور ت َِلي ُن
َو َق َ
ـم ُّ
ف ُ
الح َس ْي ُن َو َيا َل ُه م ْن َم ْوقف م ـ ْن َو ْقــعــه ُصـ ُّ
ِ
ُج َث ًثا َعـ َلــى ال ـ َغ ـ ْبـ َـرا َلـ ُـه ـ َّن َأنِــيـ ُن
ــم
إِ ْذ َر َ
اح َي ـنْــدُ ُب فـ ْتـ َيـ ًة َو َي َــر ُاه ُ
ما بين من َق َطع ِ
الر ْم َضا َء ِمنْ ُه َجبِي ُن
الح َما ُم َوتِينَ ُه
َ
َ َْ َ َ ْ
َأ ْو َصا َف َح َّ
ـض و ْق ِ
ِ
ـم َو َرنِــيــ ُن
ـاو ْوا ُص َّر ًعا
لـ ْلــبِــيـ ِ َ ٌ
َما َهــا َد ُنــوا َحتَّى َتـ َـهـ َ
ــــع فــيـ ِـهـ ُ
يب َوا ِّل ــل ـ َـوا ُء ُمـ َ
َو ُهنَالِ َك ُم ْس ِل ٌم َوالـ ُفـ َـؤا ُد َط ِعي ُن
ـخـ َّـر ٌق
َف ُهنَا َحبِ ٌ
َاك حــو َل الم ِ
الش ِري َع ِة ُج َّ
ِعـنْــدَ َّ
ــذ ِمـنْـ ُه َي ِمي ُن
اء َق ِائدُ َج ْي ِش ِه
َو ُهن َ َ ْ
َ
ـجــا َو َحــنِــيـ ُن
الص ْو ُت َي ْط َف ُح َح ْس َر ًة
َو َيــ ُل ُّ
ــف َن ـ ْبـ َـر َت ـ َه َشـ ً
نَا َد ُاه ُم َو َّ
ــذي الن ِ
الحمى وي ُذود َعن ه ِ
ِ
ِ
ِّساء َو َمــ ْن َل ُه َّن ُي ِعي ُن
َ
َم ْن َب ْعدَ ك ُْم َي ْحمي َ َ َ ُ ْ
َّ
َ
ََ
َْ
القصيدة الثالثة :لق ْد َه َاج ِفي قل ِبي الش ِج ِّي غ َر ُام
ـب بِجر ِ
ِ
اج فِي َق ْلبِي َّ ِ
عاء ال َغنِي ِم َأ َقا ُموا
َل َقدْ َه َ
الشج ِّي َغ َرا ُم لـ َـر ْكـ ٍ َ ْ
ِ
ـــرا ُه ِس َقا ُم
َس َروا َف َأ َذ ْل ُت الدَّ ْم َع إِ ْث َر َم ِس ِير ِه ْم
َد ًمــا َو َ
الح َشا منِّي َع َ
َأ َأ ْح َبا َبنَا َه ْل ِم َن َس ٍ
ـــج فِــيـ ِـه ُه ـ َيــا ُم
بيل لِ َو ْص ِلك ُْم
ـح ـ َيــا ُف َ
ـــــؤا ٌد َل َّ
َف ـ َيـ ْ
وه ْل َن ْلت َِقي بعدَ ِ
َف ُي ْط َفى ِم َن ال َق ْل ِ
ب َّ
الش ِج ِّي ُأ َوا ُم
الف َر ِاق ُس َو ْي َع ًة
َ َ
َْ

واله َوى
الصبا َب َة َ
َفيا َس ْعدُ َد َع َعن َْك َّ

وحيي ِكراما ِمن س َل َل ِة ه ِ
اش ٍم
َ
َ َ ِّ
ْ ُ
َ ً
ـــدي ُأســـر ًة ه ِ
بِنَ ْف ِسي َأ ْف ِ
اش ِم َّي ًة
ْ َ َ
َ
َر َأ ْت َأ َّن ِديـ ـ َن الله َب ـ ْي ـ َن ُأ َم ـ َّيـ ٍـة
َف َقا َم ْت لِن َْص ِر الدِّ ِ
ان َغالِ ٍ
رس ُ
ب
ين ُف َ
إ َلى َأ ْن َث َووا فِي الت ُّْر ِ
ب َب ْي َن ُم َب َّض ٍع
ـول م ِ
َف َجاء ُهم ِس ْب ُط الــرسـ ِ
ناد ًيا
ُ
َّ ُ
َ ْ
َر ِضيت ُْم بِ ْ
أن َأ ْب َقى َو ِحيدً ا َو َأنت ُُم

و َعرج َع َلى من بِال ُّط ُف ِ
وف َأ َقا ُموا
َ ْ
َ ِّ ْ

الم ْج ِد األَثِ ِ
يل ِكـ َـرا ُم
ن ََمت َْها إلى َ
َلها َقدْ سما َفــو َق السم ِ
اك َمقا ُم
ْ
َ
ِّ َ
َ
ــب َفــيـ ِـه َمــا ت َ
َــشــا ُء طِ ـ َغــا ُم
تَــا َع ُ
الش ِ
َع َل ْيها ِم َن ال َب ْأ ِ
س َّ
ديد ِو َسا ُم
ــف ٍ ِ
ومــنْــع ِ
ــر َهـــا ُم
َ ُ َ
ــر مــنْــ ُه تَــطــا َي َ
ِ
ــاي ُه ـ ُّبــوا َفــالـ َـم ـنَــا ُم َحــرا ُم
َأحــ َّب َ
َضحايا َع َلى وج ِه الص ِع ِ
يد نِ َيا ُم
َّ
َ ْ
َ َ

ُ َّ َ َ ْ
الني ز ْد ُت َن ِح َ
يبا
القصيدة الرابعة :كلما تع ِذ ِ ِ
الن ِزد ُت َنـ ِ
ِ
ِ
َــــــر ُت َحــبِــيـ َبــا
ـحــي ـ َبــا
ـــا تَــــ ْعــــذ ِ ْ
َيـــا َخــلــي ـ َلـ َّـي إِ ْن َذك ْ
كُـــ َّل َ
ـب ال ـ ُق ـ ُلـ ِ
ـوب ُر ْز ُؤ َك َمـ ْهـ َـا
َيــا َحــبِــيـ َ
ـت ُدو َن َو ِحــيـ ٍـد
َيــا َو ِحــيــدً ا َحــا َم ـ ْيـ َ
ــت َن ـ ْفـ ًـســا َنـ ِـف ـ َيـ َـس ـ ًة َف ْ
ــر َاهــا
بِــ ْع َ
ــاش َ َ

ِ
ـر َع ِج ٍ
يب
حلـ َـسـ َ
َـــر َت ا ُ
ـن َغ ـ ْ ُ
إ ْن ن َ ْ
حل ـ َـس ـ ْ ِ
ــــز َت َمـ َقــا ًمــا
ـن ُح ْ
يــــر ا ُ
َيــا َو ِز َ
َكـ ْـم عـ ِ
الس ْب ِط َقــدْ ك ََش ْف َت ك ُُرو ًبا
ـن ِّ

ـــق ال ـ ُق ـ ُلــو َبــا
الـــرا ُثـــو َن َش َّ
َـــرتْـــ ُه َّ
َذك َ

ـث َل ن ِ
َح ـ ْيـ ُ
َــاص ًــرا ُي ـ َـرى َأ ْو ُم ِجي َبا
َب ـ ِ
ـار ُئ َ
الخ ْل ِق ِمن َْك َوالـ ِّـر َبـ ُـح ُطو َبا
ـت َع ـنْ ـ ُه كَـــا َن ال َع ِجي َبا
إِ ْن تــخـ َّلـ ْفـ َ
ُــــل ٍ
ك َّ
ـــر ًفـــا َوطِــي ـ َبــا
آن َي ْ
ـــــــز َدا ُد َع ْ
يب ك ُُرو َبا؟!
َب ْعدَ َما َقدْ َل ِق َ
يت َيا َحبِ ُ
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ـــت فِـ ـ ْي ـ ِـه َلـ ـ َي ـ ْـو ٌم
ـــو ًمـــا ُأ ِصـــ ْب َ
إِ َّن َي ْ

ـب ُحـ َـسـ ْ ٍ
ـن
ــــاب َق ـ ْلـ َ
ـصــا ًبــا َأ َص َ
َيــا ُمـ َ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
288

فِــيـ ِـه َطــ َه َوالـ ُـمـ ْـر َتـ َـضــى َق ــدْ ُأ ِصــيـ َبــا
ــب لِ ِ
ـــذك ِ
َأ َّي َقــ ْل ٍ
ْـــر ِه َلـــ ْن َي ـ ُـذو َب ــا؟

ُ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ
احات َها
القصيدة الخامسةَ :ه ِذي ربوع محم ٍد س
ــــذي ربــــــوع ُم َ ٍ
ه ِ
َقد َأقـ َفـ َـر ْت َواست َْو َح َش ْت َأ َ
عل ُم َها
ــاتــا
َ
ـــمـــد َس َ
ُُ
ــاح ُ َ
ُ َّ
ـــرتـــ ُه لِ ـ َئــا ُم ـ َهــا
وسى َخ ِائ ًفا
َخـ َـر َج احلُ َس ُ
ني ُخـ ُـر َ
ضـــم َ
ُمــت ََــر ِّقــ ًبــا َمـــا َأ َ
وج ُم َ
ح ٍ
ـظ ِذم ِ
ِ ِ
اإل َل ِ
ْـــص ِ
ـــار ِ
ـــد
ــــه ِكـ َـرا ُم ـ َهــا
َســـــا َد ُ
ــــة َأ ْ َ
َف ـ َت ـ َعـ َ
ات َأن َ
ـاهــدَ ْت ِف ح ـ ْفـ َّ
ِ
يض الــر َقـ ِ
ِ
ـاق ِخ َيا ُمها
اب َو ُط ـ ِّـر َز ْت
ض ُبــوا الق َب َ
الس ْم ِر َوالبِ ِ ِّ
بِ ُّ
َحتَّى إ َذا َ َ
ــــوط ا ُملــحــصــنـ ِ
ُأ ْســـدٌ َو َهــاتِــيـ َ
ـاب ُأ َجــا ُمــهــا
ـات َكـ َـأ َّنــا
َقــا َم َ
ـك ال ـ ِّق ـ َبـ ُ
ــت َ ُت ُ ْ َ
ـوش ُأمــي ٍ
ُي ْعطِي الـ َـمـ َـذ َّل ـ َة َوالـ ِـق ـ َيــا َد ُه َما ُم َها
ــة َتـ ْـر ُجــو َب ـ َـأ ْن
َف َــأت ْ
َــت ُج ـ ُيـ ُ َ َّ
ُــرى
َف َــأ َبــى َأ ِ ُّب الـ َّـض ـ ْي ـ ِم إِ َّل َأ ْن ت َ
ـاك ب ــا َن ِمــن ِ
الــك َــرا ِم ِح َفا ُظها
َ
َفـ ُهــنـ َ َ

الح ُر ِ
َطار ِض َرا ُمها
َو َل َظى ُ
وب َقدْ ْاست َ

يـ َتــســابـ ُقــو َن لِ ِ
ــر َع ِــة ال ـ َّـر َدى
َ َ َ
ْ
ـــورد َم ْ َ

الــحــ َيــا َة َمـ َـرا ُم ـ َهــا
َف ـ َكـ َـأ َّنـ َـمــا َقــ َطــ َع َ

ـت
ــس ا َملـ ـنُ ــو ُن َ َت ـ َّل ـ َلـ ْ
ــــو ٌم إِ َذا َعــ َب َ
َق ْ

ـجــو ِم َقتا ُمها
ـحـ ُـق بِــال ـنُّـ ُ
ــوا َء َي ـ ْلـ َ
َشــ ْع َ
تِ ْل َك الـ ُـو ُجــو ُه َو َلـ ْـم تَطِ ْش َأ ْح َل ُمها

ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ
ْ
ْ
دح ُم
القصيدة السادسةِ :إن لم ِأقف حيث
جيش المو ِت يز ِ
ف حي ُث جي ُش املو ِت ْيز ِ
ِ
فال َ
مش ْت بِي فِي ُط ْــر ِق ال ُعال قد ُم
دح ُم
ْ
ْ
إِ ْن مل ْ أق ْ ْ
ِ
ِ
وج ِه ال ُّظبا ِ
مم
هنض ْت
املوت إِ ْن َ
الر ْو ِع في ْ
يا ْبن األُىل ُي ْقعدُ ون ْ
اله ُ
بِ ِه ْم لدى ّ

ِ
ـصــدا حـ ِـديــد ُتـ ُه
ُأعــيـ ُـذ س ْي َفك أ ْن تـ ْ

ِِ
ِ ِ
مم
ولـ ْـم ت ُك ْن فيه ت ُْجلى هــذه ال ُغ ُ
ين فِ ِيه اليوم يح ِ
ضر ًبا على الدِّ ِ
تك ُم
َْ ْ
ْ
ف ُتـ ْبـ ِـقــي عل ْي ِه ْم ال أ ًب ــا ل ُه ُم
فك ْي َ
ِ
الــح ُــر ُم
ّم ــا ْاســتــح ـ ُّلــوا بِـــه أ ّيـــا ُمـــ ُه ُ

ـب ِعنْد ْاستِغاثتِها
مس ُفوح ًة مل ْ ُتـ ْ
ْ
ـديــا فِ ـ ْتــي ـ ٌة ِ
ـــت
رش َب ْ
ح ـنَّـ ْ
وبـــن يـ ْ
ـت ْ
مــوسـ ِـديــن عىل الــرمــضـ ِ
ـاء تنْ ُظ ُر ُه ْم
ّْ
ُ ّ
ِ
ِ ِ
ـــار
املــــو ِت طافِح ًة
ْ
وخــائــضــن غ َ
الض ِار ِ
َ
يات هلا
مش ّ
مش ْوا إِىل ْ
احلر ِب ْ َ
ف إِ ْن ُقتِ ُلوا
وال غضاض َة يـ ْـوم ال ّط ِّ

إِ ّل بِـــأ ْد ُمـــ ٍع ثـ ْكــلــى شـ َّفــهــا األل ـ ُـم
ِ
نح ِرها ن ُْصب ع ْين ْيها ال ُّظبا ُ
الخ ُذ ُم
م ْن ْ
ِ
حرىال ُق ُل ِ
دحموا
الردى ْاز ُ
وبعلى ِو ْرد ّ
ّ
ِ
يض بِ
الهامات ت ْلتطِ ُم
واجها البِ ُ
َأ ْم ُ
المو َت فِيها والقنا ُأ ُجـ ُـم
فصار ُعوا ْ

هنْـ ًـضــا فم ْن بِ ُظباك ُْم هــا ُم ـ ُه ُف ِل َق ْت
مل ْ ُت ْب ِق ْأسيا ُف ُه ْم ِمنْك ُْم عىل ا ْب ِن ُت ًقى
ْــك صـ ِ
ــحــر ُم قــدْ وافــت َ
ـارخ ـ ًة
هــذا ا ُمل ّ

ِ
ِ
ـاصهــا
تنْعى إِل ـ ْيــك دمـــا ًء غ ـ َ
ـاب نـ ُ

لم إِ ْن مــا ُتــوا ِبــا فلقدْ
فــاحلـ ْـر ُب ت ْع ُ

علم
حتّى ُأ ِري ـ َقـ ْ
ـت ولـ ْـم ُيـ ْـر َفـ ْع لك ُْم ُ

ص ـ ْبـ ًـرا بِه ْيجا َء لـ ْـم ت ْث ُب ْت لها قــد ُم
ِ
األسي ُاف ال ِ
مم
اله ُ
مات َْت بِها منْ ُه ُم ْ

ُّ ُ ُ
تشر ْ
صاحب ْ
وف ّ
فت
العص ِر الطف
القصيدة السابعة :يا ِ
ِ
صاحب ْ ِ
فت
يا
العص ال ُّط ُف ُ
ترش ْ
وف ّ
ُــم الــعــزا فــبِــكـ ْـربــا نـــزل البال
لــك ُ

عــلــوي ٍ
ِ
ــة
ــــــر ٍة
فــبِــهــا
مــــصــــار ُع ِع ْ
ِّ

رت
ونــــو ْ
ـحــس ـ ْي ـ ُن ّ
لـ ّـمــا بِــهــا ن ــزل الـ ُ
ِ
رت
تصو ْ
ح ْي ُث الـ ّـشــهــاد ُة بِــالــدِّ مــاء ّ
ِمـ ـ ْن ِ
رت
أحــمــد بِــالــكــرامـ ِـة ُقـــدِّ ْ
آل ْ
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وبــا مــصـ ِ
ـار ُع ْ ِ
ِ
أصــحـ ٍ
ـاب وفـ ْـوا
خــر ْ

ــــم بِــبــســالـ ٍـة
ْم جـــاهـــدُ وا أ ْع
ُ
ــــداءه ْ

غلت
وأهـ ِـلـ ِـه م ْهما
ْ
الحس ْي ِن ْ
ُدون ُ
ِ ِ
عت
وجـ ُـســو ُمـ ُهـ ْـم قــدْ ُق ِّط ْ
بِــدمــائـ ِـهـ ْـم ُ
ولة خير الــمـ ِ
كوب ُط ٍ
رت
ـاحـ ِم س ّط ْ
ْ
ُ
ِ
رت
غسلت ُذ ُن ــو ًب ــا بِــالــدِّ مــاء تط ّه ْ
ْ
الج ِ
ول ـ ُه السعاد ُة فِــي ِ
دت
نان تخ ّل ْ
ّ

أجـــــاب د ْعــــوتــــ ُه وفـــــاز بِ ْ ِ
ـــنـــر ِه

ـدت
حـ ّتــى فـــدا ُه بِــنـ ْفـ ِـسـ ِـه ِح ـ ْيــن ْاهــتـ ْ

وس ِ
صد ُق ْوا وجــا ُد ْوا بِالنُّ ُف ِ
رخيص ًة

ِ ِ
وض ُجــوا
ـووا ْفوق ّ
حتّى هـ ْ
الصعيد ُ ِّ
ـــر إِ ْذ لــ ّبــى الــــنّــــداء بِــتــوبــة
حل ِّ
كـــا ُ
ِ
احلــيــاة عـ ِـزيــزهــا
ــــرا ِف
ق ــدْ ك ــان ُح ًّ
وكـــذا ُزهــــر ذلِـــك الــبــطـ ُـل ا ّل ِ
ـــذي
ٌْ

لـ ّـمــا دعــــا ُه الـ ِّـس ـ ْبـ ُ
ـدت
ـط فـ ْـرح ـ ُت ـ ُه بـ ْ

ِّ
ّ
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ِ
ِ
ِ
ـحــبـ ُه
ــــوار يــ ْق ــي نـ ْ
وســعــيــدٌ املــــ ْغ ُ
ـــت ي ــاب ــن ُمــم ٍ
ِ
ــد
ُمــتــســائ ًــا أوفـــ ْي ُ ْ
ّ

أتــت
ُمــتــل ـ ِّق ـ ًيــا عــنْــ ُه الـ ِّـســهــام كــمــا ْ

ِ
ــــــب ك ــأ ّن ــا
وإذا بِــــزوجــــتــــه هتِ ُّ

ـجــعــت بِــلــيـ ٍ
ِه ــي لــبــو ٌة ُفـ ِ
ـث عـ ِـريـ ِ
ـن

يــا عــمـ ُـرو يــا ول ــدي وأن ــت ُلِقلتِي

ِ
ُــــور بِ
ـــأحـــاك ال ــدُ ج ــى يــهـ ِـديــنِــي
ن ٌ

ـجــي ـب ـه ِ
هـــذي ِ
ّحت
الــجــنــا ُن تفت ْ
ُيـ ِ ُ ُ
وتـــواصـــلـــت أنـــارهـــا أ ْنــ ُت ــم ِ
ـت
ـــــوابـــــا
أمــامــي والــمــنِ ـ ّي ـ ُة ق ــدْ دنـ ْ
ْ
ْ ْ ُ
أ ْب ُ ُ
ُ
ً
زال ُجنادة
شهيدا ِب ِ
القصيدة الثامنة :وقضى ِ
الن ِ
ــور ِ
وقـــى شـ ِـهــيــدً ا بِ ــال ــنِ ـ ِ
وح صــارت ِعند ُح ِ
الع ِ
ين
ـزال ُجــنــاد ُة
والـــر ُ
ُ
قــالــت وق ــد ذب ــح ال ـ ُطــغــا ُة حبِيبها
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ـامـ ِـهــم بِـع ـهـ ِ
ِ ِلمـ ِ
ـود ِهـ ْـم ُم ْ
يت
ــذ ُأ ْعطِ ْ
ُ ُ

ِ
املــيــدان واغــضــب لِل ُهدى
هيا إىل

فــي حــدِّ ســيـ ٍ
ـف بِــالــردى مشح ِ
ون
ُ

ِ ِ
ـحــســيـ ِ
ـن ُديــونِــي
غــضـ ًبــا ُي ــوف ــي لــلـ ُ

حــق ِ
نــر احلــسـ ِ
ـــب
ـن عليك ٌّ
واج ٌ
ُ
خـــرج الـــ ُغـــام إىل ِ
الــق ِ
ــتــال كــأن ـ ُه
ُ
ــفــل صــغــر وهـــو غـــر م ـ ِ
طِ ٌ
ـراه ـ ٍـق
ُ ُ
ٌ
ِ
املـــيـــدان رضبــــ ُة ِ
فــاج ٍــر
نــالــتــ ُه يف
صاح الفتى والع ُنق يشخب بِ ِ
الدما
ُ
ُ
قــالــت وق ــد ِ
فــرحــت بِــمــقــتـ ِـلـ ِـه لقد
نــم يــا حبيبي هــانِــ ًئــا فــغــدً ا تــرى

قـــاتِـــل فــــإن ُمـــصـــابـــ ُه يــكـ ِـويــنــي

ســهــم وكــــأن ِ
ِ
مكين
غــيــر
الـــزنـــد
ُ
ٌ
ولــــ ُه ِمـــن األعــــــوا ِم تِــســ ُع ِســنــيـ ِ
ـن

تــتــســم بِــالِ
قـــســـوة لـــم ِ
ٍ
ِ
ــلــيــن
فـــي

ـح ــونِ ــي
ُأمـــــــا ُه يـــا ُأمـــــــا ُه قـــد ذب ـ ُ

أفــرحــتــنــي هـــذا الــــذي يـ ِ
ـرضــيــنِــي
ُ

ُأم الــحــســيـ ِ
ـن حــنِــي ـنُــهــا كحنِينِي

القصيدة التاسعةْ :إن َت ُكن َجاز َعا َل َها أو َص ُب َ
ورا
ِ
إ ْن َت ـ ُكــن َج ـ ِ
َف ـ َل ـ َيــالِــيـ َ
ـورا
ــورا
ـك ُحــكـ ُـم ـ َهــا أ ْن َت ـ ُ
ـج ـ َ
ـاز َع ــا َلَـــا أو َصــ ُب َ
ــــاش ِ
يــــو ُم َع ُ
ــــور الــــذي َقـــد َأرانــــا

َيــــو َم َح ـ َّفــت بــابـ ِ
ـن ال ـنَــبِـ ِّـي ِر َج ٌ
ــــال

ـف َحــتــى َكـ َـســا
ـــر ْت بــال ـ َطـ ِّ
َمـــا تَـــ َع َّ
مل تَــعــ ُثــر أقـــدَ ا ُمـــهـــا َيـــــو َم أمـ َـســى
بــقــلـ ٍ
ـوهــا
ـــأس َيــدعـ َ
َّـــا الـــ َب ُ
ـوب كَـــأن َ
َعـ ِـش ـ ُقــوا الـــ َغـــا َد َة الــتِــي َ
أنش َقت ُهم

ـــا َو َغـــابـــوا ُبــــدُ ورا
ــجــ َثــوا ُ
َف َ
أنـــج َ

ك َّ
عـــاشـــورا
ُـــــل َيــــــو ٍم ُمـــصـــا ُبـــ ُه
َ

ـأس ــا َوخــيــرا
َيــم ـ َلــئــو َن الــــــدُ رو َع َب ـ َ

الخ ِ
َها الل ُه في ُ
لد ُسندُ َسا َو َح ِريرا
َقـــدَ م الــمـ ِ
ـوت فِــي الـنُــفـ ِ
ـوس ُعثورا
ُ َ
ِ
ـخــطـ ِ
بِــ َقــر ِع الـ ُ
ـورا
ـوب ُكــونــي ُصــخـ َ
ِم ــن َش َ
ـار َعــبِــيــرا
ـــــذا ُه ال ـنَــق ـ َع الـ ُـمــثـ َ
ـحــورا
ــــووا َأ ْجــ ُبــا َو َغ ـ ُ
ـاض ــوا ُبـ ُ
َو َه َ
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ِ
ــــر َّم ٍ
ــســ َلــتــ ُه
ــــل َغ َّ
مــــن َصيــــــ ٍع ُم َ

ــــرى كَــ َّفــنَــتــ ُه
ـــــرى يف الــــ َث َ
َو ُمـــــ َع ّ
ُــــل و ٍ
َعـــ َّفـــر ُ ِ
جـــه
الـــــر ُب مــن ـ ُهــم ك َّ َ
َ

ــورا
ِم ــن ِد َمـــــا ُه الــســيـ ُ
ـوف َمـــاء َطــ ُه َ

المست َِثيرا
ـح ـ ُ
ُأ ُّمــــ ُه ال ـ َ
ـرب َنــقـ َعــهــا ُ
ـدر فِــي الــدُ َجــى َأ ْن ُينِ َيرا
َع ـ َّلـ َـم ال ـ َبـ َ

ٌ
الرجال عصابة
القصيدة العاشرة :صحبته من خير
ِ
ِ
والمصحوب
الصحب
غر فطاب
الرجال عصاب ٌة
صحبته من خير
ُ
ُ
َّ
ِ
ـب
آســــاد مــلــحــمـ ٍـة ضــراغــم غــابـ ٍـة
هـــم بــنــازلــة الــوغــى تــرحــيـ ُ
ُ
ٍ
ُ
وحـــروب
وقــائــع
حرب كم بهم قامت على أهــل الــنــفــاق
أبطال
ُ
ٌ
منهم زهير زاخــر األفــعـ ِ
ـال يت
ُ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وأتــى المساء وقد تجهم وجه ُه

عصيب
والــيــوم محتشد البالء
ُ

فــأبــت نفوسهم األب ـ ّيــة عند ذا

أن يــتــركــوه مــع الــعــدا ويئيبوا

ونجوا أهل بي
قال اذهبوا وانجوا
ّ
م ــاذا يــقــول لنا الـــورى ونقوله

إنــــا تــركــنــا شــيــخــنــا وإمــامــنــا

المطلوب
وحـــدي أنــا
تــي إنــي
ُ
ْ

مجيب
يجيب
لهم ومــن عـنّــا
ُ
ُ
مقروب
بين العدى وحسا ُمنا
ُ

فبحت أ ّيــا ُمــ ُه
فالعيش بــعــدك ّ

مرغوب
والموت فيك مح ّبب
ُ

زمر العدى
وبدا الصباح فاقبلت ُ

نحو الحسين لها الضالل حبيب

بــاتــوا وب ــات أمــامــهــم مــا بينهم
فتقدم األنــصــار لــأقــران مس
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ـب
بــعــه ب ــري ـ ٌـر
ومــســلــم وحــبــيـ ُ
ٌ

يـــأبـــون يــبــقــوا وآل نــب ـ ّيــهــم

ـب
ولــهــم
دوي حــولــه ونــحــيـ ُ
ُّ
رعــة وللحرب الــعــوان شبوب

تريب
كـ ُّـل على وجــه الصعيد
ُ

ٍ
بأوجه
أنفاستقبلواضربالسيوف

حتى هــووا فوق الصعيد كأنّهم

تنوب
غـــراء عــن ُزهــر النجوم
ُ
ّ
ـــوب
تــم فــي الــدمــاء ُر ُس ُ
ـار ٍّ
أقــمـ ُ

ّ
الشعبي
الشعر
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1عفنا اديارنا لجلك واهلنه

عفنا اديـــارنـــا لجلك واهلنه

العيش الما يلذ بعدك وهالنه

المنايا الهن قصدناهن واهلنه

دونـــك كالشهد عــدنــه المن ّيه

والحر
 .2بالطف لهيب الشمس
ّ

والحر
بالطف لهيب الشمس
ّ
والحر
وهــال وحبيب الليث
ّ

 .3يبو اليمه شرف حبك شملنا

والحر
ذاب اوســـال دم العبد
ّ

هووا مثل النجوم اعلى الوط ّيه

يبو اليمه شــرف حبك شملنا

اشكتبنا على القلب تدري شملنا

وحــق ربــي الــذي جامع شملنا

للموتمانعوفكيبنحاميالحم ّيه

 .4على األحباب دمعي فاض وجره
على األحباب دمعي فاض وجره
الدهر عمله عملها اوياي وجره

عليهم بالقلب نــيــران وجــره
أخــذ مني األحــبــة او قطع ب ّيه
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 .5الفزع يهل الوفى عليه تراكم

الــفــزع يهل الــوفــى عليه تراكم

حين على الــثــرى نمتوا تراكم

اصــبــر كــيــف وعــيــونــي تــراكــم

گــتــل كلكم يــفــرســان الحم ّيه

 .6تناخت والثلث تنعام منها

تــنــاخــت وال ــث ــل ــث تــنــعــام منها

ت ــم ــوت ويـــــاك كــلــهــا فــــرد منها

ْ
اشنقل للناس لــو هـ ْـي تقول منها

االجـــت وحــســيــن تــم بالغاضر ّية

والحر
السجاد
 .7وحق أنصار أبو
ّ
ّ
واحلــر
ـجــاد
وحــق أنــصــار أبــو الــسـ ّ
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

واحلــر
رغــم املـــوت رغــم العطش
ّ

والحـر
 .8بالطف من لهيب الحرب
ّ
بــالــطــف مــن هلــيــب احلـــرب واحل ـ ّـر
واحلــــر
ســعــيــد أو زهــــر الــلــيــث
ّ

فــــدوا أرواحــــهــــم البــــن الــزك ـ ّيــة
والــحــر
ســـال اوذاب دم الــعــبــد
ّ

هـــووا مثل الــنــجــوم اعــلــه الوط ّيه

توب الذب ِْح َلحسين ِمنْصار (انولد)
َ .9م ْك ِ
َمك ِ
ْتوب الذبِ ْح َلسني ِمنْصار(انولد)
إلك َيسني عوانَه ِ
ومن َْصار (منا انصار)
َّ
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انــعــرف بالغاضرية العبد والــحـ ّـر

مايحصل ِ
ِ
ومن َْصار(ماصار)
وم ْثلآال َمه ِ َ
ِحــبــيـ ِ
ـب يصيح مــا ْتـ ِـهـ ْـمــنــا المن ّيه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

ُ .1كو َم ْن يا َب ِ
نات حسين َخ ْلنا ْنودِّع الوالي
كُومن يا ب ِ
نات حسني َخ ْلنا نْو ِّدع الوايل
َ ْ َ

والسهر والنُّوح هذا اليو ْم ِي ْحاللي
ُح ْزني
ْ

ياسكْنة دكُومي وياي جيبي ِ
ِ
بيدجِ ر َق َّيه
َ
َ

بوجن ِمنِّي راح ايروح ِ
مامنَّه بعد َج َّيه
َ
َأ ِ ْ

ا ْب ُن امي واخويه ْاهنا يو ِّدع عيلتَه َك َبايل

طشج َّف ْتماكو ٍ
قطرةام َّيه
ْشفا َفها ْم ِنال َع ْ َ

َق ْل َبه ها ْل ِص َفه َمليان ْجروح وه ُظم عاألحباب

صاروا ِك ْل ُهما ْمطاعنيوابلحظة ِص َفوا ِغ َّياب

للحر ْب والگوم مابي ُهم والرحمة
ْ
رايح ُ
ِِ
يت اعيو ْن ُهم تِ ْع َمه
ابوسط عينه ِر ْ
شف ْت د ْم َعة َ
عباس واألكبر والقاسم وعاألَصحاب
على ْ

راح لكل جسدْ ِمنْهم ِيمسح دمه ِ
ويش َّمه
ْ
ْ َ َّ
َ َ

عمي زينب فدوه الِچ عُ مري وحياتي
ِّ .2

ِ
ِ
خادمچ وارضى بمماتي
عمي زينب
عمه زينب فدوه الچ ُعمري وحياتي ِّ
ِّ
عــمــي زيــنــب بــالـ ِ
ـخ ـ َيــم مــر َتــاحــه َبــاتــي
ِّ

ِ
عمي زينب مو َش ِه ْم ِك ْل َم ْن نِساكم
عمي زينب انه ْ
واصحابي فداكُم ِّ
ِّ
ِ
ف لِــواكــم
عـ ِّـمــي زيــنــب فــو ْگ ـنَــه
يـــرفـــر ْ

بـــن مظاهر جاوبته عــمــي يــا خــيـ ِـر الم ِ
جــاوبــتــه يــا حــبــيـ ِ
ناصر
ُ
ِّ
ـب ِ ُ
ِ
ِ
هـــادر
ــوجــنَــه
ــــع َعــ ْل ْ
جــاوبــتــه والــــدم ْ

ـت وعـ ِـز ْم َجم َعك
عمي انـ َ
جــاوبــتــه َش ـ َكـ ِـر المعبود َسع َيك جاوبته ِّ
جـــاوبـــتـــه أ ِّم ِ
ــــــي الــــزهــــره تــش ـ ْف ـ َعــك
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 .3يجري د َم َعه والله ُمو َ
المصيبة
سهله ُ
جيــري د َم َعه واهلل ُمــو سه َله ا ُملصيبة

يجري دمـعــه عـ ِ
ـاشـ ِـق مــفـ ِ
ـار ْق ح َبي َبه
َ َ

صــوب ِ
ِ
الغريبه
يجري د َم ـ َعــه يلتِ ِف ْت

ِيق ْلها ِزيــنــب عالنَّ َهر مــا َتــوا ظِمايا

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ِ
اصحايب َضحايا
راحـ َـو َ
ِيق ْلها ِزينب َ
ِيق ْلها ِزيــنــب ا ْتــجــهــزي بـ ِ
ـاكــر ِسبايا
َ ِّ
ِ
مـــايل ِ
ـارضيــه مالي ِ
لــيــوث الــغـ ِ
ناص ْر َصر ْعى ِكلكُم عالوطِ َّيه
نــــاص يــا
ْ
ِ
ناصر وح ِ
مالي ِ
هالمس َّيه
ــدي بالطف
ْ ْ
ِ ِ
ِ
ـن ِ
وه ـ ِ
ويــن ا ْملـ ِـعــن ِيــنـ ِ
ِ
ـر
ـال وحبيب
المعين نافع ْ
حسني الغ ْ
ريب ويـ ِ ْ
ويـ ِ
الم ِعين اناديكُم هـ ْـل ِمــن ُمجيب
ـن ْ
هل ِ
احش ْمكُم َي ِ
الغريب ِّ
الح ِم َّيه
الغريب وحدي بسوحِ الغارضيه انه
انه
ْ
ْ
انــه الــغــريــب مــن يــنـ ِ
ـصـ ِـر ِ
ابـــن الزكيه
ْ

 .4ما صار في األنصار مثل حبيب معلوم
ما صار يف األنصار مثل حبيب معلوم

جسمه مجدل في الثرى مخضب بالدموم

ويويص عىل مسلم جياهد عن املظلوم

يقله يا مسلم الله الله في هالغريب

 .5وحبيب واقف من ورا خدر المصونة
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وحبيب واقف من ورا خدر املصونة

وس ـ ّلــم عليها بــالــوقــار والسكينة

ور َّدت سالمه زينب بعربه هتونه

ونــادت هال باللي لقانا اليوم خ َّيال

ظلت هتل دموعها وتصيح يا حبيب

ياهل الحمية الله الله في هالغريب

قلها يا بنت اهلاشمية قلبك يطيب

الــديــار واألوالد عفناها واألمــوال

ســمــعــهــا وبــعــد مـــا كــمــل ســامــه

وذب الــعــمــامــة
انــتــخــى قــدامــهــا ِّ

متـــرغ عـــاألرض يمها َّملــن نِـ ْ
ـخـ ِـو َتــه
َّ

دون حــســيــن أم ــوت ــن ألـــف مــوتــه

نــــادت ي ــا ه ــا ب ــراع ــي الــشــهــامــة
أنــــا قـــــدوة لــبــو الــيــمــة واخ ــوت ــه

وهـــا بــالــيــرهــب الـــعـــدوان عزمه
عــلــى الـــعـــدوان لخليها مظلمة

 .6اتناول العلم حبيب العلم من ك ّفه الشف ّيه
اتناول العلم حبيب العلم من ك ّفه الشف ّيه

اوه ـ ّـزه ابيمنه اوگــال ظامي المن ّية

ذروا عظامي باهلواء اوتايل انرشوين
او ّ

سبعين م ـ ّـرة هالفعل يــجــري عليه

واهلل يــابــن بنت النبي لوگ ّطعوين

 .7وگف ودموع عينه اتهمل من دم
وگــف ودمـــوع عينه اهتــمــل مــن دم

بالسيف والخطي او بالنار احرگوني

اومــن عظم المصيبه ايصارع الهم

نــــــاده يــــا حــبــيــب اهنــــــدم حــيــي

اوذايـــــب م ــن ألـــم فــگــدك دليلي

هنـــــاري صــــار بـــعـــدك مــثــل لييل

السبب هالكون كله ابعيني أظلم

يــا راعـــي الــوفــا يــا شــيــخ االنــصــار

يــلــعــفــت األهــــل لــجــلــي ولــديــار

إگـــعـــد هــــا آنـــــه ظــلــيــت حمــتــار

وحياتي بعد عينك غــدت كالسم
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 .8إجاه احسين شافه ودمه مسفوح
إجاه احسين شافه ودمه مسفوح

جــذب ونــه ومنه راحــت الــروح

 .9أوصيك يا عمي بالحسين

وعاين بيرقه على االرض مطروح
بعد عنه ودمـــع العين منشور

أوص ــي ــك ي ــا عــمــي بالحسين

انـــصـــاره واهــــل بــيــتــه قليلين

خــايــفــة مـــن هــجــمــت الــبــيــن

على الع ّباس يا عمي والحسين

 .10و ّدع العيلة حبيب ودمعه بخده يسيل

صاح بيهم وداعة الباري ترى حان الرحيل

و ّدع العيلة حبيب ودمعه بخده يسيل

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وانه يبني ارد اروح كربالء الليلة رسيع

 .11أويلي من گرب حتفه او تدانه
أويلي من گرب حتفه او تدانه

بطلب طلوب المفاخر وبشتري فيها وببيع
او صــابــوه الــعــده ابگلبه ابزانه

هــوه وابــن النبي انهدت اركانه

وطاح البيرق المنصور كل دور

شبح عينه او عــج الخيل ثاير

او دمه يسفح اعله األرض فاير

او گلبه امن العطش والطعن طاير

لما رفرفت روحه او ظل معفور

دون احسين بذلوا ذيك األرواح

اويلي او گضوا كلهم فرد مصباح

او تم احسين مفرد يصفگ الراح

عگبهم ويل گلبي او تهمل العين

 .12دون احسين بذلوا ذيك األرواح
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هــووا كلهم يويلي على الوطيه

او صــارت هــدف لسهام المنيه

اراضيهم بگت وحشه وخليه

اظلمت عگب البدور المزهرين

 .13ليش يا عابس يمسلم يحبيب
ليش يــا عابس يمسلم يحبيب

ليش اناديكم وال أسمع مجيب

 .14هاشم شدوا اعلى الخيل

ليش يا خوتي تخلوني غريب
وبيه حاطت خيلها وفرسانها

هــاشــم شــــدوا اعــلــى الــخــيــل

وتـــــــو ّلـــــــمـــــــوا لــــلــــغــــارة

الكـــــن عـــنـــد ابـــــو الــســجــاد

راحـــــــت تـــشـــكـــي انــــصــــاره

راحـــــــــت لــــعــــد صـــيـــوانـــه

وكـــلـــهـــا اوقــــفــــت جـــدامـــه

ح ــب ــي ــب الـــلـــيـــث ج ــادم ــه ــا

وبـــــيـــــمـــــنـــــاه صـــمـــصـــامـــه

شـــــي قــــامــــت تـــحـــب ايـــــده

وشـــي طــاحــت عــلــى اجــدامــه

الكـــــــــن الـــــهـــــضـــــم وســـــم

بــــيــــهــــا واعـــــتـــــاهـــــم هــم

قـــــــــام الـــــبـــــطـــــل ي ــت ــك ــل ــم

حــبــيــب او مــــن كـــثـــر هــمــه

تـــســـــــعـــر بـــالـــقـــلـــــــب نـــــــــــاره
يـــقـــلـــه والــــــدمــــــوع اتــســيــل

يـــــــا عــــــزنــــــه ويــــوالــــيــــنــــه

طـــــ ّلـــــقـــــنـــــه حــــايــــلــــنــــه

وعـــفـــنـــه اديـــــارنـــــه وجــيــنــه

كـــــــل األهـــــــــــل عـــفـــنـــاهـــا

لـــعـــيـــونـــك يـــبـــو اســكــيــنــه
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نــــريــــد انـــــمـــــوت جـــدامـــك

ونــــحــــافــــظ عـــلـــى خــيــامــك

هـــــــاي ســـــيـــــوف خــــدامــــك

بـــيـــهـــا ابــــعــــونــــة الــــبــــاري

يـــعـــلـــــــه الــــديـــــــــن شـــــــــــنـــيـــاره

 .15طلعت زينب اونادت

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

طـــلـــعـــت زيــــنــــب اونـــــــادت

او مــن عــدهــا الــدمــع سكاب

يـــــا هـــــي آنـــــــه تـــعـــرفـــونـــي

يـــفـــرســـان الـــحـــرب يــطــيــاب

آنـــــــــه الــــــطــــــاهــــــرة أمـــــي

وبـــــوي عــلــي داحـــــي الــبــاب

م ــان ــي امـــعـــوده اع ــل ــى الـــذل

اوالنــــــي لــلــهــضــيــمــة احــمــل

خـــواتـــي ال ــل ــي دمــعــهــا ايــهــل

تـــــراهـــــي ابـــــذمـــــة الــــبــــاري

او ذمـــمـــكـــــــم يـــــــا ضــيــاغــمــهــا

 .16زينب إجت يم احسين

زيـــنـــب إجـــــت يــــم احــســيــن

تـــــمـــــشـــــي او تـــعـــثـــر

تــقــ ّلــه اتــــحــــارب الـــعـــدوان

نــــيــــتــــك لــــــو تـــســـالـــمـــهـــا

قــــالــــتــــلــــه يـــــنـــــور الـــعـــيـــن

وانــــصــــارك يــخــويــه اشــلــون

هــــــــم اعــــــرفــــــت نــيــتــهــم
ّ

لـــو صــــار الـــزحـــف بــالــكــون

اخـــــــاف ابـــســـاعـــة الــــشــــدّ ة
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وانـــتـــه اعـــلـــم يــبــو الــســجــاد

يــــا مـــظـــلـــوم بـــيـــك اتـــخـــون
مـــــر الـــــمـــــوت مـــــا يــــنــــراد

وهــــم عـــدهـــم حــــرم واوالد

وخــافــن مــن تــشــوف الــمــوت

مــــــا تـــــرضـــــى تــيــتــمـــــهــــــــــــــا
قـــالـــلـــهـــا اخـــطـــبـــت بــيــهــم

بـــــس حـــطـــيـــت بــضــعــونــي

والــــهــــم ّ
رخــــصــــت يــخــتــي

اومـــــــا رضــــيــــوا يــعــوفــونــي

لـــجـــلـــي عـــــافـــــوا الـــدنـــيـــا

او نـــيـــتـــهـــم يــــواســــونــــي

وانـــــصـــــاري يــــنــــور الــعــيــن

اهــــل ديــــن ّاوفــــــا اوطــيــبــيــن

دونــــي او دون هــــذا الــديــن

تــــــود اعـــــــــداي الــــــف مـــرة

ت ــح ـــ ــي ــي ــه ــا او تــخــذمـــــهـــــــــــا

وصل للمعاره
 .17تعنّه احسين ّ

وصـــل للمعاره
تعنّه احسين
ّ
وتوسف على انصاره
جذب حسره ّ

غده يعتب عليهم بقلب مهموم
تخلوني وحــيــدا بــيــن هالقوم

 .18وقف ما بينهم والدمع ّ
سكاب
وقــف ما بينهم والدمع سكّاب

يصير اعتب وأنا أدري ما من أعتاب

لــقــاهــه امــطــرحــه دمـــه يتجاره
غــده يعتب عليه بدمع مــن دم
يطيب الكم يفرسان الوغى النوم
وجــيــش اعــــداي لــلــغــارة تـ ّـؤلــم
يــنــادي هــاي تاليكم ياألحباب
وعند الموت كل شي موش ميسور
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 .19حبيب تريد من عندي وص ّيه
حبيب تريد مــن عندي وص ّيه

أوصــ ّيــك ابــغــريــب الغاضرية

حر األرض
 .20غدوا هذا اعلى ّ

هــذا حسين عـنّــه ال تكصرون

حــر األرض
غـــدوا هــذا اعــلــى ّ

اوذاك ايعالج او دم منحره ايفوح

إذا يعتب عليهم بقلب مالوم

يطيب الكم يفرسان الوغى النوم

وهذا من الطعن ما بقت بيه روح

وتخلوني وحــيــد بين هالقوم

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ـي المن ّيه
اشــبــيــدي حــالــت اعــلـ َّ

اشلون عيونكم يهل الوفا تنام
قامت تضطرب عالگاع األجسام

 .21بعد هيهات دهري بيكم يعود
بعد هيهات دهــري بيكم يعود

وتــرد اكفوف أبو فاضل للزنود

وذاك من الضرب جسمه تخذم

وكـــل مــنــهــم لــعــد قــتــلــي تقدم

وتسمعون الحرم الجت بالخيام
ورادت تنهض لــوال المحتم

ورد اشيل راســي بيكم اردود
وتتاليم النوب اجــروح األكبر

الليلة السابعة

العباس بن أمير املؤمنين
ّ

L

المجلس ّ
األول
القصيدة
ُأمـــاه َخــر َع َلى ال ـ ُفــر ِ
ات لِ َو ِائي
َ
َّ ُ َّ
ُأ َّمــــا ُه َيــا ُأ َّم ال ـ َبــنِــيـ ِ
ـضــنِــي
ـن َأ َمـ َّ
ِ
ِ
يع لِ َم ْص َر ِعي
َل ْهفي َع َل ْيه َو َقدْ ُأ ِر َ
ُأمــاه َليت َِك ُكن ِ
نازتِي
ْت ِعنْدَ َج َ
َّ ُ ْ
َيدْ ُعو ك ََس ْر َت ال َّظ ْه َر من ِّْي َيا َأ ِخي
ِ
ـسـ َـو ُة َما َج َرى
َما َهدَّ ني َيا ُأ ُّم َقـ ْ
ُأ َّمــا ُه َوالـ َّـز ْهـ َـرا ُء َتنْدُ ُب َم ْص َر ِعي
َل ْم َأن َْس َل َّما َأ ْن َه َو ْي ُت َع َلى ال َّث َرى
اس َيا َو َل ِدي ُقتِ ْل َت َو َل ْم ت َُذ ْق
َع َّب ُ
َف َص َر ْخ ُت َأ ْد ِركْنِي ُأ َخ َّي َف َجا َءنِي

ان تَست َِع ِ
نَــار ِ
ران َب ْي َن َج َو ِار ِحي
ْ
َ
و َل ًظى ي ُش ِ
استِ َغا َث ِة َز ْين ٍ
َب
َ ُّ
َ
ب م َن ْ
ُأ َّمـــا ُه َمــا َفـ َعـ َـل ال َع ُمو ُد بِ َها َمتِي

َو َه َو ْي ُت َم ْخ ُضو ًبا بِ َف ْي ِ
ض ِد َم ِائي
الح ِ
َحـ ُ
سين َو َقــدْ َجثا بِ َإز ِائي
ـال ُ
ســال َأدمــعــه َعـ َلــى َأ ْشـ ِ
ـائــي
َف َــأ َ ْ ُ َ ُ
َو ُح َسي ُن َيـ ْـمـ ُـز ُج َد ْمـ َعـ ُه بِ ِد َم ِائي
ِ
ــو ُت َع َز ِائي
َقــدْ َهدَّ ني َيا ُأ ُّم َص ْ
َلـ ِ
ـت لِس ّيد ّ
الشهداء
ـك ـ ْن َب ـ َك ـ ْيـ ُ
ـائـ ِـه وبــكـ ِ
و َتــنُ ــوح ب ـي ـن ب ـ َكـ ِ
ـائــي
َُ
ُ َ ْ َ ُ
َ
َنــدْ َب ال َبت ِ
ُول َي ُف ُّت فِي َأ ْح َش ِائي

يب الن َِّائي
اسـ ْيـ َ
ـت ال َغ ِر َ
َمــا ًء َفـ َـو َ
يعدُ و ويع ُثر فِي َشجى وبك ِ
َاء
ً َُ
َْ
ََْ ُ
الح َس ِ
ين َو َنــدْ َب ـ ُة الـ َّـز ْهـ َـر ِاء
ُحـ ْـز ُن ُ
ـن َأ ْشـبـ ِـلــهــا لِــبــر ِد الــمـ ِ
ِ
ـاء
َ
َو َحــنــيـ ِ ُ َ َ ْ
بِـ َـأ َشــدَّ ِمـ ْن ُح ْزنِي لِ َقت ِْل ِس َق ِائي
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(شعبي)
خويه يبو الغرية يالكافل اضعوين

عگبك يبعد الروح عدواني يسبوني

گــوم ارف ــع الــرايــة ال تبقى مرم ّيه

ضعن اليتامى اهناك ينطر محام ّيه

ظ ّليت أج ــري آه ــات ّملــن يــنــادوين

وين البطل ع ّباس تهمل دمه عيوني

لــطــفــال والــرضــعــان منتظرة املـ ّيــه
جيتك واريد انخاك رد للخيم و ّياي

كلهم يراعي الجود عنّك ينشدوني
شو ما تر ّد اجواب يااغلى من عيناي

ماريد أظل هاليوم وحدي بقهر دنياي

متنطرين اعـــداي بــاچــر يأسروني

أنــت وأبــو اسكينه ماظن حترضوين

لمن شمر بالسوط يضربني بمتوني

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

(أبو ّ
ذية)
سهم جــودك گطع بينه وعينك

يخويه من الخيم أنضر وعينك

وأريــد جفوفي او ّديلك وعينك

وبــدل عينك اخــذ عيني هد ّيه

المصيبة

ِ
ولرسولِ ِه وألَ ِ
السالم َع َل َ
مير
طيع لله
الم ُ
ُ
يك أ َّيها ال َعبـدُ الصال ِح ُ
ّ
عليك ورحم ُة ِ
ِ
والح ِ
الله َوبركا ُت ُه
السالم
والح َسن
المؤمنين
ُ
َ
َ َ َ َ
سـينّ ،
ومغفر ُته ورضوا ُنه ،وعلى ر ِ
وحك و َبدَ نِ َك.
ُ
َ َ ُ
ُ
خاصة عند أمير المؤمنين وعند اإلمام
كانت للع ّباس  Qمنزلة ّ

الحسين وعند الس ّيدة زينب  ،Oوفي اآلخرة له منزلة يغبطه عليها
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جميع ّ
عمي
الشهداء ،كما يع ّبر اإلمام زين العابدين  :Qرحم الله ّ

الع ّباس ،فقد آثر وأبلى وفدى أخاه الحسين بنفسه حتّى ُقطِ َعت يداه،
ّ
لعمي الع ّباس منزلة يوم القيامة ،يغبطه عليها جميع ّ
الشهداء
وإن ّ
والصدّ يقين.

كيف ال يكون كذلك؟ وهو الموصى من والده أمير المؤمنين بأن

يفدي الحسي َن بنفسه ،وأن يكون الكافل لزينب  .Oكيف ال يكون

كذلك ،وهو الموصى من موالتنا أ ّم البنين بكفالة زينب ...O

لما دنت الوفاة من أمير المؤمنين  Qراح يوصي بوصاياه،
نعمّ ،

بني،
ثم نادى ولده الع ّباس ّ :Q
أوصى الحسن ،أوصى الحسينّ ...
إلي ،أخذ يمين الحوراء في يمين
إلي ّ
ثم صاح :بن ّية زينب ّ
إليّ ،
إلي ّ
ّ

بني ع ّباس ،هذه وديعتي عندك.
ثم التفت إليه ،وقالّ :
الع ّباسّ ،
(لحن :لفى عاشور ،تغريد حزين ،يا جبريل نترجاك)

خل عينك على زينب

لو نزلت طفوف حسين
أمانة يبني يا ع ّباس

خليها بجفون العين

حيدر يوصي الع ّباس

وجفنه بمدمعه سايل

الوديعة بشيمتك يبني

خلها يا أبو فاضل
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وصيتك
أمانة بيها ّ

وانت لزينب الكافل

كفو انت بيوم الطف
يبو الغيره ِ
أع ْر َفك زين

يگله زينب بعيني وبالطف ليها انا خ ّيال
أخ ّليها برموش العين

وما ينشاف اليها خيال

أموت آنه إذا خيتي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

عالخدين دمعها سال
ما دام النفس ب ّيه

أفديها بچفوف وعين

وكأنّي بزينب ،يدها في يد الع ّباس!
يگلها

ِّقري العين يا زينب

سبع الگنطرة موجود

بالطف كافلك انه

وحق حيدر انا الموعود
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أسگي الماي لالطفال

العلم بيدي وبيدي الجود

لكن يختي اعذريني

لو منّي انگطع چ ّفين

حاضرا
لكن لهف نفسي للع ّباس! يا أمير المؤمنين ،ليتك كنت
ً

لما رأى كثرة القتلى من أهله،
يوم العاشر من المحرم!كأنّي بالع ّباس ّ
وقد استشهد األصحاب واإلخــوة واألبناء ،وبقي الحسين

Q

وحيدً ا ،ال ناصر له وال معين ،واألطفال تنادي :العطش العطش ،ما

تحمل صراخهم! تقدّ م من أخيه الحسين  ،Qيستأذنه في النزول
ّ

ألح عليه بأن يسمح له بالبراز ،واإلمام الحسين Q
إلى الميدانّ ،

تفرق عسكري! ولكن
يجيبه :أخي ،أنت صاحب لوائي ،إذا مضيت ّ

أمام إصرار الع ّباس ،أجابه اإلمام الحسين  :Qإن كان ال بدّ من
النزول ،فاطلب لهؤالء األطفال ً
قليل من الماء.
ركب الع ّباس

Q

فرسه ،حمل القربة ،وقصد نحو الفرات،

فأحاط به من كانوا موكلين بالفرات ورموه بالنبال ،فحمل عليهم

الع ّباس وقتل منهم مقتلة عظيمة ،ذ ّكــرهــم بحمالت أبيه أمير
ثم دخل الماء ،مدّ يده إلى الماء،
وفرقهم عن الماءّ ،
المؤمنين ّ ،Q
أحس ببرودة الماء ،تذكّر عطش أخيه الحسين ،رمى الماء من يده،
لما ّ
ّ

وجعل يقول:

ِ
ِ
بــعــد احل ــس ـ ِ
كـــنـــت أو تــكــونــي
ـن هــوين وبـــــعـــــدَ ُه ال
نــفــس ِمـــن
ي ــا
ُ
ِ
حــــســــن ِ
ــــنــــون وتــــشــــربــــيــــ َن بـــــــــار َد ال ــم ــع ــي ـ ِ
ـن
وار ُد ا َمل
هــــــذا
ٌ
ـــــعـــــال ديــنــي وال فِ
َـــلـــلـــه مــــا هـــــذا فِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
الــيــقــيــن
صــــــــادق
ـــــعـــــال
ت
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ثم مأل القربة ،وخرج من المشرعة ،فاستقبلته الكتائب ،وصاح
ّ

ثم حمل عمر بن سعد ،وقال :ويلكم
ابن سعد :اقطعوا عليه طريقهّ ،

ارشقوا القربة بالنبل؛ فوالله ،لئن وصل الماء إلى مخ ّيم الحسين
ألفناكم عن آخركم؛ فتكاثروا عليه ،وأحاطوا به من ّ
كل جانب ،فجعل
يحاربهم محاربة األبطال ،وهو يقول:
ـــو ُت َز َقــا
ـــو َت إِ َذا ا َمل ْ
ــــب ا َمل ْ
ال َأ ْر َه ُ

َن ْف ِس لِ ِس ْب ِط ا ُمل ْص َط َفى ال ُّط ْه ِر ِو َقا

حتَّى ُأوارى فِــي المصالِ ِ
يت لِ َقا
َ َ
َ
َ َ
الس َقا
إِنِّـــي َأنَـــا الــعـ ّبــاس َأ ْغــــدُ وا بِ ِّ

ــــاف َ
ــــو َم الـ ُـمـ ْلـ َتـ َقــى
َوال َأ َخ ُ
الــش َّــر َي ْ

فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة ،وأعانه حكيم بن الطفيل،

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

فضربه على يمينه فبراها ،فأخذ السيف بشماله ،وهو يرتجز ويقول:
واهللِ إِ ْن َقـــ َطـــعـــتُـــم ي ِ
ــمــيــنِــي
ْ ُ َ
ــــــادق الــي ِ
و َعــــــن إِمـــــــا ٍم ص ِ
ــق ِ
ــن
َ
َ
َ
ْ َ

إِنِّــــي ُأح ِ
ـــامـــي َأ َبـــــدً ا َعــــ ْن ِديــنِــي
َ
ـل الــنَّــبِــي الــ َّط ِ
ــاه ِ
ــر األَ ِم ــي ـ ِ
ـج ـ ِ
ـن
َن ـ ْ
ِّ

فقاتل حتّى ض ُعف عن القتال ،فكمن له الحكيم بن الطفيل من

وراء نخلة ،فضربه على شماله ،فقال:

ِ
بـــرحـــمـــة الـــجـــ ّب ِ
ْـــــي ِمــــ َن الــكُــ َّف ِ
ـــار
ــار واس ــت ــب ــش ــري
َيـــا َنـ ـ ْف ـ ُ
ـس َل َت َ ْ
َ ِ
ِ
الـــنـــار
حـــــر
رب
قـــد قــطــعــوا بــبــغـ ِـيــهــم يــســاري
فـــأصـــلـــهـــم يــــا ُّ
َّ

فحمل القربة بأسنانهّ ،
همه أن يوصل الماء إلى المخ ّيم ،بينما
وكل ّ
ثم جاء سهم آخر
هو كذلك جاء سهم فأصاب القربة و ُأريق ماؤهاّ ،
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فأصاب صدره ،ووقع آخر في عينه فأطفأها ،وبينما الع ّباس كذلك ،ال

حائرا ،وإذا بلعين
يدان يقاتل بهما ،وال ماء يأتي به إلى المخيم ،وقف ً

يضربه بعمود على رأسه ،فيفلق هامته،وسقط إلى األرض مناد ًيا :أخي

أبا عبد الله ،أدركني!

تعنّه امــن اخليم للعلگمي احسني

يصيح ابصوت يعضيدي اوگعت وين

بعد ما شــوف دريب يا ضــوه العني

يخويه الــكــون كله ابعيني اظلم

خي ــوي ــه ابــيــاكــر ط ــاح ــن زنــــودك

يخويه العلم ويــنــه ّاويـــن جــودك

يــبــو فــاضــل زمــــاين هـــم يــعــودك

او شملي الــلــي تشتت بيك يلتم

يقله سهم عينك خيوي شلون أطلعه

مــتــعــادل وســطــهــا وصــعــب شلعه

أريــــد اقــعــد يــنــور الــعــن وانــعــى

على مصابك وأبكي دمــوع من دم

ولما وصل
فجاءه الحسين كالصقر ،ولسانه يلهج بذكر الع ّباس! ّ

إليه رآه صري ًعا على شاطئ الفرات مقطوع اليدين ،مرضوض الجبين،
السهم نابت في العين ،نادى :اآلن انكسر ظهري ،وق ّلت حيلتي،

عدوي!
وشمت بي ّ
ُ

خت ــورص يــم عــضــيــده وصـــاح ويــي

يــبــو فــاضــل خيــويــه اقــطــعــت حييل

يــشــمــس ن ــه ــاري ويـــا بـــدر ليلي

طــــود الــصــبــر مـــن بــعــدك تــهــدّ م

آه آه واع ّباساه!

خيويه انكرس ظهري وال اگــدر اگوم وصــرت مركز يخويه ّ
لكل الهموم
عــــلــــي بـــعـــد يــنــغـ ّـر
واهلل خيويه استوحدوين عگبک الگوم وال واحـــــــد
ّ

أ ّيــهــا الــمــوالــي ،انــتــقــل بقلبك إلــى كــربــاء ،عــنــدمــا وصــل
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الحسين Q

إلى مصرع الع ّباس ،كيف وجده؟! وجده يتخ ّبط

بدمه ،جلس عنده ،أخذ رأسه وضعه في حجره ،أعاد الع ّباس رأسه

إلى التراب ،فأرجعه الحسين ،فأعاده الع ّباس ثانية ،وفي الثالثة قال
الحسين  :Qأخي ع ّباس ،لِ َم ال تضع رأسك في حجري؟! قال:
أخي يا نور عيني ،أنت اآلن تأخذ برأسي ،ولكن بعد ساعة ،من يرفع

رأسك عن التراب؟!

يغمضلك اعيونك ويـــا هــوالــي يــقــف حيــســن دونــك
يــخــويــه مــن ّ
على افراگي يخويه انخطف لونك وت ــظ ــل ب ــع ــدي يــبــو ســكــنــه حمري
خــوي انــت تشيل راســـي ودمــعــك عليه تسيله

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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وبعد ساعة لــو طحت منهو لعد راســك يشيله

أخي حسين لي عندك طلب (لسان حال الع ّباس)
(فايزي)
احلــرة احلزينه
ياحسني س ّلميل عىل
ّ
وصوبوا بالسهم عينه
گلها گطعوا كفوفه ّ

گلها وگع راعــي العلم ال ترتجينه
وراسه بعمد ياختي على الشاطي مهشمينه

(عاشوري)
ياخويه حسين خليني ابمكاني آه آه

يــق ـ ّلــه لــيــش يـــازهـــرة زمــانــي

يق ّله واعــدت سكنه تراني آه آه

بــالــمــاي والـــمـــوت نـــزل بـ ّيــه

ثم فاضت روح أبي الفضل بين يدي أخيه
ع ّظم الله أجوركمّ ،

الحسين! رحم الله من نادى :واع ّباساه!

ساعد الله قلبك أبا عبد الله ،اآلن أصبح وحيدً ا ،ترك الع ّباس على

منكسرا حزينًا باك ًيا يكفكف
شاطىء العلقمي ،ورجع إلى مخ ّيمه
ً
بكمه ،وقد تدافع األعداء على مخ ّيمه ،فنادى :أما من مغيث
دموعه ّ
حق فينصرنا؟! أما من
يغيثنا؟! أما من مجير يجيرنا؟! أما من طالب ّ

فيذب عن حرمنا؟! أقبلت إليه سكينة ،سألته عن
خائف من النّار
ّ
بعمك الع ّباس؛ فصرخت ونادت:
عمها ،فقال لها :ع ّظم الله لك األجر ّ
ّ
واعماه! واع ّباساه! فسمعتها العقيلة زينب ،فخرجت وهي تنادي:
ّ
واأخاه! واع ّباساه! واضيعتاه بعدك يا أبا الفضل! فقال الحسين :إي
والله ،واضيعتاه! وانقطاع ظهراه بعدك أبا الفضل!

ويلي
ر ّد

امــــــــــــن

الــــنــــهــــر

والـــــــگـــــــامـــــــه مـــحـــنـــ ّيـــه

يــــــبــــــچــــــي والــــــســــــمــــــه

حــــــــــــ ّن الــــــبــــــواچــــــ ّيــــــه

مــــــــا تـــــنـــــســـــد يــــخــــويــــه

فـــــــ ّيـــــــتـــــــك اعــــــلــــــ ّيــــــه

يـــــــا عـــــــ ّبـــــــاس يـــخـــويـــه

اگــــــــطــــــــعــــــــت بــــــ ّيــــــه

أرادت الحوراء زينب أن تذهب إلى مصرع أخيها الع ّباس ،فقال

تشمتي بنا األعداء؛ قالت :يابن أ ّمي،
لها الحسين :أخ ّية ،ارجعي ،ال ّ
ال تلمني ّ
إن مصاب أخي الع ّباس قد ق ّطع نياط قلبي ،ولم أستطع
لما وصلت
صبرا ...نعمّ ،
توجهت إليه ليلة الحادي عشر من المحرمّ ،
إلى المشرعة ،نادت :واأخاه! واع ّباساه! جاءت ،جلست عنده تشكو

إليه مصا َبها...
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مـــــن نــــامــــت عــــيــــون عـــــداي

إجــــيــــت ل ــم ــص ــرع ــك عـــ ّبـــاس

يـــصـــعـــب عـــــاألخـــــت اخـــوهـــه

يـــــراهـــــا بــــولــــيــــة االرجــــــــاس

اشــــكــــيــــلــــك عــــظــــم بــــلــــواي

يـــطـــلـــ ُعـــوهـــا عـــجـــف ال ــن ــي ــاگ
بـــــطـــــور الــــــفــــــاگــــــدة انـــعـــي
مــــــن بــــيــــت الــــــوحــــــي اطـــلـــع

مـــــــــن أمـــــــــــي بـــــــــن اهــــــي

ِّ
ّ
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زاد المبلغ للمجالس
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حـــــراس
وانـــــــه وحـــــــدي بِـــــا
ّ

وتـــديـــر الــعــيــن وتــصــيــح اآله
واشــــــكــــــي غـــــربـــــة األ ّيـــــــــام

وخــــيــــالــــي مــــا تـــصـــد اوهــــــام

مـــهـــيـــوبـــه أبـــــــد مـــــا انــــضــــام

لــــــكــــــن كــــــربــــــلــــــه خــــ ّلــــت

احـــــــــوالـــــــــي أنـــــــيـــــــن وآه

تــــــــرىض يــــــا عـــــزيـــــز أخـــتـــك

ج ــن ــب ــي مــــن الــــضــــرب مــايــل

يــــــريــــــدوا يــــلــــوعــــوا گــلــبــي

ب ــس ــه ــم فــــرگــــه وحـــنـــيـــن وآه

اخلــــــــــوه
أطــــــــالــــــــب حــــــــگ
ّ
واذا هــــ ّلــــت ُحــــــر الـــعـــيـــون

ودمــــعــــي مــــن ال ــج ــف ــن ســايــل
يــصــيــحــوا بـــصـــوت يــبــوفــاضــل

نور عيني يا ع ّباس ،أنت تدري غدً ا يأخذوننا سبايا ،وأبي أوصاك

بي ،أنت كافلي ،لمن تتركنا؟!
(لحن الفراق)

يــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي

ْ
يــــــال ع ــل ــي م ــوص ــي ــك بــيــنــا

يــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي

ارحــــــم دمــــوعــــي الــحــزيــنــه

يــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي

ورجــــعــــنــــا الــمــديــنــه
قـــــوم ّ

يـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي
يـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي
يـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي

لسان حال الع ّباس يجيبها

بــــاچــــر إلــــمــــن تِــســلــمــونــي
ِمــــــن تـــغـــيـــبـــوا يـــأســـرونـــي

شـــمـــر يــهــشــمــلــي مــتــونــي

يــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر

هـــــذي أرض الـــغـــاضـــر ّيـــه

يــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر

صــعــبــة اخ ــال ــف ــل ــك وصــ ّي ــه

يــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر

طـــــوقـــــونـــــا بــــكــــل رز ّيـــــــه
ّ

(عاشوري)
تنس الوص ّيه آه آه
يا ع ّباس ال َ

عجب هاليوم ما اتحامي عل ّيه آه آه

وص ــاك ب ّيه
تــرى حيدر وال ــدك ّ

نـــايـــم ع ــال ــت ــرب وانـــــا ســبـ ّيــه

(أبو ّ
ذية)
بعدكم يخوتي مــاظــل إلــي دار الدهر بهمومه عاين لي والي دار
بعينه مــن وگــع ع ـ ّبــاس إلــي دار مــن شـــال الــشــمــر ســوطــه عل ّيه
ظــمــآن ذاب فــــــؤاده مــن ُغــ َّل ٍ
ــة لــو مــسـ ِ
األصـــم لذابا
الصخر
ـت
ُُ
َ َ
ّ
َ
َّ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثاني
القصيدة

ِ
للمجد أم لــلــحـ ِ
ِ
ــاس
لــــذكــــر َك أقــــــوا ٌم وأزمـــــا ُن
ـزن عــنــوا ُن تــبــكــي
عــ ّب ُ
ْ

زيــنــب يـــو َم
كــفــيـ ُـل
ـب ظــمــآ ُن
ِّ
َ
الــطــف مــنــفــر ًدا يلقى الــعــدا بــطـ ًـا والــقــلـ ُ
ِ
مرجتزا يا نفس ال ِ
كنت بعدَ األهـ ِ
ِ
ـل َم ْن كانوا
املـــاء
رشب
الفضل
أبــى أبــو
ً
ُ
َ
سيف بــغـ ٍ
ـدر عــى الــع ـ ّبـ ِ
ثــــم يــــســــرا ُه فــمــا بــانــوا
ٌ
ـاس من ُه برى يــمــيــنَــ ُه ّ

ِ
مـــ َن
شـــق هــام ـ َت ـ ُه طــــو ٌد هــــوى وكـــــأ َّن الـــهـــا َم بــنــيــا ُن
احلـــديـــد ع ــم ــو ٌد َّ
نــادى أخـــاه بأعىل الــصـ ِ
ـوت أدركني أخ ــي وي ــا َمـــ ْن لــنـ ِ
ـور الــعــيـ ِ
ـن إنــســا ُن
ُ
ِ
الــفــؤاد ودمـــ ُع الــعــيـ ِ
احلسني لساحِ احلـ ِ
ـرب
يميش
ـن غ ــدرا ُن
منكرسا دام ــي
ُ
ً
ِ
األعــــداء بــعــدَ َك واألعــــدا ُء مــا النــوا
ـت عىل
كــر َت ياب َن أيب ظهري َو ُه ـنْـ ُ
ْ
ـب عطشا ُن
أخ ــي أن ــا بــعــدَ َك امل ــذب ـ ُ
ـوح ُمس َت َل ًبا أن ــا الــقــتــيـ ُـل وم ـنّــي الــقــلـ ُ
ِ
َ
الــــرأس مــرفــو ًعــا
أن ــا اإلمــــا ُم قــطــيـ ُع
الـــرأس أكــوا ُن
فــوق الــرمــاحِ وتبكي
َ
ـــضـــر ُب أط ــف ـ ٌ
أنـــا الــــذي ب ــع ــدَ ه ُتــســبــى
ـال وفــتــيــا ُن
حـــرائـــر ُه ظــلـ ًـمــا و ُي
ُ
َ
ِ
كـــر ْت
لـــلـــه مـــئـــذنـــ ٌة أو صـــ ّلـــى إنـــســـا ُن
أخـــي عليك ســـا ُم اهللِ مــا َّ َ
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(شعبي)
يـــــــالـــــــرايـــــــح جتـــــيـــــب املــــــــاي اودعــــــــــك خـــــويـــــه لـــــو تـــرجـــع
ِ
ــــــــرنَّــــــــك يــــكــــافــــل واهــــــمــــــل الـــمـــدمـــع
بـــــاخلـــــيـــــمـــــه َأنــــــــ ْط َ
رايـــــــــــح لــــلــــريــــعــــه اتـــــريـــــد تــــجــــيــــب الــــــمــــــاي لـــطـــفـــالـــك

بــــــس اعــــــــــرف تــــــــره بـــحـــره تــــبــــگــــى تـــــنـــــطـــــرك اعــــيــــالــــك
وعـــــــــيـــــــــوين يــــــبــــــو فـــــاضـــــل راح اتــــــنــــــاطــــــر اهـــــالـــــك
وافــــــــــــرح يــــــا گــــمــــر عــــدنــــان خــــويــــه الـــصـــوتـــك امـــــن اســمــع

انــــــــت اتــــكــــ ّفــــلــــتــــنــــي وجـــيـــت واعــــــرفــــــك يـــالـــگـــمـــر و ّفـــــــاي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

وهـــــــســـــــه مــــــاخــــــذ الــــگــــربــــه لــــلــــشــــاطــــي تــــجــــيــــب الــــمــــاي
ّ
حـــــمـــــاي
غـــــــــــرك يــــــــا ابـــــــــــو فــــاضــــل خــــــويــــــه مـــــــا الـــــــــي
َ

آنـــــــــــه خمـــــــــــــــــدّ ره وتـــــــــــدري بــــــوجــــــودك خــــويــــه مـــــا اطـــلـــع
گــــلــــهــــا ودمــــــعــــــتــــــه ب ــع ــي ــن ــي خــــويــــه ابــــــوحــــــده اعــــذريــــنــــي

إذا جـــســـمـــي وگــــــع عـــالـــكـــاع خـــــويـــــه وگـــــطـــــعـــــوا اي ــم ــي ــن ــي
وصـــــــــوبـــــــــوا ع ــي ــن ــي
واذا صـــــــاب الــــعــــمــــد رايس خــــــويــــــه
ّ

والــــــــــرضــــــــــع
مـــــــن عــــــنــــــدك عـــــــــذر ردتـــــــه لــــــــأيــــــــتــــــــام
ّ
(أبو ّ
ذية)
ألف وسفه على الع ّباس ينصاب او مخ راسه على الكتفين ينصاب
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المآتم دوم إله ولحسين ينصاب لـ ّـمــن تــظــهــر الـــرايـــة الــهــاشــمـ ّيــه

ََ َ

َ َ

ٞ

َ ُ ۡ ُ َ ٰٓ ُ
سه ۡم َول ۡو ك َن به ۡم َخ َص َ
اصة ۚ﴾
﴿ويؤث ِرون
ِِ
ع أنف ِ ِ

أروع صور اإليثار والتضحية بالنفس نجدها في أبي الفضل الع ّباس

 ،Qحين أعدّ ه الله -تعالى -لنصرة أخيه الحسين  .Qفقد طلب

عالما بأنساب
أبوه أمير المؤمنين  Qمن أخيه عقيل ،والذي كان ً
العرب ،أن يختار له امرأة من أسرة معروفة بالبأس والشجاعة ،فاختار

له فاطمة بنت حزام ،المعروفة بأ ّم البنين .وكان أمير المؤمنين Q
قد ه ّيأ أسرته وبيته للدور العظيم الذي سوف يقوم به الع ّباس Q

في كربالء منذ طفولته ،إذ ُيروى ّ
أن أمير المؤمنين  Qكان يحمل

الع ّباس ويق ّبل يديه ويبكي ،فتراه أ ّم البنين ،فتسأله عن سبب ذلك،
فيجيبها ّ
بأن هاتين اليدين ستقطعان في نصرة أخيه الحسين !Q
شهد له اإلمام الصادق  Qبتم ّيزه ببعض الفضائل ،إذ يقول

علي
عمي الع ّباس بن ّ
 :Qكان ّ
اإليمان ،جاهد مع أخيه الحسين ،وأبلى بال ًء حسنًا ،ومضى شهيدً ا...
يترحم عليه ً
قائل :رحم الله
وكذلك اإلمام زين العابدين ،Q
ّ
الع ّباس! فلقد آثر وأبلى ،وفدى أخاه بنفسه ،حتّى ُقطِ َعت يداه ،فأبدله
عز ّوجل -بهما جناحين يطير بهما مع المالئكة في الجنّة ،كما
الله ّ
جعل لجعفر بن أبي طالبّ ،
وإن للع ّباس عند الله -تبارك وتعالى-
منزل ًة يغبطه بها جميع ّ
الشهداء يوم القيامة.
Q

نافذ البصيرة ،صلب

فتوته ،وقد
بدأ الع ّباس ُ Qيظهر شجاعته وبأسه في بدايات ّ
ك ّلفه أمير المؤمنين  Qبالسقاية في ص ّفين؛ لذا ُل ِّقب بالس ّقاء.
وقد حصل على لقب آخر في كربالء ،أال وهو ساقي العطاشى؛ إذ ّ
إن
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المرة األولى
مهمة جلب الماء ،وقد كانت ّ
الحسين  Qأوكل إليه ّ
محرم ،حين كان معه ثالثون ً
رجل من أصحاب الحسين
يوم السابع من ّ
 ،Qفاستطاع بهم أن يصل إلى الماء مطمئنًّا ويمأل ِ
القرب...
المصيبة

المرة الثانية كانت يوم عاشوراء ،حين كان الع ّباس
لك ّن ّ

Q

وحده بعد أن استشهد جميع أنصار اإلمام الحسين  Qوأهل بيته،
فتأ ّلم أبو الفضل حينما سمع النساء واألطفال يتصارخون :العطش!

العطش!..فأقبل إلى أخيه مستأذنًا في النزول إلى الميدان ،وهو يقول:
لقد ضاق صدري من هؤالء المنافقين .فطلب منه الحسين
أن يطلب لهؤالء األطفال ً
قليل من الماء ،فذهب الع ّباس ووعظهم

Q

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ّ
ثم ركب جواده،
وحذرهم ،فلم ينفعهم ،فرجع إلى أخيه فأخبرهّ ،
وتس ّلح بسيفه ،وحمل قربته ،ومضى نحو الفرات...
شــــــدّ اعــــــى احلـــــــرب عـــ ّبـــاس

وعــــلــــى الـــمـــتـــن حــــط جــــوده

مــــــا تــــســــمــــع يــــبــــو فـــاضـــل

عــــــزيــــــزة گـــلـــبـــك اس ــك ــي ــن ــه

لــــعــــيــــونــــك يــــزيــــنــــب صــــاح

تــــگــــلــــك يــــــا گــــمــــر هـــاشـــم
شــــــــوف الــــطــــفــــل عــــبــــد اهلل
مـــــــــاي يــــــريــــــد مـــــــن عــــنــــده
خـــــواتـــــك صــــــــارت ابــــشــــدّ ة
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ل ــف ــن ــي الـــعـــســـكـــر اوجـــــــوده

يــــعــــمــــي هـــــالـــــوعـــــد ويـــنـــه
ّ
الــــــجــــــودك شـــــابـــــح اب ــع ــي ــن ــه
او ذاب مــــن ال ــع ــط ــش كــبــده

وابـــــــــوك الـــبـــضـــنـــك يــحــضــر

اوجــــــــــودك بـــحـــــــر مـــــن جـــــوده

يــــــا عــــــ ّبــــــاس عــــگــــب أ ّمــــــي

أبــــــــوك الــــنــــشــــد مـــــن ع ـ ّـم ــك

تـــــــــراه املـــــثـــــل هـــــــذا الــــيــــوم

أبــــــــوك الـــمـــرتـــضـــى ض ـ ّـم ــك

حـــــرة مـــن الـــعـــرب طيبه
عـــى
ّ
عــــــطــــــاشــــــى ال ختــــ ّلــــيــــنــــه
ارسع واحلـــــــــــگ اعـــلـــيـــنـــه

والــــــبــــــونــــــا وصــــــــف أ ّمــــــك
جــــيــــب الـــــمـــــاي واســـگـــيـــنـــه

تـــــراهـــــي اگــــلــــوبــــنــــا ه ــل ــي ــوم

امـــــــــن الـــــعـــــطـــــش مــــــمــــــروده

وصل الفرات ،كشف الجنود الذين كانوا يحيطون به ،وصل إلى

أحس ببرودة الماء
فلما ّ
الماء ،مدّ يده واغترف غرفة ،وأدناها من فمهّ ،
تذكّر عطش أخيه الحسين  Qومن معه من النساء واألطفال ،فرمى
الماء من يده ،وقال:

يــا نَــ ْفــس ِمـــن بــع ِ
ـن ُه ِ
ــد احلُ ـ َـس ـ ْ ِ
ــون
َْ ْ
ُ
َ
ــــن و ِارد ا َملــــن ِ
َه َ
ُــــون
ــــس ْ ٌ َ ُ
ــــــذا ُح َ
ـــــــذا فِـــــ َع ُ
تَـــــــاهللِ َمـــــا َه َ
ـــــال ِديـــنِـــي
اشلون ارشب وخويه حسني عطشان

واظــن گلب العليل التهب نــران

وبـــــعـــــدَ ه َل كُـــن ِ
ْـــت َأ ْن تَــكُــونِــي
ََ ْ ُ
ِ
ـــــــــار َد ال ـ َـم ـ ِـع ــي ـ ِ
َوت ْ
ـن
ــــربِــــيــــ َن َب
َــــش َ
ــــــــاد ِق الــي ِ
ِ
ــق ِ
َو َل فِــــ َع ُ
ــيــن
ــــال َص
َ
وسكنة والــحــرم وأطــفــال رضعان
يــريــت الــمــاي بــعــده ال حــلــه ومــر

وتوجه نحو المخ ّيم ،ولك ّن األعداء
مأل القربة ،وركب جواده،
ّ

قطعوا عليه الطريق ،فراح يقاتلهم ،وهو يرتجز ويقول:
ـــو ُت َز َقــا
ـــو ُت إِ َذا ا َمل ْ
ــــب ا َمل ْ
َل َأ ْر َه ُ
َن ْف ِس لِ ِس ْب ِط ا ُمل ْص َط َفى ال ُّط ْه ِر ِو َقى

حتّى ُأوارى فِــي المصالِ ِ
يت لِ َقى
َ َ
َ َ
الس َقا
إِنِّـــي َأنَـــا ال ـ َع ـ َّبـ ُ
ـاس َأ ْغــــدُ و بِ ِّ

خــــاف َّ
ــــو َم الـ ُـمـ ْلـ َتـ َقــى
َو َل َأ
ُ
ــر َي ْ
الــش َّ
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فلما عجزوا عن مواجهته ،راحوا يكمنون له وراء جذوع النخل،
ّ

الجهني من ورائها على
مر الع ّباس بنخلة ،ضربه زيد بن الرقاد
ّ
فلما ّ
ّ
يمينه فبراها ،فأخذ الع ّباس السيف بيساره ،وهو يقول:

واهللِ إِ ْن َقـــ َطـــعـــتُـــم ي ـ ِـمــي ــنِ ــي إِنِّـــــي ُأح ِ
ــــامــــي َأ َبــــــدً ا َعــــ ْن ِديــنِــي
َ
ْ ُ َ ْ
َ
ـــــــاد ِق الـــي ِ
ِ
ـــل الــنَّ ــبِ ــي الـــ َّط ِ
ـــق ْ ِ
ـــاه ِ
ـــر األَ ِم ِ
َـــج ِ
ـــيـــن
َو َعـــــــ ْن إِ َمـــــــا ٍم َص
ـــن ن ْ
َ
ِّ

مر الع ّباس بنخلة أخرى حتّى ضربه حكيم بن الطفيل
وما إن ّ
الطائي على يساره فقطعها من الزند ،فسقط السيف من يده ،فأخذ
ّ
يسرع إلى المخ ّيم ع ّله يوصل القربة ،وهو يقول:
ِ
ــار و َأب ِ
يـــا َنـ ـ ْف ــس َل َت َ ِ
الـــجـــ َّب ِ
ــــــش ِ
ـــار
ــــمــــة َ
ْـــــي مــــ َن الــكُــ َّف ِ َ ْ
ُ
َ
ــــر ْح َ
ــــــري بِ َ
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ـــأص ِ
ــــر الـــن ِ
ـــس ِ
ـــل ِ
َقــــدْ َقـ ـ َطـ ـ ُع ــوا بِــ َبــ ْغ ِــي ِ
َّـــار
ـــاري َف َ ْ
ـــم َيــــا َر ِّب َح َّ
ـــه ْ
ــم َي َ
ــه ْ

فلما رأى ابن سعد شدّ ة اهتمام الع ّباس بالقربة ،صاح في جيشه:
ّ
ويلكم! ارشقوا القربة بالنبل؛ فوالله ْ
إن شرب الحسين من هذا الماء

أفناكم عن آخركم؛ فتكاثروا عليه ،وتساقطت السهام على الع ّباس

كالمطر ،فأصابته في صدره! وسهم أصاب إحدى عينيه فأطفأها!

سهم،
وتجمع الدم على عينه األخرى فلم يبصر بها! وأصاب القربة
ٌ
ّ
حائرا؛ فال يدان يقاتل بهما ،وال
ُفأريق ماؤها! وكأنّي بالع ّباس يقف ً
عينان يبصر بهما ،وال ماء يوصله إلى المخ ّيم ،وبينما هو كذلك ضربه

لعين بعمود من حديد على رأسه ،ففلق هامته ،وسقط عن فرسه مناد ًيا:
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السالم أبا عبد الله ،أدركني يا أخي!
عليك منّي ّ

ســــمــــع صـــــوتـــــه وتــــعــــنّــــالــــه

وش ــاف ــه عــلــى الــشــريــعــة حسين

عــــيــــنــــه بــــســــهــــم ممــــــــــروده
ختـــــورص يــــم عـــضـــيـــده وصــــاح

ويـــــمـــــه امـــگـــطـــعـــه الــچــفــيــن
ّ

يـــــوســـــفـــــه يــــــنــــــور الـــعـــيـــن

يـــــعـــــ ّبـــــاس اگــــطــــعــــت بـــ ّيـــه

ودارت هــــالــــعــــدى ع ــلــ ّي ــه

نـــــــــــورك مـــــــن مخـــــــد ضــــ ّيــــه

عـــــــــدوي الـــــيـــــوم يـــــا عـــ ّبـــاس
ّ

مـــــــن عــــــنــــــدي أخـــــــــذ ديــــنــــه

أ ّيها الموالي ،الفارس عندما يقع إلى األرض ،يتل ّقى األرض
بيديه ،ولكن إذا كانت يداه مقطوعتين ،والسهام في صدره ،كيف
لما سمع صوت
يتل ّقى األرض؟! ساعد الله قلبك س ّيدي أبا عبد الله! ّ
الع ّباس ونداءه أسرع نحو مصرعه ،وصل إليه ،رآه مقطوع اليدين،

مفلوق الرأس نصفين ،السهم نابت في العين ،رمى بنفسه عليه ،وأخذ

رأسه الشريف ووضعه في حجره ومسح الدم والتراب عنه ،وهو
يقول :اآلن انكسر ظهري ،وق ّلت حيلتيَ ،
عدوي!
وش ُم َت بي ّ
(عاشوري)
خويه بــخـ ّـويت البيني وبينك آه آه

خ ــوي ــه ويــــن يـــســـراك ويــمــيــنــك

ظهري انكرس خويه وانت اليل كرسته

ماني أخوك اشلون اخوك اليوم عفته

شــلــون سهم الــصــاب عينك آه آه
إنت التجيب املاي وانت الكافل انته

بـــ ّطـــل يــــا ب ــع ــد اهـــلـــي ونــيــنــك
اتخ ّلي العقيلة بال ولي بين آل ام ّيه
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قالوا :فرفع الع ّباس رأسه من حجر الحسين

Q

ور ّده إلى

التراب ،فأعاده الحسين  Qإلى حجره ،فر ّده الع ّباس ثانية ،وهكذا
في الثالثة ،فسأله اإلمام الحسين  :Qأخي ،لِ َم ال تترك رأسك في
حجري؟!
حط راسه ابحضنه وراد الوداع

رد احسين شاله ابگلب مرتاع

شــالــه وتــربــه عــ ّبــاس بــالــگــاع
رده اردود لــلــتــربــان والــحــر

كأنّي بالع ّباس يجيبه :أخي أبا عبد الله ،أنت اآلن تأخذ برأسي،

ولكن بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك؟!

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

خيــويــه م ــن يــغــمــضــلــك اعــيــونــك

ويــا هو اللي يقف يحسين دونك

عىل افــراگــي خيويه انخطف لونك

وتــضــل بــعــدي يــبــو سكنه مح ّير

حيسني س ّلميل عىل احلــورا احلزينه

قلها وقــع راعــي العلم ال ترتجينه

قلها قطعوا كفوفه وصابوا بالسهم عينه

وراسهبعديختيعلىالشاطيمهشمينه

ثم فاضت روحــه الطاهرة بين يدي أخيه
ع ّظم الله أجوركمّ ،
ٍ
ناصر
الحسين  ،Qفقام من مصرعه حزينًا ،وهو ينادي :أال من

ٍ
فيذب عن حرمنا؟!
ذاب
ينصرنا؟! أال من
ّ
معين يعيننا؟! أال من ٍّ
گـــام حسين مــحــنـ ّيــه ضلوعه

طلعت صــارخــه زينب بلوعه
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صب المزن ص ّبن دموعه
شبه
ّ

تگله طــاح خويه وگمت عنّه

خرجت زينب وهي تنادي :واأخاه! واع ّباساه! واضيعتاه من بعدك

يا أبا الفضل!

يخويه ليش هالساعة عفتني
امصابك هالكسر قلبي ومتني

رحــت عنّي يخويه وض ّيعتني
ونـــاره بالقلب يــا خويه تسعر

تق ّله خويه بــس وحــدك تجينا

وعـــ ّبـــاس راعــــي الــعــلــم وينه

يق ّللها يــا زيــنــب راح ع ّباس

وراح الضيغم اللي يرفع الراس

قــلــهــا يـــا زيـــنـــب يـــا حــزيــنــه

الـــعـــ ّبـــاس اخـــــوك مق ّطعينه

وظــل عقبه يــنــوح الـــدرع والــطــاس

وكــأنّــي بــزيــنــب

Q

تشكو آالمــهــا إلـــى كفيلها وأخــيــهــا،

فهي ستذهب مسب ّية بين الــبــلــدان ،وهــي مــخــدّ رة الــهــواشــم!
يــــــعــــــ ّبــــــاس اخلــــــــــــدر بــــعــــدك ضـــــامـــــي وخـــــيـــــم مــــــا عـــنـــده

وعــــــبــــــد اهلل يــــــريــــــد املـــــــاي خــــــويــــــه ودمـــــعـــــتـــــه ابـــــخـــــده
ّ
ضــــــــــل ابـــــكـــــربـــــلـــــه وحـــــــده
ضــــعــــنــــك مــــــن رحــــــــت عـــنّـــه
ّ
عـــمـــه هـــــــــــاي آثــــــــــــــار لـــــجـــــدامـــــه
ورقـــــــ ّيـــــــه
تـــــگـــــي يــــــا ّ

كـــــــــل ســـــــاعـــــــه يـــــســـــألـــــوين عــــــنّــــــك وابـــــــگـــــــى مــــحــــتــــاره
ّ
اتــــــأخــــــر الــــمــــخــــ ّيــــم مـــــن عــــلــــت نـــــاره
لـــــيـــــش الــــــكــــــافــــــل
وانـــــــت اعــــــى الـــنـــهـــر مـــذبـــوح ومــــــوتــــــك وصـــــلـــــت اخـــــبـــــاره
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جـــــــــــودك والـــــعـــــلـــــم ويـــــــاه يــــمــــهــــن طــــــاحــــــت اعــــمــــامــــه
كــــــــف ال عــــلــــم ال مــــاي ال عـــــيـــــن ودمـــــــــــــاك ي ــس ــي ــل
ال
ّ
واحـــــنـــــه مـــــن الــــصــــبــــح بـــاكـــر عـــــن الــــطــــف اســـــــــاره انــشــيــل
نــــدعــــي اهلل اعـــــــى حـــــر ب ــاك ــر يـــغـــ ّطـــيـــنـــه ابــــجــــنــــح ج ــب ــري ــل
مـــــــاضـــــــ ّلـــــــت وال خـــيـــمـــه كــــلــــهــــا احـــــتـــــرگـــــن اخــــيــــامــــه
الض ِائع ِ
ِ
ات َب ْعدَ َك ِض ْعنَا
َأح َمى َّ َ

ات حسرى بــو ِ
في ي ِد الن َِّائب ِ
ادي
َ ْ َ َ َ
َ
َ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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المجلس الثالث
القصيدة
ِ
ــــم بــشــبـ ِ
الـــكـــر ِار
ـل امل ــرت ــى
ّ
َأنْــــع ْ

ِ
ســيـ ِ
اإللــــه وأح ــم ـ ِـد الـ ُـمــخــتـ ِ
ـار
ـف

ِ ِ
ِ
ـجـ َـر أهنُ ــرا
م ــن ُج ــرح ــه املــفــتــوحِ فـ َّ

ِ
ِ
واإلنــكــار
الــشــرك
ــت ِقــــا َع
جــر َف ْ

ِ
احلسني أيب الفضائل وال ُّت َقى
َع ُض ِد

وبــ ِّك ــف ـ ِـه امل ــب ــت ـ ِ
ـور َخ َّ
ــــط ِحــكــاي ـ ًة
وبــرأس ِ
ِ
ــه املــرفــو ِع َ
فــوق الــرمــحِ قدْ

وبــســيـ ِـفـ ِـه ق ــدْ ه ــدَّ أركــــا َن الـ ِـعــدَ ى

َـــت
هلــفــي عليه بــكــربــا َء وقـــد َدن ْ

والــنــهـ ُـر حتــج ـ ُب ـ ُه املــخــاطـ ُـر فــالـ ِـعــدا

وجــ َهــ ُه
ويــمــم ْ
فــاســت ََّــل صـــار َمـــ ُه َّ
ْ
ِ
فهو ال َغ َضن ُْفر ُ
حيدرة الو َغى
شبل
الــفــرات فـــإ ْذ ِبه
ـف
حتى اذا َكــشـ َ
َ
السقا
ر َّبــاه قد َحــرمــوا
َ
احلسني من ِّ

ـدوب فــي األخــطـ ِ
ــاس الــمــنـ ِ
عــ ّب ٍ
ـار
ومـــاحـــمـــا ل ــل ــج ـ ِ
ِ
واإليــــثــــار
ـود
ً
َ

ـل فــي األمــصـ ِ
أعــلــى مــقــا َم ال ـنُــبـ ِ
ـار
ا ِم والـــكُـــ ّف ِ
َ
ومـــعـــاقـــل الــــ ُظــــ ّ
ـــار

مــنــه الــعــقــيــلـ ُة تَــســت ِ
َــقــي لِـ ِ
ـصــغـ ِ
ـار
ْ

ِ
ِ
َ
الجاري
الفرات
السبيل إلى
َق َطعوا

ِ
الشريعة م ـ ْن َعـ َـســا ُه يباري؟
نحو
َ
الــصــفــوف بــضــربـ ِـة الــبــتـ ِ
ـار
ــــق
َ
َش َّ
يــشــكــو َأســـــــاه لــــربِ ِ
ِ
الــجــبــار
ــــه
ُ
َ

ِ
ِ
الــنــار
حــــر
فــل ـ ُتـ ْـســقــهــم يـــا ِّ
رب َّ
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ِ
ـازئ
ــمــر ه ـ ٌ
وســكــيــنـ ٌة َع ـ ْطــشــى وش ٌ

ِ
ُ
األشــــرار
فـــاخـــذ ْل عــصــب ـ َة
َر َّبـــــاه

ـت َأ َع ــب ـ ُـأ ب ــاجل ــراحِ ونــزفِــهــا
ال لــسـ ُ

ِ
ِ
الــــكــــرار
البــــنــــة
نــفــســي وقـــــــا ٌء

ح ـ ّتــى إذا قــطــعــوا يــديــه وأطــفــؤوا

عـــن ســبـ ِ
ـط حمـ َّـمـ ٍـد
َأ ْفـــــدي بعيني
َ

ــمــنــي َفـ ُـمــحــمــدٌ
واملــــــا ُء لــيــس َي ُّ

وأ ُذ ُّب عــن خــيـ ِـر الـــورى األطــهـ ِ
ـار

َيـــروي غليلي مــن َمــعــيـ ِ
ـن الــبــاري

لــك ـنّــنــي َأبـــكـــي عـــى تــلــك الــتــي

ِ
واألســحــار
ُتــســبــى بِــ َعــتْــ ِم ا ّلــلــيــل

ٍ
ِ
سكينة تشكُو ال ِّظام
حلـــال
أبــكــي

ِ
بـــاألســـواط واألح ــج ـ ِ
ـار
ـاب
ف ـ ُتــجـ ُ

للم ِ
هيمن أشتكي
َ
فلسوف َأمــي ُ

ِ
ــج ِ
ــار
جــــور الــ ّل ــئ ــا ِم وفــ ْع ــلــ َة الــ ُف ّ
َ

ِ
ـب تَرتقي
أبــكــي عــى احلــــوراء زيــنـ َ

ِّ
ّ
العاشورائية
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ِ
ـــح ظــام ـ ًئــا
أبــكــي لــعــبــد اهلل ُيـــذ َب ُ
(أبو ّ
ذية)
ِ
احـــر ْق قلبي بسعريك وا ْلتَها َبك
شنهو الس َب ْب روحي ِ
التجي َلك وا ْل َت َهابك
َ

(لحن لفى عاشور)
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صــــاح بــال ـ ُكــفـ ِ
ـار
عــيــنــيــه َغـــــــدْ ًرا
َ

أي ســتـ ِ
ـار
ـــر الــنــيــاق بــغــيـ ِـر ِّ
َظـــ ْه َ
ِ
ِ
ِ
المختار
المصطفى
في ح ْض ِن سبط ُ

ِ
ـــر ْك هالناس ِك ْلها والتهى َبك
وت َ
ِ ِ
ِ
ــــب نِـــيـــران بِ ـ َّيــه
تــفــار ْقــهــا وتــــش ْ

لفى يم ال ُقمر َعباس صـ ِ
ـوت الونَّه ِمـ ْن ِزينب
ِّ َ َّ
تصيح ْم ِن اخليم بالنُّوح َي َبدْ ري ْشلون تتغ َّيب
صاحت زينب اتْنادي
حلـ ْـره و اآلالم
ْ
ْبعظي ِم ا َ
بوحش ِة األحزان ِو َقع بيتي ِ
َ
وهوى ْسنادي
ِرهينه

ِ ِ
ص ْت بني املِ َحن و ْهوم ألطِ ْم و أ ْنـ ِـد ِب ْعامدي

َي ــاي ا ْلــض ـ َّي ـ ِع اآلمـــال م ــاري ــدَ ْن َبـ ِـعــد َأ ْش ْب
تِصيح و ِتتِ ِ
بآهات َي ِضي َغم نام عن ْأشجاين
ف
ْ
ْ
الضيم تِــوالَّين
وســا َفــه ِّ
كفييل إنته و الن ْ
ُوماس َ
هالساع َيـ َـمـ ْن بال ُغربه َخ ـاَّين
قــو ْم إهنـ ْـض إِيل َّ
ْو ِر ْدين للوطن ع َّباس َق ُب ْل ِم ـ ْن سبيي ات َّ
ْعذب
ِ
وصــاك تِرعاين
آنه إخت َْك يبو ال َك ْلفات و َعل َّ
ِ
ِ ِ
صري اعداي ِولياين
عجي َبه و َص ْع َبه يا َر ْجــواي ت ْ

املهيوب قو ْم و حامي صيواين
اح ْل َفك باهلل ْيل
ْ
َ
ِ ِ
ـب اخليم بالنَّار و نــار ا َّفــادي تِ ْت َل ّه ْب
شم ْر شـ ِّ

المصيبة

تزوج أمير المؤمنين  Qمن فاطم َة ِ
بنت ِحزام العامرية ،بعد
ّ َ
ُ
ِ
ِ
يقة الزهراء سي ِ
شهادة الصدّ ِ
ِ
دة النّساء  ،Oبعد ْ
تزو َج ُبأمام َة
أن َّ
ّ
ّ
ابنة زينب ِ
ِ
بعضهم؛ ّ
حرم
بنت
رسول ال ّل ِه  ،Pكما يراه ُ
َ
ألن ال ّل َه قد َّ
علي  Qما دامت فاطم ُة  Oموجودةً ،كما جاء في
النّسا َء على ٍّ
الروايات.

ِ ِ
اس وعبدُ
َو َلدَ ْت له فاطم َة بنت حزام العامرية أربع َة بني َن هم :الع ّب ُ
تتزو ْج من غيره.
وجعفر و ُعثمان،
ال ّله،
ْ
وعاشت بعدَ ه مدّ ًة طويل ًة ،ولم َّ
ُ
كما َّ
يخرج َن إلى أحد
بنت ُعميس وليلى النَّهشلي َة لم
إن ُأمام َة وأسما َء َ
ْ

وكانت
الحرائر األربع تُوفي َعن ُْه َّن س ّيد الوصيي َن .Q
بعده ،وهذه
ْ
ُ
أم البنين من الن ِ
ِ
ِ
ِ
البيت R
بحق ِ
أهل
الفاضالت
ّساء
العارفات ِّ
ُّ
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ِ
ِ
مح َض ًة في مو ّدتِهم ،ولها عندَ هم الجا ُه الوجيه
ُمخل َص ًة في والئهمُ ،م َّ
ُّ
زينب الكبرى بعدَ وصولِها المدين َة،
والمحل الرفيع ،وقد زارتْها
ُ
ِ
تزورها أ ّيا َم العيد.
ت ِّ
ُعزيها بأوالدها األربعة ،كما كانت ُ
ِ
ِ
ِ
وتبصرها بمقا ِم ِ
َب َ
لما
لغ من ُع ْظمها ومعر َفتها ُّ
أهل البيت  Rأنَّها َّ
ِ
دخلت على أمير المؤمنين  ،Qوكان الحسنان L
مريضين،
ُأ
ْ
القول معهما ،وتُلقي إليهما من ِ
َ
ُ
يأخذ
طيب الكال ِم ما
َأ َخ َذ ْت تُالطف
وتخضع
السير َة معهما
ُ
بمجام ِع القلوب ،وما َب ِر َح ْت على ذلك تُحس ُن ّ

ِّ
ّ
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ِ
شخص اإليمان،
لهما كاأل ِّم الحنون .وال بِدَ َع في ذلك ،فإنَّها ضجيع ُة
ـت في روضـ ِـة أزهــاره ،واستفا َد ْت من
قد
استضاءت بأنواره ،ور َبـ ْ
ْ
ِ
معارفه ،وتأ َّدبت بآدابِه ،وتخ ّلقت بأخالقه.
ِ
ِ
بني هاشم) َّ
(قمر ِ
أمير
كتاب
صاحب
كما ذكر
أن ُا َّم البني َن ْ
ُ
رأت َ
الفضل  Qعلى ِ
ِ
ِ
فخ ِذه،
أجلس أبا
بعض األ ّيام
المؤمني َن  Qفي
َ
وشمر عن ساعديه ،وق َّبلهما وبكى ،فأدهشها الحال؛ ألنّها لم تك ْن
َّ
ِ
ِ
ينظر إليه أبوه ويبكي من دون ٍ
ِ
سبب
َعهدُ صب ًّيا بتلك
ت َ
الشمائل العلو ّيةُ ،
ِ
غامض القضاء ،وما
أمير المؤمنين  Qعلى
ولما أو َق َفها ُ
ظاهرّ .
يجري على يديه من ال َق ْط ِع في ن ِ
َت و َأ ْع َو َل ْت،
ُصرة الحسين  ،Qبك ْ
ِ
ِ
ِ
غير َّ
األوصياء
أن س ّيد
وشاركها َمن في
الدار في الز ْفرة والحسرةَ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
َّ Q
جل شأنه ،-وما َح َبا ُهالعزيز عندَ ال ّله
بشرها بمكانة ولدها

يطير بهما مع المالئكة في الجنّة ،كما جعل ذلك
عن يديه بجناحين ُ
َحم ُل بشرى األبد والس ِ
فقامت ت ِ
لجعفر ِ
عادة الخالدة.
بن أبي طالب،
ْ
ُ
ّ
يت على ِ
يا أمير المؤمنينِ ،
ولد َك الع ّب ِ
اس  ،Qوانك ََس َر قل ُبك،
بك َ
َ
َ

ولم َتر بأ ِّم عينيك َك ّف ِيه المقطوعة ،وال جبينَه المرضوض ...لك ْن ساعد
ِ
ِ
المصائب ك ّلها بأ ِّم عينيه يو َم
الحسين الذي رأى تلك
الل ُه قلب موالنا

ناصر له وال ُمعين!
بقي وحيدً ا ال
َ
عاشوراء ،بعدما َ
لما رأى الع ّباس كثرة من ُقتِل من عسكر أخيه الحسين ،Q
ّ
تقدّ م وقال ألخوته :يا بني أ ّمي تقدّ موا ألحتسبكم عند الله ،فتقدّ م
إخوته الثالثة من أ ّمه ،وهم :عبد الله ،وجعفر ،وعثمان فقاتلوا جمي ًعا
واحدً ا تلو اآلخر حتّى ُقتِ ُلوا.
يبق من أصحاب الحسين  Qوأهل بيته
ولما اشتدّ النزال ،ولم َ
ّ
من الرجال ّإل أبو الفضل ،ونظر أبو الفضل إلى وحدة أخيه الحسين،

أقبل ،وقال :س ّيدي ،هل لي من رخصة؟

ثم قال :يا
نظر الحسين  Qإلى الع ّباس ،وبكى بكا ًء شديدً اّ ،

تفرق عسكري ،فقال الع ّباس:
أخي ،أنت صاحب لوائي ،وإذا مضيت ّ

لقد ضاق صدري ،وأريد أن أطلب بثاري من هؤالء األعداء ،فقال
الحسين  :Qإذا كان من بدٍّ  ،فاطلب لهؤالء األطفال ً
قليل من
الماء ،فذهب الع ّباس ووعظهم وأبلغ في كالمه بهم ،فلم ينفع مع
هذه العصبة الظالمة ،فرجع إلى أخيه ،وإذا به يسمع األطفال ينادون:
سماع صراخ األطفالّ ،إل أن
أبي الضيم
َ
تحمل ّ
العطش العطش! ما ّ
وتوجه نحو الفرات.
ركب فرسه وأخذ القربة
ّ

لما وصل إلى النهر ،وكان قد أحاط به من كانوا موكّلين بالمشرعة،
ّ

رموه بالنبال فكشفهم عن النهر بعد أن قتل منهم جماعة ،دخل الماء
أحس
فلما ّ
ثم دنا من الماء ،اغترف غرفة ليشربّ ،
بجواده وركّز لواءهّ ،
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ببرود الماء وقد ك ّظه العطش ،تذكّر عطش الحسين وأهل بيته ،فرمى
الماء من يده ،وقال :والله ال أشرب وأخي الحسين وعياله وأطفاله

عطاشى ،ال كان ذلك أبدً ا ،وأنشأ يقول:
ِ
ِ
الح َس ِ
ين ُهوني
َيا َن ْف ُس م ْن َب ْعد ُ
َهـــذا حــس ـي ـن و ِارد الــم ـنُـ ِ
ـون
ُ َ ْ ٌ َ ُ َ
ــــذا فِـــ َع ُ
َتــالــلـ ِـه َمـــا َه َ
ـــال ِديــنِــي

وب ــع ــدَ ه ال ُكــنْ ـ ِ
ـت أو تكوني

َـــشـــربـــيـــ َن بـــــار َد الـ َـمــعــيـ ِ
وت ْ
ـن
ِ
صـــــادق الــيــقــيـ ِ
وال فِـــ َع ُ
ـن
ـــال

وتوجه نحو المخ ّيم ،فقطعوا عليه الطريق،
ثم مأل القربة وحملها،
ّ
ّ
كل جانب فحاربهم ،فأخذوه بالنّبال من ّ
وأحاطوا به من ّ
كل جانب،

ِّ
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حتّى صار درعه كالقنفذ من كثرة السهام ،فلم يعبأ بهم ،فكمن له زيد
مر به الع ّباس
فلما ّ
بن َورقاء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن ال ُط َف ّيلّ ،
ضربه بالسيف على يمينه فقطعها ،فأخذ السيف بشماله وحمل القربة
على كتفه ال ُي ْسرى ،وهو يقول:

وال ــل ـ ِـه إِ ْن َقــ َطــعــتُــم يـ ِ
ـمــيــنِــي
ْ ُ َ
و َعــــن إِمـــــا ٍم ص ِ
ــــادق الـ َيـ ِـقــيـ ِ
ـن
َ
َ
ْ َ

إِنِّـــي ُأح ِ
ــامــي َأ َبــــدً ا َعــ ْن ِديــنِــي
َ
ـل الـنَّــبِــي ال ـ َّطـ ِ
ـاهـ ِـر األَ ِمــيـ ِ
ـجـ ِ
ـن
َنـ ْ
ِّ

َيا َن ْف ُس َل ت ْ
َخ َش ْي ِمـ َن ال ُك َّفار

واســتــبــشــري بــرحــمـ ِـة الــجــبـ ِ
ـار

كيم بن
فقاتل حتّى ض ُعف عن القتال ،وقد أعياه نزف الدم ،فكمن له َح ُ
ال ُط َفيل من وراء نخلة ،فضربه على شماله فقطعها من الزند ،فجعل يقول:
قــد َقــطــعــوا بــبــغـ ِـيـ ِـهــم يــســاري
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ِ
حـــر الــنـ ِ
ـار
ـأصــلـ ِـهــم يــا ُّ
فـ ْ
رب َّ

ولم يكن للعباس هم ّإل أن ي ِ
وص َل القرب َة إلى معسكر الحسين
ُ
ّ
ٌ

ثم جاءته السهام من ّ
كل جانب فأصاب سهم عينه ،وسهم
ّ ،Q
أصاب القربة ُفأريق ماؤها ،وسهم أصاب صدره ،وبينما الع ّباس
ِ
يدان فيقاتل بهما ،وال ماء يأتي به إلى
واقف حائر ماذا يصنع ،فال
المخ ّيم ،جاءه لعين فضربه بعمود من حديد على رأسه ،ففلق هامته،
فانقلب عن فرسه إلى األرض مناد ًيا :أخي أبا عبد الله أدركني!

فجاءه اإلمامت ،ورآه بتلك الحال؛ مقطوع اليدين ،السهم نابت في
ّ
العينّ ،
ممزق ،صاح
مخرقة ،العلم
المخ سائل على الكتفين ،القربة ّ
شمت
الحسين  :Qاآلن انكسر ظهري ،اآلن ق ّلت حيلتي ،اآلن ُ
عدوي!
بي ّ

ـحــنِـ ًيــا َعــلــيـ ِـه َو َدمـ ـ ُعـ ـ ُه
ـب ُم ـنْـ َ
َف ــأ َك ـ َّ
َقــدْ َرا َم َيلثِ ُم ُه َف ـ َلـ ْـم َي َــر َمـ ْـو ِضـ ًعــا
نَـــا َدى و َقــدْ َم َ َ
ــو ِاد َي َص ْي َح ًة
ــأ الــ َب َ

َص ـ َب ـ َغ ال َب َ
سيط َكــأ َّنـ َـمــا هــو َع ـنْــدَ ُم
ِ ِ
الــســاحِ َفـ َيــلــثِـ ُ
ـم
لــم ُيــدمــه َع ـ ُّـض ِّ
ْ
ـصــخـ ِ
ـور لِ ـ َهــولِ ـ َهــا َت ـ َتــأ َّلـ ُـم
ـــم الـ ُّ
ُص ُّ

لــكـ ْن لــو تــسـ ِ
وص ــل ابــيــا َحــال
ـايـ ْـل َّ
ِ
ْ
ـب نــران
شــال ال ــراس وب َق ْلبه تــشـ ْ
ق َّله اطـ ُلــب ْات ـ َّـر ِشـ ْلـ ِ
ـريــد انطِيك

ْ
راسه العزيز الغالي في ِح ْجره
وحط َ
عيني ِخـ ْـذهــا ِمنّي وامـ ِـلـ ِ
ـك النَ ْظره

ـاس ي ـ ِم لِـ ْفــرات
ســاعـ ْة مــا ِوقـ ـ ْع عــبـ ْ

ِ
إخ ْذ عيني يابو فاضل حتى تتو َّدع مني
ِخـ ْـذ مني ايديني اليمنى واليرسى

ِ
ِ
وخنقتَه ال َعبره
وص ْل لحسين عندَ ه
ـول حسين ِ
اقـ ْ
وصـ ْـل ِمن ِْك ِسر ظهره

ولو رايــدْ بعد فِــدْ وه ال ْق َطع لِ ْچ ُفون
ولــو مــا ك َّفت اإليــديــن وي لعيون

خـــذ قلبي َقــ ْب ِ
ْ
ــل الــمــثـ َّلــث يحضره
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الساع
ولو رايد بعدْ انطيك نحري َّ
و ُلــو راي ــدْ َص ِــر َكــدِّ اجلــبـ ِ
ـال يكون
ْ
جــاوب بو ِ
الفض ْل ال ما أريد العني
ْ
ومــاريــدْ األيـــادي َِل ْ
يــت
ـــل ُلــو ر ِّد ْ

وما ريدْ ال َق ُل ْب َلنَّه ال َق ُل ْب َمكْسور

ِّ
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ومــاريــد الن ََّحر لنَّه الن ََّحر َم ْقطوع
وخ ْل َص ِب العقيله حتى ْلو ِ
َ
ماج ْيت
ْ
وار ِد ِ
ـن ِاق َّلك ياعزيزي حسني
احلـ ْ
ْ
صـــر زيــنــب ِ
اوقــ ْلــهــا عــلــيـ ْـج اهلل
ِّ
هاي اختي ِ
العزيزه ا ْعىل ال َق ُلب والروح
ْ

بيهم َقــا َلــوا العباس ويــش ُع ـ ْـذره
و َق ْلبي والله ص ْع َبه اب َقل َبك اتِج ْبره
ومثلك راسي ِ
فوق ار َمــاح ِمت َْشهره
والس ْف َره
وهمها
تِ ْصبِر عالعذاب
َّ
ْ

الحسره
ـت ُدونــي اب َق ْل َبك
لو ر َّدي ـ ْ
ْ
التِـ ْبـ ِ
ـاض ـنْـ َـوة فــاطِـ َـمــة الزهرا
ـجــي يـ َ
مــا أ ْقـــــدَ ْر بــعـ ِـد لِـنْــيــاحــه وال ـ َـز ْف ــره

المرة األولــى التي ينادي الع ّباس فيه اإلمام
قيل :وكانت هذه ّ
دائما يناديه :س ّيدي.
الحسين :أخي! وقد كان ً

َّ
يگلله يا ّ
عباس

عــنــدي ســـؤال وفــكــري فيه ِمْــتــار

ْب َيا ُخــوي ما تناديني َمن ِكنَّا ْزغار
يجيبه ّ
العباس

ِ
الت ْب َذ ْبنِي
ِيگ َّله انا يو ِم ال َع َمد فوگ ُ ُ
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ِ ِ
ـحـ َـره
أل ِّن حسين بــعــدَ ك ِيـنْــقــطـ ْع َنـ ْ
ِ
هج ْة َق ُل ْب زينب ِاخـ ْـذ َص ْبره
مـ ْن ُم َ
أشـــوف اطــفــال ِمـنْــتِـ ْظــره
حتى ال
ْ

الزهرا تِگ ِّليل َهال َي ْبني
ِش ْف ُت ا ّمك َّ

إنت دايم تِگ ِّللي س ّيدي في ْ
ليل ِونهار
َ
بس ما طِ ِح ْت ناديتني يا خوي يا ْحسين
ْ
ْ
وص ِل التِّربان ِش ِف ْت إيدين َإجتْني
گبل ما ُأ َ
ن َِسيتْنِي آالمي وجروحي ِ
والض ْل ِعين
ْ

بينما الحسين ،عنده وإذا بالع ّباس مدّ رجليه ،واستودع أخاه

الحسين وشهق شهقة ،وفاضت روحه ،رحم الله من نادى :واع ّباساه!
واس ّيداه! وامظلوماه! فقام اإلمام من عنده منحني الظهر باكي العين،
مناد ًيا :واأخاه! واع ّباساه!
ِ
ــــــــعــــــــدْ ع ــي ــن ــي
يـــــــا أبـــــــــو فــــــاضــــــل يـــــــا َب
ــــــــــــت عــــنَّــــي ضــــاعــــت ســنــيــنــي
ِمــــــــ ْن ِر ِح
ْ
ِ
الــخــيــمــة ِ
خـــــوي و َّيــــاي
ور ْد يـــا
ُقـــــوم إلــــى
َ
تــــــريــــــدك يــــتــــامــــي ومـــــــا تــــــريــــــدْ الــــمــــاي
ِ
ِ
ِ
الــــســــ َّقــــاي
بـــالـــخـــ َيـــم تــــنْــــ ُطــــر َر ْجــــــ َعــــــت َ
ْ
ـــــــــــل ِدنــــيــــاي
ــــــب زيــــنــــب يـــــا َأ َم
ِر ْد َقــــــ ُل ْ
َـــــت فــيــنــي
هــــــــذي ِعــــــــدوانــــــــي
تـــــشـــــمـــــت ْ
ِّ
ــــــــــــت عــــنّــــي ضــــاعــــت ســنــيــنــي
ِمــــــــ ْن ِر ِح
ْ
ِش ِ
لـــمـــة
ــــــت انـــــــا بـــعـــيـــنـــي
ــــــف ْ
لـــــلـــــحـــــر َم َّ
َ
ـــــــــل طِ ِ
ـــــــف ْ
ْ
ــــمــــه
ـــــــل يـــبـــكـــي ا َّمـــــــــه
ِك
ْ
اتــــض َّ
ِ
ـــمـــه
ــــــمــــــك تْـــعـــ ْل َ
وإس َ
بــــإســــمــــك تْــــنَــــاغــــي ْ
تِــــ ْق ِ
ــــلــــه بــــو فــــاضــــل راح ي ــج ــي ــب الـــمـــاي
وطــــفــــلــــي عــــبــــدالــــلــــه حـــــا َلـــــه ِيــشــجــيــنــي
ــــــــــــت عــــنــــي ضـــــاعـــــت ســنــيــنــي
ِمـــــــــ ْن ِر ِح
ْ

بكمه! من الذي كان
رجع اإلمــام إلى المخ ّيم يكفكف دموعه ّ
بانتظاره؟! ابنته سكينة واقفة تنتظر أباها الحسين على باب الخيمة،
لما رأت أباها بتلك الحال ،هرولت إليه ،قالت :أبه ،ما لي أراك جئت
ّ
عمي الع ّباس؟ قال الحسين :بن ّية سكينة ،ع ّظم الله
إلي وحدك؟ أين ّ
ّ
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بعمك الع ّباس ،فلقد خ ّلفته على شاطىء الفرات مق ّطع
لك األجر ّ
اليدين مرضوض الجبين! فسمعته الحوراء زينب ،خرجت منادية:
واأخاه! واع ّباساه! واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل!
عندك يبو فاضل خيويه اشتكي حايل

حــرمــة بــا وال ــي والــشــمــر يبرالي

خويه الفواطم بالدرب منهو ليحاميها

عگبك يــا والــيــهــا يــويــلــي عليها

واليحدي للناگه زجر ع ّباس يا عيوين

وانروح تاليها بيرس ع ّباس يا عيوين

تــرضــه يــذ ّلــونــي ولــلــشــام يسبوني
تــرضــى يــذ ّلــونــي وللشام يسبوني

هالو ِص َّية)
(لحن أمانه ِ

ِّ
ّ
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ِ
ِ
ِّ
َّـــــــفـــــــس األبــــــ ّيــــــة
الــــــشــــــفــــــ َّيــــــة يـــــبـــــو الـــــــن
يــــــــعــــــــبــــــــاس
تـــــعـــــال احلـــــــگ ْعــــــى اح ِ
ِ
ــــســــن يـــــــســـــــلـــــــبـــــــونَـــــــه امـــــــ َّيـــــــة
ْ
َ
آه عــــــبــــــاس عــــــبــــــاس عــــبــــاس

ِ
ــــــــمــــــــه
ــــــمــــــه ردت
نــــــــحــــــــره َأش َّ
َ
َيـــــــــويـــــــــه رحــــــــــــت َي ّ
ِ
ِ ِ
ِ
الــــيــــمــــة
صـــــــــــــد ْر بـــــــو
ــــــر گـــاعـــد عـــــــا
ّ
لــــگــــيــــت الــــــشــــــم ْ
يــگــطــع الـــــــراس الـــــــراس الـــــراس

آه عــــــبــــــاس عــــــبــــــاس عــــبــــاس
ــــــيــــــت اويـــــــــــا تَـــــــــراين ِگ ِ
ِح ِ
ـــــــت لــــــــ َه زيـــــنـــــب َانــــــي
ــــــچ
ـــــــل ْ
ْ
ِ
يـــــــــظـــــــــال آنــــــــــــه ُأخــــــــتَــــــــه ِضــــــربــــــنــــــي َ
ِّــــــمــــــانــــــي
وشــــــت َ
احــســيــن يـــنـــداس يـــنـــداس يــنــداس
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آه عــــــبــــــاس عــــــبــــــاس عــــبــــاس

احــــــــــاول َأنَــــــــــــــه ِ
ِ
ْ
ــــــــــــــل األرامــــــــــــل
وك
ـــــــمـــــــه
اجـــــيـــــت اهبِ َّ
نِ
ِ
ـــــــــــزحيـــــــــــه عـــــــــن ِحــــــانــــــا وتِــــــــــذكَّــــــــــرتَــــــــــك يــــكــــافــــل
صــوت االحــســاس لحساس لحساس

آه عــــــبــــــاس عــــــبــــــاس عــــبــــاس
ـات ُمَـ ّـمـ ٍـد
ـــــي َمـــ ْن َيـ ِـمــي َبــنَ ـ َ
َأ ُأ َخ ُّ
هذا حسام َك من يـ ِّـذ ُل بِ ِه ِ
العدَ ى؟
َ ُ َ ُ َ ُ

ِ
ِ
رح ُم؟!
إ ْن ص ْر َن َيست َْرح ْم َن َمن َل َي َ
اك هــــذا مـــن بِ ِ
ِ
ــــه َيــ َتــ َق ــدَّ ُم
ـــــــو َ َ
َول َ
َ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الرابع
القصيدة

ب ال ُّط َغ ِاة مج ِ
َو َما َز َال فِي َح ْر ِ
اهدً ا
ُ َ

َو َقــدْ ر َش ـ ُقــو ُه بِالن ِ
ِّبال َو َخـ َّـر ُقــوا
َ
وع َه َو ِام ٌل
َفنَا َدى ُح َس ْينًا َوالدُّ ُم ُ
َع َلي َك ســام ِ
الله َيا َب ْن ُم َح َّم ٍد
ْ
َ ُ
الس ْب ُط ُم ْل ًقى َع َلى ال َّث َرى
َف َل َّما َرآ ُه ِّ
َفــجــاء إِلِ ِ
ــيــه َوالـــ ُفـــؤا ُد ُمــ َق َّــر ٌح
َ َ
ورج ِم ِ
ِ ِ
ِ
يع َها
َأخي ُكن َْت َع ْونيفياألُ ُم ِ َ
َي ُع ُّز َع َل ْينا َأ ْن َنـ َـر َ
اك َع َلى ال َّث َرى
ـف ت ِ
ِ
َح َّي ٍة
الر ْح َم ِن َأ ْلـ ُ
َع َل ْي َك م َن َ
َّات ِمن ِ
َف َأب ِشر بِجن ٍ
الله فِي َغ ٍد
َ
ْ ْ َ

إِ َلى َأ ْن هوى َفو َق الص ِع ِ
يد ُم َجدَّ ال
َّ
َ َ ْ

َله َقرب َة الم ِ
اء ا َّلتِي َكـ َ
ـان َقدْ َم َل
ُ َْ َ
اب َما ُكن ُْت ِآمال
َأ َيا ْب َن َأبِي َقدْ َخ َ
الر ْغ ِم ِمنِّي َيا َأ ِخي ن ََز َل ال َبال
َع َلى َّ
يعالِج كَرب المو ِ
ت َوالدَّ ْم َع َأ ْه َمال
َُ ُ ْ َ َْ
َو َنــا َدى بِ َق ْل ٍ
اله ُمو ِم َقدْ ا ْمتَال
ب بِ ُ
سب ِ
َأبا ال َف َض ِل يا من ك َ ِ
اذال
َان للنَ ْف ِ َ
َ َ ْ
َ
ِ
الو ْج ُه َأ ْض َحى ُم َر َّمال
يحا َومن َْك َ
َط ِر ً
َف َقدْ ُر َك ِعن ِْدي َيا َأ ِخي َ
اآلن َقدْ َعال
الو ْلدَ ِ
الح ِ
ور َو ِ
ان َوال َف ْو ِز َوال ُع َلى
َوبِ ُ
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(شعبي)
ص ــاح أب ــو فــاضــل بــصــوتــه وردده
التفت صــوب اخليم واملدمع بكت

أدركني يا خوي روحــي ليك الفدا

وصاح يا ِعضيدي ترى عنَّك رحت

قــطــعــوا ك ّفيني وعــالــغــرة طحت

وج ــاه مــســرع مــن سمع مـنَّــه الندا

صـــاح يــا عــبــاس يــاحلــزت الفخر

خ ــان بــيــه وغـــدر يــا خ ــوي الــدهــر

وهـــدّ قـــويت وانــكــر مــنــي الظهر

وابـــد مثل مصابك عــلـ َّـي مــا ِســرا

المصيبة

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

علي  Lأربع وثالثون سنة يوم عاشوراء ،وكما
كان للع ّباس بن ّ
المؤرخون كان أعلم أصحاب الحسين وأشجعهم ،وكان ً
بطل
يصفه
ِّ

وسيما في مح ّياه؛
فارسا وبين عينيه أثر السجود ،وكان جميل الطلعة
ً
ً
المطهم ورجاله تخ ّطان
ب بقمر بني هاشم .يركب الفرس
ّ
ولذا ُل ِّق َ
صبورا على الطعن في ميدان الكفاح والحروب .وكان
في األرض،
ً
معه لواء الحسين  ،Qال ّلواء األكبر ،فهو قائد الجيش؛ لذلك

والتوجه إلى الميدانً ،
قائل:
كان الحسين  Qيمنعه من البراز
ّ
تفرق عسكري ،وآل جمعي إلى الشتات .حتّى
أخي ،إن أنت مضيت َّ
يبق مع الحسين أحد من أصحابه كان الحسين يقول له هذه
حينما لم َ

المقالة .وإنَّما أذن له يوم عاشوراء أن ينطلق إلى المعركة ليستقي الماء
للعطاشى واألطفال؛ ولذا ُس ِّم َي السقاء.
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عمر بن سعد عبيدَ الله بن زياد في
يذكر
لما كاتب ُ
المؤرخون أنَّه ّ
ِّ

أمر الحسين  ،Qوكتب إليه على يدي شمر بن ذي الجوشن (لعنه

الله) بمنازلة الحسين  Qونزوله ،أو بعزله وتولية شمر العمل ،قام
ّ
عمته أ ّم البنين أ ّم الع ّباس،
عبد الله بن أبي
المحل بن حزام ،وكانت ّ
فطلب من عبيد الله كتا ًبا بأمان الع ّباس وإخوته (عبد الله وجعفر

وعثمان أو عون) ،وقام معه شمر في ذلك ،فكتب أمانًا وأعطاه لعبيد

الله ،فبعثه إلى الع ّباس وإخوته مع مولى له ُيقال له كزمان ،فأتى به
فلما رأوه قالوا له :قل لهَّ :
إن ال حاجة لنا في أمانكم ،أمان الله
إليهمّ ،
خير من أمان ابن سم ّية .ووقف الشمر (لعنه الله) في اليوم التاسع إزاء
ٌ

خيم الحسين  ،Qوصاح :أين بنو أختنا؟ أين الع ّباس وإخوته؟
ٍ
جالسا بين يدي الحسين ،فأطرق برأسه حيا ًء من
حينئذ
وكان الع ّباس
ً
الحسين ،فصاح الشمر ثان ًيا وثال ًثا ،فالتفت الحسين إلى أخيه الع ّباس
وقال :أخيُ ،قم وانظر ماذا يريد هذا الفاجر .فقام الع ّباس وركب جواده
وأقبل إليه ،فقال له :ما تريد يابن ذي الجوشن؟ فقال :أبا الفضل ،هذا

كتاب من ابن زياد يذكر فيه أنّك أنت األمير على هذا الجيش ،وأنت

تعرض نفسك للقتل ،فقال له الع ّباس :لعنك الله
وإخوتك آمنون ،فال ّ

ولعن أمانك ،أتؤ ِّمننا وابن رسول الله ال أمان له؟! ويلك! أفبالموت

خواض المنايا؟ فرجع الشمر (لعنه الله) ،ولوى
تخوفني وأنا المميت ّ
ّ
عنان جواده ،ورجع أبو الفضل كاألسد الغضبان.

ّ
وحذرهم
يقول الراوي :ذهب الع ّباس Qإلى القوم ،وعظهم
غضب الج ّبار ،فلم ينفع ،فنادى بصوت ٍ
عال :يا عمر بن سعد ،هذا

الحسين بن فاطمة بنت رسول الله  Pقد قتلتم أصحابه وأهل بيته،
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وهؤالء عياله وأوالده عطاشى فاسقوهم من الماء قد أحرق الظمأ

قلو َبهم؛ فصاح الشمر بأعلى صوته :يابن أبي تراب ،لو كان وجه
األرض ك ّله ما ًء ،وهو تحت أيدينا ،لما أسقيناكم منه قطرة؛ فرجع
الع ّباس إلى أخيه يخبره جواب القوم ،فسمع األطفال يتصارخون

ثم إنّه وقف بباب الخيمة ليأخذ القربة
وينادون :العطش العطش! ّ
وينزل إلى ساحة الميدان ،فتع ّلقت به أخته زينب  ،Oوقالت:

لما ماتت أ ّمنا فاطمة ،قال أبي ألخيه عقيل :أريد
اعلم يابن والدي ّ
منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت والشجاعة حتّى أصيب منها

بطف كربالء ،وقد ا ّدخرك أبوك لمثل هذا
ولدً ا ينصر ولدي الحسين
ِّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

تقصر يا أبا الفضل.
اليوم ،فال ّ

ـوصــونــه
يــخــتــي
األخــــوكــــم يـ ّ
ْ
اسكون اعله بختك يمحزونه

ِّ
بالشدّ ة أعــوف احسين اخونه

يــخــتــي وحـــق شــيــبــات أبــونــه

أرج الـــكـــون دونـــه
هــالــيــوم ّ

صاحت هال ابصاحب الغيرة

يــا ســورنــه او فــخــر العشيرة

والــــقــــوم أخـــ ّيـــك يــعــرفــونــه

او حــربــه الــســابــق يــذكــرونــه

خـــويـــه نــزلــنــه ابــغــيــر ديـــره

او خـــاّك أبـــوك إلــنــه ذخــيــره

هـــا وهـــا ابـــراعـــي الــمــروه

خـــوه
يـــا
لــخــوتــك لــحــســيــن ّ
ّ

يــالــبــيــك حــيــل اخــتــك تــگــوه
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بــحــزام ظــهــره اوضـــوه اعيونه

يـــ ّلـــي تـــگـــوم اب ــغ ــي ــر نــخــوة

ركب جواده ومعه اللواء ،وأخذ القربة وقصد الفرات ،فأحاط به

من كانوا موكّلين بالفرات لمنع الحسين وأصحابه منه ،ورموه بالنبال
فكشفهم ،وقتل منهم جماعة ،حتّى وصل إلى المشرعة ،نزل إلى
أحس ببرد الماء وقد ك ّظه العطش ،اغترف غرفة ليشرب
فلما َّ
الماءَّ ،

تذكّر عطش الحسين  Qفرمى الماء من يده ،وقال :ال والله ال
ثم جعل يقول:
أشرب الماء وأخي الحسين  Qعطشانّ ،
ِ
يــا َن ـ ْفـ ِ
ــن ُهـ ِ
ــس ْ ِ
ـون
ُ
َ
حل َ
ـس مــ ْن َب ـ ْعــد ا ُ

ــــن و ِارد ا َملــــن ِ
َه َ
ُــــون
ــــس ْ ٌ َ ُ
ــــــذا ُح َ

وبــــعــــدَ ه َل ُكـ ـنْ ـ ِ
ـت َأ ْن َت ـ ُكــونِــي
ََ ْ ُ
ــــــــارد الــم ِ
ــع ِ
َوت ْ
ــيــن
ــــربِــــيــــ َن َب
َِ َ
َــــش َ

ّ
(نصاري)
غــرف غــرفــة بيمينه وراد يرشب

وقــلــبــه مــن الــعــطــش نــيــران يلهب

ذكــر كــبــدة عضيده والــدمــع صب
اشلون ارشب وخوي حسني عطشان

ذب وعــلــي قـــال ال ــم ــاي يــحــرم
َّ

وسكنه والــحــرم وأطــفــال رضعان

وظــن قلب العليل التهب نــران

يــريــت الــمــاي بــعــده الحــلــه اومــر

ثم مأل القربة وحملها على كتفه ،وخرج من المشرعة فاستقبلته
ّ

ولما رأى ذلك
جموع األعداء ،وصاح ابن سعد :اقطعوا عليه الطريق؛ ّ

منهم ،حمل عليهم بسيفه ،وهو يقول:
السقا
إِ ِّن َأنَـــا ال ـ َع ـ َّبـ ُ
ـاس َأ ْغــــدُ و بِ ِّ
َن ْف ِس ِل ْب ِ
ــن ا ُمل ْص َط َفى ال ُّط ْه ِر َو َقــا

الم ْل َت َقى
َو َل َأ َخ ـ ُ
ـاف الـ َـمـ ْـو َت َي ْ
ــو َم ُ

حتَّى ُأوارى فِــي المصالِ ِ
يت ُل َقى
َ َ
َ
َ َ

فرموه بالنّبال من ّ
كل جانب ،حتّى صار درعه كالقنفذ من كثرة
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السهام ،فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة ،وعاونه حكيم بن
الطفيل ،فضربه على يمينه فقطعها ،فأخذ السيف بشماله ،وهو يقول:
الـــلـــه إِ ْن َقــ َطــعــتُــم يـ ِ
ِ
ـمــيــنِــي
َو
ْ ُ َ
و َعــــن إِمــــا ٍم ص ِ
ــــاد ِق ال َي ِق ِ
ين
َ
َ
ْ َ

إِنِّـــي ُأح ِ
ــامــي َأ َبــــدً ا َعــ ْن ِد ِيــنــي
َ

ـل الـنَّــبِــي ال ـ َّطـ ِ
ـاهـ ِـر األَ ِمــيـ ِ
ـجـ ِ
ـن
َنـ ْ
ِّ

فقاتل القوم حتّى َض ُعف عن القتال ،وقد أعياه نزف الدم ،فكمن

له حكيم بن الطفيل فضربه بالسيف على شماله ،فقطعها من الزند،
فأخذ يقول:

َيا َن ْف ُس َل ت ْ
َخ َش ْي ِمـ َن ال ُك َّف ِار
الم ْخت ِ
َار
َمـ َ
الم ْص َط َفى ُ
ـع النَّبِ ِّي ُ

ــــري بِــرح ِ
و َأب ِ
ـج ـ َّبـ ِ
ــــش ِ
ـار
ــمــة الـ َ
َ ْ
َ ْ َ

ـاري
ـسـ َ
َق ــدْ َق ـ َط ـ ُعــوا بِـ َبـ ْغـ ِـيـ ِـهــم َيـ َ

ِّ
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ـــأص ِ
ــــر الـــن ِ
ـــل ِ
َّـــار
َف َ ْ
ـــم َيــــا َر ِّب َح َّ
ـــه ْ

عند ذلك وقع السيف من يده ،وأخذ القربة بأسنانه ،ولم يكن للع ّباس
هم ّإل إيصالها إلى المخ ّيم حيث األطفال ،فقطعوا عليه طريقه ،وأتته
ّ

السهام كالمطر من ّ
سهم فأريق ماؤها فوقف
كل جانب ،فأصاب القرب َة ٌ
العباس متح ِّي ًرا كيف يذهب إلى المخ ّيم بال قربة ،بال ك ّفين ،جسمه

كالقنفذ من كثرة السهام؟! وبينما هو كذلك ،جاءه سهم وقع في صدره،
وسهم آخر أصاب عينه اليمنى فأطفأها ،وجاء إليه رجل من بني تميم
فخر إلى األرض صري ًعا ،ونادى
فضربه بعمود من حديد على رأسه َّ

السالم أبا عبد الله ،أدركني يا أخي!
بأعلى صوته :عليك منّي ّ
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تعنّه امــن اخليم للعلگمي احسني

يصيح بصوت يعضيدي وقعت وين

بعد مــا شــوف دريب يــا خــوه العني

يــخــويــه الــكــون كــلــه بعيني أظلم

خيــويــه اســــا عــــدوي شــمــت بـ ّيــه

وش ــوف ــن ــك يــبــو فـــاضـــل مــط ـ َّبــر

خيــويــه امــنــن اجــتــنــي ه ــل رم ـ ّيــه

يــخــويــه اســــا وقــــع بــيــتــي عــلـ ّيــه

قال الراوي :فانحنى عليه الحسين  Qليحمله ،ففتح الع ّباس

عينه ،فرأى أخاه الحسين  Qفقال له :إلى أين تريد يا أخي؟ أخي،
ِ
ـم؟! قال :إنّي
ال تحملني ،دعني في مكاني هذا! فقال  :Qولـ َ
ٍ
مستح منها!
وعدت سكينة بالماء ولم آتها به ،فإنّي
ّ
(نصاري)
خي ــوي ــه حــســن خــلــيــنــي بــمــكــاين

يــگــلــه لــيــش يـــا زهـــــرة زمــانــي

يــگــلــه واعـــــــدت ســكــنــة تــــراين

بــمــاي ومستحي منها مــن اســدر

آجركم الله ،وبينما الحسين  Qعند أخيه أبي الفضل إذ شهق

شهقة وفارقت روحه الدنيا ،فصاح الحسين :واأخاه! واع ّباساه!
(فايزي)
ظهري انكرس خويه وانته اليل كرسته

ماني أخوك شلون أخوك اليوم عفته

انته اللتجيب املاي وانته الكافل انته

تخلي العقيلة بال ولي بين آل أميه

أقول :هذه مصيبة عظيمة على قلب موالنا اإلمام الحسين ،Q

ألما كيف يخبر أخته العقيلة باستشهاد أبي الفضل
ولكن األشــدّ ً
لما رجع الحسين  Qمن مصرع أخيه،
Q؟ يقول الــراويّ :
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بكمه،
رجع وهو يكفكف دموعه ّ

فتلقته أخته الحوراء زينب O

وقالت :أبا عبد الله ،أراك رجعت وحيدً ا فريدً ا؟ أين ابن والدي؟ أين
أخي الع ّباس؟! قال :عظم الله لك األجر بأخيك أبي الفضل ،وقيل ما
ك ّلمها بشيء ،بل راح إلى خيمة الع ّباس ،فأسقط عمودها ،فارتفعت

األصوات بالنحيب والبكاء!
(لحن الفراق)

يبو فاضل هذي تاليها الوص ّيه

يبو فاضل ترضى أختك أجنب ّيه

يبو فاضل هذي تاليها األخوة

يبو فاضل تدري بالشمر اشسوى

يبو فاضل و ّدي تعطيني الرايه

يبو فاضل أرد أساويها عبايه

يــبــو فــاضــل حــرمــة واتــســتــر بــايــد ّيــه

ِّ
ّ
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يــبــو فــاضــل ســوطــه بمتوني تــلـ َّـوى
يــبــو فــاضــل تـــدري مــو احــنــا سبايا

ـــوك م ـن لِــي يــا ِحــمــاي إِ َذا ِ
العدا َن َه ُرونِي
َعـــ َّب ُ
َ َ
َ
ـــاس َت ـ ْـس ـ َـمــ ُع َز ْيـ ـنَـ ـ ًب ــا تَـــدْ ُع َ َ ْ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
َ َْ َ
َ
القصيدة األولى :ل َه ِفي ِل َص ْد ٍر ق َّبلت ُه األ ْس ُه ُم
و ِلَ ْضــــ ُلــــ ٍع بِـ َـش ـبــا األَ ِســـن ِ
ِ ِ
َّـــة ُت ـ ْل ـ َثـ ُـم
ـــم
َ
َ
َل َ ــف ــي ل َ
ـــصـــدْ ٍر َق ـ َّب ـ َل ـ ْت ـ ُه األَ ْســـ ُه ُ
ِ
ِ
ٍ
ـور َهــا
َو ُلــ ْقــ َلــة بِــالـ َّـس ـ ْه ـ ِم ُأ ْط ــف ـ َـئ ُنـ ُ

ِو ُلِــه ٍ
ــــت إِ َّل ال ـ َّظـ َـا
ـــرى َأ َب ْ
ْ َ
ــجــة َح َّ
َل ْ ِفي َعـ َـى َح ِامي ال َّظ ِعين َِة إِ ْذ َه َوى
َس َق َط ال ِّل َوا َق َم ُر ال َع ِش َري ِة َقدْ َه َوى
ِ
ـن م ـنَـ ِ
ِ ِ
ـاد ًيــا
حل ـ َـس ـ ْ ُ ُ
ـــرعـــه ا ُ
َو َأتَــــى َل ْ َ
َأ ْلـ ـ َف ــا ُه َم ـ ْق ـ ُطــو َع ال ـ َيــدَ ْيـ ِ
ـن َو َر ْأ ُســــ ُه
ِ
َف ـ َب ـ َكــى َونَـــــا َدى َو ِ
ــر ٌة
اجل َ
ــــــر ُاح كَــث َ
ــم َ
ــك َيــا َأ ِخـــي َو َتـ ُـضـ ُّـمــنِــي
إِ ِن َأ ُض ُّ
ف َصا َف ْح َت ال َّث َرى
اس ُق ْل ِل َك ْي َ
َع َّب ُ

ٍ
ِ
ـــر بِـ َهــا ال ــدَّ ُم
ــــرى َأ َض َّ
َولـ ُـم ـ ْق ـ َلــة ُأ ْخ َ

ـحـ َّـر ُم
الح َس ْي ِن ُمـ َ
َفــالـ َـمــا ُء َقـ ْبـ َـل َفــ ِم ُ
ِ
اب األَ ْع َظ ُم
الم َص ُ
َعـ ْن ُم ْه ِره َو ُهنَا ُ
ُقـ ِ
ـضـ َـي ال َق َضا َو َقـ َـضــا ُء َر ِّب ـ َ
ـك ُمـ ْبـ َـر ُم
ِضعنَا و َضــاع بِ َك ِ
الح َمى َيا َض ْي َغ ُم
َ
ْ َ
الص ِع ِيد َي ِس ُيل ِمـنْـ ُه ال َعنْدَ ُم
َف ـ ْـو َق َّ
ِ
ـــم
ـــــرحٍ آ َل ُ
ُــــور َع ـ ْيــنــي َأ ُّي ُج ْ
َيـــا ن َ
َأ َو َظ َّــل ِع ـنْــدَ َك َأ ْذ ُر ٌع َأ ْو ِم ْع َص ُم
اك َق َّطعها الــحــســام ِ
َو َيــــدَ َ
الم ْخ َذ ُم
ََ
ُ َ ُ
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ــــى َجــبِــيــنِـ َ
َأ َع َ
ــم
جلـــبِ ُ
ـــن ُمَــ َّط ٌ
ـك َوا َ

َأ ْم َو ْج ُه َك ا َمل ْي ُمو ُن َقدْ َل َط َم ال َّث َرى
ِ
ــوى ُم َت َع ِّف ًرا
َأ ْم َصـــدْ ُر َك الـ َّـزاكــي َه َ
َأ ُم َـــــدِّ َل األَ ْبـــ َط ِ
ـف َتـ َـر ْكـ َتــنِــي
ـــال َك ـ ْيـ َ
ــت ِحــيـ َلــتِــي َو ِ َب الـ ِـعــدَ ا
آآل َن َقــ َّل ْ

ِ
ِ
الح ِد ِيد ُم َه َّش ُم
اس مـ ْن َع َمد َ
الـــر ُ
َو َّ
َفان َْصا َع َو ْج ـ ُه األَ ْر ِ
ض َخــدَّ َك َي ْلطِ ُم
َف ـ َغــدَ ْت ُض ُلو ُع َك ِعنْدَ َها َتت ََح َّط ُم
وح ِ
ــدي َو َج ْي ُش ال َّظالِ ِمي َن َع َر ْم َر ُم
َ ْ
َش َمتُوا َو َظ ْه ِري فِي ُم َصابِ َك ُي ْق َص ُم

َ
َ َّ
َ ْ َ
القصيدة الثانية :أ َبا الفض ِل ِبا ْس ِمك َجل ِاإلخ ُاء
ــــل ِقــــيــــ َثــــاره الـــمـــب ِ
ـك َجـ َّـل ِ
َو َهــــ ْلــــ َه َ
َأ َبــا ال ْف َض ِل بــاِ ْسـ ِـمـ َ
ـــد ُع
اإل َخ ــا ُء
ُُ ُ ْ

ِّ
ّ
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ــذ يــــوم ال ـ ُّط ـ ُفـ ِ
َفـ َـمـ ْـو ِق ـ ُفـ َ
ـوف
ـك ا ْلــ َف ُّ َ ْ َ
ال ِ
َغــــدَ ا َة ْاســتَــ َف َّــز ْت بِ ـ َ
ـــات
ـــاد َث ُ
ـك ْ َ

وه َّ ِ
ــــــــو َ
الــصــ َبــى
اك َأنِ ُ
ََ
ـــــــن ِّ
ـــــــز ل َ

ات َو َج ـ ْيـ ُـش ال ُّط َغ ِاة
َف ُخ ْض َت ال ـ ُفـ َـر َ
ــــــت َتــ ُل ــو ُذ وراء الـنَّـ ِ
ـخــيـ ِ
ـل
اح ْ
َو َر َ
ََ َ
ْـــك ا ْلـــي ِ
ِ
ِ
ـــن ا َّلــتــي
ـــم َ
لــ َتــ ْقــ َطــ َع مـــن َ َ
َـــز ِمـــن َ
ْـــك ِّ
ــــا َل ا َّلــتِــي
َوتَـــ ْبـــت َّ
الــــش َ
ـــــف بــــــدْ ر بِـــنِـــي ه ِ
ِ
ـــاشـــ ٍم
َ
َو َيْـــــس َ َ
َ

َف ـ َت ـ ْهـ ِـوي َوتَـــنْـــدُ ُب َأ ْد ِر ْك َأ َخ َ
ـــاك
346

ٍ
ِ
بـــــه ك ُّ
ـــجـــ ُع
َـــس َ
ْــــر َمــــة ت ْ
ُــــــل َمــــك ُ
ــــت َلـــ َهـــا َظ ـ ِـمـ ـ ًئ ــا تَــ ْطــ َلــ ُع
ــــر ْح َ
َف ُ

ــــش م ِ
ــــوجــــ ُع
ُي َ
ـــــصـــــ ِّعـــــدُ ُه َعــــ َط ٌ ُ
ِ
ِ
ـــر ُع
بِـــــه َغ َّ
ـــم َ
الـــم ْ
ـــــص َشـــاطـــ ُئـــ ُه ُ

ذر ُع
َـــر ُج ُ
ُســـ ُي ٌ
ـــف األَ ُ
ـــوف بِــ َهــا ت ْ
َلــهــا الــســيـ ُ ِ
ــــو ُع
ـف مـــ ْن َك ـ ِّف ـ َهــا َأ ْط َ
َ
َّ
ٍ
َلـــهـــا ك ُّ ِ
ـــر ُع
ُـــــل ذي َح َ
َ
ــــاجــــة َيـــ ْب َ
َعــــمــــود بِـــمـــص ِ ِ
ــــصــــدَ ُع
ـــرعـــه َي ْ
ُ ٌ َ ْ َ
ـك ا َّل ــلــ ْي ـ ُ
َفــ َيــ ْه ـ َـر ُع ـ َ
ـــر ُع
ـث إِ ْذ َيـــ ْه َ

ُ
َ
العين َيا عضدي
القصيدة الثالثة :واض ْيعتي َب ْع َد َس ْه ِم
ِ
يا ِ
واض ْيعتي َب ْعدَ َس ْه ِم ِ
ِ
الجيش َيا ُذخري و ُمعتَمدي
عضدي
واحدَ
العني َيا ُ
َ
َ
ِ
ِ
دت ِ
كمدي
تعر ُفني
شاب رأيس فال ما ُع َ
إِ ْن َ
واحدَ و َد َب ال َّظ ْه ُر م ْن ُرزئي وم ْن َ
فارقتَنِي كــفـ ِ
َ
الــــروحِ
للجس ِد
ـراق
ـن بـــ ُن فــاطِــمـ ٍـة
أنـــا
أخـــــوك ُح ــس ـ ٌ
َ
ُّ
ِ
يــدري بِ َقت ِْل َك َآل الـ َّـشـ ْـمـ ُـل ل ْلبدَ ِد
وروا بِ َع ْسك َِر
اآل َن شـ ْـمـ ٌـر دعــا ُد ُ
المرتضى مددي
واآل َن نــادى ِ ِب ـ ْـم قــومــوا لِ ْنذ َب َح ُه
يدري بِأن ََّك َيا ب َن ُ
ِ
ِ
ِ
الفضل فــر ًدا دو َنــمــا سن َِد
بِــا أبــي
للحسني غدا
الفضل وان ُظر
ُق ْم َيا أ َبا
ِ
تبقى تــبـ ِّـضـ ُعـ َ
ـك األعـــدا إلــى ِق ــدَ ِد
ـت ُهنا
ـن
نارين َأ ْن أمــي وأنـ َ
ما َبـ ْ َ
جيش بال ِ
ٍ
َّ
عدد
وهـ َـي الوحيدَ ُة في
أظــل إ َذ ْن ت ُْسلب عقيلتُنا
ْأو َأ ْن
ْ
ُ
أقــول مضى الع ّباس لِ ْل ِبد؟
َأه ْــل
ـاوبــا
ع ـ ّبــاس إِ ْن ســألـ ْ
ـت مـــاذا أجـ ُ
ُ
ُم ـ َث ـ َّلـ ٌ
ـث َن ـ ْفـ ُـس ـ ُه ُتــرمــى بِ ـ ِـه َكــبِــدي؟
ـن أ ْط ـ َفـ َـأهــا
وه ــل
أقــــول بِــــأ َّن الــعـ َ
نت ِ
ِ
الكرا ِم َيدي؟
اليدين لــذا ال
ـــم َق َطعوا من ُه
جم ُال يقط ُع َيا بِ َ
ّ
وأنُ ْ
َّ
ـن لــدى الــعـ ّبــاس يندب ُه
بينا احلــسـ ُ
ألــيــو َم ُيــل ـ َطـ ُـم ِمــثــي خــدُّ زيـنَــبِـ ُكـ ْـم

وأنــت َف َ
ليت تن ُظرها
ــوق القنا َيــا َ
َ
لــو َح الـ ُّـر ْمـ َـح ِش ْم ٌر َكـ ْـي ُي ِّ
عذ َبا
إِ ْن َّ
يبك َك املظلوم م ِ
ال غــرو إِ ْن ِ
نتح ًبا
َ
ُ ُ

أقبلت تــدعــوه واولــدي
إِ ْذ فــاطـ ٌـم
ْ
ِ
واليو َم ت ُْس َح ُب بِ
والص ُف ِد
األغالل
ُ
ـوط ِمــن ٍ
بــالــسـ ِ
بلد تُسبى إلــى ب َل ِد
ْ
َّ
ِ
ْ
ً
مفضوخا ِم َنال َع َم ِد
األرض
تسقطعلى
فــمــا بــكــى أســــدٌ ّإل عــلــى أس ـ ِـد
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ّ
ْ
ْ
جت ِه
حامي الظ ِع ِ
القصيدة الرابعةِ :
ينة من فادى ِب ُمه ِ

حامي ال ّظ ِع ِ
ِ
ينة مـ ْن فــادى بِ ُم ْهجتِ ِه
آىل عــى ن ـ ْفـ ِـسـ ِـه ُم ْ
ـــذ صــال ُمـ ْـر ِجتــا
أ ْن ال ِيــــرد ِف اهل ـيــجـ ِ
ـاء صـ ِ
ـارم ـ ُه
ْ
ُ ِّ
ِ
ِ
و ُم ْ
وهـــو عىل
ـــذ أحــس بِــــ ْرد املـــاء ُ

بكى وق ــال لِـــروى غـ ّلــتِــي ِ
وأخــي
عــــزمــــا ِبِـــمـــتِ ِ
ِ
ـــه
ّ
فــــآب ْحيـــمـــ ُلـــ ُه ْ ً

ِّ
ّ
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ِ
املــحــتــو ُم عــاجــلـ ُه
لــك ـنّــا الـــقـــدْ ُر ْ
بلغت
نــادى أخــا ُه أال أ ْد ِر ْكــنِــي فقدْ
ْ
ــادي أ ْنــت مس ِ
عباس أ ْنــت ِع ِ
تندي
ّ ُ
ُْ
ـن سـ ِ
الــيـ ْـوم خ ّل ْفت عـ ْـن الــدِّ يـ ِ
ـاهــر ًة
شمتت
اليوم ِف قت ِْلك األعــدا ُء قدْ
ْ
ْ
إ ّن الــرزايــا وإِ ْن ج ّل ْت ِ
فـــر ْز ُؤك قدْ

ـول ِ
ـن بِن ِْت رسـ ِ
ُدون ابـ ِ
الله والحر ِم
س الم ْف ِ
ِ
ن ْف ِسي ِ
رد العل ِم
الوقا ُء لن ْف ِ ُ
ــمــدُ ه ِمـ ـن ُغ ــر ُك ـ ِّـل ِ
ّإل ويــ ْغ ِ
كم ِي
ُ
ُ ْ ِّ
ما فِ ِيه ِمن ظمأٍ فِي الق ْل ِب مح ِ
تك ِم
ُ ْ
ْ
الــلـه أ ْكــبــر ِمــن ِ
ـرات ِ
مــاء ال ـ ُفـ ِ
ظمي
ُ ْ
ُ
ـريــنـ ِـة لِــأ ْطــفـ ِ
ـث الــعـ ِ
ل ـ ْيـ ُ
ـال والــحــر ِم
ِ
الو ِ
المنون ُر ِمي
صول وفِي س ْه ِم
ُدون ُ
ِمــنِّــي ُأمـــ ّيـــ ُة مــا رامـــتْـــ ُه ِمـــ ْن ِقـــد ِم
جامع شم ِلي أنْت مع ِ
وأنْت ِ
تصمي
ُْ
ُ ْ
ـت ُع ـ ُيــو ٌن فِــيــك لـ ْـم تن ِم
الــيـ ْـوم نــامـ ْ
الــيــوم خ ّل ْفتنِي فـــردا لِــغـيـ ِـر ِ
حمي
ْ
ْ ً
ْ
ِ
وأجــرى أ ْع ُينِي بِد ِم
أحنى ُضلوعي ْ

ُ
هديال
القصيدة الخامسة :حمل
األثير صدى ِنداك ِ
ـــرح النسيم فــبــات ِمــن ـه ِ
ُج ِ
عل ًيل
األثــــر صـــدى نِــــداك هـ ِـديــا
محــل
ُ
ُ
ُ
ٍ
بسمة جمـ ُـروحـ ٍـة
صــوت ِذك ــرى
ُهــو
نــزفــت د ًمـــا ف ــوق الــثــرى مط ُلوال
ُ
ألـــم ح ــوى هــمــس ال ــنِ ـ ِ
ـداء ِ
مــشــحــون ـ ٌة بِــــاحل ِ
ــــزن يف ط ـ ّيـ ِ
ضئيال
ـاتــا
ٌ
ُ

ـوت ِمــن الع ّب ِ
يــر ُخ ها أنا
اس
صـ ٌ
ُ
قطعوا يمينِي يــا ِ
أخ ــي ،و ُمهجتِي

أ ّمــا يــسـ ِ
ـاري ِفهي تِلك عــى الثرى
ِ
ولـــكـــن بــعــدمــا
ف ــأت ــى لِ ــن ــج ــدتِ ـ ِـه

ـت قبلك يــا ُحــســي ـ ُن قتيال
أمــســيـ ُ
لــم تُـــرو ِم ــن ِ
مـــاء الـ ـ ُف ـ ِ
ـرات ِ
غليال
ُقــطِــعــت وأصــبــح عــز ُمــهــا مش ُلوال

ِ
الــضــالــة أطــفــأ الـ ِـقــنـ ِـديــا
غــــدر
ُ
النجيع لِـ ِ
ـرأسـ ِـه ِ
إكليال
كأنّما نسج ِ ُ

ِ
الــــيــــديــــن
ورآ ُه مــــقــــطــــوع
فــرمــى عــلــيــه بِــنــفـ ِـسـ ِـه ُمــتــهــالِـ ًكــا

ُحــــزنــــا وأشــــبــــع ثــــغــــر ُه تــقــبِــيــا

ـــاس قــ ّلــت ِحيلتي
اآلن يـــا عـــ ّب ُ

والــظــهــر أصــبــح ع ـ ِ
ـاج ـ ًـزا مش ُلوال
ُ

كــــأ ّن بِــغـ ِ
قــتــلــوك يــابــن أيب ّ
ـدر ِهــم

ومـــز ُقـــوا الــتــنـ ِـزيــا
ــي ّ
قــتــلــوا الــنــبِ ّ

نــاجــا ُه يــا بــن أيب ونـــور حمـ ِ
ـاجـ ِـري

ــاس واهلــفــي عليك وقــد رأت
عــ ّب ُ

أجـــدُ الــجــمــال ِ
بِ ِ
ــســواك ال ِ
جميال

عــيــنــاي ِ
حـــامـــل رايـــتِـــي مــق ـ ُتــوال

ِّ
َ َ
الطف ّأ َ
القصيدة السادسةّ :أنى َوي ُ
الحشا
ضر َم في
وم
ِ
ٍ ِ
ِ
ـجــيـ ِ
ـن
أ ّن ــى و َيــــو ُم الــطـ ِّ
حلـ َـشــا جــــذوات َو ْجــــد م ــن َل ـ َظــى سـ ِّ
رض َم يف ا َ
ـف ّأ َ
فـــاطـــم مـــن َبـــنِـــي َيــاســيـ ِ
يـــو ٌم أب ــو ال ـ َفــضـ ِ
ـن
فــتــيــات
ـأســه
ُ
َ
ـل اســتَــ َف َّــزت َبـ َ
ٍ
يف َخ ِ
ربــــم
ـــــر
أنــــصــــار َب ُ
ــــراهــــم ُّ ُ

حــتــى إذا َقــ َطــ ُع ــوا َعــلــيـ ِـه َط ِ
ــريــ َقــ ُه
ــضــا لِ َ
ــشــهــا َد ٍة
أرس ُار الــ َق َ
َو َد َعــــتــــ ُه َ

ـن َأ َّو َل عـــا َلـــ ِم الــت ِ
َــكــو ِ
ل ــل ــدّ ي ـ ِ
يــن
ـــيـــش َب ِ
ِ
ٍ
َــمــيــن
ـــــــار ٍز َوك
ــــســــدَ ِاد َج
بِ َ
رس ــم ــت لــه فــي َلـ ِ
ـوحــهــا الــمــكـنُـ ِ
ـون
ُ
َ
َ َ َ
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حــســمــوا ي ــدي ـ ِـه وهـــامـــه َضبــــوا يف َع ِ
ــخ َّــر َخــ َي َــر َطـ ِـعــيـ ِ
ـحــديـ ِـد َف َ
ـن
ــمــد الـ َ
َ
َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

َـــر َت اآل َن َظ ِ
َو َمـ َـشــى إلــيـ ِـه الـ ِـســبـ ُ
ـــهـــري َيـــا َأ ِخـــــي َو ُمـ ِـعــيــنِــي
ـط َيــن ـ َعــا ُه ك َ ْ
ـــــري َق ِ
ـصــونِــي
عــبــاس َكـ ـ ْب ـ ُـش َكــتــي ـ َبــتِــي وك ـنَــا َنــتــي
ــومــي َب ــل أ َع ُّ
ــــز ُحـ ُ
وس ِ ُّ
ُ
َ
ــــاع ِ
ي ــا س ِ
ــــدي يف ك ِّ
ــيــف ِحـ َـمــا َيــتِــي بِ َي ِمينِي
ُــــل ُم َ
ــــعــــر ٍك بـ ِـه ْأســ ُطــو َو َس ُ
َ
ملي وفــي َض ـنَـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـام ـع َش ِ
ـك ِ
الــز َحــا ِم َي ِقينِي
هــو َجـ ٌ
َلـــن الــلــوا ُأعــطــي َو َمــــ ْن َ
ِ
ان ح ِ
ِ
ِ
ـــام َ
ور َ
ــــاب ُشــؤونِــي
ـــل رايــتِــي
َأ ُم
واق َأخــبِ ـ َيــتــي و َب َ
ـــــــر َ
ُ
ــــنــــاز َل األ ْق َ
عــبــاس َتــســم ـع َزيــن ـبــا تَـــدعـــو َك مــن لِــي يــا ِحــمــاي إذا ِ
الــعــدَ ى َنــهـ ُـرونِــي
َ
َ
َ ُ
ُ
ُ َ
ـــــر مـــن ي ِ
ـــت َتــسـ َـم ـ ُع َمــا تــقـ ُ
حمينِي
ـــس َ
األس ِ َ َ
ـــمـــا ُه يــــو َم ْ
ـول ُسكَينَ ٌة َع َّ
َأ َو َل ْ
ّ ُ
القصيدة السابعة :دعاني فلبيته مذ دعا
دعــــــــاين فـــلـــ ّبـــيـــتُـــه مـــــذ دعــــا

الــقــلــب م ــا أودعـــا
هــــدى أودع
َ
ً

جــوى ال يــذوب
إذا القلب فيكم
ً

فــقــد ّ
الــقــلــب فــيــمــا ا ّدعـــا
كــــذب
ُ

ومـــا زلـــت أعـــي دواعــــي اهلــيــام

ـت عــــى ري ــع ــك ــم ق ــاح ـ ًـا
ب ــك ــي ـ ُ

َ
نـــاظـــرا
خـــالـــط يل
فـــا الــــنــــو ُم
ً

ـت ولـــوال الـــذي قــد أصــاب
جــزعـ ُ
غـــدا َة أبــو الــفــضـ ِ
لــف الصفوف
ـل َّ
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ولـــــوالكـــــم لــــم أجــــــب طــ ِّيــعــا
فــأخــصــب مـــن أدمـــعـــي مــمـ ِـرعــا
ـاض لــي مسمعا
وال الــلــو ُم قــد خ ـ َ
كـــدت أن أجزعا
بين الــوحــي مــا
ُ
َّ
ـــرعـــا
وفـــــل الـ ـ َّظ ــب ــا وال ــق ــن ــا ُش ّ

ف ــت ـ ًـى ذكَّـــــر الـــقـــوم ّ
مــــذ راع ــه ـ ْـم
الـــســـيـــف يف كـــ ِّف ِ
ـــه
إذا ركـــــع
ُ

ٍ
رشبـــــة
ـــــــــرو مـــــن
وآب ومل ُي
َ
ِ
الــعــلــقــمــي
ضــــفــــة
فــــخــــر إىل
ّ
َّ

أبــــــا ُه الــفــتــى الــبــطــل األنـــزعـــا

ســــجــــدً ا ُر ّك ــع ــا
هــــوت هــامــهــم
ّ
جــرعــا
وجــــرعــــ ُه
ُ
ّ
الــــمــــوت مـــا ّ

ص ــريـ ـع ــا ف ــأع ــظ ــم ِ
بــــه مــصــرعــا
ً
ْ

ِ
ِ
اجلــبــن
عـــفـــر
الـــيـــمـــن
قــطــيــ َع
َ

ّ
ــــق الـــنـــصـــال لـــــ ُه مــضــجــعــا
تــــش ُ

أســـاقـــي الــعــطــاشــى لــقــد كـ ّظــهــا

ـت بــعــدك األدمــعــا
الــظــمــا فــاســتــقـ ْ

أعـــــن الــشــامــتــن
هــجــعــت
لــقــد
ْ
ُ

وأخـــــــرى ل ــف ــق ــدك لــــن تــهــجــعــا

ُ
وب َت َف َّط ْ
القصيدة الثامنةَ :يا َصاح َب َ
الق ُل ُ
رت
الع ْص ِر
ِ
ِ
يا ص ِ
اح َب ال َع ْ ِ
رت
رت
الح َس ْي ِن َت َف ِّج ْ
وب َت َف َّط ْ
الس ْبط ُ
ص ال ُق ُل ُ
َ َ
َو َمــدَ امـ ُع ِّ
ِ
ِ ِ
ـــة احل ـ ِّـق ا َّل ِ
ـل راي ِ
ِ
ـصـ ِ
فاخرت
ــــو ُة والـ ّـشــجــاعـ ُة
ــذي
ْ
فــيــه األُ ُخ َّ
ـاب َحــامـ ِ َ َ
ُلـ َ
َ
ِ ِ
هو نج ُل حي ٍ
الــــر ُؤ ِ
تطايرت
وس
الفض ِل ا ّلـ ِـذي
ْ
درة أ ُبــو ْ
بِـ ُ
ْ
ُ ْ
ـحــســامــه شـ ُّـر ُّ
ِل ِخــي ِ
ِ ِ
رت
ــه
يس ِتقي
واألح ــش ــا ُء ِم ـنْ ـ ُه تس ّع ْ
ْ
ْ
ّملــا مشى نـ ْ
ـحــو الــ ُف ــرات ل ْ
لـــكـــن أ ْعـــــــداه عــلــي ِ
ِ
مــأ الــســقــاء وعـــاد نــحــو ِخــيـ ِ
ـرت
ـامـ ِـه
ــه تــكــاثـ ْ
ْ
ُ
ّ
ْ
ِّ
ـت
تساقطت
قــطـ ُعـ ْـوا يــد ْيـ ِـه والـ ِّـســهــا ُم
فِــي صــــدْ ِر ِه والــعـ ْيـ ُن ِم ـنْ ـ ُه ُأ ْطـ ِـفــئـ ْ
ْ
ِ
ك ُّ
مضت
ُــل األمــانِــي فِــي إِصابتِها
املــــاء ا ّلــتِــي
وأصــــاب س ـ ْهـ ٌـم ِق ْــربــة
ْ
يــد بِــر ْأ ِس ِ
احلــد ِ
رضبــــوه ِف عــمـ ِـد ِ
فهوى ِ
ـرت
ــه
صري ًعا والــدِّ مــا ِمـنْـ ُه جـ ْ
ُ ُ
الباري ور ِ
و ّد ْعتُك ِ
سمت
ـن فــإِ ّنــنِــي
وحــي قدْ
ْ
نــــادى ســا ًمــا يــا ُح ــس ـ ْ ُ
ُ

351

فـــأتـــاه حمْـــنِـــي ال ـ ُّـضـ ـ ُل ــو ِع م ِ
ــنــاد ًيــا
ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
ـب
هـــذي ســكـ ْيــنـ ُة والــنِّــســا ُء وز ْيــنـ ٌ
تـــدْ ُعـــوك يــا عــبــاس أنْـــت ِ
كفي ُلنا
ّ ُ
ْ

طت
كسرت ورايتِي قدْ ُأ ْس ِق ْ
ظ ْه ِري ْ
تب ِكيك حـ ْـز ًنــا بِــا ْفــتِــقـ ِ
عت
ـادك ُأ ْف ِج ْ
ُ
ْ
ِ
عت
ب ْعد ْارتِحالِك ِذي
الحرائ ُر ُض ِّي ْ

ّ
الشعبي
الشعر
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1على قلبي مصابك أبد ماهان
على قلبي مصابك أبــد ماهان

أدور على الكفوف حداك ماهان
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

فرحني واليسار
 .2الدهر ما يوم ّ
الدهر ما يــوم فرحني واليسار

وقــف ع ّباس ال يمنه وال يسار

عليك عيوني تدري خلص ماهان
أت ــاري مق ّطعات على الوط ّيه

علي لملم محاشيمه واليسار
يصيح آه على سكنه مــو لد ّيه

 .3يخوي اب ِدما نحرك (يا ع ّباس) محنّه

يخوي ابدما نحرك (يا ع ّباس) محنّه يا ع ّباس ليش العدا ما بيهم محنّه

عليك حسين ّ
ظــل ظــهــره محنّه تشابك آه وهـ ّـل دمعه اعلى خ ّيه

 .4الماي انمنع والظامي شريعه

الــمــاي انمنع والــظــامــي شريعه واحــنــه أبــنــاء مــن ســ ّن الشريعه

انطفت عينه الملك صدر الشريعه اكفوفه اعلى النهر طاحن سو ّيه
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 .5عليه الخيل من هجمت وردها
عليه اخلــيــل مــن هجمت ورده ــا
الــشــهــادة ابــحــگ مت ـنّــاهــا وردهـــا

وجـــاب الــمــاي أبــوفــاضــل وردهــا

وضــحــه ابــمــهــجــتــه البـــن الــزك ـ ّيــه
ّ

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1زينب حايرة وحيرتها ّ
أشد حيرة
زيــنــب حــايــرة وحــرهتــا أش ــدّ حرية

تــنــادي أنــا أخــتــك گــوم يــا ع ّباس
أنا شگولن عالعمود الصوبك بالراس
بــس بــشــوفــتــك تــتــونــس الــنــســوان

كم عطشان كبده وياك كم عطشان
يشوف أيــتــام بــس تتنطرك يــا حيد

وأنــت تأخرت والنهر مــوش بعيد

فتنخى بغيرتك يخوي أشــد غيرة

تتشمت يخوي الناس
وإذا ما تگوم ّ
وجفن عينك على أختك بعد ما تديرة

وترتاح اليتامى وترتوي الرضعان
وخوك حسين يصعب علي تصويره
وگطرة ماي من ايــدك يخوي تريد

وگــام يلوح أخــوك وحيرته كبيرة

 .2حرام العيش من بعدك يبو فاضل حرام العيش
حرام العيش من بعدك يبو فاضل حرام العيش

ياخوي ومــن تظل هنا اردن للمخيم ليش

شگل للحرم لو گالن لينا رجعت وحدك ليش

اشعوگ الع ّباس وترجع وحدك خالك
گلن
ّ

فــرگ بينك وبيني
الــيــوم الــگــدر يــا عــبــاس ّ

وبگيت أمتنى سهم الصاب عينك صابني بعيني
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وسيف اليل گطع عيناك گطع من گبلك يميني

وعمود الصاب راسك ريت آذاني وال أذاك

ّ
المدلل
 .3يبو فاضل تدري بالطفل
يــبــو فــاضــل تـــدري بالطفل املــد ّلــل

توسل
يبو فاضل على الماي اشگد ّ

يــبــوفــاضــل تــحــيــرنــي شــلــون تگبل

يــبــو فــاضــل الــيــتــامــى كــلــهــا تــســأل

عمه شو عمنا تع ّطل
يبو فاضل ّ

ال جتــيــنــي زي ــن ــب يــگــتــلــك ونــيــنــي

ال تجيني مگ ّطعة يساري ويميني

يبو فاضل احرتگت اخليمة وعبايت

يــبــو فــاضــل حــايــره انـــا وخــواتــي

رد عل ّيا يــالــي ظــل فــوگ الرشيعة

رد عــل ـ ّيــا يــالــلــي ك ـ ّفــيــنــه گطيعة

يگولوا صربي والصرب من وين اجيبه

يگولوا صبري اشحاله الفارگ حبيبه

يبو فــاضــل لــو أجــيــك اشــلــون أنــدل

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ال تــجــيــنــي والــســهــم نــابــت بعيني

يبو فــاضــل يــاألخــو ضــاعــت حياتي
رد عــلــ ّيــا يـــاألخـــو أنــــا الــوديــعــة

يگولوا صبري المد ّلله صارت غريبه

 .4الگلب لتلومه لو ذاب بحنينه
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الگلب لتلومه لو ذاب بحنينه آه آه

تراهو يندب بو الفضل حامي الضعينه

يوييل ومن گطعوا يساره ويمينه آه آه

شحال گلب السبط من يسمع ونينه

انحنه ظهره عالعضيد وزاد العتاب آه آه

وزينب تشوفه بياوضع نايم عالتراب

ظ ّلتتصيحبصوتمااعظمهاملصابآهآه

ال طال بعدك هالعمر يااغلى االحباب

 .5يخويه العذر شنهو منروح الخيمة اسكينه
خيويهالعذرشنهومنروحاخليمةاسكينه

عميالبطلوينه
تجاوبنييبويهحسينها ّ

خويه ولو إجت زينب ونادتني أخوي حسني

أشوفك وحدك خويه ها كافل خدري وين

أگلهاعىلالنهرنايموصابوبالسهمعينه
نصني
أگلها عىل النهر نايم وراسه من العمد ّ
يــا زيــنــب ذاب گلبي ال تنشدين

محاي خدرك صابه سهم الگوم بالعني
ّ

 .6دخليني يخويه احسين أشوفه
دخليني يخويه احسين أشوفه
أريد أگصد وأطر عسكر الكوفه

وتلوه
 .7حط ايده على خاصرته ّ
وتلوه
حط ايــده على خاصرته
ّ

عساني وياك أموت وال أرد وبگتلك أعلمها
عساني وياك أروح وال أرد وبگتلك أعلمها
وال تسأليني حامل الراية وگع وين

ومنعگبعينهضاعتالنسوةوااليتام
صدگ عالمشرعه طاحت اكفوفه
وأگــلــه الحگ علينه يــا مشگر
تــوه
يــع ـ ّبــاس ظــهــري انــكــســر ّ

الــــخــــوه
يــــاعــــ ّبــــاس يـــــا طـــيـــب
ّ

 .8يخويه العلم گلي وين او ّديه

يخويه العلم گلي ويــن او ّديــه
ِ
شمه او شبك ايديه
حنه فوگه او ّ

ينور العين دربــي بيش اگديه
اوصاح احسين اخوي والله أكبر
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يخويهانكسرظهريوالاگدراگوم

يخويه استوحدوني عگبك الگوم

 .9عادة اليوگع موزع بالسيوف
عــادة اليوگع مــوزع بالسيوف

صرت مركز يخويه لكل الهموم
اوال واحــــد عــلــيــه بــعــد ينغر

كفوفه تتلقى الثرى بيوم الطفوف

لــكــن الــعــ ّبــاس مــگــطــوع الــكــفــوف

 .10اجاه السهم للقربه وبراها

اجـــاه الــســهــم للقربه وبــراهــا

وگــام يبكي وسكنه مــا نساها

م ــواع ــده ــا عــلــى الــمــي وحــشــاهــا

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .11هذا الماي يجري بطون حيات
هذا الماي يجري بطون حيات
واظن طفله يويلي من العطش مات

حس حسين يمك
 .12يا ع ّباس ّ
حـــس حــســيــن يـ ّـمــك
يــع ـ ّبــاس
ّ

حـــايـــر ي ــب ــو فـــاضـــل بــلـ ّـمــك

واذوگه گبل خويه احسين هيهات

واظن موتي گرب والموت گدر
يــبــكــي وخــلــط دمــعــه بــد ّمــك

وسكنة تسكت الطفل بسمك

عــمــك
ســـاعـــة وي ــج ــي ــب الــــمــــاي ّ

 .13يخويه ضاع صبري ابهل المصيبه
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يخويه ضاع صبري ابهل المصيبه

يخويه الصبر گلي امنين أجيبه

يخويه امصايبك كلها عجيبه

العلم والجود والهامة واليدين

اشوف العلم معرض فوگ صدرك

وشوف الراس دمه صبغ نحرك

يخويه العلم بعدك من يشيله

يخويه اوضيم زينب من يزيله

وشــوف الجود متعلگ بگطرك
يــخــويــه ضــلــت سكينه ذليله

وشوف ازنود الك من غير كفين
وهــي الــدربــك شابحة العين

 .14حنّه امصابك اضلوعي ّ
اوهلت العين

يــخــواض الميادين
حنّه امصابك اضلوعي اوه ّلت العين لعد فــگــدك
ّ

يخويه ابطيحتك فرحت الصوبين واخــــوك انــهــدم يــا ع ـ ّبــاس حيله

يخويه انكسر ظهري ابطيحتك هاي اوعليه اتحاشمت من عگبك اعداي

بعد منهو الــيــردهــا ايــگــوم و ّيــاي اومــنــهــو الــبــظــعــن يــبــره العيله

 .15خويه انت حامي الظعن وانت حامل الراية

خويه انت حامي الظعن وانت حامل الراية بــيــوم الــغــاضــر ّيــة وبــيــك الــكــفــايــة
غرب
خويه وزينب من يردها لذيك الوالية وضعن الحرم لو ّ
وي الغرب ّ

 .16ويلي تلگته تبكي سكينه

ويــــــي ت ــل ــگ ــت ــه تـــبـــكـــي ســكــيــنــه تـــگـــلـــه عـــمـــي الــــعــــ ّبــــاس وي ــن ــه
رشب مـــــاي ن ــس ــان ــه ومـــــا نــســيــنــه العطش وگلوبنا تلهب امــن الحر

 .17اشحال گلب احسين من حين الوگع
اشحال گلب احسني من حني الوگع

گعد عنده وشافه مگطوع الكفوف

صــاح يــا خوية الظهر مني انكرس

يــا بــدرنــه اشــلــون غـ ّطــاك الكسوف

اكفوف مگطوعات والــراس انفطر

س ــال دم ــع احــســيــن يشبه للمطر
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گله خوي بوفاضل ّ
ّ .18
گلي وين الكفوف
يــگــلــه خيــويــه گــي ويـــن الــكــفــوف

يگله يخويه اتگطعت ما بين الصفوف

دمي عىل عيني مجد حيسني ما شوف

نشف ادمــومــي يــا بگ ّية آل هاشم

لكن خيويه بــاألرض يومي ويومك

وتضيع عگبي وعگب عينك هالفواطم

گله خيويه لغسل بدمعي دمومك

تمنّيت كان لهالحريم الله يدومك

 .19يع ّباس أخوك حسين ينخاك

يـــعـــ ّبـــاس أخــــــوك ح ــس ــن يــنــخــاك ولــلــعــلــگــمــي اعـــضـــيـــدك تــعــنّــاك

عـــنـــدك وگـــــف يــنــحــب ونــــــاداك يخويه انكسر ظــهــري اعــلــى فرگاك

 .20هوه اعليه وناده بهالل السعد

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ّ
اتـــنـــخـــه ي ــب ــو فـــاضـــل بــعــد
هــــوه اعــلــيــه ونـــــاده هبــــال الــســعــد بــيــمــن
انــــت نــــور خــيــامــنــه وانــــت الــعــمــد وبــعــد عــيــنــك مــن يــحــامــي العايله

 .21شلون الماي أشربه قبل الحسين

شــلــون املــــاي أرشبــــه گــبــل احلــســن

وكبده من العطش مگسوم نصفين

وبــعــد طــفــلــه وســكــنــه والــنــســاويــن بــالــخــيــمــة ولــعــد جــــودي يــنــظــرون

كــــل املـــــــاي ذ ّبـــــــه ونــــفــــض كــ ّفــه وجــــذب ونّــــه ونـــــاده ألــــف وســفــه
اش ــل ــون املــــاي أمـــد كــ ّفــي واغــرفــه وانــه ساگي العطاشا الــنــاس يــدرون

 .22نادت يا الحرم گومن مشنَّه
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نـــــادت يـــا احلـــــرم گ ــوم ــن مــشـنَّــه

لــعــنــد لـــي تــك ـ ّفــلــنــا مـــن اهــلــنــا

نـــريـــده يـــگـــوم ويــــردنــــا لــوط ـنّــا

م ــا ه ــو ل ــي جــابــنــا وبــيــنــا تك ّفل

 .23صاح احسين خويه يا ع ّباس
صـــاح احــســن خــويــه ي ــا ع ـ ّبــاس
يا خويه أنت الدرع والسيف والطاس

يا نــور العين يا تاجي على الــراس
اشــلــون ت ــروح وآن ــه ابــگــى امح ّير
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الليلة الثامنة

علي األكبر بن الحسين
ٌّ

L

المجلس ّ
األول
القصيدة

المنِ َّي ِة فِــي الـ َبــر َّيـ ِـة َجـ ِ
ـار
ـم َ
ُحـ ْكـ ُ
نت ت ُِر ْيدُ َها
ُطبِ َع ْت َع َلى َكدَ ٍر َو َأ َ
َـــو ٌم َوالـ َـمــنِـ َّيـ ُة َي ْق َظ ٌة
َفال َع ْي ُش ن ْ
َفا ْق ُض ْوا َمـ ِ
ـجـ ً
ـال إن ََّما
ـم ُعـ َ
ـآر َبـ ُكـ ْ

مان َو ْ
الز ُ
إن َح َر ْص َت ُم َسالِ ًما
َل ْي َس َّ
َل َتــأ َمـ ِ
ـن األَ َّيــــا َم َيـ ْـو ًمــا َب ْعدَ َما
َف َج َع ْت ُح َس ْينًا بِا ْبنِ ِه َم ْن َأ ْش َب َه ْال

َلما رآ ُه م َق َّط َع األَ ْو َص ِ
ــــال ُم ْل
َّ َ ُ
الم َحا
َله ُ
َنــا َدا ُه َواألَ ْح َشا ُء ت َ
ب َو َ
َيا ك َْو َك ًبا َما َكـ َ
ـصـ َـر ُع ْم َر ُه
ـان َأ ْقـ َ
َع ِّج َل ُ
ف َع َل ْي ِه َق ْب َل َأ َوانِ ِه
الخ ُس ْو ُ
ِ
ـــاو َر َر َّبـ ُه
ـي َو َج َ
َج َ
ـــاو ْر ُت َأ ْعــدَ ائـ ْ

ِِ
ـــر ِار
َمــا َهــــذه الــدُّ نْــ َيــا بِــــدَ ِار َق َ
َصـ ْفـ ًـوا ِم ـ َن األَ ْق َ
ــــذ ِاء َواألَ ْكــــدَ ِار
ــال َس ِ
ـــر ُء َب ْين َُهما َخــ َي ٌ
ــار
الـــم ْ
َو َ

ـم َسـ َفـ ٌـر ِم ـ َن ْالَ ْس ـ َفـ ِ
ـار
ـار ُكـ ْ
َأ ْعـ َـمـ ُ
ِ
ـــر ِار
ُخ ْل ُق الـ َّـز َمــان عَـــدَ َاو ُة األَ ْح َ
ِ ِ
الم ْخت ِ
َار
َغــدَ َر ْت بِعت َْرة َأ ْح َمدَ ُ
ِ
ِ
ــي َأ ْط ـ َـو ِار
ُم ْخت ََار فــي ُخ ُل ٍق َوف ْ
قى فِي ال َّث َر ْى َي ْذ ِر ْي َع َل ْي ِه َّ
الذ ِاري
ً
معها الـ ِ
ِ
ـمــدْ َر ِار
ِجـ ُـر ت َْست َِه ُّل بِدَ َ

ِ
ب األَ ْس َح ِار
َو َكـ َـذا َتك ُْو ُن ك ََواك ُ
ـحــا ُه ق ـ ْبـ َـل َم ـ َظ ـنَّـ ِـة اإل ْبــــدَ ِار
َفـ َـمـ َ
ــــوار ِه َو ِج ِ
ـان بـ ْيـ َن ِج ِ
َش ـ َّتـ َ
ـــواري
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(شعبي)
ـــولـــ ْيـــدَ ه
احـــســـيـــ ْن َل ْ
َّـــى ْ
تَـــ َعـــن َ

ـــــصـــــوت آ َيـــ ْبـــنـــي
صــــــاح ا ْب
ْ
ْ

ــــر
َيــــنُــــور الـــعـــيـــ ْن َيــــ َاألَكْــــ َب ْ
َا ْف ِ
ـــد ْيـــ َل ْ
ـي ْال ا ْم ـ َف ـ َّطـ ْـر
ـــك َگــلــبـ ْ

شـــال ا ْبــنَــ ْه عــلــي ا ْم ِ
ْ
ـاع
ــــن الــگـ ْ
ِ
ـــم
ْاونــــــــــا َد َى يـــا َب
ـــنـــي هـــاش ْ
ْ

ــنــي
ــــر َم ْ
شــــا َلــــ ْه ِوالــــ َّظ َ
ــح ْ
ــــه ْ
ِ
ِ
ـي
ُم
ْ
ـــي َف ـ ْتــنـ ْ
ـــنـــي َعـــل ْ
ـــصـــاب ا ْب ْ
الـــــر ِح ْ ِ
ِ
ِّـــي
ــــنــــي
آ َيــــ ْب
ـــــت مـــن ْ
ْ
ِ
ــر
ــــمــــدَّ ْد ِواألَ َس
ــســ َع ْ
ـــــــــى ِي ْ
َ
ت َ

يــــولــــيــــدي َلــــــــو ْن بِــــي ِ
ــــد ْي
ْ
َ
ْ
َ ْ
ِ
ِ
وح
الـــر ْ
ــــم ن ْ
ــر ْك َي ـ َب ـ ْعــد ُّ
َــح َ
َو َاش ْ

ِ
شــاي ْ
صــــاح
ــل ْاولــــ ْيــــدَ ْه ْاو
َر ْد
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ـــــــــو َّذ ْر
ــــع ا ْم
َ
لــــگــــا ّه ا ْمــــ َگــــ َّط ْ

جــــا َبــــ ْه ْاو َمــــــــــدِّ َده ْاو َو ّيــــــــاه

ـــــو َســـــ ْن َخــــدِّ ْال ا ْمــ َعــ َّف ْــر
َو َا ُب ْ

(أبو ّ
ذية)
ركن عزمي تهاوى وطاح ونهار
على امصابك انوحن ليل ونهار

وعليك الدمع يجري اسيول ونهار

وأظــل انحب لما تدنى المن ّيه

المصيبة

قدّ م الحسين  Qيوم عاشوراء ّ
كل ما يملك ،وهو ير ّدد :أرضيت
رب؟! خذ حتّى ترضىَ ...ف َقدَ أصحابه الواحد تلو األخر ،وتراه
يا ّ
تكرر
ير ّدد آيات التسليم والرضا بقضاء الله وقدره ...وهذا الموقف ّ
نموذجا
البار الذي يم ّثل
ً
منه عندما تقدّ م من أهل بيته ذلك الشاب ّ
هاشمي يبادر مستأذنًا
وقدوة للشاب المؤمن الشجاع ،ليكون ّأول
ّ
للقتال يوم عاشوراء.

علي األكبر إلى الميدان ،رفع اإلمام الحسين
لذلك ،حين برز ّ
اللهم ،اشهد على هؤالء القوم ،فقد برز
طرفه إلى السماء ،وقال:
ّ
إليهم غالم أشبه الناس َخل ًقا ُ
محمد ،P
وخل ًقا ومنط ًقا برسولك
ّ

اللهم ،فامنعهم
وكنّا إذا اشتقنا إليه نظرنا إلى وجه هذا الغالم.
ّ
ومزقهم تمزي ًقا ،واجعلهم طرائق
وفرقهم تفري ًقاّ ،
بركات األرضّ ،
قد ًدا ،وال ت ِ
ُرض الوالة عنهم أبدً ا؛ فإنّهم دعونا لينصرونا ،فغدوا
علينا يقاتلوننا.
ِ
علي األكبر من هذه الكلمات ّ
أن أباه الحسين قد أذن له في
َعلم ّ
النبوي،
القتال ،فأتى إليه مو ّد ًعا .نعم ،فالحسين يو ّدع ذلك الجمال
ّ
عماته وأخواته،
يشمه ويعانقه ،وخرجن النسوة ،فتع ّلقت به ّ
فراح ّ
فعند ذلك كأنّي بالحسين قد تغ ّير حاله ،وصاح بعياله ونسائه :دعنه،

ثم أخذ بيده وأخرجه من بينهن ،ونظر إليه
فإنّه مقتول في سبيل الله! ّ

نظرة آيس منه...

ّ
(موشح)

ي ــش ـ ّـم حــســن خــــدّ اب ــن ــه وحيــ ّبــه

ونـــــار الــــي بــقــلــب ابـــنـــه بقلبه

ودمـــعـــه مــثــل دمــــع ابـــنـــه يــص ـ ّبــه

يــخــفــيــهــا عــلــيــه ونــــــوب تــظــهــر

ثم ركب فرسه واتّجه نحو الميدان ،وهو يرتجز ويقول:
و ّدع أباهّ ،

ِ
ـــس ْ ِ
ـــن ْب ِ
ـــن َع ِــي
ــــي ْبـــ ُن احلُ َ
َأنَــــا َع ُّ
ُــم فِــيـنَــا ا ْبـــ ُن الــدَّ ِعــي
تَـــاهللِ َل َ ْيــك ُ
ضبــكُــم بِالسي ِ
ف َأ ْحِــي َع ـ ْن َأ ِب
َأ ْ ِ ُ ْ َّ ْ

ــت الــلـ ِـه َأ ْو َلــــى بِالنَّبِي
ـح ـ ُن َوبِــ ْي ُ
َنـ ْ

ــالــر ْمــحِ َح ـ َّتــى َينْ َثني
َأطــع ـنُ ـ ُكـ ْـم بِ ُّ
ِ ِ
ــــر َب ُغ َ
ــي َع ـ َلـ ِـوي
ــــا ٍم َهــاشــم ٍّ
َض ْ
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فحمل على القوم ،وجعل يقاتلهم قتال األبطال ،فقتل منهم عد ًدا
كبيرا ،فلم يخرج إليه أحد ّإل قتله ،إلى أن نادى عمر بن سعد :أال رجل
ً
يخرج إليه؟ فبادر إليه بكر بن غانم ،واإلمام الحسين  Qفي تلك
الساعة واقف بباب الخيمة ،تغ ّيرت مالمح وجه أبي عبد الله ،وبدا
عليه الدهشة والقلق ،هذا وليلى تنظر في وجه الحسين ،نادت :س ّيدي،

هل أصاب ولدي عل ًّيا شيء؟ قال :ال يا ليلى ،ولكن قد برز إليه َمن

سمعت جدّ ي رسول الله P
ُيخشى منه عليه ،فادعي لولدك ،فإنّي قد
ُ

يقولّ :
فجردت رأسها ،وهي في
إن دعاء األُ ّم ُمستجاب في ّ
حق ولدهاّ .
عز ّاللهم ،بغربة أبي عبدالله،
وجل:-
الفسطاط ،ودعت له إلى الله ّ
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

علي ولدي!
بعطش أبي عبدالله ،يا راد يوسف علي يعقوب ،ر ّد ّ
ّ
هالوصية)
(لحن أمانة

إلــــــــــــهــــــــــــي بــــــــــحــــــــــگ ولــــــــــ ّيــــــــــك

وابـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــيــــــــــــدر عــــــلــــــ َّيــــــك
ابـــــــــــســـــــــــامـــــــــــة

رد

االكـــــــــبـــــــــر

ابــــــــــــــــــــــن بــــــــــضــــــــــعــــــــــة نــــــبــــــيــــــك
آه موالي موالي موالي

لـــــــــفـــــــــت لــــــلــــــخــــــيــــــمــــــة تـــــنـــــحـــــب
اجـــــــــــــــــــت ويـــــــــــــــاهـــــــــــــــه زيــــــــنــــــــب
االكــــــــــــــــــــوان
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رب
يــــــــنــــــــاجــــــــن
ّ
ابـــــــگـــــــلـــــــب جـــــــــمـــــــــراتـــــــــه تــــلــــهــــب
آه موالي موالي موالي

ابـــــــعـــــــجـــــــل خـــــيـــــمـــــتـــــهـــــه راحـــــــــــت

يـــــــــــإلـــــــــــه الـــــــــــــكـــــــــــــون صـــــــاحـــــــت
ابـــــــعـــــــطـــــــش لــــــحــــــســــــيــــــن قــــســــمــــت
ومــــــــــــــــن األحــــــــــــــــــــــــــــزان طــــــاحــــــت
آه يمه يمه يمه

اســــــــتــــــــجــــــــاب الــــــــــــبــــــــــــاري الـــــهـــــه
رجـــــــــــــــــــــع لـــــــــيـــــــــهـــــــــه ابـــــــنـــــــهـــــــه

لــــــــگــــــــاهــــــــه اعـــــــــلـــــــــه الــــــــوطــــــــ ّيــــــــه
ِهــــــــــــــــــدَ ر دمــــــــعــــــــه اعــــــــلــــــــه خـــــدهـــــه
يمه
يمه ّ
يمه ّ
آه ّ

سالما إلى أبيه الحسين ،بعدما
المرة
ً
علي األكبر هذه ّ
نعم ،عاد ّ

بكر ب َن غانم ،ولكن بأ ّية حال؟ عاد يقول :أبه ،العطش قتلني،
صرع َ

أتقوى بها على
وثقل الحديد أجهدني ،فهل من سبيل إلى شربة ماءّ ،
األعداء؟!

ّ
(نصاري)
يــبــويــه شـــربـــة امـــ ّيـــه الــكــبــدي اتــگــوى ورد لــلــمــيــدان وحــدي
يبويه انفطر كبدي وحــگ جدّ ي العطش والشمس والميدان والحر

يگ ّله سهله يبويه طلبتك هاي لــكــن يــعــگــلــي اومـــــاي عــيــنــاي
امــنــيــن اجــيــبــن ش ــرب ــة الــمــاي والــعــطــش مثلك ي ـ ّبــس حشاي
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انكسر قلب اإلمام الحسين ،وهو يسمع تلك الكلمات من ولده،
فقال له :واغوثاه يا بني ،من أين آتي لك بالماء؟! قاتل ً
قليل ،فما أسرع
ما تلقى جدّ ك رسول الله ،فيسقيك بكأسه األوفى شرب ًة ال تظمأ بعدها

يفرون
أبدً ا؛ فرجع األكبر إلى المعركة ،وما يزال يقاتلهم بسيفه ،وهم ّ
علي آثام
أمامه ،إلى أن جاءه ال ّلعين ُم ّرة بن منقذ
ّ
العبدي ،وهو يقولَّ :
العرب ،إن لم ُأ ِ
ثكل به أباه! وبينما كان األكبر يطارد كتيبة من القوم،
جاءه هذا ال ّلعين من خلفه ليضربه على رأسه ويفلق هامته ،فنادى
السالم يا أبتاه ،يا أبا عبد الله!
األكبر :عليك منّي ّ

ثم ّ
إن فرسه ذهب به إلى مخ ّيم األعداء -أعظم الله أجوركم -هذا
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه ،حتّى سقط على األرض ،جاءه
اإلمام الحسين مسر ًعا ،اضطجع إلى جنبه ،وضع خدّ ه على خدّ ه،

علي ،على الدينا بعدك العفا! أ ّما أنت فقد استرحت
وهو يقول :بني ّ

وغمها!
وغمها،
َ
لهمها ّ
وأبقيت أباك ّ
هم الدنيا ّ
من ّ
(عاشوري)

يبويه من ِعدَ ل راسك ورجليك
يبويه ريت كل سيف الوصل ليك

غمض عيونك واسبل ايديك
ومن ّ
صاب گلبي ولعند حشاي سدّ ر

ثم بكى ،فسأله الحسين عن
علي األكبر في وجه أبيهّ ،
وتبسم ٌّ
قالواّ :
َ
رسول الله ،وبيده
تبسمي ،فألنّي رأيت جدّ ي
سبب ذلك ،فقال :أ ّما ّ
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رأيت جدّ تي
الكأس األوفى الذي وعدتني به؛ وأ ّما بكائي ،فألنّي
ُ
فاطمة ،وهي تنظر تار ًة إلى جراحي وأخرى إلى وجهك وتبكي!

سگاين جــدّ ي ابكاسه يبويه وهــاحلــر ّيمي

عمي
وال ــزه ــره وع ــي ال ــك ـ ّـرار و ّيــــاه احلــســن ّ

يبويه اوبــكــوا عد رايس او حتنّوا كلهم بد ّمي

اوكاسك من جتي مذخور حيسني اوبــذل جهده

التفت إلى فتيانه ،وقال لهم :احملوا أخاكم ،فحملوه وجاؤوا به

إلى الخيمة ،واجتمعت النساء ومعه ّن ليلى ،وارتفع البكاء منهن ،هذا
والحسين  Qينظر إلى المشهد الحزين! ساعد الله قلب األم!
شمته...
خرجت إليه ،وقعت عليه ،احتضنتهّ ،
ولسان حالها:
ييمه ويا عزيزي واغلى االحباب
أخاف اعليك حتّى امن الهوا الهاب ّ

دلــيــل أ ّمـــك ابــهــذا الــيــوم ينعاب ومـــن تــرحــل تــخـ ّلــيــنــي اب ــرز ّي ــه
شبيه المصطفى ابخلگه وجماله يرى وجهك َمن اشتاگ لوصاله

يشمعة عــمــري يــاألكــبــر يهاله بـــوجـــودك مــمــتــلــي بــيــتــي عل ّيه
ي ــأرض الــطــف يبلواي ونصيبي بيچ افــگــد أنــه اعــيــونــي وحبيبي

مــن األحــــزان ب ــان الــيــوم شيبي اخ ــذت ــي اعـــــزاز گــلــبــي للمن ّيه
(لحن فراق)
نـــغـــســـل بـــعـــبـــره الـــشـــبـــاب
والــــــــــــــلــــــــــــــه صـــــعـــــبـــــه
ّ
والــــــــــــــلــــــــــــــه صـــــعـــــبـــــه حــــســــره يــــنــــامــــوا بـــالـــتـــراب
والــــــــــــــلــــــــــــــه صـــــعـــــبـــــه لـــلـــمـــنـــ ّيـــة نـــــــزف الـــشـــبـــاب
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(عاشوري)
علي وياك جيت وعيني بعينك آه آه وتشيل امتاعي يبني بهاي چفينك
هسه واندبك وينك آه آه وحشه بنور وجهك اصبحت دنياي
اصفگ بيدي ّ
َف ْلت َْذ َه ِ
ب الدُّ ْن َيا َع َلى الدُّ ْن َيا ال َع َفا

الر َدى
الر َد ْى َيا َقات ََل الله َّ
َو َم َحا َّ

ما بعدَ يو ِم َك ِمـن َزم ٍ
ــان ْأر َغـ ِـد
َ َْ َْ
ْ َ
ِ ِ
ـــر َة َفـ ْـر َقـ ِـد
ـى َو ُغ َّ
مـنْـ ُه ه ـ َـا َل ُد َج ـ ً

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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المجلس الثاني
القصيدة

أشــبــيـه المصطفى يـــوم التنادي للوغى مستبشر والــقــلــب صـ ِ
ـاد
ُ
َ
ٌ
َ
ِ
ـك م ـ ْن عــز ِم أبــيـ َ
لـ َ
ـي المرتضى قــهـ ِـر األع ــادي
ـك السبط عــز ٌم وعــلـ ِّ
ِ
ٍ
ويـــحـــار الــســبـ ُ
ِ
بــارتــداد
حـــرب
ســـاح
ـط مــا بــي ـ َن خــيــا ٍم نــظــر ًة ْأو
ُ
ِ
ِ
الحرب
غبار
خلف
وإذا
صوت والــــدي ،م ـنّــي ســـا ٌم إ ْذ يــنــادي
َ
ٌ

السبط تــوا يـــســـرع الــســيــر حــثــي ـ ًثــا بــجــهـ ِ
ِ
ـاد
ـوت بسم ِع
يقع الــصـ ُ
ُ
ًّ
ُ
َ
ِ
ِ
فيرى األكــبـ َـر فــي الــسـ ِ
لجياد
الــرمــضــاء مــلـ ًقــى
ـاح صري ًعا وعــلــى
ِ
ـوف الــغـ ِ
ـدر ها ًما وجـــرى الـــد ُم على ســهـ ٍ
وواد
ـل
قط َع ْت منه ســيـ ُ
ِ
ــج ِ
صفوا بِ
َ
ــوداد
ـأس
ــهــدُ
ً
الـــقـــول أبـــي ذا جــدّ ي قــدْ سقاني الــكـ َ
ُي ْ
ِ
ٍ
وافــتــقــاد
غـــيـــاب
أحبيبي وعــلــى الــدنــيــا الــعــفــا يا ولـــــدي ب ــع ــدَ
ً
وطــــول لسهادي
أأخـــ ّيـــه
ـي يا ضيعتي بــعــدُ
زيـــنـــب َ
ٌ
راح ع ــل ـ ْ

ِ
َ
طعما لوسادي
ـع
دون
ـت
ول ــدي أقــفـ ْلـ َ
العمر با ًبا وجع ْل َت الــدمـ َ
ً
ِ
ولـــدي مــ ْن لــهــفـ ِـة الــقــلـ ِ
َّ
َ
بـــمـــداد
يـــــــراع
خـــــط
لـــــك مــــا
ـب ســا ٌم
ٌ
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(شعبي)
عــــمــــتَــــه تـــــدري
بـــعـــد يـــــا
ِّ

واحـــــــــد وانــــفــــگــــد مـــنّـــي

عــســانــي الـــكـــربـــا ال جيت

وال ب ــي ــه ــا انـــبـــنـــالـــي بــيــت

مـــــا عــــنــــدي ولـــــــد غـــيـــره وضـــــ ّلـــــت خـــالـــيـــه دوره
هم هذا ويولومنّي والله حيرتي حيره

يــا نـــاس راح ابــنــي عــلــي وضـ ّلــيــت
(لحن الفراق)
آه يـــــــــــــــاالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر يـــا بــــدر ســـعـــدي الـــلـــي غــاب

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

آه يـــــــــــــــاالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر الــــلــــه يـــــا فــــگــــد الـــشـــبـــاب
آه يـــــــــــــــاالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر واحــــمــــل بـــعـــمـــري الـــعـــذاب
(أبو ّ
ذية)
االكــبــر ب ــرز لــلــمــيــدان وحــمــاه

وقلب ليلى سجر تنّور وحماه

يا من راد يوسف اليعقوب وحماه

تــــر ّد ابــنــي عــلــي ســالــم عل ّيه

تصف بعض الزيارات عل ًّيا األكبر أنّه كان من الفرحين بلقاء الله
تعالى ،-وهذا ّالتربوي ،وذلك االستعداد
يدل على عظم المستوى
ّ

والوعي العميق الذي جاء نتيجة لتلك التربية والتواصل واألخذ

من ذلك األب العظيم ،سبط رسول الله ،اإلمام المعصوم ،وتلك
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تجسدت
األسرة ،بيت الوحي ومهبط الرسالة وموضع التنزيل .وقد ّ

لعلي األكبر في الطريق إلى كربالء ،حيث
تلك التربية اإليمان ّية الراقية ٍّ

ثم انتبه ،فأقبل يقول :إنّا لله وإنّا
خفق رأس الحسين  Qخفقةّ ،

علي األكبر ،وهو
إليه راجعون والحمد لله ِّ
رب العالمين؛ فأقبل إليه ّ
على فرس ،فقال له :يا ِ
أبتُ ،ج ِعلت فداك! ِم َّم استرجعت؟ وعال َم
حمدت الله؟ فقال اإلمام الحسين  :Qيا بني ،إنّه عرض لي فارس

على فرس ،وهو يقول :القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم ،فعلمت
أنفسنا ن ُِع َيت إلينا! فقال :يا أبتاه ،ال أراك الله سو ًءا أبدً ا! ألسنا على
أنّها ُ
الحق؟ قال :بلى ،والذي يرجع إليه العباد؛ فقال :يا ِ
أبت ،فإ ًذا ال نبالي؛
ّ
فقال اإلمام  :Qجزاك الله خير ما جزى ولدً ا عن والده!

ِ
ِ
ٍ
َ
أصيد
غطريف وشــه ـ ٍم
ــي ترا ُث ُه ع ـ ْن كـ ِّـل
الغر َو ْه َ
ورث الصفات ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
شجاعة
بأس حمز َة في
في
أحمد
حسين وفــي مــهــابـ ِـة
حيدر بِــإبــا
المصيبة

لقد ترجم األكبر مقولته هذه يوم عاشوراء ،فعندما رأى ّ
أن أنصار

أبيه قد استشهدوا أجمعهم ،كان ّأول من بادر من أهل بيت الحسين
 Qلالستئذان في النزول إلى الميدان!

س ّيدي أبا عبد الله ،ساعد الله قلبك! وأعظم الله أجرك!

لم يتمالك الحسين  Qنفسه دون أن نظر إليه نظر ٍ
آيس منه،

وضمه إلى صدره وجعل يو ّدعه!
وأرخى عينيه بالدموع،
ّ

امكسرة وبگلب خ ّفاگ
يــگــلــه والـــدمـــع بــالــعــيــن د ّفـــاگ ابعبرة
ّ
يبويه وداعـــة الــلــه هــذا الــفــراگ يــبــويــه اشــبــيــد ّنــه هـــذا الــمــگــدّ ر
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رفع اإلمام الحسين  Qشيبتَه الكريمة نحو السماء ،وقال:
اللهم اشهد على هؤالء القوم ،فلقد برز إليهم غال ٌم أشبه الناس َخ ْل ًقا
ّ

ُ
محمد  ،Pوكنّا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك
وخ ُل ًقا ومنط ًقا برسولك ّ

ثم صاح الحسين  Qبعمر بن سعد :مالك
نظرنا إلى وجههّ ...
يابن سعد؟ قطع الله رحمك! وال بارك لك في أمرك! وس ّلط عليك
من يذبحك على فراشك! كما قطعت رحمي ،ولم تحفظ قرابتي من

رسول الله .P

ثم ّ
وعماته وأخواته ،ونزل إلى الميدان ،وهو
إن عل ًّيا و ّدع أ ّمه
ّ
ّ
يرتجز ويقول:

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ِ
الح َس ْي ِن ْبـ ِ
ـن َع ِلي
َأ َنــا َعل ُّي ْبـ ُن ُ
ت ِ
َالله َل َي ْحك ُُم فِينَا ا ْب ُن الدَّ ِعي
َأ ْض ِربكُم بِالسي ِ
ف َأ ْح ِمي َع ْن َأبِي
ُ ْ َّ ْ

ـت ِ
الله َأ ْو َلــى بِالنَّبِي
ن َْح ُن َوبِـ ْيـ ُ

َأطعنُك ُْم بِــالـ ُّـر ْمـ ِ
ـح َحتَّى َينْ َثني
َض ــرب ُغ ـ َـا ٍم ه ِ
اش ِم ٍّي َع َل ِوي
َ
ْ َ

واقف على باب الخيمة ،يراقب سير المعركة
هذا ،وأبو عبد الله
ٌ
وينظر إلى ولده كيف يتغ ّلب على خصمه ،فيتهلهل وجهه بالنور،

ويبدو عليه الفرح والسرور .فجأةً ،تغ ّيرت مالمح وجه اإلمام الحسين
 ،Qوبدا عليه القلق والدهشة ،فرأته ليلى ،قالت :س ّيدي ،أبا عبد

الله ،هل أصاب ولدي عل ًّيا شيء؛ قال :ال ،يا ليلى ،ولكن برز إليه َم ْن
ُيخشى منه عليه؛ فاذهبي إلى خيمتك ،وادعي لولدك ،فإنّي سمعت
جدّ ي رسول الله  Pيقولّ :
حق ولدها مستجاب.
إن دعاء الوالدة في ّ
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توسلت إلى الله بغربة
فذهبت ليلى إلى خيمتها ،رفعت يديها بالدعاءّ ،

أبي عبد الله ،بعطش أبي عبد الله ،قالت :يا راد يوسف على يعقوب،
علي ولدي!
ر َّد ّ

طـــ ّبـــت الــخــيــمــتــهــا الــغــريــبــة

تــبــكــي وعــلــى ابــنــيــهــا مريبه

يـــا راد يـــوســـف مـــن مغيبه

الــيــعــگــوب ومــســكّــن نحيبه

وتــــوســــلــــت لـــلـــه بــحــبــيــبــه
ّ

وبالحسين واش ما بيه مصيبه

أريـــــــــدن عـــلـــي ســــالــــم تــجــيــبــه

علي على خصمه ،وعاد إلى أبيه
استجاب الله دعاء ليلى ،فتغ ّلب ٌّ

وأ ّمه ،لكن بأ ّية حال؟! عاد يقول :أبه ،العطش قتلني ،وثقل الحديد

أجهدني ،فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ فبكى الحسين  Qوقال:
بني  ،من أين آتي بالماء؟! قاتل ً
قليل فما أسرع ما تلقى
واغوثاه يا ّ
محمدً ا  ،Pفيسقيك بكأسه األوفى شرب ًة ال تظمأ بعدها!
جدّ ك ّ

يــبــويــه شـــربـــة امـــ ّيـــه لــكــبــدي اتـــگـــوه وارد لــلــگــوم وحـــدي
يبويه انفطر كبدي وحــگ جدّ ي الشمس والعطش والميدان والحر

مر على خيمة أ ّمه ،وجدها مغش ًّيا
علي إلى الميدانّ ،
وقبل أن يعود ٌّ
عليها ،جلس عند رأسها ،بكى رأف ًة بها ،فأفاقت ورأته فوق رأسها،
ِ
ِ
ولدك يا أ ّماه!
فداك
علي! قال:
قالت :ولدي ّ

(أبو ّ
ذية)

گ ـ ّلــي ابــيــا ســبــب يــبــنــي وداعـــي تــصــد ع ـنّــي وال تسمع وداعـــي
أنـــا م ــا طــالــب بــحــگــي وداعـــي گ ـ ّلــي وداعــــة الــلــه وهــــاي ه ّيه
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ضج العسكر
علي األكبر ،ورجع إلى الميدان ،قاتل حتّى ّ
و ّدعها ٌّ

علي آثام
مرة بن منقذ العبدي ،وقالَّ :
من كثرة القتلى ،فرآه اللعين ّ
ِ
يكر على كتيبة ،جاءه هذا
العرب إن لم ُأثكل به أباه .وبينما كان األكبر ّ
ثم ّ
إن فرسه ذهبت به إلى مخ ّيم
اللعين من خلفه ،وضربه على رأسهّ ،

األعداء -أعظم الله أجوركم -هذا يضربه بسيفه ،وذاك يطعنه برمحه

السالم يا أبتاه يا أبا
حتّى سقط على األرض! نادى األكبر :عليك منّي ّ
عبد الله ،هذا جدّ ي رسول الله قد سقاني بكأسه األوفى شرب ًة ال أظمأ
بعدها أبدً ا!

لما سمعه اإلمام لحسين  ،Qصاح :واولداه! واعل ّياه! وأسرع
ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

علي! وصل إليه ،رمى بنفسه
علي ،ولدي ّ
نحوه ،وهو ينادي :ولدي ّ
ني ،ما
عليه ،وضع خدّ ه على خدّ ه ،وهو يقول :قتل الله قو ًما قتلوك يا ُب ّ

أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدك

العفا!

(عاشوري)
بـــوي عــلــي بــ ّطــل ونــيــنــك آه آه أدري األعـــــــادي بــاهــظــيــنــك
يبني حال الگدر بيني وبينك آه آه أنـــا مــا ريـــد عــمــري بــعــد عينك

علي األكبر بين يدي والده
أعظم الله أجوركم! وفاضت روح ّ
َ
فرسان بني هاشم ليحملوه ،فجاؤوا ببساط،
الحسين  ،Qفنادى
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وحملوا جسده عليه ،وجاؤوا به إلى خيمة ّ
الشهداء .فوصل الخبر

إلى النساء ،يقول الراوي :وإذا بامرأة تخرج من الخيمة ،وهي تنادي:

واولداه! وامهجة قلباه! واثمرة فؤاداه! يقول :سألت :من هذه؟ فقيل

عمته زينب!
لي :إنّها ّ

(أبو ّ
ذية)

گعد عنده وصفگ راحن علي راح

شافه والنبل شابك علي راح

صاح بصوت يا زينب علي راح

يــبــويــه اظــلـ ّـمــت الــدنــيــا عل ّيه

ويظهر من رواية أخرى أنّها أ ّمه ليلى!

أ ّمـــــــــك يــــــا عــــلــــي يــبــنــي

تــخــ ّلــيــهــا غـــريـــبـــة اشـــلـــون

تــــريــــد تـــطـــالـــبـــك بـــربـــاك
يــبــنــي ا ّبــــيــــن هـــــاي عــــداك

أنــــــــت تــــكــــ ّفــــلــــت بــيــهــا

وجــبــتــهــا مــن الــمــديــنــة ويــاك

لـــيـــش ت ــع ــوف ــه ــا بــهــالــحــال

غــريــبــة ا ّبـــيـــن جــمــع أنــــذال

إلـــك بـــارض الــطــفــوف عيال

غـــيـــرك مــــن ع ــگ ــب عــيــنــاك

يــــــا هــــــو الــــبــــعــــد يـــحـــمـــاهـــا

حر قلبي لهذه األ ّم الوالهة!
ّ
(لحن الفراق)
وينه إبني تصرخ المفجوعة أ ّمه

مغسل بد ّمه
ويــنــه إبــنــي گــلــوا ّ

اشــمــه أرد اضـ ّـمــه
ويــنــه إبــنــي أرد
ّ
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رد عــل ـ ّيــه ال ّ
ختـــي فــكــري حــايــر

رد عل ّيه گبل مــا تعمى النواظر

يـ ّـمــه صــري ويــن ارد كـ ّـي جــروح

ّيمه صبري ما بگت في جسمي روح

رد عــلــ ّيــه يـــا عــلــي ال ال تــســافــر

يـ ّـمــه صــبــري وال ــول ــد ع ـنّــك يــروح

الــــلــــيــــايل ابــــــدونــــــك اســـهـــرهـــا وافــــــــكّــــــــر بـــــيـــــك يــــالــــغــــالــــي
واذوب ابـــغـــيـــبـــتـــك يــبــنــي ومــــثــــل الــــشــــمــــع ضـــــل ح ــال ــي
ا ّمــــــــــــــك تـــــــــــرىض يــــــاالكــــــر تــــضــــل بــــالــــطــــف بــــــا والــــــي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يـــــــا نـــــــــور وســــــكــــــن بـــالـــعـــن غــــيــــابــــك هــــــــــدّ م الــــصــــبــــري
أ ّيـــــــــامـــــــــك متــــــــر عـــــالـــــبـــــال واذكــــــــرهــــــــن يـــــنـــــور الـــعـــيـــن

يــــمــــي ويــــــنــــــاديــــــك ابــــــــــوك حــســيــن
مـــــــن تــــگــــعــــد چـــــنـــــت ّ
وجــــرحــــك يــبــنــي وســـــط الـــــروح اصـــــبـــــح مـــــو جـــــــرح ج ــرح ــي ــن

االم مــــــاتــــــريــــــد اتــــعــــيــــش لـــــــو راح الـــــــولـــــــد تـــــــدري
حــــــزنــــــانــــــه وهيــــــــــل دمــــعــــي وبـــالـــخـــيـــمـــه امــــــن اشـــوفـــنّـــك
دامــــــــــي وعــــيــــنــــي تـــنـــظـــرلـــك ومــــــــــا اكَــــــــــــــدر اعـــــوفـــــنّـــــك
اون ونّــــــــــة گــــلــــب حمــــــزون مـــــــن اســــــمــــــع الــــــــــم ونّـــــــك
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ورد ازرع مجــــيــــع الــــكــــون لـــــــو تــــــرجــــــع صـــــبـــــح نـــــــذري

رايــــــــــــــح عـــــــنّـــــــي يــــــاالكــــــر وانـــــــــت الــــمــــانــــويــــت تــــــروح
لـــــــو بــــــيــــــدي الــــــــــك انــــطــــي واســـــ ّلـــــم الــــــك هــــــاي الــــــروح
وال شـــــوفـــــك عــــــى الــــغــــره يــــبــــنــــي والــــــــدمــــــــا مـــســـفـــوح
وآنـــــــــــــــــه ايل متـــــنّـــــيـــــتـــــك بــــــيــــــدك تــــحــــفــــر الــــگــــبــــري
ـب األســحـ ِ
َ
كـــان أقــصـ َـر عــمـ َـر ُه وك ــذا تــكـ ُ
يــا كــوكـ ًبــا مــا
ـار
ـون كــواكـ ُ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثالث
القصيدة

ِ
احلـــســـن بــكــربــا
زائــــــرا قــــ َر
يـــا
ً

ِ
ِ
ـــم صــا َة ِ
اآلي َ
صعيدها
فــوق
وأق ْ

ُ
صعــــوا
ـــــم
َّملـــا ُ
رآه ْ
ســبــط أمحــــدَ ُ ِّ

وبــصــوتِـ ِـه ا َملــكـ ِ
ـروب نــادى هـ ْـل لنَا
فـــإذا بــه يف ُال ْف ِ
ـارســا
ـــــق يــلــمـ ُـح فـ ً

يف صــوتِـ ِـه وح ــي الــرســالـ ِـة ص ـ ِ
ـاد ٌح
ُ

ِ
ِ
المدْ خال
اخل ْع نعا َل َك إ ْن قصدْ َت َ
فــبــر ِ
الحنيف َتــزلــزال
زئــهــا الــدي ـ ُن
ُ
ُ
ـحــا و ُمــحـ ْـو ِقــا
نــاجــى اإل َلــــ َه مــسـ ِّبـ ً
مــن يــدف ـع ال ـ ُكــربـ ِ
ـات عـنَّــا والــبِــا
َ َْ ُ
ُ
يــأتــيــه ِمـــ ْن ِخ ـ َيــم األكـــــار ِم ُمـ ْقــبِــا
وبــوجــه ِ
ــه وجـــ ُه ال ــرس ـ ِ
ِ
ـول تَم َّثال

اجلـــواب ف ـ َ
الــورى
ر َّد
َ
ـر َ
ـداك يــا خـ َ

َ
أعــيــش و ُتــق ـ َتــا
عــــار عــلـ َّـي بــــأ ْن
ٌ

فــتــنـ َّهــدَ الـ ِّـســبـ ُ
ـط ال ـنَّــقـ ُّـي ُمــفـ ِّـوضــا

ـــه مــــر الــمــصــاب وم ـ ِ
ِ ِ
ـوك ــا
ُ
إللـــه ُ َّ ُ

ٍ
ت َ
عيش َأرتــي
أي
َفديك ُروح ــي َّ
رأيــت بِـ َ
ـك ا ُملنى
َو َل ـ ِـدي حبيبي قد
ُ

العذاب َف ْيتَوي
قد شا َء أن نُس َقى
َ
ـى إليهم كال َغ َضنْ َف ِر ُمـ ِ
ـر ًعــا
فــمـ َ َ

إ ْن ك ــا َن عـنْــه ســنــا ُء وجـ ِـهـ َ
ـك آفِــا
األج َمال
لب فيك رأى البها َء ْ
وال َق ُ
ِمــ ْن نزفِنا اإلســـا ُم كــي ال َيـ ْـذ ُبــا

عــــب لــلــقــلـ ِ
ـوب ُمــزلـ ِـزال
َي ـ ْقــفــوه ُر ٌ
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َ
حـــر الــشــمـ ِ
أظــمــأ قل َبه
ـس
لــك ـ َّن َّ

ـجــهــدَ أتْــ َعــ َبــ ُه فـ َـأمــســى ُمث َقال
والـ َ

ـت فــأمحــدٌ
عُـــدْ لــلــوغــى فـــإذا ُقــت ـ ْلـ َ

ـك بــالــمـ ِ
ـاء الـ َـمـ ِـعــيـ ِ
يــأتــيـ َ
ـن فتَن ْه َل

ِ ِِ
َ
حل َشا
فشكَا لــوالــده األَ َســى و َظ َــا ا َ
نــــــاداه يـــا أبـــتـــاه َأب ِ
ـــــــر هـــا أنــا
ْ
ُ
ْ
بــيــمــيــنِـ ِـه َطــــ َه َســـقـــا ُه ف ـ َـمــ ْن ُت ــرى

فبكَى الحسي ُن عليه من َفـ ْـر ِط ال ِّبال

َ
الرسول األك َْمال
ـاورت
ُأ ْس َقى وجـ ُ
يس ِقي يتامى الس ِ
بط إ ْن عن ُهم َسال
َ
ِّ
َْ

(شعبي)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

إمغمض العني
گعد عنده وشــافــه
ّ

إبـــد ّمـــه ســابــح م ــت ـ ّـرب الــخــدي ـن

يــمــك ونينك
يــبــويــه م ــن ســمــع ّ

أو من شبحت لعند الموت عينك

ـصــن
مــتــواصــل طـــر والــــــراس نـ ّ
لــلــعــريــن مــــا حـــ ّلـــن ســنــيــنــك

(أبو ّ
ذية)
ِ
اب ا ْع ِليك َجر آه
غص ْب دمعي ا ُمل َص ْ
اســر احــزا ْن وگ ْلبِي ِ
وضيم َجــر آه

حــنــا ظــهــره عــلــى ابــن ـ ّيــه وتــحـ ّـســر
او هاتفني عليك الــدهــر األگشر
ياألكْبر ِكـ ْـل ُمــوالــي اعليك َجــر آه

ِ
ــم ِرز ّيـــه
لـ ْـمــحـ َّـرم حــيــث بِــيــه اعــ َظ ْ

المصيبة
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علي
ورد عن اإلمام
ّ
الحجة | في زيارة الناحية عند السالم على ّ
بن الحسين  :Lالسالم عليك يا ّأول ٍ
قتيل من نسل خير سليل من
ساللة إبراهيم الخليل.

وأول فداء قدّ مه
ّأول الشهداء في كربالء من شهداء بني هاشمّ ،

وقرة عينه
الحسين  Qفي ميدان الشهادة بعد شهادة أصحابه ،ولده ّ
النبي إبراهيم  Qقد ابتاله الله
علي األكبر .وإذا كان ّ
وشبيه جدّ ه ّ
ٍ
عز َّوجل:-
ثم فداه
بكبش عظيم ،وقال الله َّ
بأن يقدّ م ابنه للذبحّ ،
َ َ

ۡ َ ْ ۡ

ل ُؤا ال ُمب ُ
﴿إ ِ َّن َهٰذا ل ُه َو الَ ٰٓ
ني﴾ فما حال اإلمام الحسين Q؟ وكيف
ِ

يكون ابتالؤه؟ إذ لم يقدّ م نفسه فقط ،ولم يكن دمه الشريف وحده
الذي ُي َ
اإللهي ،بل قدّ م أصحابه جمي ًعا وأوالده
راق على ميدان القربان
ّ
وإخوته وأوالد إخوته ...الصغير منهم والكبير؛ الصغير ُيذبح بين يديه
َ
َ
فأي بالء هذا؟
عطشان ،والكبير ُيقتَل مق ّط ًعا بالسيوف ظام ًئا
عطشانّ ،

إنّه البالء األعظم والفداء األكبر الذي فدى الله به دينه عن أنبيائه

وأوليائه؛ لذا ليس غري ًبا أن يسكن دم الحسين الذي اختلط بدماء أهل
وتقشعر له أظ ّلة العرش ،ويبكي له جميع
بيته وأصحابه في الخلد،
ّ
الخالئق ،كما في زيارة اإلمام الصادق .Q

ورضي به فدا ًء قبل أن يستشهد في كربالء،
نعم ،قدّ م ولده شهيدً ا َ
بعلي األكبر أشبه النّاس َخ ْل ًقا ُ
وخ ُل ًقا
ّ
وأي فداء يقاس بفداء الحسين ّ
ومنطِ ًقا برسول الله  ،Pإذ ّ
إن أهل المدينة كانوا إذا اشتاقوا إلى

النبي  Pنظروا إلى هذا الشاب ،وكأنّهم ينظرون إلى رسول الله
ّ

صبيح
شاب حس ُن الصورة،
ويسمعونه ،وكان يوصف  Qبأنَّه
ُ
ٌّ
المنظر على وجه ال نظير له ،وشجاعته مشهورة ،وكذلك سائر
وحسن األخالق،
صفات الكمال من الجاللة والعظمة والسخاء ُ

وغير ذلك...
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يقول الراوي :لما برز علي األكبر واستأذن أباهِ ،
أذن له وألبسه الدرع
ّ
ّ

فلما
والسالح وأركبه على العقاب -من أجياد خيل رسول الله ّ -P
تج ّلى وجه طلعته من أفق العقاب ،واستولت يده وقدمه على العنان
ِ
عماته وأخواته بعنانه
والركاب ،خرجت النساء وأحدقن به ،فأخذت ّ
وركابه ومنعنه من العزيمة ،فعند ذلك تغ ّير حال الحسين !Q

ِّ
ّ
العاشورائية
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ثم أخرجه من
وصاح بنسائه وعياله :دعنه ،فإنّه مقتول في سبيل الله! ّ
ثم َ
الله َّم
قالُ :
بينه ّن ،ونظر إليه نظر آيس منه ،وأرخى عينيه بالدموعَّ ،
ِ
الناس َخل ًقا ُ
وخل ًقا
ْاشهدْ على هؤالء القوم ،ف َقدْ َبر َز إليهم غال ٌم َأشب ُه
و َمنطِ ًقا برسولك (ص ّلى الله عليه وآله وس ّلم) ،و ُكنَّا إذا اشتقنا إلى
نبيك َن َظرنا إليه ،ثم نادى :يابن سعدَ ،ق َطع الله ِ
ِ
رح َمك كَما َق َط ْعت
ُ
َ
ّ
ْ
ِ
رحمي!

ّ
(نصاري)

َأويــلــي ِم ـ ْن تِــاگــوا ِعـنْـ ِـد االوداع
الع ألَبــ َّي ــه واأل ُبـــــو الَ ْع
اإلبـــن ْ
ِ
والـــدمـــع بــالــعــيــن د َّفـــاگ
ِيــگ ـ ْلــه
يبويه وداعـــ َة الــلــه هــذا ال ـ ْفــراگ

امــشــابِــك ُطـــول لـ َّـمــن ِهـــوى للگاع
على اولــيــدَ ه يويلي ودا ِع األگـ َـشــر
ـب َخ ـ َّفــاگ
ا ْبــ َعــ ْبــرة ام ـ َكـ ِّـســرة وبــگ ـ ُلـ ْ
الــمــگــدَّ ر
يــبــويــه اشــبــيــديــنــه هــــذا ْ

ارحم غربتنَا ،فال
ثم و َّدع النسا َء اللواتي تح َّل ْق َن حو َله ،و ُقل َن له:
ْ
طاق َة لنا على ِ
محم ٍد وحزبه،
فراقك! ومضى إلى حيث لقا ُء األح َّبة،
ّ
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ً
صارخا بالقوم:

ِ
الح َس ْي ِن ْبـ ِ
ـن َع ِلي
َأ َنــا َعل ُّي ْبـ ُن ُ
ت ِ
َالله َل َي ْحك ُُم فِينَا ا ْب ُن الدَّ ِعي
َأ ْض ِربكُم بِالسي ِ
ف َأ ْح ِمي َع ْن َأبِي
ُ ْ َّ ْ

ــت الــلـ ِـه َأ ْو َلــــى بِالنَّبِي
ـح ـ ُن َوبِــ ْي ُ
َنـ ْ

ــالــر ْمــحِ َح ـ َّتــى َينْ َثني
َأطــع ـنُ ـ ُكـ ْـم بِ ُّ
ِ ِ
ــــر َب ُغ َ
ــي َع ـ َلـ ِـوي
ــــا ٍم َهــاشــم ٍّ
َض ْ

قالوا :فلم يخرج إليه أحدٌ ّإل قتله ،إلى أن نادى عمر بن سعد:
ٌ
رجل يخرج إليه؟ فبادر إليه بكر بن غانم ،هذا والحسين في
أال

واقف بباب الخيمة ،وليلى تنظر في وجه الحسين تراه
تلك الساعة
ٌ

وسرورا بشجاعة ولده األكبر ،فبينما هو كذلك وإذا بوجه
نورا
ً
يتألأل ً
الحسين قد تغ ّير لونه ،فقالت له :س ّيدي ،أرى لونك قد تغ ّير ،هل
ُأصيب ولدي؟ قال لها :ال ،يا ليلى ،ولكن برز إليه من ُيخاف منه

سمعت
عليه .قالت :وما أصنع؟ قال :يا ليلى ،ادعي لولدك ،فإني
ُ
جدّ ي رسول الله  Pيقولّ :
حق ولدها.
إن دعاء األ ّم
مستجاب في ّ
ٌ
دخلت ليلى إلى الخيمة ،رفعت يديها إلى السماء قائل ًة :إلهي ،بغربة
أبي عبد الله! إلهي ،بعطش أبي عبد الله! يا را ّد يوسف إلى يعقوب،

علي...
أردد لي ولدي ّ

علي إلى أبيه ،ولكن بأ ّية حال؟
استجاب الله دعاء ليلى ،ورجع ٌّ

رجع إليه وهو ينادي :أبــه ،العطش قد قتلني ،وثقل الحديد قد
أجهدني ،فهل إلى شربة ٍ
ٍ
أتقوى بها على األعداء؟
ماء من
سبيل ّ
فصاح الحسين :واولداه؛ وارتفعت الصيحة عند الهاشم ّياتٌّ ،
كل
تنادي :واعل ّياه...
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(طور الخضيب)
ِ
ِ
احــشــاه
ابــــن الــحــســيــن ابــكــربــا ِيــســ َعــر لــهــيــب ْ
راح ابــلــهـ ِـف ـ َتــه لـــوالِـــدَ ه بــ َقــ ْطــر ْة َع ِ
ــــذب ِي ـنْـ َ
ـخــاه
ْ
َضـــمـــاه ابــــوه اعــلــى الــــصــــدُ ر ِ
ويــگــ َّلــه ِ
واويـــــاه
َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ــــرو ِيــــك الــــ َعــــذ ْب يــابــويــه مــــ ْن تــلــ َقــا ْه
جـــــدَّ ْك ِي ّ

آه ياالكْبر آه ياالكبر آه ياالكبر آه

ِّ
ّ
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ســالــت مـ ِ
ِ
ـدام ـ ْعــهــا
ــت
ــمــتَــه الــعـ ِـقــيــلــه ْب
ــهــالــوگ ْ
ْ َ
َع ْ
صـــوت الــحـ ِـديــث الــلــي ِجـــرى صـــار اب ِ
مسامعها
ْ
َ
ُ
ِ
ــهــا
ْ
ــجــ ْع َ
گـــالـــت َلـــــ ْه ع ـ َّـم ــه يــاعــلــي ا َّمـــــك َلــتــ ْف َ
ِ
يـــاعـــمـــة َو ِّد ْعــــهــــا
ـــجـــل
لـــلـــوالـــدة ُروح ابـــ ْع َ
ّ
آه ياالكبر آه ياالكبر آه ياالكبر آه

يعز -والله -على أبيك أن يراك بهذه
نيّ ،
قال له الحسين ُ Qب ّ
ني ،قاتل ً
محمدً ا ،فيسقيك
قليل ،فما أسرع ما تلقى جدّ ك ّ
الحال .يا ُب ّ
ني ،قبل أن تمضي،
بكأسه األوفى شرب ًة ال تظمأ بعدها أبدً ا .ولكن ُب ّ
اذهب إلى أ ّمك ليلى وو ّدعهاّ ،
فإن قلبها قد تف ّطر .ذهب األكبر إلى

خيمة أ ّمه ،وجدها مغش ًّيا عليها .كأنّي به انحنى على أ ّمه ،وضع رأسها
علي! فتحت ليلى
في حجره ،وصار يناديها :أ ّماه ،ك ّلميني ،أنا ولدك ّ
عينيها ،وصارت تنظر إلى ولدها ،ودموعها على خدّ يها.
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ِ
ِ
گـــــت ُفـــــــؤادي
ـــــر
ْ
آ َيــــ َلــــكْــــ َبــــر و ْگــــفــــتَــــك ح ْ
ِ
آيـــلـــكـــبـــر َلــــــــن تِ
أنــــــــادي
ــــغــــيــــب َعـــــنِّـــــي
ْ
ْ
ِ
هــــالــــرز ّيــــه
ــــصــــ َعــــب
ـــــب َم ْ
آي ــل ــك ــب ــر يــــا َگـــــ ُل ْ

بعد ماذا تُوصيه يا ليلى

آيـــلـــكـــبـــر ِ
ِ
ـــــــجـــــــدَّ ك َســــامــــي
ــــــــــــل ْل
اوص
َ
آيــــلــــكــــبــــر َگـــــــبِ ّ
ـــــــل الـــــغـــــالـــــي إمــــامــــي
ِ
الــــزچــــ ِّيــــه
وامـــــــس
آيـــلـــكـــبـــر
ـــــــح دمــــــــــو ِع ِّ
َ

علي األكبر إلى الميدان ،وجعل يقاتل قتال األبطال .يقول
عاد ٌّ
وعلي
العبدي،
مرة بن منقذ
ّ
ّ
حميد بن مسلم :كنت واق ًفا وبجانبي ّ
علي
مرةّ :
بن الحسين يشدّ في القوم يمن ًة ويسر ًة فيهزمهم ،فقال ّ
آثام العرب إن مر بي هذا الغالم ولم ُأ ِ
ثكل به أباه ،فقلت :ال تقل
ّ
ومر
هذا ،يكفيك هؤالء الذين احتوشوه ،فقال :والله ألفعل ّن ،قالّ :
علي األكبر ،وهو يطرد كتيب ًة أمامه ،فطعنه برمحه فانقلب على
بنا ٌّ
قربوس سرج فرسه ،واعتنق الفرس ،فحمله الفرس إلى معسكر
ولما بلغت روحه
األعداء ،فاحتوشوه وجعلوا يضربونه بأسيافهمّ .

السالم ،هذا جدّ ي
التراقي ،نادى برفيع صوته :أبه ،عليك منّي ّ
رسول الله قد سقاني بكأسه األوفى شرب ًة ال أظمأ بعدها أبدً اّ ،
وإن
كأسا مذخور ًة حتّى تشربها.
لك ً
(عاشوري)
ـــن ّ
ظــام آه آه تــلــ ّگــوه ابــطــعــن بــســيــوف وســهــام
خــذاه مهره ورمـــاه ا ِّب ْ
الشيف مَ َّذم اخذام آه آه ِســبِ ْ
ــط ِحــيــدَ ر علي َحــامــي الحم ّيه
َخ َّلوا اجلس ِم ْ

لما سمعه اإلمــام الحسين ،Qأسرع إلى مصرع ولده وهو
ّ

علي! فلم يسمع جوابه ،حتّى وصل إليه
علي ،ولدي ّ
ينادي :ولدي ّ

وانكب عليه ،واض ًعا خدّ ه على خدّ ه ،وهو يقول :قتل الله قو ًما قتلوك
ّ
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ني ،ما أجرأهم على الرحمن ،وعلى انتهاك حرمة الرسول! على
يا ُب ّ

الدّ نيا بعدك العفا!

(لحن إنت أمي إنت بويا)

لسان حال الحسين

األكبر Q

Q

ِ
ِ
علي
حين وصوله إلى مكان جسد ّ

ِ
آه يــا إ ْبــنــي اعـ ِـلــيـ ْ
ـســر َظــهــري يــا علي
ـك ُح ْــزنــي كـ َ
انـــا والِـــــدْ َگــ ْلــبــه ِ
فـــاگـــدْ َه ــم ــي ال م ــا ِي ـنْـ ِ
ـجــلــي
َ
ِّ

ِّ
ّ
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االكبر َّ
هالشباب
اليوم
ْ
ُاشو َفه م ِ
رمي اعلى التِراب
َ
ِ
ُگــــوم يــا روحــــي يــاالكْــ َبــر انـــا ا ُبــــوك وأرتــجــيــك
أول مـــر َة ُت ـب ـ َقــى ابــنـ ِ
هـــاي َ
ـوم ـ َتــك ِمـــ ْن ا ْعــتِــنــيــك
ْ
ْ
ِ ِ
وس ِّم ْعني صــو َتــك وخـ ِّلــي إيــدي فــي إديــك
إ ْگــعــد ّ
ِ
ْــت ْشلون ُاشــوفــك عالتُراب
المصطفى إن َ
ياشبيه ُ
ت ِ
ْخ ّلي ا ُبوك ابهالعذاب
ِم ْن ُسكوتَك گلبي ذاب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يح
اجيت ا ْبسر َعه عنْدَ ك م ْن شف ْت ُم ْهرك ِيص ْ
َي ْبني ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وسـ ْ
ريح
ـط
هالجيش َيبني طح ْت م ْن َظ ْه َره ِج ْ
ومـ ْن َ
اوص ـ َل ـ ْلــك واشــو َفــك بــيـ ْن ِع ــدْ وان ــك طِريح
َل ـنِّــي َ
المصاب
ُگـ ْـمـ َ
ـت ِاو ْن آ َنــه لمصا َبك ويــا ُع ُظم هــذا ُ
ِ ِ
اب
راسي م ْن اهوا َله َش ْ
ابني َم ْر ِمي ا ْعلى التُراب

أرا َد أن يحم َله إلى المخيم ،صاح :يا بني هاشم ،احملوا َأخاكم

عمته زينب ،وهي تنادي :واعل ّياه....
عل ًّيا .وضعوه في الخيمة ،جاءت ّ
ِ ِ
ِ
ِ
اح
لي َر ْ
ــــي َر ْ
ــــي َر ْ
اح يا زينب گومي سنْديني َع ْ
اح َعــــل ْ
َعــــل ْ
ِ ِ ِ
ِ
ــراح
الــج ْ
َتــعــالــي وعــاونــيــنــي نــشــد ْ
ـــمـــه
أخـــــــــاف ات
َأ ِشـــــ ْيـــــ َلـــــه ْشـــــلـــــون أل َمـــــه
ْ
ْ
ْــــــمــــــوت َي ّ
ِ
ِ
ِ
اح
اح يا زينب َعل ْي َر ْ
اح َعل ْي َر ْ
َعل ْي َر ْ

نظرت إلى ِ
ولد ِها مر َّم ًل بالدماء!
جاءت ُأ ُمه ليلى،
ْ
ْ

ُ
حال الوالد ِة الفاقدة (عكراوي)
لسان ِ

ـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــه َجـــــــــــــ ْفـــــــــــــنَـــــــــــــك
ُي
َّ
آه آه آه
غم ِض ّيته آنــه ْبــــإ َّديــــه
ُيـ َّـمــه َج ـ ْف ـنَــك ِّ
ِ
ِ
ـــــب عــلــ َّيــه
عـــــزيـــــزي
ـــــصـــــ َع ْ
وفـــــرگـــــتَـــــك ت ْ
ْ
ــفــتَــك ِمــنِّــي ِ
وخــ ْط ِ
زغــيــر ِ
آه آه آه
الـــمـــنـــ َّيـــة
ْ
رجــــــ َعــــــه إلـــــــي ُلـــــــو َهــــــــاي ِهــــ َّيــــه
إلــــــــك ْ
ـوم ـ َتــك تَــح ِ
ـك ُنـ ِ
ــت ِ
ِح ـ َل ـ ْتــلـ َ
آه آه آه
الـــوطـــ ّيـــة
ْ

أنــا ُأمــك يبني إِ ْسـ َـمــع نْواحي

أنا َگ ْلبِي َم ْجروح َض ِّمدْ ْجراحي

َك ـ ِّلــمــنــي يــبــنــي هـ َّـمــك تِعبني

وهدْ ِ
لي ْجنَاحي
نو َمك ش َّيبني َ

أنــــــــــــــا ُأ ّمـــــــــــــــــــــك يــــبــــنــــي
أنــــــــــــــا ُأ ّمـــــــــــــــــــــك يــــبــــنــــي
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أنــا ُأم ّ
ـسـ ّـو ِي بالعيد
الشهيد شـ َ

ـــزر ِع ال َتنْهيد لِيلي وصباحي
َب ْ

ْــــت الـــــســـــوا َد لــنــاظــري
كُــــن َ

ـت
َمــــ ْن شــــا َء بـــعـــدَ ك ف ـ ْل ـ َيـ ُـمـ ْ

َ
الـــنـــاظـــر
فــعــلــيــك َيـــ ْبـــكـــي
ُ
ِ
َ
حــــــــاذ ُر
ْــــت ُأ
فــعــلــيــك كُــــن ُ

يــا ِزي ـنَ ـ َة الـ ُّـش ـبـ ِ
ـي َأ ْن
ـان َع َّ
َّ
َ
ــز َع ـ َلـ َّ

ِ ِ
ُت ْل َقى َوإن َ
يب
َّـــك بِــالــدِّ َمــاء َخض ُ

أنــــــــــــــا ُأ ّمـــــــــــــــــــــك يــــبــــنــــي

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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المجلس الرابع
القصيدة

ـي بِ َك ِّف ِه
َو َتــ َق ــدَّ َم الـ ِّـشـ ْبـ ُـل الـ َعـ َلـ ُّ
من َأ ْشبه اله ِ
ادي النَّبِ ِّي بِ َخ ْل ِق ِه
ََ َ
َ ْ
وم َضى ي َقت ُِّل فِي األُ ُل ِ
وف َولِ ْل َظما
ُ
َ َ
ـم ا ْن َثنَى ِلَبِ ِيه َي ْشكُو ِمـ ْن َظ ًما
ُثـ َّ
ٍ
ِ
الح َشى
َأ َبتَا ُه َه ْل م ْن َش ْر َبة ت ُْر ِوي َ

اصبِ ْر
الما َء َف ْ
ني َوا َغ ْو َثا ُه َأ ْيـ َن َ
َأ ُب ُّ
َقاتِ ْل َف ِم ْن ُقـ ْـر ٍ
ب ت َُل ِقي َأ ْح َمدً ا
َفم َضى َعـ ِـلــي لِـ ْلـ ِـقـ َتـ ِ
ـجــا َء ُه
ـال َفـ َ
ٌّ
َ
َأ َبــ َت ــا ُه َهــا َجـــدِّ ي َس ـ َقــانِــي َكـ َّفـ ُه
الح َس ْي ُن ُهنَالِك ُْم فِتْيا َن ُه
نَــا َدى ُ
ِ
ـب
َو َض ـ ُعــو ُه ُقــدَّ ا َم الخ َيا ِم َو َز ْيـنَـ ٌ
يــا ِزي ـنَ ـ َة الـ ُّـش ـبـ ِ
ـي َأ ْن
ـان َع َّ
َّ
َ
ــز َع ـ َلـ َّ

م ِ
اضي ال َق ِ
وب
الم ْش ُط ُ
رار األَ ْب َي ُض َ
َ
ِ
يب
الج َل ِل َم ِه ُ
الج َم ُال َع َلى َ
َوبِه َ
ِ
يب
َمــا َب ْي َن َأ ْحــنــاء ُّ
الض ُلو ِع َل ِه ُ
ِ ِ
ِ ِ
وب
الحديد َي ُل ُ
ُم ْض ٍن َومـ ْن ث ْق ِل َ
لِي ِعنْدَ والِـ ِـدي َّ ِ
ِ
يب
الشف ِيق نَص ُ
َ
ِ
ــــال َلــــه م ِ
َف ِ
ــيــب
ــــب َو َحــس ُ
ــــراق ٌ
ُ ُ َ
ِ
ِ
وب
في َك ِّفه َكـ ْـأ ُس الـ َّـر ِوي َم ْش ُر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يب
ـم َســديــدٌ لــل ـ ُفـ َـؤاد ُمص ُ
َسـ ْـهـ ٌ
ِ
ك ْ
ـب
َــأ ًســا َي ـ َلـ ُّـذ َشـ َـرا ُبــهــا َو َيــطــيـ ُ
ِ
اح ِم ُلو ُه و ُأو ُبــوا
شي ُلوا َأ َخاك ُْم َف ْ
ِ ِ
يب
َخ َر َج ْت َو َمدْ َم ُعها َعليه َصبِ ُ
ِ ِ
ُت ْل َقى َوإن َ
يب
َّـــك بِــالــدِّ َمــاء َخض ُ
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(شعبي)
زيــنــب اجـــت تــمــشــي وتــع ـ َّثــر

وحــيــن الـــذي صـــدَّ ت لألكبر

جسمه بــالــســيــوف غ ــدا م ــو َّذر
صــاحــي يــا ضــي عيني ياألكبر

يتحسر
وحــســيــن يـــم راســــه
َّ

عگبك يــا ريــت العمر يگصر

يــا شبيه جـــدّ ي النبي األطهر

ومــثــلــه عــلــيــنــا مــصــاب م ــا مر

بــحــســيــن أبـــــــوك بـــيـــه أ َّثــــر

نـــاحـــل ب ــگ ــى ولــــونــــه تــغ ـ َّيــر

ومـــن كــثــر م ــا ي ــا بــنــي تــگــدّ ر

ظـ ّـل يعتب على الدهر االگشر

(أبو ّ
ذية)

ِّ
ّ
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دارت عــلــيــه تـــنـــدب يــــا عــي
وناعيك صار جــدّ ك واملرتىض عيل

مصيبتك زلزلت بالسما عرش ال علي

وعالراس ظ ِّلت تلطم الزهرا الزك َّيه
َّ

المصيبة

المؤرخون :جاء شبيه رسول الله  ،Pفي يوم العاشر من
يقول
ّ
المحرم ،إلى أبيه الحسين  Qبعدما ُقتِل أصحابه جمي ًعا ،وهو ّأول
ّ

وأول رجل يتقدّ م من أهل بيت الحسين
شاب ّ
ٌّ

Q

إلى الشهادة

أي شاب ليأخذ اإلذن
بين يدي اإلمام  .Qيقولون :إنّه إذا تقدَّ م ّ
علي األكبر فإنّه أذن له مباشرة.
بالقتال ،كان اإلمام  Qير ّده ّإل ّ
إلي ،حتّى أو ّدعك
إلي َّ
علي َّ
ولكن قال له الحسين  :Qولدي ّ
وتشمني .فاعتنقه الحسين  Qوبكت النساء
وأشمك
وتو ّدعني،
ّ
ّ

بعلي األكبر
علي األكبر ،وتع ّلقت النساء ّ
لبكاء الحسين  Qولوداع ّ
وإذا بالحسين ينادي :دعوه ،فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب!
علي األكبر إلى الميدان ،وهو يرتجز ويقول:
برز ّ

ِ
الح َس ْي ِن ْبـ ِ
ـن َع ِلي
َأ َنــا َعل ُّي ْبـ ُن ُ
ت ِ
َالله َل َي ْحك ُُم فِينَا ا ْب ُن الدَّ ِعي
َأ ْض ِربكُم بِالسي ِ
ف َأ ْح ِمي َع ْن َأبِي
ُ ْ َّ ْ

ـت ِ
الله َأ ْو َلــى بِالنَّبِي
ن َْح ُن َوبِـ ْيـ ُ

َأطعنُك ُْم بِــالـ ُّـر ْمـ ِ
ـح َحتَّى َينْ َثني
َض ــرب ُغ ـ َـا ٍم ه ِ
اش ِم ٍّي َع َل ِوي
َ
ْ َ

الحسين  Qكان واق ًفا بباب الخيمة ،الخيمة التي كانت فيها
ً
وشمال ،حتّى قتل منهم
وعلي األكبر يضرب في القوم يمين ًيا
ليلى،
ّ

مقتل ًة عظيمة ،وإذا بلون الحسين  Qقد تغ َّير ،وكانت ليلى تعرف

علي األكبر من وجه الحسين  ،Qفالتفتت إلى أبي
حال ولدها ّ
عبد الله  Qوقالت :س ّيدي هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها :ال،

يا ليلى ،ولكن برز إليه من ُيخاف عليه منه؛ قالت :س ّيدي وما أصنع؟
قال :يا ليلى ،ادعي لولدك ،فإنّي سمعت جدّ ي رسول الله يقولّ :
إن
بحق ولدها .فرفعت يديها إلى السماء ،وقالت:
دعاء األ ّم مستجاب ّ

إلهي بحبيبك رسول الله  ،Pإلهي بغربة أبي عبد الله  ،Qيا من

إلي ولدي عل ّيا.
رددت يوسف إلى يعقوب أردد َّ

ر ّدت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي وس ّلملي عديل الروح شبه المصطفى الغالي
حرى ورفعت إيد وإيد بيها تكفكف العبرة
لله توجهت والعين تدمع والكبد ّ

صاحت ال تخ ّليني وحيدة واجلب الحسرة يا رب ال تخيبني وس ّلم ثمر ّ
دللــي
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بجاهالليانطبرراسهوطاحبمسجدالكوفة وبحسين وعطشكبده وبالع ّباس وكفوفه

س ّلملي بدر سعدي وخلي يعود باشوفه ارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي
(أبو ّ
ذية)
حــزن ليلى عليها اشتد وهمها

او گلبها عد علي األكبر وهمها

تــــدرون اشــعــمــل بيها وهمها

عــلــى ابنيها تــغـ ّيــر وجـــه أبـ ّيــه

منتصر
علي إلى الحسين  ،Qوهو
ٌ
ما هي ّإل دقائق حتّى رجع ّ
على بكر بن غانم ،وهو يقول :أبه يا حسين ،ثقل الحديد أجهدني
والعطش قتلني!

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أريد گطرة ماي گلبي من العطش ذاب

غارت عيوين او نزف دمي كثر اجلراح

وغارت اعيوني واظلم الوادي عل ّيه

واتف ّطرت يا بوي چبدي والعزم راح

خل الدرع عنّي هبظني ثگل لسالح

حـ ّـر الشمس ذوب افــادي يا شف ّيه

علي األكبر إلى المعركة ،قال له أبوه الحسين :Q
وقبل أن يعود ّ

علي ،أدرك أ ّمك ليلى في وسط الخيمة تكاد روحها أن تفارق بدنها.
يا ّ

علي إلى أ ّمه ،أخذ رأسها وضعه في حجره ،وجعل يبكي حتّى
فجاء ّ
ِ
فداك ولدك يا أ ّماه!
علي! قال لها:
فتحت عينيها ،قالت :ولدي ّ
گــــام گــبــالــهــه يــنــگــل أج ــدام ــه وهــي تعاين لعد نصبة الگامه
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ـســامــه ر ّديـــــت روحــــي بــجــيــتــك هــاي
يــبــعــد أهــلــي تــگــلــه بــالـ ّ

ً
وشمال حتّى
علي األكبر إلى القتال ،يضرب القوم يمينًا
ثم عاد ّ
ّ

علي بن الحسين
قتل منهم مقتلة عظيمة .قال حميد بن مسلم :كان ّ
العبدي إلى
مرة بن منقذ
ّ
يطرد أمامه كتيبة من الفرسان والرجال ،وكان ّ

مر بي هذا الغالم ،والله ألثكل ّن به أ ّمه وأباه .يقول:
جانبي ،فقال :لئن َّ
علي بن الحسين حمل عليه ،وضربه بالسيف على رأسه
مر بنا ّ
فلما َّ
ّ
ففلق هامته ،فاعتنق الفرس وسالت الدماء من رأسه الشريف ،رحم
الله من نادى :واعليا! أي واس ّيداه!

ولما بلغت روحه التراقي ،نادى :عليك منّي سالم الله أبه يا حسين،
ّ

السالم أدركني! فجاءه الحسين Q
عليك منّي ّ

ولكن بأ ّية حال؟

ممن رأى الحسين ّ :Q
إن الحسين كان يمشي تارة
قال بعضهم ّ
ويجلس تارة أخرى! حتّى وصل إليه ،قالوا :فجعل

الحسين Q

علي ،يعني تمدّ د إلى جانب ولده في ساحة
صدره على صدر ولده ّ

علي ،على الدنيا بعدك العفا ،أ ّما أنت فقد
المعركة ،ونادى :ولدي ّ
وغمها!
هم الدنيا ِّ
استرحت من ّ

گعد يـ ّـمــه اوبــكــا او نـــاداه يبني عفتوني وحــيــد اورح ــت ــوا عنّي
يــبــويــه امــصــابــكــم والــلــه گتلني او ضرباتك شفت بيها المن ّيه
يبويه اشلون گلي داروا اعليك اظن من الضرب ما ظل نفس بيك

وحاكيني يروحي ماني أحاكيك وحــگ جــدّ ك امصاب البيك ب ّيه

كان إلى جانب اإلمام مجموعة من بني هاشم ،أمرهم أن يحملوه

إلى المخ ّيم ،فحملوه والحسين  Qيمشي خلف ولده وهو واضع
يده على خاصرته ،وينادي :واولداه! واعل ّياه! حتّى وصل إلى المخ ّيم،
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اجتمعت النساء حول جسده الطاهر ،أقبلت ليلى تهرول إلى ولدها،
وهي تصرخ :واولداه! واعل ّياه!

إجــت شايطة وحضنت ولدها

ما تنالم الولد گطعة من كبدها

يبني أنا ردتك ترد وحشة الغياب

ـي الــتــراب
وردتــــك تهيل عــلـ َّ

والله ذاب الگلب من شوفتك ذاب
(لحن الفراق)
ما أصدّ گ يا شبيه الهادي جدّ ك

ما أصدّ گ بالدما مخضوبة جثتك

مــا أصـــدگ يــا علي ط ـ ّفــو شمعتك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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يش بع ِدي لِ ـ ُتــوســدَ جـ َّثــتِــي رمــــس ا ُّلــلــحـ ِ
ِ
ِ
ــوت َ
ـود
ُ
َ ْ َ
َ ِّ ُ
ـي تَع ُ َ ْ
َر َج ْ
ُــك َيــا َعــلـ ُّ
ف َنع ِشي كَما يب ِكي الولِيدُ َع َلى ال َف ِق ِ
اكيا ِم ـن َخ ْل ِ
ِ
ِ
يد
َ
َ َْ
ْ
ْ
َوت َْمشي َب ً
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
ُ َ ً
ْ ُ ََ
الم ْصطفى َجاؤوا ق ِتيل
القصيدة األولىِ :ب ِشب ِه
ِ ِ
ــاؤوا َقتِ ًيل إِ َلــى ِخـ َيـ ِم الن َِّسا َفـ َعـ َـا ال َع ِو ُيل
الم ْص َط َفى َج ُ
بِش ْبه ُ
ونَــاد ْت َزينَب ال ُكبرى بِصو ٍ
ِ
ـحـ ِ
ت
ـاجـ ِـر َهــا َي ِس ُيل
َ ْ
ْ ُ
َ َ
ــــع مــ ْن َمـ َ
َو َد ْم ٌ
َْ
ِشبِيه المص َط َفى اله ِ
ـــر ِعـــي َه َ ِ
لِـ َل ـ ْي ـ َلــى َأ ْس ِ
ـي
ادي َقتِ ُيل
َ
ُ ُ ْ
ــــذا َعــلـ ٌّ
َع َــر َاهــا ِمــ ْن ُم ِصي َبتِ ِه الـ ُّـذ ُهـ ُ
َغدَ ْت ت َْم ِشي َو َت ْع ُث ُر َو ْه َي َث ْك َلى
ـول
ــال ح ْزنًا وحــو َل َف ِق ِ
يد َها َأ َخ َ
ــذ ْت ت َُج ُو ُل
ب األَ ْذ َي َ ُ
َو َجــا َء ْت ت َْس َح ُ
َ َ ْ
ِ
ــوى َع َل ْي ِه
الح َس ْي ُن َه َ
َو َوالــــدُ ُه ُ
ِ ِ
ِ ِ
ــــر ٌ
اك
ُيـــنَـــاديـــه َو َلـــ ْي َ
ـــس بِــــه ح َ
ـور َع ْينِي
َع َلى الدُّ ْن َيا ال َع َفا َيا ُنـ َ

ـــت مح ِ
اسنَ ُه الن ُُّص ُ
ول
َو َقــدْ َأ ْد َم ْ َ َ

الــر ُس ُ
ــول
ـي الــ َي ْ
ــار َقــنَــا َّ
ــو َم َف َ
ُب ـنَـ َّ

ـــذا َل َأ ُق ُ
َو َبـــ ْعـــدَ َك َغــ ْي َــر َه َ
ـــول

ْ
َ َ َ َ َّ
َْْ
يح الن َو ِر
القصيدة الثانيةِ :قف ِبي على ذاك الض ِر ِ
ِ
ِ
ـي ْالَكْــ َب ِ
ف بِي َع َلى َذ َ
الض ِر ِ
ــر
ِق ْ
اك َّ
ـجـ ٍع لــن َ
يح ْالَن َْو ِر بِـ َتـ َفـ ُّ
َــوى َعــلـ ِّ
ٍ
ِ
ــس ِ
ــر
ــجــ ٍع َوتَــــ َلــــدُّ د َوت َ
ــص َأ َب ــا ُه َعنْ ُه ُم َع ِّز ًيا بِــتَــ َف ُّ
َوا ْب ــك َو ُخ َّ
َــح ُّ
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َم ْو ًلى َع َلى الدُّ ْن َيا ا ْل َع َفا ِم ْن َب ْع ِد ِه
َأ ْف ِد ِيه ِم ْن ِش ْب ٍل ِلَ ْح َمدَ َقدْ َح َوى
َل ْم َي ْثنِ ِه ال َّط ْع ُن الــدَّ َر ُ
اك بِ َصدْ ِر ِه

ِ
ِ ِ ِ
ــوه
لــلــه مــــ ْن َق ـ َـم ـ ٍـر َأ َبــــى لــ ُعــ ُل ِّ
اع ُم ْعتَنِ ًقا ُهنَالِ َك ُم ْه َر ُه
َفان َْص َ
َلم َأ ْنــس إِ ْذ و َّلى ا ْلجواد مب ِ
اد ًرا
َ َ ُ َُ
َ
َ
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
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اس َت ْق َب ُلو ُه َو َق ـ َّط ـ ُعــوا ُج ْث َما َن ُه
َف ْ
ـوف ُأ َم ـ َّيـ ٍـة ُج ْث َما َن ُه
ـت ُس ـ ُيـ ُ
َتـ َـر َكـ ْ
َت ْعدُ و ا ْل ِج َيا ُد َع َل ْي ِه َو ْه َي َض َوابِ ٌح

َو َلكَا َد َي ْثنِي ال َّط ْع ُن َصدْ َر ْالَ ْش َق ِر
َي ْه ِوي إِ َلــى ا ْل َغ ْب َرا بِ َو ْج ٍه ُم ْز ِه ِر
ـــو ُم َب ـ ْي ـ َن ُمـ َـه ـ ِّلـ ٍ
ـل َو ُم ـ َك ـ ِّبـ ِـر
َوا ْلـــ َق ْ
ينْحو ا ْلـ ِ
ـعــدَ ا ُة بِ ِه لِـ َـذ َ
اك ا ْل َع ْسك َِر
َ ُ
إِربــــا َف ــإِرب ــا بِــالــس ـيـ ِ
ـوف ال ُبت َِّر
ُّ ُ
ًْ
ًْ
ُم ـ َتـ َـو ِّز ًعــا َبـ ْيـ َن ا ْل َقنَا ا ْل ُم َتك َِّس ِر
يك ا ْلـ ِ
ُعـ ْقـ ًـرا لِ َهاتِ َ
الض َّم ِر
ـجـ َيــا ُد ُّ

القصيدة الثالثة :جودي بفيض الدمع يا َّ
عينيا
ِ
ِ
بفيض الــدم ـ ِع يــا عينيا حزنًا لمن أبكى الحسين ملياِ
ِ
جــودي
ُ َ َ ّ
ْ
َّ
غير القذى وابــكــي دمـــا شــبـه الــنــبــي ِ
ال تغمضي ِجفنًا على ِ
عل ّيا
َ
ِّ
ً
ِ
َ
اإلذن مــن ـ ُه َحي ّيا
حاب أبيه صرعى ُك ّلهم فــأ َتــى يــريــدُ
ألفى ص َ
ٍ
لك ِ
أبتا ُه إذنك كي أكـ َ
ـون َ
فــــاد وذا مــفــد ّيــا
الفدَ ا أنـــعـــ ٍم بِــــذا
آيسا
الحسي ُن إلــى
نظر ُ
علي ً
ٍّ
َ

وتــعــانــقــا فــدعــا اإللـــــ َه َنــج ـ ّيــا

الكمي على العدا
شدَّ الفتى وهو
ُّ

ِ
اإللـــــه عل ّيا
ف ــت ــذ ّك ــروا أســــدَ

يــا س ـ ّيــدي ُك ـنّــا إذا اشتقنا إلى
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َقـ َ
ـال
ِس َم َة

ا ْل ُح َس ْي ُن َلـ ُه بِ َق ْل ٍ
ب ُم ْس َع ِر
النَّبِ ِّي َل ـ ُه َو َس ـ ْطـ َـو َة َح ْيدَ ِر

ٍ
العبدي عن
بضربة
صيب
ّ
حتّى ُأ َ

وجـــهـــ ُه الــنــبــو َّيــا
نــظــرنــا
طـــ َه
َ
ْ
ٍ
وحــ َّيــا
غــــدر فـــنَـــادى يــا أبــــا ُه َ

كأس ُه
أبــتــا ُه
ّ
جــدي قــد َسقاني َ
ِ
لهول ُمصابِه
الحسي ُن ويا
فأتى ُ
ُ
الغريب بجنبِ ِه
السبط
فتمدَّ د
ُ

ويــقــول عــجـ ِ
ُ
ـل يــا ُحــســيـ ُن إل َّيا

ورأى فـ َتــاه على الــر ِ
مــال رم َّيا
ّ
ـي َأ ُبـــنَـــي ُر ّد عل ّيا
ولـــدي عــلـ ْ

َ
القصيدة الرابعةَ :ج َرى َد ْم ِعي ِل َم ْص َر ِع ِش ْب ِل ط َه
الش ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـصـ َـر ِع ِشـ ْبـ ِ
ـحـ ْـز ِن َّ
يد
ـل َط َه َوتَـــا َه الفك ُْر فــي الـ ُ
ــرى َد ْمــعــي لـ َـمـ ْ
َج َ
ِ
ـضــى بِــا ْب ِ
ــن ّ
الشهيد
ـي الـ ُـمـ ْـر َتـ َ
ــمــا َأ ْد ِري ُأ َع ِّ
ـــــزي َأ ْم ُأ َهــنِّــي َعــلـ َّ
َف َ
ــــه ُأهــنِّ ــي و َأنْـــ ُظـــم مـــدْ حـــه نَــ ْظــم ال ـع ـ ُقـ ِ
َفــــ َطــــورا لِـــ ْلـــو ِصـــي بِ ِ
ـود
َ
َ ُ
ُ َ َ ُ
َ
َ
ِّ
ًْ
ــلــي بِــالــ ُّطــ ُف ِ
ِ
ــوف َأ َقـــــا َم َح ْــر ًبــا
َع ٌّ
َو َق ــا َت ـ َـل َب ـ ْكــر ُهــم َكـ ِـقــتـ ِ
ـال َعـ ْـمـ ٍ
ـرو
َ ْ

َـــر َبـــا َبـــــدْ ًرا َو ُأ ْحـــــدً ا
ـــر ك ْ
َو َصـــ َّي َ
ِ
ـــــزي فِيه
ـي ُأ َع ِّ
َو َط ْ
ـــــــو ًرا َيـــا َع ــل ـ ُّ
ـن َغــــدَ ْا يــن ِ
ك َ
ـس ـ ْيـ ِ
َــادي
ُ
َــأنِّــي بِــالـ ُ
ـحـ َ
ــوت َ
ُــك َيــا
َر َج ْ
وتَم ِشي ب ِ
اك ًيا
َ
َ ْ

ِ
ـي ت َِع َ
يش َب ْع ِدي
َعــلـ ُّ
ِم ـن َخ ْل ِ
ف َن ْع ِشي
ْ

ــلــي مـــع ال ـيــهـ ِ
ِ
ـحــربـ َ
ـود
ـك َيــا َع ُّ َ َ َ ُ
َكـ َ
ــــه الــصـ ِ
وجـــدَّ َلـــه َع ـ َلــى وج ِ
ـعــيـ ِـد
َّ
َ ْ
ُ
َ َ
ــو ِدي
ـجــدِّ ُع ُ
وب الـ َ
ـــر َ
َونَـــا َدى َيــا ُح ُ
و َت ـبـ ِ
ـكــي ال ـ َع ـ ْي ـ ُن لِـ ْلـ َعـ ْقـ ِـد الـ َفـ ِـريـ ِـد
َ ْ
َع َل ْينا َيــا َلـ َيــالِــي الـ َـو ْصـ ِ
ـل ُع ـ ُـو ِدي
لِ ـ ُتــوســدَ جـ َّثــتِــي رمــــس الـ ُّلــحـ ِ
ـود
ُ
َ ْ َ
َ ِّ ُ
كَما ِيب ِكي الــولِــيــدُ َع َلى ال َف ِق ِ
يد
َ
َ ْ

الشهيد ا ْب ـ ِ
ــر ْت إِ َل ــى َن ـ ْعـ ِ
ـن ّ
ـش ّ
الشهيد
ـــم َأن َ
ـســا َء َغــــدَ ا َة َف َّ
ْـــس ال ـنِّـ َ
َو َل ْ
الخدُ ِ
ـت َكــ َّف ــا َخـ ِ
ـت تِ ْل َك َو ْر ًدا فِي ُ
ود
ـضــي ـ َبــا َو َشـ َّـمـ ْ
ـــهـــذي َقــ َّبــ َل ـ ْ
َف َ
ــت َأ ِعــيـ ِـدي ال ـنَّـ ْـو َح َيــا َل ْي َلى َأ ِعــيـ ِـدي
ـت َلـ ْيـ َلــى َو َقــا َل ْ
َـــب َقــا َب ـ َلـ ْ
َو َز ْيـــن ُ
ــر الـــجـــدُ ِ
ـاب وبــــدْ ِر َتــم َشــبِــيـ ِـه مــحــم ٍ
ــد َخــ ْي ِ
ود
ُ
َع ـ َلــى ُح ـ ْلـ ِـو الـ َّـش ـ َبـ ِ َ َ
ُ َ َّ
ٍّ

397

ّ
ُ
الف ُ
صاحب ْ
ؤاد تفطرا
العص ِر
القصيدة الخامسة :يا ِ
ِ
ِ
الحس ْي ِن ووابِ ُل الدّ ْم ِع جرى
ب
العص ِر ال ـ ُفــؤا ُد تف ّطرا ل ْب ِن ُ
ْ
يا صاح َ

ِّ
ّ
العاشورائية
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ـأحــمـ ٍـد خ ْل ًقا وفِــي ُخــ ُل ـ ٍـق ِ
فهو ّ
كـــر ْيـــ ٍم م ـنْــطِ ـ ًقــا وتــف ـ ُّكــرا
الشبِي ُه بِـ ْ
ْ
ِ
ت السب ِ
قــدْ كــان أول م ـن يــجــود بِن ْف ِس ِه ِمن أه ِل بي ِ
سادات الورى
ط
ِّ ْ
ْ ْ ْ
ْ ُ ُ
ّ
ــه والدّ مع فوق ُخــدُ ِ
ــوداع ِ
ِ
فبكى الــحــسـيـن تــألــمــا لِ
ود ِه ُح ْزنًا سرى
ْ ُ ْ
ُ ْ ُ
ُّ
نــــادى إِل ـ ِـه ــي ذا شــبِــي ـه مــحــمـ ٍـد يب ِغي ِ
القتال لِــمـ ْن بغى وتج ّبرا
ْ
ُ ُ ّ
ِ
ِ
ـجــهـ ِ
ومضى عـ ِـلــي لِـ ْلـ ِ
ـاد ُمــسـ ِ
المالح ِم فِي ّ
جاعة س ّطرا
الش
ـار ًعــا خ ْير
ٌّ
ـؤاد لِــوالِ ٍ
ـك ـن شكا ظــمـ َـأ الــ ُف ـ ِ
ِ
أحــشــا ُه ال ـ ّظــمــا ُء وأ ّث ــرا
ــد قــدْ ّ
لـ ْ
قــض ْ
يس ِقيك ج ــدُّ ك ِمــ ْن يــد ْيـ ِـه كـ ْـوثــرا
ـي إِل ــى الوغى ْ
فــأجــابـ ُه ُع ــدْ يــا ُبــنـ ّ
ِ
ـــه ِ ِ
ـكــر على الــعــدُ و مــصــابِــرا وإِذا بِ ِ
ِ
غـــادرا
ـــحـــا
يــرمــيــه ُر ْم ً
ْ
ً
ِّ ُ
فغدا يـ ُّ
ِ ِ
أس ِرها قــدْ ق ّطع ْت ُه ُس ُيو ُف ُه ْم فـ ْـوق ال ّثرى
وأحــاطـ ْ
ـت األ ْعــــدا ُء فــيــه بِ ْ
نــادى أبــاه قــدْ سقانِي المصطفى ِم ـن كـ ْـأ ِسـ ِـه األوف ــى شــرابــا ِ
طاهرا
ً
ْ
ْ
ُ ْ
ُ
الشهيد ملبيا ورآه ِجسما بِــالــسـيـ ِ
ـس ـ ْبـ ُ
ـط ّ
ـوف ُمش ّطرا
ُّ ُ
ُ
ُ ِّ ً
ْ ً
فــأجــاب ـ ُه الـ ِّ
ِ
ِ
ِ
اله ُمو ِم ُمبكِّرا
ترحت م ْن ُ
اس ْ
نادى على الدُّ نْيا العفا يا ُم ْهجتي فقد ْ
القصيدة السادسةَ :س ْل ْ
كربال ْ
حشى ِل ُم ّ
ً
حم ٍد
كم ِم ْن
بت بِها وكم است ُِج ّذ ْت ِمن ِ
ِ
يد
كم ِم ْن
حم ٍد ن ُِه ْ
ْ
ْ
حشى ل ُم ّ
ً
كربال ْ
َس ْل ْ
س بِالس ِ
ٍ
ِ
يوف ُمبدّ ِد
زاك ُأ ِريـــــــق بِــهــا
ولـــكـــم د ٍم
وكم ُج ْثمان ُقدْ ٍ ُّ
ْ
ْ

ـــزنًـــا ِلكْــــــر ِم سـ ّيــد
الحس ْي ِن تر ْق ْ
رقت عـــبـــراتُـــ ُه ُح ْ
وبِها على صدْ ِر ُ
يب المح ِ
ِ
ؤابــــة هـ ِ
ِ
ِ
شمائ ُل ُه بِطِ ِ
تد
عبقت
ـاش ـ ٍم
ــي قـــدْ ٍر ِمـــ ْن ُذ
ْ
ْ
وعــل ُّ
ـــحـــانـــة ري ٍ
ٍ
ــــد ِ
أ ْف ِ
وحـــر ُمــهـنّـ ِـد
ــحــر ظـ ًـمــا
يــــه ِمــــ ْن ر ْي
ـــانـــة جــ ّف ْ
ّ
ِّ
ــت بِ ِّ
ـعـ ِـه مــزج الــحــســام ُلجينه بِالعس ِ
ـجــيـ ِ
ِ
ِ
ـــــراق نـ ِ
جد
لــلــه بـــــدْ ٌر ِمــــ ْن ُم
ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم يـ ْ
ـخـ ُـمـ ِـد
الصبا ود ُم الــوريــد تجاريا فــيــه واله ُ
مــا ُء ِّ
ــــب ق ـ ْلــبِــه ل ـ ْ
ـف وشــهـ ٍم أص ِ
ُــل ِغـ ْطـ ِـريـ ٍ
جمع الص ِ
فات الـ ُّغــر ِ
وهــي تُرا ُثه ِمــ ْن ك ِّ
يد
ْ
ْ
ِّ
ّ
مهابة أح ِ
ِ
ِ
ِ
فِي ْبأ ِ
مد
الحس ْي ِن وفِــي
ْ
حمزة في شجاعة ح ْيدر بِــإِبــا ُ
س ْ
ِ
ِ
وتـــرا ُه فِــي ُخ ـ ُلـ ٍـق وطِــيـ ِ
محم ِد
ـي
ّ
ـب خالئ ٍق وبــلــيــ ِغ ُنــ ْط ـ ٍـق كــال ـنّــبِـ ِّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الم ْج ِه ِد
ُ
وب لــلــتــوديـ ِع ُ
ويــــؤ ُ
وه ــو ُمكابِدٌ لظما الـ ُفــؤاد ول ْلحديد ُ
ِ
يشكُو لِخ ْي ِر ٍ
ْ
الص ِدي
أب ظما ُه وما ْاشتكى ظمأ الحشى ّإل إلى ال ّظامي ّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يجم ِد
ـــم ُ
ـــر ُه عــل ـ ْيــه بِـ ِـريــقــه ل ـ ْـو ك ــان ثـ ّـمــة ِري ــق ــه ل ْ
فــا ْنــصــاع ُيـــؤث ُ
زن ُ
القصيدة السابعةُ :ح ُ
مدام ِعي
ابن ليلى
يستد ُّر ِ
ِ
مدام ِعي وعــظِــيــم هــمــتِـ ِـه يــثــيــر ِ
ِ
ِ
ُحـ ُ
هنائي
يستد ُّر
ـزن اب ُن ليلى
ُ ُ
ُ ّ
ِ
أكناف ال ُط ِ
ْ
األشــاء
فوف فكم بِها تــر َكــت صفيح ُت ُه ِمــن
سل عن ُه
َ
سام ِه فأحا َلها دهــمــاء أع ـيــت ألــس ـن الب ِ
م َل َك الوغى بِح ِ
لغاء
ُ َ ُ
َ َ
ُ
َ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
اإلحصاء
العقدين ِمن
جاوز
مر ُه ما
َ
غيران يفت ُك بِــاألُلــوف و ُع ُ
ِ
ِ
ـرصــدُ ُه وفـ َ
والس ُ
الـــســـر ِاء
بــــــواد ُر
ـوق جبينِ ِه لِــلــنــاظِــريــن
بط يـ ُ
ّ
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وإذا بِ ـ ِـه يــدعــو ُه ِ
أدركــنِــي فقد

حتّى إذا دفع ِ
العدى عن ِش ِبل ِه
َ
ألفاه م ِ
ِ
تمازجت
الجبين
نعف َر
َ
ُ ُ
رأس وليد ُه في ِح ِ
جر ِه
وأحـ ّـل َ
يــا نبع ًة غـ ّـذيـ ُتــهــا بِـــد ِم الحشا
ِ
ـس إذا دجى
ـي ُكــنـ َ
ـت األنــيـ َ
أ ُبــنـ ّ

دارت علي بِ ِ
جمعها أعدائي
ّ
َ
ِ
ِ
ـــكـــاء
إلـــيـــه بِ ــل ــوع ـ ٍـة و ُب
آوى
ِ
حــمــر ال ـ ِـدم ـ ِ
بيضاء
ـاء بِــوجــنـ ٍـة
ُ ُ
ِ
وانــصــاع ِي ِ
الغبراء
عثير
مس ُح
َ
َ
روضــــة غ ـنّـ ِ
ٍ
ـاء
وغــرس ـ ُتــهــا فــي
ِ
ا ّل ُ
سمائي
بدر
ليل
البهيم وك َ
ُنت َ
ُ

ّ
الشعبي
الشعر

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

سريت بعداك
 .1بعديت وللقلب ّ
سريت بعداك
بعديت وللگلب ّ

على الدنيا العفى يا بويه بعداك

 .2أنا ردتك ما ردت دنيا وال مال
أنا ردتك ما ردت دنيا وال مال
يبني خــابــت ظنوني واآلمـــال

ُ .3ي ّماي لمين ر ّبيتك واريدك

ــمــاي لمين ر ّبــيــتــك واريـــدك
ُي ّ

400

بعد مــا حسبت ينحز وريــدك

وفعلت أفعال حامي الجار بعداك
علي وسفه تروح من بين ايد ّيه
تحضرني لو وگع حملي ولو مال
عند الضيگ يبني گطعت ب َّيه
كنت تبگه ويظل عيشي واريدك
بالطف وامشي اخالفك سب ّيه

 .4شبيهه الروح تلوح ما ادري شبيهه
شبيهه الروح تلوح ما ادري شبيهه

وكانون الغضا ضلوعي شبيهه

راح الــكــان لــلــهــادي شبيهه

طــفــه ض ـ ّيــه بــظــام الــغــاضــر ّيــه

 .5بفضلنه احنه على الوادم علينه

صـــوب علينه
بفضلنه احنه على الـــوادم علينه يــا زيــنــب والــدهــر
ّ

هـــذا الــنــعــش بــيــه جــابــوا علينه شــبــيــه الــمــصــطــفــى ســيــد الــبــر ّيــه

يمي
 .6بدليلي يا سيوف العتب ّ

بــدلــيــي ي ــا ســيــوف الــعــتــب يـ ّـمــي
اتـــركـــي الــعــتــب لــتــعــتــبــن يـ ّـمــي

طــريــح ويــنــعــه بــس الــوحــش ّيمي
أشــــد م ــن گــتــلــي اعــتــابــك عــلـ ّيــه

 .7علي األكبر صمت يحسين ونصار

عــي األكـــر صــحــت حيــســن ونــصــار شباب ابني وعليه بالگلب ونصار
بــعــدك مــا ظــل لــبــوك أعـــوان وانــصــار وبـــيـــه اگــطــعــت يــــوم الــغــاضــر ّيــه

ِ .8
الحبِ ْي ِ
المصطفى ْب َش ْخ َصك تِ َج َّله
ب ُ
ِ
احلبِ ْي ِب ا ُملصطفى ْب َش ْخ َصك ِ َت َّله
اِ ِه ْل ِع ِلم ِ
وش ِع ْر ِك ْلها ِ َت َّله (جتي اله)
ْ

 .9يبني شلون سيف الوصل ورداك
يبني شلون سيف الوصل ورداك

امــن الــكــوثــر يبويه الــيــوم ورداك

ِ
ـجـ َّلــه
عــلــي األكــبــر واهـــل َو ْكــ َت ــه تـ َ

ـب ْحــســيــن بِ ـ ْعــلــومــه الـ ِ
ِربِ ــي ـ ِ
ـجـ ِـلـ َّيــه
َ

گطع گلبي وصـ ّلــك گطع ورداك
يبني وآنـــه ظــلـ ّـمــت الــدنــيــا عل ّيه
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 .10جمر العطش بگليبي شبابه

مجــــر ال ــع ــط ــش بــقــلــيــبــي شــبــابــه

عــلــى الــلــي مــنــحــرم ّ
لــــذة شبابه

يـــمـــدونـــه عــــى الــــغــــرة شــبــابــه

انگطع منه الــوصــل وانگطع ب ّيه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1يبني لكبر

يبني لكبر د ّمــي ريته يا علي ماي يبني لكبر ورشفك يا نور عيناي
يبني لكبر منين اجتني مصيبتي هاي

 .2فگيده يا علي يبني فگيده

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

فــگــيــده يـــا عــلــي يــبــنــي فــگــيــده بــعــيــده شــوفــتــك صــــارت بعيده
تجرى عليك انش َّلت ايده وشرابه ال ِهنه وال طاب إله الزاد
اللي
َّ

 .3گام حسين يضرب ايده بيده

گــام حسين يضرب ايــده بيده

ويخضب شيبته من دم وريــده

أبـــو ومــحــتــار يــم جــثــة ولــيــده

يــريــد ويــــاه لــلــمــخــيــم يــعــيــده

عــمــتــه تــنــتــظــر وأمـــــه تــريــده

صعبة الـــوالـــدة تفگد ولــيــده

 .4گعد عنده وشافه مغمض العين
گعد عنده وشافه مغمض العين

ع ــاري مس ّلب مع ّفر الخدين
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نصين
متواصل طبر والـــراس ّ

وتحسر
حنى ظهره على وليده
ّ

 .5على جثة ولدها تنوح ليلى

على جثة ولــدهــا تــنــوح ليلى

وتـــنـــادي ي ــا زيــنــب ي ــا عقيله

تــمــنــيــت تــحــضــرنــي عــلــيــلــه

وتـــــراب الــقــبــر بــيــدك تهيله

يــمــه يـــا ثــمــر قــلــبــي ودلــيــلــه
ونــعــشــي عــلــى مــتــونــك تشيله

مــــال الــــزمــــان شـــلـــون ميله
اجــــــت يـــــم جـــثـــة األكـــبـــر

رقـــــيـــــة كــــنــــهــــا جـــابـــتـــهـــا
حــكــوا و ّيــــه األخــــو الــغــالــي

وجـــــرح الــغــربــة لـــو يصعب

يـــــهـــــون عـــلـــيـــك ت ــت ــرك ــن ــه
إذا ســــهــــلــــة ت ــخ ــل ــي ــن ــا

فتح عينه ونــظــر نــظــرة موقف

طــفــلــه الـــهـــي بـــثـــاث سنين
وســكــنــة الــــواعــــدت عمها

خــــواتــــه شــــلــــون يــنــظــرهــم

يــــا ســكــنــة ب ــال ــل ــه عــذريــنــي
عــلــى الــقــومــة يــا بــعــد الـــروح

مـــــــو إنــــــتــــــي تـــعـــرفـــيـــنـــي

م ــط ــب ــر وطــــبــــراتــــك ثــقــيــلــه
يــمــه قــلــبــي بــعــد مــا يــنــام ليله

فـــــرق الــمــحــبــوب وخــلــيــلــه
ّ
س ــك ــي ــن ــة وبــــيــــدهــــا طــفــلــة

تـــشـــوفـــه ودمــــعــــهــــا تــهــ ّلــه
ي ــت ــام ــى مــــن األخـــــــوة احــنــه

فـــــقـــــدك أشـــــــد جـــارحـــنـــه

يـــبـــو الـــطـــيـــبـــة وتـــبـــارحـــنـــا

تـــراهـــي ال ــع ــش ــرة مـــو سهلة
يــفــت صــخــر األصـــــم شــوفــه

لـــشـــوفـــة خـــيـــهـــا مــلــهــوفــة

وتـــركـــهـــا بــقــطــعــة كــفــوفــه
وتـــــكـــــلـــــم عـــــلـــــى م ــه ــل ــه
وشــــوفــــي ج ــس ــم ــي مــــــو ّذر

وحــــــق الـــــخـــــوة مـــــا أقـــــدر
خــــ ّيــــك تــــعــــرفــــي األكــــبــــر
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ّ
يـــــتـــــعـــــذر ب ــل ــح ــظ ــة
مـــــــا

وال يـــنـــســـى بــــعــــد أهـــلـــه

كــــانــــي بــــك بـــــــأرض غــربــة

يــــمــــحــــزونــــة ت ــف ــق ــدي ــن ــي

رقــــ ّيــــة ســـامـــحـــي جـــروحـــي

شـــيـــلـــي عـــيـــنـــك ب ــس ــرع ــة
إذا ت ــح ــب ــي ــن ــي عـــذريـــنـــي

تـــــــرى والـــــلـــــه تــعــذبــيــنــي
ال تـــــوقـــــع عــــلــــى عــيــنــي
تــــــراك مــــن الـــقـــلـــب أغــلــى

 .6دخليني يخويه احسين يمه

دخــلــيــنــي يــخــويــه احــســيــن يـ ّـمــه احس ابدمع عيني اجروح جسمه

اضمه واشــيــلــه للخيم ويـــاك يحسين
علي اعيوني واريد الصدري ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

 .7هوه فوگه اوحط خده على خده

هوه فوگه اوحــط خده على خده او صدره فوگ صدره اوزاد وجده
شـ ّـمــه اوصـــاح عــمــرك هــذا حده ي ــن ــور الــعــيــن يــولــيــدي يلكبر

 .8يا علي يبني النوب ّ
ذليت

يـــا عــلــي يــبــنــي الـــنـــوب ذ ّلــيــت والــــمــــوت يـــاخـــذنـــي تــمــنــيــت
عــمــود الــوســط يــاشــايــل البيت يــبــنــي بــعــد عـــنـــدي شــخ ـ ّلــيــت
انـــه بــيــش اجــيــت وبــيــش ر ّديـــت بــــعــــدك عـــســـانـــي ال بــقــيــت

عمتك زينب
 .9يبني ّ

عـــــمـــــتـــــك زيــــنــــب مـــــن عــــدهــــا الـــگـــلـــب ف ــرف ــر
يــــبــــنــــي
ّ
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تــــعــــنّــــت لــــيــــك لـــلـــحـــومـــة يــــبــــويــــه تـــنـــهـــض او تــعــثــر

تــصــيــح ابـــصـــوتـــهـــا يــحــســيــن د ّلــــيــــنــــي ابــــعــــلــــي األكــــبــــر
انـــــهـــــض يــــــا عــــلــــي لــيــهــا يـــبـــنـــي اوأ ّمـــــــــــــن اعـــلـــيـــهـــا
واعـــــلـــــى الــــضــــيــــم ســ ّلــيــهــا تــــراهــــي واقــــفــــة اوتـــنـــخـــاك
مــــــــا تـــــنـــــهـــــض الـــــنـــــخـــــواهـــــا

 .10هذا يگطع بسيفه وريده

هـــــذا يــگــطــع بــســيــفــه وريـــــده وهــــذا بــالــخــنــاجــر فــصــل إيـــده
وهـــذا يغط مــن رمــحــه الحديده بــخــاصــرتــه وه ــو يــعــالــج ويفخر

 .11هوت فوقه تحب ّ
وتشمه
خده
ّ

وتشمه وغــدت تصبغ وجهها بفيض د ّمه
هــوت فــوقــه تحب خ ــدّ ه
ّ

يعمه على الــتــربــان نايم ليش بهالحر
عــســه بــعــيــد الــبــلــه تــگ ـ ّلــه ّ

 .12يبويه گول منهو الشرگ راسك

يبويه گــول منهو الشرگ راسك يــنــور العين مــن خـ ّـمــد انفاسك

يعگلي من نهب درعك اوطاسك يروحي اشلون اشوفنك امط ّبر

 .13على الدنيا العفا بعدك يلكبر
على الدنيا العفا بعدك يلكبر

أظل بعدك يبويه اشلون أگدر

عسن جسمي گبل جسمك توذر
وه ــاي انــتــه نصب عيني امــدد
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الليلة التاسعة

القاسم بن الحسن

L

المجلس ّ
األول
القصيدة
ِ
ِ
الهدى
بدر ُ
المجتبى ُ
ش ُبل الزك ِّي ُ
البسالة قد تعود ِ
ِ
ناش ًئا
وعلى
ّ
عم ِه
أنس ُه ُمذ أشجا ُه ِوحــد ُة ِّ
لم ْ
الق َ ِ
طلب ِ
الح ِ
سين وقل ُب ُه
تال من ُ
َ
عبرات ِ
الهدى
فتد ًّف ًقت
ُ
بدر سنا ُ

ب فِ ُيه ُم
فانصاع نحو القو ِم يخ ُط ُ
َ
ـائـ ًـا إن ت ِ
ـكــر فِ ِيهم ِقـ ِ
ِ ِ
ُنك ُروا
ويـ ُّ
َ
وسقاه ُم
جعان الوغى
فأبا َد ُش
ُ
ِ
ِ
الخلق شدّ ُمقنِّ ًعا
وعليه أشقى
َف َه َوىك ََمات ِ
َهويالِج َب ُال َع َلىال َّث َرى
ودعـــا أيــا عـ ّـمــا ُه ِ
أدرك ــنِ ــي فقد

ب والعال والس ِ
ِ
المناق ِ
ؤدد
شمس
ُ
ُ
ُ
ِ
يتعو ِد
أســـدٌ لِــغــيـ ِـر
الــبــأس لــم ّ

ِ
األعـــادي ما ل ـ ُه ِمــن م ِ
نج ِد
بين
ُ
مــتــو ِّق ٍ
ِ
ــد بِ
أي تــو ُّقـ ِـد
ــالــحــزن ّ
ُ
ُ
ِ
ِس ِ
ِ
الفرقد
شقيق
بط النبِ ِّي على
ِ
بِ ِل ِ
أملد
سان صمصا ٍم وأسمر

ِ
ِ
ِ
األمجد
الزك ِّي
إسمي فإنِّي اب ُن
ِ
كأس لِ ِ
مر الطِ ِ
عان بِ ٍ
الصدي
هذم ِه
ُّ
ِ ِ
رأســــا ألكــــر ِم س ّيد
فــي ســيــفــه ً
َظـــا ٍم ونَــــار ُف َ ِ ِ
ُخمدَ
لــم ت َ
ـــــؤاده َ
َ ُ
أورى الظما كبِ ِدي َ
وبان تج ُّل ِدي
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ستغيث م ِ
ِ
فأتا ُه غـ ُ
باد ًرا
الم
ُ
ـوث ُ
وأت ــى بِ ـ ِـه نحو الــمــخـيـ ِم نـ ِ
ـاد ًبــا
ُ ّ

ِ
وإذا بِـ ِـه بِ ِ
الر ِ
واليد
يفحص
جل
ُ
ـب م ِ
ِ ِ
ِ
كمد
يبكي ويــرثــيــه بِــقــلـ ٍ ُ

ساعد الله قلب األم! كأنّي برملة تخاطب ولدها:
يمه
تگلة ّ

يــــيــــمــــه اشـــــلـــــون بـــ ّيـــه
جــــاســــم
ّ

لــــــو عــــايــــنــــت دارك خـــلـــ ّيـــه
يـــــا بــــعــــد روحــــــــي تــــعــــال لـــ ّيـــه

تــــعــــال خـــــل اگــــعــــد وحـــاچـــيـــك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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واصـــــــــواب الــبــگــلــبــي أراويــــــك
يـــولـــيـــدي يــــل حــــلــــوة مــعــانــيــك
(بحر طويل /لفى عاشور /تغريد حزين)
يـــمـــه رد اجـــــواب
ي ــق ــاس ــم ّ

قــلــبــي كــــم س ــه ــم مــنــصــاب

أ ّمــــــــــك آنــــــــه مــــحــــرومــــه
ومــــنــــي الـــــــــروح مـــالـــومـــه

آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه
مــــمــــروده ع ــي ــون ــي اعــلــيــك

تـــصـــب ادمــــوعــــهــــا مــــن دم

لـــيـــل انــــهــــار أفــــكّــــر بــيــك

يـــــا مـــــن لــــلــــجــــرح بــلــســم

قــلــب أ ّمـــــك بــقــى يــنــاديــك

نـــــهـــــاري بــــعــــدك إت ــع ــت ــم

تــنــام اعــلــى الـــتـــرب ألــقــيــك

مــــطــــول يـــبـــنـــي ه ــال ــن ــوم ــه

آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه
مـــثـــل شــمــعــة ضـــويـــة جـــان

شـــبـــابـــك يـــاعـــزيـــز الـــــروح

يـــــــوردة مــشــكــلــة بــأغــصــان

تــهــل دم مـــن أثــــر لــجــروح

شــــبــــاب وزيـــــنـــــة الـــشـــبـــان

يـــجـــاســـم يــبــنــي يـــامـــذبـــوح

ثـــيـــاب الـــزفـــه صــــار اكــفــان

ابــــدمــــه امـــغـــركـــه اهـــدومـــه

آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه يــايــمــة آه
(أبو ّ
ذية)
يــريــتــك يالحسن رمــلــه تــراهــا

تشم بــجــروح جاسمها تراها

وتگله ولــيــدي اگعدلي تراها

بــغــيــرك م ــا أريــــد الـــــروح بيه

المصيبة

هذا القاسم بن الحسن المجتبى ،ذلك الشاب الذي لم يبلغ الحلم
من عمره ،كان المثال األعلى ّ
لكل شاب بأخالقه وأثاره وتضحياته

لأل ّمة واإلسالم في عصرنا هذا ودفا ًعا عن مقدّ ساتنا وأعراضنا ،وال

يهابون الموت وهم َيرونه أحلى من العسل.

بني قاسم ،كيف تجد طعم الموت عندك؟
يسأله اإلمام الحسينّ :

عم ،أحلى من العسل .وفي كربالء،كان من جملة
فيجيبه القاسم :والله يا ّ
الذين أذن لهم اإلمام بالرحيل ،وأ َبوا أن يعيشوا دون بذل مهجهم دون
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الحسين  .Qفبعد استشهاد أصحاب الحسين ،تقدّ م القاسم مستأذنًا

علي
عمه في القتال ،ولك ّن الحسين أبى أن يأذن له .ولكن بعد استشهاد ّ
ّ
تحمل القاسم مشهد
األكبر وأبناء جعفر الط ّيار وأبناء مسلم بن عقيل ،ما ّ
ذاب َي ُذ ُّب عن حرم
عمه الحسين ينادي :هل من ناصر ينصرنا؟!هل من ٍّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسول الله؟! َهل من ُم َو ِّحد َي ُ
يرجو ما عندَ
خاف الل َه فينا؟! هل من ُمعين ُ
ِ
الله في إعانَتِنا؟! فخرج ينادي :لب َّي َك َعم أبا عبد الله.
ضم ُه إلى َص ِ
در ِه ،وقال له :يابن أخي،
أقبل الحسين  Qإليهَّ ،
أنت البقية من أخي الحسن المجتبى ،فال أحب أن ُأعر َض َك لِ
ِ
ضرب
ُّ
َّ
ِّ
السيوف ،قال القاسم :س ّيدي وموالي ،خذ منّي هذه الوص ّية ،أخذها
ُّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

الحسين منه ،فتحها ،وإذا هي كتاب من اإلمام الحسن ألخيه الحسين

 ،Qيقول فيها :أخي أبا عبد الله ،ائذن لولدي القاسم ّ
بالشهادة
بين يديك.

(لحن الفراق)
يــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي
يــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي

عـــنـــدي طــلــبــة بــلــبــن أ ّمــــك
اقــــبــــل اولـــــيـــــدي يــنــصــرك

يــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي

قـــــدّ مـــــه لــــلــــمــــوت قــبــلــك

وكأنّه يقول :اسمح لي بأن أكون شريكًا معك في كربالء .نظر

الحسين  )Qإلى القاسم نظرة عطف ورحمة ،وسالت دموعه
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على خدّ يه،كأنّي به تذكّر يوم رحيل أخيه الحسن Qوهو يلفظ

وضمه إلى صدره ،وجعال يبكيان!
كبده المسموم! ثم دنا من القاسم
ّ

(عاشوري)
ِي ِگ َّله ودا َعــة الله يا عيوني آه آه
ْ
عليكم يا ويلي تِ َو ْدعوني آه آه
هان
ُ

نِــيــتْــكُــم وح ِ
ــــــدي تِـ َ
ـخ ـ ُّلــونــي
َ ْ
َّ
ب يفطِر
عمي و َدا ْعكُم لل َق ُل ْ
يا ِّ

أقبل ِ
َ
مسرورا ،وهو يقول :يا ُأ َّماه يا أ ّماهَّ ،
عمي
القاس ُم إلى أ ِّم ِه ِفر ًحا
إن ِّ
ً
ِ
ِ ِ
ِ
وايات ُ
تقولَّ :
إن َر ْم َل َة
الر
ضمت ُه رمل ُة إلى
صدرها .وَ ب ُ
عض ِّ
َقدْ أذ َن ليَ ،ف َّ
ِ
ِ
الح ِ
الح ِ
سين .Q
رب ليقات َل َبي َن َيدَ ي أبي عبد الله ُ
بِنَفسها ألبستْه ال َم َة َ
ّ
كأني بها تخاطب ولدها:

وداعـــــــــــــــــــا يــــــــــا حــــبــــيــــبــــي يـــــكـــــل مـــــــالـــــــي ونــــصــــيــــبــــي

يـــــــــا أغـــــــــــى مـــــــــا بــــــگــــــى يل ذخــــــــرتــــــــه لـــــــيـــــــوم شـــيـــبـــي

لـــــچـــــن هــــــالــــــيــــــوم يــــومــــك

دگــــــــــوم انـــــفـــــض هـــمـــومـــك

عــــــمــــــك ردت تــــــرخــــــص دمـــــومـــــك
فــــــــــــــدا حلـــــــســـــــن
ّ

تـــــــعـــــــال

وو ّدع

يــــمــــك
أ ّمـــــــــك يــــــمــــــاخــــــذ گـــــلـــــبـــــي ّ

اشـــــمـــــك
گـــــــبـــــــل مــــــــــــــــروح عـــــنّـــــي آيــــــولــــــيــــــدي ارد
ّ
وأحــــــــــلــــــــــك هـــــالـــــوصـــــ ّيـــــه ســــــــــامــــــــــي لــــــلــــــزچــــــ ّیــــــه
َ
ولــــــبــــــوك الــــــــــــراح مـــســـمـــوم إخـــــــــــــذ مـــــــــنّـــــــــي تـــــحـــــ ّيـــــه

ِ
ِ
َساءل األعداء َعن َش ِ
المعركة ،وت َ
خص َّي ِة هذا
القاس ُم إلى
فانط َل َق
ُ
ال ُغال ِم ،فبدَ أ َيرت ِ
َج ُز و َي ُ
قول:
ْ
الح َس ْن
إن تنكروني فأنا ن َْج ُل َ
ِ
الم ْرت ََه ْن
هذا ُح َس ْي ٌن
كاألسير ُ

ِ
والمؤت ََم ْن
المصطفى ُ
س ُبط النَّبِ ِّي ُ

الم ُز ْن
َب ْي َن ُأناس ال ُس ُقوا َص ْو َب ُ
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ِ
وجه ُه كفل َق ِة
يقول حميد بن مسلم :خرج إلينا القاس ُم وبيده سي ُف ُهُ ،
ِ
ِ
وإزار ،وفي ِر ْج َل ِيه نَعالن .وفي ذلك يقول
ميص
قمر طالع ،وعليه َق ٌ
ٌ
حميد بن مسلم :لو تَص َّفح َت التاريخ َلما وجدْ َت ُغالما هكذا ،يبرز ِ
إليه
ً َ
َ
َ ْ
َُ
ُ
يبر َ
والحال َّ
َس َ
زون
أن
وإزار،
قميص
بعون َر ُج ًل و َع َل ِيه
َ
ٌ
العرب كانوا ال ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
والمفاخ ِر ،حتى ّ
إن الرجل منهم كان
ولبس الدُّ رو ِع
االستعداد،
إالّ بعد
ِ
كثرة ما ِ
ف لِ ِ
ِ
الحرب ،وال ُيرى من ُه
الحديد ومن ال َم ِة
عليه من
عر ُ
ال ُي َ
ِ
والقاس ُم بن الحسن  Qبرز يوم عاشوراء إلى األعداء،
إالّ عينا ُه.
ِِ
ِ
ب من هذا ّ
َثر ِة
وإزار!
قميص
وعليه
وأعج ُ
َ
ٌ
أن القاس َم لعدَ ِم ُمباالته بِك َ
ٌ
ِ
األعداء انق َطع ِشسع ن ِ
ف بين تلك الجموع َيشدُّ ه ،وبينما هو
َعله ،وو َق َ
ُ
َ
كذلك إذ بدر إليه لعين من أعداء ِ
الله ،وهو ُعمرو بن سعد بن نُفيل
ٌ
قائلَ  :ع َلي آثام العرب ،إن لم ُأ ِ
األزديً ،
ثكل ِبه ُأ َّم ُه و َع َّم ُه .فقال له
ّ ُ
حميد :أما ترى وجهه كفلقة قمر؟! دعه ،يكفيك الذين احتوشوه،
فقال :ال والله ،حتَّى أضرب ضربتي ،فما و ّلى عدو الله حتّى ضرب
القاسم على ُأ ِّم رأسه َ
فش َّق هامته نصفين ،فهوى على األرض مناد ًيا:
عماه ،أدركني!
يا َّ

اشمه
يعمي ابساع حضنك أرد ّ
عمي ّ
ّ

اليمه
خلني اودعــك ياحبيبي يبو ّ

دم رايس غـــــ ّطـــــه الـــعـــن

مـــــــگـــــــدر انــــــــظــــــــرك زيـــــن

مگدر اشوفك صار هالميدان ظلمه

أتاه عمه الحسين  ،Qوإذا بالغالم يفحص بيديه ورجليه ،فقال
ِ
عم َك أن تَدعو ُه فال ُيجي ُب َك ،أو ُيجي ُب َك
اإلمام َّ :Q
عز والله على ِّ

َ
صم ُهم
فال ُيعين َُك ،أو ُيعين َُك فال ُيغني َعن َْكُ ،ب ْعدً ا ل َقوم
قتلوك ،ومن َخ ُ
ِ
والله َك ُثر واتِــره و َقـ َّـل ِ
َيــو َم القيا َم ِة َجــدُّ ك وأبـ َ
ناص ُر ُه.
ـوك ،هذا َيــو ٌم
ُُ َ
َ
بكه اونـــاداه يا جاسم اشبيدي

ياريت السيف گبلك حز وريدي

هــان الــكــم تخلوني اوحــيــدي

عمي الخيل تفتر
اخيمي يا ّ
أو على ّ

ـم نزل إليه ،ووضــع صــدره على صدر القاسم ،واحتمله إلى
ُ ثـ َّ
المخ َّيمِ ،
ورجاله ت ُ
َخ َّطان األرض .جاء بالقاسم إلى الخيمة ا ّلتي فيها
ُ
علي األكبر ،طرحه إلى جنبه ،وجعل ينظر تار ًة إلى وجه األكبر
ولدهّ ،
وينحني عليه ،وينادي :واعل ّياه! وينظر تار ًة أخرى إلى وجه القاسم،

وينادي :واقاسماه!

جــــــســــــام واتـــــوجـــــه
ِحــــــــل
ّ

لـــلـــخـــيـــمـــة يــــجــــر حــــســــرات

ابــــــنــــــي االكـــــــــــر الـــيـــشـــبـــه

رســـــــــــول الــــــلــــــه بـــجـــمـــالـــه

يــــســــرجــــع عــــــى الــــشــــ ّبــــان
ر ّبـــــيـــــتـــــه بــــــدمــــــع عـــيـــنـــاي
ّ
يـــتـــمـــشـــى
وي عـــــــ ّبـــــــاس

وعـــــــــن حـــــســـــن اتــــنــــاظــــر
يـــــگـــــعـــــد بـــــــــن االثــــــنــــــن
وصــــ ّيــــة مــــن احلـــســـن هــالــيــوم

أمـــــــانـــــــه هـــــالـــــولـــــد مـــــــدّ ة

مــــــوســــــد الــــغــــايل
يــــوســــفــــه
َ
ّ

وبـــــصـــــدره اعـــتـــلـــت زفــــــرات

يـــــحـــــق لــــلــــغــــالــــي داللـــــــه
مـــــ َلـــــثـــــم يــــخــــفــــي اهـــــالـــــه

تـــــعـــــوذهـــــم بــــســــور وآيـــــــات
ّ
ودمــــــعــــــة عــــيــــنــــ َه تــــتّــــحــــدر

صــــــــــار حــــســــيــــن يــــتــــذكــــر

وعــــلــــى فــــراگــــه أخــــــي َب َ
ـــشـــر
وانــــــه وحــــــدي أجـــــر وس ــف ــات
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ج ــاب ــه ومـــــــدّ ده مـــا بـــن اخــوتــه

وبــكــى عــدهــم يــويــلــي وه ــم موته

بــس مــا سمعن الــنــســوان صوته

إجــــت رمــلــه تــصــيــح الــلــه اكــبــر

كأنِّي ُبأ ِّمه رملة ،جاءت رمت بنفسها عليه ،ولسان حالها:
(عاشوري)
جيسام آه آه
گلب والدتك اشلعته ّ

حيو اسهام آه آه
وبجسمك جروحك َ
طب راسك عسى ابــرايس يمحبوب
ُ

ِّ
ّ
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زاد المبلغ للمجالس

وعــي الــكــرار جــدّ ك داحــي البوب

و ٌعــيــونــك چنها تنظرلي ابــأسـ ّيــه
يالتشبه ابـــوك الــزكــي المهيوب
شــبــيــهــه لــهــامــتــه راســـــك رمــ ّيــة

ّ
يمجهز حسين)
(لحن
وســـــــــــط الــــــصــــــواويــــــن

نــــــايــــــم ضـــــــــوه الـــعـــيـــن

يــــــــايــــــــمــــــــه و ّيـــــــــــــــاك

ارد احـــــچـــــي هــــالــــيــــوم

يـــــــحـــــــالـــــــك الـــــــنـــــــوم

يـــــــزغـــــــيـــــــر الــــســــنــــيــــن

ارد ابــــــــــث شـــــكـــــواي

واشـــــكـــــيـــــلـــــك اهـــــمـــــوم

مــــــــا أحــــــمــــــل اجـــــفـــــاك

يـــــــا أغــــــلــــــى االبــــنــــيــــن

أمــــــــــــك يـــــامـــــحـــــبـــــوب
أدري هـــــــــــــــاالفـــــــــــــــراگ
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اش ــوف ــن ج ـ ّثــتــك گ ــدام ــي اقــســام

اغــــــيــــــابــــــك يــــامــــظــــلــــوم

واتـــــــــوســـــــــلـــــــــك گـــــــوم

مـــــــــــا مـــــــنـــــــه رجــــــعــــــه

گـــــــلـــــــبـــــــي يــــشــــلــــعــــه

التــــــــــتــــــــــرك احـــــســـــيـــــن

وحـــــــــــــــــــده اســـــمـــــعـــــه

راســــــــــــــك الــــمــــطــــبــــور

مــــــــاحــــــــركــــــــيــــــــتــــــــه

أمـــــــــــــك وانــــــــــاديــــــــــك

شــــــــــعــــــــــرك اشــــــــوفــــــــه

خـــــــــــــــدك يـــــــولـــــــيـــــــدي
أحـــــــمـــــــر واالعــــــــيــــــــون
گـــــلـــــب أمـــــــــك اعـــلـــيـــك

مـــــــتـــــــرد عــــــلــــــى امــــــك
ألــــــگــــــه الـــــصـــــبـــــر ويـــــن
يـــــــا حـــــســـــرتـــــي اعـــلـــيـــك

عــــــلــــــيــــــت االونــــــــيــــــــن
شـــــــــــو

دم

مــــلــــيــــتــــه

صــــــــــابــــــــــغ لــــگــــيــــتــــه

غـــــمـــــضـــــهـــــن الـــــبـــــيـــــن
يـــــنـــــتـــــحـــــب ويـــــــنـــــــوح

يـــــالـــــمـــــاخـــــذ الــــــــــروح
وولــــــــــيــــــــــدي مــــــذبــــــوح

يـــــــابـــــــن الــــمــــيــــامــــيــــن

(أبو ّ
ذية)
يــبــنــي مـــاذكـــرت أ ّمــــك وح ـنّــيــت

عفتني امن انطبكك ظهري وحنّيت

ومــرمـ ٌـل ُم ْ
ص َخــت
ــذ َرأتْــــ ُه َرمــل ـ ٌة َ َ
َقض عىل َشاطِي ال ُف ِ
بنَي ت ِ
رات َظام
ُ ّ

هجتِي َو ُسـ ِ
ـروري يا ِض َيا َب َص ِري
يا ُم َ
والــمــا َء أش ـ َـر ُبــ ُه َص ـ ْفــوا بِــا َكـــدَ ِر

جيــاســم خــضــبــت شــيــبــي وحـنّــيــت

ابــــد ّمــــك ي ــاش ــب ــاب الــغــاضــر ّيــه

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثاني
القصيدة
َك ـ ِ
لمت َّي ِم ِمــ ْن ُد ُمــــو ٍع َجـ ِ
ـار َيــه
ـم ل ُ
ْ
يــا َد ُار َغــ َّي ـ َـر ِك ال ـ َّـزم ـ ُ
ـصـ ْـرفِــه
ـان بِـ َ
و َأبــاد َأه َل ِك بِالص ِ
روف َف َأ ْص َب ُحوا
َ َ َ ْ
ُّ

ُح ْزنًا َع َلى تِ ْل َك ال ُّط ِ
الخ ِ
لول َ
او َيه
الخطوب الع ِ
ِ ِ
اد َيه
َو َم َح ْت َم َحاسنَك ُ ُ َ
ـواحــي َنـ ِ
ــــؤم ِمـــن ال ـنَّـ ِ
ك ٌّ
ـاحـ َيــه
ُـــل َي ُ ُّ َ
ِم ْث ُل الحسي ِن َع َلى الص ِ
عيد مجرد ويــزيــدُ يــر ُفـ ُـل بِــال ـبـ ِ
الضافِ َيه
ـرود َّ
َّ
ُ َ ْ
ُ
ُ َ َّ ٌ َ َ
َ ْ
ِ
ـاويــا َع َلى حــر ال َّثرى وبــنُــو َأبِ ِ
ضــاحــي َث ِ
ــيــه كَــاألَ
ــاو َيــه
ََ
ـس ـ ُه َثـ ِ ً
َ ِّ
ـم َأ ْنـ َ
َلـ ْ
الر ِ
السنابِ ِك َع ِار َيه
ـم َم ْش ُه َ
ؤوسـ ُـهـ ْ
ماح ُر ُ
َفـ ْـو َق ِّ
ور ٌة َو ُج ُسو ُم ُه ْم ت َْح َت َ
ِمـ ْن ن َْس ِج َهاتِ َ
الر ِ
السافِ َيه
ياح َّ
يك ِّ
س َض ِ
َو َجبِينُ ُه َيـ ْـز ُهــو ك ََش ْم ٍ
اح َيه
يــا لِــ ْلــب ِ ِ
ــســ ٌة َو َثــمــانِ ـ َيــه
َ
ــم َ
ــر َّيــة َخ ْ
َخ ٍل َخ ِ
جاز ن ْ
او َيه»
َف ْو َق ال َّث َرى « َأ ْع َ

َقــدْ ُغ ِّس ُلوا بِــدَ ِم الـ ِّـرقـ ِ
ـاب َو ُك ِّفنُوا
ِ
الم ْج َت َبى َما َب ْين َُهم
َوال َقاس ُم ب ُن ُ
ِ
ــم ُــر ُه
الــرجــال َو ُع ْ
ْــســ ُه َب ـ ْي ـ َن ِّ
ــم َأن َ
َل ْ
ـــر ِدي الـ ُكـ َـمــا َة بِ َس ْي ِف ِه َفتَخا ُل ُهم
ُي ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
المضي َئ ِة قانِ َيه
َح ـ َّتــى إذا َأ ْر َد ْو ُه ُمـ ْلـ ًقــى ل ْل َثرى بِــدمــاء َو ْج ـنَــتــه ُ
نَــــادى َأ َل يــا َع ــم ِ ِ
ِ
ِ
الماض َيه
يوف
الس ُ
َ
ُّ
أدركــنــي َفـ َقــدْ َو َّز ْع َن َأ ْعضائي ُّ
أ ْر ِ
الخ َطى َو ُد ُمــو ُعــ ُه لِــ َ
ـسـ ِـر ُع َب ُ
ض ِمـ ْن َع ْينَ ْي ِه ت ُْه َمى َج ِار َيه
َفـ َـأتــا ُه ُيـ ْ
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(شعبي)
نصين
يعمي من ضرب هامتك ّ
ّ
يعمي اشلون أشيلك للصواوين
شــالــه او للمخ ّيم بــيــه ســدّ ر

فجر
گعد مــا بينهم والــدّ مــع ّ

يــم جــاســم غــدت للحرم حنّه
أ ّمـــه اتصيح يــا جــاســم امهنّه

يبعد اهلي اصواب اليوجعك وين
وانته من الضرب جسمك ّ
مخذم
وحط ّجاسم يويلي الصف األكبر
تشب ناره او عليه اتراكم الهم
لــمــن شــافــتــه ابــــد ّمــــه تــحـنّــه
ابــهــلــز ّفــه يبعد الــخــال والــعــم

(أبو ّ
ذية)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

أنــا ردتــك ما ردت دنيا وال مال تحضرني لو وگع حملي وال مال
يا جاسم خابت اظنوني واالمال بوگت الضيگ يبني اگطعت ب ّيه
المصيبة

الحجة | في زيارة الناحية عند ذكر القاسم بن
ورد عن اإلمام
ّ

علي ،المضروب
السالم على القاسم بن الحسن بن ّ
الحسن المجتبىّ :

عمه
عمه ،فجلى عليه ّ
هامته ،المسلوب المته ،حين نادى الحسين ّ
كالصقر ،فرآه يفحص بيديه ورجليه التراب ،والحسين يقولُ :بعدً ا

لقوم قتلوك ،و َمن خصمهم يوم القيامة جدُّ ك وأبوك.

الح ُلم (كان عمره 12
القاسم ،على صغر سنِّهُ ،ع ِّبر عنه أنَّه لم يبلغ ُ
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ومتدر ًبا على القتال
عمه الحسين،
ّ
أو  13سنة تقري ًبا) ،كان مته ّي ًئا لنصرة ّ

كالفرسان والشجعان ،وليس عجي ًبا أمره؛ إذ َّ
إن أباه الحسن ،Q
وجدّ ه أمير المؤمنين  ،Qوتر ّبى في حجر الحسين  ،Qفغدا
ً
كامل في أخالقه وإيمانه وثباته ،وقدوة للعارفين والسالكين إلى الله

في عشقه للشهادة .يسأله اإلمام الحسين  Qعندما أراد القاسم
أن يعرف إن كان في جملة من ُيرزقوا الشهادة -كما ّ
بشر بها اإلمام
الحسين

Q

أصحابه ليلة عاشوراء -فقال له الحسين :ولدي

عماه ،الموت بين يديك عندي
قاسم ،كيف تجد طعم الموت؟ قال :يا ّ
أحلى من العسل؛ َّ
فبشره اإلمام الحسين بالشهادة.

لذا ،بعد أن ُقتل أصحاب الحسين
ُ
علي األكبر وجملة من شباب بني
للقتال
أبطال بني هاشم ،و ُقتل ّ
عمه الحسين :وا غربتاه ،وا ق ّلة ناصراه ،أما
هاشم ،وسمع القاسم نداء ّ
R

يوم عاشوراء ،وبرز

يذب عنّا؟! تقدّ م
ذاب ّ
من معين يعيننا؟! أما من ناصر ينصرنا؟! أما من ٍّ

عمه مستأذنًا في النزول إلى الميدان ،فلم يأذن له الحسين Q
إلى ّ

عمه ،فلم
مصرا على تحصيل اإلذن من ّ
بادئ األمر ،لك ّن القاسم كان ًّ
إن اإلمام الحسين Q
ثم ّ
يتوسل إليه ،ويق ّبل يديه ،حتّى أذن لهّ .
يزل ّ

خاصا،
قبل أن يسمح له في النزول إلى الميدان ،أراد أن يو ّدعه ودا ًعا ًّ

لم يو ّدعه أحدً ا من أهل بيته أو أصحابه ،ألبسه ثو ًبا على صورة الكفن،

ضمه إلى
عممه بعمامة أبيه الحسن ،ونظر إليه ،فما ملك نفسه دون أن ّ
ّ
صدره ،وجعال يبكيان!

توجه إلى أ ّمه رملة
عمهّ ،
وكأنّي بالقاسم عندما ّ
حصل اإلذن من ّ

ضمته إلى
مسر ًعا ،وهو ٌ
عمه الحسين ،كأنّي برملة ّ
فرح بما أذن له ُّ
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صدرها ،وقالت :بني قاسم ،ب ّلغ سالمي إلى والدك الحسن!

لـــــزمـــــت ركــــــابــــــه ســكــيــنــه وعــــمــــتــــه بـــحـــلـــگـــه ت ــش ـ ّـم ــه

ومـــــــن الــــخــــيــــم مـــدهـــوشـــه طــــلــــعــــت تـــــــنـــــــادي أ ّمـــــــه

ضـــمـــه
لــــعــــمــــك
يـــبـــنـــي يـــجـــاســـم هـــالـــوقـــت حــــيــــلــــك
ّ
ّ

لــــهــــالــــيــــوم أنـــــــا ذاخــــرتــــك بـــــالـــــك تــــخــــ ّيــــب ظـــنـــونـــي
فكان جوابه ّ
ألمه:
هـــــــــز الـــــــرمـــــــح وتــــكــــنّــــه يـــــــا والـــــــــــــدة دادعـــــيـــــلـــــي
ّ
رايــــــــــح أنــــــــا يــــــا والــــــــده مــــــن غــــيــــر مــــــا تــقــلــيــلــي

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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عـــــمـــــي وحـــــيـــــد بـــكـــربـــا إلــــــمــــــن اضــــــمــــــن ح ــي ــل ــي
ّ
لـــــمـــــن أغـــــيـــــر انــــخــــونــــي
وعـــــمـــــتـــــي زيـــنـــب
أنــــــــت
ّ
ّ

ثم نزل القاسم إلى الميدان ،ودموعه جارية على خدّ يه ،وهو يقاتل
ّ

قتال الرجال الشجعان ،فأنكره بعضهم ،وصاروا يتساءلون :من هذا
الفتى؟ فأنشأ يقول:

ِ ِ
ِ ِ
والم ْؤت ََم ْن
الم ْج َت َبى
إِ ْن ُتنْك ُروني َف َأنا ن َْج ُل َ
ُ
الح َس ْن س ْبط النَّبِ ِّي ُ
ِ
الم ْرت ََه ْن َب ْي َن ُأنـ ٍ
الم ُز ْن
َهــذا ُح َس ْي ٌن َكــاألَســيـ ِـر ُ
ـاس ال ُس ُقوا َصـ ْـو َب ُ

يقول حميد بن مسلم :خرج علينا القاسم ،ووجهه كفلقة قمر طالع،
بيده السيف يضرب به ُقد ًما ُقد ًما ،وعليه قميص وإزار ،وفي رجليه
نعالن ،فبينما هو يقاتل ،إذ انقطع شسع نعله ،وال أنسى أنَّها اليسرى،

ٍ
مكترث باألعداء من حوله .وكان عمر بن سعد بن
فوقف ليشدّ ها غير
األزدي إلى جانبه ،فقال :والله ،ألشدّ ّن على الغالم ،وألثكل َّن
نفيل
ّ
به أ ّمه ...فشدّ على الغالم ،فما و ّلى حتّى ضرب الغالم بالسيف على
فخر القاسم إلى األرض صري ًعا ينادي :عليك منّي
رأسه ،ففلق هامتهّ ،
عماه ،أدركني!
السالم يا ّ
ّ

المنقض على فريستهّ ،فرق األعداء عن
جاءه الحسين كالصقر
ّ
مصرع ابن أخيه -رحم الله من نادى :واقاسماه! وامظلوماه! -وجده
عمك أن
يفحص بيدَ يه ورج َليه ،نادى :بني قاسمّ ،
يعز والله على ّ
تدعوه فال يجيبك ،أو يجيبك فال يعينك ،أو يعينك فال ُيغني عنك،
ُبعدً ا لقو ٍم قتلوك ،ومن خصمهم يوم القيامة جدّ ك وأبوك ،هذا يو ٌم،
والله َك ُثر واتره ّ
وقل ناصره!
يعمي اشگالت امن الطبر روحك

يعمي كنت أنوحك
لــون ابگه ّ

يجاسم ما تراويني اجروحك

ابگلب مثل الغضا وبدمع محمر

ثم ّ
إن الحسين  Qوضع صدره على صدر القاسم ،وحمله إلى
ّ
المخ ّيم -ساعد الله قلبك أبا عبد الله -قالوا :احتمله ورجاله تخ ّطان

في األرض ،وجاء به إلى خيمة ّ
علي
الشهداء! وضعه إلى جانب ّ
األكبر ،فجعل ينظر تار ًة إلى وجه األكبر ،وينادي :واعل ّياه! واولداه!
وأخرى وإلى وجه القاسم :واقاسماه! وابن أخاه!
ِ
ويسكب دمع عينه
شاله لخيمته

نِـــده وصـــاح يــا رمــلــه وسكينه

وقعد ما بين ِشبله األكبر وبينه

تعالن للعزيز واشوفن اشحاله
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جـــــابـــــه لـــخـــيـــمـــة عـــيـــالـــه

وحــ ّط ــه بــصــف عــلــي االكــبــر

وقــــعــــد مــــا بــيــنــهــم يــبــكــي
نـــــوبـــــه يــــعــــايــــن ولــــيــــده

يــتــحــســر
وعـــلـــيـــهـــم قــــــام
ّ

ونــــــار الــــحــــزن بـــيـــه تــســعــر

ونــــوبــــه يـــعـــايـــن ال ــج ــاس ــم

يـــقـــ ّلـــه والــــــدمــــــع س ــاج ــم

يــعــمــي عــلــى الـــتـــرب نــايــم
ّ

وانـــــــــت زهـــــــــرة خـــيـــامـــي

وبـــــــــــــــــدر الـــــــســـــــعـــــــد وهـــــــــالـــــــــه

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ون َعـن َأوطانِ ِهم و ِديـ ِ ِ
َنوح َع َل ْي ِه ْم فِي ال َب ِ
َغ ِري ُب َ
راري ُو ُح ُ
وشها
ْ َ
ْ ْ
ـم ت ُ
ـارهـ ْ
يوف األَ ِ
عادي فِي ال َب ِ
ـف ال َت ْب ِكي ال ُع ُ
راري َتن ُ
ُوشها
َو َكـ ْيـ َ
يون لِ َم ْع َش ٍر ُس ُ
ِ
ُــر ُب الـ َفـ َـا ِة ُن ُع ُ
ُب
وشها
ُــورهــا َفـ َتـ َغـ َّيـ ْ
َــــوارى ن ُ
ـــدور ت َ
ٌ
ـرت َم َحاسنُها ت ْ
يــــا شــــ ّبــــان ب ــال ــل ــه ال تـــونّـــون او بــونــيــنــكــم گــلــبــي تگطعون

تــصــدعــون گلبي الــمــن تحنّون شـــ ّبـــان مــثــل الــــــورد يــزهــون
وســــــفــــــه عـــــلـــــى الــــــغــــــبــــــرة يــــنــــامــــون

لما نظرت إلى ولدها الوحيد مشقوق الهامة،
ساعد الله أ َّمه رملةّ ،
مخض ًبا بدمه ،ألقت نفسها عليه نادب ًة ،وهي تقول :واولداه! واقاسماه!
ّ
ر ّبـــــــيـــــــتـــــــك بـــــــــــاي الــــعــــن يــــبــــنــــي واحــــــســــــب ســنــيــنــك
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واتــــــفــــــكّــــــر لــــعــــنــــد طــــولــــك وعــــيــــنــــي نــــــاظــــــرة الـــعـــيـــنـــك

لـــــــبـــــــايل افـــــــــــــرح بــــعــــرســــك واحــــــنّــــــي ب ــي ــم ــن ــت ــي ايــمــيــنــك
وانــــــصــــــب حــــوفــــتــــك بـــيـــدي واعـــــــ ّيـــــــد وافــــــــــــرح بـــعـــيـــدي
بــــــــــدال الــــــعــــــرس يــــولــــيــــدي اشـــــوفـــــنّـــــك عــــلــــى الــــتــــربــــان
يــــــــا مــــــــد ّلــــــــل بــــهــــالــــحــــالــــة
يا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغ ِّطيك

نايم عله التربان ِه ّسه اوال نفس بيك

لــو يــرضــه مـنّــي الــمــوت والــلــه ابــروحــي أفديك
ـســام
رمــلــة تــنــادي يبني يــا جـ ّ

شــــوبــــاش عـــرســـك يــــا نــفــل

عرسك مبارك ما بين األعمام
اســـــهـــــام تـــنـــثـــر والـــنـــبـــل

الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــبــــــــــــــر
اتمنّيتك يبني يــا نــور العيون
تــــدفــــنّــــي يــــولــــيــــد وتـــــرد

تــدف ـنّــي وتــــرد و ّيــــه ال ــي ــر ّدون

وانــــظــــر الـــطـــولـــك يــــا ورد

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــــبــــــــــــــــر
ـت َأ َيا ُم ْه َجتِي َو ُس ِ
روري يا ِضيا َب َص ِري
ُمـ َـر َّمـ ًـا ُمـ ْـذ َر َأتْـــ ُه َر ْم ـ َل ـ ٌة َصـ َـر َخـ ْ
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الثالث
القصيدة
بشبل َغ َضنْ َف ٍر ُمست َْش ِر ِ
ِ
س
أن ِْع ْم

ِ
المستأنِ ِ
س
َ
حض َن الحما َم َحضان َة ُ

مــا را َعـــــ ُه َح ـ ْـش ــدٌ لــجــنـ ِـد أمــيـ ٍـة

فم َضى ِ
ـزال األَ ْشـ ِ
يناز ُلهم نـ َ
ـوس
َ

لــم َيــ ْبــ ُلــ ِغ الــعــشــري ـ َن إال أنَّــه
المجتبى
يف
وبك ِّف ِه َس ُ
الوصي ُ
ِّ

ـــو تُــنــك َ
َــرون فإنْني
ُ
ـــم َل ْ
نـــاداه ُ

فغدا ُيجند ُلهم و َي ْس َح ُق ُجندَ هم
فإذا بِهم صرعى ِ
لديه و َم ْن نجا
َ ْ

ـجــا نــعـ ًـا ل ـ ُه
لـ ّـمــا ر َأوه ُمــعــالـ ً
أدر ْك ِ
ن ــادى أيــا عـ َّـمــاه ِ
قاس ًما
ـي معي ألُ ِّمـــك َع َّلها
عُــدْ يــا ُبــنـ َّ
ِ
عمه
الـــســـرا َدق ُّ
ف ــأع ــا َد ُه نــحـ َـو ُ

وجوار ِ
لغ ِ
خير األَن ُف ِ
َب َ
س
الرضا
َ
اق األَ ْح َم ِ
والرعب يسبِ ُق ُه ِس َب َ
س
ُ
ِ
ِمن ُص ِ
ِ
األقدس
والرسول
حيدر
لب َ
تمر ِ
س
الم ّ
و َيصدُّ هم َصدَّ الفتى ُ

ِ
صــوالتــه بِــتــحـ ُّـر ِ
س
َفــيـ ِـفـ ُّـر مــن
ِ
المبل ِ
س
دأب
َغــدَ روا به
والغدر ُ
ُ

ـوع و َيكتسي
َفــأتــا ُه َيــأ َتـ ِـز ُر الــدمـ َ

ِ
َأنس بعد ُط ِ
َوج ِ
س
ول ت ُّ
بال َع ْود ت ُ
ِ
ـــســـدً ا بــغــيـ ِـر َتــنـ ُّفـ ِ
ـس
لــكـنَّــمــا َج َ
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(شعبي)

ْــــت احــلــم
َر ّبـــيـــتَـــك ْاو ِچــــن َ
ِ
لـــلـــزفـــاف ْشــمــوع
وأ َعــــ ِّلــــگ

ــــي َطـــ ِّلـــت ْ
ــــــر ْح
و ْب َ
اس َ
َـــك ْ
ــــض ْ

ِ
ْ
األمـــــــــل بــعــيــونــي
خــــــــاب

والـــــلـــــ ْه بـــحـــالـــتـــي عـــالِـــم

ِ
ــــف إلــك َج ْرحي
ـب ْاو ِص ْ
َصــعـ ْ

ك ْ
ُــــــل ُأم ِمـــثـــلـــي بــالــدِّ نــيــه
واتـــــربـــــي و َلـــــدْ هـــــا ســنــيــن
َّ

هــــــذا الــــيــــوم ُلــــــو ْأشــــــرح

يـــــــو ِم الـــــ َفـــــرح تِـــنْـــتِـــ ْظـــره
ــــمــــره
حـــتـــى ُل َ
ـــــوكُـــــ َبـــــر ُع ْ

ِّ
ّ
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ِ
ـــفـــرحـــهـــا
ــــســــعــــدْ هــــا و َي ِّ
ِي ْ

ِ
ــــره
ومـــنـــهـــا َگـــ ُلـــ ْبـــهـــا ْيــــس ّ

مـــــا تِـــتـــمـــنـــه ِيـــ ْف ِ
ـــجـــ َعـــهـــا
َّ

ِ
بــــالــــمــــوت او َيــخــ ِّلــيــهــا

ِ
بـــعـــرســـه
راســـــهـــــا
ْ
يـــــرفـــــع ْ

واعـــلـــيـــه تِــــ َظ ْ
ـســف
ــــل تــتـ ّ
ـحـ َّ
ِ
ِ
الــجــاســم
ــجــ ْعــهــا
ور ْمــــ َلــــه ف َ

ِ
ِ
ــــرحــــنــــي
تــــمــــنِّــــيــــتَــــك تــــ َف ِّ

ـــهـــجـــتَـــه ات ــس ـ ِ
ِ
ـاه ــم
وا َّمـــــــه ا َّب

ِ
تـــصـــفـــگ ايـــاديـــهـــا
وهـــــــم
ْ
ِ
ْاو َخ َ
ــــواجــــيــــهــــا
ـــــــاهـــــــا ا َّب

ِ
ِ
لـــلـــخـــ َيـــم ســـالِـــم
اوتــــــــــر ْد

مــــحــــدْ ِيــــحــــس ب ــال ــف ـ ِ
ـاگ ــد
ْ
َّ

إال الــــ ِّلــــي فِــــگــــدْ ِمـــ ْثـــ َلـــه

ــــف ِ
والــــي ِ
ــــگــــدْ َضــــنَــــا غــالــي
ْ

ِ
ـــهـــلـــه
ـــوس ْ
َهــــــاي ا ْعـــلـــيـــه ُم َ

اصــــ َب ْ
ــــغ راســـــي بِـــدْ ُمـــو َمـــه
ْ
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لــــيــــلــــ ْة َز ِّفـــــــتَـــــــك أ ْفـــــــرح

ِ
ـص ــطِ ــبِ ــر َبـــ ْعـــدَ ه
ر ْمـــ َلـــه ْاش ــت ـ ْ

وب ِ
ـــــك ْ
ــــســــره اتْـــســـ َّلـــه
ْ
ـــــل َح ْ

تِـــ ْگ ِ
ِ
بــــالــــحــــز ْن الز ِم
ـــضـــي

المصيبة

من زيارة للس ّيد المرتضى علم الهدى ،يخاطب بها شهداء كربالء

علي ورحمة الله
ويذكر القاسم :السالم على القاسم بن الحسن بن ّ

وبركاته ،السالم عليك يابن حبيب الله ،السالم عليك يابن ريحانة
ِ
وطرا ،ولم
رسول الله ،السالم عليك من حبيب لم
يقض من الدنيا ً
ِ
صدرا ،حتّى عاجله األجل ،وفاته األمل .فهني ًئا
يشف من أعداء الله
ً
َ
وأفخر مجدك،
لك يا حبيب حبيب رسول الله ،ما أسعدَ جــدَّ ك،
وأحس َن منقلبك!

المحرم جمع اإلمام الحسين (Q
ُيروى أنّه في ليلة العاشر من
ّ

ٍ
َلو َن ُك ُّلك ُْم
أصحابه) ،وكان فيما قاله لهم :يا َق ْو ِم ،إِنّي في َغد ُأ ْقت َُل َو ُت ْقت ُ
معي ،وال يبقى ِمنْكُم ِ
واحدٌ  .فقالوا :الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك
َ َْ
ْ
َ

وشرفنا بالقتل معك ،أوال ترضى أن نكون معك في درجتك يابن
ّ
رسول الله؟! فقال عليه السالمَ :جزاك ُُم الل ُه َخ ْي ًرا! ودعا لهم بخير؛

فقال له القاسم بن الحسن  :Qوأنا فيمن ُيقتل؟ فأشفق عليه فقال
ِ
عم ،أحلى من العسل! فقال
له :يا ُبن ََّيَ ،ك ْي َ
ف ا ْل َم ْو ُت عنْدَ َك؟! قال :يا ّ
ِ ِ
داك َعم َك! إِن ََّك ألَ َحدُ م ْن ُي ْقت َُل ِم َن الر ِ
جال َمعي...
ِّ
َ
 :Qإي َوالله ،ف َ ُّ
علي األكبر ،ووصلت النوبة ألوالد اإلمام الحسن
لما ُقتل ّ
لذلكَّ ،

عمه الحسين يستأذنه في
صبرا ،فجاء إلى ّ
 ،Qلم يطق القاسم ً
النزول إلى الميدان...

ت ََص َّو ْر هذا المشهد ،كم هو مؤلم لقلب الحسين  !Qفالقاسم

يتيما ،وهو له بمنزلة
هو وديعة أخيه الحسن عنده ،وقد ر ّباه وكان ً

427

الولد العزيز ،وكان يح ّبه ح ًّبا شديدً ا ،وهو بهذه الس ّن ،إذ قالوا إنّه غالم

لم يبلغ الحلم ...لذلك تقدّ م إليه الحسين  Qواعتنقه وهو يو ّدعه،

وجعل يبكي والقاسم يبكي...
لسان ِ
ُ
يخاطب أخاه الحسن:
حال الحسين
ُ
(نعي طور ِلفى عاشور)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه
ِ
اشكي َلك
اح ِسي ْن ْب ِم ِحنْتِ ْي اليو ْم
يا ُخويه الحس ْن آنه ْ
يالم ْجتَبى إلب ـنَـ ْ
ـك الــقــاسـ ِم بــالـ ِـوفــا ا ْمثِي َلك
ِّاو ْن
ُ
ـف ِمــن نِ َظرني الــيــوم و َان ــا ابضيگ ِ
اناديلك
بِــالـ َطـ ْ
ْ
ْ
ْ
ـوت ِعــدْ عيناك ل ْف ِ
الــروح
صــاح ا ْبــصـ ْ
ْ
يعمي ُّ
ديلك ِّ
آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه

وي ْط ِلب ِمنِّي ِيــدْ ِخــل ِ
ِ
امـ ِ
الميدان
ـن اجاني جاسمْ ِ ،
َچ ـنِّــي ِش ـ ْف ـ َتــك ا ْگ ـ َبــالــي تِــ َقــدْ َمــه لــلــحـ ُـرب فـ َـرحــان
ِ
ب َو ْج َعان
وانــه
بالحسرة وا ُّللوعة ح َضنْتَه ِوال َگ ُل ْ
ْ
ِ
ـوي ْشـ ُلــون َاشـ ْـو َفــه عال َّثرى َم ْذبوح
شبِ َيهك يا ُأخ ـ َ
آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه

ِ
عم َم ُه
وألبس
ثم قا َم الحسي ُن ،Q
َ
القاسم ثو ًبا على هيئة الكفنَّ ،
َ
ّ
ِ
ِ
سيف أبيه.
الحسن  ،Qوأعطا ُه
بعمامة
َ
لسان ِ
حال الع ّب ِ
ُ
القاسم اب َن أخيه الحسن .Q
اس  Qمخاط ًبا
َ
ِ
عمي إ ْفديها هاأل ْن َفاس
يجاس ْم ِّ

ِ
ِلبِن بِن ِ
اشرف النّاس
ْت النِّبي هذا
ْ

ْ
هالح ُربنِ ْبراس
وج َه ْك ِو َس ْط َ
خل ْ

يا نـ ِ
ِ
الحسن يبني آ َنــه ع َّباس
ـور

بماذا يجيب القاسمQ؟

ِ
ِ
احسي ْن ِح ْلوه
ـسـ َـوه ِمنِ ْيتِي َو ْي أميري
عمي الــمـ ْ
ِيك َّله ْ
ـوت ِيـ ْ
إي َي ِّ
َعس ْل هالموت وام ِن ِ
الز ِ
الح ِز ْن َس ْلوه ْل ُع ْم ِر ابـ ِ
وح فِــدْ وه
ـن ِّ
الـــر ْ
جيه ُّ
ْ
َ

ِ
وعم َت ُه
خيمة أ ِّم ِه رملة ،أرا َد
القاسم إلى
مضى
َ
القاسم أن يو ِّدع أ َم ُه َّ
ُ
ُ
ِ
كل جانب ،هذه تقول له ِ
عمهَ .أ َح ْط َن ِبه م ْن ِّ
أبل ْغ سالمي
َ
زينب وبنات ِّ
ِ
السالم.
عمي عنِّي ّ
علي األكبر ،وهذه تقول َأبل ْغ ِّ
إلى أخي ّ
ْ
ـــمـــه ِو ِصـــ َّيـــه
وص
َأ ِّ
ــــيــــك يـــا ُي ّ
ـــــاب ُلــــــو ِشــ ْفــتــيــهــم
شـــــ َب
ْ
ِ
ـــــم ِ
الـــهـــوا
مــــحــــرو ْم مـــــ ْن َش ِّ
ْ
عـــطـــشـــان أنـــــا يــــا والِـــــــدَ ه

ــعــيــن َلــــ ْف ِ
ْــســم ِ
ت ِ
ــــظ ْجـــوابـــي
ْ
ِ
ْـــــــــــري ْشـــ َبـــابـــي
بـــالـــلـــه ا ُذك
ِمــــــ ْن دون ِك َّ
ــــــل ْصــحــابــي
ِ
الـــــش ِ
ـــــر ْب اذكْـــريـــنـــي
حــيــن

ِ
ثم و َّدعها ِ
رج إلينا
ونز َل إلى الميدان .يقول َحميدُ ب ُن مسلمَ :خ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
وجه ُه كف ْل َقة ال َق َم ِرَ ،ج َع َل َي ْض ْر ُب بالسيف ويقول:
غال ٌم ُ
إن ت ِ
ُنكروني فأنا ُ
ْ
نجل الحسن
ِ
المرت ََه ْن
هذا حسي ٌن
كاألسير ُ

ِ
والمؤتَمن
النبي المصطفى ُ
س ْب ُط ِّ
بي َن ُأ ٍ
الم َزن
ناس ال ُس ُقوا َص َ
وب ُ

ِ
عطش ِه ِ
ِ
وبينما يقاتُلهم َ
وص َغ ِر سن ِِّه ،حتى َقتَل
رغم
قتال األبطالَ ،
نعل ِه ،فانحنى لي ِ
منهم عددا كبيرا ،إذ انق َطع ِشسع ِ
ِ
باللعين
صل َح ُه ،وإذا
ُ
َ ْ ُ
ً ً
ِِ
ِ ِ
وضرب ُه
عمه ،فجا َء ُه من خلفهَ ،
اغ َتن ََم هذه الفرص َة وقال :والله ألُثك َّل َّن به َّ
رأس ِه ،فو َقع مناديا :يا عماه ،يا أبا ِ
بالسيف على ِ
عبد اللهَ ،أدركني،
ً
َ
َّ
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َ
فلما َس ِم َع الحسين  Qندا َء القاس ِمَ ،أ ْس َر َع إلى
السالمَّ ،
عليك منِّي ّ
ِ
ِ
والله
بدمائ ِه ،وقالَ :ع َّز
مخض ًبا
وض َر َب قاتِ َل ُه ،و َأق َب َل إليه َف َرآ ُه َّ
الميدانَ ،
عمك أن تد ُع َو ُه فال يجي ُبك ،أو يجي َبك فال يعينُك ،أو يعينَك فال
على ِّ
ُيغني عنك...
يعمي من ِضرب ِ
هامتَك نِ ِّصين
َ ْ
ِّ
اشلون أشيلك ِ
ْ
للصواوين
يعمي
ِّ

يبعدَ ِ
اصواب ِ
اليو ْجعك وين
أهلي
ْ
ِ
الضر ْب ِج ْس َمك ْم َخ َّذم
وا ْنتَه من

ِّ
ّ
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ِ
خيمة ّ
وض َع
القاسم إلى
أرا َد اإلمام الحسي ُن أن ير َف َع
الشهداءَ ،
َ
وحم َل ُه إلى المخ َّي ِم ِ
ِ
ور ْجال ُه ت ُ
َخ َّطان في األرض؛
صدر ِه،
َصدَ َر ُه على
َ
ّ
ثم دخل إلى
أصبح
ألن الحسي َن
َ
منحني ال َظهر ل ُع ْظ ِم المصابّ .
َ
ِ ِ
ِ
وج َل َس بينهما ،صار تار ًة
وض َعه إلى
الخيمةَ ،
جانب َو َلده األكبرَ ،
ينحني على ِ
ولد ِه األكبر وينادي :واعل َّياه؛ وتار ًة ينحني على ِ
ابن أخيه
ِ
واقاسماه!
القاسم ،وينادي:

صارت تَحوم حو َله ،وت ْ ِ
ِ
فيض
وجه َها من
ب
دخلت رمل ُة،
ْ
َ
َخض ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
ولسان حالها:
دم ِه،

(لحن الفراق)
ُيـ َّـمــة ُيـ َّـمــة َفـ ِّتــح عيونك ألُ ّمــك

اض َّمك
ُي َّمة ُي َّمة انا اريد ْل َصدْ ري ُ

ـح جــروحــك ِ
واش َّمك
َ
ـسـ ِ ْ
ُي َّمة ُي َّمة َأ ْمـ َ

لِ َّيه َجا َبك ا ْد ُمو َعه عخدو َده نِ َظ ْرته
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ِ
وظهر ْه ِك َس ْرتَه
عمك
َ
ل َّيه َجا َبك َّ
لِ ـ َّيــه َجــا َبــك د َّمـــك المسفوح ِش ْفتَه

(بحر طويل)
ـاس ــم يـــمـــه ِ
ي ــق ـ ِ
اجـــــواب
رد
ْ
ُ َّ
َقــ ْلــبِــي كَــــم س ـ ِـه ـ ِ
ـصــاب
ـم م ـنْـ َ
ْ
ْ
ـــــمـــــرو َده عــ ُيــونــي اعـ ِـلــيــك
َم ْ
لِ ْ
ــــيــــل انْــــهــــار افــــكِّــــر بِــ ْي ــك

تِ ِ
ـــص ِ
ـــب ا ْد ُمـــو َعـــهـــا ِمــــ ْن َد ْم
ِ
ــــج ِ
ــســم
يـــا َمـــــ ْن لــــ ْل َ
ــــر ْح َبــ ْل َ

تِــنَ ــام ا ْعــلــى الـــتِ ِ
ـــر ْب الـ ِـقــيــك

َمــــ ْط ْ
ــــول َيـــ ْبـــنِـــي هــالــنُــومــه؟

ـــب ا َّمــــك ُبـــ َقـــى يــنــاديــك
َقـــ ْل ُ

ا َّمـــــــــك آنـــــــه َمــــحــــرومــــة

ِ
الــــــــروح مـــا ُلـــو َمـــه
ومــــنِّــــي
ْ

نَـــــهـــــاري بــــعــــدَ ك اتْـــعـــتَّـــم

ِ
ِمـــثِ ْ
ـــويـــة َجـــان
ــمــعــ ْة ض ِّ
ـــل َش ْ

ِ
الـــــروح
يـــاعـــزيـــز
َشـــ َبـــا َبـــك
ُّ

ِ
وزيــــنــــة ُّ
الـــشـــبـــان
َشــــ َبــــاب

يـــج ِ
ـــاســـم َيــبــنــي ي ــام ــذ ُب ــوح
َ َ

ــصــان
َي
ــــــــور َدة مــش ـ ِّكــلــة بــأ ْغ َ
ْ

ِ
صــــار اكْـــ َفـــان
الـــزفـــه
ثـــيـــاب َّ
ْ

ِ
ِ
ِ
ــجــروح
ـــــر ل ْ
ت ـ ِـه ـ ْـل د ْم مــــ ْن َا َث ْ

ـــغـــركَـــه ْاهــــدُ ُومــــه
ابـــدَّ مـــه ا ْم َّ

(أبو ّ
ذية)

ِ
ِ
ـجــرك َحـنَــه بِيها
ُض ـ ُلــوع ا َّم ــك يجاسم َحــنــه بِيها عليك َ
وه ـ ُظــم َهـ ْ
ِ
ِ
مــــن الــ َغــاضــر ّيــه
وتــــــراب
إيـــــدك مـــا اكُـــولـــن َحـــنَـــه بِــيــهــا د ِّم
الح ُلو َم بِ ُق ْربِ ِه ْم
َأ ْط َفا ُل ُه ْم َب َل ُغوا ُ

اء َل الحسن ِ
َشو ًقا إِلى الهيج ِ
َاء
َْ َ
ْ
َ ْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الرابع
القصيدة
ِ
ن ِ
َاه َ
الم ْج َت َبى َح َس ٍن
يكبِال َقاس ِما ْب ِن ُ
ـض مــو ِ
ك َ
اضــيـ َـهــا ُت َك ِّل ُم ُه
َـــأ َّن بِــيـ َ َ َ

َل ْو ك َ
اف َو ًغى
َان َي ْح َذ ُر َب ْأ ًسا َأ ْو َي َخ ُ
ات البِ ِ
يض َها َم َت ُه
َما َع َّم َم ْت َب ِار َق ُ
َأ َل َغـــدَ ا َة َر َأتْـــ ُه َو ْه ـ َـو فِــي ِسن ٍَة
ث َغير م ْكت َِر ٍ
وتِ ْل َك َغ ْفو ُة َلي ٍ
ث
َ ْ
َ
َْ ُ

الس ْب ُط َد ْع َو َت ُه
َف َخ َّر َيدْ ُعو َف َل َّبى ِّ
الخي ِل ن ِ
َاك َص ًة
َت َق َّش َع ْت ُظ ُل َم ُ
ات َ ْ
وإِ ْذ بِ ِه ح ِ
اض ٌن فِي َصــدْ ِر ِه َق َم ًرا
َ
َ
ِ ِ
الم َخ َّي ِم وال
َوا َفى بِه َحام ًل ن َْح َو ُ
ت ُ
َخ ُّط ِر ْجال ُه فِي َل ْو ِح ال َّث َرى ُص ُح ًفا

الح ْر ِ
ب َل ْم َي ْع َب ْأ بِ َما فِ َيها
ُم َز ِاو ِل َ
ِغــيــدٌ تُــ َغ ِ
ــاز ُلــ ُه ِمـنْـ َـهــا َغـ َـوانِــيـ َـهــا
اع ُي ْص ِل ُح َن ْع ًل َو ْه َو َصالِ َيها
َما ان َْص َ
ض ِ
اح َم َّر بِاألَ ْب َي ِ
الهن ِْد ِّي َه ِام َيها
َف ْ
َع ِن ِ
سس ِ
اح َغ ُف ُ
الك َف ِ
اه َيها
ول النَّ ْف ِ َ
ف إِ َّل َو ْهـ َـو َغافِ َيها
الس ْي ُ
َما نَا َل ُه َّ
ـان ِمنْه ِعنْدَ د ِ
َفك َ
اع َيها
َ
َان َما َكـ َ ُ
ُف ْر َسان َُها َعنْ ُه َوان َْجا َب ْت َغ َو ِاش َيها
ُيـ َـز ِّي ـ َن ال َط ْل َع َة ال ـ َّغــرا َء َد ِام َيها
آمـ ِ
ـاق فِي َو ْج ِه ِه ُح ْم ٌر َم َجانِ َيها
َ
ِ
ب تَالِ َيها
الدَّ ْم ُع ُمنْق ُط َها َوال َق ْل ُ
433

(شعبي)
طـــلـــعـــت صـــــارخـــــة الــعــيــلــه

ويــــــم جـــاســـم غـــــدت داره
َ

وحـــــــــــده تـــــشـــــم وجــــنــــاتــــه ووحــــــــــده تـــگـــلـــب اكــــثــــاره

وأ ّمــــــــــه شــــابــــكــــة الـــعـــشـــره ودمــــــــع الــــعــــيــــن يـــتـــجـــارى
(طور العكراوي)

َير ْم َله

ُگومي َير ْمله و ِّدعي ابنِ ْچ المظلــــوم
جابه ِ
هموم
الع ِزيز حسين
َ
يتحسر ْو َم ُ
َّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ب مآلــــــوم
السجاد جا َبه والگ ُل ْ
أ ُّبو َّ
ِيگ َّله

صبح َظهري يبويه ِ
اعليك َم ْجسوم
َ
ُ َْ
يا ِر ِ
المسموم
َ
المجتبى َ
يحة الغالي ُ
إِ ْبنِ ْچ َي َر ْمله اتْحنَّه ْب ِ
فيض الدْ ُمـــــوم

آه آه آه
آه آه آه

آه آه آه
آه آه آه

(أبو ّ
ذية)

ضلع احسين على القاسم محنّه يــعـ ّـمــي ابــمــوتــتــك زادت محنّه
شــالــه احــســيــن وبـــد ّمـــه مــحـنّــه آه حــال شلون حــال أ ّمــه الزك َّية
المصيبة
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ّ
إن القاسم بن الحسن المجتبى  Qكان واق ًفا يوم عاشوراء في بق ّية

من بقي مع اإلمام الحسين Q؛ وبعض الروايات تذكر أنّه استشهد

عمه .وعلى أ ّية حال،
عمه الع ّباس ،وأخرى تذكر أنّه استشهد بعد ّ
قبل ّ
عمه الحسين  Qعندما سمعه ينادي :أال هل من ناصر
فقد ل َّبى نداء ّ

فتحركت
ذاب ُّ
ينصرنا؟! أال هل من ٍّ
يذب عنّا؟! أال هل من مغيث يغيثنا؟! ّ
عمه يقول :يا عم ،إئذن
الروح القتال ّية ،روح الفداء في القاسم ،فجاء إلى ّ

لي في البراز؛ قال له ُ :Qبني قاسم ،أنت الوديعة من أخي ،أنت
عمه ويديه ،فقال له الحسينُ :بني
العالمة .فلم يزل القاسم يق ّبل قدمي ّ

قاسم ،أراك تمشي إلى الموت برجليك ،قال وكيف ال يكون ذلك وأنت
ناصرا ومعينًا ،روحي لروحك
بقيت بين األعداء وحيدً ا فريدً ا ال تجد
ً
إلي،
إلي ّ
الفداء ونفسي لنفسك الوقاء ،عندها قال له الحسينُ :بني قاسم ّ

فدنا منه القاسم ،فجاء به الحسين إلى الخيمة ،وأتى بصندوق اإلمام

الحسن المسموم الذي فيه ودائعه ومالبسه والمة حربه ،فأخرج الحسين
وشق أزياقه ،وقطع
مالبس الحسن وعمامته وسيفه وق ّلد القاسم السيفّ ،
ثم ألبسه ثيابه على صورة الكفن،
العمامة نصفين وأدالها على وجههّ ،

ضمه إلى صدره ،وبكيا م ًعا ،وقبل أن ينزل إلى
وما ملك نفسه دون أن ّ
الميدان ،و ّدع أ ّمك وأخواته ،وما أصعبها من ساعة!

مــــن طـــلـــع جـــاســـم لــلــحــرب واطــــلــــعــــت رمــــلــــه اتــــودعــــه
او جـــاســـم يــقــلــهــا مــــن بـــرز يــــا والــــــــده اســــألــــك الـــدعـــه

ثم برز ،وهو يرتجز ً
قائل:
ّ

ْ ِ ِ
الح َس ْن
إن ُتنْك ُروني َفأنَا ن َْج ُل َ
ِ
الم ْرت ََه ْن َب ْي َن
َه َذا ُح َس ْي ٌن كَاألَس ِير ُ

ِ
الم ْؤت ََم ْن
الم ْج َت َبى َو ُ
س ْب ُط النَّبِ ِّي ُ
ُأن ٍ
الم ُز ْن
َــاس َل ُس ُقوا َص ْ
ــو َب ُ
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أخذ يقاتل القوم قتال األبطال والشجعان ،على الرغم من عطشه
وصغر سنّه ،وبينما هو يقاتل انقطع ِش ْس ُع نعله فأهوى إليه ليصلحه،
األزدي إلى جانبي،
قال حميد بن مسلم :وكان عمر بن سعد بن نفيل
ّ
فقال :والله ألشدَّ ن على الغالم ،وألثكل ّن به أمه ،فما و ّلى حتّى ضرب

فخر إلى األرض صري ًعا ،ينادي :عليك
القاسم بالسيف ففلق هامته! ّ
عماه ،أدركني ،فجاء الحسين حتّى وقف عنده وإذا
السالم يا ّ
منّي ّ

بالقاسم يفحص بيديه ورجليه وهو يرفرف كالطير المذبوح- ...رحم

عز
الله من نادى :واقاسماه ،واس ّيداه -فقال له الحسين :بني قاسمّ ،
عمك أن تدعوه فال يجيبك ،أو يجيبك فال يعينك ،أو يعينك فال
على ّ
يغني عنك شي ًئا ،هذا يوم والله كثر واتره ّ
وقل ناصره!

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

طــــــاح وصــــــــاح يـــــا ع ـ ّـم ــي

الــــيــــمــــه تـــدنـــالـــه
وأبـــــــــو
ّ

شـــــالـــــه بـــــبـــــردتـــــه شـــالـــه

وجـــــابـــــه ل ــخ ــي ــم ــة عــيــالــه

وصـــــــــارت ل ــل ــخ ــي ــم ل ـ ّـم ــه

تـــشـــمـــه
هــــــــذي بــــنــــحــــره
ّ

شـــــافـــــه يـــــرفـــــس بـــرجـــلـــه

وهـــــــذي تـــحـــ ّبـــه وت ــض ـ ّـم ــه

وهـــمـــل دمـــعـــه ع ــل ــى حــالــه

وأ ّمـــــــــه تـــصـــيـــح يـــولـــيـــدي

عـــــســـــاك بــــعــــرســــك مــــهــــنّــــه

المؤرخون :نزل الحسين  Qإلى القاسم فاحتمله على
يقول
ّ
صدره ،وكانت رجال القاسم تخ ّطان في األرض ،لماذا؟ ّ
ألن مصيبة
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القاسم هدَّ ت ركن الحسين  ،Qجاء به اإلمام Qوألقاه في
خيمة ّ
علي األكبر!
الشهداء إلى جانب ولده ٍّ

شاله احسين وايخ ّطن اجدامه اوجابه الخيمته اومحني الگامه

يــگــلــه لــلــحــســن ردتــــك عــامــه يجاسم تظل يــا شمعة الشبان

ثم جعل ينظر تار ًة إلى ولده ،وينادي :واولداه! واعل ّياه! وأخرى
ّ

ينظر إلى القاسم ،وينادي :واقسماه! وابن أخاه!
َش ـ َالــه ْاو َل ِل ْم َخ َّيم بِـ ْيــه َســدَّ ْر
ِ
ِ
ــع َف َّجر
بينهم والــدَّ م ْ
گ ـ َعــدْ مــا ُ

ِ
الصف الكبر
وح ْط جاسم يويلي َ
َ
ِِ
ِ
الهم
نار ْه او ْعل ْيه اتْراكَم َ
تش ْ
ب َ

كأنّي برملة ،هذه األ ّم الوالهة ،تأتي إلى ولدها ،تنادي :واولداه!

واقاسماه! ولسان حالها:

ر ّبــــيــــتــــك ابـــــمـــــاي ال ــع ــي ــن يـــبـــنـــي واحـــــســـــب اســنــيــنــك
واتـــــفـــــكّـــــر لــــعــــد طـــولـــك اوعــــيــــنــــي نــــاظــــره الــعــيــنــك

لــــبــــالــــي افــــــــرح ابـــعـــرســـك واحــــنّــــي ابــيــمــنــتــي ايــمــيــنــك
وانـــــصـــــب حـــوفـــتـــك ب ــي ــدي واعـــــ ّيـــــد وافــــــــرح ابـــعـــيـــدي
ابـــــــــدال الـــــعـــــرس يـــولـــيـــدي اشــــوفــــنّــــك عـــلـــى الـــتـــربـــان
يــــمـــــــــدلــــل ابــــهـــــــــا الـــحـــالـــــــــــه

آه يبني شقول عليك آه يبني

دولبني زمــانــي عليك دولبني

آه يبني شقول عليك يا سلوى

شلونأنساكوأنسىأيامكالحلوة

شهالبلوى المثلها ما سدت بلوى

آه يبني لعند الموت ما تذبني

آه يــبــنــي ش ــق ــول عــلــيــك آه يبني
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(أبو ّ
ذية)
يبني مــا ذكــرت أ ّمــك وحنّيت
خضبت شيبي وحنّيت
يجاسم ّ

ْت َع َلى َح ِّر
َما ُكن ُْت آ ُم ُل َأ ْن َأ ْب َقى َو َأن َ

عفتني من انطبق ظهري وحنّيت
بــد ّمــك يــا شــبــاب الــغــاضــر ّيــه
ِ ِ
والح َج ِر
الص ْخ ِر
َ
يع َّ
الصعيد َض ِج َ
َّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

ِّ
ّ
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الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
ْ َ َ َ َّ ُ
َ ََْْ
ان
القصيدة األولىِ :ذكرى تردد ِفي ف ِم الزم ِ
س مـ ْـشـ ِـر َقـ ًة َع َلى ْالَكْــــو ِ
ِذكْـــــرى تَـــــردد ِف َفـــ ِم ْالَ ْزم ِ
ك َّ
ان
ــــــان
َ
َ َّ ُ
َالش ْم ِ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
اليــمـ ِ
ــــي َأ ْسـ َـمــى
ـان
ْـــــرى ا ْلــ ُبــ ُطــو َلــة َو ْه َ
ذك َ
فك َْرة بِالن َّْص ِر َوالت َّْوحيد َو ْ ِ َ
ِ
ٍ
ِ
ــــار ٍم و ِســن ِ
َش َّع ْت َع َل َأ ْر ِ
وس َها
َــان
مـــ ْن َحـــدِّ ّســ ْيــف َص ِ َ
ض ال ُّط ُفوف ُش ُم ُ
النِ ِ
ــعــيــدَ َزهـــرتِ ِ
وم ِ
ـــه إِ َلــــى الــريــع ِ
َيا ُمن ِْق َذ الدِّ ِ
يف ِمـ َن ْالَ َذى
ــان
َّ َ َ
ين ْ َ
ْ َ
َُ
ـوف وإِنَّــــه َلــصــحـ ِ
يــــوم ال ـ ُّط ـ ُفـ ِ
ـت ِمـ ـن د ِم الـ ُّـشـبـ ِ
ـف
ـان
ـائـ ٌ
َح ـ ْـم ـ َـرا ُء َخ ـ َّطـ ْ
َ ُ َ َ
َّ
ْ َ
َ َْ
يــــوم بِ ِ
وبِــصــحــبِـ ِـه صــر َعــى َعـ َلــى الـ ِّتــربـ ِ
ـــه ُف ِ
ــجــ َع ْ
ـــن بِـ َـأ ْهـ ِـلـ ِـه
ـان
ـــس ْ ُ
َْ
َ َ ْ
الُ َ
َ ٌْ
َ ْ
ــذب ِمــن بــنِــي عَــدْ ن ِ
كَا ْل َق ِاس ِم ا ْلـ َعـ ِـريـ ِ
َذ َ
ـس ِش ْب ِل ا ُْل ْج َت َبى
َــان
ْ َ
ــمــ َه َّ ُ
اك ا ْل ُ
ِ
ـالَح ـ َـز ِ
ـحــى َ ِ
ــاب َأ ْه َ
صيـ ًعــا َوالــدِّ َمــا ُء ِخ َضا ُب ُه
ان
َأ ْضـ َ
ـــل ا ْلـ َبـ ْيــت بِ ـ ْ ْ
َف َــأ َص َ
َو َأتَـــى ْ
ــت َكـ َيــانِــي
ـحــدِّ ٌب
َيــدْ ُعــو ُب ـنَـ َّـي َل ـ َقــدْ َهــدَ ْم َ
ــس ْ ُ
ــن َو َظــ ْه ُــر ُه ُمـ َتـ َ
الُ َ
ِ
الشب ِ
ــــؤا ُد ُم ـ َف ـ َّطـ ٌـر
ان
َو َأتَـــتْـــ ُه َر ْمـــ َلـــ ُة َوا ْلــــ ُف َ
ـس َوشـ ْـمـ َعـ َة ُّ َّ
َت ْبكي ا ْل ـ َعـ ِـريـ َ
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ُّ َّ
َ ُ ُ
ُّ ُ
السك ِب
وع
القصيدة الثانيةَ :يا ع ْين ج ِ
ودي ِبالدم ِ
يا َعين جـ ِ
ـودي بِالدُّ مو ِع السك ِ ِ
تى َبكَى َش ْج ًوا َلـ ُه ِس ْب ُط النَّبِي
َ ْ ُ ُ
ُّ
ُ
َّب ل َف ً
ِ
الش َها َد ِة ُم ْذ َم َشى َل ْم َي ْر َغ ِ
الص َبا َو ِس َوى َّ
َع ِش َق َّ
ب
الش َها َد َة َو ُه َو في َد ْو ِر ِّ
اإلمــا ِم المج َتبى َأ ْف ِد ِيه َلو يج ِدي ِ
ِ
الفدَ ا َب َأبِي َوبِي
ْ ُ ْ
ُ ْ َ
ُهـ َـو َقاس ٌم ن َْج ُل ِ َ
ـكــي َأبـــــاه َشــم ِ
يــحـ ِ
ــائ ً
ــا َف ـ َكـ َـأ َّن ـ ُه
َ ْ
َ ُ َ

ـضـ ِ
ـال بِك َْر َبال
ـــر الـ َّ
َلـ َّـمــا َر َأى ُز َم َ
ط ِسب ِ
َزح َف ْت لِ َقت ِْل السب ِ
ط ُم َح َّم ٍد
ْ
ِّ ْ
َ
ب ُر ْخ َص ًة ِمـ ْن َع ِّم ِه
اع َي ْط ُل ُ
َفان َْص َ

ِّ
ّ
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َيا َع ُّم نَا َدى َض َ
اق َصدْ ِري َوا ْن َط َو ْت

ِ
يب َب ْعدَ َأ ِح َّبتِي
َك ْي َ
الح َيا ُة تَط ُ
ف َ

َو ُه ـنَـ َ
الح َس ْي ِن َتتَا َب َع ْت
ـاك َآ َه ُ
ــات ُ
وهــــوى َع ـ َل ـيـ ِـه َلثِــمــا وجــنَــاتِ ِ
ــه
ً َ َ
ْ
َ َ َ
ـي َع ـ َـا َمــ ٌة
نَــــــا َدا ُه َأن َ
ْـــــت َلــنَــا ُبــنَ ـ َّ
َف ْار ِج ْع لِك َْي ت َْر َعى َع َق ِائ َل َح ْيدَ ٍر

ِ
ِ ِِ
ـي األَن َْج ِ
ب
ُهـ َـو َن ْف ُس َوالـــده الـ َّـزكـ ِّ
ِ
الس َما َل ْم ت َْر ُق ِ
ب
َز َح َف ْت َوم ْن َر ِّب َّ
ِ ٍ
ِ
ـــو األَبِــي
ـح ـ َيــا َة بِــذ َّلــة َو ُه َ
ـم الـ َ
َســئـ َ
ِ
الم ْط َل ِ
َحتَّى َي ـنَـ َ
ب
يم َ
ـال بِها َعظ َ
وع َع َلى َس ِع ٍير ُم ْل ِه ِ
ب
ِمنِّي ُّ
الض ُل ُ
َأ ْو َأ ْس ـ َتـ ِـلـ ُّـذ بِ َم ْط َع ٍم َأ ْو َمـ ْـشـ َـر ِ
ب
و َأهــاج وجــدَ ُف َ ِ ِ
الصبِي
ب َّ
ــؤاده َط َل ُ
َ َ َ َ ْ
ِ
الص ِّي ِ
َالس َح ِ
ب
اب َّ
َوالدَّ ْم ُع َي ْهمي ك َّ
ِ ِ ِ
الس ِمي ِم األَ ْط َي ِ
ب
َع ْن َذات َوالــد َك َّ
فِي ِح ِ
ين ت ُْؤ َس ُر َف ْو َق َأ ْخ َش ِن َم ْرك ِ
َب

ْ
ّْ
ْ
يظ ُ
قائ ُم
راء
القصيدة الثالثة :متى ِمن ِبني الزه ِ
هر ِ
متى ِمـن بنِي الــزهـ ِ
ِ
ِ
ـراء ي ْظهر ِ
العالئ ُم
العالمي َن
ظهر ْت فِي
قائ ُم فقدْ
ّ ْ
ْ
َ
ُ
ِ
نــر مــ ْن فِــيـ ِـه تُـــر ُّد المظالِ ُم
الهدى
ْطمس ُ
شاع فينا ال ُّظ ْل ُم وان َ
وقدْ َ
ولـــم َ
ْ

ِ
َّ
حــل فِينا لعالِ ُم
ْــــت بِــمــا قــدْ
حم ٍد وأن َ
أغ ـ ْثــنــا رعـــاك الــل ـ ُه يــا ْبــن ُم ّ
وشم ُل الدِّ ِ
ــــــزاؤ ُه بِــالــجـ ْـم ـ ِع ال تــتــاء ُم
وأج
ين أ ْمسى ُمبدّ ًدا
أ ُت ْغ ِضي
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم ال ـنّـ ِـقــي ـ ِع وفــا ُت ـ ُه
ــم
ـسـ ِّ
وعـ ُّـمــك بــالـ ُّ
ـي ذمــائ ُ
ُــــر َع فــيــه لــل ـنّــبِـ ِّ
ولـــم ت ْ
ْ
ِ
ِ
والص ِ
وار ُم
توت ِمنْ ُه القنا
وجدُّ ك بِال ّط ِّ
فار ْ
ّ
اس َ
تباح ْت دما َء ُه ال عدى ْ
ف ْ
ٍ
غـــدا َة أتــى أر َض ِ
ليل ِ
الــع ِ
يح أن ٍ
ْـــوار إِذا ا ّل ُ
فاح ُم
ــراق بِفتْية مصابِ ُ
ْ
ِ ِ
بِ ِهم ذلِك ِ
ـي الفواطِ ُم
الغ ْط ِر ُ
يف والس ّيد ا ّلذي نم ْت ُه إِلــى سـ ْبــط الـنّــبِـ ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
هو ابن ّ ِ
ـم
الم ْجتبى
ُ ْ ُ
المهنّد قــاسـ ُ
القاسم ا ّلذي لــهــا ِم األعــــادي بِ ُ
ُ
الزك ِّي ُ
فــوالــلـ ِـه ال أنْـــســـا ُه فِـــي حــمــاتِـ ِـه

اخ ِض ِ
فله ِفي لِذاك ال ُغ ْص ِن ب ْعد ْ
رار ِه
ْ

وله ِفي لِــذاك الخدِّ ْأش ـ َ
ـرق قانِ ًيا
ْ

ولس ُت بِ ٍ
ناس ِس ْب َط ط َه ُم ِذ انْحنى
ْ
طاط الن ِ
أتى فِ ِيه ُف ْس َ
ِّساء وصــدْ ُر ُه

ِ
ِ
كم ِ
ـم
ـص ـ ُفـ ُ
علي والـ ُّ
ـوف ُتــزاحـ ُ
ثل ٍّ
ِ
الحمائ ُم
ناحت عل ْي ِه
ذوى يابِ ًسا
ْ
ِ
ِ
ـم
بِــبـ ْ
ـحـ ِـر نــج ـ ْي ـ ٍع م ـ ْـو ُجــ ُه ُمــتــاطـ ُ
ِ
ِ
ـم
عــلـ ْيــه وع ـ ْيــنــا ُه ُد ُم ــو ًع ــا ســواجـ ُ
ِ
ِ
الكرائ ُم
فاست ْقبل ْت ُه
على صـــدْ ِره ْ

ِّ
الطف ٌ
نوح
بأرض
قبر
ِ
القصيدة الرابعة :على ٍ
ِ
ـوح
على قــبـ ٍـر
بـــأرض الــطـ ِّ
ـف نـ ٌ

َ
األكـــــوان ُحــز ًنــا
عــــزا ٌء صــــدّ َع
َّ
المجتبى َيــنــعــى حبي ًبا
كـــأن ُ

ٍ
والــــد فــقــدَ الــولــيــدَ ا
وصــرخــ ُة

أالن بـــأن ٍ
َ
الــحــديــدا
َّـــة م ــنــ ُه
َ
لــــ ُه فـــي كــربــا يــنــعــى فــقــيــدا
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َ
َ
إلــيــك ل ّبى
أبــــاك
ـم هــا
أق ــاس ـ ُ

رأســا وجيدا
ليبكي في الثرى ً

أي جـ ٍ
ـرح
وقــل يــا
نـــور عيني ُّ
َ

َ
فــيــك إيـــا ًمـــا شــديــدا
ـــم
يـــؤ ّل ُ

رحا
ـي ُج ً
فقم ولــدي وحــدِّ ث فـ َّ

ِ
سهم المنايا
القلب أم
أجــرح
ُ
ُ
ِ
ِ
نحر المنايا
بالصوت من
وإذ
جـــراح الــمـ ِ
ـوت يــا أ َبــتــا ُه تحلو
ُ َ

ِّ
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ِ
حــــزو ُه الــوريــدا
أجــبــنــي كــيـ َ
ـف ّ

ـاع ْ
صارت صعيدا
أم األضـ ُ
مذ َ
ُيــنــادي وال ـ ُبــكــا يتلو النشيدا
فـ َ
العم قد صـ ْـر ُت ّ
الشهيدا
ـدون ِّ

القاسم ِ ّ
ُّ َ
كار ِم
القصيدة الخامسة :على
ِ
العر ِ
يس أم الم ِ
القاسم ِ
ِ
الم ِ
َأشا َع ْت بِ ْيو ِم ال ُع ِ
الع ّر ِ
َشر المآتِ ِم
كار ِم
على
رس ن َ
يس أ ُّم َ
ِ
العجائب ك ُّلها كما ج ِمعت ِ
ِ
فيه د ِ
العظائ ِم
واهي
لقد ُج ِم َع ْت فيه
َ
ُ َ
ُ
أن هو ْت بِبطشتِ ِه الكُبرى كُما ُة الضي ِ
اغ ِم
َ
َ
لما َه َوى َبعدَ ْ َ َ
أنس ُه ّ
ولم َ
َغدا َة َه َوى َيشكُوال َظ َما َقدْ ك ُِسي َدما
ي ِ
نادي أ َيا َع َّما ُه أودعت َُك ا ّلذي
ُ
زت من ِع ّزي بِس ِبق َك ِ
للعدَ ى
لئ َن ُف َ
َ

جوارحه َك ْلمى حطيم مب ِ
اس ِم
َ ُ ََ
ُ ُ
َ
ِ
لق يا َخير ِ
الخ ِ
صير َ
عاص ِم
َ
إليه َم ُ
عز أن تلقى ِ
العدا َة بِال َح ِمي
فقد َّ

ني لئن َّ
صاب بما َجرى
الم ُ
جل ُ
ُب َّ

زت في ال ُعقبى بأربى الغنائ ِم
فقد ُف َ

وعـــز عــلــيـ ِـه ْ
أن َيــــرا ُه ُم ـ َق ـ ّطــرا
َّ
أنس َ
تلك األُ ّم إذ ُث ِك َل ْت ِبه
ولم َ
تقول ل َقدْ َب َّي ْض َت َو ِ
ُ
جهي لِ َفاطِ ٍم

ٍ
ِ
ـاء سـ ِ
ـواج ـ ِم
عليه ُبـــرو ٌد مــن دم ـ َ
وقد َشك ََر ْت َما َح َاز ُه ِمن َمغانِ ِم
وإن سود ْت دنياي سود ال َق ِ
واص ِم
ُ
ْ َ َّ َ ُ َ

ّ
الشعبي
الشعر
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

 .1انهدم ذاك البنيته وطاح يبناي
انهدم ذاك البنيته وطــاح يبناي

تبقى ويـــاي ظ ـنّــي بيك يبناي

 .2ليالي اسهرت برباك وعدلك

ليالي اسهرت برباك وعدلك
أتــاري الموت تاليها وعدلك

 .3تعبت يبني على تربيتك وال روح
تعبت يبني على تربيتك وال روح

أظل طول العمر بعدك وال روح

يجاسم ليش ب ّيه اقطعت يبناي
لــمــن تــدنّــه المن ّيه
تــبــاريــنــي ّ
وحسب للعرس يبني وعدلك
ِّ

تعوف العرس وآنه ابقى ابعز ّيه
وبعد ال مهجة ظ ّلت لي وال روح
شــلــون وأنــــت عــلــى الــوط ـ ّيــة

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1طلع من خيمته الجاسم

طــلــع مـــن خــيــمــتــه الــجــاســم

لــــعــــمــــه يــــودعــــه
وراح
ّ

شــــافــــه مــــن ب ــع ــي ــد حــســيــن

والــــجــــاســــم ِهــــمــــل دمــعــه

الزم مـــــرهـــــفـــــه بــــيــــده
يـــقـــ ّلـــه يـــبـــنـــي يـــــا مــشــ ّيــم

والبـــــــس لـــلـــحـــرب درعـــــه

وطـــــالـــــع مـــــن الـــمـــخـــ ّيـــم
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واشــــوفــــك يـــالـــولـــد مــهــتــم

البــــــس ســـيـــفـــك ودرعــــــك

ومــــــثــــــل الـــــغـــــصـــــن تــــتــــدنــــى
قـــــال الــــحــــرب م ــق ــص ــودي

واريـــــــدنّـــــــك ّ
تـــرخـــصـــنـــي

ق ــل ــب مــــا ظــــل ب ــع ــد عــنــدي

وعــــلــــى الـــصـــبـــر يــســعــدنــي

يـــقـــ ّلـــه شــــلــــون ارخ ــص ــن ــك

واخــــــافــــــن تـــنـــقـــتـــل يــبــنــي

عـــلـــي يــهــون
يــبــنــي شـــلـــون
ّ

يــجــاســم تــطــب هــــذا الــكــون

مــــا بـــيـــه الـــــــذي ي ــرح ــم ــون
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ومــــــن تــنــقــتــل يــــا ولـــيـــدي

عــــــــــــــودك شــــــعــــــتــــــذر مـــــنّـــــه
يــقــلــه بــعــد ال تــظــن يحسين

بــــعــــد ارجـــــــــع لــلــمــخــيــم

وأنــــــــت تــــنــــذبــــح م ــظ ــل ــوم

وأنـــــــا مــــن الــــذبــــح أســلــم

ّ
تـــرخـــصـــنـــي
يـــعـــمـــي مــــــا

قـــلـــبـــي خـــلـــص مـــــن ال ــه ــم

عــــمــــه
قــــــــــام يــــــــودعــــــــه
ّ

يــــشــــمــــه
ولــــــوجــــــنــــــاتــــــه
ّ

يـــمـــه
وجـــــاســـــم يـــنـــتـــحـــب ّ

وعـــــمـــــه يـــهـــمـــل دمــــوعــــه
ّ

وجــــــاســــــم يـــــجـــــذب الـــــونـــــه

قــصــد جــاســم إلــــى الــمــيــدان

الزم مــــرهــــفــــه بـــكـــ ّفـــه

وطـــلـــع ويـــلـــي مـــن الــخــيــمــة

يـــخـــاف الــــقــــوم مــــا تــعــرفــه

صــــاح أنــــا الــحــســن عـــودي

وكــــــل ذاك الـــجـــمـــع لــ ّفــه

وصـــاح أنـــا الــمــرتــضــى جــدّ ي
لـــكـــن عـــاجـــلـــه األســــــدي

شـــــوف عــلــيــكــم اشــيــســدي
ِعــــمــــت ع ــي ــن ــه طـــبـــر راســــه

وصـــــــــــارت بــــالــــخــــيــــم حــــنّــــه
عـــمـــي
طــــــاح وصــــــــاح يـــــا ّ

الــــيــــمــــه تــــدنّــــالــــه
وأبــــــــو
ّ

شـــــالـــــه بـــــبـــــردتـــــه شـــالـــه

وجـــــابـــــه لـــخـــيـــمـــة عــيــالــه

لـــمـــه
وصـــــــــارت لـــلـــخـــيـــم ّ

هـــــــــذي نــــــجــــــده تـــشـــمـــه

شـــــافـــــه يـــــرفـــــس بـــرجـــلـــه

وتـــضـــمـــه
وهـــــــذي تـــحـــ ّبـــه
ّ

وهـــمـــل دمـــعـــه ع ــل ــى حــالــه

وأ ّمـــــــــه تـــصـــيـــح يـــولـــيـــدي

عــــــســــــاك بـــــعـــــرســـــك مــــهــــنّــــه

 .2ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها
ورملة عىل اجلاسم هوت تلطم صدرها

تنادي عروسك بن سعد يبني أثرها

وانــت طريح وجثتك ما ّحد قربها

مدلل يعيني وبــالــثــرى تبقى رم ّية

ومجعي وسادة من الرتايب وسديني
يبني ضعيفة بحال وذوبني مصابك

بالك اشبيدي والعدى دنّى المط ّية

بعدك شباب ومــا تهنّيت بشبابك

عريس يبني ومن دما نحرك خضابك

شخصك گبالي لوح منتصب صبح ومس ّية

گلها بلسان احلال صربي وودعيني

ولحديني
شـ ّقــي ضــريــح يــالــوالــدة ّ
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 .3نايم يبعد لكبد والروح

نـــايـــم يــبــعــد لــكــبــد والــــــروح لـــو نــفــذ دمــــك مـــن الـــجـــروح
يــمــك اتــنــوح نـــوح الــحــمــام الــيــحــن بــالــدوح
مـــا تــســمــع أ ّمــــك ّ
يـــالـــحـــنـــتـــك د ّمــــــــك الـــمـــســـفـــوح

أنـــــا الـــــوالـــــده وانــــتــــه ضــنــاهــا والـــــــوالـــــــده تـــطـــلـــب ربـــاهـــا
ل ــي ــش ان ــق ــط ــع مـــنّـــك رج ــاه ــا يــبــنــي انــطــفــه عــيــنــي ضــواهــا
يــــومــــك يـــالـــوحـــيـــد عــمــاهــا وضـــلـــوعـــي الـــقـــصـــر حــنــاهــا
يــبــنــي ام ــهــنّ ــه ابــطــيــب نــومــك عــــريــــان وم ــس ــلــ ّب ــه اهـــدومـــك
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حــــر الــشــمــس غــ ّيــر ارســومــك لـــون تــنــشــره اب ــروح ــي لسومك
ّ
ويــــن الـــــذي يـــاخـــذ اعــلــومــك لــبــوك الــحــســن وهــلــك وقــومــك

اويـــــاه يـــا لــغــســلــك ادم ــوم ــك اويــــــاه يــبــنــي الـــيـــوم يــومــك

 .4نوبه ينحني على ابنه ويح ّبه

نــوبــه ينحني على ابــنــه ويح ّبه
ونــوبــه الــدمــع عالجاسم يص ّبه

يجس جــروح قلبه
ويمد إيــده
ّ

ويقلهم اشبيدي على المحتم

يمه
 .5وا ّمه الحزينه تنتحب واتنوح ّ

اوتشمه
يمه تلطمصدرهااوتلثماجروحه
ّ
وا ّمــه الحزينه تنتحب واتنوح ّ
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والشعر منها اتخضبه من فيض د ّمه واتقول قبلك ليت يابني غالني البين

يبني انقطع رجواي منّك يبن الطياب من بعد ماني امأ ّمله ب ّيك األمل خاب

واتصيح يا نسوان ماحر موتة الشاب منالم لو منّي على اجله عميت العين

 .6لفاهم واحد امن القوم

لــفــاهــم واحـــــد امــــن الــقــوم

مـــشـــهـــر مــــرهــــفــــه ابــــيــــده

عــــمــــه شـــقـــف بـــيـــده
عـــــن
ّ

اوطــــــاح الـــمـــرهـــف ابـــزنـــده

يـــمـــي
إقـــــــــرب صــــاحــــلــــه ّ

ايــــــده ام ــعــ ّل ــق ــه او يــصــرخ

يـــضـــرب بـــي يـــريـــد احــســيــن

صــــــاح الـــطـــفـــل يـــــا ع ـ ّـم ــي

الكــــــن مـــــن عــــــرف ق ــص ــده
طـــبـــرنـــي وانــــــهــــــدر د ّمـــــي

ويــــعــــايـــــــــن الـــقـــــــتــــّـــالـــــــــــــــه

 .7انا الوالده وح ّقي اعاتب

أنـــا الـــوالـــدة وحــ ّق ــي اعــاتــب

يــبــنــي يــجــاســم مـــا يــنــاســب

أنـــا ر ّبــيــتــك وبـــربـــاي اطــالــب

 .8امبارك ما بين سبعين ألف جابوك

تعوف ا ّمــك لهاي المصايب

امبارك ما بين سبعين ألف جابوك

عن الحنه ابدما الــراس حنّوك

ابــدال الشمع بالنِّشاب ز ُّفــوك

امل ّبس فــوق راس ــك نبل تنثر

 .9ر ّبيتك يا عيني وعيني بعينك
ر ّبيتك يا عيني وعيني بعينك

تاليها يــا جاسم اسمع أنينك

واتن ّطر لعرسك واحسب سنينك
واشوفك داير ابشخصك خيالها
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 .10جابوك يبني اوال عرفتك من الجروح
جابوك يبني اوال عرفتك من اجلروح

يا شمعة البيت اوزهرته اوفرحة الروح

عگب الفرح يا حيف تايل العمر بالنوح

أگضيه يبني ال عسن ظليت بعدك
ّ

يا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغ ِّطيك

نايم عله التربان ِه ّسه اوال نفس بيك

ِّ
وأغطيك
 .11يا لبيدي افرشلك كنت يبني

لويرضهمنّيالموتواللهابروحيأفديك

 .12شباب اوبدور وابدمهم تحنُّوا

ّ
وابــــلــــذت الـــدنـــيـــا مـــا تــهــنُّــوا
شباب اوبـــدور وابــدمــهــم تحنُّوا

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

عله مــوت الــشــرف والــعـ ّـز تعنُّوا وال ذ ّلـــــوا لــعــنــد اس ــي ــوف ام ـ ّيــه

 .13يبني يجاسم جيت أشمك

يبني يــجــاســم جــيــت أشـ ّـمــك
اق ــع ــد يــمــن ال ظــلــت أ ّمـــك

 .14ر ّبيتك وعيني عليك تربي

ر ّبــيــتــك وعــيــنــي عليك تربي
يجاسم بيش أوقــد بعد دربــي

َ .15آني ا ِم الشباب أ ْبچِ ي

َآنـــــي ا ِم الـــشـــبـــاب أ ْب ِ
ـــچـــي
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ِ
ـــــر َح ْ
ـــــل َيـــبـــ ْعـــدَ أهــلــي
ال ت ْ

وبدمعي أغسل جروح جسمك
يمك
ظــل قلبي يبني يــحــوم ّ
ويحسب بيك ليل نهار قلبي
وضوء عيني طفاها الدهر واظلم
ِ
ِ
ِ
ــم
ومــــ ْن عــيــنــي الـــدم ْ
ـــع َســاج ْ
ِ
يــاجــاســم
ــــــــم حـــالـــي
وار َح
ْ
ْ

َ .16ي ْم ِ
للح َر ْم َحنَّه
جاسم ِغ َد ْت َ
ِ ِ
للح َر ْم َحنَّه
ـم جاسم غ ــدَ ْت َ
َيـ ْ
ِ
ـم ا ْم َهنَّه
ُأ ْمـــه اتْصيح يــا جــاسـ ْ

همي اشوفنّك
 .17كل ّ

ِ
ِ
ـح ـنَّــه
لــمــن شــافــتَــه ابـــدَ َّمـــه تـ َ
َّ
ا ْبــهـ ْلـ ّـز َفــه َيـ َبـ ْعـ ِـد الـ َ
ـخــال وال َعم

هـــــمـــــي اشــــوفــــنّــــك
كــــــل
ّ

ت ــك ــب ــر واحــــســــب ا ّيــــامــــك

مـــــــااكَـــــــدر اصـــــــد نـــحـــرك

يــــجــــري وتـــكـــثـــر آالمـــــك

يـــــا مـــهـــجـــة حــــيــــاة ا ّمـــــك

تـــــرجـــــع جـــــ ّثـــــه مــتــقــطــعــه

وتــح ـ ّقــق حــلــمــي وانــــت ا ّلــي

يـــجـــاســـم ريـــــت مــــو مــ ّيــت
وال يــبــقــى ال ــق ــل ــب بــعــدك

تـــحـــ ّقـــق ك ــل ــه ــن أحـــامـــك

وال شــــوفــــك نـــحـــر دامــــي
والــــلــــه ال ــش ــوف ــت ــك ضــامــي

ص ــح ــت بـــصـــوت يــولــيــدي

بــــعــــدك راحـــــــت أحـــامـــي

أعــظــم ش ــي عــلــى االم كــون

ابـــنـــهـــا لـــلـــثـــرى اتــــودعــــه

ارجــــــــع يـــــا نــــبــــض قــلــبــي

مـــيـــتـــه األم بـــعـــد عــيــنــك

آنــــــه الــــــي صـــحـــت يــبــنــي

بـــالـــحـــومـــه طـــحـــت ويــنــك

لـــيـــش اخــــضــــاب مــاشــوفــن

بـــــس دم صـــبـــغ كــ ّفــيــنــك

يـــبـــنـــي بــــعــــد مـــــن عـــنـــدك

ال مــــــا انــــتــــظــــر رجـــعـــه
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الليلة العاشرة

الطفل الرضيع وليلة التوديع
المجلس ّ
األول
القصيدة
حرمل ْه؟
َأومــا ر َق ْق َت بكربال يا ْ
ِ
بت كَبِدَ ا ْل ُهدَ ى
صو ْ
هذي سها ُم َك َّ
ِ
ْ
أطفأتَها
ـت َمـ ْن
عي ُن
الكفالة أنـ َ

ورميت بالسه ِم المث َّل ِ
ث ُم ْهج ًة
َ
َّ ْ
ُ
ِ
ث ففي َق ْل ِ
ٌ
حدِّ ْ
تساؤل
الرباب
ب
فيجيب ال أنسى حسينًا ِ
قاد ًما
ُ

َ
قال ْار َح ُموه و َب ِّللوا َ
عطش الحشا
ِ
ٌ ِ
هم
انفص َ
صوت به َ
مت ُعرى ُس ْفيان ْ
دت َس ْه ِم َي ال أرى م ْن ن َْح ِر ِه
سدَّ ُ
ِ
وريـــد ِه
َلت والـــدَ ُه ب َقط ِع
وثك ُ
ٍ
للح َس ِ
ببسمة
ين
كال َّط ْي ِر َر َفـ َ
ـرف ُ

ُ
البس َمل ْه
بكت
ولما جن ْي َت ْ
عيون ْ
َب ْل س َّط َر ْت في ال َع ْر ِ
آي الزلزل ْه
ش َ

الجن ِ
َائن ُم ْع ِول ْه
فلها البتول ُة في َ
الخ ْل ِد أعلى ِ
د ُمها رقى في ُ
منز َل ْه
حرم َل ْه)؟!
َ
(أو َما رق ْق َت بِك َْربال يا ْ
َي ْم ِشي وب ْي َن يد ْي ِه طِ ٌ
فل ظ َّل َل ْه
ما كـ َ
ماؤكم إِ ْن ب َّلل ْه
ينقص
ـان
ُ
ْ
ما بين مــدْ بِـ ٍ
ـرة وأخــرى ُم ْقبِ َل ْه
َ

أجم َل ْه!
إال
ً
بياضا ناص ًعا مــا ْ
ـان َق ْطع نِ ِ
زاعهم ْ
إِ ْذ كـ َ
أن أ ْق ُت َل ْه
ُ
فرققت َل ـ ْه
يضم ُه
ودنَـــا إل ـ ْيـ ِـه
ُ
ُّ
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ساعد الله قلب الحسين! أخذ ابنه عبد الله الرضيع ليسقيه شربة

سهما ذبحوه من الوريد
جف لبن أ ّمه ،فر َماه القوم
من الماء ،بعدما ّ
ً
الى الوريد!

ِ
ْ
احسي ْن
ــيــع ْ
الــرض ْ
شـــال ا ْبــنَــه َّ
ــــنــــي ُس ــف ــي ـ ْ
ـان
يــــا ِشـــ ْيـــ َعـــة َب
ْ

ِ
اسـ ِـگــيــه
ـــر َبـــة
ْ
مــــاي َا ِريــــــدْ ْ
ش ْ

َ
الـــغـــالـــي َعـــ ْبـــدَ الـــلـــ َه
هــــــذ َا
ْ

صــــبــــح تِــــرتِ ِ
ــــع ْ
ــــش ِر ْجــلــيــه
َ َّ ْ ْ

ِ
يـــــر َلـــ َّيـــه الــعــي ـ ْن
َب ْ
ـــــس ا ْيـــــد ْ

ِي ْ ِ
ـب ْال بِيه
لـــي َلــهــيـ ْ
ــي ْ
ــشــك ْ

ْ
مــــا َظ ْ
ـــولـــيـــدي
ــــــل
حـــيـــل بِ ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ــى َجــــدَّ ْه
الــمــصــ َطــ َف َ
َشـــبِـــ ْيـــ ّه ُ
ِ ِ
ِ
ـحــســيـ ْن
ــم َهــ َا ْل ــط ــف ـ ْـل َلـ ْ
ــس ْ
تــ َب َّ

صـــاح
ـت ُر ُگ ـ ْب ـ َت ـ ْه ْاو
ْاو َلــــ ْن مــا َلـ ْ
ْ
ِ
ل ــي ـ ْ
ـــــح عَـــبـــدَ الــلــ َه
ـش انْـــــذ َب ْ

نـــــاس ْاو ِســـــ َب ْ
ـــــل إِ ْيـــديـــه
يـــا
ْ

الـــمـــاي ا ْعــلــيــه
ـــر ْم
ْ
ْاو ِيـــت َ
ْـــح َّ
ــــــو ْد َعــــــ ْه ِو ْي ــن ــاغ ـ ِـي ــه
را ْد ا ْي َ

فـــــاض ِوا ْمــ َغــ ِّط ــي ــه
ِوالــــــــدَّ ْم
ْ
ِ
ِ
ـسـ ِّـويــه
ْــهــو َذن ْ
ْاوشــن ُ
ــــب ْال ا ْمـ َ

أ ّما حال أ ّمه الرباب ،ساعد الله قلب األم! كأنّي بها تخاطبه:
(فايزي)
نــوم الــعــوايف يالولد مستعجل تنام

فطموك يا ّيمه الولد بالنبله اسهام

وللبني عبداهلل برمح يوليدي سلموك

كملت هالعام
صغيرون يوليدي وال ّ

فطموك يا ّيمه الولد بحضيني فطموك
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ــش ِ
طِ ِ
ـــف ْ
ــــر الــ َعــ َط ْ
مــاذيــه
ـــل َح ِّ

نــوم العوايف يالولد مذبوح مذبوح

بعدك ازغير يالولد والماي حرموك
بالنبله ّيمه يالولد بمهادك اتــروح

خ ّليت بقليبي آالمل واحزان وجروح

وياك ضاعت منّي ّيمه ّ
كل االحالم

واشلون ارشب واهتني من عمت عيناي

خ ّليت ا ّمك بالهضم والهم واالالم

َلتظن اذوقــه يالولد من بعدك املاي

عطشان يا ّيمه رحت يا بعد دنياي

(أبو ّ
ذية)
امصاب الطفل كم مدمع به انصاب

يح ّقلي ابكل أرض مأتم به انصب

سهم الــصــاب عبد اهلل بــه انصاب

دلــيــلــي وش ــف ــت و ّيــــــاه الــمــن ـ ّيــه

(عاشوري)
يــا نــاس حتّى الطفل مــذبــوح آه آه
ويــن اليساعدين وجيــي اينوح آه آه

ود ّمــــه عــلــى زن ــد حسين مسفوح
قــلــبــي ع ــل ــى فــــرگــــاه م ــج ــروح

المصيبة

ُروي عن اإلمام زين العابدين  Qأنّه قال :إنّي لجالس في تلك
تمرضني ،إذا
عمتي زينب ّ
العش ّية التي ُقتل أبي في صبيحتها ،وعندي ّ

ذر ،وهو يعالج سيفه
اعتزل أبي في خباء له ،وعنده جون مولى أبي ّ
ويصلحه ،وأبي يقول:

ِ
ف َل َ
خليل
ـــك ِمـــ ْن
ــــر ُأ ٍّ
َيــا َد ْه ُ
مــن ص ـ ِ
ـب َو َطـــالِ ٍ
ـاح ـ ٍ
ـــب ِ
قتيل
َ
ِ
الجليل
ـــــر إلـــى
َوإنّـــمـــا األَ ْم ُ

ِ
ِ
َــم َل َ
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الــرحــيــل
مـــا أقـــــرب الـــوعـــد مـــن
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مرتين أو ثال ًثا حتّى فهمتها ،وعرفت ما أراد ،فخنقتني
فأعادها أبي ّ
العبرة فرددت دمعتي ولزمت السكوت وعلمت ّ
أن البالء قد نزل!

عمتي زينب ،فإنّها لما سمعت ما سمعت ،وهي امرأة ومن شأن
أ ّما ّ
تجر أذيالها حتّى
النساء الر ّقة والجزع ،فلم تملك نفسها دون أن وثبت ّ
انتهت إليه ،وهي تنادي :واثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة! اليوم

ماتت أ ّمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن ،يا خليفة الماضين وثمال

الباقين!

فنظر إليها الحسين  Qنظر رأفة ور ّقة ،وصار يس ّليها ويسكن

قلبها ،قالت :بأبي أنت وأ ّمي ،استقتل ؟! نفسي فداك ،فر ّد الحسين

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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غصته وترقرقت عيناه بالدموع ،فقالت :ر ّدنا إلى حرم جدّ نا رسول
ّ
الله؛ فقال :هيهات ،لو تُرك القطا ً
ليل لغفا ونام! فقالت :واويلتاه!
أفتغتصب نفسك اغتصا ًبا؟! فذلك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي؛
وتعزي بعزاء الله ،واعلمي ّ
أن أهل
فقال لها الحسين :أخ ّية ،اتّقي اللهَّ ،
األرض يموتونّ ،
وأن أهل السماء ال يب َقون.

نعم ،إنّها ليلة صعبة على قلب زينب ،ليلة الوداع!

(لحن لفى عاشور /يا جبريل /التغريد الحزين وألحان أخرى)
كــــــم لـــيـــلـــة بـــــأثـــــر لــيــلــه
لــــكــــن لــــيــــلــــة الــــعــــاشــــر

ـــــــره
مــــــــرت عـــالـــقـــلـــب ُم ّ
ّ
أش ــد واصــعــب عــلــى الــحــوره

مـــكـــســـورة گـــلـــب وصـــ َلـــت

وخــــ ّلــــت راســــهــــا بـــصـــدره

وتـــضـــمـــه
تــــشــــمــــه
نــــوبــــه
ّ
ّ

مــــــــــو ِّدع الــ ّل ــي ــل ــه
خــــويــــه
َ

يــــحــــرم ع الــــعــــيــــون تــنــام
يــــصــــ ّبــــرهــــا أبـــــــو ســكــيــنــه

بــــاكــــر لـــــو لـــفـــاكـــم جــيــش
عــــبــــايــــه فــــاطــــمــــة أ ّمــــــي
وان شــفــتــي الــشــمــر يـ ّـمــي

مـــــرعـــــوبـــــه تــــهــــل دمـــعـــه
دمـــعـــهـــا ي ــم ــس ــح ــه بــكــ ّفــه
َيــــــــروح رويـــحـــتـــي زيــنــب

بــــجــــاه الـــــزهـــــره ع ــذري ــن ــي

ونــــوبــــه ت ــص ــي ــح يــــا زهــــره

حــــره
وعـــيـــنـــي مــــن الـــبـــكـــا
ّ
لـــــو شــــافــــت ِدمــــــــه ن ــح ــره
وعـــــن الـــبـــلـــوى يــحــاكــيــهــا
يـــخـــتـــي وصـــــ ّيـــــة نــفــذيــهــا

عـــلـــى رأســــــــك دخـــ ّلـــيـــهـــا

يـــــمـــــه يــــالــــزهــــره
نـــــــــادي ّ

وعـــيـــن تـــنـــاظـــر الــمــظــلــوم
يــخــتــي اتـــصـــ ّبـــري بــهــالــيــوم

ادري بـــالـــگـــلـــب مـــالـــوم
األخــــت دوم االخــــو تــعــذره

سمعت بق ّية النسوة ،فجئن وبكين ونصبن المناحة ،ثم ّ
إن الحسين
 Qأنبأهن بما ّ
يحل به ّن من رزايا ومحن ،وأوصاه ّن بتقوى الله

وتحمل ذلك بصبر واحتساب .وكان للحسين  Qوداع مع أخواته
ّ
خاص بطفله الصغير عبد الله،
وإخوته وبناته وأبنائه ،وكان له وداع
ّ

يطيل النظر إليه ويتأ ّمل مح ّياه ،وشبهه بجدّ ه رسول الله  ،Pهذا
يبق
لما ُقتل أصحابه وأهل بيته ،ولم َ
وداع؛ ووداع آخر يوم عاشوراءّ ،

معه أحد ينصره ،وإذ بزينب تأتي إليه بطفله الرضيع ،بعد أن جاءت به

محمد!
إليها أ ّمه الرباب ،وهي تقول :هاكم رضيعكم يا آل ّ
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(لحن الجفيري)
خــــــــــويــــــــــه رضــــــــيــــــــعــــــــك شــــيــــلــــه

أ ّمـــــــــــــــــــــه بـــــــــــألـــــــــــم تــــــدعــــــيــــــلــــــه

واتــــــــســــــــكــــــــتــــــــه واتــــــلــــــولــــــيــــــلــــــه
حال الطفل يفجع تره
يــــــبــــــكــــــي تــــــــــــــــراه ومـــــــــــــا ِغـــــــ َفـــــــه
كـــــــــبـــــــــدة رضــــــــيــــــــعــــــــك نـــــاشـــــفـــــه
واتـــــــشـــــــگـــــــگـــــــت مـــــــنـــــــه الـــــشـــــفـــــه
حال الطفل يفجع تره
حـــــــــــالـــــــــــة لـــــــــظـــــــــى بـــــــــــــي هـــــــــوه
ويــــــــــتــــــــــروه
مــــــــــو بــــــــــس ضـــــــمـــــــي
ّ

ِّ
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يـــــــتـــــــلـــــــوه
شـــــــــــــــوف الــــــــطــــــــفــــــــل
ّ
حال الطفل يفجع تره

ّ
اصفر لونه من شدّ ة الظمأ،
رق قلب الحسين لحال طفله الذي
ّ

فأتى به نحو القوم ووقف مناد ًيا :يا قوم ،قتلتم إخوتي ،قتلتم أهل بيتي

يبق عندي سوى هذا الرضيع! يا قوم ،اسقوه شربة من
وأنصاري ،ولم َ
جف لبن أ ّمه من شدّ ة العطش! يا قوم ،إن كنتم تخافون
الماء ،فقد ّ

أن أشرب الماء فخذوه إليكم واسقوه أنتم .اختلف القوم فيما بينهم؛
منهم من قال :إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ ما ذنب هذا
الطفل الرضيع؟ ومنهم من قال :ال تبقوا ألهل هذا البيت باقية (يعني
فلما رأى عمر بن سعد ذلك ،صاح
ال ترحموا كبارهم وال صغارهم)ّ .
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في حرملة :ويحك حرملة ،اقطع نزاع القوم...

سهما في كبد القوس ،نظرت إلى الرضيع
يقول حرملة :حكّمت ً
مقم ًطا بين يدي
أين أرميه؟ في ّ
أي موضع من جسمه يرميه ،ألنّه كان ّ
أبيه! وبينما أنا كذلك ه ّبت ريح ،فكشفت النقاب عن وجه الرضيع،
فضة ،فرميته
وإذا برقبته تلمع على عضد أبيه الحسين ،كأنّها إبريق ّ

فذبحته من الوريد إلى الوريد!
(عاشوري)

طفل هذا وشنو ذنبه يا ُظـ ّـام آه آه

عــطــشــان الــزغــيــر وعــيــنــه َمــتــنــام

نفض من حس أمل وانشبحت العني آه آه

و ُدمــوعــه تستغيث ابوجه الحسين

لچن هالگوم ر ّدولــه باالسهام آه آه

ـح ــوا عــلــي االصــغــر بــيــد ابـ ّيــه
وذب ـ َ

نصني آه آه
اويــاه رگبته گسموها ّ

ابــســهــم مــســمــوم راضــعــتــه المن ّيه

لما رأى اإلمام الحسين  Qالد ّم يجري من نحر طفله ،وضع
ّ

هون ما
فلما امتألت د ًما رمى به نحو السماء ،وقالّ :
ك ّفه تحت نحرهّ ،
نزل بي أنّه بعين الله!

ّ
(نصاري)
ـن د ِّم الــطِـ ِـفــل بِ ـ ْيــدَ ه
تِ ـ َل ـ َّگــى ْحــسـ ْ

شــالــه ِ
ومــــا َچـ ـ َّف ــه ِ
مـــن ْو ِريـــــده

ْاشحا َله ِ ِ ِ
ابح ْضنه ْاولِيده
الينْكت ْل ُ
َ
ار َمـــــاه لــلـ ِـسـ َـمــا ولــلــ َگــاع مــا َخ ْــر

مذبوحا ،صرخت :واولــداه!
لما عاد إلى أ ّمــه ،ورأت رضيعها
ً
ّ
مذبوحا؟!
واذبيحاه! ساعد الله قلب األم! ما حالها وقد عاد إليها طفلها
ً

457

يـــبـــنـــي يـــعـــبـــد اهلل يـــمـــحـــروم

يـــا مـــن ابــســهــم الــبــيــن مــفــطــوم

عــگــبــك تــــراين ام ــف ــارگ ــه الــنــوم

امــســاهــره الـ ّلــيــل واحــســب نجوم

اشعندك ذنــب يبني و ّيــه هالگوم

لــنــحــرك تگطعه ابــســهــم مسموم

ابـــــدال الــــرب ت ــروي ــك بــدمــوم

وصـــوبـــوا گــلــب ا ّمــــك الــمــالــوم
ّ

مــــن يـــــوم عـــنّـــي غ ــب ــت لــلــيــوم

دمــــع الــبــيــابــي عــلــيــك مــســجــوم

مجــــر احلــــــزن بــالــچــبــد مــــروم

وعــلــيــه طــيــر الــفــاجــعــه يــحــوم

حــگ ارض ــه واصــبــر على المقسوم

ِّ
ّ
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(لحن لفى عاشور /يا جبريل ّ
نترجاك /تغريد حزين)

رضيعي ويــا ضــوه عيني گلب ا ّمــك يحوم اعليك
يمة ويناغيك
يــدور اعلى المهد ويــريــد يشوفك ّ
بس ابــدال ضحكاتك سمع صــوت الولي يناديك

ابـــوك حسين وبــحــضــنــه ،إنـــت وال ــدم ــه مسفوح
آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه

اشــفــاك امـــن الــعــطــش ذبــلــت د ّمـــك گـــام يرويها
يــعــبــد الـــلـــه اخـــــذ ويــــــاك ا ّمــــــك ال تـــأ ّذيـــهـــا
شــــوف الــــوالــــدة الــثــكــلــى يــبــنــي مـــن يــداويــهــا

يريت الموت خذاني بساع وونيني هالگضالي الروح
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آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه

يبني ازداد و ّن ــي اعليك اكــثــر مــن شفت لحسين
انكسر گلبه على عمرك ودمعاته احرگتله العين
يــشــوفــك مــنــذبــح بــيــده ويــســمــعــلــك بــكــا وونــيــن

ســاعــة مــابــقــى بــعــدك وشــفــتــه عــالــتــرب مــطــروح
آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه

شاهد الرباب بعين قلبك ليلة الحادي عشر ،عندما ج ّن ال ّليل
در لبنها ،كأنّي بها تخاطبه بصوت حزين
أخذت طفلها المذبوح بعدما ّ
يفجع القلب:

(لحن الفراق)
يــا حبيبي يبني ون ورد عل ّيه يا حبيبي يلرحت من بين ايد ّيه
اشــســوت بــروحــي المن ّيه
يــا حبيبي
ّ

تــعــال بحضني عــبــداهلل يبني گــي وي ــن تنام

بحضن ا ّمك ينور العني عسى حتاللك االحالم

طلعت حــايــره بال ّليل ربــاب وتقصد احلومه

تعثر وي ــي بــاالجــســاد كلها مــدرجــه دمــومــه

ت ــرخ وي ــن عــبــدهلل يــنــار بــچــبــدي مــرومــه

يتعب ربــاي يا مدلل وشمعة عمري واال ّيــام

اهلل شــلــون حالتها تــشــوف اجــســاد عالغربه

مغسله كثره
بال ا ّيــا رؤوس عالرتبان بدماها ّ
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جسد شافته باحلومه وطفل مذبوح من نحره

السجاد صــار املنسجر بآالم
مهده صــدر أبــو
ّ
ـت ال ــروح
گــعــدت يـ ّـمــه مــذهــولــه والــونــه تــفـ ّ
تعاين للنحر دامــي وشــافــت هالولد مذبوح

تگله والدک يبني نعشه اعلی األرض مطروح

اهتــنّــه يــبــنــي بــنــومــك يــعــبــداهلل بــداللــک نــام

(أبو ّ
ذية)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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عــيــوين تــســكــب الــعــره بــا مهاد

على الظلوا على الغبره بال مهاد

طفلهم ما حلق يناهز بال مهاد (باملهد)

وهــــــزت رقــبــتــه س ــه ــام الــمــن ـ ّيــه
ّ

ومــنــعــطـ ٍ
ِ
ِ
طفل ِه
لتقبيل
ـف أهـــوى

فــق ـ َّبـ َـل مــن ـ ُه قــب ـ َل ـ ُه الــســهـ ُـم منحرا

ٍ
ِ
هــو وال ــردى
لــقــدْ ُولــــدا يف ســاعــة َ

ِ
الــســهــم ك ـ ّبــرا
نـــحـــر ِه
ومــــر فـــي
ُ
َّ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

المجلس الثاني
القصيدة

ِ
ِ
الشهر الحرا ِم
السبط في
رضيع
ُ
ِ
ِ
واألحــشــاء ظــا ٍم
الـــروح
عــزيـ ُـز

رويــــــدً ا جــــا َء يــحــم ـ ُل ـ ُه أبــــو ُه

تهاوى الــور ُد في الخدّ ين لونًا
ِ
ُ
األصــل ماذا
الخبيث
أحرمل ُة
ِ
ِ
الوريد
الوريد إلى
ذبح َت م َن
ْ
ِ
ِ
والــــد ِه صري ًعا
بحضن
يــلــو ُذ

ـارا
ُّ
وكـــف أبــيــه تحم ُل ُه اصــطــبـ ً

ذبيحا
أيــا أ َّم الــرضــي ـ ِع خــذي
ً
ِ
ِ
نصيب
الخطب
وللحوراء في
ٌ

فطيم الــمـ ِ
ـوت فــي حـ ِّـر السها ِم
ُ
السهم من كـ ِ
ـأس الحما ِم
سقا ُه
ُ
ونـــار الــقــلـ ِ
ـب تــزكــو بــاضــطــرا ِم
ُ

مـــوت البتسا ِم
وشـــا َه الــوجــ َه
ٌ
ِ
ِ
خــيــر األنــــا ِم
بــعــتــرة
ــت
فــعــ ْل َ
ِ
السبط مـ ْن ِ
قبل الفطا ِم
رضيع
َ
ِ
الــمــذبــوح دا ِم
نــظــيـ َـر الــطــائـ ِـر
بعض مــن لثا ِم
وســتـ ُـر الجس ِم ٌ

ـض مــن هــيــا ِم
لــعـ ّـل
الــدمــع بــعـ ٌ
َ
ت ــن ــو ُء بــحــمـ ِـلـ ِـه هــــا ُم الــعــظــا ِم

(شعبي)

ِ
ـســهــره العين
الليلة حزينه ومـ ْ

يمه تلتم عل ّيه
باكر هالنوايب كلها يا ّ

مــن زيــنــب وعــ ّبــاس وحسين
واف ــق ــد اخ ــوت ــي بــالــغــاضــر ّيــه
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طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ

يـــــا لـــيـــل أحــــمــــل آهـــاتـــك

ّ
تــهــل دمــعــة العين
الــلــيــلــة حــزيــنــه

وتــجــر زفـــره وونــيــن
تــــو ّدع أهــلــهــا
ّ
تشم صدره وتنوح تحب نحر الحسين
تــعــايــن أهــلــهــا وتــصــ ِّب ِ
ــر الــنــســاويــن

ومـــدمـــعـــهـــا يـــهـــمـــل ِدمـــــا

حـــضـــريـــنـــي يــــــا فـــاطـــمـــة

بـــالـــنـــوح أحــــمــــل أنّــــاتــــك

طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ

ِّ
ّ
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ت ــن ــادي ي ــا زهــــره ي ــا لــيــتــك تجيني
تــنــظــري لــحــالــي تــســكــنــي ونــيــنــي
أو ّدع أخــوتــي ودمــعــتــي فــي عيني

ِ
وغـــد يفارقوني
هالليلة ضــيــوفــي
أبـــــكـــــي فـــــــــراق اخــــوتــــي

وابــــــقــــــى أنــــــــا بـــغـــربـــتـــي

يـــا حــســيــن تــبــكــي ابــن ـ ّيــاتــك

طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ

ذكــرتــي الــوصــ ّيــه يــا يـ ّـمــه يــا زهــره
أشـ ّـمــه فــي صـــدره وأح ـ ّبــه فــي نحره
تـــرى األعــوجــ ّيــه بتهشمله صــدره
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والــســهــم الــمــثـ ّلــث يصيبه ويفطره

حـــــر ال ــث ــرى
ويــــوقــــع ع ــل ــى
ّ

الــــخــــيــــام نـــنـــطـــر جـــ ّيـــاتـــك

ِ
تــكــســره
والـــخـــيـــل صـــــدره
ّ

طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ

وداعـــي َلــع ـ ّبــاس أقبله فــي االيــديــن

وأق ـ ّب ـ ّلــه راســـه واحـــب عينه اليمين
ـم خويه الحسين
ابعباتي
أضمه واضـ ّ
ّ

يودعوني بدموع وحولي النساوين
يــــــا لــــيــــلــــه كـــــشـــــره تــمــر

وبــــاكــــر يـــجـــرنـــي الــشــمــر

لـــلـــمـــوت اذكــــــر بــســمــاتــك

طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ

ُيروى ّ
أن اإلمام الحسين  Qخطب في أصحابه ليلة عاشوراء
ً
قائل ،بعد أن حمد الله وأثنى وعليه :أ ّما بعد ،فإنّي ال أعلم أصحا ًبا
ٍ
أبر وال أوصل من أهل
خيرا من أصحابي ،وال أهل بيت ّ
أوفى وال ً
خيرا! أال وإنّي ألظ ّن ّ
أن يومنا من هؤالء
بيتي ،فجزاكم الله جمي ًعا عنّي ً
األعداء غدا ،أال وإنّي قد أذنت لكم جمي ًعا؛ فانطلقوا في ّ
حل ،ليس
عليكم حرج منّي وال ذمام ،وهذا ا ّلليل قد غشيكم ،فاتّخذوه ً
جمل،
ٍ
ٍ
ثم ليأخذ ّ
وتفرقوا في سواد
رجل منكم بيد
كل
رجل من أهل بيتيّ ،
ّ
ا ّلليل ،وذروني وهؤالء القوم ،فإنّهم ال يريدون غيري.

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب  ،Qفقال:

يابن رسول الله ،ماذا يقول لنا الناس إن نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا
وس ّيدنا وابن س ّيد األعمام ،وابن نب ّينا س ّيد األنبياء ،لم نضرب معه
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بسيف ،ولم نقاتل معه برمح ،ال والله أو نرد موردك ،ونجعل أنفسنا
دون نفسك ،ودماءنا دون دمك ،فإذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما

البجلي ،فقال:
مما لزمنا .وقام إليه زهير بن القين
ّ
علينا ،وخرجنا ّ
مرةّ ،
وأن الله
ثم نُشرت ،حتّى ُأقتَل فيك هكذا ألف ّ
َلود ْد ُت أنّي ُقتلتّ ،
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك.

خيرا!
فقال له وألصحابهُ :جزيتم ً

كدوي
دوي
بات الحسين  Qوأصحابه تلك الليلة ،ولهم
ِّ
ٌّ
النحل ،ما بين راكع وساجد ،وقائم وقاعد ،فعبر إليهم في تلك الليلة
من عسكر عمر بن سعد اثنان وثالثون ً
رجل.

ِّ
ّ
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وص ْح ُب ُه من َح ْولِ ِه
بات الحسي ُن َ

ِمـ ْن ُر َّكــع َو ْسـ َ
وس َّجد
ـط الظال ِم ُ

ت ا ْلحور ِ
وتَراء ِ
الح َس ُ
ان َو ُز ِّين َْت
ُ ُ
َ َ َ
اح َو َل ْم َتن َْم عي ٌن لهم
الص َب ُ
َو َبــدَ ا َّ

ـحـ ِ
ـل َلـ َّـمــا َبــا ُتــوا
ولهم
دوي الـنَّـ ْ
ُّ
ِ
ات
ـــو ُ
لــلــه منهم تَــكْــ ُث ُــر الـــدَّ َع َ
ِ
ِ
ِ
ـات
ـجـنَّـ ُ
ـم بنعيمها الـ َ
ل ـ ُقــدُ ومـ ِـهـ ْ

ّ
ات
ـــو ُ
ــم َغـــ َف َ
كـــا َوالَ نَــا َبــت ُ
ْــه ُ

المصيبة

الصبور ،ولسانها َ
الشكور .سال ٌم على من
سال ٌم على قلب زينب َ

تظافرت عليها المصائب والكروب ،وذاقت من النوائب ما تذوب
ص اآلالم والمآسي ،وما
تجرعت َغ َص َ
منها القلوب .سال ٌم على من ّ
ال تقوى على احتمالها الجبال الرواسي ...فأصبحت للباليا قبلتها،
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ضروب المحن
شاطرت أ َّمها الزهراء
وللرزايا كعبتها .سال ٌم على من
ْ
َ

واألرزاء ،ودارت عليها رحى الكوارث والبالء ،يوم كربالء .سال ٌم

على من عجبت من صبرها مالئكة السماء .سال ٌم على من ُف ِجعت
بجدّ ها وأبيها ،وأ ّمها وبنيها ،والخيرة من أهلها وذويها.

يروي إمامنا زين العابدين  ،Qيقول :إنّي جالس في تلك الليلة
تمرضني ،إذ اعتزل
عمتي زينب ِّ
التي ُقتل أبي في صبيحتها ،وعندي ّ

ذر الغفاري ،وهو يعالج سيفه
أبي في خباء له ،وعنده َجون مولى أبي ّ
ويصلحه ،وأبي يقول:

ِ
ف َل َ
خليل
ـــك ِمـــ ْن
ــــر ُأ ٍّ
َيــا َد ْه ُ
مــن ص ـ ِ
ـب َو َطـــالِ ٍ
ـاح ـ ٍ
ـــب ِ
قتيل
َ

ِ
الجليل
ـــــر إلـــى
َوإنّـــمـــا األَ ْم ُ

ِ
ِ
َــم َل َ
واألصيل
ــر ِاق
ــك
بــاإل ْش َ
ك ْ

ِ
بالبديل
َــع
ـــر الَ َيــ ْقــن ُ
والـــدَّ ْه ُ
َوك ُّ
حـــي َســـالِ ٌ
ـــك سبيلي
ُـــــل
ٍّ

مرتين أو ثال ًثا حتّى فهمتها ،وعلمت ما أراد ،فخنقتني العبرة،
فأعادها ّ
فرددتها ،ولزمت السكوت ،وعلمت ّ
فلما
عمتي ّ
أن البالء قد نزل؛ أ َّما ّ
ِ
تجر ثوبها حتّى انتهت
سم َع ْت ما سمعت ،لم تملك نفسها أن وثبت ُّ
إليه ،وقالت :وا ثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة ،اليوم ماتت أ ّمي

علي ،وأخي الحسن ،يا خليفة الماضين ،وثمال الباقين!
فاطمة ،وأبي ّ
فنظر إليها الحسين  Qنظر ٍ
رأفة ور ّقة.
َ
فقالت :بأبي أنت وأ ّمي! أستُقتَل؟! نفسي لك الفدا!
غصته وترقرقت عيناه بالدموع!
فر ّد الحسين ّ

فقالت :ر ّدنا إلى حرم جدّ نا رسول الله.

فقال :هيهات ،لو تُرك القطا ً
ليل لغفا ونام!
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فقالت :واويلتاه! أفتغتصب نفسك اغتصا ًبا؟! فذلك أقرح لقلبي

وأشدّ على نفسي!

تعزي بعزاء الله ،واعلمي
فقال لها الحسين  :Qأخ ّيه زينبَّ ،
ّ
أن أهل األرض يموتونّ ،
ّ
ولكل مسلم
وأن أهل السماء ال يب َقون ،ولي

وأن ّ
برسول الله أسوةّ ،
كل شيء هالك إالَّ وجه الله -تعالى -الذي
خلق الخلق بقدرته ،ويبعثهم فيعودونّ .
إن أبي خير منّي ،وأ ِّمي خير

ِّ
ثم
منّي ،وأخي خير منّي ،ولي
ولكل مسلم برسول الله  Pأسوةّ .
علي
قسمي ،ال تش ّقي َّ
فأبري َ
أوصاها :يا أختاه ،إنّي أقسمت عليك ّ
علي بالويل والثبور إذا أنا
علي ً
وجها ،وال تدعي َّ
جي ًبا ،وال تخمشي َّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

هلكت.

لــــمــــن شـــافـــهـــا الــمــظــلــوم
ّ

يـــا زيــنــب خـــاطـــري كــســرتــي
يـــخـــتـــي مـــــن أســـولـــفـــلـــك

جــــاوبــــهــــا بــــدمــــع هـــامـــي
نـــحـــل اعــظــامــي
وح ــك ــي ــك ّ
ال تــــبــــكــــيــــن قــــــدّ امــــــي

دمـــــع عــيــنــك عـــلـــي غــالــي

مـــن اشـــوفـــه يـــــذوب ّ
دللــــي

يـــخـــتـــي تــــجــــ ّلــــدي قــبــالــي

تــــراهــــا رويـــحـــتـــي راحــــت

وامــــــــــن الــــهــــضــــم خـــلـــصـــانـــه

المعزى هذه الليلة!
س ّيدي ،يا صاحب الزمان ،أنت
ّ

س ّيدي أنت الطالب بدم المقتول بكربال ،أنت المنصور على من
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اعتدى عليه وافترى!

متى تأتي أرض كربالء إلى قبر جدّ ك الحسين  ،Qفتس ّلم عليه،

ثم تستخرج الطفل الرضيع ،وترفعه وتنادي :ما ذنب هذا الرضيع
ّ
حتّى ذبح من الوريد إلى الوريد؟!

(لحن الفراق)
يبو صالح طالت الغيبة علينا

يبو صالح طالت الغيبة علينا

يــبــو صــالــح طــالــت الــغــيــبــة علينا
يمتى تظهر تاخذ بثار الوديعه

يمتىتظهروجدّ كالذبحوارضيعه

يمتى تظهر والــلــي نــايــم عالشريعه

بلى س ّيدي ،ذبحوا رضي َعه بين يديه ،وذلك يوم عاشوراء ،عندما

أقبل الحسين لوداع نسائه وعياله ،فجاءت الرباب بعبد الله الرضيع
محمد؛ فتحم ُله
إلى الحوراء زينب ،وهي تقول :هاكم رضي َعكم يا آل ّ
اصفر لونه من
الحوراء زينب إلى أبي عبد الله ليو ّدعه ،فينظر إليه وقد
ّ

وجف لبن أ ّمه!
شدّ ة الظمأ،
ّ

ال ــرب ــاب تــصــيــح يــا زيــنــب إذا عــنــدكــم لبن
شــــويف عــبــد اهلل قــبــايل صــايــر قــاطــه كفن
واهلل مــا ظنّيت يــا زيــنــب يـــدور ا ْبــنَــا الزمن
وي ــرك الــعــدوان بالرضعان تفجعنا بشباب
روحــي يـ ّـم حسني يا زينب أنــا ما اقــدر اروح
مــا احتمل يــا هاشم ّيه تزيد جلــروحــه اجــروح
بلكتي يشوفه أبــوه وتــرد إىل ولــيــدي الــروح
واألبـــو ّ
يتسل مــن عبد اهلل عــن فقد الشباب
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أخذه الحسين  ،Qومشى به إلى األعداء ،راف ًعا إ ّياه أمامهم،

يبق عندي
مناد ًيا :يا قوم ،قتلتم إخوتي ،قتلتم أهل بيتي وأنصاري ،لم َ

جف لبن أ ّمه!
سوى هذا الرضيع ،يا قوم اسقوه شربة من الماء ،فلقد ّ

يا قوم ،إن كنتم تخافون أن أشرب الماء ،فخذوه إليكم واسقوه أنتم!
فدعا يف القوم باهلل من خطب فظيع

ن ِّبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟!

عجلوا نحوي ٍ
بامء ُأ ْس ِق ِه هذا الغالم
ّ

فحشاه من أوام باضطراب وكالم

الحظوه فعليه شبه اهلــادي الشفيع

خصما لكم في النشأتين
ال يكن شافعكم ً

فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام

خر صري ًعا لليدين
وإذا بالطفل قد ّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

اختلف القوم فيما بينهم ،فالتفت عمر بن سعد إلى حرملة :ويحك
حرملة ،اقطع نزاع القوم (يعني ار ِم هذا الرضيع) .يقول حرملة:

سهما في كبد القوس ،نظرت إلى الرضيع ،أين أرميه؟
حكّمت ً

مقمط ،عمره ال يزيد على
في ّ
أي موضع من جسمه يرميه ،وهو ّ

ستّة أشهر!

يقول :وبينما أنا كذلك ،ه ّبت ريح فكشفت النقاب عن وجه

الرضيع ،وإذا برقبته تلمع على عضد أبيه الحسين؛ فرميته ،فذبحته من

الوريد إلى الوريد!

أعظم الله أجوركم! وكأنّي به يرفرف بين يدي أبيه كالطير المذبوح،
فلما
ساعد الله قلبك أبا عبد الله! فوضع الحسين ك ّفه تحت منحر الرضيعّ ،
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هون ما نزل بي أنّه بعينك يا رب!
امتألت د ًما ،رمى به نحو السماء ،وقالّ :

ثم جاء به إلى المخ ّيم ،استقبلته ابنته سكينة ،سألته عن أخيها،
ّ
ِ
مذبوحا من الوريد إلى الوريد!
أخاك
فقال لها :خذي
ً
صاح بصوت يا زينب تعالي اخــذي الطفل منّي

يــخــويــه مــصــاب عــبــد الــلــه هــد حيلي ونح ّلني
صــابــه حــرمــلــه بــســهــمــه م ــن عــنــده قــطــع ظـنّــي
لــــمــــن تــشــيــلــيــه
يــــا زيــــنــــب ّ

اســــهــــم بـــالـــبـــنّـــحـــر خــ ّلــيــه

ابـــهـــيـــده ويــــــاه ال تــوجــعــيــه
أريـــد بساعة المحشر أروايـــه

ال ّمـــــــــــــــــــــــي الــــــــــــزهــــــــــــره
طــلــعــت زيـــنـــب وصـــاحـــت

يـــا عــبــدالــلــه يـــا بــعــد الـــروح

عـــمـــة يــــا ذنـــــب جــانــي
يــــا ّ

ويــــــــر ّدك حـــرمـــلـــه مـــذبـــوح

تــعــالــه وشـــــوف حــــال أ ّمـــه

لـــــمـــــن عــــايــــنــــت حـــالـــه
ّ

تــشــمــه
ابــــنــــحــــره قــــامــــت
ّ

وصـــــــــارت لـــلـــحـــرم ل ـ ّـم ــه

جاءت زينب ،أخذت الرضيع ،وضعته تحت عباءتها ،أقبلت إلى
علي األكبر ُقتِل أم ال؟ قالتُ :قتِل .قالت:
الرباب ،قالت :ربابّ ،
القاسم ُقتِل أم ال؟ قالتُ :قتِل .رباب ،أين ال ّعباس؟
بالشر ،قالت :س ّيدتي ،هل أصاب ولدي شيء؟ قالت:
أحس قلبها
ّ
ّ

رباب ،هذا ولدك الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد!
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يــبــنــي ي ــا عــبــد الــلــه ي ــا غــالــي

بـــس هــــاي مـــا كــانــت ا ّبــالــي

يــالــكــنــت بــالــظــلــمــة تــالــي
أهــــز الــمــهــد والــمــهــد خــالــي
ّ

افتقدت زينب الرباب ليلة الحادي عشر ،فخرجت تبحث عنها،

سمعت أنينًا وبكا ًء ،فإذا بالرباب عند جسد الحسين ،والرضيع على
صدرها!

الــــربــــاب اتــصــيــح يـــا زيــنــب

عــــبــــد الـــــلـــــه أريــــــدنّــــــه

قــــالــــت بــــعــــد مـــــا يـــرجـــع

قـــــالـــــت بــــــس اشــــوفــــنّــــه

ولــيــدي وحـــن عــلــيــه صــدري

واريـــــــد الــــســــاع ارضـــعـــنّـــه

(لحن الفراق)

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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يا حبيبي نادتك روحي الشج ّية

يا حبيبي يبني قــوم اورد عل ّيه

يــا حبيبي يــالــرحــت مــن بين ايــد ّيــه

يا حبيبي ياللي طالت نومتك يــا حبيبي أر َد عــايــن بسمتك
يــا حبيبي ِو ّدي أســمــع ضحكتك
ِ
يس لِ َو ْحشتِي
ني لقدْ ُكن َْت األن َ
ُب ّ

وس ْلواي إِ ْذ يس ُطو ِمن الهم ِ
غاش ُم ْه
ِّ
ْ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

المجلس الثالث
القصيدة

َمــدَ ى ال ُع ْم ِر َل َأن َْسى َع ِقي َل َة َح ْيدَ ٍر

ِ
ِ
ـــرا َم َو َتـنْـ َثــنِــي
ت َ
ُـــــو ِّد ُع َأ ْهــلــي ـ َهــا الـــك َ
تَــ ُق ُ
ــول َلـــ ُه َيــا َلــ ْي ُــل ِر ْفــ ًقــا بِحالِنا

ِ
بِ ـ َـربِ ـ َ
ـاح َفــإِنَّــ ُه
ـصــبـ َ
ـك َل تُــ ْبــدي الـ َّ
َأطِ ـ ْـل ِيــا َر َع َ
ـــاك اهللُ َو ْق ـ َتـ َ
ـك إِ ْن َ ِتــدْ
ــاه ِ
ــــل لِـــــودا ِع الــ َّط ِ
َأطِ ْ
ـاتــا
حـ َ
ــرات ُ َ
َ َ
ح ـ ٍـد
ُــرى َس ِلي َل ُة َأ ْ َ
َأ َن ــا َز ْيــن ُ
َــب الــك ْ َ
وه ِ
ــذي ُج ُي ُ
ني ت ََراك ََم ْت
وش ال َّظالِ َ
ََ

ُيـ ِـريــدُ و َن َقت َْل ا ْب ِ
ــن النَّبِ ِّي َو َص ْح َب ُه
حل ِد َ
يث ِم ْن األَ َسى
َأ َطا َل ْت َم َع ا ّلليل ا َ
َف ـ َلـ ْـو َفـ ِـهـ َـم ا ّلليل الـ َبـ ِـهــيـ ُـم ك ََل َمها
ِ
ـس َو َي ـ ْعـ ِـر ُف َقدْ َر َها
َو َل ْــو َكــا َن َذا حـ ٍّ

ِ
ــت َوال ـ َقـ َـضــا ُء ُم َخ ِّي ُم
ــس ْ
َعــش ـ ِّي ـ َة َأ ْم َ
َم ـ َع ا ّلليل ِم ـ ْن َف ْــر ِط األَ َســى َت َت َك َّل ُم
َف َأن َْت بِنَا ِم ْن َش ْم ِ
س ُص ْب ِح َك َأ ْر َح ُم
ـاح بِـ ِـه َجـ ْيـ ُـش الـ َّـضـ َـا َلـ ِـة َي ْه ُج ُم
َصــبـ ٌ
ِ
ـجـ ُـم
ـجـ ِّـو َك َأ ْنـ ُ
َطـ ِـريـ ًقــا َو َل ت َْخ َفى لـ َ
َف ُص ْب ُح َك فِــيـ ِـه ِمـنْـ ُهـ ُـم ُي ـ ْهـ َـر ُق الــدَّ ُم
ـحـ َّـر ُم
َو َهــــذا ُحـ َـس ـ ْي ـ ٌن َو َّ
الـــز َمـــا ُن ُمـ َ

َع َل ْينا َف ـ َهـ ْـل َف َيما ُي ـ ِـري ــدُ و َن َت ْع َل ُم

َوإِن َ
َّــك تَــدْ ِري َمـ ْن ُح َس ْي ٌن َو َم ـ ْن ُه ُم
َالم ْز ِن َت ْه ِمي َوت َْس ُج ُم
َو َأ ْج َفانُها ك ُ
ِ
ـس َي ـ ْف ـ َهـ ُـم
ـــــر َّق َلــ َهــا َلــكــنَّــ ُه َلـ ـ ْي ـ َ
َل َ
َأجــــاب نِــدَ اهــا َلـ ِ
ـكـ ِ
ـن ا ّلليل َأ ْب ـ َكـ ُـم
َ
َ َ
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ُ َت ــاطِـ ـ ُبـ ـ ُه ِف َأ ْن ُيــطِــيـ َـل َظ ـ َـا َمــ ُه
ه َها لِ َل ْي ٍل َوا ّلليل َأ ْخ َــر ُس
َشك ْ
َت َ َّ

ـــت
َـــر َم ْ
َو َم َّ
ــــر َع ـ َل ـ ْيــهــا َو ْقـــتُـــ ُه َوت َ َّ

ِ
يب بِبِ ْع ِض ِه
َو َل َق ـ ْ
ـت ُم َصا ًبا َلـ ْـو ُأص َ
حلـ َـسـ ْ ِ
ـن بِ َع ْينِها
َل َقدْ َشـ َ
ـاهــدَ ْت َقت َْل ا ُ

َعـ َلـ ْيــهــا َو َمـــا لِ ـ َل ـ ْيـ ٍ
ـل ُأ ُذ ٌن َو َل َفـ ُـم

ـــؤا ُد ُم َك َّل ُم
ـب َح ـ ْيـ َـرى َوالـــ ُف َ
َو َز ْيــنَ ـ ُ
ِ
ـص ـ ْبـ ُـح َبــالـ َّـشـ ِّـر ُم ْف َع ُم
َد َقــائــ ُقــ ُه َوالـ ُّ
الش ِام ِ
ــم الـ َّـر َو ِاســي َّ
خات ُي َهدَّ ُم
َأ َش ُّ
الز ِ
مان َو َأ ْع َظ ُم
َو َهـ ْـل ِمنْ ُه َأ َد َهــى فِي َّ

(شعبي)

ِّ
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يــبــنــي يــعــبــد الـــلـــه يــغــالــي

انـــا بــربــاك ســاهــرت الليالي

يــالــكــنــت بــالــظــلــمــة تــالــي

عقبك غــدت وحــشــه الليالي

خــذت سلوتي وظليت اسالي

ودورن عن يميني وعن شمالي

انـــا بــس هـــاي مــا كــنــت ابــالــي

أهــــز بــالــمــهــد والــمــهــد خالي
ّ

(أبو ّ
ذية)

ِ
ِ
ـي
ـصـ ْ
مآتم لــلــحـ ِـز ْن ن ـنْـ ُ
ـب َو َن ـ ْبــنـ ْ
ِ
الـــطِ ِ
ـــف ْ
ــمــونــه
ـــل عــــــا َد ْه ِيــفــ ْط ُ

ابس ْه َمه ونبني
ِر َمــانــي َح ْرملة َ
وانا بني ان ِْف َطم يا ناس بِسهام ِ
المن َّية
ْ ْ َ
ْ

المصيبة

السالم على
ورد في زيارة الناحية المنسوبة لإلمام
ّ
المهدي |ّ :

المتشحط د ًما ،والمص ِّعد بدمه إلى
المرمي الصريع،
عبد الله الرضيع،
ّ
ّ
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السماء ،المذبوح بالسهم في حجر أبيه .وفي الخبر أن الحوراء O

جاءت به إلى أخيها الحسين  Qتحمله فدفعته إليه وهي باكية،
وقالت :أخي خذ طفلك .قيل :فجعله في حجره يق ّبله ،ويقول:
ثم أتى به
ُبعدً ا لهؤالء القوم إذا كان جدّ ك المصطفى  Pخصمهمّ .
نحو القوم يطلب له الماء ً
قائل :يا قوم ،قد قتلتم إخوتي ،وأوالدي
وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل ،وهو يتلظى ً
عطشا من غير ذنب أتاه

إليكم ،فاسقوه شربة من الماء .فاختلف العسكر فيما بينهم ،فمنهم من

قال :إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل؟ ومنهم من قال :اقتلوه
وال تبقوا ألهل هذا البيت باقية.

لما رأى ابن سعد ذلك ،صاح بحرملة :ويلك حرملة! اقطع نزاع
ّ
القوم ،سأله حرملة :فما أصنع؟ قال :ار ِم الطفل بسهم .قال حرملة:
فرأيت رقبته تلمع على عضد أبيه الحسين ،فرميت الطفل بسهمي،
أحس الطفل الرضيع بحرارة
فلما
ّ
فذبحته من الوريد إلى الوريدّ .
السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه ،وجعل يرفرف كالطير
المذبوح ،فمأل الحسين  Qك ّفه من دمه ،ورمى به نحو السماء
ً
اللهم ،ال يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح.
قائل:
ّ
نــظــر طفله ورقــبــتــه شــلــون مالت

يبويه من السهم روحــك اشقالت

حـــ َّن ودمــعــتــه مــن الــعــيــن سالت

ذبــح وعــطــش بــويــه ذقــت االثنين

لما رمى الحسين  Qدم رضيعه المذبوح
يقول أرباب المقاتلّ :
هون ما نزل بي أنّه
نحو السماء ما سقطت منه قطرة ،وقال َّ :Q
رب ،إن كنت حبست عنّا النّصر من السماء فاجعل ذلك
بعين الله .يا ّ
لما هو خير منه ،وانتقم لنا من هؤالء الظالمين.
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ثم جاء به إلى المخ ّيم ،فاستقبلته ابنته سكينة قائل ًة :أبه يا حسين،
ّ
لع ّلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببق ّيته؟ فقال الحسين  :Qبن ّية خذي
مذبوحا من الوريد إلى الوريد؛ فصاحت :واأخاه! واعبد الله!
أخاك
ً
(مجردات)
يــبــويــه الــطــفــل لــلــمــاي أخــذتــه

ابــســهــم الــعــدى مــذبــوح جبته

يــبــويــه الــطــفــل عــنــي َدغ ـ ّطــيــه

مــا لــي قلب بالعين اصــد ليه

شنهو الــذنــب خــويــه لعملته
اش ــوف ــه ذبــيــح ومـــــا ّد رجليه

والـــمـــاي حــاضــر مـــا شــربــتــه
ه ــذا الــخــفــت م ـنّــه طــحــت ب ّيه

ِّ
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ثم جاءت إليه أ ّمــه ،فرأته والسهم مشكوك في نحره ،صاحت
ّ
واولداه:
يـــا مــــاء عــيــنــي وحـــيـــاة قلبي
رجوت أن تكون لي نِعم خلف

وسلوة لي عن مصابي بالسلف

ّ
لــــــذة ال ــن ــوم
بـــعـــدك لـــحـــرم

واصــبــغ يعقلي ســود الــهــدوم

ر ّدوك يــبــنــي بــســهــم مفطوم

مـــن لــبــائــي وعــظــيــم كــربــي

يــلــرحــت عــن الــمــاي مــحــروم

وابــــكــــي عــلــيــك بــقــلــب مـــالـــوم

أعظم الله أجوركم ،هذه ليلة األحزان ،ليلة الوداع ،ليلة األنين،

ليلة الدموع!
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في مثل هذه الليلة خرج س ّيد الشهداء  Qيتف ّقد بعض التالع،

وقيل إنّه كان يقتلع األشــواك والحجارة من طريق المخ ّيم لعلمه

بفرار النساء واألطفال في يوم العاشر ،يقول نافع بن هالل :فخرجت
خلف اإلمام  Qخو ًفا عليه من أن يغدر به أحد األعداء ،فبينما هو
إلي ،وقال :من هذا؟ قلت :س ّيدي ،أنا نافع .قال :يا
كذلك ،إذ التفت َّ
قلت :س ّيدي ،أزعجني
نافع ،ما الذي أخرجك في مثل هذه الساعة؟ ُ
خرجت أتف ّقد
خروجك إلى معسكر هذا الطاغية .فقال لي :يا نافع،
ُ

بعض التالع ،لع ّلها تكون مكمنًا لهؤالء القوم يوم تغيرون ويغيرون،
ثم قال لي :يا نافع ،أال تسلك بين هذين الجبلين فتنجو بنفسك؟
ّ
يقول :فوقعت على قدميه أق ّبلهما ،وأقول :س ّيديّ ،
إن فرسي بألف
وسيفي بألف ،فوالله ال أفارقك حتّى َّ
يكل فرسي عن جري ،وسيفي

عن فري.

ثم رجعنا إلى المخ ّيم ،فدخل الحسين  Qإلى خيمة أخته
ّ

زينب ،Oفوقفت أنتظره بباب الخيمة ،فسمعته يحدّ ثها ،فما لثبت
أن بكت وصاحت :واأخاه! واحسيناه! أخيَ ،أو ُأشاهد مصرعك،

تعزي بعزاء
أخي زينب ّ
وأبتلى بهذه المذاعير من النسوة؟! فقالّ :
ّ
اللهّ ،
ولكل
إن أهل األرض يموتون وأهل السماء ال يب َقون ،ولي
ثم أوصاها بوصايا ،فقالت له
مؤمن ومؤمنة برسول الله أسوة حسنةّ ،

زينب :Oأخي أبا عبد الله ،هل استعلمت من أصحابك ن ّياتهم؟
فقال :إي والله ،بلوتهم ...فما وجدت فيهم ّإل األشوس األقعس ،

يستأنسون بالمن ّية دوني.

األسدي شيخ األنصار،
يقول نافع :فجئت إلى حبيب بن مظاهر
ّ

وأخبرته الخبر ،فقام حبيب ونادى :يا ليوث الكريهة ويا ضراغمة
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الهيجاء ،فتطالع القوم من مضاربهم يتقدّ مهم قمر العشيرة أبو الفضل
الع ّباس ً Q
قائل :ما تريد يا بن أبي مظاهر؟ لمثل هذا اليوم ا ّدخرني
والدي أمير المؤمنين  ،Qفقال حبيب :ارجعوا يا بني هاشم ،ال

سهرت عيونكم وإنّما حاجتي مع األنصار .معي معي ،خلفي خلفي،
حتّى اهدّ َئ من روع بنات رسول الله.

فأقبلوا حتّى وقفوا بإزاء خيمة العقيلة زينب ،وصاحوا :السالم

عزنا! السالم عليك ّن يا فخرنا! السالم عليك ّن يا بنات رسول
عليك َّن يا ّ
الله! هذه أسنّة غلمانكم ،آلوا أن ال ُيركزوها ّإل في صدور أعدائكم،
وهذه سيوف فتيانكم ،آلوا ّأل يغمدوها ّإل في نحور من أراد السوء

ِّ
ّ
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بكم.

التفت الحسين

Q

إلــى زينب ،Oوقــال :أخ ّيه زينب

ك ّلميهم ،فوقفت الحوراء زينب على باب خيمتها ،وهي ملتحفة بأزار
أ ّمها فاطمة ،ونادت :أنسبوني من أنا ...أنا ابنة الضارب بالسيفين ...أنا
علي  ،Qحاموا عنّا
ابنة الطاعن بالرمحين ...أنا ابنة أمير المؤمنين ّ

يا محيي الليل بالعبادة.

نفوسنا لكم الوقاء،
فضجوا بالبكاء والنحيب وقالوا :يا س ّيدتنا،
ّ
ُ

أرواحنا لكم الفدا.
ُ

ْ
تــــــــــدرون بِــــ َّيــــه هــاشــمــيــة
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ِ
الغاضرية
أنــا امــنــيـ ْن إِ َج ـ ْتــنــي
گــبــل تِ ِ
ٍ
ـــر ْحـــ ُل ْ
ـــون
وصـــــوا بــنــا
ُّ

ِ
ـب َعل َّيه
ـص ـ َعـ ْ
ِچ ـ ْلـ َـم ـ ْة عَــــدُ و تـ ْ
ِ
ــع ِمـــ ْن بين إ َد َّيـــه
ِر ْحــ ُت ــوا َجــم ْ
ِ
ومـــ ْن َگ ـ ْبـ ٍ
ـل عــالـ َغـ ْبــرة تِنَامون

ِ
نــــور ال ـ ْعــيــون
يــحــســيــن ْانـــتَـــه

ِ
األه ْ
ـــل ِكـ ْلـ ُـهــم يغيبون
َم ِش ْفنا

حــرمــه ِ
وغـ ِـريــبــه ال تِ ِگ ْطعون
ُ ْ َ
وعــ ِّن الــوط ـ ْن ِك ْلهم ِي ِشيلون

محرم،
أقول :س ّيدي يا حسين ،لقد جاء أصحابك ليلة العاشر من ّ

وطمأنوا زينب والنساء ،وهدّ ؤوا من روعهن ،أقول :س ّيدي ،ما حاله ّن
يوم عاشوراء ،وأنصارك يتسابقون إلى المن ّية ،حتّى قتلوا بأجمعهم؟!
يــا اهـــل الــشــيــم هـــذا محلكم

شنهو الــعــذر يــا كـــرام منكم

لــلــمــعــركــة نـــدّ خـــر هممكم

تـــخـــ ّلـــون بـــالـــذ ّلـــة حــرمــكــم

س ّيدي ما حال أختك زينب ،وقد سقطت على رمضاء كربالء
ييق لهام محا ٍم وال كفيل! وقد هجم العدا على مخ ّيمكم،
صري ًعا ،ولم َ
والنساء واأليتام تهيم على وجوهها في البيداء! ت ِ
ُمسك هذا فيفلت
ذاك ،تُسكت هذي فتبكي تلك!
عمي
هـــذا يــقــول عـ ّـمــه ويـــن ّ

وهــاي تقول فارقني ابــن ا ّمــي

طــحــت يــحــســيــن بــالــحــومــة

وخــيــمــتــنــا عـــمـــدهـــا طـــاح

عـــمـــر مــــا فـــارقـــيـــتـــك بــيــه

تـــذكـــر يــــوم واحـــنـــا صــغــار

عــقــبــك ال هــنــالــي الــعــيــش

مـــن حــضــن أمــــي الـــزهـــراء

عـــيـــنـــي تـــبـــحـــر ب ــوج ــه ــك

وال عـــــاد الـــقـــلـــب يـــرتـــاح
لــــجــــوانــــح حـــيـــد الــــكــــرار

وألــــهــــج بـــيـــك لـــيـــل انـــهـــار
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أحـــــســـــك مــــــاي بــعــيــونــي
ّ

وأحــــســــك بــالــقــلــب ســبــاح
ّ

تـــجـــمـــعـــنـــا عــــلــــى نــــــورك

نـــــنـــــام ونــــقــــعــــد بــظــلــهــا

يـــــا مـــصـــبـــاحـــنـــا بـــا ّلـــلـــيـــل

قــضــت واهـــلـــي قــضــو كلهم
أون وايـــتـــامـــكـــم و ّيــــــاي

يـــــا خـــيـــمـــة هــــلــــي كــلــهــا
عـــقـــبـــك فـــــاقـــــدة وولــــهــــه

تـــــون والــــــــدار كــلــهــا نــيــاح

ّ
قالوا :جاءت إلى ّ
الزينبي)،
(التل
التل المشرف على المعركة
ّ

كنت ح ًّيا فأدركنا،
صاحت :يابن أ ّمي يا حسين! نور عيني يا حسين! إن َ
فهذه الخيل قد هجمت علينا ،وإن كنت ميتًا فأمرنا وأمرك إلى الله!
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(لحن الفراق)
مالي غيرك يا حبيب أ ّمي الزك ّيه

مالي غيرك يالكنت خيمة عل ّيه

مالي غيرك يا ذبيح الغاضر ّيه

مالي غيرك يا طريح على الوط ّيه

َأ ُح َس ْي ُن َه ْل َوا َفـ َ
ـاك َجــدُّ َك َز ِائـ ًـرا

ـوع الـ َـوتِــيـ ِ
َو َر َ
ـن ُم َع َّف ًرا
آك َمـ ْقـ ُطـ َ

مــالــي غــيــرك يــا دمــع عيني الجر ّيه

مالي غيرك خويه راح امشي سب ّيه

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
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المجلس الرابع
القصيدة
ه ُ
ُ
ـــل
زلــــت
مــا
ُ
اســــأل واملـــدامـــ ُع ُ َّ
ٍ
ُّ
دهــــت َ
ْــــك بــكــربــا
وأقــــــل نــائــبــة َ
َ
ـت ِم ـ َن البِال
َلْـ ِـفــي
حـ ْلـ َ
عليك فقد َ َ

بعض َأســاك ُق ِّس َم يف الورى
لو أ َّن َ
ــــت سبعينًا مـ َـضــوا حلتوفِهم
و َّد ْع َ
وتذب عنْهم ما استطع َت ِمن ِ
العدَ ى
َ
ْ
ُ ُّ ُ
ِ
األحـــ َّبـــ ُة ك ُّلهم
حــتــى إذا ُص َع
ـــراك بِ ِ
ــوك طِ ـ ْفـ ًـا ال ِح َ
َأ ْعــ َط َ
ــه و َقــدْ
ِ
َ
فــأ َخ ْ
الــزاكــي إىل
ــج ِــرك َّ
ــذتَــه يف ح ْ
عــــل الــــعــــدو إذا رآه ي ِ
َّ
ــغــيــ ُثــ ُه
ُ ُ
َّ
الصغري من األَذى
تَدعو عسى ين ُْجو
ُ
لــك ـنَّــهــم َخ َ
ـــذلـــوا أمــانــيــهــا َفــ َقــدْ
ِ
احلــســن ب ـ ِـه ك ََــا
َقـــدْ َأ ْثــكَــلــوا ُأ َّم
أيـــمـــوت َظ ـ ْـم ــآ ًن ــا حــفــيــدُ حمـ َّـمـ ٍـد
ُ

ِ
ِ
فـــؤاد َك أ ْثـ َقـ ُـل
الخطوب على
أي
ُّ
األشـــم ُيــزلـ ُ
ُ
ـزل
الجبل
ِمــ ْن َم ِّسها
ُّ
ِ
وم ـ َن األَســى ما ال ُي ُ
طاق و ُي ْح َم ُل

ألَبــا َدهــم َج َــز ًعــا كــذلــك َيـ ْفــعـ ُـل..
َ
وذاك تُــقــ ِّبــل
هـــــذا تـــعـــانِـــ ُقـــه
ْـــت َأص ـ ُ
ـدق َم ـ ْن َي ـ ِـذ ُّب و َأ ْن ـ َبـ ُـل
وألَن َ
ــيــت وحــــدَ َك بينَهم َتـ َتــنـ َّقـ ُـل
و َب ِــق َ
ِ
المنْ َه ُل...
َأ ْر َدى بِــه َع َط ٌش و َع َّــز َ
ِ
نهر ال ـ ُفــرات و َدمـــ ُع عينِك َي ْه ِم ُل
ْــت َخ ـ ْل ـ َفـ َ ِ
ـوسـ ُـل
َوتــرك َ
ـك طـ ْفــلـ ًة َتـ َتـ َّ
ِ
َــر َح ُــل
لــيــكــو َن مــؤنـ َـســهــا إذا مــا ت ْ
غير بِ َس ْهم َغ ــدْ ٍر َحـ ْـر َمـ ُـل
بــح َّ
َذ َ
الص َ
ِمـــ ْن َقــبـ ُـل أســيــا ٌد لــ ُه َقـــدْ َأ َث ـ َكــلــوا
ِ
القصور ُيــدَ َّلـ ُـل ؟
وحفيدُ ِه ٍند في
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(شعبي)
مــا تغمض اجــفــون العني مــا تنشف مدامعها

اتــودعــك عيلتك حيــســن هليله واتــودعــهــا
ليلة وتــرهــب مــن اخلــوف ليلة عتب ها ّلليله
صـــارت ليلة الــتــوديــع بــن احــســن والعيله

ليلة اوبيها علم امل ــوت عــن بــاجــر وتفصيله

حيــســن الــدهــر يــا حــيــف لــعــيــالــك يض ّيعها

صــاح احــســن يزينب او عينه هتمل الدمعه

أم ــر اهلل نكتب ه ــذا علينه وواجــــب انتبعه

ابصيوانك تشب النار باجر واخوتك رصعه
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صربي القلب علشوكات تگله اصرب وجيزعها

عليك املصطفى وحيدر خيويه وكرس ضلع امك

صــدق باجر عــى الــغــره ذبيح وينهدر دمك

وصــدق باچر يوالينه هياجم خصمك اخيمك

انــده ونــخــويت مــن الــنــاس مــا واحــد اليسمعها

من عمرك بعد ساعات ظلت خويه حاكيني

دون ــك يــا ضــوه عــيــوين يــريــت امل ــوت يرديني

وغــريــبــه الـــــدار حم ــت ــاره بــالــطــف ال ختليني

رضعها
واشــلــون العطش بــاجــر منه امل ــوت ّ

المصيبة
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الله الرضيعِ ،
خذ ابنَه عبدَ ِ
ِ
ليسق َيه
قلب
َ
الحسين َ ،Qأ َ ُ
ساعدَ الل ُه َ
ِ
ِ
الوريد إلى الوريد.
سهما َذ َبحوه م َن
شر َب ًة م َن الماء ...فرماه القو ُم ً

(لحن الخضيب)
ِ
ِ
اص َطكَّت ْسنُونَه
هذا ِرضيعي م ِن ال ّظام ْ
وعتي ِ
يا ُل ِ
ارت ْعيونه
لذاك الطِ ِف ْل ِم ْن َغ ْ
من ال َظام ِ
ِيب ِ
ست ْش َفافه ِ
ف ُلونه
ومن ِْك ِس ْ
ْ

والقايس صـ َّـو ِب ْعليه س ْه ِم ا َملنونة
نادى احل ِسي ب ُل ِ
وعتَه وا ْبنَه ِيدُّ ونه
ْ ْ ْ
ِ
وتـــذرف ْعيونَه
للسام
ِرمــى بــد َّمــه َّ

من الع َط ْش َغ ِ
ارت ْعيونه
ما تْعاينُونَه ِ َ
وان ِْف َطر َكبدَ ه يا ويلي ِ
ف ُلونه
وانخ َط ْ
ْ

من ِ
ِ
ابوه ِ
الخيم لل ُقوم ِي ْس ُقونه
خ َذه ُ
الس َهمهذا الطِ ِف ْل ال َم ْق َصدْ ِي ِذ ْبحونه
ْ
وصاب َّ
ِ
ِ ِ
همومه
َك ْله د َما ك َّله مصاب وزا َدت ُ
دم ِع المصاب ِ
بلوعتَه ِك ْل ُهم ِي َو ْد ُعونه
ُ

تخاطب رضي َعها:
قلب أ ِّمه! كأنّي بها
ُ
أما أ ُّمه الرباب ،ساعدَ الل ُه َ
ـت ع ـ ِّن الـ َـمــاي َم ْحروم
يــا ْلـ ِـر ِحـ ْ

ابس ِهم َم ْفطوم
(آه) ر ُّدوك يبني َ
ِ
ـــــذ ِ
ِ
َبـــ ْعـــدَ ك ل ــح ـ ِّـر ْم َل َّ
واص ـ َبـ ْ
الهدُ وم
ت ال ـنُّــوم
ـغ َي َع ْگلي ُســود ْ
ْ
ِ
وابــــكــــي ِ
عــلــيــك ْبـــ َقـــ ُلـــب َم ــآل ــوم

لقد است َطاع اإلمام الحسين  Qأن ين ِّقي مسيرته ِ
الرائدَ َة ِم ْن ِّ
كل
ُ
َ
ُ َ
ُ
يبق معه إال الم ِ
ِ
خلصون الواعون
أصحاب المطام ِع والمصالح ،ولم َ َ
ُ
ِ
ِ
ُ
حيث لم ُيغ ِّيروا
المواقف،
الصفحات و َأ ْب َي َن
أروع
الذين َس َّطروا
َ
مواق َفهم ،ولم َيتركوا إما َمهم ،ولم َيستسلموا ألعدائهم .وكانت
ِ
عملية ٍ
ِ
طريق ِه إلى كربالء
تنقية قا َم بها اإلما ُم الحسين  Qفي
أكبر
ُ
ِ
حينَما َأخبر الناس بنبأِ
استشهاد مسل ِم ِ
ٍ
تفر َق
بن
َ
عقيل  ،Qحين َّ
َ
ً
رجوا َم َع ُه ِم ْن مك َة
الناس عنه يمينًا
وشمال ،ولم َ
يبق معه إال الذين َخ ُ
ُ
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ُ
فالتأثيرات ِم ْن ِذكْر
التحق به في الطريق.
والقليل ممن
المكرمة،
َ
ُ
َّ
ِ
ِ
أصحاب الم َطامع ،فكانوا
واله َل ِع على
تقع
موقع الفز ِع َ
َ
الموت كانت ُ
ِ
الموت
الحسيني ،في حين أن استمراري َة ِذك ِْر
ْب
الرك َ
ّ
َيهر ُبون و َيتركون َّ
والشهادة وال َقتْل كانت ت ِ
ِ
ِْ
ُحد ُ
الواعين،
نتائج مغاير ًة في
المخلصي َن َ
ث َ
ِ ِِ
ّ
ح َص َّ ُ
الل َّال َ
ِ
ِ
ِين َء َام ُنواْ﴾.
الحسين
أنصار
في
وأهل بيتهَ ﴿ ،و ِلُ َم ِ

ِ
لهذا َ
وجوههم إشرا ًقا ،ومواق ُفهم
الحسين َتــزدا ُد
أصحاب
كان
ُ
ُ
َ
وأحاط بِ ِه ُم
الخوف،
بهم
ُ
رسالي ًة ،وثباتُهم ُأسطور َّيةُ ،ك َّل َما َأ َحدَ َق ُ

ِّ
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وأيموقف
المواجهة .وكان لهؤالء األبطال
منه ُم
العدو،
ٌ
ْ
ُّ
َ
واقتربت ُ
ُ
موقف ِ
ٍ
عاشورا َء ،إذ َّ
هذ ِه الليلة -ليل َة ُ
إن اإلما َم الحسي َن َخ َط ُبهم حينَما
قائلُ :أثني على ِ
أن َج َم َع ُهم ً
َج َّن ظال ُم هذه الليلة ،بعد ْ
الله أحس َن
ِ
الثناء ،و َأحمدَ ه على الس ِ
الله َّم إنِّي أحمدُ ك على ْ
أن
راء
َّ
والضراءُ .
َ ُ
َّ

وجعلت لنا أسما ًعا
بالنبوة ،وع َّلمتنا القرآن ،وف َّقهتنا في الدين،
أكر ْمتَنا
َ
ّ
وأبصارا ِ
أعلم
وأفئدة ،ولم تجع ْلنا من المشركين .أ َّما بعد ،فإني ال
ُ
ً
أهل ٍ
خيرا من أصحابي ،وال َ
بيت َأ َّبر وال َأ ْو َص َل من
أصحا ًبا َأ ْولى وال ً
ِ
ُ
رسول الله
أهل بيتي ،فجزاكُم الله عنِّي جمي ًعا .وقد َأخ َبرني جدّ ي
ِ
 Pبأنَّي ُ
سأ َس ُ
أرضا ُيقال لهاَ :ع ُمورا وكَربالء،
اق إلى
العراقَ ،فأ ِنز ُل ً
ِ
وفيها ُأ ْس ْ
الموعد.
تش َهدُ  ،وقد َق ُر َب
ِ
ِ
ْت لكم،
َأل وإنَّي أظ ُّن يو َمنا ِم ْن هؤالء األعداء غدً ا ،وإنّي َقدْ َأ ِذن ُ
ِ
فانطلقوا جمي ًعا في ٍّ
حل ،ليس عليكم منِّي ِذمــا ٌم ،وهذا ا ّلليل قد
رجل منكم ِ
َغ ِشيكُم فات ِ
رجل من ِ
ٍ
ٍ
ّخذوه َج َم ًل ،و ْل ُ
أهل
بيد
يأخ ْذ ك ُُّل
َ
ِ
ِ
ومدائنِكمَّ ،
فإن
سوادكم
وتفرقوا في
بيتيَ ،
خيراَّ ،
فجزاكُم الله جمي ًعا ً

القوم إنما ي ِ
ِ
طلبوني ولو أصابوني َ
طلب غيري!.
لذ ِهلوا عن
َ
َ
قال له إخوتُه وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء ِ
عبد الله ِ
بن جعفر :لِ َم ُ
نفعل
ُ
ِ
ذلك؟ لنب َقى بعدَ ك ،ال أرانا الل ُه َ
اس
ذلك أبدً ا .بد َأهم بهذا
القول الع ّب ُ
ٍ
عقيل
ب ُن علي  Qوتَا َب َع ُه الهاشميون ،والت َف َت الحسي ُن إلى بني
سلم ،اذهبوا ،قد ِ
وقال :حسبكُم من ال َقت ِْل م ِ
ْت لكم .فقالوا :إ ًذا ما
أذن ُ
ُ
ُ
الناس ،وما ُ
ُ
َ
شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتِنا
نقول لهم؟ إنَّا تَركْنا
يقول
ُ
ٍ
ٍ
بسيف،
نضرب
برمح ولم
ولم َن ْطع ْن
ْ
خير األعمام ،ولم نر ِم بسه ٍم َ
َ
ِ
ِ
وال نَدري ما َصنَعوا .ال والله ،ال ُ
نفعل ذلك ،ولك ْن َن ْفديك بأن ُفسنا
نقاتل َم َعك حتى ن َِر َد ِ
وأموالِنا و َأ ْهليناُ ،
َ
العيش بعدَ ك.
مور َدك .ق َّبح الل ُه
عوس َج َة (رضوان الله
دور األنصار ،فقال
مسلم ب ُن َ
ُ
جاء بعد ذلك ُ
الله في ِ
أداء ح ِّقك؟ أما ِ
عليه)َ :أنحن ن ُْخ ِلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى ِ
والله
ُ
ُ
صدورهم برمحي ،و َأ ْض ِرب بسيفي ما ثبت ِ
ِ
قائ ُم ُه
ال ُأفار ُقك حتى َأ ْط َع َن في
َ
بالحج ِ
بيدي .ولو لم يكن معي سالح أقات ُلهم به لقذفتُهم ِ
أموت
ارة حتى
َ
َ
ٌ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ثم َ
قال سعيدُ ب ُن عبد الله الحنفي :والله ،ال ن َُخ ِّل َ
يعلم الل ُه
يك حتى َ
معكّ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ثم ُأحيا
أن قدْ حف ْظنا َغيب َة رسوله  Pفيكَ .أ َما والله ،لو عل ْم ُت أني ُأقتل ّ
مرةً ،لما فارقتُك حتى ألقى
ثم ُأ ْذ َرىُ ،يف َع ُل بي ذلك سبعين ّ
حر ُق ح ًيا ّ
َأم ُأ َ
ِح ِ
وكيف ال ُ
أفعل ذلك ،وإنَّما هي َق ْت َل ٌة واحدةٌُ ،ث ّم هي الكرام ُة
مامي دونك.
َ
تلت ،ثم
زهير ب ُن ال َقين :والله ،وددت أني ُق ُ
التي ال انقضا َء لها!! وقال ُ
عز ّوجل -يدفع
تلت ،حتى ُأقت ََل كذا َ
ُشرت ،ثم ُق ُ
ن ُ
ألف مرة ،وأن الله ّ
القتل عن ِ
ِ
أنفس هؤالء الفتيان من ِ
بذلك ِ
أهل بيتك! ثم تك ّلم
نفسك ،وعن
خيرا.
بعضاَّ ،
بعضه ً
باقي األصحاب بما يشب ُه ُ
فجزاهم الحسين ً
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هكذا أوضحت المقاالت عن عمق اإليمان ،ووضــوح الرؤية

عميق
األشاوس
وثبات الموقف .وجاء يوم عاشوراء ليجدَ أولئك
َ
ُ

ذلك الوعي والثبات.

ـت لــلـ َـذ ِّب عــنـ ُه ِع ْصب ٌة
وتــنــادبـ ْ
م ـن ينتدْ بهم لِلك َِر ِ
يهة َينْت َِد ْب
َ ْ َ ُ

ِ
عاه ُم
َخ ُّفوا لداعي
الحرب حي َن َد ُ
ُأسدٌ ِ
قد اتَّخذوا الصوار َم ِحلي ًة
ُ
ٍ
وجدُ وا الردى من ِ
دون ِ
محمد
آل
َ
َّ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
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ِ
المعالي َأ ْش ُي ًبا َ
وشبابا
ور ُثـــوا َ

راغم ُة األُسـ ِ
ِ
ِ
ـود ِغ َضابا
منْهم َض َ
ور ُث ــوا بِعر ِ
ِ
صة كربال َء ِه َضابا
َْ
وتَسربلوا َحـ َلـ َـق الـــدُّ رو ِع ثِيابا
ـم الحيا َة عذابا
َعـ ْـذ ًبــا و َب ـ ْعــدَ ُهـ ُ

تفر َغ أصحاب الحسين  Qهذه الليلة ليعدّ وا للمواجهة يوم
َّ

ٍ
ثم لينقطعوا إلى الله -تعالى -قيا ًما وقعو ًدا ،ركو ًعا وسجو ًدا .ذكر
غدّ ،
أن اثنين وثالثين ً
الس ّيد ابن طاووس ،في اللهوفّ ،
رجل عبروا من
معسكر ِ
عمر بن سعد إلى معسكر الحسين  Qتلك الليلة ،وبقوا
معه حتى نالوا الشهادة .أ ّما الحسين  ،Qفقد قضى بعض هذه الليلة
في تف ّقد التال ِع ومواق ِع األرض التي تحيط بالمخ َّيم ،ووضع خ ّطة
ٍ
خندق حول الخيام التي أمر بتقريبها ،وسدَّ الفرا َغ
الحرب ،وأمر بحفر

شطرا من هذه الليلة في انقطا ٍع إلى الله -تعالى،-
بينها .كما قضى
ً
تالو ًة لكتابه ،وذكرا آلالئه ،وصال ًة ِ
لقدسه -تبارك وتعالى .-وكان قد
ً
عصر يو ِم التاسعّ :
إن الله -تعالى -يعلم
لما أرادوا الحرب
َ
قال للقوم ّ

أحب الصال َة له ،وتالو َة القرآن ،وكثر َة االستغفار .بينما قضى
أنّي
ُّ
ِ
ِ
توديعهم
األخيرة هذه مع أهله وعياله ،في
اآلخر من ليلته
الشطر
َ
َ

ِ
ِ
ِ
ورحلة السبي الطويلة
ومواجهة المصائب
لتحم ِل الرزايا
وإعدادهم
ُّ

التي هي بانتظارهم.

ُروي عن اإلما ِم ِ
لجالس في تلك
زين العابدين  Qأنّه قال :إنّي
ٌ
تمر ُضني ،إذ
العشية التي ُقتل أبي في صبيحتها ،وعندي عمتي
ُ
زينب ِّ
ٍ
خباء له ،وعنده جون مولى أبي ذر ،وهو يعالج سي َفه
اعتزل أبي في
ويصلحه ،وأبي يقول:
ُ

ِ
ف َل َ
خليل
ـــك ِمـــ ْن
ــــر ُأ ٍّ
َيــا َد ْه ُ
مــن ص ـ ِ
ـب َو َطـــالِ ٍ
ـاح ـ ٍ
ـــب ِ
قتيل
َ

ِ
ِ
َــم َل َ
واألصيل
ــر ِاق
ــك
بــاإل ْش َ
ك ْ

ِ
بالبديل
َــع
ـــر الَ َيــ ْقــن ُ
والـــدَّ ْه ُ
ِ
َوك ُّ
حـــي َســـالِ ٌ
ـــك سبيلي
ُـــــل
الجليل
ـــــر إلـــى
ٍّ
َوإنّـــمـــا األَ ْم ُ
أقـــــرب الـــوعـــدَ ِمــــ َن الــرحــيـ ِ
ـل
مـــا
َ

فعرفت ما أراد ،فخنقتْني
فأعادها أبي مرتين أو ثال ًثا حتى فهمتها،
ُ
وعلمت ّ
أن البالء قد نزل!
ولزمت السكوت،
فرددت دمعتي
العبرةُ،
ُ
ُ
ُ

زينب  ،Oفإنّها لما سم َعت ما سمعت ،لم تملك
عمتي
ُ
وأ ّما ّ
تجر أذيا َلها وهي حاسرةٌ ،حتى انتهت إليه وهي
نفسها دون أن وثبت ّ

ماتت أمي فاطمة،
تنادي :واثكاله! ليت
الموت أعدمني الحياة ،اليوم ْ
ُ
َ
وثمال الباقين! فنظر
وأبي علي ،وأخي الحسن ،يا خليف َة الماضين
إليها الحسين  Qنظر ٍ
رأفة ور ّق ٍة وقال:يا أخ ّية ،ال يذهب ّن بحلمك
َ
ُ
الشيطان .قالت :بأبي أنت وأمي ،أستُقتل؟! نفسي فداك! فر َّد الحسين
ِ
رسول
وترقرقت عينا ُه بالدموع ،فقالت :ر ّدنا إلى حر ِم جدِّ نا
غص َت ُه
ْ
ّ
هيهات ،لو تُرك القطا ً
ليل لغفا ونام! فقالت :واويلتاه!
الله؛ فقال:
َ
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أقرح لقلبي وأشدُّ على نفسي!
أفتغتصب نفسك اغتصا ًبا؟ فذلك
ُ
ِ
بعزاء الله ،واعلمي أن َ
أهل
وتعزي
فقال لها الحسين :أخ ّية ،اتّقي اللهَّ ،
األرض يموتون ،وأن أهل السماء ال يب َقون.
صــاحــت يــا بـــدر عــزنــه وســعــدنــه

يــا خــويــه مــن تـــروح شيظل عدنه

يــا خــويــه للمدينة إســـدر وردن ــه

گبل مــا نصبح إلــهــاالــگــوم مغنم

جــــاوهبــــا وهتـــــل عــــــرات عــيــنــه

امــنــيــن انـــــرد يــزيــنــب لــلــمــديــنــه

الـــــدروب كــلــهــا اتــلــزمــت علينه

خــيــل اعـــــداي دارت بالمخيم

بزينب تك ّلم أخاها الحسين ،تطلب منه أن تو ّد َع ُه في آخر ليلة
كأني
َ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

من عمره:

هالليلة هالليلة َخ ِّليني هالليلة

بـ ُقــربــك يــا خــويــه ســاعـ ٍ
ـات طِويلة
ْ

خليني ِأش َّمك والش ْي ِب اخلَ ِضيب

ٍ
ساعات طِويلة
اض َّمك
ـصــدْ ري ُ
ِو ْلـ َ

ال ِ َت ِّبي بجفونك ْدمو َعك يا غايل
هالليلة هالليلة خليني هالليلة

ِ
احـــزان الليالي
أنــا أق ــرا بعيونَك

خليني َأ ُضــمــك يــا غــايل ِ
واشـ َّـمـ ْ
ـك

آخر ليلة ب ُع ْمرك يا حسين هالليلة
ــم ْ
ــك َأ ْشــبــع نَــ َظ ْــر ِمنَّك
خ ّليني َي َّ

ِ
شلون الليايل متر الليايل من دونك يا غايل

أشمك ولــصــدري أضمك
خليني ّ

آخر ليلة بعمرك أصعب ليلة بعمري

خلينيي ّمكأنظرنوروجهكأشبعنظرمنّك

خ ّليني بــقــربــك يــا حسين هالليلة
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نعم ،مضت ليلة عاشوراء عليهم باألسى والحزن ،فكيف بهم يوم

العاشر ،وقد أضحى الحسين وحيدً ا فريدً ا ال ناصر وال معين ،فعزم على
التضحية بنفسه في سبيل الله ،وازداد شو ُقه إلى لقائه ،فجاء إلى خيمة

ً
راحل عنه َّن ،وقلبه كالجمر من لظى المصاب...
النساء ليو ّد ُع َّهن،

ينظر إليه ّن ويرى حاله ّن من البكاء ،وه ّن الئذات بحم ّيه ّن ،ويرونه
فلما نظر إلى زوجته الرباب،
يريد تركه ّن بعين الله ،وهو إليه ذاهبّ ،
وفــي حجرها طفله عبد الله الرضيع ،تناوله

الحسين Q

من

لما رآه قد
حجرها ،ووضعه في حجره وهو يق ّبله ،فدمعت عينه لحالهّ ،
ُأغمي عليه من العطش ،فحمله على صدره ،ووقف أمام الجيش وقال:
يبق عندي سوى هذا الرضيع
يا قوم ،قتلتم إخوتي! قتلتم أهل بيتي! لم َ
جف لبن أ ّمه!
خذوه واسقوه جرعة ماء ،فلقد ّ
التفت عمر بن ٍ
ٍ
نزاع القوم؛
سعد إلى حرمل َة بن
اقطع َ
كاهل ،وقال لهْ :
ُ ُ
فرما ُه حرمل ُة بسه ٍم فذبحه من الوريد إلى الوريد ،فسال الد ُم و َأخرج
ِ
ِ
ُ
الحسين كالطير
صدر أبيه
يرفرف على
الطفل َيديه من القماط ،وجعل
ُ

المذبوح .وضع الحسين يدَ ُه تحت منحره ،فلما امتألت د ًما رمى بها

إلى السماء.

هى ِم ْن ِمن َْحر ال َّط ْف ِل ِدما
فال َت َق َط ممّا َ َ

رب السما
ورماه صاعدً ا يشكو إلى ِّ
َ

الحكَما
وينادي يا
حكيم أنـ َ
خير ُ
ـت ُ
ُ

مذبوحا ،صرخت :واولــداه،
ورأت رضيعها
ولما عاد إلى أ ّم ِه
ْ
ً
قلب الوالدة!
واذبيحاه! ساعد الل ُه َ
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تـــــــــــگـــــــــــلـــــــــــه يـــــــبـــــــنـــــــي

يــايــمــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
ّ
ّ
ّ
ّ
ْت از َغ َّير َلتْشوف َ
يبني يبني ْ
العذاب
ُراب بعدَ ِك ان َ
ليش نايم عالت ْ
ِم ْن ِش ِف ْت نَحرك تِراني راسي َشاب نــار َع ـ ْطـ َـشــك يــاالبــن تِكويني
يــايــمــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
ّ
ّ
ّ
ّ

حر َم َله ابسهمه فِ َج ْع َق ْل ِ
الص َخر
ب َّ
ابسهم الم َث َّلث ِذ َبــح ذاك النحر

ونــار ما تِ ْطفه ولو وسـ ِ
ـط البحر
ْ
ريـــت قبله نــزفــت اشــرايــيــنــي
ْ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

يــايــمــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
ّ
ّ
ّ
ّ
اكـ ِ
ِ
رك يمه در ِمنِّي ِ
َ ِ
ـعــدْ وإفتح عيونَك يالحبيب
الح ِليب
جيت اخ ْب ْ ُ َّ َ ّْ
يمه اناغيلك أنه ما ِمـ ْن ُمجيب ام ــع ــوده لــو جيتك اتناغيني
يــايــمــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
ّ
ّ
ّ
ّ

كنت متو ِّقعه افِ ْط َمك بيد ابوك
ْ
مو طِريح اعلى الر ُمل و ْي ِس ْلبوك

اخوانك وعمك يجون يالعبوك
حتى غس َلك صــار دمعة عيني

يــايــمــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
يـــايـــمـــه
ّ
ّ
ّ
ّ

نعي لسان حال الرباب لفقد الرضيع (طور الفراق)
آه ياابني ْ
يال َعليك احر َگوا َگ ْلبي
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آه ياابني ا ْم ِن البِ ِچي مااشوف َد ْربي

وشــك ِ
آه يــاابــنــي َ
ْــوتــي لــلــبــاري ربــي

يبني وشلونتغفىيبنيعيني َب ْعدك

يبني وشلون اشو َفه خالي گبالي َم ْهدك

يبني وشلون ِم َّن ُاشوف ْبعيني َل ْحدَ ك

ِ
الرباب بعين قلبِك ليل َة الحادي عشر ،عندما ج َّن ا ّلليل...
شاه ِد
َ

أقبلت إلى أرض المعركة ،إلى جسد الحسين ،أخذت طفلها المذبوح
ٍ
بصوت حزين ُي ِ
فج ُع القلب...
تناغيه ،كأنّي بها تخاطبه
(لحن سامحيني)

يالولد نام راح أقلك ِق َّصه َع ِّن ال َغاضريه
ِ
يالولد نام يا عسى النُّومه يا عبدالله ِهنِيه
ْ
كان ما ْ
ْ
أحزان
كان ِق َّص َة

بيها ناغيلك يا عبدَ الله وأ َك ْلمك
َأدري َع ْطشان وال َق ِصدْ َجان
تِ ْلتِهي ِ
بالق َّصه حتى أقدَ ْر َأنو َمك

َت الل ْه ِي ْر َحم َحالك ا ْبهاي
نا ْم َوبلك َ

ِ
شارب الماي
وانت نايم تح َلم إنك
َ
ِ
يف ِص ْرنه بال ِّطيف
يالولد ِح ْ
نِن ِْد ِعي تشرب و َلو َق ْط ٍ
رة َم َّيه
ْ ْ

ِ
يالو َلدْ نام يا عسى النومه يا عبدالله هنيه
معذور َقل َب ْك ا ْيفور
يبني
ْ
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ِم ْن َظماك وأدري ما تِ ْف َهم كَالمي
اصغير ِست َِّة ْاشهور
بعدك ْ

ْاش ْ
أفه َمك يبني ِ
ْموت َضامي
راح ت ْ
لون ْ
صاح ْن تَعا َل ْن َخ ْل نِ َس ْكتَه
والح َر ْم
َ
َ
تِ ْبتِ ِس ْم له َع ْمتَه وتِ ْض َحك له ُأ ْختَه
نِدْ ري ِي ْرتاح ِي ْبطِ ِل ْصياح
لو نِ َظ ْر قامت تِ ِه ْز َم ْهدَ ه ُر َق َّيه

ِ
يالو َلدْ نام يا عسى النومه يا عبدالله هن ّيه

ِّ
ّ
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ِ
ِ
رضيعها
بجنب
ناحت
و ُم ْر ِض َع ٍة
ْ

شاش َة صـ ِ
رأ ْت ـ ُه وما َب َّل ْت ُح َ
ـدر ِه

مــو َّلــه ـ ًة والــوجــدُ ٍ
بـــاد وكــام ـ ُن
ِ
الحواض ُن
أحن َْت عليه
ثدي وال ْ
ٌ

َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون
إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ

الشعرية
امللحقات
ّ
الشعر القريض
َ
َ َّ
َ ْ
القصيدة األولى :أ َبى َب ْي َعة ال َب ِاغي َوخف ِل َح ْر ِب
ِ
ـاغــي و َخ َّ ِ
َأب ــى بـيـعـ َة ا ْل ـبـ ِ
بِ ـ ٍ
ـصـ ِـر آ َمــا ُلــ ُه ا ْلـ ُغـ ُّـر
لـ ْـربِـ ِـه
ـآل َل ـ ُهـ ْـم فــي الـنَّـ ْ
َ
َ َْ َ َ
ـــف َ
و َقـــدْ م ـنَـعــوه ا َْلـــاء وه ِ
َف َضا َق ْت بِ ِه الدُّ ْن َيا َو َضـ َ
ـاق بِ ِه األَ ْس ُر
ـر ُهـ ْـم
َ َْ َ
َ ُ ُ
َ
ـــو َأسـ ُ
الس َر ِ
َي َرى النَّ ْه َر َو ْالَ ْطـ َفـ َ
اب َل ُه ْم َن ْه ُر
ـال َي ْبكُو َن َح ْو َل ُه
َع َط َاشى َو َما َغ ْي ُر َّ
وج َّف ْت َثدَ ايا ا ُْلر ِضع ِ
ات ِم َن ال َّظ َم
َ ْ َ
َ َ
َأ ٌب ِف َيــدَ ْيـ ِـه طِـ ْفـ ُلـ ُه َج ــا َء َي ْست َِقي
ـل ال ـ َّطـ ْ ِ
َر ِضــي ـ ٌع َكـ ِـمـ ْثـ ِ
ـر َ ْي ـ ُفـ ُـق َق ْل ُب ُه

ســ َقــوه دم ــا ِمــن َطـعـنَـ ٍـة ِف و ِر ِ
يــــد ِه
َ
ْ ْ
َ ُْ ًَ
و َه ْل ي ْقت َُل ال ِّط ْف ُل ِ
ش ِع ِه ْم؟
َ ُ
َّ
الرضي ُع بِ َ ْ
وآب َغـ ِـري ـ ًقــا ِف ِدم ِ
ـــــاء َر ِضــيـ ِـعـ ِـه
َ َ
َ
ص ُ
اخ ْالُ ِّم َت ْل َقى َولِيدَ َها
َف ــدَ َّوى ُ َ
تُــ َقــبــ ُلــه ِمــــن جـــر ِح ِ
ــمــ ُه
ـــه َوت ُ
َــض ُّ
ِّ ُ ْ ُ ْ

َو َأ ْص َب ْح َن فِي ُع ْس ٍر َي ِض ُيق بِ ِه ا ْل ُع ْس ُر
َل ـ ُه ا ْلـ َـمــا َء إِ ْذ َأ ْو َدى بِ ُم ْه َجتِ ِه ا ْل َح ُّر
ِ
الر ِضي َع َو َما َب ُّروا
َف َما َرح ُموا ال ِّط ْف َل َّ
َفـ َ
ـحـ ُـر
ـحــا َل َو ِريــــدَ َو َل َنـ ْ
ـخـ َّـر َذبِــيـ ً

َفــإِ ْن َكــا َن َهـ َـذا َش ْر َع ُه ْم َف ُه َو ا ْل ُك ْف ُر
ِ
ـحـ َـشـ َ
ـاشـ ُة َوال َّث ْغ ُر
َتـ ُـمـ ُّـج َد ًمــا مـنْـ ُه ا ْلـ َ
ِ
اح َم َّر ْت َو ِريــدَ ا ُه َو َّ
الش ْع ُر
يحا َقد ْ
َذبِ ً
ـب ُم ْست َِع ٌر َج ْم ُر
إِ َلــى َق ْلبِ َها َوا ْلـ َقـ ْلـ ُ
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َ َ َ
ْ
القصيدة الثانيةَ :و ُر َّب ُم ْر ِض َع ٍة ِمن ُه َّن ق ْد نظ َر ْت
ِ
ِ
َو ُر َّب ُمـ ْـر ِضـ َعـ ٍـة ِمنْ ُه َّن َقــدْ َنـ َظـ َـر ْت
الر ْج َل ْي ِن فِي الت َُّر ِب
َرضي َع َها َفاح َص ِّ
َت ـ ُـش ـ ُ
ِم ـ ْن َحا َل ٍة َو َظ َم َاها َأ ْعـ َظـ ُـم الك َُر ِب
ـوط َعــنْــ ُه َو َت ـ ْـأتِ ــي ـ ِـه ُمــكَــابِــدَ ًة
ِ
ـاج ـ َـر إِ ْس َــا ِع ُ
َمتَى ت ََش َّط َط ِم ـ ْن َحـ ِّـر ال َّظ َما ت َِئ ِب
ــيــل َأ َح ـ َـز َنَ ــا
َفــ ُق ْــل ل َ ـ َ
َغـــدَ ا َة فِــي الـ َّيـ ِّـم َأ ْلـ َقـ ْتـ ُه ِم ـ َن ال َّط َل ِب
َو َمــا َح َك ْت َها َل َوال ُأ ُّم الك َِلي ِم َأ ًسى
وه ِ
ــــذ ِه َقــدْ ُسـ ِـقــي بِــال ـ َبـ ِ
ـار ِد ال ـ َعـ ْـذ ِب
َهـ ِـذي إِ َل ْي َها ا ْبنُ َها َقــدْ َعــا َد ُم ْرت َِض ًعا
ََ
َفـ َـأي ـن َهــا َتـ ِ
ـان ِمَّــ ْن َقــدْ َقـ َـى َع َط ًشا
ْ َ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس
492

َبـ ْـل َآ َب ُمـ ْـذ َآ َب َمـ ْقـ ُتـ ً
ـول ُو ُمنْت َِه ًل
ـت ُتـ َـر ِّجــي َعـ ِـزيـ ًـزا فِ ِيه َب ْعدَ َأ ٍب
َكــا َنـ ْ
َقدْ َش َار ْكنَ َها بِ ُع ُمو ِم ِ
اجلن ِ
ْس َوا ْن َف َر َد ْت
ـت بِ ـنَ ـ َهـ ٍ
ـار َل ِضــ َيــا َء َل ـ ُه
ـحـ ْ
َفـ َـأ ْص ـ َبـ َ

َر ِضــيـ ُعـ َهــا َون َ
ـــم َي ِئ ِب
َـــأى َعنْ َها َو َل ْ
ِ
ـحـ ِـر ِه بِــدَ ٍم كَال َغ ْي ِث ُمن َْس ِك ِب
م ـ ْن َنـ ْ
ـت بِــا ْبـ ٍ
ـن َوال بِ َــأ ِب
َل ِكنَّ َها َمــا َح ـ َظـ ْ
َعنْ ُه َن فِ َيما َي ُخ ُّص الن َّْو َع ِم ْن ن ََس ِب
ِ
ِ
ــو بِــا ُش ُه ِب
َو َبــاتَــت ا ّلليل فــي َج ٍّ

ّ
ُ
حامي الش ِريعه
القصيدة الثالثة :الله يا ِ
ِ
ِ
ِّ
مــــروعــــه
الــــريــــعــــه
حـــــامـــــي
اهللُ يـــــا
ـــــر ْ
وهـــــــي كـــــذا ُ
أتُـــــق ُّ
بِــــــك تـــس ِ
ُ
جـــوى يـ ْـش ـ ُكــو ُصــدُ وعــه
لــك عــ ْن
ـــيـــث وقـــ ْلـــ ُبـــهـــا
ـــتـــغ
ً
ْ
مــــات الـــتّـــصـــر ِف انـــتِ
ِ
ـــح ِ
ـــيـــي ال ـ ّـش ــري ــع ــه
ـــظـــارك
الـــم ْ
أ ُّيــــهــــا ُ
ُّ ُ
ٍ
ّـــصـــر
ــــض فــــا أ ْبــــقــــى الـــت
ــــــــشــــــــاء جــــزوعــــه
أح
فــــان ْ
غـــــ ْيـــــر ْ
ُّ ُ
ْ
وشـــكـــت لِ ـ ِ
ـواص ـ ِـل ــه ــا الــقــطِــيــعــه
ثـــــــوب األســــى
قـــــت
ْ
مـــــز ْ
قــــــدْ ّ
ْ

كـــــم ذا الــــ ُقــــعــــود ِ
وديــــنُــــكُــــم
ُ
ْ

تـــنْـــعـــى الــــــ ُفــــــرو ُع ُأ ُصـــــولـــــ ُه
ْ
ْ
عــــــــــز ٍم لــــ ُه
ـــــحـــــذ شــــبــــا
فـــــاش
ْ
واطـــــ ُلـــــب بِ ِ
ــــــه بِـــــــد ِم الــقــتــيـ ِ
ـل
ْ

ــــجــــك إ ْن صــــ ْرت
مــــــاذا ُيــــ ُي ُ
أتـــــــــــرى جتــــــيــــــئ ِ
فــــجــــيــــعــــ ٌة
ُ

حـــ ْي ُ
ــــســــن عـــى الـــ ّثـــرى
حل
ُْ
ـــث ا ُ

قـــــتـــــلـــــتْـــــه ُآل ُأمـــــــي ٍ
ـــــــة
ّ
ُ
ِ
الـــــوريـــــد
ورضـــــيـــــ ُعـــــ ُه بِـــــــــد ِم

ِ
ه ِ
الــرفِــيــعــه
ــــد ْ
ُ
مــــت قـــــواعـــــدُ ُه ّ
و ُأ ُصـــــــو ُلـــــــ ُه تـــنْـــعـــى ُفــــروعــــه

األرواح ُم ْ
ــــذ ِعــــنــــ ٌة ُمــطِــيــعــه
ُ
بِــــكــــربِ ِ
ــــاء فِـــــي خــــ ْي ِ
ــــر ِشــيــعــه
ْ
ِ
ـــــف الــفــظــيــعــه
لِــــو ْق
ــــعــــة الـــــ ّط ِّ
ــــأمــــض ِمـــــ ْن تِـــلـــك الــفـ ِ
بِ
ـجــيــعــه
ّ

ـت ُض ـ ُلــوعــه
خــ ْي ُــل ال ـ ِـع ــدى طــحــنـ ْ

ظــــــا ٍم إلـــــى جــــن ِ
ْــــب ّ
الــشــريــعــه
ــــب رضــيــعــه
ُم
ّ
ـــب فــــا ْطــــ ُل ْ
ـــخـــض ٌ

ٌ
سوادها
رغم
ب
كانت
ليلة
القصيدة الرابعةِ :هي
ِ
ِ
ِ
ِه ــي لــيــلـ ٌة كــانــت بِــرغــ ِم سـ ِ
تبعث فــي ال ـ ُهــدى ِ
ُ
تغريدا
بيضاء
ـوادهــا
راح احلــسـ ُ ِ ِ
فِــيــهــا لِــيــهـ ِـزم بِ ِ
بط ي ِ
ــالــش ِ
صل ُح سيف ُه
ــفــار ُحــشــودا
ـن الس ُ
ُ
هــمــا وكـــيـــدً ا خــالــف الــتــنـ ِ
وي ــق ـ ُ
ـكــيــدا
أف يــا زمــــا ُن محــلــت ِل
ـول ٍّ
ًّ
كتب الم ِ
واألمــــــر لِ ــل ــرمح ـ ِ
ـن ّ
جــــل ج ــا ُلــ ُه
هيم ُن أن أمــوت شهيدا
ُ
ُ
سـ ِـمــعــت عــقــيــلـ ُة ه ـ ِ
ـاشــ ٍم إنــشــاد ُه
ُـــف ُخــــدودا
فــأتــت ـ ُه تــلــطِـ ُـم بِـــاألك ِّ
ِ
ُ
ـحــودا
وتـــقـــول وآ ُثــــكــــا ُه لــيــت مــنِـ ّيــتِــي
ج ــاءت وش ـ ّقــت لــي فـــداك ُلـ ُ
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ِ
ــم
ال ــي ــوم مــاتــت يــابــن أ ِّمــــي فــاط ُ
ُـــل الـــوج ِ
فــأجــاهبــا :ك ُّ
ـــود إىل الفنا
ُ ُ
ُشـــدِّ ي الــعـ ِ
ـزائــم واســتـ ِـعــدِّ ي لِلعنا

ِ
الــــديــــ ُن ّإل يف د ٍم
ال يــســتــقــيـ ُـم
ِ
ال جتـ ِ
واعلمي
ـزعــي ُأخــتــا ُه صـ ـ ًرا
عـــي وجــ ًه ــا إن أتــى
ال خت ـ ُـم ـ ِـي
ّ
واخل ــي ـ ُـل ِ
متـــي يف حــوافِ ِ
ــرهــا عىل

ّإل الـــذي وه ــب الــحــيــاة ُو ُجــــودا

ِ
المقصودا
ودعـــي الـ ِـرســالــة تب ُل ُغ
ُ

ِمن ِمنحري إن سال ِ
يخض ُب ِجيدا
ـجــنـ ِ
أنِّـــي ســألــقــى فــي الـ ِ
ـان ُخــلــودا
ِ
حتفي ِ
ـرت على الثرى ممدُ ودا
وصـ ُ

ـوف وري ــدا
ظــهـ ِـري وتــحــتـ ُّـز الـ ُـســيـ ُ

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ََ َ َ َ ُ ُ
وأهل َ
ماء
القصيدة الخامسة :بكتك السماء
الس ِ
وأهــــل الــســمـ ِ
ـاء َف ــم ــا َقــــــدر أدم ِ
َب ـ َكــتـ َ
ــــعــــنَــــا الــ َبــاكــ َيــة
ــمــا ُء
ُ ُ
ُ َ
الــس َ
ـك َ
ـــوق الص ِ
َ
عيد
ـاض ــت ِد
َو َف ـ َ
مــــاؤك َف َ َ

ِ
الــجــار َيــة
َف ـ َـم ــا َف ــي ـ ُـض أد ُمـــعـــنَـــا َ

ـك ِديـــــن اإل َل ِ
قـــيـــت بِــنَ ــف ـ ِـس ـ َ
ـــــه
َو
َ
َ

الـــواقـــ َيـــة
َفـــك َ
الـــجـــنَّـــ َة َ
ُـــنـــت لــــ ُه َ

ـــــم التــــبــــا ِع الــــ ُهــــدَ ى
َد َعـــــوتَـــــ ُه ُ

َـــلـــق ِمــــن ُأ ُذ ٍن َصــاغ ـ َيــة
َفـــ َلـــم ت َ

ـــــرة
َوكَــــــــم
ــــــــرة َب ّ
أبــــــــــرزوا ُح ّ
َ

ـج ــار َي ــة
ُــــبــــر ُز األ َمــــــ ُة ال ـ َ
َـــمـــا ت َ
ك َ

ـراسـ ـي ـ ِ
ــــواعــــدَ ه ال ـ ِ
و ِصـــنـــت َق ِ
ـات
َ
ُ
َ

َـــــم أراقـــــــوا َدمـــا
َفــ َت ــب ــا َلـــ ُهـــم ك ْ

ــنــات الــ ُهــدى لِــلـ ِـعــدَ ى
وس ــاق ــوا بِ َ
َ
494

ِ ِ
ـحــودا
والــيــوم أصــبــح والـــــدي مــلـ ُ

بـــــــــأرواحِ فِـــتـــ َيـــتِ َ
ـــك الــ َغ ــالــ َي ــة

ــهــجــة دامــ َي ــة
َــــــم أثـ ـ َك ــل ــوا ُم َ
َوك ْ
ِ
إلح ــض ـ ِ
ــس الــطــاغ ـ َيــة
ـاره ــا َمــجــل َ

وإ ْن أنـ َـســى ال أنـ َـســى َ
ذاك الرضيع
جـــــت بِ ِ
ــــــه طـــالِـــبـــا َر َّيــــــ ُه
ـــــر
َ
َخ َ
جـــس فــي ن ِ
ِ
َــحــر ِه
الـــر
َر َمـــتْـــ ُه َيــــدُ ِّ

طــريــحــا عــلــى كَـــ ِّف َ
ـــك الــحــان ـ َيــة
ـــــدت بِـــــــ َه ُجــــ َّثــــة غ ــافــ َي ــة
َفـــــ ُع
َ

ِ
َفـــتَـــ َّبـــا لِ ــت ــل ـ َ
الـــيـــد ال ــرامـ ـ َي ــة
ـك

َ
َ َّ َ ُ
القصيدة السادسة :أ َبا َص ِال ٍح َيا ُم ْد ِرك الث ِار ك ْم ت َرى
ـك ٍ
وار َغ ـ ْيـ َـر َأن َ
َو َغ ـ ْي ـ ُظـ َ
َّـــك َكــاظِـ ُـمـ ْه
َأ َبــا َصالِحٍ َيا ُمــدْ ِر َك ال َّث ِار َكـ ْـم ت َُرى
ِ
ِ
الس ْر ِب َغ ِار ُم ْه
ـرا َو َح ْو َل ُه
َي ُــر ُ
وح َو َيـ ْغــدُ و آم ـ َن ِّ
ـور َصـ ْ ً
َو َهـ ْـل َي ْمل ُك ا َملـ ْـو ُتـ ُ
ِ ِ
ـــو َدا ِع َفـ َـواطِـ ُـم ـ ْه
ف ُم ْف َر ًدا
الض ْي ِم ِف ال َّط ِّ
َأ َتن َْسى َأ ِ َّب َّ
َــحــو ُم َع ـ َل ـ ْيــه لـــ ْل َ
ت ُ
ِ
حل َشا
َأ َتن َْسا ُه َف ْ
الــر ِب ُمنْ َفط َر ا َ
ــو َق ُّ ْ
ور َّب َر ِضــيــ ٍع َأ ْر َضــ َعــتْــ ُه ِق ِس ُّي ُه ْم
ُ
ِ
الس ْه ُم ِجيدَ ُه
َف َل ْهفي َل ـ ُه ُمـ ْـذ َطـ َّـوق َّ
ِ
ـح ـ ِّـره
ــــــس بِ ـ َ
َو َلْــــفــــي َلــــ ُه ََّلــــا َأ َح َّ

ِِ ِ
الس ْب ِط ُم ْبت َِس َم
َه َفا لعنَاق ِّ
ِ
َــرتَــا ُد
تـ َـسـ َّلـ ُـل ِف ال ـ َّظ ـ ْلـ َـاء ت ْ
ِ
الر ِضي ِع َو َقــدْ َد َجــا
َو َلْــفــي َعـ َـى ُأ ِّم َّ
َف ُم ْذ َل َح َس ْه ُم الن َّْح ِر َو َّد ْت َل َو ْا َّنا
ال َّل َمى
طِ ْف َل َها

َأ َقــ َّلــتْــ ُه بِــال ـ َك ـ َّفـ ْ ِ
ـف َثــ ْغ َــر ُه
ـن َت ـ ْـر ُش ـ ُ
ُبنِي َأفِ ْق ِم ْن َسك َْر ِة ا َملـ ْـو ِت َو ْارت َِض ْع

الـــر َدى َو َص ـ َـو ِار ُمـ ـ ْه
َتـنَـ َ
ـاهـ ُبـ ُه ُسـ ْـمـ ُـر َّ
ِمــ َن الـنَّـ ْبـ ِ
ـل َثــدْ ًيــا َد ُّره ال ـ َّثـ ُّـر َفاطِ ُمه
اك َتــمـ ِ
ـائـ ُـمــه
َكـ َـمــا َز َّيــنَــتْــ ُه َقــ ْب َــل َذ َ َ
و َن ــا َغ ــاه ِمــن َط ـيـ ِـر الــمــنِـيـ ِـة حـ ِ
ـائـ ُـمـ ْه
َ َّ َ
ُ ْ ْ
َ

َو َدا ًعـــا َو َه ـ ْـل َغـ ْيــر الـ ِـعـنَـ ِ
ـاق ُي َل ُئم ْه
ُ
الض َحا َيا َع َل ِئ ُمه
َو َقــدْ ن ََج َم ْت َب ْي َن َّ
َاح ْت َح َم ِائ ُمه
َع َل ْي َها الدُّ َجى َوالدَّ ْو ُح ن َ
ُتـ َـشــاطِــره سـهــم الـــردى وتُس ِ
اه ُمه
ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ
ِ
الس ْه ُم الثِ ُمه
َو َتـ ْلــثـ ُـم َنـ ْ
ـحـ ًـرا َق ْب َل َها َّ
بِ َثدْ َي ْي َك َعـ َّـل ال َق ْل َب َي ـ ْهــدَ ُأ َه ِائ ُمه
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الشعر الشعبي
ّأو ًل :األبو ّ
ذيات

السجاد ّ
قلي اشصار وجره
 .1يبو
ّ
السجاد ق ّلي اشصار وجره
يبو
ّ
يقلها الطفل د ّمــه ســال وجــره

 .2عليك انفتح جفن العين وافتاك
عليك انفتح جفن العين وافتاك

بقتل الطفل مــن آمــرك وافتاك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

ِ .3
السجاد ِو ْرداه
الط ِف ْل ظامي يبو َّ
ِِ
السجاد ِو ْرداه
الطف ْل ظامي يبو َّ
ِ
الـــنـــذ ْل ســـدَّ د ابــسـ ِـهــم ِو ْرداه

 .4يعبد الله سهم نحرك مردنه

أه ِّيس نــار َحــدْ ِر الظِ ِلع َو ْج َــره
َ
دلــيــلــي وشــفــت و ّيــــاه المن ّيه

وسهم نحرك بگلبي وگع وافتاك
يــابــن كــاهــل شــلــه و َّيــــاك أذ ّيـــه
آهو َشمامه أخويه ِ
اوذيل ِو ْرداه
ُ
َّ َ
ِك ـ َطــع نَــحــره على َشــرب ٍ
ــة َم َّيه
َْ
ْ ْ َ

يعبد الــلــه سهم نــحــرك مردنه

مــثــلــك يـــا بــعــد بــيــتــي مــردنــه

تـــتـــروه مــردنــه
ردنــــه ابـــمـــاي
ّ

نــشــوفــك فــايــض ابــــد ّم المن ّيه

ً
ثانيا :القصائد واألبيات

 .1يخويه مالي حيل فرگاك

خيــــويــــه مــــــايل حـــيـــل فـــرگـــاك
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أهــي غيبة خيــويــه وأگــعــد بــا ا ّيــاك

دخــذنــه يحسين لــلــحــرب و ّيـــاك

وگـــــول غ ــاي ــب ويــومــيــن يــرجــع

 .2ماني ُأ ّمك يعبد الله ويبعد أ ّمك
مــاين ُأ ّمـــك يعبد اهلل ويبعد أ ّمــك

فجره الد ّمك
السهم من ّ
شعب گلبي ّ
ـت اِشهر بعد ياملا وصــل عمرك
سـ ّ
يــا بني سهم املث ّلث خسف بــدرك

 .3يابن الحسن طفل حسين

مــا أنــســاك وألــهــج يالولد باسمك
ي ــا س ــل ــواي بــعــدك م ــن يسليني
شذنب اللي جنيته او ينگطع نحرك
ي ــاري ــت الـــرمـــاك بــســهــم رامــيــنــي

يــــابــــن احلــــســــن طـــفـــل حــســن
عــــطــــشــــان ويــــــريــــــد املــــــاي

يـــــجـــــري مـــــن الــــنــــحــــر د ّمـــــه

يـــفـــطـــمـــه حــــرمــــلــــه بــســهــمــه

صـــــــاح وكــــلــــهــــم ي ــس ــم ــع ــون

يــــاشــــيــــعــــة بـــــنـــــي ســـفـــيـــان

قـــتـــلـــتـــوا كـــــل هـــــي وقــــومــــي

اوســـــــدتـــــــوهـــــــم الـــــتـــــربـــــان

مـــــــا ظـــــــل غـــــــر عـــــبـــــد اهلل

اواحــــــــــد بـــالـــخـــيـــم وجــــعــــان

يــــــــا قــــــــــوم اشــــتــــطــــلــــبــــوين

دعــــيــــتــــونــــي وخــــذلــــتــــونــــي

غــــــــدرتــــــــوين وهــــضــــمــــتــــوين

اشــــوصــــه
وتــــــــــدرون الـــنـــبـــي
ّ

طـــلـــع حـــرمـــلـــه امــــــن احلـــومـــه

وبــــــيــــــده ســــهــــم الــــمــــقــــدّ ر

ويــــــــن ايــــصــــيــــب عــــبــــد اهلل

قـــــــــــام عـــــلـــــيـــــه يــــتــــفــــكّــــر

عــــــــــن بـــــالـــــســـــهـــــم جــــيــــده
ّ

وطــــــــاح الــــســــهــــم بــالــمــنــحــر

بــــــــالــــــــقــــــــرآن والــــــعــــــتــــــره
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ســـــــال امـــــــن الــــنــــحــــر د ّمــــــه

ِ
ــــــمــــــه
ســـــــــــدر بــــــيــــــه لــــــ َي ّ

وش ــب ــك وي ــل ــي عــلــى بـــو الــيـ ّـمــه

الكـــــــــــن تــــــهــــــل عـــــبـــــراتـــــه

وعــــلــــيــــه يـــــجـــــذب الــــحــــســــره

 .4آه يبني يا عبد الله اعلى فرقاك
يــبــنــي يـــا عــبــد اهلل اعــــى فــرقــاك

ودرن ثــدايــاك
ان ــا صــبــري انــفــنــى ّ

يـــا ديــــن ّ
گــــي احل ــرم ــل ــة اويــــاك

لــلــمــوت حــيــن اشــبــحــت عــيــنــاك

نــيــشــن عــلــيــك ابــســهــم ورمــــاك

واگـــطـــع رجـــــاي الـــكـــان بــربــاك

 .5قول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

قول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك

وترف مثل طير الذي ينذبح خ ّلوك
ّ

يا بلت روحي تايل اهبا احلالة ر ّدوك

لمك عسن ال ظلت امك يا جنيني

 .6گطع اگماطة او شبك عودة

گــطــع اگـــاطـــة او شــبــك عـــودة

واتـــــغـــــيـــــرت وردة اخــــــــدودة

 .7لو بس الزلم تخلص قتل بالكون
لو بس الزلم تخلص قتل بالكون

لكن ليش ما ذنب ا ّلذي ِ
يرضعون
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وامـــــن الــســهــم ر ّفـــــت ازنـــــودة

هاي نقول عادة وأمر بلكي يهون
عطاش وحرملة بسهام يسقيها

 .8وساعد الله حال زينب والحريم
وساعد الله حال زينب والحريم

والرباب امن انفكد منها الفطيم

ال أم اسماعيلها وام الكليم

شابهنها ابنوح واصياح وندب

هاي ابنها رد ليها امن الرضاع
او هاجر اسماعيل رد ليها ابساع

اتروع او الع
مكتفي أوال گلبها ّ

مرتوي من بــارد الماي العذب

الچن مصيبة رباب أعظم وأشد

ما جرت سابگ مثلها على أم ولد

شال ابنها احسين منها امن المهد

راح ر ّده ابــدم وريــده مختضب

وي الدهر يحكي ويذكر إله أفعاله
ّ .9
وي الدهر يحكي ويذكر إله أفعاله
ّ

عرفت الحوراء مگصده بحكيه الگاله

وگفت ابجانب خيمته كفيلة اعياله
دخلت اعليه وعيونه بمدمع تسيله

گلها يزينب ليش مرتاعة اوتبكين

گالت بعد إلمن تخ ِّفي ادموعها العين

إنكان ما تبكي عليك اليوم يا حسين

تبكي عليمن يا سبط طه وخليله

 .10نادى وينكم يا أهل الحم ّية

نـــادى وينكم يــا أهــل الحم ّية
انـــه مــنــيــن اجــتــنــي الــغــاضــر ّيــه

 .11يا بني التسر گلبي بشرته

غـــبـــتـــوا فـــــرد غ ــي ــب ــة عــلــ ّيــه

خــلــصــوا هــلــي كــلــهــم ســو ّيــه

ي ــا بــنــي الــتــســر گــلــبــي بشرته

كــســر خــاطــري مــذبــوح شفته

ع ــط ــش ــان ولـــســـانـــك دلــعــتــه

شنهو الــذنــب يــا بني العملته
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 .12گطع اگماطه الطفل بيده

گــطــع اگــمــاطــه الــطــفــل بــيــده

مــن صــابــتــه ابــنــحــره الــحــديــده

مــال اعــلــى زنــد حسبن جيده

والـــــدم تــشــاخــب م ــن وريـــده

 .13أجت أ ّم الطفل مذعورة وتصيح
اجت أم الطفل مذعورة وتصيح

جيت أنا اترجاك وأنا أقع وأطيح

يبني يا لوح ِّيد أشوفنّك ذبيح

ألم ــك تــبــاري يــا ن ــور عيونها

يــا مفطوم بسهم يــا مــاي عيني

ما شوف الــدرب منهو ليدليني

يــا بني عليك مــا يبطل ونيني

دهاني البين بــأرض الغاضر ّيه

ِّ
ّ
العاشورائية
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حر السهم فرفرت روحه
 .14من ّ
مــن حــر السهم فــرفــرت روحــه

ورجع للخيم ودموعه مسفوحه

 .15طلعت زينب وصاحت

وجــابــه ومــــدده فـــوق الــوطــيــة

طــلــعــت زيـــنـــب وصـــاحـــت

يــعــبــد الـــلـــه يــبــعــد الـــــروح

يـــعـــمـــه يـــــا ذنـــــــب جـــانـــي

ويــــــــر ّدك حـــرمـــلـــة مـــذبـــوح

 .16قال حسين يا سجاد

ســـجـــاد
قــــــال حـــســـيـــن يـــــا
ّ
يــبــنــي مـــن ارحـــــل بــهــا ّلــلــيــل
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وأبــوه حسين شافه وزاد نوحه

بـــــاكـــــر يــــــا عــــلــــي يــبــنــي

وزيــــنــــب قــــاعــــدة وتــســمــع
أخــــــــاف عـــلـــيـــك تــتــصــدع
لـــيـــك أمـــــر الــــحــــرم يــرجــع

الـــرحـــيـــل يــصــيــر تــكــلــيــفــك

تـــظـــل يــــو تـــرحـــل بــكــيــفــك

أنــــــا بـــهـــا الـــمـــســـا ضــيــفــك

ولـــــو ت ــط ــل ــع شـــمـــس بــاكــر

أغــــــيــــــبــــــن قــــــبــــــل غـــيـــبـــتـــهـــا
مـــن ســمــعــت يــحــكــي حسين

زيـــــنـــــب حــــلــــت وقــــامــــت

زيـــــنـــــب لـــيـــلـــة الـــعـــاشـــر

كـــــل ا ّلــــلــــيــــل مـــــا نـــامـــت

تـــــتـــــراجـــــف مـــفـــاصـــلـــهـــا

مـــن ســمــعــت بــحــكــي حسين

تـــصـــوت ويـــن أروحـــــن ويــن
ّ

يــــو ي ــل ــي وروحــــهــــا هــامــت

مــــا غــمــضــت ل ــزي ــن ــب عــيــن
عـــقـــب اخــــوتــــي هــالــلــيــلــة

يــــــــا زيـــــــنـــــــب وهــــضــــمــــتــــهــــا

ردت قــــصــــدت الـــعـــ ّبـــاس

وحـــيـــن الــشــافــهــا الــعــ ّبــاس

هـــــــا يـــــزبـــــنـــــب ي ــق ــل ــه ــا
وزيـــــنـــــب لــــعــــد ك ــاف ــل ــه ــا

والــــــهــــــم قــــصــــد ويــــاهــــا
تــــتــــعــــثــــر بــــمــــمــــشــــاهــــا
هـــــا يـــــا ســــلــــوتــــي كــلــهــا
صــــــدت والــــقــــلــــب ش ــاج ــر

واخــــــتــــــنــــــقــــــت بــــعــــبــــرتــــهــــا
زيــــنــــب وي قـــمـــر عـــدنـــان

تــقــلــه يـــابـــن حـــامـــي الــجــار

وأنــــــــــــا الزمــــــــــــة قـــلـــبـــي

وأخــــاف مــن الــصــبــح لــو صــار

سمعت حسين أخـــوك يقول

احــــنــــا بـــهـــا ل ــم ــس ــا خـــ ّطـــار
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وأنــــــــا مـــــخـــــدرة وتـــــــدري

عــقــبــكــم ال ردت عــمــري

واخـــــافـــــن يــنــهــتــك ســتــري
والــــحــــرمــــة عـــقـــب ولــيــاهــا

مـــــــــا تـــــــــســـــــــواش ظـــلـــتـــهـــا
اغــــتــــاظ وقـــــــال يــــا زيــنــب

أخــــــوك وصـــــارمـــــي بـــيـــدّ ي

ومـــنـــهـــو الــيــقــحــم خ ـ ّيــمــك

لـــخـــ ّلـــي جــمــوعــهــا ّ
طـــشـــار

وخـــ ّلـــي الــنــايــحــة بــكــل دار

وحـــــق الـــحـــســـن يــــا زيــنــب

وخـــــلـــــي كـــــربـــــا تــــذكــــار

وكـــبـــده وكـــســـر ضــلــع أمــك

وخ ــل ــي الـــنـــاس ج ــي ـ ٍ
ـل جيل

ِّ
ّ
العاشورائية
زاد المبلغ للمجالس

مــــــــا يــــــنــــــســــــوش عـــمـــلـــتـــهـــا

 .17آه يبني الرضيع العظمته النبلة
آه يبني الرضيع العظمته النبلة

ييمه وتدرس وتبلى
عسى أ ّمك ّ

آه يبني بــوريــده وانقطع حبله
دمك خضب كفوفي بدل حنّاي

 .18أنا طولي الكان ما ينشاف شافوه
أنا طولي الكان ما ينشاف شافوه

وصوتي الكان ما ينسمع سمعوه

وخــــدري الــكــان مــا ينهتك هتكوه

 .19غدت تندب صدرها عليه تنوح
غدت تندب صدرها عليه وتنوح
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ش ــن ــه ــي الـــخـــيـــل وتــهــمــك

مــا ظنيت يـ ّـمــه تــعــود مــذبــوح

يعبد الله يبعد العقل والــروح
ويفطمك حرملة بسهم المحتم

 .20نا ِر ال ْفراگ يال ِز ِغير َ
بگ ُل ْب ا َّمك
نار ال ْفراگ ِ ِ
ِ
ب ا َّمك
يالزغير ب َگ ُل ْ

ِ
اض َّمك
نار ال ْفراگ يمه َم ْلهوفة ْار َد ُ

نـ ِ
ـار الـ ْفــراگ ِش ْفتَك ا ْمف َّي ِ
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طــــــول ســاعــاتــك
يــــا لـــيـــل
ّ
لــــــو و ّدعـــــــــــت الــــولــــيــــان

طـــــــول يـــــا لــــيــــل الــــــــوداع

يـــــا لـــيـــل أحــــمــــل آهـــاتـــك
ّ
تــــــتــــــولنــــــي الــــــعــــــدوان
اش ــم ــا ت ــط ــول و ّيــــــاك ســاهــر

مـــــا أمــــــل مـــــن الـــبـــواكـــي

حـــتّـــى لـــو تــعــمــى الــنــواظــر

حــســيــن بـــس هــالــلــيــلــة يـ ّـمــي

مــــا تـــشـــوفـــه عـــيـــونـــي بــاكــر

يـــــا لــــيــــل إرحــــــــم داللـــــي

الـــــخـــــوان
أه يـــــا دهـــــــري
ّ
آنـــــــا يـــــا لــــيــــل الــعــقــيــلــة

يــــا لـــيـــل ضــــاعــــت آمـــالـــي
ّ
تــــــتــــــولنــــــي الــــــعــــــدوان
زيـــنـــب الـــمـــعـــروف خـــدري

طــولــي الــمــا واحــــد الــشــافــه

وال ســتــر يـــوصـــل الــســتــري

لـــكـــن يـــــا لـــيـــل اشـــبـــد ّيـــه

ســـ ّلـــمـــت لـــلـــقـــدر أمـــــري

دمـــعـــاتـــي يــبــســن بــالــجــفــن

مـــن يــطــر مــصــبــاح الــحــزن
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بـــطـــفـــال وب ــع ــي ــل ــة امــتــحــن

والـــلـــه مـــا يــنــحــمــل صــبــري

يــــا لـــيـــل كــــافــــي ت ــروع ــن ــي

يـــا لــيــل صــبــحــك يفجعني

لــــــو نــــــزلــــــوا لـــلـــمـــيـــدان

ّ
تــــــتــــــولنــــــي الــــــعــــــدوان

