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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي َم َّن علينا بنعم ِة المواال ِة لنب ِّيه و�آلِ نب ِّيه
ُ
مو�س الطالعةَ ،والأقما َر
َ�ص َل ُ
عليهم ،وقد ج َع َل ُهم ال�شُ َ
وات اهلل ْ
العلم� ،صالحاً
الد ِين ِ
المنيرةَ ،وال ُأنج َم الزاهرةَ ،و�أعال َم ِّ
ُ
وقواع َد ِ
بعد �سبيل.
بعد �صا ِدق ،و�سبي ًال َ
بعد �صالح ،و�صا ِدقاً َ
َ
�صباح
ُ
والحمد هلل الذي َم َّن علينا ِم ْن بينهم ب�سفين ِة ال َّنجاة ،و ِم ِ
علي Lف�أَ َم َرنا ب�إحيا ِء ِذ ْك ِر ِه و�إقام ِة
إمام
ِ
ال ُهدى ،ال ِ
الح�سين ْب ِن ٍّ
�أم ِر ِه ،تعظيماً لحقِّه.
وبعدُ ..
�سبَقَ لمعهدِ �سيِّدِ ال�شُّ هدا ِء Qللمنب ِر الحُ �سَ ينيّ في
ال�سنوات الما�ضي ِة �أن �أَ�صد َر نُ�سخاً مختلف ًة من ال َمقَاتِلِ الح�سين َّي ِة
ِ
«الم�صيب ُة الراتب ُة في َم ْقتَلِ �سيِّدِ ال�شهداء.»Q
المالحظات الوارد ِة منَ العلما ِء والخطبا ِء الح�سينيّينَ
ِ
ونتيج َة
حولَ ما َّد ِة المقتلِ �سنو ّياً� ،أَخذَ معهدُ �سيّد ال�شهداء Qعلى

5

6

مختلف
ِ
عاتِق ِه مَهمَّ َة �إعاد ِة �صياغ ِة المقتلِ مجدّ داً ،بعدَ جمعِ
االخت�صا�ص.
ِ
إ�شراف �أهلِ
وتحت � ِ
المالحظاتَ ،
ِ
حر�ص المعهدُ  ،في عمل ّي ِة الإعدا ِد الجديدةِ ،على تحرِّي
ولقد َ
كتب التاريخِ
الدِّ ّق ِة في النقلِ  ،واالعتما ِد على م�صاد َر معتبر ٍة من ِ
والمقاتلِ المعتبر ِة قديماً وحديثاً (تاريخُ الطبريّ  ،الإر�شادُ ،مقتلُ
أن�ساب الأ�شراف،
ّهوفُ � ،
مناقب ابن �شهر�آ�شوب ،الل ُ
الخوارزميّ ُ ،
الكاملُ في التاريخ ،تاريخُ اليعقوبيّ  ،مثي ُر الأحزان ،ت�سلي ُة
المجال�س ،مقتلُ الح�سين Qلل�سيّد بحر العلوم ،ومقتلُ
الح�سين Qلل�سيّد المقرّم ،وغيرُها).
والمعلومات المثير ِة
ِ
العبارات
ِ
أ�ضف �إلى ذلك تجن َّب بع�ض
� ْ
للجدلِ .
وبخا�ص ٍة
التعديالت المهمّ ة على المتنِ ّ ،
ِ
بع�ض
كما و�أجرينا َ
في الق�سمِ المتعلِّقِ ب�شهاد ِة الإمام الح�سين.Q
الحر�ص على ال�سياقِ التاريخيِّ ،
ِ
ذلك ك ُّل ُه في ظلِّ
وقد تمَّ َ
والترابطِ بين الوقائعِ  ،والمحافظ ِة على الم�ؤثر ّي ِة والج ِّو العاطفيِّ
والتفاعلِ مع وقائعِ اليومِ العا�شرِ.
أبيات ال�شعب ّي ِة
بع�ض ال ِ
كما قمنا بتغيي ِر الق�صيد ِة و�أ�ضفنا َ
والمعروف في
ُ
والدارجةِ ،وانتخبنا منها ما ه َو الم�سموعُ غالباً،
الأذهانِ  ،وما اعتا َد القرّا ُء على قراءت ِه في المَقاتلِ .

بالت�صحيحات
ِ
وقد تم ّيزَت هذه الطبعة � -إ�ضاف ًة �إلى ما مرَّ-
يتنا�سب م َع الإلقا ِء
ُ
الحركات ب�شكلٍ
ِ
اللغو ّي ِة والنحو ّيةِ ،و�إ�ضاف ِة
المنبريِّ  ،ت�سهي ًال لمهمّ ِة الخطبا ِء و�أهلِ المنب ِر العا�شورائيِّ .
ختاماً ،ال يمكننا القولُ � :إنَّ ما �أُنج َز كان تا ّماً على الم�ستوى
التحقيقيّ  ،بل نحتاجُ دائماً �إلى �إعادة النظرِ ،وهذا يلزمنا جميعاً
بالم�شارك ِة في عمليّة التقييمِ وتقديم المقترحات الهادفة
والبنّاءة ،التي يمكن �أن ت�سهم ب�إعادة �صياغة المقتل الح�سينيّ
أ�س�س علم ّي ٍة وتاريخ ّي ٍة �أكث َر ِد َّق ًة و�شموليّة .لذا،
على قواعدَ و� ٍ
يرحِّ ُب المعهدُ بكلِّ مالحظ ٍة �أو �إ�شار ٍة �أو ن�صيح ٍة تقدَّ ُم على هذا
الطريق ,وتُ�ساهم في تكامل هذا العملِ المبارك.
معهد �س ّيد ال�شهداءQ

الح�سيني
للمنبر
ّ
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المجلس
مقدمة
ِ
َّ

نبي
أف�ض ُل ال�صال ِة
رب العالمين ،و� َ
ُ
الحمد ِهلل ِّ
ِ
وال�سالم على ِّ
أعالم
الرحم ِة والهدى َّ
محم ٍد الم�صطفَى و�آ ِل ِه المع�صومينِ � ،
ذين َ
قال ا ُهلل ع َّز َّ
ِ
وجل فيه ِْم:
الدين
ِ
العلم ،ا ّل َ
وقواعد ِ
}ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
{.
َ
وعليهم مو َّد َت ُه ْم في كتا ِب ِه،
محم ٍد �صلوا ُت ُه علي ِه
وجعل �أج َر نب ِّي ِه َّ
ْ
فقال تعالى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ .
وقال تعالى ّ
انقالب �أ ّم ِت ِه علي ِه وعليهم}:ﭳ
محذراً من
ِ
(((

(((

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{ .
(((

((( �سورة الأحزاب الآية .33
((( �سورة ال�شورى الآية .23
((( �سورة �آل عمران الآية .144
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وم�صباح
والحمد ِهلل ا ّلذي َم َّن علينا من بي ِن ِهم ب�سفين ِة النجا ِة،
ُ
ِ
عليLالذي �أجم َع الم�سلمون
َ
الهدى ال ِ
إمام الح�سينِ ْبنِ ٍّ
على � ّأن ر�سولَ اهلل Pقالَ فيه:
أحب ح�سيناً،
ٌ
أحب اهلل َم ْن � َّ
«ح�سين م ّني و�أنا ِم ْن ح�سينَّ � ,
ح�سين ِ�س ْب ٌط ِم َن الأ�سباط» .
ٌ
أعظم ا ُهلل �أجو َرنا ُبم�صابِنا
بالح�سين ،Qوج َع َلنا و�إ َّي ُاك ْم
ِ
� َ
�صلوات ا ِهلل
محم ٍد
إمام
من
ِّ
ُ
َ
المهدي من �آلِ َّ
الطالبين بثا ِر ِه م َع ال ِ
وعليهِم.
علي ِه
ْ
أح�سن ا ُهلل ُلكم ال َعزا َء يا � َ
أهل العزا ِء...
� َ
�س ّيدي يا َ
ر�سول ا ِهللَّ ...
عظ َم ا ُهلل �أج َر َك في ِ
�سين...
الح ِ
ولد َك ُ
ؤمني��نَّ ...
��م ا ُهلل �أج َر َك ف��ي َو ِلد َك
�س ّي��دي ي��ا �أمي�� َر الم� َ
عظ َ
�سين...
الح ِ
ُ
�س ّيدت��ي ي��ا فاطم�� ُة الزه��را ُءَّ ...
��م ا ُهلل �أج َر ِك ف��ي َو ِلد ِك
عظ َ
�سين...
الح ِ
ُ
�صاح��ب الزم��انِ َّ ...
��م ا ُهلل �أج َر َك ف��ي َج ِّد َك
�س ّي��دي يا
َ
عظ َ
�سين...
الح ِ
ُ
(((
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((( ابن قولويه :كامل الزيارات� ،ص .116

َل ْو َ�س ْالَ َد ْم ِعي َج ْمراً ِم ْل َء�أَ ْج َفان
الو ْج ِ
��د ُم ْن َف ِط ٌر
�أَ ْو �أَ َّن َق ْل ِب��ي ذَا ِب َ
الد ْم ِع ِم ْن َج َز ٍع
�أَ ْو َ�س َال َد ِّم ْي َم ِ�سيلَ َّ
��ن َت ْنطَ ِفي نَ ٌار ِل ِّل�س ْب ِ
��ط ُم ْوق ََد ٌة
َل ْ
�أَ ْو �أَ ْن َي ُق ْو َم ِب َ�س ْي ِف ا َحل ِّق ُم ْن َت ِ�ص ٌر
ُه َو ا ْل َق ِت ْيلُ ِب َج ْن ِ
��ب املَا ِء ُم ْن َف ِر َداً
َم َاء ال ُف َر ِات ُع ِد ْم َت املُ ْز َن َيا َما ُء
ات ُم ْل َت ِه َباً
مِ ْل لاَ َ�س َق ْي َت َغ ِل ْي ًال َب َ
ال�س ْب ِط غَا ِئ َر ًة
�أَ َو َما َر َ�أ ْي َت ُع ُي َون ِّ
ال�س ْب ِط َيا ِب َ�س ًة
�أَ َو َما َر َ�أ ْي َت ِ�ش َفا َه ِّ
��ن َب َك ْت ُه ُع ُيونُ ا َخل ْلقِ ق َِاط َب ًة
َيا َم ْ
�أُنْ ُظ ْر ِل َز ْي َن َب َو ْق ُع ا َخلطْ ِب �أَ ْف َج َع َها
َما ُك ْن ُت �أَ ْح َ�س ُب َط ْر َف َّالد ْه ِر َير ُم ُق ِني

��ي َف�أ ْع َمان
َوا ُحل�� ْزنُ �أَ ْط َف�أَ عي َن َّ
َواع َتلَّ ِج ْ�س ِم َي َه َّدا َخلط ُْب�أَ ْركَان
َع َلىا ُحل َ�س ِني َو َيو َمالطَّ ِف�أَ ْ�ض َنان
َح َّتى �أُ َو َّ�س َد يِف لحَ ِْد ْي ِب�أَ ْك َفان
ال�س ْي ُف�أَ�ضْ غَان
َع َلىال ُّطغَا ِة َف َي ْ�ش ِفي َّ
�أَ ْف ِد ْي ِه ُر ْو ِح َي َعطْ َ�شانَاً َو ُج ْث َمان
َولاَ َج َر ْت ُم َو ٌج ِمن ف َْوقَ كُ ْث َبان
ِب ُف���ؤَا ِد ُم ْن َف ِط�� ِر الأَ ْح َ�شا ِء ظَ ْم� ِآن
َت ْر ُن ْ��و ِ�إ َل ْي َك ِب�أَ ْ�ش َ��و ٍاق َو َ�أ ْ�ش َج ِان
ف ََك ْي َف ُذ ْد َت ُح َ�س ْي َناً َما َء َكال َفان
ال�س َما ُء َب َك ْتيا َد ْم َع َهاال َقان
َح َّتى َّ
َيا َل ْي َت ق َْبل ََك َك�أْ ُ�س امل َْو ِت �أَ ْر َو يِان
َوغ رْ ََي َع ْي َن َ
يك َب ْع َد الطَّ ِّف َت ْر َعان
11

عاشوراء
يوم
ُ
َ
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ح�سين Qيو َم عا�شورا َء و�ص َّلى ب�أ�صحاب ِه
�صبح ا ُل ُ
ّلما �أَ َ
ال�ص ِبح ،قا َم خطيباً فيهِمَ ،فح ِم َد اهلل و�أَثْنى علي ِه ،ث َُّم َ
قال:
�صال َة ُ
«�إنَّ َ
اليومَ ،ف ُ
عليك ْم
اهلل تعالى قد �أذِنَ في قت ِل ُكم و َق ْت ِلي في هذا ِ
بال�صب ِر والقِتالِ ».
وراجل.
بعين ما بين ٍ
للحرب وكانوا ِ
فار�س ٍ
َّثم َ�ص َّف ُهم ِ
و�س َ
اثنين َ
َ
وحبيب َبن ُم ِ
ظاه ٍر في
فجعل ُزهي َر َبن ال َق ْي ِن في ال َم ْي َمن ِة
َ
القلب ،و� َ
أعطى
المي�سر ِة ،و َث َب َت ه َو Qمع �أهل بيته في ِ
َ
البيوت في ُظ ُهور ِِهم .وكان
راي َت ُه �أخا ُه الع َّبا�س .Qوج َع ُلوا
َ
�أَ َم َر Qب َِح َط ٍب َوق ََ�ص ٍب َ �أنْ ُي َ
خندقٍ كا ُنوا َح َف ُر ْو ُه في
جعل في َ
من الليلَ ،و َ�أنْ ُت ْ�ض َر َم ِب ِه ال َّنا ُر �إذا قا َت َل ُه ُم العد ُّوَ ,ك ْيال ُتقح َم ُه
�ساع ٍة َ
الخيل فيكونَ ُ
ُ
القتال من وج ٍه واحد.
ثالثين �ألفاًَ ,
و�أقبل ُع َم ُر ْب ُن ٍ
فجعل
الح�سين في
�سعد نحو
ِ
َ
الحج ِاج على ال َم ْي َمن ِةِ ،
و�شم َر َبن ِذي الجو�شَ ِن على
َع ْم َرو ْب َن َّ

بث َبن
قي�س ،وعلى ال َر َّجال ِة ِ�ش َ
الخ ِيل َع ْز َر َة َبن ٍ
المي�سر ِة ،وعلى َ
َ
ِر ْبعي ،و�أَ َ
عطى راي َته ُذويداً موال ُه.
أقبل القَو ُم يجولونَ َ
و� َ
الح�سين Qوينظرونَ
حول ُمع�سك ِر
ِ
الخندقِ  ...فنا َدى �شم ُر ب�أعلى �صو ِت ِه :يا
�إلى النا ِر َت ْ�ض َط ِر ُم في َ
ح�سينَ :ت َع َّج ْل َت بال َّنا ِر ق َ
الح�سين:Q
يوم ال ِقيام ِة ,فقال
ُ
ُ
َبل ِ
الج ْو�شَ ِن»؟ َ
أنت
قيل :نَعم .فقالَ �« :
« َم ْن هذا؟ َك�أَ َّن ُه ِ�شم ُر ُبن ذي َ
�أ ْو َلى ِب َها ِ�ص ِل ّياً».
�سينQ
الح ُ
�سلم ُبن عو�سج َة �أنْ َيرم َي ُه بِ�سهمَ ,ف َمنع ُه ُ
ورا َم ُم ُ
وقال�« :أكر ُه �أنْ � َأبد�أَ ُهم بِقتال».
الح�سين� Qإلى َجم ِعهِم ك�أ َّنه ُ
الم ْن َح ِدر،
ولما نظ َر
ُ
ال�سيل ُ
َّ
بالدعا ِء َ
أنت ِثقتي في ِّ
كل َك ْر ٍب ،و َر َجا ِئي
َر َف َع َيدي ِه ُّ
«اللهم � َ
فقالَّ :
من
في ُك ِّل ِ�ش َّد ٍة ،و� َ
أنت لي في ُك ِّل �أَم ٍر نَ َز َل بي ِثق ٌة ُوع َّدةٌَ ،ك ْم ْ
الحيل ُة ،و َي ُ
َه ٍّم َي�ض ُع ُف في ِه الف�ؤا ُد ،و َت ِق ُّل في ِه ِ
ال�صديق،
خذ ُل في ِه
ُ
إليكَ ،رغب ًة م ِّني � َ
و َي�ش َم ُت في ِه العد ُّو� ،أنزل ُت ُه ب َِك ،و�شكو ُت ُه � َ
إليك
عمن ِ�س َ
و�صاحب
ولي ُك ِّل ِنعم ٍة،
واك ،فف َّرج َت ُه و َك�شف َت ُه ،ف� َ
ُ
ّ
أنت ُّ
كل َرغب ٍة».
ُك ِّل َح َ�سن ٍة ،و ُمنت َهى ِّ
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الحسينُ Q
ُ
األولى:
خطبة اإلمام
ِ

الح�سين Qبراحل ِت ِه ِ
القوم
َّثم دعا
فرك َبهاَّ ،
ُ
وتقد َم نح َو ِ
ونا َدى ٍ
النا�س ،ا�سمعوا قَولي ،وال
ب�صوت ي�سم ُع ُه ُج ُّلهم�« :أ ُّيها ُ
علي ،وح َّتى �أعتذ َر � ُ
إليكم
تعج ُلوا ح َّتى � ِأع َظ ُكم بما هو ٌّ
َ
حق ْ
لكم َّ
ِمن َم َقدمي ُ
و�صدق ُتم قَولي و�أَعطيتموني
عليكم ،ف�إنْ َقبِل ُتم ُعذري َّ
نتم ب َ
ال َّن َ�ص َف من � ِ
علي
ِذلك � ْأ�س َ
عد ،و َلم ْ
يكن ْ
أنف�س ُكم ُك ْ
لكم َّ
ٌ
من
ولم ُتعطوني ال َّن َ�ص َف ْ
�سبيل ،و�إنْ ْلم َتق َبلوا ِم ِّني ال ُعذ َرْ ،
� ِ
أنف�سكم }ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
{ } ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭭ((( ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
{» .
ﭖﭗﭘﭙ
حن و َب َك ْي َن وارتف َع ْت
فلما �سم َع ِت الن�سا ُء هذا من ُه ِ�ص َ
ّ
�أَ ْ�صوا ُت ُه َّن ,ف� َ
علي الأكب َر وقال:
أر�سل � َّ
إليهن �أخا ُه الع َّبا�س واب َن ُه َّ
ِّ
«�سك َتا ُه َّن ،فل َع ْمري ليكث ُر ُبكا�ؤ ُه َّن».
(((

(((

(((
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((( ال َّن َ�ص َف وال َّن َ�صفة� :إ�سم الإن�صاف ،وهو �أن يعطي من نف�سه ال ِّن�صف من الحقّ .
((( ُغ َّمة :يوم غ ٌَّم وليلة غ ََّمة ،وهو في ُغ ّمة من �أمره ،وهي ما ّ
غطاك من �شيء.
((( �سورة يون�س الآية .71
((( �سورة الأعراف الآية .196

ث ُّم َح ِم َد َ
محم ٍد و�آل ِه ،وعلى
النبي ّ
اهلل و�أَث َنى علي ِه ،و�ص َّلى على ِّ
المالئك ِة والأنبيا ِءَ ،ف َذ َك َر ِمن َ
ذلك ما ال ُيح�صى ِذ ْك ُر ُه ،و َلم ُي�س َم ْع
بعده �أبلغُ من ُه في َم ِنط ِق ِهَّ ،ثم َ
قال« :عبا َد اهلل ,ا ّتقوا
متك ِّل ٌم قب َله وال َ
َ
الدنيا َلو َبق َي ْت على � ٍ
أحد
الدنيا على حذر ,ف�إنَّ ُ
اهلل وكو ُنوا من ُ
أحق بالبقا ِء و�أ ْو َلى بالرِ�ضا ,غي َر
أحد َل َكانَ الأنبيا ُء � َّ
بقي عليها � ٌ
�أو َ
�أنَّ َ
الدنيا لل َف َناءَ ,ف ِ
ونعيمها ُم ْ�ض َم ِح ٌّل ،
خلق ُ
اهلل َ
جد ُيدها َبالٍ ُ ,
و�سرو ُرها مك َف ْه ٌّر »...
ُ
النا�س� ،إنَّ َ
الدنيا َفج َع َلها دا َر َفنا ٍء
اهلل تعالى َخ َلق ّ
وقال « :أ� ّيها ُ
وال�شقي
ُّ
بعد حالٍ  .فالمغرو ُر َمن َغ َّر ْت ُه،
وزوالٍ  ،مت�ص ِّرف ًة ب�أه ِل َها حا ًال َ
َمن َف َت َن ْت ُهَ ،فال َتغ َّر ُنك ْم هذ ِه الحيا ُة الدنيا ،و� ُ
أراكم ِقد اجتمع ُتم على
�سخط ُت ُم َ
الكريم ُ
اهلل فيه َع ُ
عنكم،
ليكم ،و�أع َر َ�ض بوج ِه ِه
�أم ٍر قد �أَ َ
ِ
و� َّ
بيد
وج َّن َب ُكم رح َم َت ُه ،ف ِن ْع َم ُّ 
الرب ر ُّبنا ،وب َئ َ�س ال َع ُ
أحل ب ُِكم ِن ْقم َت ُهَ ،
محم ٍدَّ Pثم �إ َّن ُكم َز َحف ُتم
�أن ُتم� ،أَقْرر ُتم بالطاع ِة ،و�آمنتم بالر�سولِ ّ
لقد ا�س َتحو َذ َع ُ
�إلى ذ ِّر َّي ِت ِه ِوعتر ِت ِه تريدونَ َق ْت َل ُهمِ ،
ليك ُم ال�شَّ ُ
يطان
ف�أنْ ُ
ظيم .فت ّباً ُلكم ولما ُتريدونَ � .إ ّنا ِهلل و�إ ّنا �إلي ِه
�ساكم ِذك َر ا ِهلل ال َع ِ
الظالمين».
للقوم
راجعونَ  ،ه�ؤال ِء قو ٌم َكفَروا َ
َ
بعد �إيما ِنهِم ف ُبعداً ِ
َ
فقال ُع َم ُر ْب ُن ٍ
�سعد :وي َلكم! ك ِّلمو ُه ،ف�إ َّن ُه ا ُْبن �أبي ِه؛ وا ِهللَ ،لو
(((

(((

((( م�ضمحل� :إ�ضمحلَّ ال�شيء �إذا ذهب.
((( مكفهر :الكف َهر :الرجل �إذا عب�س.
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َوق ََف ُ
فيكم هكذا يوماً َجديداً َل َما َ
انقط َع و َل َما ُح ِ�ص َر..
�سين! َما هذا الذي ُ
ف َتق ََّد َم �إلي ِه ِ�ش ْم ُر َ
تقول؟ �أَفْهِ ْم َنا
فقال :يا ُح ُ
لتفت �إلي ِه.
ح َّتى نَ ْف َهم .فلم َي ْ
فان�س ُبوني ُ
َّثم َ
بعدِ ،
وانظروا َم ْن �أنَاَّ ،ثم ارجِ ُعوا
قال�« :Qأ َّما ُ
ُ
أنف�س ُكم فعا ِت ُبوهاُ ،
�إلى � ِ
وانتهاك
وانظروا هلْ ِيح ُّل ُلكم قَتلي
�ست ا ْب َن ِ
عم ِه و�أ َّولِ
بنت نب ِّي ُكم وا ْب َن و�ص ِّي ِه ِ
ُح ْرمتي؟ �أَ َل ُ
وابن ِّ
والم�صدقِ لر�سو ِل ِه بِما جا َء ِب ِه ِمن ِ
ي�س
ؤمنين با ِهلل
ِّ
الم� َ
عند َر ِّبه؟ �أَ َو َل َ
ال�شهيد الط َّيا ُر ذو
لي�س َجعف ٌر
ُ
َحمز ُة �س ّي ُد ال�شهدا ِء َع َّم �أَبي؟! �أَ َو َ
عمي؟!
الج َ
َ
ناح ِين ِّ
�أَ َو َلم يب ُل ْغ ُكم ُ
قول َر�سولِ ا ِهلل Pلي ولأَ ِخيَ « :هذانِ
أهل الج َّن ِة ؟! َف ِ�إنْ َ�ص َّد ْق ُتموني بِما �أَ ُ
قولَ ،و ُه َو
باب � ِ
َ�س ِّيدا �شَ ِ
مت �أنَّ َ
الحقَ ،ف َوا ِهلل ما َت ّعم ْد ُت َك ِذباً ُ
اهلل َيمق ُُت ع َلي ِه
ُّ
منذ ع ِل ُ
وي�ض ُّر ب ِه َم ِن اختل َق ُه .و�إنْ َك َّذ ْب ُتموني ،ف�إنَّ ُ
�أَه َل ُهُ ،
فيكم َمن �إنْ
�س�أ ْل ُتمو ُه َعن َ
ذلك َ �أخب َر ُكم�َ ،س ُلوا َجاب َر ْب َن ِ
ن�صاري،
عبد ا ِهلل الأَ َّ
و�س َ
هل ْب َن ٍ
و�أَبا ٍ
�سعد ِ
�سعيد ِ
ال�ساع ِد َّي ،و َز ْي َد ْب َن
الخ ْد َّ
ريَ ،
أرقم ،و�أنَ َ�س َبن ٍ
مالك ُي ْخب ُر ُوكم �أ َّنهم َ�س ِم ُعوا هذ ِه المقال َة ِم ْن
� َ
َر�سولِ اهلل Pلي ولأَ ِخي� .أَ َما في هذا حاج ٌز لكم عن َ�س ِ
فك
َدمي؟!».

نتَ �أدري َما ُ
َ
فقال له ِ�ش ْم ُر� :أنا �أع ُب ُد اهلل على َح ٍ
تقول.
رف �إِنْ ُك ُ
حبيب ُبن مظاهرٍ :وا ِهلل� ،إ ِّني َل َ
َ
أراك تع ُب ُد اهلل على
فقال َله ُ
أ�شهد �أ َّن َك �صادقٌ  :ما تدري َما ُ
يقول ،قد َطب َع
�سبعين َحرفاً! و� ُ
َ
ا ُهلل على قلبِك.
َّثم َ
الح�سينِ « :Qف�إنْ كن ُتم ِفي ٍّ
�شك ِمن َ
ذلك،
قال
ُ
ابن ِ
بين الم�شرقِ
والمغرب
ِ
�أ َف َت�شُ ُّكونَ �أ ّني ُ
بنت نب ّي ُكم؟! فوا ِهللَ ،ما َ
نبي َغيري ُ
ابن ِ
ابن ِ
بنت نب ّي ُكم
فيكم وال في َغير ُِكم� ،أَنَا ُ
ُ
بنت ٍّ
بقتيل ُ
منكم قَت ْل ُت ُه� ،أَو مالٍ ُلك ُم
خا�صةًَ .و ْي َح ُكم! �أفتط ِل ُبونني ٍ
ّ
�صا�ص من جِ راح ٍة؟ ف� ُ
ْا�س َت ْ
أخذوا ال يك ِّلمونَه ،ف َنا َدى:
هلك ُت ُه� ،أو ب ِق ٍ
َي�س ْب َن الأ�شْ َع ِث ،ويا
يا ِ�ش َ
بث ْب َن رِبعي ،ويا َح َّجا َر ْب َن �أ ْب َج َر ،ويا ق َ
رث� ،أَ َلم تك ُت ُبوا � َّإلي� :أنْ ق َْد � ِ
الح ِ
واخ�ض َّر
أينعت ال ِثما ُرَ ،
َ
زيد َبن َ
اب  ،و�إ َّنما ُت ِقد ُم على ُج ٍند َ
لك ُمج َّن َد ٍة؟».
َ
الج َن ُ
فقالواَ :ل ْم نَ ْف َعلْ َ
ذلك.
َ
قال�« :Qسبحانَ ا ِهللَ ،بلى وا ِهللَ ،لق َْد َفعل ُت ْم».
َّثم َ
ا�س� ،إذا ك ِر ْه ُت ُموني َف َد ُعوني �أن�صر ِْف َع ُنكم
قال�« :أ ُّيها ال َّن ُ
أر�ض».
من ال ِ
�إِلى م�أْ َم ٍن َ
عث :ما نَدرِي ما ُ
َ
َي�س ُبن الأَ�شْ ِ
تقول ،ولكن انز ِْل
فقال له ق ُ
(((

((( الجناب ـ بالفتح ـ :الفناء وما قرب من مح ّلة القوم ،يقال� :أخ�ضب جناب القوم.
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كم بني َع ِّم َك ف�إ ّنهم َلن ُي ُر ْو َك �إلاَّ َما ُت ِح ُّب ،ولن ِي�ص َل
َع َلى ُح ِ
� َ
إليك منهم َمكرو ٌه.
َ
أنت �أخُ و � ِأخ َ
تريد �أَنْ يط ِل َب َك
فقال له
يك� ،أَ ُ
الح�سينَ �« :Q
ُ
عقيل ،ال وا ِهلل ،ال �أُ ُ
عطيك ْم
�سلم ِبن ٍ
ب ُنو ٍ
ها�شم ب�أك َث َر ِم ْن ِدم ُم ِ
بيدي �إعطا َء َّ
ليل ،وال �أف ُّر فرا َر ال َع ِ
بيد.
الذ ِ
رج ُمونِ � ،أعو ُذ ِب َر ّبي
عبا َد اهلل� ,إ ّني ُع ْذ ُت بِر ّبي ور ّب ُكم �أنْ َت ُ
ور ّب ُكم من ِّ
ِيوم ِ
�ساب».
الح ِ
كل متك ّب ٍر ال ي� ُ
ؤمن ب ِ
َّثم �أَنَ َاخ ِ
راح َل َتهَ ،و�أَ َم َر ُعق َب َة َبن َ�سمعانَ َف َعق َلها .
زحفونَ نَح َو مخ َّي ِم
الح�سين Qوكانَ فيهم
ِ
َو�أَ ْق َب َل القو ُم َي َ
�سين؟ فلم ُيجِ ب ُه
عبد ا ِهلل ُبن َحوز َة
ُ
التميمي َف َ�ص َاح� :أَ ِف ُيكم ُح ٌ
ُّ
حدَ ،ف َ�أعا َد َ
القول ثاني ًة وثالثةً.
�أَ ٌ
َ
فقال له ُ
الح�سين ،فما
الح�سين :Qهذا
أ�صحاب
ِ
بع�ض � ِ
ُ
تريد ِمن ُه؟ َ
ح�سين� ،أَ ِب�ش ْر بِال ّنارِ!.
فقال :يا
ُ
ُ
َ
ريم
الح�سينَ « :Qك َذ ْب َتَ ،بلْ �أُق ِْد ُم َعلى َر ٍّ 
فقال
ُ
ب ٍ َغفو ٍر َك ٍ
أنت؟».
�شفيع ،ف َم ْن � َ
طاع ٍ
ُم ٍ
قال� :أنا ا ْب ُن َحوزةَ.
الح�سينَ Qيدي ِه نح َو ال�سما ِء ،ح َّتى بانَ َب ُ
يا�ض � َإبطيه
فرف َع
ُ
(((
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((( َع َق ْل ُت البعير� :شددت يده ،والعِقال :الحبل.

َ
«اللهم ُح ْز ُه �إلى ال ّنارِ».
وقالَّ :
قت قد ُمه
الفر�س في َ
الخندقِ  ،فتع ّل ْ
فغ َِ�ض َب ُ
قحم َ
ابن َحوزةَ ،و�أَ َ
ف�سقط عنها ،فانقطعت �سا ُقه ُ
الفر�سَ ،
وفخذه،
بال ِّر ِ
كاب وجا َلت به ُ
الفر�س َّ
كل َح َج ٍر
وبقي جان ُبه الآخ ُر مع َّلقاً بال ِّر ِ
كاب ،ي�ضر ُِب به ُ
َ
ومات
و�شَ جرٍ ،و�أَلقته في ال ّنا ِر الم�شتعل ِة في الخندقِ  ،فاحترقَ بها َ
َل َع َنه ُ
اهلل.
ُ
نت في �أ ّولِ
الخيل ا ّلتي
قال
الح ْ�ض َر ِميُ :ك ُ
ِ
م�سروق ُبن َوا ِئ ٍل َ
الح�سين َف�أَ َ
حظى ب ِه
�صيب َر� َأ�س
ِ
َتق َّد َم ْت ِ
الح�سين َل َع ِّلي �أُ ُ
لحرب ُ
هل هذا
أيت ما �صن َع ِ
عند ِ
َ
بابن َح ْو َز َة ُ
ابن زِيادَ ,ف َل َّما َر� ُ
عرفت �أنَّ َِ أل ِ
ِ
وقلت :ال �أُقَا ِت ُل ُه ْم
البيت ُحرم ًة ومنزل ًة َ
النا�س ُ
عند اهلل ,و َت َرك ُْت َ
ف�أكونَ في ال َّنار.
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ُ
ين
خطبة
ِ
بن القَ ِ
زهير ِ
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نوب ٍّ
�شاك في
َين على ٍ
وخرج �إلي ِهم ُزهي ُر ُبن الق ِ
فر�س َذ ٍ
َ
النا�س ،فقال :يا � َ
أهل الكوف ِة نَذا ِر َل ُك ْم ِمن
الحَ ،ف َج َع َل ُي َك ِّل ُم َ
ال�س ِ
ِّ
ونحن
الم�سلم ن�صيح ُة �أخي ِه
عذاب اهلل� ,إنَّ ح َّقاً على
ِ
الم�سلمُ ,
ِ
ِ
دين ٍ
ال�سيف,
كم ُ
ح َّتى الآنَ �إخو ٌة على ٍ
واحد ما لم يق ْع بي َننا وبي َن ُ
ال�سيف َ
و�أن ُتم للن�صيح ِة م َّنا � ٌ
انقط َع ْت ال ِع ْ�ص َم ُة ُوك َّنا
أهل ف�إذا وق َع
ُ
�أ َّم ًة و�أن ُتم �أ َّمة� ,إنَّ َ
محم ٍد ُ
لينظ َر
اهلل ِقد ابتالنا و�إ َّي ُاك ْم ُبذر َّي ِة نب ِّي ِه ّ
زيد
نحن و�أن ُت ْم عاملونَ � ،إ َّنا ْند ُع ُوك ْم �إلى ن�صر ِِهم ِوخ ْذالنِ َي َ
ما ُ
َوالطاغي ِة ُع َب ِيد ا ِهلل ْب ِن زيا ٍد ،ف�إ َّن ُك ْم ال ُت ْدر ُِكونَ ِم ْنهما �إلاَّ ُ�سو َء ُع ْم ِر
ُ�سلطا ِنهما ك ِّل ِه.
َف�س ُّبو ُه ،و�أ ْث َن ْوا على ُع ِ
بيد ا ِهلل ِبن زيا ٍد ود َع ْوا ل ُه ،وقا ُلوا :وا ِهلل،
ال نَ ْب َر ُح ح َّتى نق ُت َل �صاح َب َك و َم ْن َم َع ُه �أ ْو َن ْب َع َث ب ِه وب�أ�صحا ِب ِه �إلى
الأمي ِر ُع ِ
بيد ا ِهلل ِ�س ْل َماً.
َ
أحق
فقال ل ُه ْم زهي ٌرِ :عبا َد ا ِهلل �إنَّ ُو ْل َد فاطم َة �سالم ا ِهلل ع َل ْيها � ُّ
من ا ْب ِن ُ�سم َّيةَ ،ف�إنْ لم ت ْن ُ�صرو ُه ْم ف�أُ ُ
عيذ ُكم با ِهلل �أنْ
بال ُو ِّد وال َّن ْ�ص ِر ِ
تق ُت ُلو ُهم.

ب�سهم َ
َ
وقالُ :ا ْ�س ُك ْتْ � ،أ�س َك َت ا ُهلل
قال الراويَ :ف َرما ُه ِ�شم ٌر ٍ
نَ�أ َم َت َك� ،أَ ْب َر ْم َتنا َبكثر ِة كال ِم َكَ .
فقال َل ُه ُزهي ٌر :ما �إ َّي َاك � ِ
أخاط ُب...
كتاب ا ِهلل �آي َت ْي ِن ،ف� ِأب�ش ْر ِ
بالخ ْز ِي يو َم
من ِ
وا ِهلل ،ما � ُأظ ُّن َك ُت ْح ِك ُم ْ
أليم.
القيام ِة
ِ
والعذاب ال ِ
فقال ل ُه ِ�شم ٌر� :إنَّ َ
عن �ساع ٍةَ .
َ
اهلل قا ِت ُل َك ِ
قال:
و�صاح َب َك ْ
�أ َفب ِ
موت م َع ُه � َأح ُّب � َّإلي ِم َن الخُ ْل ِد
ِالموت ُتخ ِّو ُفني؟ فوا ِهللَ ،ل ْل ُ
أقبل زهي ٌر على القوم را ِفعاً �صو َت ُه َ
َم َع ُكم .ث َُّم � َ
فقال :عبا َد ا ِهلل،
الجافي و�أ�شبا ُه ُه ،فوا ِهلل ،ال
عن ِدي ِن ُكم هذا الجِ ُ
ال َي ُغ َّر َّن ُك ْم ْ
لف َ
َت ُ
أهل بي ِت ِه وق َت ُلوا
محم ٍد Pقوماً �أرا ُقوا ِدما َء ذ ِّر َّي ِت ِه و� ِ
نال �شفاع ُة َّ
جل َ
حريم ِهم .فنادا ُه َر ٌ
فقال َله� :إنَّ �أبا ِ
عن ِ
عبد
وذب ْ
َم ْن َن�ص َر ُه ْم َّ
ا ِهللُ Q
يقول َ
لئن كانَ م�ؤ ِم ُن �آلِ ِف ْر َع ْونَ
لك�« :أقبِلْ  ،ف َل َع ْمري ْ
ن�صح َت له�ؤال ِء و�أبل ْغ َت لو نَ َف َع
َن�ص َح لقو ِم ِه و�أب َل َغ في ُ
الدعا ِء ،لق َْد ْ
ال ُّن ْ�ص ُح وال ُ
إبالغ».
(((
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((( الجِ ْلف بك�سر الجيم :الجافي الغليظ.

ُ
خطبة اإلمام الحسين Qالثانية:

فا�ستن�ص َتهم ف�أَ َبوا
النا�س
وخرج �إلى ِ
َ
َّثم َر ِك َبَ Qف َر َ�س ُه َ
ن�صتوا ح َّتى قال لهم« :و ْي ُلكم ما ُ
�أنْ َي ِ
عليكم �أنْ ُت ْن ِ�ص ُتوا ِلي
�سبيل الر�شَ ا ِدَ .ف َم ْن �أَ َطا َع ِني
َف َت ْ�س َم ُعوا َق ْوليَ ،و�إ َّنما �أَ ُدع ُوكم �إلى ِ
الم ْه َل ِكينُ .وك ُّل ُكم
كانَ من المر�شَ َ
دين ،و َمن َع َ�صا ِني كانَ من ُ
الح َر ِام
َع ٍ
ا�ص لأَمرِي غي ُر ُم ْ�س َت ِم ٍع َق ْوليَ ,فق َْد ُم ِل َئ ْت ُب ُطو ُن ُكم ِم َن َ
ُوط ِب َع َعلى ُق ُلوب ُِكمَ .و ْي َل ُكم� ،أَلاَ َت ِ
ن�ص ُتون؟ �أَلاَ َت ْ�س َم ُعون؟»
أ�صحاب ُع َم َر ِبن َ�س ْع ٍد َب ْي َنهم وقالوا� :أَنْ ِ�ص ُتوا َلهَ .ف َح َم َد
َف َتال َو َم � ُ
َ
محم ٍد وعلى
اهلل و�أ ْث َنى َعلي ِه َو َذ َك َر ُه بِما ُه َو �أَ ْه ُل ُه و�ص َّلى على َّ
والر�سل و�أَ ْب َل َغ في ال َم َقالِ َّ ،ثم قالَ « :ت ّباً
المال ِئك ِة والأنبيا ِء
ِ
هين
َل ُكم �أ ّي ُتها الجماع ُة و َت َرحاً � ،أَ ِح َين ْا�س َت ْ�ص َرخ ُت ُمونا وا ِل َ
ف�أَ ْ�ص َر ُ
خناكم َم ْوجِ فين �َ ،سلل ُتم َعلينا َ�سيفاً لنا في �أَ ْيما ِنكم،
(((

(((

(((
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((( ت ّباً� :ألزمه هالكاً وخ�سراناً.
هماً وحزناً.
((( ال َت َرح ـ بفتحتين ـّ :
�ضد الفرح ،وترحاً �أي ّ
((( اال�ست�صراخ :اال�ستغاثة.
((( والهين :الوله ذهاب العقل ،قيل امر�أة والهة مولهة.
((( موجفين :م�سرعين.
((( �سلّ ال�سيف� :شهره و�أخرجه من غمده.

(((

(((

(((

وح�شَ ْ�ش ُتم علينا ناراً ق َْد ْحناها على عد ِّونا وعد ِّو ُكم ،ف�أ�صبح ُتم
َ
�إ ْلباً لأعدا ِئ ُكم على �أوليا ِئ ُكم ،و َيداً عليهم لأعدا ِئكم ،بغي ِر
َعدلٍ �أف�شَ ْو ُه ُ
أ�صبح ُلكم فيهم� ،إلاَّ الحرا َم من
فيكم ،وال �أ َم ٍل � َ
ي�س َع ْي ٍ�ش َط ِم ْع ُتم في ِه ،من غي ِر َح َد ٍث كانَ
الدنيا �أَنَا ُل ْو ُكم َ
ّ
وخ ِ�س َ
م ّنا ،وال ر� ٍأي َتف َّيل َل ُكم ،ف َه َّال ُ
يالت� -إ ْذ َكرِه ُتمونا،
لك ُم ال َو ُتر ْك ُتمونا،
وال�سيف َم ِ�ش ْي ٌم  ،والج� ُأ�ش طا ِم ٌن  ،والر� ُأي َل َّما
ُ
الد َبا  ،وتهاف ُّتم
ولكن �أ�سرع ُتم �إليها َك َط ْي َر ِة َّ
ُي�س َت ْح َ�ص ْف ْ ،
بيد
عليها ك َتها ُف ِت ال َف َر ِ
ا�شَّ ،ثم نَق َْ�ض ُتموهاُ ،ف�سحقاً ُلكم يا َع َ
تاب ،و ُمح ِّرفي َ
أحزاب ،ونَ َب َذ َة ِ
الك ِل ِم ،ونَ ْف َث َة
الك ِ
الأُ َّم ِة ،و�شُ َّذا َذ ال ِ
ال�س ِنن ،و َق َتل َة �أوال ِد الأنبيا ِء،
ال�شيطانِ ُ ،وع ْ�ص َب َة ال ِ
آثام ،و ُمط ِفئي ُّ
و ُمبيدي ِعتر ِة الأو�صيا ِء ،و ُم ِلحقي ال ُع َّها ِر بال َّن َ�س ِب ،وم�ؤ ِذي
الم�ستهزئين}،ﭑ ﭒ ﭓ
و�ص َّر َاخ � ّأئم ِة
َ
الم� َ
ؤمنينُ ،
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((1

((( ح�ش�شتم :ح�ش�شت ال ّنار �أح�شُّ ها َح�شَّ اً� :أوقدتها.
((( قدح واقتدح بالزند :حاول �إخراج ال ّنار منه.
((( �إلباً� :ألبت الجي�ش جمعته.
((( تف َّيل ر�أيه� :أخط�أ و�ضعف.
((( م�شيم� :شام �سيفه ي�شيمه غمده.
((( الج�أ�ش :رواغ القلب �إذا ا�ضطرب عند الفزع ،ونَفَ�س الإن�سان.
((( طامن� :ساكن مطمئن ،واال�سم الطم�أنينة.
((( ي�ستح�صف :ا�ستح�صف ال�شيء :ا�ستحكم.
الدبا :فراخ الجراد قبل �أن يطير والواحدة َد َباة.
((( طيرة َّ
( ((1ال ُع َّهار :من ال ُعهر وهو الفجور وواحدة عاهر �أي فاجر.
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{((( }ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
رب و�أ�شيا َع ُه َت ْع ُ�ضدون،
ﮙﮚ
ابن َح ٍ
{((( �أن ُت ُم َ

وع ّنا تخا َذ ُلونَ َ � .أجلْ َ -وا ِهللَ -غ ْد ٌر ُ
فيكم قَدي ٌمَ ،و�شَ َج ْت َعلي ِه
فروعكم ،وثب َت ْت علي ِه ُقلو ُب ُكم ،و َغ ِ�ش َي ْت
�أ�صو ُل ُكم ،وت�أ َّز َر ْت عليه ُ
جى للناظرِ ،و�أُ ْك َل ًة
�صدو ُر ُكم ،فكن ُتم �أخ َب َث َث َمرٍ� ،شَ ً
للغا�ص ِب� .ألاَ لعن ُة ا ِهلل على ِ
ِ
الذين ُ
ينق�ضونَ الأَ ْيمانَ
ثينَ ،
الناك َ
توكيد َها ،وقد جعل ُت ُم َ
اهلل َع ُ
بعد ِ
ليكم َكفي ًال ،ف�أنتم َ -وا ِهلل-
َ
بين
ابن َ
ُه ْم� .ألاَ و�إنّ َ
الد ِع َّي َ
بين اث َن َت ِينَ :
الد ِع ِّي ْقد َر َك َز َ
وهيهات م ّنا ِّ
ال�س َّل ِة ِّ
الذ َّل ُة ،ي أ� َبى ا ُهلل َل َنا َ
ذلك و َر ُ�سو ُل ُه
والذ َّل ِة،
َ
ِّ
ُو�س �أ ِب َّي ٌة
رت ،و�أُ ُن ٌ
والم�ؤمِنونَ ُ ،
وحجو ٌر طا َب ْت و َط ُه ْ
وف َح ِم َّي ٌة و ُنف ٌ
ئام على م�صار ِِع ِ
الك َر ِام� .ألاَ َوق َْد َ�أ ْع َذ ْر ُت
ِم ْن �أنْ ن�ؤْ ِث َر طا َع َة ال ِّل ِ
زاح ٌف ِ
و�أَنْ َذ ْر ُت� ،ألاَ و إ� ِّني ِ
بهذ ِه الأُ�سر ِة على ق َّل ِة ال َع َد ِد ،و َكثر ِة
العد ِّوِ ،
وخذالنِ النا�صرِ».
ُ
الم َرا ِد ّي َ
َّثم َو َ�ص َل َكال َم ُه ِب�أَ ْب َي ِات َف ْر َو َة ِبن ٍ
فقال:
م�سيك ُ
(((

(((

(((

(((

(((

(((
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((( �سورة الحجر الآية .91
((( �سورة المائدة الآية .80
((( و�شجت:ا�شتبكت.
هم �أو نحوه.
((( ال�شجى :ما ن�شب في الحلق من ُغ َّ�صة �أو ّ
((( الأُكلة :اللقمة.
((( ر َك َز م ّنا �أي �أقامنا بين الأمرين.
((( ال�س ّلة ـ بالفتح والك�سر ـ ا�ستالل ال�سيوف.
((( �أب ّية� :أي مرتفعة عن الدن ّية.

�ير ُم َغ َّل ِبين��ا
فَ���إ ِْن ُن ْه�� َز ْم َف َه َّزا ُم َ
��ون ِق ْدم��اً َو�إ ِْن ُن ْغل ْ
َ��ب َف َغ ُ
��ون ك ََما َل ِقينا
َف ُق ْ
ال�شا ِم ُت َ
ين ِبن��ا َ�أ ِفي ُق��وا َ�س َي ْل َق��ى َ
��ل ِلل َْ�شا ِمت� َ
بعدها �إلاَّ َك َر ِ
يث ما
َّثم قال�« :Qأ َما وا ِهلل ،ال تل َبثونَ َ
وتقلق بِكم
ُير َك ُب ال َف َر ُ�س ،ح َّتى تدو َر ب ُِكم َد َورانَ ال َّرحى َ ،
هللP
جدي ر�سولِ ا ِ
ق ََلق ِ
الم ْح َو ِر ٌ ،
عهد َعه َِد ُه � َّإلي �أبي عن ّ
}ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
{ } ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭰﭱ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ{ .
َّثم رف َع َيدي ِه نحو ال�سما ِء َ
«اللهم احب ِْ�س عنهم ق َْط َر
وقالَّ :
�سنين ِ
يو�س َف ،و�س ِّل ْط عليهم ُغال َم
ال�سما ِءْ ،
وابعث عليهم َ
ك�س ِني ُ
ثقيف ي�سقيهم ك�أ�ساً ُم َ�ص ّبر ًة  ،ف�إ َّنهم َّ
ٍ
وخ َذلونا ،و�أنت ر ُّبنا
كذبونا َ
توكلنا و� َ
َ
عليك َّ
إليك �أَنَ ْب َنا و�إليك الم�صي ُر».
حب
وا�ستدعى
ُ
الح�سينُ Qعم َر َبن َ�س ٍعد وكانَ كارِهاً ال ُي ُّ
فلما ح�ض َرَ ،
قال ل ُه« :يا ُع َم ُر� ،أتز َع ُم �أ ّن َك تق ُت ُل ِني و ُي َو ِّل َ
يك
�أنْ ي�أت َي ُهّ .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

((( �أي قدر ما يركب.
((( ال ّرحى :التي تدور فتطحن القمح وال�شعير ونحوها ـ الطاحون.
((( المحور :كمنبر ،العود الذي تدور عليه البكرة وربما كان من الحديد.
((( �سورة يون�س الآية .71
((( �سورة هود الآية .56
((( م�ص ّبرة� :أي و�ضع فيها ال�صبر وهو ع�صارة نبات م ّر المذاق� ،أي ك�أ�ساً ممزوجة بال�صبر �أي م ّرة.
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وجرجانَ ؟ وا ِهلل ،ال تهن�أُ َ
ُّ
بذلك
الدعي ُ ُ
الدعي بال َد ال َّر ِّي ُ
ابن ِّ
فرح َب ِعدي
�أ َبداًَ ،ع ٌ
هد َمعهو ٌد ،فا�صن ْع ما � َ
أنت �صان ٌع ،ف�إ َّن َك ال َت ُ
ب ُِدنيا وال �آخر ٍة ،وك�أ ِّني بر� ِأ�س َك على ق ََ�صب ٍة قد ُن ِ�ص َب بالكوف ِة،
ابن ٍ
ال�ص ُ
بيان وي ّتخذونَ ُه َغ َر�ضاً بينهم»ِ .
�سعد من
فغ�ض َب ُ
يتراماه ِّ
رف وج َه ُه عن ُه ،ونادى ب�أ�صحا ِب ِه :ما تنتظرونَ بِه؟!
كالم ِهَّ ،ثم َ�ص َ
ِا ِ
هي �أَكل ٌة واحدة.
حم ُلوا ِب�أَج َم ِع ُكم� ،إ َّنما َ
(((

(((

26

الدعي :من دعي لغير �أبيه.
((( َّ
((( ال َغ َر�ض :ما ين�صب للرمي.

ُ
الرياحي:
الحر
موقف
ِّ
ّ

�صم ُموا على
يزيد
و َل َّما ر�أى الح ُّر ْب ُن َ
الرياحي �أنَّ القو َم قد َّ
ُّ
الح�سينَ Q
قال لعم َر ِبن ٍ
قتالِ
أنت هذا
ِ
�سعد� :أَ ُمقا ِت ٌل � َ
الرجل؟
َ
طيح
قال� :إي وا ِهللِ ،قتا ًال �أ ْي َ�س ُر ُه �أنْ َت�سق َُط في ِه الر� ُ
ؤو�س و َت َ
الأيدي.
َ
ِ�ضى؟
قال الح ُّر :فما َل ُك ْم فيما َع َر�ضَ ُه عليكم ر ً
َ
ابن ٍ
ولكن �أمي َر َك ق َْد �أَ َبى
�سعد :لو كانَ الأم ُر � َّإلي َلف ُ
قال ُ
َعلتَّ ،
وقف م َع النا�س ,ومع ُه ٌ
الح ُّر ،و� َ
رجل ِمن
أقبل ح َّتى َ
ذلك .ف َت َر َك ُه ُ
قَو ِم ِه ُي ُ
قي�س ,فقال له :يا ُق َّرةُ ،هلْ َ�س َق ْي َت َف َر َ�س َك
قال له ُق َّر َة َبن ٍ
نت
اليوم؟ قال :ال ,قال :فما ُ
تريد �أنْ َت ْ�س ِق َيه؟ قال ُق َّرةَُ :ف َظ َن ُ
ي�شهد ال ِق َ
تال فك ِر َه �أنْ �أرا ُه ِح َين
 َوا ِهلل� -أ َّنه ُيريد �أنْ َي َت َن َّحى فال َ
فقلت ل ُهْ :لم �أ�س ِق ِه َو�أَنا ُم ْن َط ِل ٌق ف�أ�س ِق َيه.
َي�ص َن ُع ذلكُ ,
الح�سين Qقلي ًال قلي ًالَ ،
و� َ
فقال له
من
ِ
أخذ الح ُّر يدنو ِ
ف�سكت ،و� َ
أتريد �أن ِ
أخذ ْته ال َّر ْعدة !
تحم َل؟
المهاج ُر ُبن � ٍ
أو�سُ � :
َ
(((

((( ال َّرعدة :الرع�شة.
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َ
أيت َ
منك في
ريب ،وا ِهلل ما ر� ُ
فقال له المهاج ُر� :إنّ �أم َرك َل ُم ٌ
مثل هذاَ ،و َلو َ
موقف ق َُّط َ
ٍ
أهل الكوف ِة َل َما
قيل ليَ :من �أ�شج ُع � ِ
َع َد ْو ُت َك ،ف َما هذا الذي �أ َرى ِمنك؟
َ
بين الج ّن ِة وال ّنارِ ،وال
فقال الح ُّر� :إ ّني َ -وا ِهلل� -أُخ ّي ُر نف�سي َ
وح ِّرقت.
�أختا ُر على الج َّنة �شيئاًَ ،و َلو ُق ِّط ُ
عت ُ
�ضرب َف َر َ�س ُهِ ،
قا�صداً �إلى
ويده على ر�أ�س ِه،
ِ
الح�سينُ Q
َّثم َ
قلوب
وهو يقول :الل ُه َّم �إليك �أُ ُ
علي ،فقد �أرع ْب ُت َ
نيب ،ف ُت ْب َّ
� َ
أوليائك و�أوال ِد ِ
بنت نب ِّيك.
قالَ :ج َعل ِن َي ا ُهلل ِف َ
َّثم َ
داك يا َبن ر�سولِ ا ِهلل�...أنا ِ
�صاح ُب َك
الرجوع و�سا َي ْر ُت َك في الطريقِ  ،وج ْع َج ْع ُت
عن
الذي ح َب ْ�س ُت َك ِ
ِ
َ
بك في هذا المكانِ  .وا ِهلل الذي ال �إل َه �إلاَّ ه َو ،ما ظن ْن ُت �أنَّ
عليك ما ع َر�ضْ َت عليه ِْم �أبداً وال يب ُلغُونَ َ
القو َم َي ُر ُّدونَ َ
منك هذ ِه
بع�ض
ال َم ْنزِلةَ .فق ْل ُت في نف�سي :ال �أبالي �أنْ ُ�أ ِطي َع القو َم في ِ
من
من طاع ِتهِم .و�أ َّما ُه ْم ف�س َي ْق َب ُلونَ ْ
�أمر ِِهم وال َي َر ْونَ �أ ِّني خ َر ْج ُت ْ
الخ َ
�سين هذ ِه ِ
�صال التي َي ْعر ُ
ِ�ض عليهِمَ ،و َوا ِهلل ،ل ْو ظ َن ْن ُت �أ َّن ُه ْم
ُح ٍ
ال يق َب ُلونَها ِم َ
نك ما َر ِك ْب ُت مثل الذي ركبت ،و�إ ّني ْقد جئ ُت َك
وا�سياً َ
تائباً َّمما كانَ م ِّني �إلى ر ّبي ،و ُم ِ
أموت
لك بنف�سي ح َّتى � َ
(((
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((( جعجعت :الجعجعة :المنع والحب�س.

بين يد ْي َك ،فهل لي من توبة؟.
َ
عليك وي َغ ِف ُر َ
وب ا ُهلل َ
لك�..إِنز ِْل».
قال« :Qن َع ْم َي ُت ُ
َ
قال� :أنا َ
لك فارِ�ساً خي ٌر ِم ِّني راج ًال� ،أقا ِت ُل ُه ْم على ف َر�سي �ساع ًة
و�إلى ال ُنزولِ َي ِ�صي ُر �آخ ُر �أمريَ .
الح�سين« :Qفا�ص َن ْع-
قال
ُ
ْير َح ُم َك اهلل -ما َبدا َ
لك».
فا�ستقد َم �أما َم �أ�صحا ِب ِه ث َُّم َ
قال :يا � َ
أهل الكوف ِةُ ،لأ ِّم ُك ُم
َ
ال َه َب ُل وال َع َب ُر �إ ْذ د َع ْو ُتمو ُه و� ْ
أخذ ُتم ب َِك ْظ ِمه  ,و�أَ َح ْط ُتم ب ِه من
ُك ِّل َجا ِن ٍب َف َم َنع ُت ُمو ُه ال َت َو ُّج َه �إلى بال ِد ا ِهلل العري�ض ِة ح َّتى ي�أ َم َن
أ�صبح كالأ�سي ِر في � ُ
أيديكم ال َي ْم ِل ُك ِ
لنف�س ِه نَ ْفعاً وال
و�أ ْه َل بي ِت ِه و� َ
وحلأْ ُتمو ُه ون�سا َء ُه ِ
عن ما ِء
و�ص ْب َي َت ُه و�أ�صحا َب ُه ْ
َي ْد َف ُع ع ْنها �ضَ َّراًَ ،
ُرات الجاري ،...وها ُهم قد َ�ص َر َع ُه ُم َ
الف ِ
العط ُ�شِ ،ب ْئ َ�سما َخ َّل ْف ُت ْم
قاك ُم ا ُهلل يو َم َ
حمداً في ذر َّي ِت ِه ،ال َ�س ُ
الظ َم�أ �إنْ لم ت ُتوبوا و َت ْن ِز ُعوا
ُم َّ
عما �أن ُت ْم علي ِه ِم ْن يو ِم ُكم هذا في �ساع ِت ُك ْم ِ
هذ ِه.
َّ
فح َم َل ْت علي ِه َر َّجال ٌة ل ُهم ترمي ِه بال َّن ْب ِل ،فتقهق َر ح َّتى وق ََف
الح�سين.Q
بين َي َد ِي
ِ
(((

(((

(((

(((
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((( ال َه َبل بالتحريك :الثكل.
((( ال َع َبر :الموت ،يقال عبر القوم :ماتوا.
((( الكظم :مخرج النف�س.
((( حلأتموه :منعتموه وطردتموه.

الحسينQ
ِ
أصحاب
شهادة
ُ
ِ
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الح�سين ،Qفو�ض َع َ�سهماً
وتقد َم ُع َم ُر ُبن ٍ
�سعد نحو ع�سك ِر
ِ
ّ
َو�سه ورمى َ
في َكب ِِد ق ِ
عند الأمي ِر �أ ِّني �أ َّو ُل َمن
وقال :ا�شهدوا لي َ
النا�س ،و� ِ
القوم ك�أ َّنها المط ُر .فلم
أقبلت ال�سها ُم َ
رمىَّ ،ثم رمى ُ
من ِ
أ�صحاب
من �سها ِمهِم.
ِ
َ
الح�سينٌ � Q
يبق من � ِ
أحد �إلاَّ �أ�صا َب ُه ْ
رح َم ُكم ُُ
الح�سين Qلأ�صحابِه« :قوموا ِ
اهلل� -إلى
فقال
ُ
ِ
القوم �إليكم».
الموت الذي ال َّبد منه ،ف�إنّ هذه ال�سها َم ُر ُ�س ُل ِ
من النهارِ ،فما
فح َم َل �أ�صحا ُبه َحمل ًة واحدةً ،واقتتلوا �ساع ًة َ
خم�سين َ�صريعاً.
عن
َ
انج َل ِت ال َغ َبر ُة �إلاَّ ْ
أ�صحاب
الحمل ِة َمن
ِ
و َل َّما ُق َتل من � ِ
الح�سين Qفي هذ ِه َ
الح�سينQ
الرج ُل والرجالنِ  ،وي�ست�أذنونَ
َ
ُق َتل �صا َر يب ُر ُز ُ
من ع�سك ِر ا ْب ِن ٍ
�سعد َي�سا ٌر مولى زيا ٍد،
رج ْ
ويقاتلونَ َّثم ُيقتلونَ َ ،فخ َ
فلم
و�سال ٌم مولى ا ْبن زيا ٍدَ ،ف َطلبا المبارزةَ ،ف َوث ََب ٌ
حبيب و ُب َري ٌرْ ،
ي�أذنْ لهما
الح�سين.Q
ُ
عبد ا ِهلل ُبن ُع َمي ٍر وا�ست�أذنَ
الح�سين Qفي البِرازِ،
فقا َم ُ
َ
الح�سينَ ،Q
أح�س ُب ُه ِل َلأقرانَ ق َّتا ًال».
فنظ َر �إلي ِه
ُ
وقال�« :إ ّني � َ
(((

بط�ش �أو قتال.
((( الأقران واحده قِرن :الذي يقاومك في ٍ

فبر َز �إليهِما ،وقات َلهما ح َّتى ق َت َل ُهما َمعاًَّ ،ثم � َ
أقبل �إلى
الح�سين Qف� ِ
أقبلت نح َوهِ ،وه َي
ِ
أخذت ا ْمر�أ ُته َعموداً و� ْ
ُ
تقولَ :
محم ٍد ،Pف�أرا َد
فداك �أبي و�أ ِّمي ،قاتِلْ دونَ الط ّي َ
بين ذ َّري ِة ّ
أخذت تجا ِذ ُبه ثو َب ُهُ ،
وتقولْ :لن �أ َد َع َك
�أنْ ي ُر َّدها �إلى الن�سا ِء ,ف� ْ
أموت َم َع َك.
دونَ �أنْ � َ
أهل ِ
بيت نب ِّي ُكم َخيراً،
فناداها
من � ِ
ُ
الح�سين«ُ :Qجزِي ُتم ْ
لي�س على الن�سا ِء ِق ٌ
فرج َع ْت �إلى
تال»َ .
ارجِ عي ِرح َم ِك ا ُهلل ف�إ َّنه َ
الن�ساء.
من �أ�صحابِه على َم َي�سر ِة
و َل ّما ح َم َل ال�شم ُر ُ
اللعين في جماع ٍة ْ
أ�صحاب
عبد ا ِهلل
ِ
الح�سين ،Qفثَبتوا لهم وك�شفوهم ،قا َت َل ُ
� ِ
ا ْب ُن ُع َميرٍَ ،
آخرين ،وقا َت َل ِقتا ًال �شَ ديداً ،ح َّتى
و�ص َرع � َ
فقتل رِجا ًالَ ،
ُق ِط َعت ُيد ُه ال ُيمنى و�سا ُقهَّ ,ثم ُق َتلَ ،
وقيل� :أُ ِخ َذ �أ�سيراً �إلى ا ْب ِن
َ�س ٍعد ،فق َتله َ�صبراً.
وبر َز َو َه ُب ُبن ِ
ح�س َن في الجِ ال ِد ،وبال َغ في الجها ِد،
عبد ا ِهلل ،ف�أَ َ
ابن ِ
بنت
وان�ص ْر َ
وكان م َعه �أ ُّمه وزوج ُته ،فقا َل ْت ل ُه �أ ُّم ُهُ :ق ْم يا ُب َن َّيُ ،
ر�سولِ ا ِهللَ P
فقالُ � :
ق�ص ُر� ،إنْ �شا َء اهلل.
أفعل يا �أ ّما ُه وال �أُ ِّ
َّثم بر َز فلم ي َز ْل ُ
يقاتل ح َّتى َ
رج َع �إلى
قتل منهم جماعةًَّ ،ثم َ
�أ ِّم ِه وامر�أ ِتهَ ,
وقال :يا �أ ّما ُه� ،أ َر ِ
�ضيت �أ ْم ال؟
يت ح َّتى ُت َ
فقالت �أ ُّم ُه :ما ِ
بين َيدي
الح�سين.Q
ِ
ر�ض ُ
ْ
قتل َ
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وقالت امر�أ ُته :باهلل َ
تفج ْعني ِ
ِ
بنف�س َك.
عليك ،ال َ
فقالت �أ ُّم ُه :يا ُب َن َّي� ،أ ْعز ِْب عن قَو ِلها ،وارجِ ْع فقاتلْ بين َيدي
ْ
ابن ِ
جد ِه يو َم القيام ِة.
ِ
بنت ر�سولِ ا ِهلل ،ت َنلْ �شفاع َة ِّ
الحرب ،ولم ي َز ْل ُ
طعت َيداه ،ف� ِ
أخذت
َّ
يقاتل ح َّتى ُق ْ
فتقد َم �إلى ِ
أقبلت نح َوه ِوه َي ُ
تقولَ :
فداك �أبي و�أ ّمي ،قاتلْ
امر�أ ُته َعموداً ،و� ْ
بين ُح َر ِم ر�سولِ ا ِهلل.P
دونَ الط ّي َ
َ
فكيف ِ
فقال لها :الآنَ ِ
جئت
عن القتالِ َ ،
كنت َت ْن َهي َنني ِ
تقاتلين َم ِعي؟!
َ
فقالت :يا و َه ُب ،ال ت ُل ْمني �إنَّ واعي َة
الح�سين ك�س َر ْت قلبي.
ِ
ْ
َ
ِ
�سمعت من ُه؟
فقال :ما الذي
بباب الخيم ِة ،و ُه َو ينادي« :وا ِق َّل َة ِ
نا�صراه!!».
قالت :ر�أي ُته جال�ساً ِ
ْ
وقال لها :ارجِ عي �إلى الن�سا ِء َر ِح َم ِك ُ
فبكى و َه ُب كثيراًَ ،
اهلل،
وهب� :س ّيدي �أبا ِ
عبد ا ِهلل! ُر َّدها �إلى الخيم ِة ،فر َّدها
ف�صاح ٌ
ف�أ َب ْتَ ،
الإما ُم ،Qفان�صر َف ْت �إليها.
ولما ُق ِت َل (ر ُ
عند
�شت زوجته �إلي ِه
وجل�ست َ
ْ
ِ�ضوان ا ِهلل ع َلي ِه)َ ،م ْ
ّ
والتراب عنهُ ،
وتقول :هنيئاً َ
لك الج ّن ُة�َ ،أ�س� ُأل
تم�س ُح الد َم
َ
ر� ِأ�سهَ ،
َ
�صح َبني َم َع َك.
اهلل الذي رزق ََك الج َّن َة �أنْ َي َ
َ
فقال ال�شم ُر لغال ِمه ( ُر�س ُت َم) :ا�ضر ِْب ر� َأ�سها بال َعمو ِدَ ،ف َ�ض َر َب
(((

(((
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((( �أعزِب� :أعزب حلمه ،ذهب عنه.
((( الواعية :ال�صوت في الأ�سا�س وهي ا�سم مثل الطاغية والعاقبة.

فماتت في مكا ِنهاِ ،وه َي �أ َّو ُل ا ْمر�أ ٍة قتلت
ر� َأ�سها بال َعمو ِد َ
ف�شد َخ ُهْ ،
من �أ�صحاب الح�سين.
الح ّج ِاج في َمن م َع ُه ِمن �أ�صحابِه على
و َل ّما ح َم َل َعم ُرو ُبن َ
أ�صحاب
وج َث ْوا على ال ُّر َكب،
ِ
َميمن ِة � ِ
الح�سين ،Qثَبتوا له َ
ذهبت ُ
و�أ�ش َرعوا الرماح ،فلم ُت ِقد ِم ُ
فلما ِ
الخيل لترج َع،
الخيلَّ ،
ف�صرعوا منهم رجا ًال،
أ�صحاب
ِ
الح�سين Qبال َّن ْب ِلَ ،
ر�شَ قَهم � ُ
آخرين.
وجرحوا � َ
َ
من نح ِو الف ِ
ُرات على
الح ّج َاج م ّر ًة �أخرى ْ
َّثم ح َم َل َعم ُرو ُبن َ
أ�صحاب
النا�س على ِقتالهِم ،وفي
ِ
الح�سينَ ،Q
� ِ
بعد �أنْ ح َّر َ�ض َ
هذه الحملة َ
و�ص َب َر
م�سلم ْب ُن عو�سج َة فبا َل َغ في قتالِ الأعدا ِءَ ،
قاتل ُ
أر�ض وب ِه َر َم ٌق ،ف َم�شى �إليه
على �أهوالِ البال ِء ،ح َّتى �سق ََط �إلى ال ِ
ظاهرٍَ ،
حبيب ُبن ُم ِ
الح�سين:Q
فقال ل ُه
ُ
ُ
الح�سين ،Qو َم َع ُه ُ
�سلم» ،وتال قو َله تعالى}:ﭚ ﭛ ﭜ
« َر ِح َم َك ا ُهلل يا ُم ُ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ .
حبيب َ
م�سلم� ،أَ ْب ِ�ش ْر بالج َّن ِة.
ودنا منه ٌ
علي م�ص َر ُعك يا ُ
وقالَ :ع َّز َّ
َ
ٍ
فقال له م�سل ٌم ٍ
�ضعيف :ب�شَّ َر َك اهلل بخيرٍ.
ب�صوت
َ
الحق َ
بك،
أعلم �أ ِّني في الأ َث ِر ٌ
فقال له ٌ
حبيب :لوال �أ ّنني � ُ
(((
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لأَحب ْب ُت �أنْ ُتو�ص َيني ِّ
بكل ما �أَ َه َّم َك.
َ
قال م�سل ٌم� :أُ َ
و�صيك بهذا ،و�أ�شا َر �إلى
الح�سين� ،Qأنْ
ِ
تموت دونَ ُه.
َ
گ������رب������ت ي����ب���ن ظ������اه������ر م���ن���ي���ت���ي
م������ا اوصّ �������ي�������ك ب����ع����ي����ال����ي وب���ي���ت���ي
ان��������ك��������ان ن����ي����ت����ك م�����ث�����ل ن���ي���ت���ي
ب�����احل�����س��ي��ن واع������ي������ال������ه وص���ي���ت���ي
َ
حبيب� :أَ ُ
ورب الكعب ِة ،ولأُنْ ِع َم َّن َك َعيناً.
فعل ِّ 
قال ٌ
نحبه (رِ�ضوانُ
�سرع ما َ
فَما �أَ َ
فا�ض ْت َن ْف ُ�سه بينهما ،وق ََ�ضى َ
ا ِهلل ع َلي ِه).
أ�صحاب
الح�سين� Qإلى َكثر ِة
ِ
قي من � ِ
و َل ّما نظ َر َمن َب َ
َمن ُق ِت َل منهمَ � ،
الرجالنِ والثالث ُة والأربع ُة ،ي�ست�أذنونَ
أخذ ُ
والد ِفع عن ُح َر ِمهٌّ ،
وكل يحمي
الذب عن ُهَّ ،
َ
الح�سين Qفي ِّ
ال َآخ َر من ِ
كيد عد ِّو ِه.
َفخ َر َج الجابر ّيانِ باك َي ْي ِنَ ،
الح�سين« :Qما
فقال لهما
ُ
ُي ُ
عن �ساع ٍة قَري َري ال َع ِين».
بكيكما؟! فوا ِهلل� ،إ ّني َلأرجو �أنْ تكونا ْ
قاالَ :ج َعلنا ا ُهلل َ
فداك ،وا ِهلل ما على �أنفُ�سنا نبكي ،ولك ّنا نبكي
عليك ،نَ َ
راك قد �أُ َ
حيط َ
َ
بك ،وال ِ
نقد ُر �أنْ ندف َع عنك ونم َن َع َك.
َ
الح�سين«َ :Qج ُ
زاكما ا ُهلل يا اب َني �أَخي ِب َو ْج ِد ُكما
فقال
ُ

من ْ
ح�س َن جزا ِء الم َّتقين».
ْ
ذلك ،و ُموا�سا ِت ُكما �إ ّي َاي ب�أنف ُِ�سكما� ،أَ َ
َّثم ا�س َت ْق َدما �أما َم
الح�سين ،Qفقا َتال جميعاً قتا ًال �شديداً،
ِ
مكان ٍ
ح َّتى ُقتال في ٍ
واحد.
وجا َء الغفار َّيانِ و�س َّلما على
الح�سين Qوقاالْ :قد َحا َزنا
ِ
العد ُّو � َ
إليك ،ف�أحببنا �أنْ ُنق َت َل بين َيديك ف َنم َن َعك ونَدف َع عنك،
َ
قال« :مرحباً بكما� ،أُ ْد ُن َوا م ِّني»َ ،فدنَ َوا منه ،فجعال يقاتالنِ قريباً
منه ح َّتى ُقتال.
َ
ابن ٍ
ال�شروط
فلما َر ُّدوا
وكانَ �أبو ال�شعثا ِء
الكندي م َع ِ
ُّ
�سعدّ ،
على
الح�سين� Qصا َر َم َعه ،وكانَ رامياً ُم َه ِّدفاًَ ،فجثا على
ِ
ُركب َتي ِه بين َيدي
�سهم ما �أخط�أ منها
ِ
الح�سين ،Qور َمى ب َماي ِة ٍ
�سد ْد
بخم�سة �أ�سهم،
والح�سين Qيدعو له قائ ًال« :الل ُه َّم ِّ
ُ
َرمي َته واجعلْ ثوا َبه الج ّنةَ».
القوم ،فلم ي َز ْل ُي ُ
قاتل ح َّتى َق َت َل منهم ت�سع َة
َّثم ح َم َل على ِ
نَ َفرٍَّ ،ثم ُق َتل (ر ُ
ِ�ضوان ا ِهلل ع َلي ِه).
وح َم َل ال�شم ُر على ُف ِ
�سطاط
الح�سين Qوط َع َن ُه بال ُّر ِمح،
ِ
َ
لي َ بال ّنا ِر ِ ألُح ِر َق ُه على �أه ِله .ف َت�صا َي َح ِت الن�سا ُء ،وخ َر ْج َن
وقالَ :ع ّ
من الف ِ
الج ْو�شَ ِن،
ُ�سطاط  ،ونادا ُه
ُ
َ
الح�سين« :Qيا ْبن ذي َ
أنت تدعو بال ّنا ِر ل ُتح ِرقَ بيتي على �أهلي؟ �أح َرقَك ا ُهلل بال َّنارِ».
� َ
(((

�ضرب من الأبنية.
ب�ضم الفاء وك�سرها ـٌ :
((( ال ُفِ�سطاط ـ ّ
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�شبث ُبن ِر ْبعيَ ،
وقال ل ُه� :أَ ُم ِرعباً للن�سا ِء ِ�ص ْر َت؟!
َّثم جا َء �إلي ِه ُ
أقبح من َمو ِق ِف َك.
ما ر� ُ
أيت َمقا ًال �أَ�سو�أَ ْ
من َمقا َل ِت َك ،وال َمو ِقفاً � َ
باالن�ص ِ
فا�س َت َحى ال�ش ْم ُر و َه َّم ِ
راف َف َح َم َل علي ِه وعلى جماع ِت ِه
ْ
عن ِ
يام،
َين في َع�شَ ر ٍة من �أ�صحابِه َفك�شفُوهم ِ
ُزهي ُر ْب ُن الق ِ
الخ ِ
و ُق ِت َل �أبو َعزر َة ِ
من
بابي من � ِ
أ�صحاب ال�شمرِ .وكانَ ُيق َت ُل ْ
ال�ض ُّ
أ�صحاب ا ْب ِن ٍ
�سعد الع�شَ ر ُة و�أكث ُر ،فال َيظ َه ُر عليهم ِل َكث َرتهِم.
� ِ
ِين
أ�صحاب
ِ
من � ِ
والرجالنِ َيب ُ
الرج ُل ُ
الح�سين ُ
وكانَ �إذا ُق َتل ْ
النق�ص فيهِم ِل ِق َّل ِتهم.
ُ
و َل ّما َك ُث َر ُ
الح ّج ِاج
القتل في � ِ
�صاح َع ْم ُرو ْب ُن َ
أهل الكوفةَِ ،
ب�أ�صحابِهَ :و َيح ُكم يا ُح َمقا ُء� ،أ َتدرونَ َم ْن تقاتلونَ ؟ تقاتلونَ ُفر�سانَ
المِ �ص ِر ،و� َ
�ستميتين ،ال يب ُر ُز �إليهم �أح ٌد منكم
أهل الب�صا ِئ ِر ،وقوماً ُم
َ
�إلاَّ َقتلو ُه على ِق ّلتهم .وا ِهلل َلو َلم َترمو ُهم �إلاَّ بالحِ جار ِة َلقَت ْلتمو ُهم.
َ
ابن ٍ
النا�س
أيتِ � ،أر�سلْ في ِ
�سعد�َ :ص َدق َْت ،الر� ُأي ما ر� َ
فقال ُ
َمن َيع ِز ُم عليهم �أنْ ال يبار َزهم َر ُج ٌل منهم ،و َل ْو َخ َرجتم �إليهم
ُو ْحداناً َ ألَ َتوا عليكم مبا َرزةً.
الح�سينِ Qقتا ًال �شَ ديداً ،و� َ
َ
أخذ ْت َخي ُلهم
أ�صحاب
ِ
وقاتل � ُ
ِ
أهل الكوف ِة �إلاَّ َك�شَ ف ْت ُه.
لت على ٍ
جانب من َخ ِيل � ِ
تحم ُل ،وما ح َم ْ

صالة الظهيرة
ُ

وا�شتد ُ
َين ح َّتى الزوالِ  ،فالتف ََت �أبو ثَمام َة
القتال بين الفريق ِ
َّ
زالتَ ،
فقال
ال�صائدي �إلى
للح�سين :Qنَف�سي
ِ
ِ
ال�شم�س قد ْ
ُّ
لك الفدا ُء� ،إ ِّني �أرى ه�ؤال ِء قد اقتربوا َ
َ
منك ،ال وا ِهلل ال ُتق َت ُل
قتل دونَك �إنْ �شا َء ُ
ح َّتى �أُ َ
خ�ض َب بدمي ،و�أُ ِح ُّب �أنْ �ألقَى
اهلل ،و�أُ َّ
يت م َع َك هذه ال�صال َة التي َدنَا وق ُتها.
ر ِّبي وقد �ص ّل ُ
الح�سين Qر� َأ�سه �إلى ال�سما ِءَ ،
«ذكرت
وقال:
فر َف َع
ُ
َ
الذاكرين ،نعم هذا �أ ّو ُل وق ِتها،
ال�صالةََ ،ج َع َل َك ا ُهلل من الم�ص ّل َين
َ
َ�س ُلوا القو َم �أنْ َي ُكفُّوا ع ّنا ح َّتى ن�ص ّلي».
َف َف َع ُلوا.
َ
�صين ُبن ُن َميرٍ� :إ َّنها ال ُتق َب ُل.
الح ُ
فقال ُ
َ
حبيب ُبن ُم ِ
مت �أ ّنها ال ُتق َب ُل من �آلِ الر�سولِ
ظاهرٍَ :ز َع َ
فقال له ُ
و ُت ْق َب ُل منك..؟!
حبيب وج َه ِ
ِ
بال�سيف،
فر�سه
الح َ�ص ُين،
فح َم َل علي ِه ُ
ف�ضرب ٌ
َ
الفر�س ،وو َق َع عنها ،وح َمل ُه �أ�صحا ُبه وا�ستنقذو ُه.
ف�ش َّب 
ت به ُ
بيب ُبن ُم َظ ِاه ٍر َو ُع ْم ُر ُه َي ُ
نوف على الخام�س ِة
َّثم َخ َر َج َح ُ
وال�سبعين وقَا َت َل ِقتا ًال �شَ ديداً ,فق َ
َتل منهم عدداً كبيراً .وبينما
َ
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يقاتل ح َم َل عليه َب ُ
هو ُ
ِ
بال�سيف
حبيب
ديل ُبن ُ�ص َر ٍيم ،ف�ض َرب ُه ٌ
حبيب ٌ
تميمَ ،فط َعنه
على ر� ِأ�سه ف َق َت َل ُه ،وح َم َل على ٍ
رجل �آخ ُر من ٍ
بال ُّر ِمحَ ،
الح َ�ص ُين
ف�سقط حبيب �إلى ال ِ
أر�ض َفذ َه َب ِليقو َم ،و�إذا ُ
بال�سيف على ر�أ�س ِهَ ،
ِ
ف�سقط ِلوجهِه يخو ُر م�ض َّرجاً بدم ِه،
ي�ضرِب ُه
فهد مقت ُل ُه
ون َز َل
الح�سين Qوا�سترج َع
فاح َت َّز ر� َأ�سهَّ ،
َ
التميمي ْ
ُّ
كثيراًَ ،
وحما َة �أ�صحابي».
وقال«ِ :ع َند ا ِهلل �أَح َت ِ�س ُب نف�سي ُ
القوم
ولما ُق ِت َل ٌ
ّ
حبيب � َأخ َذ الح ُّر يقا ِت ُل راج ًال ،فح َم َل على ِ
�شد ال َآخ ُر
م َع زهي ِر ِبن ال َق ْي ِن ،فكانَ �إذا �شَ َّد � ُ
أحد ُهما فا�ست ْل َح َم َّ
َ
وا�ستنقذ ُه ،فف َعال َ
ذلك �ساعةً.
القوم
النا�س يتجا َو ُلونَ وي ْقت ِت ُلونَ ُ
ف َب ْينا ُ
والح ُّر َي ْح ِم ُل على ِ
الرجالة ح َّتى �أر َد ْو ُه َ�صريعاً،
ُم ْق ِدماً..ي�ض ِر ُب ُه ْم ب�سي ِف ِه� ،إذ تكا َث َر علي ِه َّ
الح�سين Qوب ِه
إمام
ِ
أ�صحاب وو�ض ُعو ُه ْ
فح َم َل ُه ال ُ
بين َي َدي ال ِ
يم�س ُح وج َه ُه ُ
أنت الح ُّر
َر َم ٌق ،فج َع َل
ويقولَ �« :
ُ
الح�سينَ Q
أنت الح ُّر في الآخر ِة».
أنت الح ُّر في الدنيا و� َ
�سم ْت َك �أ ُّم َك ،و� َ
كما َّ
��د ُم ْ�ش َت َب ِ
��ك ال ِر َم ِاح
��ور ِع ْن َ
��م ا ُحل ُّ��ر ُح ُّ��ر َب ِن��ي ِر َي ِ
��اح َ�ص ُب ٌ
َل ِن ْع َ
ال�ص َب ِاح
وج��ا َد ِب َن ْف ِ�س�� ِه ِع ْن َ
��د َ
��م ا ُحل ُّ��ر ِ�إ ْذ َو َا�س��ى ُح َ�س ْيناً َ
و ِن ْع َ
الح�سينَ Q
و�سعيد ِبن ِ
ِ
َّثم �إنَّ
عبد
َين
قال ل ُزهي ِر ْب ِن الق ِ
َ
ا ِهللَ « :ت ّقدما �أمامي ح َّتى �أُ�ص ِّل َي ُّ
الظه َر».

من �أ�صحابِه ،ف�ص ّلى
َّ
بقي م َعه ْ
فتقدما �أما َمه ب ِن ْ�ص ِف َم ْن َ
الح�سين Qبال ِّن ِ
�صف ال َآخرِ ،فك ّلما ِ
جاءت ال�سها ُم نح َو
ُ
بين َي َدي ِه ،فما َ
زال يتلقّى
ِ
الح�سين Qيميناً ِو�شما ًال قا َم ٌ
�سعيد َ
راحَ ،
أر�ض،
و�سقط �إلى ال ِ
ال َّن َبل ب َن ْح ِر ِه َ
و�صدر ِه ،ح َّتى �أُ ِثخ َن بالجِ ِ
و ُه َو ُ
عن عا ٍد وثمو َد ،الل ُه َّم �أَب ِل ْغ نب َّيك ع ّني
يقول :الل ُه َّم ال َع ْن ُهم َل َ
أردت َ
بذلك ثوا َب َك
ال�سال َم ،و�أَب ِل ْغه ما َل ِق ُ
راح ،ف�إ ّني � ُ
يت من � ِألم الجِ ِ
الح�سينQ
محم ٍدَّ .Pثم ال َتف َْت �إلى
ِ
في ُن ْ�ص َر ِة ُذ ِّري ِة نب ِّي َك ّ
(وكانَ قد َف َر َغ من َ�صالته) َ
يت يا ْب َن ر�سولِ اهلل؟
وقال� :أَ َو َف ُ
َ
قال
أنت �أمامي في الج َّن ِة».
«نعمَ � ،
ُ
الح�سينْ :Q
ق�ضى نَح َبه ف ُوجِ َد ب ِه ثالث َة َع�شَ َر َ�سهماً�ِ ،سوى ما به من
َّثم َ
ِ
ماح.
رب
�ضَ ِ
ال�سيوف َوط ْع ِن ال ِّر ِ
��اء ُح َ�سينْ ٍ ِب ِف َ��ر ِاق ال ُن ُف ِ
و���س َوا َلأ ْر َو ِاح
ِب َ�أ ِب��ي َم ْ
��ن َ�ش َ��ر ْوا ِل َق َ
��اح
��د َر�ؤُ َون ُ�س ْم َ��ر ال َع َ��وال َع ْن�� ُه َوال َن ْب��لَ ِو َق ْف�� َة الأَ ْ�ش َب ِ
َو َق ُف��وا َي ْ
ي���ض ُ
ِ
ال�ص َب ِاح
الظ َب��ا ِبال ُن ُحو ِر الـ
َ��و ُه ِب َ
الو ُجو ِه ِّ
ـبي�ض َوال َن ْب��لَ ِب ُ
ف ََوق ْ
39
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َّثم َ
الح�سين Qل َبق َّي ِة �أ�صحابِه« :يا ِكرا ُم ،هذ ِه الج َّن ُة
قال
ُ
عت ِثما ُرها ،وهذا ُ
ر�سول
ُف ِت َح ْت �أبوا ُبها ،وا َّت�ص َل ْت �أنها ُرها ،و�أي َن ْ
�سبيل ا ِهللَ ،يتوقَّعونَ ُقدو َم ُكم
الذين ُقتلوا في ِ
ا ِهلل Pوال�شهدا ُء َ
ودين نب ّي ِه ،Pو ُذ ُّبوا عن
دين ا ِهلل ِ
ويتبا�شرونَ بكم ،فحا ُموا عن ِ
ُح َر ِم الر�سولِ .»P
وبنات الزهرا ِء  Oمن الخيم ِة،
ْ
وخرجت حرائ ُر الر�سال ِة ُ
ِ
ؤمنين� ،إد َفعوا عن
حن :يا َمع�ش َر
الم�سلمين ،ويا ُع�صب َة الم� َ
َ
و�ص َ
المنافقين ،لتكونوا م َعنا في جِ وا ِر
ُح َر ِم الر�سولِ  Pوعن �إما ِم ُكم
َ
َج ِّدنا ر�سولِ اهلل.P
فعند َ
نفو�سنا
أ�صحاب
ِ
َ
الح�سين ،Qوقالواُ :
ذلك بكى � ُ
دونَ � ِ
أرواحنا لكم الفدا ُء،
أنف�س ُكم ،ودما�ؤنا دونَ دما ِئكم ،و� ُ
خرج
فوا ِهلل ال ِي�ص ُل �إليكم � َأح ٌد بمكرو ٍه وفينا ِعرقٌ َي�ضر ُِبَّ .ثم َ
الح�سينَ Q
وقال
َين ،ف َو َ�ض َع َيده على َم ِنك ِب
ِ
زهي ُر ُبن الق ِ
م�ست�أذناً:
�أَ ِ
النبي��ا
يــ��ت هــادياً َم ِهد ّيا فالي��و َم �أل َق��ى َج َّ
قـد ْم ف ُِد َ
��دك ّ

ــناحنيِ الفـتى َ
الك ِم ّيا
وح َ�ســن��اً
َ
علـــيا وذاا َجل َ
َ
واملرت�ضــى ّ
��ي���ا
����د ا ِهلل
َ
و�أ�� َ����س� َ
ال�����ش��ه��ي��د ا َحل� ّ
َ
الح�سين« :Qو�أنا �أ ْلقاهم على �إِ ْثر َِك».
فقال
ُ
فقاتل ُزهي ٌر ح َّتى َ
َ
طف عليه َر ُجالنِ
قتل َمقتل ًة عظيمةًَّ ،ثم َع َ
فقتال ُه.
الح�سينَ Q
وقال« :ال ُي ْب ِع َد َّن َك ا ُهلل يا زهي ُر،
فوقف عنده
َ
ُ
و َل َع َن قات ِل َ
يكَ ..ل ْع َن الذين ُم ِ�سخُ وا ِق َر َد ًة وخنازي َر».
الح�سينQ
ال�شاكري �أما َم
�شبيب
عاب�س ُبن �أبي ٍ
َ
ِ
ُّ
ووقف ُ
َ
وقال :يا �أبا ِ
قريب
أم�سى على ظه ِر ال ِ
أر�ض ٌ
عبد ا ِهلل ،وا ِهلل ما � َ
رت على �أنْ
وال ٌ
أحب � َّإلي منك ،ول ْو ق َِد ُ
علي وال � َّ
بعيد �أع َّز َّ
َ
علي من نف�سي ودمي
ال�ض ْي َم
�أدف َع عنك َّ
والقتل ب�شي ٍء �أع َّز َّ
هِد َ
اهلل �أَ ِّني على ُه َ
فعلت .ال�سال ُم َ
عليك يا �أبا ِ
داك
عبد ا ِهلل� ،أُ�شْ ُ
َل ُ
أبيكَّ .ثم َم�شى بال�سيف نحوهم ،ف� َ
و ُهدى � َ
أخذ ينادي� :أَلاَ َر ٌ
جل
النا�س ،هذا � َأ�س ُد
لرجل؟ ف� ْأح َجموا عنه ،ونادى � ُ
ٍ
أحدهم� :أ ّيها ُ
�شبيب ،ال يخ ُر َج َّن �إليه
النا�س ،هذا ُبن �أبي ٍ
الأُ�سو ِد ،هذا �أ�شج ُع ِ
منكم.
� ٌ
أحد ْ
()1

((( َ
ّ
المتغطي ب�سالحه.
المتكمي �أي
الكم َّيا :ال�شجاع
ّ
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ف�صاح ُع َم ُر ُبن ٍ
�سعد� :أر�ضخُ وه بالحجار ِة .فرموه بالحجار ِة
َ
فلما ر�أى َ
ِمن ِّ
و�شد على
كل ٍ
ذلك� ،ألقَى ِدر َعه و ِم ْغ َف َر ُه َّ
جانبّ .
بين َيدي ِهَّ .ثم �إ َّنهم َت َع َّطفوا علي ِه من ِّ
جانب،
كل ٍ
ِ
النا�س ،ف َه َز َمهم َ
كل ُ
يقول� :أنا قتل ُتهَ ،
وتخا�صموا في ِه ٌّ
ابن
فقال ُ
ف ُق ِت َل واح ُت َّز ر� ُأ�س ُهَ ،
�سعد :ال تخت�صموا ،هذا لم َيقت ْله ٌ
ٍ
واحد.
رجل ٌ
ولما نَ َفد ْت ِ�سها ُم ُه،
وج َع َل ناف ُع ُبن ِهاللٍ يرميهِم
َ
بال�سهامّ .
ِ
القوم ،ف� ُ
أحاطوا ب ِه َير ُمونَه ِ
بالحجار ِة
ج َّر َد �سيفَهَ ،فح َم َل على ِ
وال ِّن�صالِ  ،ح َّتى َك َ�س ُروا َع ُ�ض َدي ِه ،و�أخذو ُه �أ�سيراً ،ف�أ ْم َ�س َك ُه ِ�شم ُر
�سعدَ ،
الحمد هلل الذي َ
ابن ٍ
جعل
و�أ�صحا ُبه ي�سوقونَه �إلى ِ
فقالُ :
بعد َ
الح ْر ِث
َمنايانا على ِيد ِ�شرا ِر َخ ْل ِق ِه .و َب َر َز َ
ذلك �أَنَ ُ�س ُبن َ
ِ
النبيِ P
و�سم َع
الكاهلي ،وكان �شيخاً كبيراً َ�صحاب ّياً ر�أى َّ
وحنيناً ،فا�ست�أذن الح�سين,Q
حديثَه ،و�شَ ه َِد معه َب ْدراً ُ
وبرز �شا ّداً َو َ�س َطه بال ِعمام ِة رافعاً حاجِ َب ْي ِه بال ِع�صاب ِة عن عي َني ِه.
الح�سين Qبهذ ِه ال َهيئ ِة َبكىَ ،
وقال�« :شَ َك َر
فلما نَ َظ َر �إلي ِه
ُ
ّ
ا ُهلل َ�سع َي َك يا �شيخ».
فق َت َل َجمعاً منهم و ُق َتل (ر�ضوان اهلل عليه).
أن�صاري الذي
و�أقب َل ْت �أ ُّم َع ْمر ٍو �إلى َو َل ِدها َع ْمرِو ِبن ُجناد َة ال ِّ
(((
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((( الر�ضخ :ك�سر الر�أ�س ،والمرا�ضخة بال�سهام :المراماة.

الحمل ِة الأولى ،ف�أَ ْل َب َ�س ْت ُه
لم يب ُل ِغ ُ
الح ُل َم وقد ُق ِت َل �أبو ُه ُجناد ُة في َ
ابن
بين َي َدي ِ
الحربْ ،
ال َم َة ِ
وقالت لهُ :ب َن َّي َع ْمروْ ،اخ ُر ْج وقاتِلْ َ
فخرج الغُال ُم وا�ست�أذنَ
الح�سين Qفي
َ
ر�سولِ ا ِهللَ ،P
الح�سين� Qأنْ ي�أ َذنَ لهَ ،
وقال« :هذا غال ٌم ُق َتل
القتالِ  ،ف�أبى
ُ
�أبو ُه في المعرك ِة ،و َل َّ
خروجه».
عل �أ َّمه َتك َر ُه َ
َ
هي التي �أم َرتني َ
بذلك.
فقال الغال ُم� :إنَّ �أُ ِّمي َ
الحرب و ُه َو ُ
يقول:
ف�أَذِنَ له
ُ
الح�سين ،Qفبر َز �إلى َ
��رور ف���ؤا ِد الب�شـ� ِ
النذي��ر
ير
�أمريي ُح�سـ� ٌ
أمري ُ�س ُ
ين و ِن ْع َ
ـــم ال ْ
ْ
ظري
علــــ��ي وفـاطـــــم ٌة والــدا ُه
ْ
فه��ل َت ْعل َُم َ
��ون َل�� ُه م ِـ ْ
��ن َن ْ
ٌّ
ِ
ل ُه طلع ٌة مثلُ
منري
�شمـ�س ُّ
ال�ضحى ل ُه غ َّ
ُـ��ر ٌة مثــ��لُ بـــ��د ٍر ْ
َ
مي ب ِه �إلى جِ ه ِة
وقاتل ف َما �أ�س َر َع �أنْ ُق َتل ،فاح ُت َّز ر� ُأ�سه و ُر َ
ُم َع ْ�س َك ِر
الح�سين ،Qف�أَ َخ َذ ْت �أُ ُّم ُه الر� َأ�س ،و َم َ�س َح ِت الد َم
ِ
عن ُهِ ،وه َي ُ
نت يا ُب َن َّي ،يا �سرو َر قلبي ويا ُق َّر َة َعيني.
تقولْ � :أح َ�س َ
رب��ي��ت يبني وب��ال��رب��ى م��ا خ���اب ظني
ون����ل����ت ال�����ش�����ه�����ادة ع����ن����ك وع���ن���ي
ل��ك��ن ف���راق���ك ن���زع واهلل ال�����روح مني
واهلل تكسرون القلب يقصار االعمار
أخذت َعمو َد َخيم ٍة وح َم َل ْت على
وعا َد ْت �إلى المخ ّي ِم ،ف� ْ
القوم ِوه َي ُ
تقول:
ِ
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�أن��ا َعج��و ٌز يف الن�س��ا �ضعيف�� ْة خاويـــــ�� ٌة بالــي�� ٌة نحيــف�� ْة
دون بن��ي فاطم�� َة ال�شريــف�� ْة
�أ�ض ِر ُب ُك��م ب�ضرب�� ٍة عنــــيف�� ْة
َ
شحال العجوز التنتظر مصرع ولدها
ل���ل���م���وت ف���ارق���ه���ا وخ��ل�اه����ا وح���ده���ا
ت��ن��ادي��ه ي��ب��ن��ي ال���وج���د ق���طَّ ���ع ك��ب��ده��ا
ال ه��ي ب��دي��ره وال أه��ل ع��ده��ا وال دار
الح�سين Qو�أم َر ِب َر ِّدها
و�ض َر َب ْت َر ُج َل ِين بالعمو ِد فدعا لها
ُ
�إلى المخ َّي ِم ف َر َج َع ْت.
للح�سينُ Qغال ٌم ُت ْر ِك ٌّي ْا�س ُمه ُ�س ُ
وكانَ
ليمان ،فا�ست�أ َذنَه
ِ
القوم َ
وقتل جماع ًة كثيرةًَّ ،ثم
في القتالِ ف�أذِنَ لهَ ،فح َم َل على ِ
ففتح
فا�ستغاث
وق َع َ�صريعاً،
ِ
َ
بالح�سين Qف�أتا ُه واعت َن َق ُهَ ،
أخذ يف َت ِخ ُر ُ
فتب�س َم ،و� َ
الغال ُم عي َنه ور�أى
ويقول:
َ
الح�سينَّ Q
وابن ر�سولِ ا ِهلل وا�ض ٌع َخ َّده على َخ ِّدي؟ َّثم فا�ضَ ْت
َم ْن ِمثلي ُ
ن ْف ُ�سه بين َي َدي الح�سين.Q
بي��ن َيدي
ب��ن � َ
ث��م ج��ا َء َح َنظل�� ُة ُ
��ي فوق��ف َ
َّ
أ�سع��د ال�شِّ با ِم ُّ
وال�سيوف ب َو ْجه ِه ونَ ْحر ِه،
والرم��اح
الح�سينَ Qي ِقي ِه ال�سها َم
َ
ِ
َ
و� َ
أخذ ينادي} :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ،ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ،ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ،ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ق��وم ال تقتلوا ح�سي َن��اً َف ُي ْ�س ِح َت ُك ُم
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍ{  ,ي��ا ِ
��ن افت َرىَ .
الح�سين« :Qيا
فقال ل ُه
خاب َم ِ
بعذاب ْ
ا ُهلل ٍ
ُ
وقد َ
حين َر ُّدوا َ
عليك
وج ُبوا
ابن � َ
العذاب َ
َ
أ�سعدَ ،ر ِح َم َك ا ُهلل �إ َّن ُهم ا�س َت َ
َ
الح��ق ونَ َه�ضوا � َ
إليك ي�شتمونَ َك و�أ�صحا َبك،
من ِّ
ما َد َعو َتهم �إلي ِه َ
وقد قتلوا �إخوا َنك ال�صالحين؟» َ
قال�َ :ص َدق َْت
َ
به��م الآنَ ْ
فكيف ُ
��ق ب�إخوا ِننا؟ َ
فقال:
ن��روح �إلى ال ِآخ َر ِة ونَ َلح ُ
ُج ِع ْل ُ
��ت ِفداك� .أَ َفال ُ
«بل��ىُ ،ر ْح �إل��ى ما هو َخي ٌر َ
من الدنيا وم��ا فيها و�إلى ُم ْل ٍك ال
لك َ
َيب َلى»َ .
عليك يا بن ر�سول اهلل� ،ص ّلى ا ُهلل َ
فقال :ال�س�لا ُم َ
عليك
أهل بي ِتك و َع َّر َف َب ْي َننا وبي َنك ف��ي الج َّنةَ ،
آمين،
وعل��ى � ِ
فقالَ �« :
وقاتل َ
آمين»َّ ،ثم َت َّقد َم َ
و�ص َب َر على احتمالِ الأهوالِ
� َ
قتال الأبطالِ َ
ح َّتى ُق ِت َل َر ِح َم ُه ُ
اهلل.
أ�صحاب
القتل بين
ِ
الح�سينُ Qي�سارعونَ �إلى ِ
ولم ي َز ْل � ُ
الح�سينُ Q
ُ
َيدي ِه ،وكانَ
الرجل َي�أ ِتي �إلى
ويقول:
ِ
الرجل َ
بعد ِ
ال�سال ُم َ
عليك يا َبن ر�سولِ ا ِهلل ،ف ُيجي ُبه
الح�سين:Q
ُ
ونحن َخلف َ
َ
َك» .ويقر�أُ} :ﭚ ﭛ ﭜ
«وعليك ال�سال ُم ُ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ .
ح َّتى ُقتلوا ب�أجم ِعهم (ر�ضوان اهلل عليهم).
(((

(((

(((
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((( �سورة غافر الآيات .33 -30
((( ي�سحتكم :ي�ست�أ�صلكم� .أ�سحت ال�شيء ا�ست�أ�صله.
((( �سورة الأحزاب الآية .23

ِ
بيت
أهل
شهادة
الحسين:Q
ُ
ِ
ِ

الح�سين� Qإلاَّ � ُ
يبق م َع
أهل بي ِته ،وهم ُو ْل ُد
ِ
و َل ّما لم َ
الح�سن ،Qو ُو ْل ُد
وعقيل و ُو ْل ُد
علي ،Qو ُو ْل ُد جعف ٍر
ِ
ٍ
ٍّ
وج َ
عل ُي َو ِّد ُع ُ
بع�ضهم بع�ضاً ،و َع َزموا
ِ
الح�سين ،Qاجتمعوا َ
توف بب� ٍأ�س ٍ
الح ِ
فو�س �أب ّي ٍة.
�شديد و ُن ٍ
على مالقا ِة ُ
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علي األكبر
مصرع
ُ
ٍّ

علي ُبن
ولما ع َز َم على
ِ
و�أ ّو ُل َم ْن َّ
الح�سين الأكب ُرّ .Q
تقد َم ُّ
القتالِ  ،و� َ
الح�سين Qنَ َظ َر �آي ٍِ�س
أقبل م�ست�أذِناً من �أبيهِ ،نظ َر �إليه
ُ
بالدموع ،ورف َع �سبابتيه نح َو ال�سما ِء َ
وقال:
منه ،و� َأرخى عي َن ْي ِه
ِ
النا�س َخ ْلقاً
«اللهم ا�ش َه ْد على ه�ؤال ِء ،فقد َبر َز �إليهِم �أ�شْ ب ُه ِ
َّ
محم ٍد ،Pوك َّنا �إذا ا�شت ْق َنا �إلى ر�ؤي ِة
وخُ ُلقاً و َم ْنطقاً بر�سو ِلك َّ
اللهم امن ْع ُه ْم ِ
أر�ض ،وف ِّرق ُه ْم تفريقاً،
نظرنَا �إليهَّ ،
بركات ال ِ
نب ِّي َك ْ
طرائق ِق َدداً  ،وال ُت ْر ِ�ض ال ُوال َة عنهم
وم ِّز ْق ُهم تمزيقاً ،واجع ْل ُهم َ
فعد ْوا علينا ُيقا ِت ُلونَ َنا».
�أَ َبداً ،ف�إ َّنهم َد َع ْونا ل َي ْن ُ�صروناَ ،
و�صاح Qب ُعم َر ِبن �سعدٍ « :ما َ
يابن �سعدٍ  ،ق َط َع ا ُهلل
لك َ
َ
َرحِ َمك كما قط ْع َت َرحمِ ي ولم تحف َْظ قرابتي من ر�سولِ ا ِهلل.»P
ثم تال قو َله تعالى} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
َّ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ،ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ { .
الحرب ،ع َّز ِفرا ُقه على ُم َخ َّد ِ
رات الإمام ِة،
و َل ّما َع َز َم على
َ
(((

(((

((( الق َِّدة :الطريقة والفرقة من النا�س �إذا كان هوى كلّ واحد على حدة.
((( �سورة �آل عمران الآيتان .34 -33
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ارح ْم ُغرب َتناَ ،فلاَ طاق َة لنا
ف�أَ َح ْط َن ب ِه ،وتع َّل َ
قن ب�أطرا ِفه ،و ُق َلن لهَ :
و�شد عليهم �شَ ّد َة
القومَّ ،
فلم َيعب�أْ ِب ِهنََّّ .ثم َت َو َّج َه نح َو ِ
على ِفرا ِق َكْ .
الليث ال َغ�ضبانِ  ،وهو ُ
ِ
يقول:
نح��ن ِ
وبيـت ا ِهلل � ْأولـ��ى بالنبي
علي ُبن احل�ســنيِ بـــنِ علــي
ُ
�أنا ُّ
مـ��ح ح َّتى َي ْن َثـني
بـــن َّ
بالر ِ
تا ِهلل ال َي ْح ُك ُم فينا ُ
الد ِعــي �أَطـع ُنكم ُ
ِ
ها�شــمي َعلَـوي
ُـالم
�أَ�ض ِر ُب ُك ْم
بال�سيف �أَ ْحمي عن �أبي َ�ض ْـر َب غ ٍ
ٍّ
 و َل ْم َي َز ْل ِ
ويغو�ص
يحم ُل على ال َميمن ِة و ُي ُ
عيدها على ال َم َي�سر ِةُ ،
أو�ساط ح َّتى َ
في ال ِ
من
النا�س ْ
و�ضج ُ
قتل ِمن ُهم َمقتل ًة عظيمةًَّ ،
َكثر ِة َمن ُق ِت َل ِم ْنهم.
العط�شَ ،ر َج َع �إلى �أبي ِه
ا�شتد به
الح�سين Qقائ ًال:
ُ
ِ
و َل ّما َّ
العط�ش ْقد َق َت َلني ،و ِث ُ
ِ
هدنيَ ،ف َهلْ �إلى
قل
يا �أ َب ْه،
ُ
الحديد ْقد � ْأج َ
�سبيل �أتق َّوى بها على الأعدا ِء؟
�شُ رب ِة ما ٍء من ٍ
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امــيه الكبدي اتقوى ورد للميـــدان وحــدي
يبــوي��ه �شــرب��ة ّ
يبوي��ه انفطر قلب��ي وحق جدي العط�ش وال�شم�س وامليدان واحلر
الح�سين« :Qقاتِلْ قلي ًال ،فما �أ�س َر َع ما تلقى َج َّدك
ف� َأجا َبه
ُ
َ
ر�سول ا ِهلل ،Pف َي َ
بعدها
�سقيك بك� ِأ�س ِه الأوفى �شُ رب ًة ال َتظم�أُ َ
�أبداً».

وجعل ُ
َ
علي الأكب ُر �إلى ال َميدانِ
أعظم القتالِ
يقاتل � َ
ف َر َج َع ٌّ
ف�أكث َر الق َ
ِ
�صفوف الأعداء.
َتل في
َ
العرب �إنْ لم �أُ ِثكلْ
ديَ :ع َّلي �آثا ُم ِ
فقال ُم ّر ُة ُبن ُمن ِق ٍذ ال َع ْب ُّ
ِ
بال�سيف على ر� ِأ�سه
بالرمح في ظهر ِه ،و�ضر َبه
به �أبا ُه ،فطع َنه ِ
فر�سه ،فاحت َمل ُه
النا�س ب�أ�سيافهِم،
َ
ف َف َل َق ها َم َت ُه ،و�ضر َبه ُ
فاعتنق َ
الفر�س �إلى ُم َ
ع�سك ِر الأعدا ِء ،فجعلوا ي�ضرِبون ُه ب�أ�سيافهِم ،ف َه َوى
ُ
أر�ض منادياًَ :
عليك م ِّني ال�سال ُم �أبا ِ
عبد ا ِهلل ،هذا َج ِّدي
�إلى ال ِ
ُ
بعدها �أبداً،
ر�سول ا ِهلل قد َ�سقاني بك� ِأ�س ِه الأَوفى �شُ رب ًة ال �أظم�أُ َ
وه َو ُ
يقول َ
العجلَ ،
لكَ :
العجل ،ف�إنّ لك ك�أ�ساً َم ْذخورةً.
روحه الدنيا.
هِق �شَ هق ًة كانت فيها ن ْف ُ�سه
َّثم �شَ َ
ْ
وفارقت ُ
َ
و�صاح ب�أعلى �صوت ِه:
فجعل
ُ
الح�سين Qيتنف ُّ�س ُّ
ال�ص َعدا َءَ ،
الح�سينَ ،Q
ِ
وقال:
هن
«وا َولداه»،
ُ
فت�صارخت الن�سا ُءَ ،ف�س َّك َت َّ
القوم فف َّرقَهم ،و� َ
أقبل
«�إنّ ال ُبكا َء �أما َم ُك ّن» .وح َم َل على ِ
�إلى ولد ِه م�سرعاً ،وهو ُ
علي»
علي ،ولدي ّ
يقول« :ولدي ّ
و�صل �إلي ِه ،ورمى بنف�س ِه علي ِه ،و� َ
ح َّتى َ
أخذ ر� َأ�سه فو�ض َعه
في ِحج ِر ِهَ ،
يم�س ُح الد َم والتراب عن َوجه ِه ،واعتن َق ُه
وجعل َ
وا�ضعاً َخ َّد ُه على َخ ِّد ِه ،وهو ُ
يقول:
« َق َت َل ا ُهلل قوماً َ
الرحمن ،وعلى
قتلوك يا ُب َّني ،ما �أَج َر�أَ ُه ْم على
ِ
بعد َك ال َعفا يا ُب ّني! �أ َّما � َأنت
الدنيا َ
انتهاكِ ُح ْرم ِة الر�سولِ  !Pعلى ّ
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ِ
الدنيا و ِم َح ِنها ،وقد ِ�ص ْر َت �إلى َر ْو ٍح و َريحانٍ ،
ا�سترح َت من ُك َر ِب ُّ
فقد ْ
و َب ِق َي � َ
أبوك ،وما �أ�س َر َع ُلحو َق ُه َ
بالدموع.
بك» .وانهم َل ْت عينا ُه
ِ
مغم�ض العني ابدم��ه �ساب��ح م�ت ّرب اخلدي��ن
قعد عن��ده و�شافه ّ
متوا�صل �ض��رب والرا�س ّن�صني حن��ه ظه��ره عل��ى ّبني��ه وحت�سر
خم��د انفا�سك
يبويه گول منهو ال�ضرب را�سك ين��ور العني من ّ
يبويه من نهب درعك اوطا�سك يروحي ا�شل��ون �أ�شوف��ك مع ّفر
غم�ضعيونكوا�سبلايديك
يبويه من عدل را�سك ورجليك ومن ّ
�سدر
ينور العني كل �سيف الو�صل ليك قط��ع قلبي ولعند ح�ش��اي ّ
َّثم َ
«اح ِم ُلوا � ُ
أخاكم».
قال ل ِفتيا ِن ِه ْ
ها�شمْ :
من بني ٍ
من َم ْ�ص َر ِع ِه ،وجا�ؤوا ب ِه �إلى الف ِ
ُ�سطاط الذي ُيقا ِت ُلونَ
فحم ُلو ُه ْ
عليُ Qم ْ�سرِع ًة وخلفَها الن�سا ُء
فخرج ْت ُ
�أما َمهَ ،
زينب ِب ْن ُت ٍّ
وال ُ
أطفالِ ،وه َي ُتنا ِدي :يا حبيباه ،يابن �أُ َخ َّياه.
وانك َّب ْت علي ِهَ ،
الح�سينَ Qر ْحم ًة ِل ُب َكا ِئهاَ ،
وقال:
فبكى
ُ
«�إ َّنا ِهلل و�إ َّنا �إلي ِه راجعونَ »...
وقا َم و� َ
أخذ ب َي ِدها ور َّدها �إلى الفُ�سطاط.

مــقَ ُ
عقــيل
آل
اتـل ِ
ٍ

عقيل ،و�أ ُّم ُه ُر َق َّي ُة
وخرج ِم ْن َب ْعد ِه ُ
م�سلم ِبن ٍ
َ
عبد ا ِهلل ُبن ِ
ؤمنين Qوهو يقول:
الكبرى ُ
بنت �أمي ِر الم� َ
ُوع�صب ًة ب��ادوا على دينِ النبي
الي��و َم �أل َق��ى ُم�س ِلماً و ُه َ��و �أبي
بثالث َح ٍ
 َف َق َت َل جماع ًة ِ
ب�سهم،
عين َ
مالت ،ورما ُه َل ٌ
من ِ
القوم ٍ
ا�ستطاع �أنْ ُي َح ِر َكهاَ ،
فا ّتقا ُه ِ
فقال:
بيده َف�س ّم َرها �إلى َجبهت ِه ،فما
َ
الل ُه َّم �إ َّن ُهم ْا�س َت َق ُّلونا وا�س َت َذ ُّلونا ،فاق ُت ْلهم كما َق َتلونا.
وبينما ه َو على هذا �إ ْذ ح َم َل عليه ٌ
رجل ب ُر ْم ِح ِه َف َط َعن ُه في قلبِه
فمات (ر�ضوان اهلل عليه).
َ
م�سلم َح َ
طالب َحمل ًة
مل � ُآل �أبي ٍ
ولما ُق ِت َل ُ
ّ
عبد ا ِهلل ُبن ٍ
الح�سين:Q
ف�صاح
ُ
واحدةً ،فاعت َو َرهم ُ
النا�س و�أَ َح ُاطوا ِبهِمَ ،
ِ
بعد هذا
«�صبراً على
الموت يا بني ُعمو َمتي ،ال َر�أَي ُتم َه َواناً َ
َ
اليوم».
ِ
َف َجعلوا يقاتلونَ �أ�شَ َّد القِتالِ  ،ف َو َق َع فيهم َع ُون ُبن ِ
عبد ا ِهلل ِبن
محم ٌد و�أ ُّم ُه العقيل ُة زينب,
جعف ٍر و�أ ُّمه ال َعقيل ُة ُ
زينب Oو�أخو ُه ّ
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عقيل
وعبد
وقيلَ :
ِ
الخ ْو�صا ُءُ ,
عقيل و�أخوه جعف ُر ُبن ٍ
الرحمن ُبن ٍ
ؤمنينQ
م�سلم ِبن ٍ
ومحم ُد ُ
ابن �أمي ِر الم� َ
عقيل ّ
ّ
ومحم ُد ُبن ِ
محم ُد ُبن �أبي ِ
�سعيد
ُ
ابن ٍ
وعبد ا ِهلل الأكب ُر ُ
عقيل وكانَ �آخ َرهم ّ
عقيل.
ِ
ابن ٍ
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الحسن:Q
اإلمام
أوالد
ِ
ِ
ُ

و َما َ
زال � ُآل �أبي طا ِل ٍب َي َت َ�سابقونَ �إلى ِ
و�ص َل ْت
القتال ح َّتى َ
النوب ُة �إلى � ِ
أكبر
وخرج ُ
أوالد ال ِ
إمام الح�سنِ َ Q
عبد ا ِهلل ال ُ
ابن الح�سنِ  Qو�أ ُّم ُه َر ْملةُ ،فقاتلَ ح َّتى ُق ِتل .وخرج
ُ
الح ُل َم ،و�أ ُّم ُه
القا�سم بنِ الح�سنِ  Qوه َو غال ٌم لم َيب ُل ِغ ُ
ِ
عمه الح�سينِ  Qي�ست�أذ ُن ُه في
َرمل ُة �أي�ضاً ،ف�أقبلَ �إلى ِّ
ِ
فنظر �إلي ِه
نف�سه دونَ � ْأن
ُ
الح�سين Qولم ْيم ِل ْك َ
القتالَ ،
ِ
فلم
وجعال
َت َّ
قد َم �إليه واعتن َق ُهَ ،
يبكيان ،و�أَبى � ْأن ي�أ َذنَ لهْ ،
القا�سم يت َو َّ�س ُل �إلي ِه و ُيق ِّب ُل َيدي ِه ح َّتى � ِأذنَ له ،فبر َز �إلى
ي َز ِل
ُ
دان راج ًال وهو ُ
المي ِ
يقول:
َ
النبي امل�صطـفى وامل�ؤمتَ ْن
� ْإن ُت ْن ِك ُ��روين ف�أنا جن��لُ َ
احل�س ْن ِ�س ِبط ِّ
هذا ح�س ٌني كالأ�س� ِ
ير املرت َه ْن ب َني � ٍ
وب املُ ُز ْن
أنا�س ال ُ�س ُقوا َ�ص َ
من الأعدا ِء .و َب ْي َنما
فقا َت َل ُمقا َتل َة الرجالِ والأبطالِ و َق َت َل عدداً َ
هو ُيقا ِت ُل َ
انقط َع ِ�ش ْ�س ُع نَعل ِه ال ُي�سرى ،ف َوق ََف ُي ْ�ص ِل ُح ُه َغي َر ُم ْك َت ٍ
رث
بالقوم ِمن َحو ِل ِهَ ،
فقال َع ْم ُرو ُبن ِ
دي :وا ِهلل،
�سعد ِبن ُنف ٍ
َيل الأَ ْز ّ
ِ
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ِ
بال�سيف َف َف َل َق ُه،
القا�سم
�ضرب ر� َأ�س
لأَ�شُ َّدنَّ علي ِه ،ف َما و ّلى ح َّتى َ
ِ
و�صاح :يا َع ّماه!!
فوق َع لوجه ِه َ
عند ر� ِأ�س
ف�أتا ُه
الح�سينُ Qم�سرِعاً ،و َق َت َل قات َلهَّ ،ثم َ
وقف َ
ُ
القا�سم و ُه َو َي ْف َح ُ�ص ِبر ِْج َل ْي ِه َ
تدع َو ُه
عم َك �أنْ ُ
فقال« :ي ِع ُّز وا ِهلل على ِّ
ِ
فال يجي ُب َك� ،أو يجي ُب َك فال ُيعي ُن َك� ،أو يعي ُن َك فال ُيغني َ
عنك،
لقوم َ
قتلوك ،هذا َيو ٌم َك ُث َر وا ِت ُر ُه َّ
وقل ِ
نا�ص ُره».
ُب ْعداً ٍ

بكى ون��اداه يجا�س��م �شبيدي يريت ال�سيف قبلك حز وريدي
يعمي اخليل تفرت
ه��ان الك��م تخل��وين وحيدي وعلى خيامي ّ
الح�سين Qورِجال ُه
َّثم َح َم َل ُه وكانَ �صد ُر ُه على َ�صد ِر
ِ
علي
تخُ َّطانِ في ال ِ
أر�ض ،فجا َء ب ِه �إلى الخيم ِة َّ
ومد َد ُه م َع َولد ِه ٍّ
أهل بيت ِه.
من � ِ
الأكب ِر وال َق ْت َلى ْ
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جاب��ه وم��دده م��ا ب�ين اخوته
ب�س ما �سمع��ن الن�سوان �صوته
�أن��ا ردتك ما ردت دنيا وال مال
يجا�س��م خابت ظنوين واالمال

بكى عده��م يويلي وهم موتى
�إج��ت �أ ّم��ه ت�صي��ح اهلل اك�بر
ت�ساعدين لو وقع حملي وال مال
وقت ال�ضي��ق يبني قطعت ّبيه

العباس:Q
إخوة
ُ
َّ

أهل بيت ِه،
عليَ Qكثر َة القتلى في � ِ
ّ
ولما ر�أى الع َّبا�س ُبن ٍّ
ؤمنينQ
َ
البنين) و�أبي ِه �أمي ِر الم� َ
قال ل ْإخ َوت ِه الثالث ِة من �أ ِّم ِه (�أ ِّم َ
تقد ُموا يا َبني �أ ِّمي ح َّتى �أراكم ْقد
َو ُهم ُ
عبد ا ِهلل و ُعث َم ُان وجعف ٌرَّ :
نَ َ�صحتم ِهلل ولر�سول ِه ،ف�إ َّنه ال ُو ْل َد لكم.
َ�ضل و�أَب َل ْوا بال ًء َح�سناً ح َّتى ُقتلوا
بين َي َدي �أبي الف ِ
فقا َتلوا َ
ب�أجم ِعهم.
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العباس:Q
شهادة
ُ
َّ
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قتل �إخو ِته
ا�س�َ Qصبراً على البقا ِءَ ،
بعد َم ِ
�ستطع الع َّب ُ
ولم َي ِ
ْ
أهل ِ
بيت
الح�سين Qو�أ�صحا ِب ِه ،فجا َء �إلى �أخي ِه
ِ
موم � ِ
ُوع ِ
الح�سين ،Qي�ست�أ ِذ ُن ُه في القتالِ  ،و َي ْط ُل ُب ال ُّرخ�ص َة منه ،فما
ِ
الح�سين� Qإلاَّ �أنْ َ
جواب
�صاحب
أنت
ِ
قال« :يا �أَ ِخيَ � ،
ُ
كانَ ُ
يت تف َّرقَ َع ْ�سكرِي».
ِلوائي ،و�إذا َ
م�ض َ
َ
أريد �أنْ
فقال الع َّبا�س :Qيا �أخي ْقد �ضاقَ َ�صدري ..و� ُ
المنافقين.
من ه�ؤالء
َ
�آخُ َذ ث�أري ْ
َ
من
فقال
ُ
الح�سين�« :Qإذاً ،فاط ُل ْب له�ؤال ِء الأطفالِ قلي ًال َ
الما ِء».
َفذ َه َب الع َّبا�س� Qإلى الق َِوم ،و َو َع َظهمَّ ،
وحذ َرهم َغ َ�ض َب
من الما ِء للأطفالِ .
الج َّبا ِر وط َلب منهم �شيئاً َ
راب ،لو كانَ َوج ُه
ف�أَجا َب ُه ال�شم ُر
يابن �أبي ُت ٍ
ُ
اللعين قائ ًالَ :
حت �أيدينا ،ل َما َ�سقَيناكم من ُه قَطرةً� ،إلاَّ
ال ِ
أر�ض ُك ُّل ُه ما ًء ،وهو َت َ
يزيد .ف َر َج َع الع َّبا�س �إلى �أخي ِه Qو�أخ َب َره
�أنْ تدخُ لوا في َبيع ِة َ
الح�سينQ
القومَ ،ف�س ِم َع ال َ
بنت
ِ
أطفال وم َعهم ُ�سكين ُة ُ
ب َمقال ِة ِ
العط�ش.
ينا ُدونَ :
العط�ش َ
َ

ذلك ف َر ِك َب جوا َده ،و� َ
يتحملْ َ
َ�صد
أخذ �سي َف ُه وال ِقربةَ ،وق َ
فلم َّ
ْ
ُرات ،ف� َ
ِ
أحاط بالع َّبا�س المو َك ُلونَ
بالفرات ،و َر َم ْو ُه بال ّنبالِ  ،ف َل ْم
الف َ
َي ْع َب�أْ َبجم ِع ِهم وال َرا َع ْت ُه َكث َر ُت ُهمَ ،فك�شَ فَهم عن وجه ِه َ
وقتل عدداً
منهمَ ،
الفرات مط َم ِئ ّناً.
ودخل َ
من َفم ِه لي�شربَّ ،
فتذك َر
َّثم َ
اغترف َ
من الما ِء َغرفةً ،و�أدناها ْ
ط�ش �أخي ِه
من َيد ِه
َع َ
ِ
الح�سينِ Qوعيال ِه و�أطفال ِه ،فر َمى الما َء ْ
َ
وقال:
يا نَ ْف ُ�س من ِ
وبع��د ُه َال كُ ْن ِ
��ت � ْأن َتك��وين
بعد احل�سنيِ ُهوين
َ
ين وار ُد امل ِ
ين ب��ا ِر َد املَع�ينِ
َن��ون و َت ْ�شرب� َ
ه��ذا ح�س� ٌ
ع��ال ِدين��ي وال ِف َع ُ
ت��ا ِهلل م��ا ه��ذا ِف ُ
��ال َ�ص��ا ِد ِق اليق�ينِ
�شلون ا�شرب وخوي ح�سني عط�شان و�سكنة واحلرم واطفال ر�ضعان
وظن گلب العليل التهب نريان يريت املاي بع��ده ال حله اومر
الم َخ َّي ِم م�سرعاً،
َّثم َملأَ ال ِقربةَ ،و َر ِك َب جوا َده َّ
وتوج َه نح َو ُ
ُ
َ
ي�صول في �أ ْو ِ
�ساطهم،
فجعل
الطريق،
فقط َع الأعدا ُء علي ِه
َ
وي�ضر ُِب فيه ِْم ب�سي ِف ِه ح َّتى �أَكث َر َ
عن
القتل فيهِم و َك�شَ فَهم ِ
الطريقِ و ُه َو ُ
يقول:
��وت َز َق������ا
����وت إذا امل���ـ� ُ
����ب امل� َ
ال أره� ُ
��ت((( ِل َقى
ح � َّت��ى أُوارى ف��ي املَ���ص���ال���ي� ِ
(((

((( زقا� :صاح.
((( ال َم�صاليت :جمع م�صالت :الرجل الما�ضي في الأمور.
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�ص��طَ ��ف��ى ال��طُّ ��ه � ِر وِق��ا
نفسي ِل� ِ�س��ب� ِ�ط املُ� ْ
إنّ�����ي أن����ا ال���ع��� َّب���اس أغْ �������دُ و ب��ال� ِ�س � َق��ا
أخاف الش َّر يو َم املُلتقى
ُ
وال

لعين من وراء نخل ٍة ،وعا َون ُه �آخ ُر ،ف�ض َرب ُه على يمين ِه
َفك َم َن له ٌ
ِ
بال�سيف ف َب َراها.
َ
فقال:Q
� يّإن �أُحا ِم��ي �أَ َب��داً ع��ن ِدين ي
ِ
الطــاه�� ِر ا َلأمنيِ
ب��ي
نجَ ْ��لِ ال ّن ِّ

��م ميينــــ�� ي
وا ِهلل �إن قَطع ُت ُ
إم��ام َ�ص��ا ِد ِق َالي ِق�ينِ
وع��ن � ٍ
ْ
القوم كال ِ
حكيم ُبن
َ
وح َم َل على ِ
أ�سد الغ�ضبانِ  ،فك َم َن له ُ
من ورا ِء نخل ٍة �أخرى و�ضر َب ُه على ِ�شمال ِهَ ،
ُّ
فقط َعها من
الط َف ْي ِل ْ
ال َّز ِندَ ،
فقال:Q
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من ُ
اجلب��ا ِر
نف�س ال َت َ
��ي َ
يا ُ
الك ّفا ِر و�أب� ِشـ��ري برحــم�� ِة ّ
خ�ش ْ
ق��د َقطَ ُع��وا ِب َب ْغ ِيه��م َي�س��اري
املخــتا ِر
امل�صطَ ـفى ْ
ْ
ب��ي ْ
م َع ال ّن ِّ
���ر ال�� ّن��ا ِر
ف ��أَ� ْ��ص � ِل � ِه��م ي��ا ِّ
رب َح َّ
ابن ٍ
وج َع َل ُي�سر ُِع ِ
ليو�ص َل الما َء �إلى
�سعد
فلما نظ َر ُ
َ
المخيمّ ،
ِ
بالقوم :وي َل ُكم،
�إلى ِ�ش ّد ِة
اهتمام الع َّبا�س Qبال ِقرب ِةَ ،
�صاح ِ
ِ

من هذا الما ِء
بالنبل ،فوا ِهلل �إنْ �شَ ر َِب
ا ْر�شُ قوا ال ِقرب َة ِ
ُ
الح�سين ْ
� ُ
أفناكم عن �آخر ُِكم.
أ�صاب
ف�أتت ُه ال�سها ُم كالمط ِر و�أ�صاب ْت ُه في َ�صدر ِه ،و�سه ٌم � َ
وج َم َد الد ُم على عين ِه الأخرى فلم ُي ْب ِ�ص ْر
�إحدى عيني ِه ف�أطف�أَهاَ ،
عين بالعمو ِد
أ�صاب ال ِق ْرب َة �سه ٌم ف ُ�أ َ
ريق ما ؤُ�ها .و�ضَ َرب ُه َل ٌ
بها ،و� َ
على ر�أ�س ِه َف َف َل َق َهام َت ُه َ
أر�ض منادياًَ :
«عليك م ّني
و�سقط على ال ِ
ال�سال ُم �أبا ِ
عبد ا ِهلل».
َع ّظ َم ا ُهلل َ
لك ال ْأج َر �س ّيدي �أبا ِ
عبد ا ِهلل!..
أر�ض يتلقّى ال َ
لكن
عندما يق ُع على ال ِ
أر�ض َ
الفار�س َ
بيدي ِهْ ،
ُ
كانت يدا ُه مقطوع َت ِين ،وال�سها ُم في �صدر ِه ،فب� ِّأي َحالٍ َيق ُع
�إذا ْ
أر�ض!!.
على ال ِ
الح�سينُ Qم�سرعاً ،فف َّرقَ القو َم عنهَ ،
وقتل منهم
ف�أتا ُه
ُ
وج َ
ندل ُفر�ساناً ،ح َّتى �إذا َ
دين،
و�صل �إلي ِه ر�آ ُه
مقطوع ال َي ِ
َ
رجا ًال َ
بالجراح ،ف� َ
العينُ ،مثخناً
أخذ ر� َأ�سه
�ضوخ الهام ِةُ ،مطف�أَ ِ
َم ْف َ
ِ
ال�شريف و َو�ضَ َع ُه في ِح ْجرِهَ ،
والتراب عن ُه،
وجعل َي ْم َ�س ُح الد َم
َ
َ
َ
انك�س َر َظهري ،وق َّل ْت ِحي َلتيَ ،و ِ
�شم َت بي
وقال َباكياً« :الآنَ َ
َع ُد ِّوي».
يخويه انكسر ظهري وال اگ��در اگ��وم
ص���رت م��رك��ز ي��خ��وي��ه ال��ك��ل ال��ه��م��وم
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ي��خ��وي��ه استـوحــدوني ب��ع��دك القــوم
وال واح��ـ��ـ��ـ��د ع��ل� ّي��ـ��ـ��ه بـعـــد ينـغـــر
َّثم انْ َح َنى علي ِه واع َت َنقَه َ
ِ
ال�سيوف من
وجعل ُيق ِّب ُل َموا�ض َع
المقد�س ُة ور� ُأ�س ُه
و�صدر ِهَّ ،ثم فا�ضَ ْت نَ ْف ُ�س الع َّبا�س َّ
َوجه ِه ونَحر ِه َ
في ِح ْج ِر �أخي ِه
الح�سين..Q
ِ
و َت َ
الح�سين علي ِه ال�سال ُم �أخا ُه الع َّبا�س في َمكان ِه ،وقا َم
رك
ُ
يحم ْل ُه �إلى الف ِ
ُ�سطاط الذي كانَ ِ
ولم ِ
أهل
يحم ُل القَت َلى من � ِ
عنهْ ،
بيت ِه و�أ�صحا ِب ِه �إلي ِه.

يخويه ح�س�ين خليني امبكاين يگــله ليــ���ش يا زهــرة زماين
يگله واعـدت �سكــنة ترانــي مباي وا�ستح��ي منها من ا�سدر
عمها ،ف�أخب َرها
و َر َج َع �إلى المخ ّي ِم ..ف�أَت ْت ُه ُ�س َكين ُة و�س�أ َل ْته ْ
عن ِّ
زينبO
ب َمقت ِل ِهِ ،
ف�صاح ْت :وا�أخاه واع َّبا�ساه
و�سم َع ْت ُه ُ
َ
بعدك.
وا�ضَ َعيتنا َ
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َ
اإلمام
هاد ُة
ش
الحسين:Q
ِ
ِ
َ

الح�سينَ Qف َل ْم َي َر �أَحداً َي ْن ُ�ص ُره,
ا�س ال َتف ََت
ُ
ولما ُق ِت َل الع َّب ُ
ّ
ِين كالأَ�ضَ ِاحيَ ,وه َو �إِ ْذ َذاك َي�سم ُع
و�ص ْح ِب ِه ُم َج َّزر َ
َونَ َظ َر �إلى �أ ْه ِل ِه َ
َع َ
راخ الأطفَال.
و�ص َ
ويل الأَ َيا َمى ُ
اب َعن ُح َر ِم َر ُ�سولِ
َ
عند ذلك نَا َدى ِب�أع َلى َ�صو ِتهَ « :هل ِم ْن َذ ٍّ
رجو َ
خاف َ
اهلل ِفينا؟! َهل ِمن ُم ٍ
ا ِهلل؟! َهل ِمن ُم َو ّح ٍد َي ُ
اهلل
غيث َي ُ
في ِ�إ َغا َث ِتنا؟!».
�صوات ال ِّن�ساء بِال ُبكا ِء َوال َعو ْي ِل.
فار َت ْ
فعت �أَ ُ
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داع:
الو ُ
َ

الح ُتوفَ ،جا َء َو َوق ََف
الح ُ
�سينَ Qع َلى ُمالقا ِة ُ
ولما َعز َم ُ
َّ
ِب َب ِاب َخيم ِة ال ّن�سا ِء ُم َو ِّدعاً ِل ُح َرم ِه ُم َخ َّد ِ
رات ال ِّر َ�سال ِة َو َعقا ِئ ِل
ينب ،و َيا �أُ َّم ُكلثوم ،و َيا َف ِاطم ُة ،و َيا ُ�سكين ُة،
ال ُّن ُب َّو ِةَ ،ونَا َدىَ « :يا َز ُ
َع ُ
ال�سال ُم».
ليك ّن ِم ِّني َّ
مت ل ِل ِ
موت؟
َف َنادته ُ�سكين ُةَ :يا �أَ َبه ،ا�ست�س َل َ
ي�ست�سلم ِل ِ
لموت َمن ال نَا�ص َر َله وال
«كيف ال
َفقَالَ :Q
ُ
عين؟!»
ُم َ
َفقَالت ُ :Lر َّدنا �إِلى َح ِرم َج ِّدنَا َر ُ�سولِ ا ِهلل.
ات!! َلو ُتر َِك القَطا َل َغفَا َونَا َم»..
َفقَالَ « :Qهي َه َ
ي��بَ ،ف َ�ض َّمه��ا
ع��ت ُ�سكين�� ُة َ�صو َته��ا ب ِال ُب��كا ِء َوال ّن ِح ِ
َفر َف ْ
��ح ُد ُمو َعها ب ُِك ِّم ِهَ ،و َكانَ ُيح ُّبها
ُ
الح َ�س ُين� Qإِلى َ�صدرِهَ ،و َم َ�س َ
ُح َّباً �شَ ِد َيداًَ ،و َج َع َل ُ
يقول:
(((
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سَ ��ي��ط��ولُ َب��ع��دي يَ��ا سُ كين ُة فَاعلَمِ ي
�ك ال � ُب��ك��ا ُء ِإذَا ا ِحل����مَ ����ا ُم((( دَهَ ���ا ِن���ي
ِم��ن� ِ

((( الق ََطا :طائر معروف في حجم الحمام ،وهذا مثل ُي�ضرب لمن ُحمل على مكروه من غير �إرادته.
((( الحمام :الم�صرع ،كناية عن الموت.

��ك حَ ���س��� َر ًة
ال حُت���ر ِق���ي َق��ل��ـ � ِب��ي بِ��دَ م��ـ��عِ ِ
مَ���ا دَا َم ِم��� ِّن���ي ال������رُّوحُ فِ���ي جُ ��ث��م��ا ِن��ي
�ت أَولَ����ى ِب��الَّ��ـ��ـ��ذِ ي
�ت َف �أَن��ـ� ِ
َف����� ِإذَا ُق � ِت��ل��ـ� ُ
َت � ْب� ِ�ك��ي��ـ��ـ � َن��ه َي����ا خِ ��ـ��ـ��ـ��ي��ر َة ال��ن��س��ـ��وانِ
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عبد ا ِ
ِ
ِ
ضيع:
الر
مصرع
ُ
هلل َّ

الخيم ِةَ ،و َد َعا بِاب ِنه
َّثم َتق ََّد َم الإما ُم
الح�سين�ِ Qإلى َب ِاب َ
ُ
خذ يق ِّب ُل ُه َويق ُ
�ضيع ِل ُي َو ِّد َعه ،ف�أَج َل َ�سه ِفي ِحج ِر ِهَ ،و�أَ َ
ُول:
َع ِبد ا ِهلل ال َّر ِ
الم َ
�صطفَى َخ�ص َم ُهم».
« َو ٌيل ِل َه�ؤُال ِء الق َِوم �إِ َذا َكانَ َج ُّد َك ُ
القوم يط ُل ُب ل ُه ال َما َء،
وفي َب ِ
ع�ض ال َمقَا ِت ِل :ث َُّم �أَ َتى ِب ِه نح َو ِ
َ
الط ُ
وقال« :يا قو ُمَ ،ق َت ْل ُتم ِ�شي َعتي و� َ
أهل َب ْي ِتي ,وق َْد َب ِق َي َهذا ِ
فل
َي َت َل َّظى َع َط�شاً ,فا�سقُوه �شَ رب ًة ِم َن ال َماء».
دي ب َِ�س ْه ٍم َف َذ َب َح ُهَ -و ُه َو ِفي ِحج ِر
َف َر َماه َحرم َل ُة ُبن ِ
كاهل الأَ َ�س ّ
ال�سما ِء.
الح َ�س ُينَّ Q
�أَبيهَ -ف َتلقَّى ُ
الد َم ب َِكفِّهَ ،و َر َمى ِب ِه نَح َو َّ
الد ِم قَطر ٌة
َف َع ِن الإِ َم ِام ال َبا ِق ِر� Qأَ َّنهَ « :ل ْم َي�سق ُْط ِم ْن َذ ِل َك َّ
ر�ض».
�إِلى الأَ ِ
«ال�سال ُم َع َلى ِ
عبد ا ِهلل ِبن
وجاء ِفي زيار ِة ال ّناحي ِة َّ
المقد َ�س ِةَّ :
الح َ�س ِين ّ
�شح ِط َد َماً،
الط ِ
ريع ،الم ُت ِّ
ُ
�ضيع ،ال َمر ِم ِّي َّ
ال�ص ِ
فل ال َّر ِ
ِال�س ِهم ِفي ِحج ِر �أَبي ِه»...
ُ
ال�سما ِء ،ال َم ِ
ذبوح ب ّ
الم�ص َّع ِد َد ُم ُه ِفي َّ
(((

(((
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((( ّ
يتلظى :يلتهب ويتوقّد.
ت�شحط في دمه �أي ّ
تلطخ فيه وا�ضطرب وتم ّرغ.
((( ّ

اللهم ال
الح َ�س ُينَ « :Qه َّونَ َما نَ َز َل بِي �أَ َّنه ب ِ
َّثم ق ََال ُ
ِعين ا ِهللَّ ،
َي ُكن �أَهونَ َع َل َ
�ست
يك ِمن َف ِ
نت َح َب َ
اللهم ِ�إنْ ُك َ
�صيل (نا َق ِة َ�ص ٍ
الح)َّ ،
فاج َع ْل ُه ِل َما ُه َو خي ٌر ِمنهَ ،وانت ِق ْم َل َنا ِم َن َّ
الظا ِلمين»...
َع َّنا ال َّن�ص َر ْ
هل َبي ِت ِه.
َّثم َو�ضَ َعه َم َع القَت َلى ِمن �أَ ِ

يا نا���س ح َّتى الطف��ل مذبوح د ّم��ه على زند ح�سـني م�سفوح
وي��ن الي�ساعدين ويجي ينـوح قلب��ي علـ��ى ف���رگاه جم��روح
ِال�س ِ
كوتَ ،و َو َّد َعهم..
َّثم ِ�إ َّنه� Qأَ َم َر ِع َيا َل ُه ب ُّ
َّثم َتق ََّد َم Qنَح َو الق َِوم ُم ْ�ص ِلتاً َ�سيفَه َ ،عا ِز َماً َع َلى ال�شَّ ها َد ِة،
ا�س �إِ َلى ال ِب َرازَِ ،ف َلم َي َز ْل َي ْق ُت ُل َّ
كل َمن َب َر َز �إِليه ح َّتى َق َت َل
َف َد َعا ال َّن َ
َجمعاً َكثي َراً.
َّثم َح َم َل َع َلى ال َمي َم َن ِةَ ،و َه َو ُ
يقول:
(((

��ن ُد ُخ ِ
��ول ال َّنا ِر
َ��وت َ�أ ىَول ِم ْن ُركُ ِ
امل ُ
��ار َ�أ ىَول ِم ْ
��وب ال َعا ِر َوال َع ُ
َّثم َح َم َل َع َلى ال َم َي�سر ِةَ ،و َه َو َي ُ
قول:
آليــــ��ت �أَ ْن ال �أنْثـــن��ي
��ن َعلـي �
ُ
�أَنَ����ا ا ُحل��� َ��س� ُ
ين ب� ُ
�أَح� ِ
��االت �أَ ِب��ـ��ي �أَ ِ
��م���ي ِع���ي� ِ
م�ض��ي َعلَ��ى ِديـ��نِ ال َّن ِب��ي
ق ََال ُ
أيت َمكثو َراًَ -ي ْع ِني
بع�ض َم ْن َح َ�ض َر المع َر َكةََ :ف َوا ِهللَ ،ما ر� ُ
((( �أ�صلت �سيفه :ج ّرده من غمده.
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ا�س -ق َُّط ،قَد ُق َتل ِو ْل ُده َو� ُ
أهل بي ِت ِه َو َ�صح ُب ُه َ�أ ْر َب َط
َت َكا َث َر َعلي ِه ال َن ُ
عد ُه
َج�أْ�شَ اً ِمنهَ ،وال �أَ َ
م�ضى َجنانَاً َوال �أَ ْجر�أَ َم َقد َماًَ ،و َلم �أَ َر َق ْب َل ُه َوال َب َ
انت ال ِّر ُ
ِم ْث َلهَ ،ولقد َك ِ
نك�شف
جال َل َت�شُ ُّد َع َليهَ ،في�شُ ُّد َع َليهاَ ،ف َت ُ
بين َي َد ْيه...
َ
و َلقَد َكانَ َي ِ
حم ُل ِفيهِمَ ،وقَد َتكا َم َلوا ثَال ِث َين �أَل َفاًَ ،فينه ِزمونَ
الج َرا ُد المنت�ش ُرَ ،و َلم َي ْث ُب ْت َله �أَ َح ٌدَّ ،ثم َيرجِ ُع �إِلى
َ
بين َيدي ِه َك�أ َّنهم َ
َمر َكزِه َو َه َو ُ
يقول« :ال َ
ظيم» ،ح َّتى
حول َوال ق ّو َة �إِلاَّ بِا ِهلل ال َع ِل ِّي ال َع ِ
�صاح ُعم ُر ُبن َ�س ٍعد بقوم ِه:
َق َتل ِمن ُهم َم ْقتل ًة َع ِظي َمةًَ ،
فعند ذلك َ
ُ
ابن الأَنْ َز ِع ال َب ِط ِين..
الويل ُلكم� ،أَ َت ْدرونَ َم ْن ُتقا ِت ُلون؟..هذا ُ
ْاحم ُلوا َعلي ِه ِم ْن ُك ِّل َجا ِنب.
الرجا َلة ,و�أَ َم َر
وا�ستد َعى ِ�ش ْم ُر الف ُْر َ�سانَ َ ,ف َ�صا ُروا في ُظ ُهو ِر َّ
ال ُر َما َة �أَنْ َي ْر ُموهَ ,ف َر�شَ قُو ُه ب ِ
ِال�س َهام..
وج��ا َء ِ
ال�ش ْم ُر في َج َماع ٍة ِم� ْ�ن �أَ ْ�ص َحابِهَ ,ف َحا ُلوا َب ْي َن
َ
الح�سين Qو َب ْي َن َر ْح ِل ِه َو ِع َيا ِله.
ِ
الح�سينَ « :Qو ْي َح ُك ْم يا ِ�شي َع َة �آلِ �أَبِي ُ�س ْف َيان,
َف َ�ص َاح ِبهِم
ُ
�إنْ َل ْم َي ُك ْن َل ُك ْم ِد ٌين َو ُك ْن ُتم ال َت َخا ُفونَ ال َم َعادَ ,فكو ُنوا �أَ ْح َراراً في
ُدنْ ُ
تزع ُمون».
ح�ساب ُِكم �إنْ ُكن ُتم ُع ُرباً كما ُ
ياكم وارجِ عوا �إلى �أَ َ
فناداه ِ�شم ٌر :ما ُ
ابن َفاطمة؟
تقول يا َ
فقالُ �« :Q
أقول� :أنَا ِ
الذي �أُقَا ِت ُل ُكم َو ُتقَا ِت ُلونَ ِني وال ِّن�سا ُء

عن ال َت َع َّر ِ�ض
لي�س َع ِل ْيه َِّن ُجناح َ ,فام َن ُعوا ُع َتا َت ُكم َو ُج َّها َل ُكم ِ
َ
َلح َر ِمي َما ُد ْم ُت َح ّياً».
َ
فقال ِ�ش ٌمرَ :
لك َذ ِلك.
َاق�ص ُدو ُه ِب َن ِ
ف�س ِه
َّثم َ�ص َاح ِ
الرجل ,ف ُ
بالقوم� :إ ِْلي ُكم َع ْن َح َر ِم ُ
وج َعلَ
َعمري َل ُه َو ك َْف ٌء كريمَ .ف َق َ�ص َد ُه القو ُم َّ
وا�شتد ال ِق َت ُالَ ،
َفل ْ
حملَ
َي ْح ِملُ علي ِهم َوي ْح ِم َ
لون علي ِه ،وق َْد َّ
ا�شتد ب ِه العطَ ُ�ش ،وكل ََّما َ
ِ
بفر�س ِه على ال ُف ِ
حملوا علي ِه ح َّتى �أَ ْجل َْو ُه عن ُه.
رات َ
(((

67

((( ُجناح� :إثم وت�ضييق.

آخر:
َوداعٌ َ

الخي َم ِة ،وو َّد َع ِعيا َل ُه و� َ
أهل بي ِت ِه م َّر ًة
َّثم �إ َّنه Qعا َد �إلى َ
هم بال�صبرَِ ،
واعلموا
وقال ل ُهمِ « :ا ّ
�ستعدوا للبال ِءُ ،
�أخرى و�أم َر ْ
�أنَّ َ
اهلل تعا َلى ُ
حاميك ْم وحا ِف ُظ ُك ْم ،و�س ُينج ْي ُكم ِم ْن �ش ِّر الأعدا ِء،
عل عا ِقب َة �أمر ُِكم �إلى َخيرٍِّ ،
و َي ْج ُ
العذاب،
أنواع
ِ
ويعذ ُب َعد َّو ُكم ب� ِ
أنواع ال ِّن ِعم والكرام ِة ،فال َت�شُ ُّكوا ،وال
ويع ّو ُ�ض ُكم من ال َبل َّي ِة ب� ِ
تقو ُلوا ب�أَل�س َن ِت ُكم ما ُين ِق ُ�ص ِم ْن قَدر ُِكم».
�سعد بقو ِم ِهُ :
ف�صاح ُعم ُر ُبن ٍ
اهجموا علي ِه ما دا َم
ويحكمُ ،
َ
من
َم�شغو ًال بنف�س ِه وح َر ِم ِه ،وا ِهلل� ،إنْ َف َر َغ ُلك ْم ال تمتا ُز َمي َم َن ُت ُكم ْ
َم ْي َ�س َر ِت ُكم.
بين
ال�س َها ُم َ
بال�س ِ
هام ،ح َّتى تخا َلف َِت ِّ
َف َح َملوا علي ِه َي ْرمونَه ِّ
و�شك َ�سه ٌم َ ُ
أطناب المخ َّي ِمَّ ،
�شن و�أُ ِرع َبن
� ِ
بع�ض �أ ُز ِر الن�سا ِءُ ،فد ِه َ
وهن ُ
ِ
ينظ ْرنَ �إلى
كيف
الح�سينَ Q
ِ
و�ص ْح َن و َدخ ْل َن الخيمةََّ ،
ي�صن ُع.
القوم كال َّل ِ
يلح ُق �أَحداً �إلاَّ �ضربه
يث الغ�ضبانِ  ،فال َ
َفح َم َل على ِ
(((
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((( �أزر :جمع �إزار �صنف من الثياب.

وال�سها ُم ت� ُ
ف�ص َر َع ُهِ ،
ب�سي ِف ِه فقت َل ُه� ،أو طع َن ُه ِ
من ُك ِّل
برمح ِه َ
أخذ ُه ْ
َجا ِن ٍب وهو ي َّتق ْي َها ب�صد ِر ِه ونح ِر ِهُ ،
بئ�س َما
ويقول« :يا �أُ َّم َة ُ
ال�سو ِءَ ،
عدي َعبداً ِم ْن عبا َد
محمداً في ِعتر ِت ِه� ،أ َما �إ َّن ُكم ْلن َتقت ُلوا َب ْ
خ ّلف ُت ْم ّ
يهون ُ
عليكم َ
ا ِهلل فتها ُبوا قت َل ُه ،بلْ ُ
عند قت ِل ُكم �إ َّي َاي ،و� ُأيم
ذلك َ
اهلل �إ ّني لأَرجو �أَن ُيكر َمني اهلل بال�شَّ هاد ِة َّثم ينت ِق ُم ْلي ُ
منكم ِم ْن
حيث ال َت�ش ُعرونَ ».
ُ
الح َ�ص ْي ُن ُبن َما ِل ٍك :وبماذا َي ْن َت ِق ُم َ
ابن َف ِاط َمة؟
لك م َّنا يا َ
فنا َدا ُه ُ
فقال الح�سينُ « :Qيل ِقي َب ْ�أ َ�س ُكم َب ْي َن ُكم ,و َي ْ�س ِف ُك
ذاب الأ ِليم».
ِد َما َء ُكم ,ث َُّم َي ُّ
�صب َعل ْي ُكم ال َع َ
و َر َج َع� Qإلى مرك ِز ِه ،وهو ُيك ِث ُر ِم ْن قَولِ « :ال َح َ
ول وال ق َّو َة
العظيم».
العلي
ِ
�إلاَّ با ِهلل ِّ
ِ
المقد�س ِة
ورما ُه �أبو
عفي َب�س ٍهم و َق َع في جبه ِت ِه ّ
الحتوف ُ
الج ُّ
ف َن َز َع ُه ،و�سا َل ِت الدما ُء على وج ِه ِه وكريم ِت ِهَ ،
فقال« :الل ُه َّم �إ َّن َك َترى
اللهم � ِ
هم
َما �أَنَا في ِه ِمن عبا ِد َك ه�ؤال ِء ال ُع َ�صا ِةَّ ،
هم َع َدداً ،واق ُت ْل ْ
أح�ص ْ
تغفر ل ُهم �أ َبداً».
َب َد َداً ،وال َتذ ْر على وج ِه ال ِ
أر�ض ْ
منهم � َأحداً ،وال ْ
َّثم ْلم َي َز ْل ُيقا ِت ُل ح َّتى �أ�صاب ْت ُه جِ
ولما �ض ُع َف
ٌ
راحات كثيرةٌَّ ...
واقف �إذ �أتا ُه َح َج ٌر
وقف
لي�ستريح ُه َن ْي َهة ،فبين َما هو ٌ
عن القتالِ َ
َ
الت الدما ُء على وجهِ ِه ،ف� َ
الثوب
فوق َع في جبه ِت ِه ال�شريف ِةَ ،ف�س ْ
أخذ َ
محد ٌد م�سمو ٌم ل ُه
عن وج ِه ِه وعي َني ِه� ،إذ �أتاه �سه ٌم َّ
ليم�سح الد َم ْ
َ
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َالث �شُ َع ٍب فوق َع على �صد ِر ِه...
ث ُ
�ش��ال الثوب مي�س��ح دم جبينه او �شابح للخي��م واحلرب عينه
اتـــاري اح�ســـني امعــينينه رموه اب�سهم لك��ن ناجع ْاب َ�س ْم
َ
«با�سم ا ِهلل وبا ِهلل وعلى م َّل ِة ر�سولِ ا ِهلل».
فقال
ُ
الح�سينِ :Q
ور َف َع ر� َأ�س ُه �إلى ال�سما ِء َ
هم َي ْق ُتلونَ
وقال�« :إلهي� ،إ َّن َك ُ
تعلم �أ ّن ْ
نبي غي َره».
لي�س على وج ِه ال ِ
أر�ض ُ
َر ُج ًال َ
ابن (بنت) ٍّ
َّثم � َ
كالميزاب..
فانبعث الد ُم
أخرج ُهَ ...
ِ
هم ف� َ
ال�س َ
أخذ َّ
فلما امتلأَ ْت َدماً ر َمى ب ِه نح َو ال�سما ِء
فو�ضَ َع َيد ُه َ
الجرحَّ ،
تحت ِ
َ
بعين ا ِهلل» ..ف َل ْم َت�سق ُْط من َ
ذلك
علي َما نَ َز َل بي �أ َّن ُه ِ
وقال« :ه َّونَ َّ
أر�ض.
الدم قطر ٌة �إلى ال ِ
ِ
فلما امتلأَ ْت َّلط َخ ب ِه ر� َأ�س ُه ووج َه ُهَ ،
وقال:
َّثم و�ض َع َيد ُه ثانياًَّ ،
َ
وج ِّدي َ
«هك َذا � ُ
مخ�ضوب
ر�سول ا ِهلل و�أنَا
أكون ح َّتى �ألقَى ا َهلل َ
ٌ
َبد ِمي ،و� ُ
جدي ،ق َت َل ِني فالنٌ وفالنٌ ».
أقولَ :يا ِّ
الح ُبن َو َهب في َخا�صرت ِه َطعن ًة
ولما �أُ ِثخ َن بالجراح َط َع َنه َ�ص ُ
َّ
ِ�سم
َف َ�سق ََط عن َف َر ِ�سه �إِلى الأَ ِ
ر�ض على ِّ
خد ِه الأَيمن وه َو يقول« :ب ِ
ا ِهلل وباهلل و َع َلى ِم َّل ِة ِ
ر�سول اهلل»...
الك ْن ِد ُّي في َ
ابن ال َّن ْ�س ِر ِ
تلك الحالِ  ،و�ضر َب ُه
فانت َهى �إلي ِه ُ
مالك ُ
ِ
على ر� ِأ�س ِه ال�شريف
بال�سيف ،فام َتلأَ ال ُبر ُن ُ�س َدماً..
(((

((( ال ُب ْرنُ�س :كلّ ثوب ر�أ�سه منه ملتزق به ،من دراعة �أو ج ّبة �أو نحوهما.

عبد ا ِ
ِ
بن
مصرع
الحسن:Q
ِ
هلل ِ
ُ

َّثم �إ َّن ُهم لبِثوا ُه َن ْي َئ ًة وعادوا �إلى
الح�سين Qو�أحاطوا ب ِه
ِ
َ
عبد ا ِهلل
أر�ض ال ي�ستطي ُع
جال�س على ال ِ
النهو�ض ،فنظ َر ُ
وه َو ٌ
ال�س ْب ِط Qوله �إحدى َع�شر َة �سن ًة �إلى
الح�س ِن ِّ
الأ�صغ ِر ُبن َ
عم ِه وقد �أحدقَ ب ِه القو ُم ،ف� َ
عم ِه
الح�سين،Q
ِ
أقبل َي ْ�ش َت ُّد نح َو ِّ
ِّ
زينب�« :إحب�سي ِه يا �أختا ُه»ِ ،
فلحق ْت ُه
ف�صاح
ُ
الح�سين ب�أخ ِت ِه العقيل ِة َ
َ
بين َيديها ،و�أَ َبى عليها،
حب�س ُه َف�أَ ْف َل َت من ِ
ُ
زينب Oو� ْ
أرادت َ
َ
وقال :ال-وا ِهلل -ال �أُ ُ
عم ِه
فارق َع ِّمي ،وجا َء ح َّتى َ
وقف �إلى ِ
جنب ِّ
الح�سين.Q
ِ
عب و�أَه َوى �إلى
وبين َما ه َو كذ ِل َك �إ ْذ جا َء �أبج ُر ُبن َك ٍ
الح�سينQ
ِ
ف�صاح الغال ُم :وي َل َك يا َبن
ِ
بال�سيف لي�ضر َب ُهَ ،
الخبيث ِةُ � ،
ِ
بال�سيف ،فا ّتقاها الغال ُم
عمي؟ .ف�ضر َب ُه �أبج ُر
أتقتل ِّ
بيد ِه ،ف�أط َّنها �إلى ِ
ِ
ف�صاح الغال ُم :يا
هي ُم َع َّلقةٌَ ،
الجلد ،ف�إذا َ
و�ضم ُه �إلى �صد ِر ِهَ ،
عما ُه!! ف� َ
وقال« :يا َبن
أخذ ُه
ُ
الح�سينَّ Q
َّ
ذلك الخي َر ،ف�إنَّ َ
واحت�س ْب في َ
�صبر على ما ن َز َل ب َِكِ ،
اهلل
�أخيِ ،ا ْ
(((

((( �أط ّنها :قطعها.
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تعالى ُي ِلحق َُك ب� َ
ال�صالحين».
آبائك
َ
فذبح ُه ،وه َو في ِح ْج ِر
فرما ُه َح ْر َمل ُة ُبن َك ِاه ٍل ال ُّ
أ�سدي َب�س ٍهم َ
عم ِه.
ِّ
آه ي����ش����ب����ان ب��������اهلل ال ت����ـ����ـ����و ّن����ون
ت����ص����دع����ون ق���ل���ب���ي م����ن ت���ل���وج���ون
ب���ع���ي���ون���ك���م ل���ي���ـ���ـ���ه ت���دي���ـ���ـ���ـ���رون
م�������دري ي���ب���ع���د اه����ل����ي اش����ت����ردون
فرف َع
هم� ،إنْ
ُ
الح�سينَ Qيدي ِه �إلى ال�سما ِء قائ ًال« :ال ّل َّ
ر�ض
طرائق ِق َدداً ،وال ُت ِ
م َّتع َت ُهم �إلى ٍ
حين ،فف ِّرق ُهم ِف َرقاً ،واجع ْل ُهم َ
ن�ص ُرونَا ف َع َدوا ع َلينا ُيقا ِتلونَنا».
ال ُوال َة عن ُهم �أ َبداً ،ف�إ َّن ُهم َد َع ْونَا ل َي ُ
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ِ
الثرى
وجه
الحسين Qعلى
ُ
َ

قالواَ :
طروحاً َع َلى
ومك َث
ُ
الح�سينَ Qطوي ًال من ال َّنها ِر َم َ
مغ�شي علي ِه ،ولو �شَ ا�ؤوا �أنْ يقتلو ُه َلفع ُلوا� ،إلاَّ �أنَّ
َوج ِه ال ِ
أر�ض وه َو ٌّ
َّ
كل قبيل ٍة ت َّت ِك ُل على الأُخرى وتك َر ُه الإقدا َم.
ويح ُك ْمَ ،ما وقو ُف ُك ْم؟! و َما تنتظرونَ
�صاح ِ�شم ُر ِ
َ
بالنا�سَ :
فعندها َ
والرماح ،احم ُلوا علي ِه ،اقتلو ُه ،ثكل ْت ُك ْم
وقد �أثخ َن ْت ُه ال�سها ُم
بالرجل؟! ْ
ِ
ُ
�أ ُّمها ُت ُك ْم.
َفح َم ُلوا علي ِه ِم ْن ِّ
جانب:
كل ٍ
لعين على ك ِت ِف ِه ال ُي�سرى...
َ
ف�ضر َب ُه ٌ
المق ََّد ِ�س...
و�ضر َب ُه �آخ ُر على عات ِق ِه ُ
وطع َن ُه ِ�سنانٌ
الرمح وطع َن ُه في
بالرمح على َتر ُق َو ِت ِه َّ ،ثم َ
انتزع َ
ِ
ب�سهم َو َق َع في نح ِر ِه..
بواني �صد ِر ِهَّ ،ثم رما ُه ٍ
فلما امتلأ َتا ِمن ِدما ِئه
نزع
َف َ
ال�سهم ِمن نَحر ِه َو َق َرنَ كفّي ِه َجمي َعاً َّ
َ
«هك َذا �ألقَى َ
يقولَ :
َخ َّ�ض َب بِه َما ر� َأ�س ُه و ِلحي َت ُه وه َو ُ
اهلل ُم َخ َّ�ضباً ب َِدمي
غ�صوباً َع َّلي َحقِّي»...
َم ُ
(((

الممتد من ثغرة النحر �إلى المنكب ،ولكلّ
و�ضم القاف :وهي العظم الم ّت�صل
ّ
ب�ضم ال ّتاء و�سكون ال ّراء ّ
((( ال ُت ْرقُوةّ :
واحد ترقوتان �إحداهما في طرف اليمين ،والأخرى في طرف الي�سار.
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الح�سين وه َو
كنت واقفاً نح َو
ِ
قال بع�ض من ح�ضر المعرك ٍةُ :
أح�سن وجهاً
يجو ُد ِ
بنف�س ِه ،فوا ِهلل ،ما ر� ُ
م�ضمخاً بد ِم ِه � َ
أيت قتي ًال ُّقط َّ
ولقد �شَ غ َل ِني نو ُر وج ِه ِه عن ال ِفكر ِة في قت ِل ِه..
وال �أن َو َرْ ،
ا�شتد ب ِه ُ
الحال رف َع َط ْر َف ُه �إلى ال�سما ِء َ
أنت
ولما َّ
وقال« :الل ُه َّم � َ
ّ
�شديد ِ
ِ
الجبروت،
عظيم
غني َع ِن
ُ
ُم َتعالي المكانِ ُ ،
المحالِ ٌّ ،
عري�ض ِ
الخالئقِ ُ ،
قريب ال َّرحم ِة،
الك ْبريا ِء ،قاد ٌر ع َلى َما ت�شا ُءُ ،
يتُ ،م ٌ
حيط
قريب �إذا ُد ِع َ
�صا ِد ُق ال َو ْع ِد�َ ،سابِغُ ال ِّنعم ِةَ ،ح َ�س ُن البال ِءٌ ،
تاب � َ
إليك ،قاد ٌر على ما �أَ َر ْد َتُ ،مدر ٌِك
بما َخ َل ْق َت ،قاب ُِل التوب ِة لمن َ
رتَ � ،
أدعوك ُمح َتاجاً
ما َط َل َ
رتَ ،ذكو ٌر �إذا ُذ ِك َ
بت� ،شَ كو ٌر �إذا �شُ ِك َ
أ�ستعين
أرغب �إليك َفقيراً ،و�أف َز ُع �إليك خا ِئفاً ،و�أَ ِبكي َمكروباً ،و� ُ
و� ُ
بك �ضَ ِعيفاً ،و�أ َت َو َّك ُل َع َ
َ
ليك َكا ِفياً.
الل ُه َّم ُ
وغد ُروا ِب َنا
وبين قو ِم َنا ،ف�إ َّنهم غ ُّرونَا َ
وخ َذ ُلو َناَ ،
احك ْم َبي َن َنا َ
محم ٍد الذي ا�صطفي َته
وقتلوناُ ،
ونحن ِعتر ُة نب ِّي َكَ ،وو ُِلد حبيب َِك َّ
الوحي ،فاج َعل ل َنا من �أمرِنا ف َرجاً ومخ َرجاً
بالر�سال ِة ،وائتمن َت ُه على ِ
الراحمين.
يا �أَرحم
َ
رب ،ال �إل َه ِ�س َ
غيثين ،ما
واك يا َ
الم�س َت َ
َ�صبراً على ق�ضا ِئ َك يا ِّ
غياث ُ
رب ِ�س َ
ياث من ال
واك وال معبو ٌد غي ُر َك� ،صبراً على ُح ْك ِمك ،يا ِغ َ
لي ٌّ
حيي ال َموتى ،يا قا ِئماً على ِّ
ف�س
كل نَ ٍ
ِغ َي َ
اث له ،يا دائماً ال نَفَا َد له ،يا ُم َ
بما َك�س َبت� ،أُ ُ
حكم َبيني وب َينهم و� َأنت خي ُر ِ
مين».
الحاك َ
(((

74

وال�شدة.
((( �شديد المحال� :أي �شديد العقوبة وال ّنكال ،ويقال :المكر والخديعة ،ويقال :الق ّوة ّ

الحسينQ
فرس
ِ
ُ

الح�سين Qيدو ُر حو َل ُه ،و ُي ِّلطخُ ُع ْر َف ُه ونا�ص َي َت ُه
فر�س
ِ
و�أق َب َل ُ
أقبل نح َو المخ َّي ِم َ
بد ِم ِه ،وي�شَ ُّم ُه وي�ص َه ُل �صهي ًال عالياً ،و� َ
بذلك
ال�صهيل..
ِ
رج ُه علي ِه َمل ِو ّياً،
«فلما َر�أَ ْي َن الن�سا ُء جوا َدك َمخ ِز َّياً ،ونظرنَ َ�س َ
َّ
وبالعويل َد ٍ
اعيات،
من الخدورِ...على الخدو ِد الط َم ٍات...
ِ
بر ْزنَ َ
الح�سين مبا ِد ٍ
وبعد الع ِّز ُمذ َّل ٍ
رات».
م�صرع
ِ
َ
الت ،و�إلى ِ
زينب Oو ِم ْن َخل ِفها الن�سا ُء والأرا ِم ُل واليتا َمى
فخرج ْت ُ
َ
ِم َن الف ِ
وامحمدا ُه،
وهي تنا ِدي:
ُ�سطاط �إلى � ِ
َّ
أر�ض المعرك ِةَ ،
ح�سين بالعرا ِء،
واعل ّيا ُه ،واجعفرا ُه ،واحمزتا ُه ،وا�س ِّيدا ُه ،هذا
ٌ
َ
الجبال
وليت
�صري ُع كربال ِء ،ل ْي َت ال�سما َء �أَطبق َْت على ال ِ
أر�ضَ ،
ال�سهل.
َتد َ
كد َك ْت على ِ
(((

(((

ت�ضـــم ُه
فواحــد ٌةحتــ ُن ْوعلـــي ِه ُّ
بفي�ض ال َّنح ِر َت ْ�ص َب ُغ َو ْج َه َها
و�أُخرى ِ

بالردا ِء ُتظَ ِّلــلُ
و�أُخـــرى علــي ِه ِّ
تقبلُ
و�أُخــرى ُت َف ّدي ِه و�أُخــرى ِّ

مقدم ر�أ�سه.
((( ُع ْرف الفر�س� :شعر عنقه ،ونا�صيته� :شعر ّ
((( تدكدكت الجبال� :أي �صارت دكاوات ،وهي رواب من طين.
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و�أُخرى على َخ ٍ
لي�س تع ِقلُ
وف تلو ُذ بجن ِبه و�أُخــرى لمِ َا ق َْد نا َل َها َ
الح�سين ،وهو يجو ُد ِ
بنف�س ِه
علي نح َو
ِ
وانت َه ْت ُ
زينب ابن ُة ٍّ
ف�صاح ْت ِب ُع َم َر ِبن َ�س ٍعد -وكانَ ْقد َدنا ِم َن
الح�سين:-Q
ِ
َ
� ْأي ُع َم ُر! َو َيح َك� ،أ ُيق َت ُل �أبو ِ
أنت تنظ ُر �إلي ِه؟ ف�ص َر َف
عبد ا ِهلل و� َ
بوج ِه ِه ع ْنها...
يحك ْم� ،أَ َما ُ
بالقومَ :و ُ
فعند َ
فيك ْم
َ
�صاح ْت ُ
ذلك َ
زينبِ O
أحد.
فلم ُيجِ ْب َها � ٌ
م�سل ٌم؟!ْ ،
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ُ
الفاجعة الكبرى

ابن ٍ
بالنا�س:
�سعد ِ
�صاح ُ
َّثم َ
أريحو ُه..
ويح ُك ْم ،ان ِز ُلوا �إلي ِه ف� ُ
َ
الجو�شن...
فن َز َل �إلي ِه �شم ُر ُبن ذي
ِ
وج َل َ�س َع َلى َ�صدر ِه..
َ
َّثم � َ
المقد�س ِة..
أخذ بكريم ِت ِه َّ
�سين Qبب�ص ِر ِه َ
وقال َل ُه:
الح ُ
َف َر َم َق ُه ُ
من �أنا؟!»
تعلم ْ
«�أتق ُت ُلني� ،أ َوال ُ
حق المع ِر َف ِة:
فقال ال�شم ُر� :أع ِر ُف َك َّ
�أُ ُّم َك فاطم ُة ال َّزهراء..
و� َ
علي المرت�ضى..
أبوك ٌّ
َ
الم�صطفى..
محم ٌد
ُّ
وجد َك َّ
العلي الأعلى..
ُ
وخ�صم َك ُّ
و�أق ُت ُل َك وال �أُبالي..
�صف هذا
الح َّج ِة | في زيار ِة الناحي ِة وه َو َي ُ
عن �إِ َما ِمنا ُ
الم�شهد:
ال�س على َ�صدر َِك..
« َوال�شم ُر َج ٌ
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و ُمو ِل ٌغ َ�سي َف ُه على نَحر َِك..
قَاب ٌِ�ض على �شَ ْي َب ِت َك ِب َي ِد ِه..
َذاب ٌِح َ
لك ب ُِم َه َّن ِد ِه..
وا�س َك..
ْقد َ�س َك َن ْت َح ُّ
َو َخ ِف َي ْت �أَ ْنف َُا�س َك..
و ُر ِف َع على القَنا ِة َر�أْ ُ�س َك»..

وا إماماهُ ،وا سيّداهُ ،وا غريباهُ،
وا مذبوحاهُ ،وا عطشاناهُ ،وا مظلوماهُ،
وا حسيناهُ
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