البداية محاضرة
لسماحة الخطيب الشيخ محمد فوزي آل سيف

تصرف في الخاتمة واملصيبة مع التعليق ومراجعة املصادر
الشيخ حسين مبارك

محاضرة في اليوم العاشر عنوانها أيها الناس
إليكم لانموذج
بسم هللا الرحمن الرحيم
عبرة َ
وعبرة
ِ
قال سيدُ نا رسول اهلل ’ :إن احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة .
أن اليوم هو يوم املصيبة الكربى والفاجعة العظمىَّ ،
بالرغم من َّ
وأن شجى
ِ
ِ
ُ
العيون
ظهر يف
ويعيش يف
املصيبة وأسى الفاجعة خي ِّي ُم عىل النُّفوس
القلوب و َي ُ
ربة بعد العرب ِة ،وجانب ِ
الع ِ
ننطلق إىل جانب ِ
العظ ِة
دموع ًا ،إال أنه ينبغي أيض ًا أن
َ
َ
َ َ
بعد املأساة.

دماء الحسين أبلغ عظة
ٍ
ِ
وأي ٍ
عظة ُ
أفصح من احلسني × ،لقد قال
واعظ
وأي
ُ
أبلغ من عظة احلسنيُّ ،
ُّ
احلسني من خالل دمائه الزك َّي ِة َّ
الو َّع ُ
اظ واخلطبا ُء أن يقولوه ،ولقد
كل ما
يستطيع ُ
ُ
يعرس عىل املتك ِّلمني أن يصلوا إليها باأللفاظ واجلمل.
برهن بموقفه عىل
َ
حقائق ُ
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إن الحسين (ع) لم يمت
ِ
عمر حمدو ٌد من حيث الزمان ،ال يلبث ْ
أن
لقد قال احلسني إذا كان هلذا اإلنسان ٌ
يقضيه بعدَ ٍ
عمر اخللود والتأثري،
فرتة من الزمان ،فإنك ٌ
ميت وإهنم ميتون ،لكن َ
مر املعنى يبقى ثابت ًا ال حيدُّ ه الزمان وال يق ِّيدُ ه املكان أبد ًا.
و ُع َ
احلسني لو مل يقتل يف كربالء ،ترى كم كان يعيش؟ يعيش كجدِّ ه رسول اهلل
’ ثالث ًا وستون سنة أو كأبيه املرتىض قريب ًا من ذلك ،أو كأخيه احلسن سالم
اهلل عليه ،سنوات وإذا به أيض ًا يذهب من هذا العا َلـم ،وهذا احلال بالنسبة إىل كل
قُص ْت
إنسان ،سوف يبقى عىل هذه األرض مدَّ ًة حمدود ًة من الزمان ،طالت أو ُ
ٍ
بخالد أبد ًاَ ،و َما َج َع ْلنَا لِ َب َ ر
ش ِّمن َق ْبلِ َ
ك ا ْلـخ ْلدَ َأ َفإِن ِّمت َفهم
لكنه ليس
ِ
ون كال كل َن ْف ر ِ
الش َوا ْلـ َخ ْ ِي فِ ْتنَة َوإِ َل ْينَا
ا ْلـخَ الِد َ
س َذائ َقة ا ْلـ َم ْوت َو َن ْبلوكم بِ ِّ
ِ
ِ
ُ
بموقف ِه
اإلنسان
يفص ُلها هذا
ت ْر َجعو َن  ،أما ُع ْم ُر املعنى وأ َّما بقا ُء الق َيم التي ِّ
ِ
ِِ
ٌ
فإهنا تبقى ال حيدُّ ها زم ٌن وال َحي ُ
باملسافات أبد ًا.
تعرتف
مكان وال
يُ اها
ُ
ودمهَّ ،
عرش قرن ًا من الزمان ،ولكنك ال
احلسني × اليوم ُيبعدنا عنه أكثر من ثالث َة َ
وحيركها ويث ِّقفها ،وحيييها بعد ْ
ماتت ويبعث
أن ْ
تزال تراه ح َّي ًا باقي ًا يؤ ِّث ُر يف اجلمو ِع ِّ
العز ِة والكرامة واإلباء.
فيها
شعور َّ
َ

( )1األنبياء.43 :
( )2األنبياء.43 :
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ِ
ِ
يستطيع أن يؤ ِّثر كام يؤ ِّثر
الزمان،
عرش قرن ًا من
هل َ
ُ
رأيت أحد ًا عىل ُبعد ثالث َة َ
ينفق
يوج َه هذا اإلنسان لكي َ
حيرك اجلموع ،وأن ِّ
احلسني × ،ويستطيع أن ِّ
خالص مالِه من ِ
الشاب لكي َ
يرتك عم َله حتَّى
وحير ُك ذلك
َّ
َ
أجل قضية احلسنيِّ ،
يأيت يف جملس احلسني ،وذاك الكبري يع ِّطل أعام َله وقضاياه حتَّى جيلس مستمع ًا إىل
ُ
آثارها مؤ ِّثر ًة فيه
قضية حدثت قبل ذلك الزمان ،فيتأ َّث ُر اها
ويتفاعل معها ،وتبقى ُ
إىل ٍ
سنة أخرى.

تأثير املجالس تراكمي
ال تظنُّوا َّ
واملجالس ،ال تؤ ِّثر يف النفوس ،كال،
أن هذه املآتم واملواكب والعزا َء
َ
تأثري تراكمي ،ليس هلا تأثري حدِّ ي ِ
ذات ٍ
تغيريي يف نفس الوقت ،ولكن
مباِش
هي ُ
ٌّ
ٌّ
ٍّ
ٌ
ٌ
تأثريها تأثري تراكمي.
ٍ
بمقدار من املقادير،
يف هذه السنة أنت تتأثر من دون أن تتأثر من دون أن تشعر
يتغري تغري ًا يف ِّ
كل هذه املستويات ،وأنت ال
قلبك يتأثر ،ونفسك تتأثر ،وفكرك َّ
ترتاكم التغريات
تغري جديد وإضاف ٌة جديدة،
ُ
تشعر به ،ويف السنة األخرى حيصل ٌ
عىل قلبك ويف نفسك ويف ثقافتك ،عىل مدى السنوات سن ًة بعد سن ًة ،وشهر ًا بعد
بك بعد ٍ
ِ
شهر ،فإذا َ
أصبحت حسيني النفس والفكر والثقافة.
الزمان
فرتة من
َ

الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة في كل ش يء
رأيت مؤثر ًا يؤثر يف ٍ
أحد وهو م ِّي ٌت بحسب الظاهر ،وهو جديل ورصيع؟
هل َ
ُ
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مل نر أحد ًا يف مثل تأثري احلسني × وصدق جدُّ ه الذي قال :إن احلسني مصباح
اهلدى وسفينة النجاة  ،اهلدى يف ِّ
كل القضايا ،يف داخل النفس ،ويف السياسة ويف
ٍ
مصباح وإىل إضاءة ،ولن جتد
األخالق ويف االجتامع ويف الثقافة ،حتتاج فيها إىل
كاحلسني سالم اهلل عليه مصباح ًا ،ويف تالطم هذه البحار ،بحار األهواء
سوف جتدُ سفين ًة منجية هي سفينة النجاة احلسينية صلوات اهلل
والظلامت الفكرية
َ
وسالمه عىل صاحبها.
فاتح واحلسني منتُص واحلسني ٍ
باق ويف ذلك عظة.
احلسني ٌ
ٌ

أرادوا وأراد هللا ولم يكن إال ما أراد ولن يكون إال ما يريد
ني
لقد رأت زينب سالم اهلل عليها مستقبل األيام ،وقالت ليزيد ولكل اليزيدي َ
ِ
الطواغيتَ :فكِدْ َك ْيدَ َك َو ْاس َع َس ْع َي َ
ب ج ْهدَ ك  ،د ِّمر القرب إن
ك َونَاص ْ
وزع أشالء احلسني ،هم أرادوا هكذا ،أرادوا أن يبقوا احلسني ×
استطعتِّ ،
يرضوا جسده الرشيف بحوافر اخليل؛ لكي يتح َّطم ثم بعد ذلك
أوالً بال رأس ثم ُّ
ُي ُ
ُ
ُ
ويتوز ُع هنا
فتأكل من جسده
طيور اجلارحة
يت
َّ
رتك هكذا؛ لكي تأ َ
الوحوش وال ُ
ذكر وينتهي احلسني بدن ًا ورمز ًا واس ًام ،حتى
أثر وال يبقى له ٌ
وهناك ،فال يبقى له ٌ
يستطيع أولئك الطواغيت بأن يتمتَّعوا بدنياهم.
َ
كل هذا التأثري هو ٍ
يملك َّ
ُ
باق وخالدٌ وهذه ِعظ ٌة كربى من
فاحلسني الذي
( )1اللهوف عىل قتىل الطفوف ـ ترمجة فهري.183 :
~~4

ِع ِ
ُ
ويبارك اهلل فيه.
ظات الواقعة ،أ َّن ما كان هلل يبقى وينمو
فاسع إذا سعيت أن يكون عم ُلك هلل ،ومالك وجهدك وفكرك ك ُّله هلل؛ َّ
ألن هذا
َ
هو الذي يبقى وغريه َّ
يتبخر وينتهي بانتهاء أمده الزمني .

لن يجد العالم أنقى من راية الحسين
مرشوع وحدة ومرشوع إصالح ،أمل يقل
احلسني × نقد ُمه لعامل املسلمني
َ
ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وص ِّيه؟ أليس
احلسني جليش أمية :انسبوين من أنا،
ُ
عم أيب ،أليس جعفر الطيار عمي .
محزة سيد الشهداء َّ
ـ ملاذا كان يقول هكذا؟
ِ
( )1يمكن االستشهاد هنا بقوله تعاىلَ :ما ِعندَ ك ْم َين َفد َو َما ِعندَ اللِ َب ر
ين
اق َو َلن َْج ِز َين اليِذ َ
ون النحل .69 :كام يمكن أن تصدَّ ر أمام خطبة
َص ََبو ْا َأ ْج َرهم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانو ْا َي ْع َمل َ
وتبحث ،ويؤتى يف ضمن البحث باآليات املرادفة هلا يف املعنى كقوله تعاىلَ :وا ْل َباقِ َيات
الصالِـ َحات خَ ْ ري ِعندَ َر ِّب َ
ك َث َوابا سورة الكهف ،39 :وسورة مريم ،69 :وما شااهه.

ِ
ِ
( )2الوارد يف املصادرَ :فانْسب ِ
وها َفانْظروا
ون َفانْظروا َم ْن َأنَا ثم ْار ِجعوا إِ َل َأنْفسك ْم َو َعاتب َ
ه ْل يصلح لَكم َقت ِْل وانْتِهاك حرمتِي َأ َلست ابن بِن ِ
ْت َنبِيِّك ْم َوا ْب َن َو ِص ِّي ِه َوا ْب ِن َع ِّم ِه َو َأو ِل
َ َ
ْ َ
َ َ ْ
ْ
َْ
ْ
ول اللِ بِم جاء بِ ِه ِمن ِعن ِْد رب ِه َأو َليس َحزَة سيد الشهدَ ِ
ِِ
ني الْـم َصدِّ ِق لِرس ِ
اء َع ِّمي
َ
ا ْلـم ْؤمن َ
ْ
َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
َ
َ َ َ
َأ َو َل ْي َس َج ْع َف رر الطيار ِف ا ْلـ َجن ِة بِ ِ
َاح ْ ِ
ني َع ِّمي َأ َو َل ْ َيبْلغْك ْم َما َق َال َرسول اللِ ِل َو ِأِلَ ِخي
جن َ
َه َيِذ ِ
ان َس ِّيدَ ا َش َب ِ
اب َأ ْه ِل الْـ َجنة  .كام ورد ذلك يف مصادر متعددة منها :اإلرشاد يف معرفة
حجج اهلل عىل العباد .66 :2
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ـ لكي يقول هلؤالء :أنني يف موقعي ينبغي أن أكون حمور ًا يلتف حوله املسلمون
مجيع ًا ،فأنا نقطة اشرتاك ،وأنا نقط ٌة ال ينبغي أن خيتلف عنها أحد ،ال هذه الطائفة
وال تلك الطائفة ،فإنني أنا ابن رسول اهلل ،أنا ابن مؤسس هذه الدولة وهذه
َ
مرش ٌح ْ
الديانة ،وهذه الدعوة ،ولذلك فإنني َّ
مجيع
حمور
ألن
ُّ
يلتف حويل ُ
أكون ٌ
الناس.
يف هذا الزمان العامل اإلسالمي ك ُّله ينادي باإلصالح ويريده ،اإلصالح يف
السياسة ويف الثقافة الدينية ويف الوضع االجتامعي.
لن جيد العامل اإلسالمي راي َة إصالح أنقى وأصفى وأوىل باالتباع من راية
احلسني × الذي يقول :إنام خرجت لطلب اإلصالح  ،إنام هنا للتحديد
ٍ
غرض اإلصالح.
أي
غرض عندي إال َ
وللقُص ،يعني ال يوجدُ ُّ
ضت ِرصاع ًا مع يزيد فأنا مل أكن راغب ًا يف القتال ومل أكن راغب ًا وال مبادر ًا
وإذا ُخ ُ

( )1كام جاء يف وصية اإلمام احلسني × ألخيه حممد بن احلنفية رضوان اهلل عليه ،حيث قال
يف ضمنهاَ :و َأ ِّن َل ْ َأ ْخر ْج َأ ِِشا َو َل َبطِرا َو َل م ْف ِسدا َو َل َظاِلِاَ ،وإِن َم َخ َر ْجت لِ َط َل ِ
ب
وف و َأْنى ع ِن ا ْلـمنْك َِر و َأ ِسي بِ ِسيةِ
اْلص ََلحِ ِف أم ِة جدِّ ي ’ ،أ ِريد َأ ْن آمر بِالْـمعر ِ
َ َْ َ
َ ْ
َ
ِْ ْ
َ
َ
َ َ
ب ×َ ،فم ْن َقبِ َلنِي بِ َقب ِ
َجدِّ ي َو َأ ِب َع ِ ِّل ْب ِن َأ ِب َطالِ ر
ول ا ْلـ َح ِّق َفالل َأ ْو َل بِا ْلـ َح ِّقَ ،و َم ْن َرد
َ
ِ
ِ
َ
ني ا ْل َق ْو ِم بِا ْلـ َح ِّق َوه َو َخ ْي الْـحاكِ ِمني [ .وردت
ض الل َبيْني َو َب ْ َ
َع َل َه َيِذا أ ْص َِب َحتى َي ْق َ
اآلية يف ثالث سور ،األعراف ،86 :ويونس ،106 :ويوسف ،]80 :ومن مصادر
الوصية :بحار األنوار (ط ـ بريوت)  426 : 33ـ .440
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يف املواجهة.
وهكذا كان ُ
حال رسول اهلل ’ فإنه مل يبدأ باملواجهة حتى مع كفار قريش،
وهيجروهنم،
يوجه ويرشد ويدعو ،وكانوا يف املقابل حياربون ويؤذون أتباعه
ِّ
كان ِّ
مكان ٍ
ٍ
بعيد،
حتى إذا ذهب رسول اهلل ’ إىل املدينة ذهبوا خلفه لكي يقاتلوه يف
ٍ
آنئذ مل جيد ُبدَّ ًا من مواجهتهم.

إني أكره أن أبدأهم بقتال
شعاره كام كان شعار جدِّ ه ،فكان شعار جدِّ ه
احلسني سار عىل نفس املنهج،
ُ
بعض املسلمني :هال ندافع عن ِ
أنفسنا ألن عندنا سالح ًا ونستطيع
عندما يقول له ُ
ُ
أن نقاوم ،قال :مل أؤمر بقتال.
يكرر هذا الشعار ،فيقول :إِ ِّن َأك َْره َأ ْن َأ ْبدَ َأه ْم بِ ِقتَال
واحلسني × ُ

.

ٍ
ٍ
ِ
عسكرية وأن َّ
حيتل مث ً
ال قُص
بمواجهة
املدينة أن يقو َم
احلسني كان بإمكانه يف
اإلمارة ،وأن يقاتل الوليد بن عتبة ،لكنه × مل ِ
ب
يكن املبادر للقتال ،وال الراغ َ
يف املشكلة ،وإنام كان يريد اإلصالح ،خرج من املدينة لعله يتيرس له أن يغري وضع
ٍ
بطريقة أخرى ،الطرف اآلخر كان يريد القتال عىل ِّ
كل حال ،أرسل مقاتلني
األمة
إىل داخل احلرم املكي لكي يقتلوا احلسني × ،فخرج [بأيب هو وأمي] من ذلك

( )1بحار األنوار  ،3 :33عوامل العلوم واملعارف .236 :16
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املكان مل يكن خوف ًا وال جبن ًاَّ ،
فإن هذا نفس أبيه بني جنبيه.

والفضل ما شهدت به لاعداء
ِ
ٌ
يت عنها  ،هذا أمري املؤمنني
رجل يقول :لو
اجتمعت العرب عىل قتايل ملا و َّل ُ
× وهذا ابنه يقول فيه بعض من حرض :فواهلل ما رأيت مكثور ًا قُ  ،واملكثور
هو من أحاطت به الكثرة  ،واحد يف الوسُ واجليش قد دار عليه من كل جانب،
حمارص من كل اجلهات ،لو أراد أن يقاتل الذي أمامه فالذي خلفه يستطيع أن
يقتله ،والذي عىل جانبيه يستطيع أن يرميهَ ،ما َر َأ ْيت َمكْثورا َقط َ ...أ ْر َب َط َج ْأشا
َو َل َأ ْم َض َجنَانا

ـ قلب ًا ـ من احلسني بن عيل.

هل خياف املوت! ،إنام خياف أن هتتك حرمة الكعبة ،خياف أن تلقى األمة يف
ِ
ٍ
حلظات حياتِ ِه،
معركة يف بداية األمر مع أنه مل َيستنفذ وسائ َل ُه يف إصالحها إىل آخر

( )1العبارة هكذا :واللِ َلو َت َظاهر ِ
ت ا ْل َع َرب َع َل قِت ِ
َال َِلا َول ْيت َعن َْها  .هنج البالغة،318 :
ْ
َ
ََ
يف كتابه الذي أنكر فيه عىل عامله عىل البُصة عثامن ابن حنيف يف قبوله لوليمة هناك.
( )2اختلفت كتب السرية يف حتديد القائل هلذا القول ولكنهم ذكروا هذه العبارة بالقسم أو
بدوهنا ،وهي كام يف إرشاد املفيد َ :+ف َواللِ َما َر َأ ْيت َمكْثورا َقط َقدْ قتِ َل و ْلده َو َأ ْهل َب ْيتِ ِه
َو َأ ْص َحابه َأ ْر َب َط َجأْشا َو َل َأ ْم َض َجنَانا ِمنْه  .اإلرشاد .111 :2
( )4وفرس باملغلوب وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه.
( )3تقدمت عبارة اإلرشاد فراجع.
~~8

إىل مثل صبيحة هذا اليوم ،عندما بدأ يو َمه بموعظتِ ِهم وخطابتِ ِه فيهم ،وكال ِمه
معهم وحتذيرهم من الدنيا وغرورها وخداعها ،وحماولة إيقاظهم إىل الفرتة
األخرية ،إىل أن ُأغلقت ُّ
عمر بن سعد ورمى سه ًام وبدأ القتال،
كل الطرق ،وجاء ُ
فجاءت السهام ،عىل أثر ذلك قال احلسني :قوموا إىل املوت الذي البد منه فهذه
رس ُل القوم إليكم .
ُ

الحسين (ع) أراد أن يحيي القيم ولاخالق في النفوس
يوجه رصا َعه إىل جهة الق َيم واألخالق ،فهو يقول هلؤالء الذين
احلسني × ِّ
يتصارعون يف ِّ
كل بالد املسلمني ال تتسابقوا إىل القتالَ ،ف َبدْ ُأ القتال ال يشكل ح ً
ال
للمشكلة ،القتال هو آخر املطاف.
ولو فهم املسلمون هذا املعنى ملا وجدنا هذه املشكل َة يف العراق وال يف
أفغانستان وال يف فلسطني وال يف سائر األماكن األخرى ،ليكن القتال آخر يشء
الوسائل ك ُّلها ،ال َ
ُ
َ
الناس إىل هذا املعنى.
ستنفذ
بعد أن ُت
يوجه َ
أول يشء لكي َّ
يقول هلم :أن الُصاع أيض ًا فيه أخالق وق َيم ،أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوين

( )1يف اللهوف 100 :ـ َ :101ق َال الر ِاويَ :ف َت َقد َم ع َمر ْبن َس ْع رد َف َر َمى ن َْح َو َع ْسك َِر الْـح َس ْ ِ
ني
ِ
× بِ َس ْه رم َو َق َال ْاش َهدوا ِل ِعنْدَ ْاأِلَ ِم ِ
الس َهام ِم َن ا ْل َق ْو ِم ك ََأْنَا
ي َأ ِّن َأول َم ْن َر َمىَ ،و َأ ْقبَ َلت ِّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس َها َم
ا ْل َق ْطرَ ،ف َق َال × أِلَ ْص َحابِه :قوموا َر َ
َحكم الل إِ َل الْـ َم ْوت اليِذي َلبد منْهَ ،فإِن َهيِذه ِّ
رسل ا ْل َق ْو ِم إِ َل ْيك ْم .
~~9

والنساء ليس عليهن ُجناح ،إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا
أحرار ًا يف دنياكم  ،ارجعوا إىل القيم اإلنسانية إذا مل تكن األحكام الرشعية
تضبطكم وتقيد من حركتكم ،ارجعوا إىل أخالقكم وإىل أصولكم وتارخيكم،
ويفجر
ترضب النسا ُء وأن تقتل ،وأن يقتل األبرياء
وانظروا هل يصح أن
َّ
َ
دين أيض ًا.
األطفال ،ارجعوا إىل هذه القيم لو مل يكن لكم ٌ

حاجتنا إلى الحسين ال تنحصر في زمن أو مكان
كل ٍ
فاحلسني × تزداد احلاج ُة إليه يف ِّ
زمن وال سيام يف زماننا ،ومن املؤسف
َّ
يتعر ُض لعطاء احلسني ،من احلرمان هذا.
أن فريق ًا من أبناء األمة ال َّ
ٍ
قسم آخر من
رب
ٌ
جعل احلسني قُص ًا وحكر ًا عىل فئة من املسلمني واعت َ
ٍ
املسلمنيَّ ،
فتمر ذكراه وال
أن احلسني وقضيتَه ال هتمهم من
قريب وال من بعيدُّ ،
أثر يف هذه األجهزة اإلعالمية!!!

ِ
اح َوي َلكم يا ِشي َع َة ِ
ين
آل َأ ِب س ْف َي َ
ان إِ ْن َل ْ َيك ْن َلك ْم د ر
( )1يف اللهوف 116 :ـ  ،120قالَ :ف َص َ ْ ْ َ
ون ا ْلـ َم َعا َد َفكونوا َأ ْح َرارا ِف د ْن َياك ْم َه ِيِذ ِه َو ْار ِجعوا إِ َل َأ ْح َسابِك ْم إِ ْن كنْت ْم
َوكنْت ْم َل ََتَاف َ

ونَ .ق َالَ :فنَا َداه ِش ْم رر َل َعنَه اللَ :ما تَقول َيا ا ْب َن َفاطِ َم َة؟ َف َق َال :إِ ِّن َأقول:
َع َربا ك ََم َتزْعم َ
ِ ِ
ِ
َاح َف ْامنَعوا ع َتاتَك ْم َوجهالَك ْم َوطغَاتَك ْم ِم َن
أ َقاتلك ْم َوت َقاتلو َنني َوالن َِّساء َليْ َس َع َل ْي ِهن جن ر
الت َعر ِ
ض لِـ َح َر ِمي َما د ْمت َحيا . ...ويف البحار عنه وعن غريه  ،31 : 33مع اختالف
يسري.
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شغل الناس يف مقتله عىل مدِّ ِة ٍ
جال ٌد َ
لقد كان طاغي ٌة َّ
شهر من الزمان ،بينام سبُ
ذكر
رسول اهلل وابن بنت رسول اهلل ،هذا الثائر اإلسالمي األولُ ،يستشهد فال ُي ُ
ٍ
تعرض الناس لعطائه لفازوا ونجحوا.
إال ملُام ًا وبصورة ضئيلة ،بينام لو َّ
نسأل اهلل أن جيعلنا يف ِ
مجلة أنصار احلسني ،وأن يكتبنا من أحباب احلسني ،وأن
حيرشنا معه ومع آبائه الطاهرين ،إنه عىل ِّ
كل يشء قدير.

جانب َ
العبرة
احلديث كثري ًا؛ َّ
َ
فإن املصيب َة تسيطر عىل النفوس وتتغلغل إىل داخل
ال نطيل
ِ
َّ
َّ
القلوبَّ ،
أسى وشجى،
وكأن يف عينِك َعربةً،
كأن يف قلبك مأمت ًا،
وكأن يف داخل َك ً
أطلقه هذا اليوم ال تتح َّفظَّ ،
فإن هذا الوقت بالضبُ بعد صالة العُص ،يعني
حوايل الساعة الرابعة أو قريب منها احلسني سالم اهلل عليه ،قد ُرصع عىل
الرمضاء.
تصور بقلبك الواقعة ،ارجع بنفسك إىل ذلك الزمان؛
تصور بقلبِك كربالءَّ ،
َّ
احلدث كام جرى حلظ ًة بلحظة حتى َ
َ
تصل إىل هذا الوقت من النهار
تتصور
لكي
َّ
ألواْنا.
وجتدُ احلسني × عفري ًا ،متى عا َينَ ْته الكمت خيتطف الرعب َ
أقول  :األحداث التي جرت يف يوم عاشوراء كثرية ومتعددة ،والكلامت
واملواقف التي أطلقت يف تلك الساعات سواء اخلطب أو األشعار أو غريها ،من
( )1املحقق.
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إمامنا احلسني وأصحابه وأهل بيته مهمة وعظيمة ،فهي تشكل لنا دروس ًا عالية
املضامني ،وتريب أنفسنا تربي ًة يرضاها اهلل ويريدها لنا ،فال ينبغي أن نغفل عنها
ونتجاوزها وإن جتاوزناها يف قراءة اليوم العاِش من حمرم احلرام ،فليكن ما نقرأه
حم ِّفز ًا للتعرف عىل باقي املواقف بدقة وتأمل.

الحسين (ع) يعظ القوم ويحذرهم (بعض كالمه (ع) يوم
عاشوراء)
بخ ٍ
بدأ احلسني يو َمه ُ
طبة أما َم القوم فقال :
ر
ا ْلـحمد ِ ِ
ر
ََص َفة بِ َأ ْهلِ َها َحال َب ْعدَ
َ ْ
لل اليِذي َخ َل َق الد ْن َيا َف َج َع َل َها َد َار َفنَاء َوز ََوال مت َ ِّ
َح ر
الَ ،فا ْلـ َمغْرور َم ْن غَرتْه َوالش ِقي َم ْن َف َت َنتْهَ ،ف ََل تَغرنك ْم َه ِيِذ ِه الد ْن َيا َفإِْنَا َت ْق َطع
ِ
ِ ِ
ِ
اجت ََم ْعت ْم َع َل َأ ْم رر َقدْ
اء َم ْن َرك َن إِ َل ْي َها َو ََت ِّيب َط َم َع َم ْن َطم َع ف َيهاَ ،و َأ َراك ْم َقد ْ
َر َج َ
َأسخَ ْطتم اللَ فِ ِ
يه َع َل ْيك ْم َو َأ ْع َر َض بِ َو ْج ِه ِه ا ْلك َِري ِم َعنْك ْم َو َأ َحل بِك ْم ن َِق َمتَه َو َجن َبك ْم
ْ

َحتَهَ ،فن ِ ْعم الرب ربنَا َوبِئ َْس ا ْل َعبِيد َأنْتم؛ َأ ْقررتم بِالطا َع ِة َوآمنْتم بِالرس ِ
ُمم رد
ول َ
َر ْ َ
َ ْ
ْ َ ْ ْ
َ
َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ون َق ْت َله ْمَ ،ل َق ِد ْاست َْح َو َذ َع َل ْيكم
ْتتِ ِه ت ِريد َ
’ ثم إنك ْم َز َح ْفت ْم إ َل ذ ِّريته َوع ْ َ
ون إِنا للِ َوإِنا إِ َل ْي ِه ِ
ون،
راجع َ
الش ْي َطان َف َأن َْساك ْم ِذك َْر اللِ ا ْل َعظِي ِمَ ،فتَ ّبا َلك ْم َو َِل ِا ت ِريد َ

( )1راجع البحار  .3 :33ومثله بقية املصادر.
حيملكم مسؤولية( .منه حفظه اهلل)
( )2يعني أنتم تقولون هكذا ،وهذا ِّ
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َهؤ َل ِء َق ْو رم َك َفروا َب ْعدَ إِ ِ ِ
يمْن ْم َفب ْعدا لِ ْل َق ْو ِم الظاِلِني...
َأما َب ْعد َفانْسب ِ
ون َفانْظروا َم ْن َأنَا ثم َر ِ
اجعوا َأنْف َسك ْم َو َعاتِبوه ْمَ ،فانْظروا َه ْل
َي ْصلح َلك ْم َقت ِْل َوانْتِ َهاك ح ْر َمتِي؟! َأ َل ْست ا ْب َن َنبِ ِّيك ْم َوا ْب َن َو ِص ِّي ِه َوا ْب ِن َع ِّم ِه َو َأو ِل
ول اللِ ’ بِم جاء بِ ِه ِمن ِعن ِْد رب ِهَ ،أو َليس َح َزة سيد الشهدَ ِ
م ْؤ ِم رن م َصدِّ رق لِرس ِ
اء
َ
ْ
َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
َ
َ َ َ
ِ
َاح ْ ِ
ني َع ِّميَ ،أ َو َل َي ْبلغْك ْم َما َق َال َرسول
َع ِّميَ ،أ َو َل ْي َس َج ْع َف رر الطيار ِف ا ْلـ َجنة بِ َجن َ
اللِ ’ ِل َو ِأِلَ ِخي َه َيِذ ِ
ان َس ِّيدَ ا َش َب ِ
اب َأ ْه ِل ا ْلـ َجن ِة؟
َفإِ ْن َصد ْقتم ِ
لل
لل َما َت َعمدْ ت ك َِيِذبا م ْيِذ َعلِ ْمت َأن ا َ
ون بِ َم َأقول َوه َو ا ْلـ َحقَ ،وا ِ
َي ْمقت َع َل ْي ِه َأ ْه َلهَ ،وإِ ْن كَيِذ ْبتم ِ
ون َفإِن فِيك ْم َم ْن إِ ْن َس َأ ْلتموه َع ْن َذلِ َ َ
َبك ْم،
ك أ ْخ َ َ
يد ا ْلـخدْ ِري وسه َل بن سع رد الس ِ
اري و َأبا س ِع ر
ِ
اع ِدي
َ َ ْ ْ َ َ ْ
ْاس َألوا َجابِ َر ْب َن َع ْبد اللِ ْاأِلَن َْص ِ َ َ َ

خي َِبوكم َأْنم س ِمعوا َه ِيِذ ِه ا ْلـم َقا َل َة ِم ْن رس ِ
َو َز ْيدَ ْب َن َأ ْر َق َم َو َأن ََس ْب َن َمالِ ركْ ،
لل
ول ا ِ
َ
َ
ْ ْ َ
اجزر َلكم عن س ْف ِك د ِمي (وا ْنتِه ِ
’ ِل َو ِأِلَ ِخي َأ َما ِف َه َيِذا َح ِ
اك ح ْر َمتِي) ؟!.
َ َ
َ
ْ َ ْ َ
فأصبحوا ال يكلمونه  ،فقال :

( )1إشارة إىل أنه هنا تتمة يف املصدر مرتوكة يف الكالم.
(( )2وانْتِه ِ
اك ح ْر َمتِي) ،ليست يف البحار ،وقد ذكرت يف كشف الغمة يف معرفة األئمة ^،
َ َ
ويف مثري األحزان.
( )4غري موجودة يف املصادر.
ٍ
خطبة أخرى خاطب به
( )3اللهوف عىل قتىل الطفوف 66 :ـ  ،66وهذا الكالم قاله × يف
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ِ
ِ
ني ا ْثنَت ْ ِ
ني السل ِة َو ِّ
ات ِمنا
اليِذل ِة َو َه ْي َه َ
َني َب ْ َ
َأ َل َوإِن الدعي ا ْب َن الدع ِّي َقدْ َر َك َز َب ْ َ
ِّ
اليِذلة َي ْأ َبى الل َذلِ َ
وف ََحِي رة
ت َو َطه َر ْت َوأن ر
ور َطا َب ْ
ك َلنَا َو َرسوله َوا ْلـم ْؤ ِمن َ
ون َوحج ر
ار ِع ا ْلكِرا ِم َأ َل وإِن ز ِ
وس َأبِي رة ِم ْن َأ ْن ن ْؤثِ َر َطا َع َة ال ِّلئَا ِم َع َل َم َص ِ
َاح ر
ف ِ َِب ِيِذ ِه
َ ِّ
َونف ر
َ
ْس ِة َم َع ِقل ِة ا ْل َعدَ ِد َو ِخ ْيِذ َل ِة الن ِ ِ
اص ...
ْاأِل ْ َ

َفــــإِ ْن َْن ْ ِ
ــــون ِقــــدْ ما
ــــز ْم َف َهزام
َ

ـــــي مغَلبِي َنــــــا
َوإِ ْن ن ْغ َلـ
ْ
ـــــب َف َغـ ْ

ِ
ِ
ــــن
َو َمــــا إِ ْن طبنَــــا جــــ ْب رن َو َلك ْ

آخ ِرينَـــــــا
َمنَا َيا َنـــــــا َو َد ْو َلـــــــة َ

ر
َــاس
ــن أن
إِ َذا َمــا ا ْلـــ َم ْوت َرفــ َع َع ْ

آخ ِرينَـــــــا
ك َََلكِ َلـــــــه َأ َنـــــــا َ بِ َ

ـــــأ ْفنَى َذلِكـــــم ْسواة [ْسو ِ
َ
ات]
َف
ََ َ
ْ
َقــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِ
ي
ـــو َخ َلـــدَ ا ْلــــملوك إِذا َخ َل ْ
ـــدْم نَا
َف َل ْ

ون ْاأِلَولِينَــــا
َــــم َأ ْفنَــــى ا ْلقــــر َ
ك َ
ِ
ِ
ــــرام إِذا َب ِقينَــــا
َو َل ْ
ــــي ا ْلك َ
ــــو َبق َ

ِِ
َفق ْ ِ
ني بِنَــــا َأفِيقــــوا
ــــل للشــــامت َ

ســــي ْل َقى الشـ ِ
ـــم َل ِقي َنــــا
ـــامت َ
َ َ
ون َكـ َ

غريهم وخطبوا ،لكن:
غريه وخطب ،قام زهري وقام ُبرير ،وقام ُ
قام ُ
ـــت القلـــوب و َلــــم ت ِ
َقس ِ
َـم ْ
ــــل
ُ َ
ْ
َ
لِ
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهدا َي ٍة

ِ
ِ
ــــهاتِ َ
لـــوب ال َقاســـيه
يك ال ُق
َت َّبـــ ًا ل َ

خصومه ،بعد أن ع َّبأ أصحابه للقتال.
(( )1السلة) أي استالل السيوف ،كام يف الصحاح واللسان وتاج العروس ،وأضاف األخري
أنه يكرس أيض ًا.
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قوموا إلى املوت الذي البد منه
ٍ
توسُ العسكرين ،نحو خميم
عمر بن سعد وألقى سه ًام بعد أن َّ
وملا فرغوا جا َء ُ
احلسني وقال اشهدوا يل عند األمري ،أين ُ
أول َم ْن رمى بسهم( ،فرمى أصحابه
كلهم بأمجعهم ،فم بقي أحد من أصحاب احلسني × إل أصابه من سهامهم)
ِ
ِ
ِ
ُ
النساء،
النبال إىل ُأ ُز ِر
بعض
السها ُم
والنبال عىل خم َّي ِم احلسني ،حتى وصل ُ
فتتابعت ِّ
ِ
حممداه ،فقال احلسني × :قوموا إىل
فصح َن و ُأرع ْب َن
َ
ونادين وا رسول اهلل ،وا َّ
املوت الذي البد منه .
ٍ
ِ
ِ
ِ
واشتبك ُ
َ
َ
اجليش
بذلك
القليل
احلسني
جيش
معركة قو َّي ٍة،
اجلميع يف
اعرتك
ُ

ِ
الـمجالِس (مقتل احلسني ×).268 :
لـم َجالس وزين ُة َ
( )1تسلي ُة ا ُ
( )2عبارة اللهوفَ :ق َال الر ِاوي َف َت َقد َم ع َمر ْبن َس ْع رد َف َر َمى ن َْح َو َع ْسك َِر الْـح َس ْ ِ
ني × بِ َس ْه رم
ِ
َو َق َالْ :اش َهدوا ِل ِعنْدَ ْاأِلَ ِم ِ
الس َهام ِم َن ا ْل َق ْو ِم كَأَْنَا ا ْل َق ْطرَ .ف َق َال
ي َأ ِّن َأول َم ْن َر َمى َو َأ ْق َب َلت ِّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس َها َم رسل ا ْل َق ْو ِم
× أِلَ ْص َحابِه :قوموا َر َ
َحكم الل إِ َل ا ْلـ َم ْوت اليِذي َلبد منْه َفإِن َهيِذه ِّ
إِ َل ْيكم  ،املصدر 100 :ـ  ،101ترمجة السيد أمحد الفهري الزنجاين.
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ِ
ِ
اللج ِ
مخسني
رب ُة إال عن
َ
بار ،وعال القسطل  ،فام انجلت ال َغ َ َ
وثار ال ُغ ُ
ب َ ،
ِ
ِ
واحلسني ينادي ويقول :ال َ
حول وال قو َة إال باهلل
احلسني ×،
جيش
رصيع ًا من
ُ
عيل العظيم.
ال ِّ

َّ
وتقدم أنصار الحسين (ع)
ِ
لقد َ
يكن
أصحاب
قتل
احلسني عدد ًا كبري ًا من ذلك الطرف ،ولكن لكثرهتم مل ْ
ُ
لكن مخسني رصيع ًا من جند احلسني كانت تشك ُِّل نسب ًة كبريةًَ ،
فبان
ليظهر فيهمَّ ،
َ
النقص يف معسكر احلسني ×.
ثم بدأ يربز الواحدُ منهم تلو اآلخر ،إىل ْ
األنصار بأمجعهم ،ف ُق َتل
أن تفانى
ُ
َّ
ِ
مسلم بن عوسجة ،و ُقتِ َل بقي ُة
القني ،و ُقتِ َل
زهري ب ُن
بن ُمظاهر ،و ُقتِ َل
حبيب ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
األصحاب ،بعد ْ
أن أ َّدوا وظيفتهم.

( )1العسكر ال َّل ِ
جب :أي ذو ال َّل َج ِ
كتب اللغة ،ويف
جل َلب ُة ،كام ذكرت ُ
ب ،وال َّل َج ُ
ب :الصوت وا َ
الصوت والغلبة مع اختالط ،وكأنه
النهاية :أنه كثر عنده الل َجب هو بالتحريكَّ :
مقلوب اجللبة .املصدر  ،242 :3باب الالم مع اجليم .فاخلالصة :يكون هذا التعبري كناية
عن كثرة اجليش.
( )2ال َق ْس َطل وال َق ْس َطال وال ُق ْس ُطول وال َق ْس َطالن ،كله :ال ُغبار الساطِع .وال َق ْص َطل ،بالصاد
َأيض ًا .لسان العرب .336 :11
( )4الصحيح كام أثبته بالتحريك كام يف كتب اللغة.
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ِ
گ العلِــيهم ِ
دون اخلْيــا ْم
گ َضــوا َحــ ِّ َ ُ ْ

ِ
ــني تِن َْضــا ْم
اح ِس ْ
ــوات ْ
َو َال َخ َّلــوا َخ َ

ِ
ِ
ــها ْم
ـاحوا ت َف ـا َي ْض م ـن ُْهم ا ْلـ َ
ـمـــا َطـ َ
َل َ

ِ ِ
ـاو ْوا ِمثِـ ْ
ــر
ـل َم ْه َ
ِ َهتـ َ
ــوا ال ـنَّج ْم م ـ ْن َخ ْ

َ
الـــــر ُمح ُب َّفـــــا َده تِ َثنَّـــــه
ـــــذا
َه
ُّ

ْاو َهـ َ
ــــاب َر َّنـــــه
ــــذا بِيـــــه لِلن َِّّشـ
ْ

ــذا ِ
اخليـ ْ
ْاو َهـ َ
ــل َصـــدْ ره ر ْ َ َضـــنَّه

ــــذا او َذ ْ ِ
ــــو َّذ ْر
اك بِاهلنْــــدي ُم َ
ْاو َه َ ْ

وجاء دور الهاشميين ليحاموا عن إمامهم
ثم َّ
عيل األكرب( ،فقاتل قتال شديدا
إن
اهلاشميني قدْ برزوا بعد األنصارَ ،
َ
َّ
فربز ٌّ
وقتل منهم مجعا كثيا ثم رجع إل أبيه احلسني × يشتكي ما أصابه من شدة
ر
بشبة ْسعان ما يناهلا من يد جده رسول
العطش واجلهد ،فصَبه احلسني وبشه
الل ’ ،فرجع إل القتال وقاتل قتال اأِلبطال ،فرماه من ِْقيِذ بن مر َة العبدي لعنه
ِ
مزقوه
فحمل ُه اجلواد إىل
عسكر األعداء ،فانثالوا عليه حتى َّ
الل بسه رم فَصعه) َ ،
ْإرب ًا ْإرب ًا ـ أي وا علياه ـ.
اء ا ْلـح َس ْني × َحتى َو َق َ
ف َع َل ْي ِه َو َو َض َع َخده َع َل َخدِّ ِه َو َق َال َقت ََل الل َق ْوما
َف َج َ
وك ما َأجر َأهم ع َل اللِ وع َل انْتِه ِ
اك حرم ِة الرس ِ
ول َع َل الد ْن َيا َب ْعدَ َك ا ْل َع َفاء .
َ
َ َ
َقتَل َ َ ْ َ ْ َ
َْ

( )1هذا املعنى استفدته مما ذكر يف اللهوف ،114 :ترمجة الفهري.
( )2املصدر السابق.113 :
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وبرز بعده ُآل عقيل ،فتفانوا .
َ
وبرز أبنا ُء احلسن ف ُقتِلوا .

العباس (ع) يطلب املاء لألطفال فيغدرون به
ِ
ِ
َ
ليحمل املا َء إىل األطفال
املرشعة
الفضل العباس ،وجا َء إىل
يبق إال أبو
ومل ْ
والعيال ،فأرادوا منعه فلم يتمكنوا ،فلجأوا إىل الغدر واخلديعة...
فقطعوا يمينَه ويساره ،وجاءته سهامهم كاملطر فأصابوا اها القربة ،وأريق
سهم أصاب عينه اليمنى
ماؤها ،وجاءه سهم فأصاب صدره الرشيف ،و ٌ
ٍ
ٍ
حديد عىل رأسه فخر رصيع ًا.
بعمود من
فأطفأها ،و ب ُه رجل من بني متيم
فنادى بأعىل صوته :عليك مني السال ُم أبا عبد اهلل أدركني يا أخي.

( )1يف اللهوف :ثم َج َع َل َأ ْهل َب ْيتِ ِه َص َل َوات اللِ َو َس ََلمه َع َل ْي ِه ْم َ ْ
خيرج الرجل ِمنْه ْم َب ْعدَ
ِ
ك ا ْلـ َح ِ
اح ا ْلـح َس ْني × ِف تِ ْل َ
الَ :ص َْبا َيا َبنِي
اعة َف َص َ
مج َ
الرج ِلَ ،حتى َقت ََل ا ْل َق ْوم منْه ْم َ َ
ومتِيَ ،ص َْبا َيا َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،ف َواللِ َل َر َأ ْيت ْم َه َوانا َب ْعدَ َه َيِذا ا ْل َي ْو ِم َأ َبدا  ،املصدر.113 :
عم َ
خروج القاسم بن اإلمام احلسن × ،ثم
( )2يف اللهوف :يذكر بعد مقتل مجلة من أهل بيته
َ
استغاثة احلسني × ،ثم مقتل الطفل الرضيع سالم اهلل عليه ،ثم خروج احلسني × إىل
القو م قبل مقتل أخيه العباس صلوات اهلل عليه وإصابته بسهم يف حنكه الرشيف ،ثم
حيلولة األعداء بينه وبني أخيه ومقتل العباس × باختصار ،ثم دعوة إمامنا × القوم
إىل ِ
الرباز ،وبقية مُصعه × ،وما جرى بعد املُصع.
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آلان انكسر ظهري
فأتاه احلسني × ،ورآه بتلك احلالة :مقطوع اليدين مرضوض اجلبني،
ِ
والسهم نابت يف العني ،فنادىَ :
وشم َت يب
رس ظهري و َق َّل ْت ِحي َلتي
اآلن انك َ
عدوي .
ِّ
ِ
ِ
ِ
اح ِس ـ ْني
ت َعنَّ ـه ا ْم ـ ِن اخل ـ َي ْم لل َع ْل ُگم ـي ْ

ِ
وت ُخو َيـــه ْاو َگ ِعـــ ْت
يح ا ْب ُصـــ ْ
ا ْيصـــ ْ

ني
َب َعـدْ َمـا ُشـ ْ
وف َد ْر ِيب َيـا ِضـ َوه ا ْل ِعـ ْ

ِ
نم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ْْ
خييـو َيــه ا ْل ُكــ ْ
ــ
ون كِ َّلــه ا ْب ِع ْينِــي َأ ْظ َل
َو ُ

خيو َيـــه ا َنكِ َســــ ْر َظ ْهـــ ِري ْاو َال ْگـــدَ ر
َُ

ْاو ِ ِ
خيو َيـ ْه ا ْلكِـ ِّل ل ِــ ْه ُمو ْم
رص ْت َم ْر َكـ ْز َ ُ

ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوو ْمم
آ َ ُ ُگ
ِ ِ
اســ ُتوحدُ ْوين َب ْعــدَ ك ا ْل ُگــ ْ
خيو َيــه ْ

و َال و ِ
احــــدْ َع َل َّيــــه َب َعــــدْ ِينْ َغــــ ْر
َ َ

ِ ِ
اح ْن ْاز ُنــو َد ْك؟
َُ
رت َطــ َ
خيو َيــه ا ْب َيــا كــ ْ

خي ْو َيــه ا ْل َع َلــ ْم ِو ْينَــه ْاويــ ْن ُجــو َد ْك؟
َُ

يبــو َف ِ
اضــ ْل َز َمــ ِاين َهــ ْم ِي ُعــ ْو َد ْك؟
َُ

ْاو َشــ ْم ِيل ا ْلــ ِيل تِ َشــ َّت ْت بِ ْ
يــك ِي ْلــ َت ِم؟

وزن ًا وم ْعن ًى .تاج العروس من جواهر القاموس  ،80 :4و َّ
الش َام َت ُة:
(َ )1ش ِم َت ال َعدُ ُّو :ك َف ِر َح ْ
َفرح العدُ و بِبلِي ٍة َتن ِْز ُل بِمع ِ
اد ِيه .كتاب العني  ،236 :9والنهاية يف غريب احلديث واألثر
ُ َ
َ ُ َ ِّ َ َّ
.366 :2
( )2هذه خالصات يذكرها جناب الشيخ ألجل الدخول يف املُصع الرشيف وعدم التطويل
عىل املستمع ،ألنه من املفرتض أن مصيبتهم سالم اهلل عليهم ذكرت بتاممها يف األيام
املخصصة هلم يف العرشة األوىل .وقد أضفت عىل ما ذكره الشيخ حفظه اهلل لرتكيز خالصة
ما جرى من مصيبة عىل أيب الفضل العباس صلوات اهلل وسالمه عليه.
~ ~ 19

يودع العائلة
الحسين (ع) ِ
ِِ
ِِ
هجتِ ِه،
وملا رأي احلسني ×
بم َ
َ
مصارع فتيانه وأحبته عز َم عىل لقاء القو ِم ُ
ِ
ِ
هل ِم ْن ٍ
الرسول؟ ْ
فجعل يناديْ :
َ
الطاهرة
ينُص ُذر َّي َة
يرحم َآل
هل من راح ٍم
ُ
نارص ُ
ِ
ٍ
البتول؟ أما ِم ْن ٍ
معني يعيننا؟
يذب عنَّا؟ أما من
ذاب ُّ
عليكن
التفت إىل اخليام فنادى :يا سكين ُة يا فاطم ُة (يا زينب) يا أ َّم ُك ْل ُثو ٍم
ثم
َ
َّ
َّ
أصواهت َّن
االفتجاعَ ،ف َع َل ْت
منكن
االجتامع ،وقد َق ُر َب
منِّي السال ُم ،فهذا آخر
ُ
ُ
َّ
ُ
ِ
راق ِ
وصحن :الوداع الوداعِ ،
بالبكاء والعويلِ ،
الف َ
الف َ
راق .
َ َ َ َ َ
نعي نصاري :
َر ْد ِوا ْع َيا َلـــ ْه ا ْمـ ِ
ــن ال َع َطـ ْ
ــش ُيـــو َم ْن

ــاح ابص ْ ِ ِ
يــع ُگــ ْو َمن
ــوت لل ُّتود ْ
ْاو َص ِ ْ ُ

ــل ِِ ِ
ِمثِـ ْ
حيـــو َمن
ب ال َگ َطـــا َگـــا َم ْن ِ ُ

ِ
تِطِ ِ ِ
ـــر
ـــيح ا ْعليـــه ِو ْحـــدَ ْهتِ ِن ْاوت ْع َث ْ

ِ
حلــر ْم َي َّمــه
إِ َج ْ
ــت ِز ْينَــب ا ْو َبــاجي ا َ

ِِ
لــــمه
ـــو َدا ِع ا ْعلِيـــ ْه
ـــار ْن لل ْ
َّ
ْاو َص َ

( )1كام يف البحار .36 :33
غريت ما ذكره سامحة الشيخ هنا؛ ألن هذه أشدُّ تأثري ًا وأكثر دق ًة ،فقد ذكر يف بعض
( )2لقد
ُ
كتب علامئنا ،كمعايل السبطني والدمعة الساكبة ،كام نقل يف جممع املصائب  99 :2ـ .96
بتُصف واختصار يسريين مع االحتفاظ باملعنى.
وقد نقلتها عنه ُّ
( )4النصاريات الكربى.22 :
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ِِ
ِي ِش ِ
ِ
ــمه
ــي َگا َمــت تش َّ
ــم ســ ْكنَه ِوه ْ
ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ــــر
ِحي ْب َهــــا ِوالــــدَّ مع ل ْي ُلــــو ا ْيتنَ َّث ْ

ــول ِمــن بع ِ
َي ُبو َيــه ا ْي ُط ْ
ــدي ِونِ ْيــن ِ ْچ
ْ َْ

ْاو ِم ْث ِ
ــم ْع ِحن ِ ْيــن ِ ْچ
ــل الن ْ
اس َ
ِّيــب َچــ ْن ْ

َي ُبو َيـــــه َال تِ ُشـــــوفِ ْينِي ا ْب ِع ْيـــــن ِ ْچ

َأ َخـــا َفن ِين ِ
ــونِچ ْاو ِي ْصـــ َف ْر
ْخطِـ ْ
ــف ُلـ ْ
ْ

ِ
ٍ
فأح ْط َن به م ْن ِّ
َ
وتلك ُتق ِّب ُل وجه ُه،
رأسه،
كل
جانب ،وتعلقن بأذياله ،هذه تق ِّب ُل َ
وأخرى تقب ُل ِ
يديه ِ
ورجليه ،وتلك تقول :إىل أي َن يا ِمحانا؟ إىل أي َن يا رجانا ،إىل أين
ِّ
يا نعم اخللف ،إىل أين يا بقية السلف.
ٍ
قعدت عن احلرب،
بمناد ينادي :يا حسني
احلسني يف ذلك احلال وإذا
وبينام
َ
ُ
ِ
خيمة النساء؟
وجلست يف
َ

امسح على رأس ي كاليتامى
فقا َم احلسني × وركب جوا َده وانحدر نحو القوم ،فبينام هو يسري وإذا
ٍ
بصوت من خلفه :أبه يا حسني يل إليك حاجة.
فالتفت احلسني × ،وإذا اها ابنته سكينة ،فقال هلا بنية ما حاجتك؟ قالت:
أبه حاجتي أن تنزل عن ظهر جوادك ،أو ِّد ُعك وداع اليتامى ،جتلسني يف حجرك
ومتسح عىل رأ ي كام ُيمسح عىل رؤوس األيتام.
تتحادر عىل
فنزل احلسني × عن ظهر جواده ،أجلسها يف حجره ودموعها
ُ
ت لِ ْلمو ِ
ت؟ َف َق َالَ :ك ْي َ
ف َل َي ْست َْسلِم
خدهيا ،قالتَ :يا َأ َب ْه (أراك قد) ْاست َْس َل ْم َ َ ْ
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ِ
ِ
ت( :إذن) َيا َأ َب ْه ردنَا إِ َل َح َر ِم َجدِّ نَا َف َق َال
ني! َف َقا َل ْ
َاص َله َو َل مع َ
(للموت) َم ْن َل ن َ
ات َل ْو ت ِر َك ا ْل َق َطا (ليالً) َلنَام
َه ْي َه َ

خارج عن إرادتنا؛ فإن القوم
( .يعني بنية :هذا
ٌ

قد أكرهونا وأجلأونا وسدوا علينا الطرق ،كام تكره طيور القطا عىل الطريان لي ً
ال
وتثار يف أماكنها) .
فصربها احلسني × وو َّدعها بقوله:
سـ ُ
ـيطول بعــدي يــا ســكين ُة فــاعلمي

منـــك البكـــاء إذا ِ
ِ
احلـــام ُم َدهـــاين
ُّ
ُ

ال ُحترقـــي َقلبـــي بـ ِ
ــدمع ِك َحســــر ًة

وح يف ُجــــثامين
ـــر ُ
مـــادام منِّــــي الـ ُّ

لــت ف َأ ِ
نــت أوىل با َّلــذي
فــإذا أنَــا ُقتِ ُ

ِ
ــــوان
تأتينَـــــ ُه َيـــــا ِخـــــري َة النِّسـ

نصاري:
يبويـــه انـــروح كـــل احنـــه فِـــداياك

ِد ِخذنـــه للحـــرب حيســـني و َّيـــاك

اهـــي غيبـــه يبويـــه وگعـــد اتنـــاك

وگـــولن ســـافر اويـــومني يســـدُ ر

يبويــــه گــــول ال ختفــــي عليــــه

هـــذي روحتـــك لـــو بعـــد جيـــه؟

يبويـــه ان چـــان رايـــح هـــاي هيـــه

اخــذين اويــاك عنــك مگــدر اصــرب

( )1بحار األنوار  ،36 :33من دون ما بني القوسني ،فهي لتحسني الوقع عىل السمع.
( )2هذه التعليقة أوىل مما جاء به سامحة الشيخ حفظه اهلل ،للحاجة إليها .وقد أشار إىل ذلك
يف احلاشية من بحار األنوار .2 :33
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أماه يا فاطمة قد أديت لامانة
صربها وسالها ،وامتطى صهوة جواده ،وإذا بصوت
ودعها احلسني ،بعد أن َّ
احلوراء زينب يم ُ
أل سم َعه :أخي حسني قف يل هنيئة ،انزل من عىل ظهر جوادك،
فنزل احلسني ،قالت :أخي اكشف يل عن صدرك ،وعن نحرك ،فكشف احلسني
حولت وجهها نحو
عن صدره وعن نحره ،فشمته يف نحره ،وقبلته يف صدره ،ثم َّ
املدينة ،وصاحتُ :أماه يا فاطمة قد اسرتجعت الوديعة و ُأ ِ
ديت األمانة.
فقال هلا :أخية وما األمانة؟
قالت :اعلم يابن والدي ،أنه ملا دنت من أمنا فاطمة الوفاة ،قربتني إليها،
شمتني يف نحري ،وقبلتني يف صدري ،وقالت يل :بنية هذه وديعتي عندك ،فإذا
رأيت أخاك احلسني وحيد ًا فريد ًا ،شميه يف نحره وقبليه يف صدره.
وال أدري هل أخربهتا الزهراء عن السبب ،وهل سألتها العقيلة؟
ولكنها العاملة غري املعلمة ،فتعلم بأن الزهراء أرادت منها أن تقبله يف نحره ألنه
موضع السيوف ،وتريدها أن تقبله يف صدره ألنه موضع حوافر اخليول.

من شعر الحسين يوم عاشوراء
فرسه وتقدَّ م نحو القو ِم مصلِ َت ًا سي َفهِ ،آيس ًا من احل ِ
امتطى صهو َة ِ
ياةِ ،
عاز َم ًا
َ َ
ُ َ َ َ
ُ

س ِ
كل يش رءَ :أ ْعال ُه  ...وهي م َن ال َف َر ِ
(َ )1ص ْه َوة ِّ
موض ُع ال ِّل ْب ِد من َظ ْه ِره ،وقيلَ :م ْق َعدُ
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ِ
املوت.
َعىل
آل ه ِ
َأ َنــا اب ـن َعـ ِـيل ال ُّطهـ ِ ِ
اش ـ ٍم
ـر م ـ ْن ِ َ
ِّ ْ
ْ ُ

َك َفـ ِ
ــاين ِ َاهـ َ
ــر
ــذا َم ْف َخـــر ًا ِحـ َ
ــني َأ ْف َخـ ُ

َو َجدِّ ي َر ُس ُ
ْـر ُم َمـ ْن َم َضــى
ـول اهللِ َأك َ

ِ
اخلَ ْل ِ
اج اهللِ ِيف ْ
ـــر
ِ ُ
ـــق ن َْز َه ُ
َون َْحـــ ُن َ

مح ٍ
َو َفـــاطِ ُم ُأ ِّمـــي ِمـــ ْن ُسـ َ
ـــد
ــال َل ِة َأ ْ َ

َــاح ْ ِ
ــر
اجلن َ
ني َج ْع َف ُ
ــي ُيــدْ َعى َذا ْ َ
َو َع ِّم َ

ْـــز َل ص ِ
ـــادق ًا
َوفِينَـــا كِت
َـــاب اهللِ ُأن ِ َ
ُ

ِ
ـو ْح ُي بِـ ْ
ـاخلَ ْ ِري ُيـ ْ
ـذك َُر
َوفينَــا ْاهلُــدَ ى َوا ْلـ َ

ِ
َون َْحـــ ُن َأ َم ُ
ـــم
ـــان اهللِ لِلن
َّـــاس ُك ِّل ِه ُ

ُن ِســـــ ُّر ِ َاهـ َ
ـــر
ـــذا ِيف ْاألَ َنــــا ِم َون َْج َهـ ُ

ض نَس ِ
ــقي ُو َال َتنَــا
احل ْ
ــو ِ ْ
َون َْحــ ُن ُو َال ُة ْ َ

ِ
بِكَــ ْأ ِ
َــر
س َر ُســول اهللِ َمــا َلــ ْي َس ُينْك ُ

ِ
ْـــر ُم ِشـــي َع ٍة
َو ِشـــي َع ُتنَا ِيف الن
َّـــاس َأك َ

ومب ِغ ُضـــنَا يـــوم ا ْل ِقيامـ ِ
ــة َخي َْســــر
َ ُْ
َ ْ َ َ َ

ِ ِ
ون الر َج ِ
ثم إِنه َد َعا الن َ ِ
ال
َب ِاز َف َل ْم َيز َْل َي ْقتل كل َم ْن َدنَا منْه م ْن عي ِ ِّ
اس إ َل ا ْل ِ َ
ِ
ِ
يمة .
َحتى َقت ََل منْه ْم َم ْق َت َلة َعظ َ
الـم ْي َم ِنة وهو يقول:
ثم َ َ
مح َل َعىل َ
َّ

كل شعر َأو صوف م ْلت ٍ
ِ
ٍ
الفار ِ
س .لسان العرب  .361 :13و ُّ
بعض ،فهو ل ِ ْبدٌ .
بعضه عىل
َبد ُ
ُ
نفس املصدر .489 :4
( )1بحار األنوار .36 :33
( )2املصدر السابق.
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ِ
ـــول الن ِ
َّـــار
ـــار َأ ْو َىل ِمـــ ْن ُد ُخ
َوال َع ُ

ــوب ال َعـ ِ
وت ْأو َىل ِمـــ ْن ُر ُكـ ِ
ــار
ـــم ُ
الـ َ

ِ
َ
تَــــاهللِ َمــــا َه َ
ــــاري
هــــذا َج
ــــذا َو

ال حول وال قوة إال باهلل
َق َال َب ْعض الر َو ِاة َف َواللِ َما َر َأ ْيت َمكْثورا َقط َقدْ قتِ َل و ْلده َو َأ ْهل َب ْيتِ ِه
ِ
ِ
الر َجال َلتَشد َع َل ْي ِه َف َيشد َع َل ْي َها بِ َس ْي ِف ِه
َو َأ ْص َحابه َأ ْر َب َط َج ْأشا منْه َوإِ ْن كَانَت ِّ
اف ا ْلـ ِمعزَى إِ َذا َشد فِ ِ
َي ِمل فِ ِ
يه ِّ
يه ْم َو َل َقدْ
َف َي ْنك َِشف َعنْه انْكِ َش َ
اليِذئْبَ ،و َل َقدْ ك َ
ْ
َان َ ْ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ك ََأْنم ا ْلـ َج َراد ا ْلـمنْت َِش .ثم َي ْر ِجع إِ َل َم ْرك َِز ِه
ني َأ ْلفا َفي ْهزَم َ
ون َب ْ َ
َتكَملوا َث ََلث َ
َوه َو َيقولَ :ل َح ْو َل َو َل قو َة إِل بِاللِ

.

ِ
وهو ُ
يقول:
و َ
مح َل عىل امليرسة َ
ني بـــــن َع ِ
ـــــيل
َأنَـــــا
ُ
الــــــح َس ْ ُ ْ
ُ

ـــــــــــت َأ ْن َال َأ ْن َثنِــــــــــــي
آ َل ْيـ
ُ

ـــــــــــاال ِ
َ
ت َأ ِيب
َأ ْمحِـــــــــــي ِع َي

ــــىل ِديـ ِ
َأ ْم ِضــــــي َعـ َ
ــــن النَّبِـــــي

أنت عطشان وأنا عطشان
ِْ ِ ِ
ِ
َ
َ
ْت
ش َب َق َال ×َ :أن َ
َوأ ْق َح َم ا ْل َف َر َس َع َل ا ْلف َرات َف َلمـا أ ْو َلغَ ا ْل َف َرس بِ َرأسه ل َي ْ َ

( )1املكثور :املغلوب ،والذي كثر عليه الناس فقهروه.
( )2اللهوف عىل قتىل الطفوف.116 :
~ ~ 25

َش َبَ ،ف َلمـا َس ِم َع ا ْل َف َرس ك َََل َم
ان َوا ِ
ان َو َأنَا َع ْط َش ر
َع ْط َش ر
لل َل َأذوق ا ْلـ َمـ َ
اء َحتى ت ْ َ
ِ
َ َ
ْ
َ ِ
ِشب
اِش ْب َفأ َنا أ ْ َ
ش ْب كَأنه َفه َم ا ْلك َََل َم َف َق َال ا ْلـح َس ْنيَ ْ :
ا ْلـح َس ْني َش َال َرأ َسه َو َل ْ َي ْ َ
ِ
ِ
َفمد ا ْلـحسني يدَ ه َف َغر َ ِ
ِ
َ
ش ِ
ب
َ
َ ْ َ
َ
ف م َن ا ْلـ َمـاءَ ،ف َق َال َفار رسَ :يا أ َبا َع ْبد اللِ َت َت َليِذذ بِ ْ
ك! َفنَ َف َض ا ْلـمـ ِ ِ ِ
ا ْلـمـ ِ
َت ح ْر َمت َ
َح َل َع َل ا ْل َق ْو ِم َفك ََش َفه ْم َفإِ َذا
اء َو َقدْ هتِك ْ
اء م ْن َيده َو َ َ
َ
َ َ
ا ْلـخَ ْي َمة َسالِـ َم رة .

هذا ابن قتال العرب
ِ
ِ ِ ر
ِ
ني ِس َوى
قال يف املناقبَ :و َج َع َل ي َقاتل َحتى َقت ََل َأ ْلفا َوت ْس َعمـائَة َو ََخْس َ
وح ْ ِ
ون َم ْن ت َب ِ
ون َه َيِذا ا ْبن
ارز َ
ني َف َق َال ع َمر ْبن َس ْع رد لِ َق ْو ِم ِه :ا ْل َو ْيل َلك ْم َأتَدْ ر َ
ا ْلـ َم ْجر َ
ني َه َيِذا ا ْب ِن َقت ِ
ْاأِلَ ْن َز ِع ا ْل َبطِ ِ
اَحِلوا َع َل ْي ِه ِم ْن ك ِّل َجانِ ِ
ال ا ْل َع َر ِ
ب َف َح َملوا بِالط ْع ِن
بَ ،ف ْ

ر
ِ
ِ
الس َهام
مائَة َو َث َمن َ
ني َو َأ ْر َب َع َة َآلف بِ ِّ

.

نصاري :
ـف
ني َيـا ِحيـ ْ
اح ِسـ ْ
َد ِار ال َع ْسـ َك ِر ا ْعـ َىل ْ

َنـــ ٍ
الر َمـــ ِ
يف
الســـ ْ
اح ْاو َنـــ ْ
اس بِ ِّ
اس بِ ِّ

يـث الــم ِ
ور َهـا ا ْعـ َىل ال ِّل ْ
يف
خ ْ
ْ
ِي ْش َب ْه ُد ْ

ـــاض ِ
ِ
ـــني بِ ْصـــ َب ْي َها ا ْيتِـــدَ َّو ْر
َب َي
الع ْ

( )1مناقب آل أيب طالب ^ .38 :3
( )2املصدر السابق .110 :3
( )4النصاريات الكربى.24 :
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ِ
ـــني ا ْب ِو ِر ْيـــدَ ه
اح ِس ْ
ــــها ْ
ت َل َگـــه ا ْن َبا ْل َ

ـــو ٍ
ـــوب بِ ْيـــدَ ه
وع ْاو ُن
ب ِّ
ْ
بالضـــ ُل ْ
ُن ْ

ِ
ِ
يم َهـــا ِو ْث َج ْ
ـــل ِر ِعيـــدَ ه
ـــم غ ْ
ت َال َي ْ

ِ
ــني ِي ْمطِـــر
اح ِسـ ْ
ْاو َّ
بالزانـــات ُفـــوگ ْ

ِ
ــني
ــااها ا ْمنِـ ْ
ث َگـــ ْل َمـــا ِينْـــدَ َره ا ْبن ََّشـ ْ َ

ِجيِيـ ِ
ـف ِعـ َ
ـني
ـه ْاو َز ْاهنَــا ْاو ِخيْطِـ ْ
اح ِسـ ْ
ـىل ْ
ْ

ـب ِ
ـه ِم ا ْب َح ِ
َسـ ِ
اجـ ِ
ـني
العـ ْ
ـه ْم بِ ْيــدَ ه ْاو َسـ ْ

ي ِ ِ
وحــه ا ْم ِ
حلــر
ــر ْت ُر َ
َ
ــن ا َ
ــو ْييل َو ْف َغ َ

ألف وتسعمائة جراحة
هذا واحلسني ينزف دم ًا ،ينزف من جبهته لسهم أصااها ،وينزف من حنكه
الرشيف لسهم آخر ،وينزف من متام بدنه؛ إذ كان مليئ ًا باجلراحات عىل أثر
والرضبات ،طعنات الرماح ورميها و
الطعنات
َ

بات السيوف ورمي احلجارة،

حتى وصلت عىل بعض الروايات إىل ألف وتسعامئة جراحة ،فكانت الطعنة عىل
الطعنة والرضبة عىل الرضبة ،حتى صارت الرماح يف جسده كالشوك يف جلد
القنفذ ،وروي أهنا كانت كلها يف مقدِّ مه .

( )1كنايات عن اجتامع العسكر عىل احلسني سالم اهلل عليه ،أي اجتمعوا عليه كالغيم حني
يتلبد يف السامء ،وكالرعد الشديد ،وغدت نباهلم كاملطر الغزير الذي ينزل بقوة وغزارة،
فقوله بالزانات أي باألوزان.
( )2بحار األنوار  ،32 :33بتُصف.
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السهم املسموم يستنفذ قوى الحسين (ع)
وقف احلسني × ليسرتيح وقد ضعف عن القتال فبينام هو واقف إذ أتاه
حجر فوقع يف جبهته فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه فأتاه سهم حمدَّ د مسموم
له ثالث شعب فوقع السهم يف صدره ويف بعض الروايات عىل قلبه ،فقال احلسني
لل َو َع َل ِمل ِة رس ِ
لل َو َر َف َع َر ْأ َسه إِ َل الس َم ِء َو َق َال :إِ َ ِهلي إِن َك
ول ا ِ
لل َوبِا ِ
× :بِ ْس ِم ا ِ
َ
ون َرجَل َل ْي َس َع َل َو ْج ِه ْاأِلَ ْر ِ
ض ا ْبن َنبِي غ َْيه[ ،أراد احلسني أن
َت ْع َلم َأْن ْم َي ْقتل َ
السهم فأخرجه من قفاه فانبعث
ينتزع السهم من األمام فلم يستطع] ثم أخيِذ
َ
الدم كالـميزاب .
نصاري :
ب ِيسـ ِ
ــرت ِ
ــني َســـا َعه
احسـ ْ
يح ْ
ْاو َچـــ ْ

ِ
ِضـع ْ ِ
ـيف َبا َعــه
السـ ْ
َ
ف ح ْي َلــه ْاوث َگـ ْل بِ ِّ

حل َجـــر ِمـــ ْن َو ْج َهـــه ا ْب ُشـــ َعا َعه
َر ْن ا َ

ـــل مـــاي ِ
ِِ
ـــر
الع ْ
ـــني َف َّج ْ
ْاو َد َّمـــه مث ْ َ

َش ِ
ـــح َد ْم ِجبِ ْينَـــه
وب ِي ْم َس ْ
ـــال ال ُّثـــ ْ

او َشــابِح ل ِ ْلحـــرب ِوا ْلـ ِ
ـــخ َي ْم ِع ْينَـــه
ْ َ ُ ْ
ْ

َأ َثـ ِ
ـــاري ا ْعــــدَ اه َچ ْبــــدَ ه ا ْم َع ِّين ِ ْينَــــه

ِرم ِ
ِ
ــوه ا ْب َس ِ
ــم
ــه ْم َال ِچــ ْن نَــاج ِع ا ْب َس ْ
ُ

( )1ليست من الرواية ولكنه مقتىض احلال.
( )2املصدر السابق .34 :33
( )4النصاريات ،24 :مع تغيري يف الشطرين األخريين بام هو أنسب مما يف املصدر.
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هكذا ألقى جدي وأنا مخضوب بدمي
فوضع احلسني × يده عىل اجلرح فلام امتألت رمى به إىل السامء ،فام رجع
من ذلك الدم قطرة ،وما ُع ِرفت احلمرة يف السامء حتى رمى احلسني × بدمه إىل
رأسه وحل َيته ،وقالَ :ه َك َيِذا َأكون
السامء ثم وضع يده ثاني ًا فلام امتألت ل َّطخ اها َ
وب بِدَ ِمي َو َأقول َيا َرس َ
َحتى َأ ْل َقى َجدِّ ي َرس َ
ول اللِ َو َأنَا َ ْ
لل َق َت َلنِي ف ََل رن
ول ا ِ
َمض ر
َوف ََل رن

.

وملا أثخن × باجلراح وإذا بلعني طعنه يف خارصته طعنة ،فسقُ عن فرسه
إىل األرض عىل خده األيمن.
ِ ِ
ِ
وجع َل َفرسه ُ ِ
ب َع َىل ا ْل َف ِ
ار ِ
وس ُه َحتَّى
حيامي َعنْ ُه َو َيث ُ
َ َ َ َ ُ ُ َ
ِجه َو َيدُ ُ
س َف َي ْخبِ ُط ُه َع ْن َ ْ
ال ُث َّم َمت َ َّر َغ بِدَ ِم ا ْلـ ُح َس ْ ِ
ني َر ُج ً
ني َو َق َصدَ ن َْح َو ا ْلـ َخ ْي َم ِة َو َل ُه َص ِه ٌيل
َقت ََل ا ْل َف َر ُس َأ ْر َب ِع َ
َع ٍ
ال َو َي ْ ِ
رض ُب بِ َيدَ ْي ِه ْاألَ ْرض  .وكان يقول يف صهيله كام ورد :الظليم َة الظليم َة
أمة قتلت ابن ِ
من ٍ
بنت نب ِّيها .
َ
ْ

( )1املصدر السابق.
( )2راجع املصدر السابق .
( )4جاء معنى صهيل اجلواد فيام أوحى اهلل به إىل موسى من خرب مقتل اإلمام احلسني ×.
بحار األنوار  ،408 :33كام جاء يف إخباريات أمري املؤمنني يف صفني عن شهادة ولده
احلسني × .بحار األنوار .299 :33
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َ
صهيل اجلواد خرجت الستقباله ،وكأين اها( :نصاري) :
وملا سمعت زينب
َي ُم ْه ِ
ــني ِو ْي ِ
ــني ِگــ ِّيل
اح ِس ْ
اح ِس ْ
ــن ْ
ــر ْ

َأ ُشـــو َف ْك ِجيتْنِـــي تِصـــه ْل اب ِ
ـــذ ِّيل
ْ َ ْ
ْ

اخ َ ِ
ْ
ــني ِگ ِّ
ــيل ِويــ ْن َاو ِّيل؟
اح ِس ْ
ــالف ْ

ْاو َما َل ْ
ـــت َگ ْلبِـــي َي ْم َگـــدَّ ْر
ـــك َر ِّو ِع ْ

َي ُم ْهـ ِ
ــني ِگـ ِّ
ــيل َعـــ ْن ِولِيـــي
اح ِسـ ْ
ــر ْ

ـــب بِ ْ
ـــيش ا َف ْيـــي
َب َعـــدْ َف َّيـــه َخي َِاي ْ

ـب َ
اب ِگـ ِّ
اخ ِّيــي
ـيل ا ْب َگ ْلـ َ
ـو ْ
اصـ َ
ْاشـ َچ ِم ْ

ْاو ِمــ ْن يــا َج ِ
ــر
ــر ْح َد َّمــه ا ْي َف ِّ
ــور آ ْك َث ْ

ِ
ْاهنَــا ِگ ِّ ِ ِ
ــري ا ْع َ
ــني؟
حل ِس ْ
ــال ْج ْ
ــيل يص ْ

ِ
ـب ِزيـ ْن
َأفِ ْ
ـت َگ ْلبِــي َوذ ْر َجـ ْـر ِح ال َگ ُلـ ْ

گ جرحــه ابدَ معـ ِ
ـني
ـة ا ْل ِعـ ْ
َو َن ِّگ ـُ ُف ـو ْ َ ْ َ ْ ْ َ

ـني ِخيْـدَ ْر
اح ِس ْ
اب ُا ُخو َيـه ْ
ـو ْ
اص َ
َب ْل ِچي ْ

فلام أغمي عىل اإلمام × ،حتري القوم ماذا يفعلون؟
َ
الرجل غيور ،اهجموا عىل خميمه فإن كان
فقال هلم عمر بن سعد لعنه اهلل :إن
فيه قوة هنض ،وإن مل ينهض نزلتم إليه وأرحتموه.
هجم اجليش عىل خميم احلسني ،فخرجت زينب وباقي النساء وه َّن ينادين:
واحسيناه ،ابن أمي يا حسني نور عيني يا حسني ،ملا سمع اإلما ُم صوت زينب
أفاق من إغامء ته ،أراد القيام فكبا ،قام مرة أخرى فوقع عىل وجهه .ونادى أخيه
زينب عودي إىل اخليام ال طاقة يل عىل النهوض.
فلمـا علم ابن سعد بأن ال طاقة له عىل النهوض نادى وحيكم انزلوا إليه
( )1النصاريات الكربى.23 :
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وأرحيوه.
ِش ٍ
فجاء ُز ْر َع ُة ْب ُن َ ِ
يك لعنه اهلل واإلمام عىل الرمضاء ،فرضب إما َمنا عىل رأسه،
وجاء سنان ابن أنس لعنه اهلل وطعنه ُبر ٍ
شمر بن ذي
مح يف ظهره ،ونزل إليه ُ
در
ثم جلس عىل صدره( ،هذا ص ٌ
اجلوشن لعنه اهلل فتقدَّ م ورفس إما َمنا برجلهَّ ،
لطاملا ق َّب َله رسول اهلل واحتضنته فاطم ُة الزهراء) تربع عىل صدره ،وقبض عىل
وهم بقتله ،فتبسم احلسني × وقال له :أتقتلني وال تعلم من أنا؟ فقال:
حليته َّ
أعرفك َّ
حممدٌ
حق املعرفة ،أ ُّمك فاطمة الزهراء ،وأبوك عيل املرتىض ،وجدُّ ك َّ
العيل األعىل ،أقتلك وال أبايل ،فرضبه بسيفه اثنتا عرشة
املصطفى ،وخصمك
ُّ
بة ،ثم ح َّز رأسه الرشيف .أي وا إماماه وا سيداه وا ذبيحاه وا عطشاناه وا
حسيناه.
َان َضج ِ
َان ِم ْن َأ ْم ِر ا ْلـ ُح َس ْ ِ
ني × َما ك َ
َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ × َلـ َّمـا ك َ
ت
َّ
ِ
ني ص ِفي َك وابن بِن ِ
ْت نَبِ ِّي َك َق َال
ا ْلـ َم َال ِئ َك ُة إِ َىل ا ِ
هلل بِا ْل ُبكَاء َو َقا َل ْت َيا َر ِّب َه َذا ا ْلـ ُح َس ْ ُ َ ُّ َ ْ ُ
هلل ظِ َّل ا ْل َق ِائ ِم × َو َق َال ِ َاه َذا َأ ْنت َِق ُم ِهل َ َذا.
َف َأ َقا َم ا ُ
ولسان حال العقيلة تگله:
نصاري :
ــيل ُ
ــب َخ ِّ
ــني َســا َعه
اح ِس ْ
اخو َيــه ْ
َخي ِاي ْ

ـــوت َبا َعــــه
َأ َغ ِّم ْضــــ َله َو ِمــــدْ ل ِ ْل ُمـ ْ

( )1النصاريات الكربى 26 :ـ .28
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ِ
ــــوه ا ْط َبا َعــــه
ــــام َم ْة احل ْل َ
َم ُهــــو َش َّ

ــيل ابـــراح رو ِح اح ِسـ ْ ِ
ِ
ــر
د َخ ِّ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ــني ت ْظ َهـ ْ

َلـــــمن َشــــافِتَه صــــ ْف َگ ْت بِـ ِ
ـــد ْ َهيا
ُ
َّ ْ

او َشــــ َّگ ْت ُثواهــــا ِويـ ِ
ـــيل َعلِ ْي َهــــا
ْ
ْ
ْ َْ

َمـــا تِـــن َْال ْم ِمـــ ْن َشـــا َف ْت ِول ِ َيهـــا

ِ
بــالرب
لــوح
اســه ا ْي
ْ
َْ
الــر ُم ْح َر َ
ُفــوگ ُّ

اس َح ِام ْينَـــــه ْاول ِينَـــــه
َي َشـــــ َّي ْال َر ْ

َر ِّيــــض َخـ ِّ
اســــكِ ْينَه
ـــيل ات َْو ِّد َعــــ ْه ْ

لِـ ْ
ـني َســا ِچ ْت َع ـ ْن ِونِينَــه؟
اح ِسـ ْ
ـيش ْ

ِ
ِ
ـــب ُيـــو َج ْر َحـــه ِ َ
ختـــدَّ ْر؟
گـــ ِّيل ت َع ْ

ِ
وحــــــه
اســــــه َال ت ُل َ
َي َشــــــ َّي ْال َر َ

وس ُر ْحمَــه
الــر ْ
ْاو َهــ ِّب ُْ َعــ ْن َب َگا َيــا ُّ

يـح ِ
ـوت ِر ِ
اهلـوى ا ْب ُج ْر َحـه
َأ َخاف ا ْي ُف ْ

ـــوا َبه َعلِيــــ ْه ا ْي ُگــــو ْم ِي ْســــ َع ْر
ِو ْصـ َ

أبوذية:
اصـــوابك يســـعر ابگلبـــي ونـــاراك

ِ
اهنــدَ م حيســني كِــل حــييل ونــاراك

الشــمر گاعــد عــىل صــدرك ونــا راك

اوحمَّـــد خ َّلصـــك يـــابن الزچيـــه

أبوذية:
الگلب شـاجر عـىل ابـن امـي وداوي

تضعضـــع ِ
واهنـــدَ م صـــربي وداوي

ال جمــــروح حتَّــــى اگ ِعــــد وداوي

وال غايــــب وگــــول ايعــــود ليــــه
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دعاء لكل من ساهم
ِ
مصيبة إمامنا ،اللهم منا ما يليق
اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،اللهم آجرنا يف
ٍ
ٍ
ٍ
يليق بك من كر ٍم وقدرة ،فأعطنا من
وعجز
نقص
بنا من
وضعف ،ومنك ما ُ
ِ
كرمك وتق َّبل نقصنا وعجزنا وتقصرينا يا رب العاملني.
اللهم اجعلنا يف ِ
مجلة أنصار احلسني ،اللهم اجعلنا مع احلسني يوم القيامة،
اللهم ال تفرق بيننا وبينهم أبد ًا يا أرحم الرامحني ،اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا
آمنا يف أوطاننا ،ال تسلُ علينا من ال خيا ُفك وال يرمحنا.
عمل املؤسسني ِ
تقبل اللهم َ
بخري قبولك ،أسالف األِة من املؤسسني احلاج
فالن [وذكر اسمه] اللهم أرسل إليه من هذا املجلس َروح ًا ورحيان ًا ،الوالد تغمده
اهلل برمحته وبقية األِة وكذلك موتى احلا

ين واملستمعني اللهم تغمدهم مجيع ًا

برمحتك وأسكنهم فسيج جنتك ،وأوصل هلم من هذا املجلس ثواب ًا وأجر ًا يا
أرحم الرامحني.
البد أن نتقدَّ م أيض ًا بالشكر إىل مجيع من حرض وواسى ،بالتايل هذا املجلس
كان جملس ًا طيب ًا بحضور هؤالء اإلخوة املؤمنني الذين داوموا جزاهم اهلل خري ًا
وشكر اهلل سعيهم.
وأيض ًا نتقدم بالشكر إىل إدارة هذه احلسينية التي أدارت املأتم.
وبالشكر اجلزيل أيض ًا إىل اإلخوة الذي أِشفوا عىل جهة األنرتنت ،وأوصلوا
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مآتم احلسني إىل شبابنا وإخواننا وطالبنا يف أمريكا ويف بقية األماكن ،حيث كان
املأتم يبث يومي ًا وكان إخواننا يستمعون إليه يف نفس الوقت ،فجزاهم اهلل خري ًا.
كام ونتقدم بالشكر اجلزيل إىل جلنة منرب أهل البيت أيض ًا ،حيث كان هلم
نشاطات طيبة ،شكر اهلل سعيهم.
ونتقدم أيض ًا بالشكر اجلزيل إىل الذين يوصلون صوت املنطقة ومنرب املنطقة
عرب الفضائيات إىل كل مكان ،فشكر اهلل سعيهم ووفقهم إىل كل خري ،ونسأل اهلل
سبحانه وتعاىل أن يعيدنا وإياكم عىل مثل هذه املناسبات يف خري وعافية ،وأن ُتقبل
أعاملنا بحق الصالة عىل ٍ
حممد وآل حممد .

( )1هذا الدعاء نموذج للتذكري بااللتفات إىل كل من يساهم يف املجلس من قريب أو بعيد.
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