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أيها الناس محاضرة في اليوم العاشر عنوانها 

 نموذجإليكم لا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ِعبرة وَعبرة

 .اهلدى وسفينة النجاة إن احلسني مصباح  ’: قال سيُدنا رسول اهلل 

بالرغم من أنَّ اليوم هو يوم املصيبة الكربى والفاجعة العظمى، وأنَّ شجى 

املصيبة وأسى الفاجعة خييُِّم عىل النُّفوس ويعيُش يف القلوِب وَيظهُر يف العيوِن 

 ةِ دموعًا، إال أنه ينبغي أيضًا أن ننطلَق إىل جانب الِعربِة بعد الَعرَبِة، وجانَب الِعظ

 بعد املأساة.

 دماء الحسين أبلغ عظة

 ، لقد قال×وأيُّ عظٍة أبلُغ من عظِة احلسني، وأيُّ واعٍظ أفصُح من احلسني 

اُظ واخلطباُء أن احلسني من خالل دمائه الزكيَِّة كلَّ ما يستطيُع الوُ  ، ولقد يقولوهعَّ

 فاظ واجلمل.لبرهن بموقفه عىل حقائَق يعرُس عىل املتكلِّمني أن يصلوا إليها باأل
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 لم يمتالحسين )ع( إن 

لقد قال احلسني إذا كان هلذا اإلنساِن عمٌر حمدوٌد من حيث الزمان، ال يلبث أْن 

يقضيه بعَد فرتٍة من الزمان، فإنك ميٌت وإهنم ميتون، لكن عمَر اخللود والتأثري، 

ه الزمان وال يقيِّ و  .ه املكان أبداً دُ ُعمَر املعنى يبقى ثابتًا ال حيدُّ

ه رسول اهلل  احلسني لو مل يقتل يف كربالء، ترى كم كان يعيش؟ يعيش كجدِّ

ثالثًا وستون سنة أو كأبيه املرتىض قريبًا من ذلك، أو كأخيه احلسن سالم ’ 

اهلل عليه، سنوات وإذا به أيضًا يذهب من هذا العاَلـم، وهذا احلال بالنسبة إىل كل 

ةً  حمدودًة من الزمان، طالت أو قُُصْت  إنسان، سوف يبقى عىل هذه األرض مدَّ

ن لَِبَشر  َجَعْلنَا َوَمالكنه ليس بخالٍد أبدًا،  ْلَد ـالْ  َقْبلَِك  مِّ ت   َأَفإِن خ  م   مِّ  َفه 

ونَ ـالْ  ل  كال  َخالِد  م َمْوِت ـالْ  َذائَِقة   َنْفسر  ك  ِّ  َوَنْبل وك   إَِلْينَاوَ  فِْتنَة   َخْيِ ـَوالْ  بِالش 

و ْرَجع  ُلها هذا اإلنساُن بموقِفِه نَ ت  ا بقاُء الِقَيم التي يفصِّ ، أما ُعْمُر املعنى وأمَّ

ها زمٌن وال حَي  ا تبقى ال حيدُّ ُُ اها مكاٌن وال تعرتُف باملسافاِت أبدًا.ودِمِه، فإهنَّ  ي

اليوم ُيبعدنا عنه أكثر من ثالثَة عرَش قرنًا من الزمان، ولكنك ال  × احلسني

فها، وحيييها بعد أْن ماتْت ويبعثتزال تراه حيَّ  كها ويثقِّ ُر يف اجلموِع وحيرِّ  ًا باقيًا يؤثِّ

ِة والكرامة واإلباء.  فيها شعوَر العزَّ

                                                           

 .43األنبياء: ( 1)

 .43األنبياء: ( 2)
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ر  هل رأيَت أحدًا عىل ُبعِد ثالثَة عرَش قرنًا من الزماِن، يستطيُع أن يؤثِّر كام يؤثِّ

َه هذا اإل×احلسني  ك اجلموع، وأن يوجِّ نسان لكي ينفَق ، ويستطيع أن حيرِّ

ُك ذلك الشابَّ لكي يرتَك عمَله حتَّى  خالَص مالِه من أجِل قضية احلسني، وحيرِّ

يأيت يف جملس احلسني، وذاك الكبري يعطِّل أعامَله وقضاياه حتَّى جيلس مستمعًا إىل 

ُر اها ويتفاعُل  رًة ها، وتبقى آثاُرها ممعقضية حدثت قبل ذلك الزمان، فيتأثَّ فيه ؤثِّ

 سنٍة أخرى. إىل

 تأثير املجالس تراكمي

 ،املواكب والعزاَء واملجالَس، ال تؤثِّر يف النفوس، كالاملآتم وال تظنُّوا أنَّ هذه 

يٌّ مباِِشٌ تغيرييٌّ يف نفس الوقت، ولكن  ، ليس هلا تأثرٌي حدِّ هي ذاُت تأثرٍي تراكميٍّ

 تأثريها تأثري تراكمي.

قادير، بمقداٍر من امل من دون أن تشعر أثريف هذه السنة أنت تتأثر من دون أن تت

، ونفسك تتأثر، وفكرك يتغريَّ تغريًا يف كلِّ هذه املستويات، وأنت ال قلبك يتأثر

تشعر به، ويف السنة األخرى حيصل تغرٌي جديد وإضافٌة جديدة، ترتاكُم التغريات 

 بعد اً عىل قلبك ويف نفسك ويف ثقافتك، عىل مدى السنوات سنًة بعد سنًة، وشهر

 شهر، فإذا بَك بعد فرتٍة من الزماِن أصبحَت حسيني النفس والفكر والثقافة.

 الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة في كل ش يء

هل رأيَت مؤثرًا يؤثُر يف أحٍد وهو ميٌِّت بحسب الظاهر، وهو جديل ورصيع؟ 
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ه الذي قال: × مل نر أحدًا يف مثل تأثري احلسني  صباح  م إن احلسنيوصدق جدُّ

، اهلدى يف كلِّ القضايا، يف داخل النفس، ويف السياسة ويف اهلدى وسفينة النجاة

األخالق ويف االجتامع ويف الثقافة، حتتاج فيها إىل مصباٍح وإىل إضاءة، ولن جتد 

كاحلسني سالم اهلل عليه مصباحًا، ويف تالطم هذه البحار، بحار األهواء 

اهلل  ينًة منجية هي سفينة النجاة احلسينية صلواتوالظلامت الفكرية سوَف جتُد سف

 وسالمه عىل صاحبها.

 احلسني فاتٌح واحلسني منتٌُص واحلسني باٍق ويف ذلك عظة.

 ولن يكون إال ما يريد أرادوا وأراد هللا ولم يكن إال ما أراد

نَي ل األيام، وقالت ليزيد ولكل اليزيديبلقد رأت زينب سالم اهلل عليها مستق

ْهَدك َوَناِصْب  َسْعَيَك  َواْسعَ  َكْيَدكَ  َفكِْد  غيت:الطوا ر القرب إن ، ج  دمِّ

ع أشالء احلسني، هم أرادوا هكذا، أرادوا أن يبقوا احلسني  × استطعت، وزِّ

وا جسده الرشيف بحوافر اخليل د ذلك لكي يتحطَّم ثم بع ؛أوالً بال رأس ثم يرضُّ

ُع هنا لكي تأيَت الوحوُش وال ؛ُيرتُك هكذا طيوُر اجلارحة فتأكُل من جسده ويتوزَّ

حتى  ،وهناك، فال يبقى له أثٌر وال يبقى له ذكٌر وينتهي احلسني بدنًا ورمزًا واسامً 

 .يستطيَع أولئك الطواغيت بأن يتمتَّعوا بدنياهم

ظٌة كربى من فاحلسني الذي يملُك كلَّ هذا التأثري هو باٍق وخالٌد وهذه عِ 

                                                           
 .183اللهوف عىل قتىل الطفوف ـ ترمجة فهري: ( 1)
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 نَّ ما كان هلل يبقى وينمو ويبارُك اهلل فيه.ظاِت الواقعة، أعِ 

؛ ألنَّ هذا كلُّه هلل إذا سعيت أن يكون عمُلك هلل، ومالك وجهدك وفكرك فاسعَ 

ر وينتهي بانتهاء أمده الزمني  .هو الذي يبقى وغريه يتبخَّ

 لن يجد العالم أنقى من راية الحسين

وع إصالح، أمل يقل نقدُمه لعامل املسلمني مرشوَع وحدة ومرش× احلسني 

احلسني جليش أمية: انسبوين من أنا، ألسُت أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيِّه؟ أليس 

 .محزة سيد الشهداء عمَّ أيب، أليس جعفر الطيار عمي

 ملاذا كان يقول هكذا؟ـ 

                                                           
مْ  َمايمكن االستشهاد هنا بقوله تعاىل:  (1)  يِِذينَ ال   َوَلنَْجِزَين   َباقر  اللِ  ِعنَد  َوَما َينَفد   ِعنَدك 

واْ  م َصََب  ر أمام خطبة 69: النحل َيْعَمل ونَ  َكان واْ  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَره  . كام يمكن أن تصدَّ

 َواْلَباقَِيات  ا يف املعنى كقوله تعاىل: وتبحث، ويؤتى يف ضمن البحث باآليات املرادفة هل

الِ   ، وما شااهه.69، وسورة مريم: 39سورة الكهف:  َثَوابا   َربَِّك  ِعنَد  َخْير  َحات  ـالص 

ب وِن  الوارد يف املصادر:( 2) وا َفاْنس  وا ث م   َأَنا َمنْ  َفاْنظ ر  مْ  إَِل  اْرِجع  ِسك  وافَ  َوَعاتِب وَها َأْنف   اْنظ ر 

مْ  َيْصل ح   ْل هَ  ْرَمتِي َواْنتَِهاك   َقتِْل  لَك  مْ  بِنِْت  اْبنَ  َأَلْست   ح  هِ عَ  َواْبنِ  َوِصيِّهِ  َواْبنَ  َنبِيِّك  لِ  مِّ  َوَأو 

ْؤِمننِيَ ـالْ  ِق ـالْ  م  َصدِّ ولِ  م  هِ  ِعنْدِ  ِمنْ  بِهِ  َجاءَ  بَِم  اللِ لَِرس  َزة   َأَوَليَْس  َربِّ َهَداءِ  َسيِّد   ََحْ  يَعمِّ  الش 

ي بِِجنَاَحنْيِ  َجن ةِ ـالْ  ِف  الط ي ار   َجْعَفرر  َأَوَلْيَس  ْ  َعمِّ مْ  َأَوَل ول   َقاَل  َما َيبْل ْغك   أِِلَِخيوَ  ِل  اللِ َرس 

. كام ورد ذلك يف مصادر متعددة منها: اإلرشاد يف معرفة َجن ةـالْ  َأْهلِ  َشَباِب  َسيَِّدا َهيَِذانِ 

 .66: 2حجج اهلل عىل العباد 
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ن ولمكون حموراً يلتف حوله املسألكي يقول هلؤالء: أنني يف موقعي ينبغي أن ـ 

قطة اشرتاك، وأنا نقطٌة ال ينبغي أن خيتلف عنها أحد، ال هذه الطائفة أنا نفمجيعًا، 

وال تلك الطائفة، فإنني أنا ابن رسول اهلل، أنا ابن مؤسس هذه الدولة وهذه 

ٌح ألْن أكوَن حموٌر يلتفُّ حويل مجيُع  الديانة، وهذه الدعوة، ولذلك فإنني مرشَّ

 .الناس

ينادي باإلصالح ويريده، اإلصالح يف  يف هذا الزمان العامل اإلسالمي كلُّه

 الوضع االجتامعي.يف السياسة ويف الثقافة الدينية و

إصالح أنقى وأصفى وأوىل باالتباع من راية  لن جيد العامل اإلسالمي رايةَ 

إنام هنا للتحديد  ،الذي يقول: إنام خرجت لطلب اإلصالح× احلسني 

 اإلصالح.  غرَض أيُّ غرٍض عندي إال وللقُص، يعني ال يوجدُ 

غباً يف القتال ومل أكن راغباً وال مبادرًا اعاً مع يزيد فأنا مل أكن راضُت رِص وإذا ُخ 

                                                           
ألخيه حممد بن احلنفية رضوان اهلل عليه، حيث قال × كام جاء يف وصية اإلمام احلسني ( 1)

ْ  َوَأنِّ يف ضمنها:  ْج  َل ْفِسدا   َوَل  َبطِرا   َوَل  َأِِشا   َأْخر  َم  ،َظاِلِا   َوَل  م   لَِطَلِب  َخَرْجت   َوإِن 

ْصََلِح  ةِ  ِف  اْْلِ ي أ م  رَ  َأنْ  أ ِريد   ،’ َجدِّ وِف ـلْ بِا آم  نَْكرِ ـالْ  َعنِ  َوَأْْنَى َمْعر   بِِسَيةِ  َوَأِسيَ  م 

ي  َرد   َوَمنْ  ،قِّ َح ـبِالْ  َأْوَل  َفالل  َحقِّ ـالْ  بَِقب ولِ  َقبَِلنِي َفَمنْ  ،× َطالِبر  َأِب  ْبنِ  َعِلِّ  َوَأِب  َجدِّ

وَ  َحقِّ ـبِالْ  اْلَقْومِ  َوَبنْيَ  َبيْنِي الل   َيْقِضَ  َحت ى َأْصَِب   َهيَِذا َعَل   . ]وردت حاكِِمنيـالْ  َخْي   َوه 

[، ومن مصادر 80، ويوسف: 106، ويونس: 86اآلية يف ثالث سور، األعراف: 

 .440ـ   426:  33 (بريوت ـ ط) األنوار بحارالوصية: 
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 يف املواجهة.

فإنه مل يبدأ باملواجهة حتى مع كفار قريش، ’ وهكذا كان حاُل رسول اهلل 

روهنم، ه ويرشد ويدعو، وكانوا يف املقابل حياربون ويؤذون أتباعه وهيجِّ  كان يوجِّ

إىل املدينة ذهبوا خلفه لكي يقاتلوه يف مكاٍن بعيٍد، ’ حتى إذا ذهب رسول اهلل 

ًا من مواجهتهم.  آنئٍذ مل جيد ُبدَّ

 إني أكره أن أبدأهم بقتال

ه  ه، فكان شعار جدِّ احلسني سار عىل نفس املنهج، شعاُره كام كان شعار جدِّ

يع ألن عندنا سالحًا ونستطعندما يقول له بعُض املسلمني: هال ندافُع عن أنفِسنا 

 أن نقاوم، قال: مل أؤمر بقتال.

مْ  َأنْ  َأْكَره   إِنِّ  يكرُر هذا الشعار، فيقول:× واحلسني   .بِِقَتال َأْبَدَأه 

احلسني كان بإمكانه يف املدينِة أن يقوَم بمواجهٍة عسكريٍة وأن حيتلَّ مثاًل قُص 

َب مل يكِن املبادر للقتال، وال الراغ× ه قاتل الوليد بن عتبة، لكناإلمارة، وأن ي

يف املشكلة، وإنام كان يريد اإلصالح، خرج من املدينة لعله يتيرس له أن يغري وضع 

األمة بطريقٍة أخرى، الطرف اآلخر كان يريد القتال عىل كلِّ حال، أرسل مقاتلني 

لك ذ ، فخرج ]بأيب هو وأمي[ من×إىل داخل احلرم املكي لكي يقتلوا احلسني 

                                                           
 .236: 16، عوامل العلوم واملعارف 3: 33بحار األنوار ( 1)
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 املكان مل يكن خوفًا وال جبنًا، فإنَّ هذا نفس أبيه بني جنبيه.

 والفضل ما شهدت به لاعداء

، هذا أمري املؤمنني يُت عنهارجٌل يقول: لو اجتمعِت العرب عىل قتايل ملا ولَّ 

، واملكثور وهذا ابنه يقول فيه بعض من حرض: فواهلل ما رأيت مكثورًا قُ× 

ُ واجليش قد دار عليه ،الكثرةبه  أحاطتهو من   ،من كل جانب واحد يف الوس

حمارص من كل اجلهات، لو أراد أن يقاتل الذي أمامه فالذي خلفه يستطيع أن 

 َجْأشا   ْرَبطَ أَ  ... َقط   َمْكث ورا   َرَأْيت   َمايقتله، والذي عىل جانبيه يستطيع أن يرميه، 

 .ن احلسني بن عيلـ قلبًا ـ  مَجنَانا   َأْمَض  َوَل 

هل خياف املوت!، إنام خياف أن هتتك حرمة الكعبة، خياف أن تلقى األمة يف 

، هِ ياتِ ح يف إصالحها إىل آخر حلظاِت  هُ ستنفذ وسائلَ معركٍة يف بداية األمر مع أنه مل يَ 

                                                           
، 318. هنج البالغة: َعنَْها َول ْيت َِلَا قَِتاِل  َعَل  اْلَعَرب   َتظَاَهَرِت  َلوْ  َواللِالعبارة هكذا: ( 1)

 يف كتابه الذي أنكر فيه عىل عامله عىل البُصة عثامن ابن حنيف يف قبوله لوليمة هناك.

اختلفت كتب السرية يف حتديد القائل هلذا القول ولكنهم ذكروا هذه العبارة بالقسم أو ( 2)

تَِل  َقْد  َقط   َمْكث ورا   َرَأْيت   َما َفَواللِي كام يف إرشاد املفيد +: بدوهنا، وه ه   ق  ْلد   َبْيتِهِ  ْهل  َوأَ  و 

ه    .111: 2اإلرشاد  .ِمنْه َجنَانا   َأْمَض  َوَل  َجأْشا   َأْرَبطَ  َوَأْصَحاب 

 وفرس باملغلوب وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه.( 4)

 شاد فراجع.تقدمت عبارة اإلر( 3)
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ِمه فيهم، وكال هِ م وخطابتِ هِ إىل مثل صبيحة هذا اليوم، عندما بدأ يوَمه بموعظتِ 

هم إىل الفرتة ا وغرورها وخداعها، وحماولة إيقاظمن الدني مرهمعهم وحتذي

األخرية، إىل أن ُأغلقت كلُّ الطرق، وجاء عمُر بن سعد ورمى سهاًم وبدأ القتال، 

عىل أثر ذلك قال احلسني: قوموا إىل املوت الذي البد منه فهذه  ،فجاءت السهام

 .رُسُل القوم إليكم

 يم ولاخالق في النفوسالحسين )ع( أراد أن يحيي الق

ه رصاعَ × احلسني  يقول هلؤالء الذين فهو ه إىل جهة القَيم واألخالق، يوجِّ

ال يشكل حاًل قتال ال أُ دْ بَ يتصارعون يف كلِّ بالد املسلمني ال تتسابقوا إىل القتال، فَ 

 .، القتال هو آخر املطافللمشكلة

يف العراق وال يف  ولو فهم املسلمون هذا املعنى ملا وجدنا هذه املشكلةَ 

خر يشء ن القتال آوال يف سائر األماكن األخرى، ليكأفغانستان وال يف فلسطني 

ه الناَس   .إىل هذا املعنى بعد أن ُتستنفَذ الوسائُل كلُّها، ال أوَل يشء لكي يوجَّ

م، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوين يقول هلم: أن الُصاع أيضًا فيه أخالق وقيَ 

                                                           
اِوي َقاَل : 101ـ  100يف اللهوف: ( 1) مَ  :الر  َمر   َفَتَقد  َسنْيِ ـالْ  َعْسَكرِ  َنْحوَ  َفَرَمى َسْعدر  ْبن   ع   ح 

وا َوَقاَل  بَِسْهمر  × ل   َأنِّ  اأِْلَِميِ  ِعنَْد  ِل  اْشَهد  َهام   َوَأْقبََلِت  ،َرَمى َمنْ  َأو  َا اْلَقْومِ  ِمنَ  السِّ  َكَأْن 

وا :أِِلَْصَحابِهِ  × َفَقاَل  ،ْطر  اْلقَ  وم  م   ق   َهامَ السِّ  َهيِِذهِ  َفإِن   ،ِمنْه   َلب د   ال يِِذي َمْوِت ـالْ  إَِل  الل  َرَِحَك 

ل   س  مْ  اْلَقْومِ  ر   .إَِلْيك 
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ن ُجناح، إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا والنساء ليس عليه

، ارجعوا إىل القيم اإلنسانية إذا مل تكن األحكام الرشعية أحرارًا يف دنياكم

تضبطكم وتقيد من حركتكم، ارجعوا إىل أخالقكم وإىل أصولكم وتارخيكم، 

ر، وأن يقتل األبرياترضَب النساُء وأن تقتلوانظروا هل يصح أن   ء ويفجَّ

 األطفال، ارجعوا إىل هذه القيم لو مل يكن لكم ديٌن أيضًا.

 ال تنحصر في زمن أو مكانحاجتنا إلى الحسين 

تزداد احلاجُة إليه يف كلِّ زمٍن وال سيام يف زماننا، ومن املؤسف  ×فاحلسني 

ُض لعطاء احلسني، من احلرمان هذا.  أنَّ فريقًا من أبناء األمة ال يتعرَّ

سني قُصًا وحكرًا عىل فئٍة من املسلمني واعترَب قسٌم آخر من جعل احل

املسلمني، أنَّ احلسني وقضيَته ال هتمهم من قريٍب وال من بعيد، فتمرُّ ذكراه وال 

 هذه األجهزة اإلعالمية!!! يفأثر 

                                                           
مْ  َفَصاَح ، قال:  120ـ  116يف اللهوف: ( 1) ْفَيانَ  َأِب  آلِ  ِشيَعةَ  َيا َوْيَلك  ْ  إِنْ  س  نْ  َل مْ  َيك   ِدينر  َلك 

نْت مْ  اف ونَ  َل  َوك  ون وا َمَعادَ ـالْ  ََتَ مْ  ِف  َأْحَرارا   َفك  ْنَياك  وا َهيِِذهِ  د  مْ  إَِل  َواْرِجع  نْت   نْ إِ  َأْحَسابِك   مْ ك 

وَن. َقاَل:  َربا  عَ  م  و إِنِّ  :َقاَل فَ  ؟َفاطَِمةَ  اْبنَ  َيا َتق ول   َماَلَعنَه  الل :  ِشْمرر  َفنَاَداه  َكَم َتْزع   :ل  َأق 

مْ  َقاتِل و أ َقاتِل ك  نَاحر  َعَلْيِهن   َليَْس  َوالنَِّساء   نِينَ َوت  وا ج  تَ  َفاْمنَع  مْ ع  مْ  اَتك  َغاَتك  ْم َوط  الَك  ه   نَ مِ  َوج 

ضِ  ْمت   َما َحَرِميـلِ  الت َعر  ،  مع اختالف 31:  33. ويف البحار عنه وعن غريه ...ا  َحي   د 

 يسري. 
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ِة شهٍر من الزمان، بينام سبُ  ٌد شغَل الناس يف مقتله عىل مدِّ لقد كان طاغيٌة جالَّ

ُيذكُر  ستشهد فال وابن بنت رسول اهلل، هذا الثائر اإلسالمي األول، يُ رسول اهلل

ض الناس لعطائه لفازوا وإال مُلامًا وبصورٍة ضئيلة، بينام   نجحوا.لو تعرَّ

نسأل اهلل أن جيعلنا يف مجلِة أنصار احلسني، وأن يكتبنا من أحباب احلسني، وأن 

 يشء قدير. حيرشنا معه ومع آبائه الطاهرين، إنه عىل كلِّ 

 جانب الَعبرة

كثريًا؛ فإنَّ املصيبَة تسيطر عىل النفوس وتتغلغل إىل داخل  ال نطيل احلديَث 

القلوب، كأنَّ يف قلبك مأمتًا، وكأنَّ يف عينِك َعربًة، وكأنَّ يف داخلَِك أسًى وشجى، 

ظ، فإنَّ هذا الوقت بالضبُ بعد صالة العُص، يعني  أطلقه هذا اليوم ال تتحفَّ

ايل الساعة الرابعة أو قريب منها احلسني سالم اهلل عليه، قد رُصع عىل حو

 الرمضاء.

ر بقلبك الواقعة، ارجع بنفسك إىل ذلك الزمان؛  ر بقلبِك كربالء، تصوَّ تصوَّ

ر احلدَث كام جرى حلظًة بلحظة حتى تصَل إىل هذا الوقت من النهار  لكي تتصوَّ

مت  خيتطف الرعب  ألواَْنا ه  تْ نَ متى عايَ ، عفرياً × احلسني  وجتدُ   .الك 

: األحداث التي جرت يف يوم عاشوراء كثرية ومتعددة، والكلامت أقول

واملواقف التي أطلقت يف تلك الساعات سواء اخلطب أو األشعار أو غريها، من 

                                                           
 املحقق.( 1)
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إمامنا احلسني وأصحابه وأهل بيته مهمة وعظيمة، فهي تشكل لنا دروسًا عالية 

نفسنا تربيًة يرضاها اهلل ويريدها لنا، فال ينبغي أن نغفل عنها املضامني، وتريب أ

ونتجاوزها وإن جتاوزناها يف قراءة اليوم العاِش من حمرم احلرام، فليكن ما نقرأه 

زًا للتعرف عىل باقي املواقف بدقة وتأمل   .حمفِّ

الحسين )ع( يعظ القوم ويحذرهم )بعض كالمه )ع( يوم 

 عاشوراء(

 :فقال طبٍة أماَم القومه بخُ بدأ احلسني يومَ 

ْنَيا َخَلَق  ال يِِذي للِ  َحْمد  ـالْ  َفة   َوَزَوالر  َفنَاءر  َدارَ  َفَجَعَلَها الد  َتََصِّ  ْعَد بَ  َحال   بَِأْهلَِها م 

ور  ـَفالْ  ،َحالر  ْته   َمنْ  َمْغر  ِقي   َغر  مْ  َفََل  ،َفَتنَْته   َمنْ  َوالش  ن ك  ر  ْنَيا َهيِِذهِ  َتغ  َا الد   ْقَطع  تَ  َفإِْن 

يِّب   إَِلْيَها َركِنَ  َمنْ  َرَجاءَ  َ مْ ، فِيَها َطِمعَ  َمنْ  َطَمعَ  َوَت   َقْد  َأْمرر  َعَل  اْجَتَمْعت مْ  َقدِ  َوَأَراك 

مْ  فِيهِ  اللَ َأْسَخْطت م   مْ  اْلَكِريمِ  بَِوْجِههِ  َوَأْعَرَض  َعَلْيك  مْ  َوَأَحل   َعنْك   مْ َبك  َوَجن   َنِقَمَته   بِك 

َته   ب   َفنِْعمَ  ،َرَْحَ نَا الر  ولِ بِال َوآَمنْت مْ  بِالط اَعةِ  َأْقَرْرت مْ  ؛َأْنت مْ  اْلَعبِيد   َوبِْئَس  َرب  س  در  ر  َم   ُم 

مْ  ث م   ’ تِهِ  إَِل  َزَحْفت مْ  إِن ك  ي  رِّ تِهِ  ذ  ونَ  َوِعْْتَ ِريد  مْ  ت  م  عَ  اْسَتْحَوذَ  َلَقدِ  ،َقْتَله   َلْيك 

يْ  مْ  َطان  الش  مْ  َفتَّبا   ،اْلَعظِيمِ  اللِ ِذْكرَ  َفَأْنَساك  ونَ  َوِلَِا َلك  ِريد  ا ت  ا للِِ إِن   ،راِجع ونَ  ْيهِ إِلَ  َوإِن 

                                                           
 . ومثله بقية املصادر.3: 33راجع البحار ( 1)

لكم مسؤولية. )منه حفظه اهلل(( 2)  يعني أنتم تقولون هكذا، وهذا حيمِّ
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َلءِ  وا َقْومر  َهؤ   ...الظ اِلنِِي لِْلَقْومِ  َفب ْعدا   إِيمِْنِمْ  َبْعَد  َكَفر 

ا ب وِن  َبْعد   َأم  وا َفاْنس  وا ث م   َناأَ  َمنْ  َفاْنظ ر  مْ  َراِجع  َسك  مْ  َأْنف  و ،َوَعاتِب وه   َهْل  اَفاْنظ ر 

مْ  َيْصل ح   ْرَمتِي َواْنتَِهاك   َقْتِل  َلك  مْ  اْبنَ  َأَلْست   ؟!ح  هِ عَ  َواْبنِ  َوِصيِّهِ  َواْبنَ  َنبِيِّك  لِ  مِّ  َوَأو 

ْؤِمنر  قر  م  َصدِّ ولِ  م  َزة   َأَوَلْيَس  ،هِ َربِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  بِهِ  َجاءَ  بَِم  ’ اللِ لَِرس  َهَد  َسيِّد   ََحْ  اءِ الش 

ي ي بَِجنَاَحنْيِ  َجن ةِ ـالْ  ِف  الط ي ار   َجْعَفرر  َأَوَلْيَس  ،َعمِّ مْ   َأَولَ  ،َعمِّ ْغك  ول  رَ  َقاَل  َما َيْبل   س 

 ؟َجن ةِ ـالْ  َأْهلِ  َشَباِب  َسيَِّدا َهيَِذانِ  َوأِِلَِخي ِل  ’ اللِ

وِن  َفإِنْ  ْقت م  ول   َم بِ  َصد  وَ  َأق  ْدت   َما َواللِ ، َحق  ـالْ  َوه  يِْذ  َكيِِذبا   َتَعم   اللَ  َأن   َعلِْمت   م 

وِن  َوإِنْ  ،َأْهَله   َعَلْيهِ  َيْمق ت   ْبت م  مْ  َفإِن   َكيِذ  وه   إِنْ  َمنْ  فِيك  مْ  َذلَِك  َعنْ  َسَأْلت م  ك   ،َأْخََبَ

ْدِري  ـالْ  َسِعيدر  َوَأَبا اأِْلَْنَصاِري   اللِ َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  اْسَأل وا  اِعِدي  الس   َسْعدر  ْبنَ  َوَسْهَل  خ 

مْ  ،َمالِكر  ْبنَ  َوَأَنَس  َأْرَقمَ  ْبنَ  َوَزْيَد  وك  َِْب  وا َأْن  مْ  خي  ولِ  ِمنْ  َمَقاَلةَ ـالْ  َهيِِذهِ  َسِمع   اللِ  َرس 

مْ  َحاِجزر  َهيَِذا ِف  َأَما َوأِِلَِخي ِل  ’ ْرَمتِي تَِهاكِ َوانْ ) َدِمي َسْفِك  َعنْ  َلك   .؟!(ح 

 :، فقالفأصبحوا ال يكلمونه

                                                           
 إشارة إىل أنه هنا تتمة يف املصدر مرتوكة يف الكالم.( 1)

ْرَمتِي َواْنتَِهاكِ ) (2) (، ليست يف البحار، وقد ذكرت يف كشف الغمة يف معرفة األئمة ^، ح 

 األحزان.ويف مثري 

 غري موجودة يف املصادر.( 4)

يف خطبٍة أخرى خاطب به × ، وهذا الكالم قاله 66ـ  66اللهوف عىل قتىل الطفوف: ( 3)
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ِعي   َوإِن   َأَل   ِعيِّ  اْبنَ  الد  ةِ  َبنْيَ  اْثنََتنْيِ  َبنْيَ  َرَكزَ  َقْد  الد  ل  ل ةِ  الس   ِمن ا َوَهْيَهاَت  َواليِذِّ

ل ة   ول ه   َلنَا َذلَِك  الل  َيْأَبى اليِذِّ ْؤِمن ونَ ـَوالْ  َوَرس  ورر وَ  م  ج  َرْت  َطاَبْت  ح   ةر ََحِي   َوأ ن وفر  َوَطه 

وسر  ْؤثِرَ  َأنْ  ِمنْ  َأبِي ةر  َون ف  َئامِ  َطاَعةَ  ن  يِِذهِ  َزاِحفر  َوإِنِّ  َأَل  اْلكَِرامِ  َمَصاِرعِ  َعَل  اللِّ  ِِبَ

ةِ  ْْسَ
ةِ  َمعَ  اأِْل   ...الن اِصِ  َوِخيِْذَلةِ  اْلَعَددِ  ِقل 

ــــونَ  َْنْــــِزمْ  َفــــإِنْ  ام   ِقــــْدما   َفَهز 

 

ــــــْب  َوإِنْ   ْغَل ــــــْي   ن  ــــــا َفَغ بِينَ َغل   م 

ــــْبنر  طِب نَــــا إِنْ  َوَمــــا   َوَلكِــــنْ  ج 

 

ـــــــا  ـــــــة   َمنَاَياَن ـــــــا َوَدْوَل  آَخِرينَ

ــ َمْوت  ْلـــا َمــا إَِذا   أ َنــاسر  َعــنْ  عَ َرف 

 

ـــــــه    ـــــــاَ   َكََلكَِل ـــــــا َأَن  بِآَخِرينَ

ـــــَأْفنَى  ـــــمْ  َف َواِت ] ْسواة َذلِك  [ َْسَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْوِمي  َق

 

ــــَم   ــــى َك ونَ  َأْفنَ ــــر  ــــا اْلق  لِينَ  اأِْلَو 

ـــوْ   ـــَد  َفَل ـــ َخَل ل وك  ـاْل ـــْدَنا إِذا   م   َخَل

 

ــــوْ    َبِقينَــــا إِذا   اْلكِــــَرام   َبِقــــيَ  َوَل

ــــْل   ــــاِمتنِيَ  َفق  ــــوا بِنَــــا لِلش   َأفِيق 

 

ــــَيْلَقى  ــــاِمت ونَ  َس ــــَم  الش  ــــا َك  َلِقينَ

 وا، لكن:قام غرُيه وخطب، قام زهري وقام ُبرير، وقام غرُيهم وخطب 

َقَســـِت القلـــوُب َوَلــــْم َتـِمــــْل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِهداَيةٍ   لِ

 

ـــيه  ـــوِب الَقاس ــــَهاتِيَك الُقل ـــًا لِ  َتبَّ

 

                                                           
 خصومه، بعد أن عبَّأ أصحابه للقتال.

( أي استالل السيوف، كام يف الصحاح واللسان وتاج العروس، وأضاف األخري السلة)( 1)

 أنه يكرس أيضًا.



 ~15 ~ 

 

 قوموا إلى املوت الذي البد منه

ُ العسكرين، نحو خميم و ملا فرغوا جاَء عمُر بن سعٍد وألقى سهاًم بعد أن توسَّ

ه ) احلسني وقال اشهدوا يل عند األمري، أين أوُل َمْن رمى بسهم، فرمى أصحاب 

 (سهامهم من أصابه إل   × احلسني أصحاب من أحد بقي فمكل هم بأمجعهم، 

 ،
ِ
هاُم والنباُل عىل خميَِّم احلسني، حتى وصل بعُض النباِل إىل ُأُزِر النساء فتتابعِت السِّ

داه، فقال احلسني   قوموا إىل×: فِصحَن وُأرعْبَن وناديَن وا رسول اهلل، وا حممَّ

 .وت الذي البد منهامل

ٍة، واشتبَك جيُش احلسنِي القليِل بذلَك اجليِش  اعرتك اجلميُع يف معركٍة قويَّ

                                                           
 .268×(: لـُمَجالِس وزينُة الـَمجالِس )مقتل احلسني تسليُة ا( 1)

اِوي َقاَل عبارة اللهوف: ( 2) مَ  الر  َمر   َفَتَقد  َسنْيِ ـالْ  َعْسَكرِ  َنْحوَ  َفَرَمى َسْعدر  ْبن   ع   َسْهمر بِ  × ح 

وا :َوَقاَل  ل   َأنِّ  اأِْلَِميِ  ِعنَْد  ِل  اْشَهد  َهام   َوَأْقَبَلِت  َرَمى َمنْ  َأو  َا اْلَقْومِ  ِمنَ  السِّ  اَل َفقَ  .اْلَقْطر   َكأَْن 

وا :أِِلَْصَحابِهِ  × وم  م   ق  د   ال يِِذي َمْوِت ـالْ  إَِل  الل  َرَِحَك  َهامَ  َهيِِذهِ  َفإِن   ِمنْه   َلب  ل   السِّ س   اْلَقْومِ  ر 

م  ، ترمجة السيد أمحد الفهري الزنجاين.101ـ  100، املصدر: إَِلْيك 
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ةُ ف، وثاَر الُغباُر، وعال القسطل ،اللِجِب  إال عن مخسنَي ام انجلِت الَغرَبَ

، واحلسنُي ينادي ويقول: ال حوَل وال قوَة إال باهلل ×رصيعًا من جيِش احلسنِي 

 عيلِّ العظيم.ال

م أنصار الحسين )ع(  وتقدَّ

لقد قتَل أصحاُب احلسنِي عددًا كبريًا من ذلك الطرف، ولكن لكثرهتم مل يكْن 

ُل نسبًة كبريًة، فباَن  ليظهَر فيهم، لكنَّ مخسني رصيعًا من جند احلسني كانت تشكِّ

 ×.النقص يف معسكر احلسني 

تَل بأمجعهم، فقُ  أْن تفانى األنصارُ  اآلخر، إىل تلوثمَّ بدأ يربز الواحُد منهم 

حبيُب بُن ُمظاهر، وُقتَِل زهرُي بُن القنِي، وُقتَِل مسلُم بن عوسجة، وُقتَِل بقيُة 

وا وظيفتهم.  األصحاِب، بعد أْن أدَّ

                                                           
ب: أي ذو اللََّجِب، واللََّجُب: الصوت واجلََلبُة، كام ذكرت كتُب اللغة، ويف العسكر اللَّجِ ( 1)

 وكأنه اختالط، مع والغلبة وتالصَّ : بالتحريك هو أنه كثر عنده الل َجب  النهاية: 

، باب الالم مع اجليم. فاخلالصة: يكون هذا التعبري كناية 242: 3املصدر  .اجللبة مقلوب

 عن كثرة اجليش.

 الصادب والَقْصَطل،. الساطِع الُغبار: كله والَقْسَطالن، والُقْسُطول والَقْسَطال الَقْسَطل (2)

 .336: 11. لسان العرب َأيضاً 

 الصحيح كام أثبته بالتحريك كام يف كتب اللغة.( 4)
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ــگِ  ــوا َح ــامْ  گِّ َض ــيُهْم دوِن اخلْي  الَعلِ

 

ــامْ   ــنْي تِنَْض ــَواِت اْحِس ــوا َخ  َواَل َخلَّ

ــلَ   ـــَهامْ ـَمـــا َطــاَحوا تَِف  اَيْض ِمــنُْهم اْل

 

ــرْ   ــْن َخ ــنَِّجْم ِم ــَوا ال ــْل َمْه ــاَوْوا ِمثِ  هِتَ

ـــــه  ـــــاَده تَِثنَّ ُمح ُبفَّ ـــــرُّ ـــــَذا ال  َه

 

ـــــه  ـــــاْب َرنَّ ـــــه لِلنِّشَّ ـــــَذا بِي  اْوَه

ـــنَّه  َض ـــْدره رْ َ ـــْل َص ـــَذا اخِلي  اْوَه

 

رْ    اْوَهــــَذا اْوَذاْك بِاهِلنْــــدي ُمــــَوذَّ

 

 مامهمإعن  ايحامو لن يالهاشميوجاء دور 

ال  شديدا  فقاتل قت)ثمَّ إنَّ اهلاشمينَي قْد برزوا بعد األنصار، فربَز عيلٌّ األكرب، 

ة يشتكي ما أصابه من شد× وقتل منهم مجعا  كثيا  ثم رجع إل أبيه احلسني 

ه احلسني  وبشه بشبةر ْسعان ما يناهلا من يد جده رسول  العطش واجلهد، فصَب 

ةَ  ال وقاتل قتال اأِلبطال، فرماه، فرجع إل القت’الل  نِْقيِذ  بن  مر  ي  لعنه العبد م 

قو اجلواد ، فحَملهُ (الل بسهمر فَصعه  هإىل عسكِر األعداء، فانثالوا عليه حتى مزَّ

إْربًا إْربًا ـ أي وا علياه ـ.

َسنْي  ـالْ  َفَجاءَ  ه   َوَوَضعَ  َعَلْيهِ  َوَقَف  َحت ى × ح  هِ  َعَل  َخد   ْوما  قَ  الل  َقَتَل  َقاَل وَ  َخدِّ

مْ  َما َقَتل وكَ  ْرَمةِ  اْنتَِهاكِ  َوَعَل  اللِ َعَل  َأْجَرَأه  ولِ  ح  س  ْنَيا َعَل  الر   .ء  اْلَعَفا َبْعَدكَ  الد 

                                                           
 ، ترمجة الفهري. 114هذا املعنى استفدته مما ذكر يف اللهوف: ( 1)

 .113املصدر السابق: ( 2)
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 .نواوبرَز بعده آُل عقيل، فتفا

 .وبرز أبناُء احلسن فُقتِلوا

 العباس )ع( يطلب املاء لألطفال فيغدرون به

طفال إىل األ املاءَ   املرشعِة ليحمَل جاَء إىلويبْق إال أبو الفضِل العباس، مل و

 ...، فلجأوا إىل الغدر واخلديعةتمكنواأرادوا منعه فلم يوالعيال، ف

أريق ووجاءته سهامهم كاملطر فأصابوا اها القربة،  ره،انَه ويسيفقطعوا يم

ه اليمنى عينسهٌم أصاب و ،ماؤها، وجاءه سهم فأصاب صدره الرشيف

 .فخر رصيعاً  بعموٍد من حديٍد عىل رأسه رجل من بني متيم  بهُ وفأطفأها، 

 .أبا عبد اهلل أدركني يا أخي نادى بأعىل صوته: عليك مني السالمُ ف

                                                           
ه   اللِ  َصَلَوات   َبْيتِهِ  َأْهل   َجَعَل  ث م    اللهوف:يف( 1) ج   َعَلْيِهمْ  َوَسََلم  ل   خَيْر  ج  مْ  الر   َبْعَد  ِمنْه 

لِ  ج  مْ  اْلَقْوم   َقَتَل  َحت ى ،الر  َسنْي  ـالْ  َفَصاَح  مَجَاَعة   ِمنْه   َبنِي ايَ  َصَْبا   :َحالِ ـالْ  تِْلَك  ِف  × ح 

وَمتِي م   .113، املصدر: َأَبدا   اْليَْومِ  َهيَِذا َبْعَد  َهَوانا   َرَأْيت مْ  َل  َفَواللِ ،َبْيتِي ْهَل أَ  َيا َصَْبا   ،ع 

، ثم ×يف اللهوف: يذكر بعد مقتل مجلة من أهل بيته خروَج القاسم بن اإلمام احلسن ( 2)

إىل  ×، ثم مقتل الطفل الرضيع سالم اهلل عليه، ثم خروج احلسني ×استغاثة احلسني 

م قبل مقتل أخيه العباس صلوات اهلل عليه وإصابته بسهم يف حنكه الرشيف، ثم القو

القوم  ×باختصار، ثم دعوة إمامنا × حيلولة األعداء بينه وبني أخيه ومقتل العباس 

 ، وما جرى بعد املُصع.×إىل الرِباز، وبقية مُصعه 
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 آلان انكسر ظهري 

مقطوع اليدين مرضوض اجلبني،  بتلك احلالة: رآهو، ×حلسني ا أتاهف

يب  َت تي وشمِ يلَ حِ  ْت لَّ ظهري وقَ  رَس انك اآلنَ فنادى: والسهم نابت يف العني، 

ي  .عدوِّ

ــعَ تِ  ــنَّ ــگُ لْ للعَ  مْ يَ اخِلــ نِ ه اْم  نْي ِســي اْح ِم

 

 ْت ِعـــگَ ه اوْ وَيـــُخ  وْت ُصـــابْ  يْح ِصـــيْ ا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وِ   ؟ي

 

 نيْ ِعــه الْ وَ ا ِضــ َيــيِب رْ دَ  وْف ا ُشــَمــ دْ َعــبَ 

 

 مْ َلــظْ أَ  ينِــيْ عِ ه ابْ لَّــكِ  ونْ ُكــه الْ وَيــخَيُ  

ر دَ ْگـــاَل ي اوْ رِ ْهـــظَ  رْ ـَســـكِ ه انَ وَيـــخَيُ  

 ومْ ُگــــــــــــــــــــــــــــــــــآ

 

 ومْ مُ هْ ـلـِـ لِّ كِــالْ  هْ وَيــخَيُ  زْ َكــرْ مَ  ْت رِصِ اوْ  

 ومْ ُگــالْ  كِ دَ ْعــ بَ يِن وْ دُ وحِ تُ ه اْســوَيــخَيُ  

 

ــــ وَ اَل وَ   ــــه بَ لَ عَ  دْ اِح ــــيَّ ــــنْ يِ  دْ َع  رْ َغ

ــخَيُ   ــه ابْ وَي ــَي ــ رِتْ ا كِ ــازْ  نْ اَح َط  ؟كْ ودَ ُن

 

ــوْ خَيُ   ــعَ ه الْ َي ــيْ وِ  مْ َل ــنْ ه اوْ نَ ــ ي  ؟وَدكْ ُج

 ؟كْ دَ وْ ُعــيِ  مْ  َهــايِن َمــزَ  ْل اِضــو فَ ُبــيَ  

 

ــاوْ   ــيِل مْ َش ــ تِ يِل  اْل ــْك بِ  ْت تَّ َش ــيِ  ي  ؟مِ تَ ْل

                                                            
اَمَتةُ ، و80: 4جواهر القاموس . تاج العروس من ًى مْعنو وْزناً  كَفِرَح  :الَعُدوُّ  َشِمَت  (1) : الشَّ

يَّةٍ  الَعُدوِّ  َفَرُح 
، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 236: 9بُِمَعاِديِه. كتاب العني  َتنِْزُل  بَِبلِ

2 :366. 

هذه خالصات يذكرها جناب الشيخ ألجل الدخول يف املُصع الرشيف وعدم التطويل ( 2)

يبتهم سالم اهلل عليهم ذكرت بتاممها يف األيام عىل املستمع، ألنه  من املفرتض أن مص

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.
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ع الع ِ
 ةلائالحسين )ع( يود 

مصارَع فتيانِِه وأحبتِِه عزَم عىل لقاء القوِم بُمهَجتِِه، × وملا رأي احلسني 

َة الطاهرِة الرسوِل؟ هْل ِمْن نارٍص ينُُص ذُ  فجعَل ينادي: هْل من راحٍم يرحُم آَل  ريَّ

 أما ِمْن ذاٍب يذبُّ عنَّا؟ أما من معنٍي يعيننا؟ البتوِل؟

يا أمَّ ُكْلُثوٍم عليكنَّ  )يا زينب( ثمَّ التفَت إىل اخليام فنادى: يا سكينُة يا فاطمةُ 

منِّي السالُم، فهذا آخر االجتامُع، وقد َقُرَب منكنَّ االفتجاُع، َفَعَلْت أصواهُتنَّ 

 
ِ
  .راَق الفِ  راَق ، الفِ داعَ الوَ  داعَ ، وِصحَن: الوَ والعويل بالبكاء

 :نعي نصاري

ـــوَمنْ  ـــْش ُي ـــِن الَعَط ـــْه اْم  َرْد ِواْعَياَل

 

ــوْت لِلتُّ   ــاِح اْبُص ــْع اْوَص ــوِدي  ْوَمنُگ

ِب ال  ِِ ـــوَمنَگـــَطـــا گَ ِمثِـــْل   اَمْن حِيُ

 

ـــرْ   ـــَدهْتِِن اْوتِْعَث ـــه ِوْح ـــيِح اْعلِي  تِطِ

ــب ا  ــْت ِزْينَ ــهإَِج ــرْم َيمَّ ــاِجي احلَ  ْوَب

 

ه   اْوَصـــاَرْن لِلِـــْوَداِع اْعلِيـــْه لــــمَّ

 

                                                           
 .36: 33كام يف البحار ( 1)

ذه أشدُّ تأثريًا وأكثر دقًة، فقد ذكر يف بعض لقد غريُت ما ذكره سامحة الشيخ هنا؛ ألن ه( 2)

. 96ـ  99: 2كتب علامئنا، كمعايل السبطني والدمعة الساكبة، كام نقل يف جممع املصائب 

ف واختصار يسريين مع االحتفاظ باملعنى.  وقد نقلتها عنه بتُصُّ

 .22النصاريات الكربى: ( 4)
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ــْي  ــْكنَه ِوِه ــْم ِس هِيِش ــت تِِشــمَّ  َگاَم

 

ِمع لِْيُلــــو اْيتِنَثَّــــرْ    حِيِْبَهــــا ِوالــــدَّ

 ْچ َيُبوَيــه اْيُطــوْل ِمــْن َبْعــِدي ِونِْيــنِ  

 

ــْب   ــِل النِّي ــاْوِمْث ــنِ َچ ــَمْع ِحنِْي  ْچ ْن اْس

 ْچ وفِْينِي اْبِعْيـــــنِ اَل تُِشـــــ َيُبوَيـــــه 

 

ـــْف ُلـــْونِ    اْوِيْصـــَفرْ  چَأَخـــاَفْن ِينِْخطِ

 ،، هذهِ تقبُِّل رأَسه، وتلَك ُتقبُِّل وجههُ ، وتعلقن بأذيالهمْن كلِّ جانٍب  به أحْطنَ ف 

إىل أين  ،: إىل أيَن يا مِحانا؟ إىل أيَن يا رجاناوتلك تقولوأخرى تقبُِّل يديِه وِرجليه، 

 .أين يا بقية السلف يا نعم اخللف، إىل

وإذا بمناٍد ينادي: يا حسني قعدَت عن احلرب،  وبينام احلسنُي يف ذلك احلال

 وجلسَت يف خيمِة النساء؟

 امسح على رأس ي كاليتامى

وركب جواَده وانحدر نحو القوم، فبينام هو يسري وإذا × فقاَم احلسني 

 بصوٍت من خلفه: أبه يا حسني يل إليك حاجة.

الت: قال هلا بنية ما حاجتك؟ قفسكينة، ابنته ، وإذا اها × فالتفت احلسني

عُ ، جوادكأبه حاجتي أن تنزل عن ظهر  لسني يف حجرك جتك وداع اليتامى، أودِّ

 مسح عىل رؤوس األيتام.سح عىل رأ ي كام يُ متو

عىل تتحادُر  ودموعهايف حجره  هاجلسأعن ظهر جواده، × نزل احلسني ف

 م  َيْسَتْسلِ  َل  َكْيَف  :َفَقاَل  لِْلَمْوِت؟ اْسَتْسَلْمَت  )أراك قد( َأَبهْ  َيا قالت:، خدهيا
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ِعنيَ  َوَل  َله   َناِصَ  َل  َمنْ  )للموت( َنا َأَبهْ  َيا )إذن( :َفَقاَلْت  !م  د  َنا َحَرمِ  إَِل  ر   اَل َفقَ  َجدِّ

القوم عن إرادتنا؛ فإن  خارٌج هذا بنية: )يعني . َلنَام )لياًل( اْلَقَطا ت ِركَ  َلوْ  َهْيَهاَت 

ياًل ل القطا عىل الطريانر يوطكره ت، كام الطرقوسدوا علينا وأجلأونا أكرهونا قد 

  .(أماكنهاثار يف وت

 :بقولهودَّعها و× فصربها احلسني 

ــاعلمي ــا ســكينُة ف  ســيطوُل بعــدي ي

 

 منـــِك البُّكـــاُء إذا احِلـــامُم َدهـــاين 

 ال حُترقـــي َقلبـــي بـــدمِعِك َحســــرةً  

 

وُح يف ُجــــثامين   مـــادام منِّــــي الــــرُّ

ــذي  ــِت أوىل بالَّ ــُت فَأن ــا ُقتِل ــإذا أَن  ف

 

ـــــا ِخـــــريَة النِّســـــوانِ   ـــــُه َي  تأتينَ

 :نصاري 

 يبويـــه انـــروح كـــل احنـــه فِـــداياك

 

ـــاك  ـــني ويَّ ـــرب حيس ـــه للح  ِدِخذن

ـــه و  ـــه يبوي ـــاكگاهـــي غيب ـــد اتن  ع

 

ـــو  ـــُدرگ ـــومني يس ـــافر اوي  ولن س

ــــه   ــــيبوي ــــهگ ــــي علي  ول ال ختف

 

 ي روحتـــك لـــو بعـــد جيـــه؟هـــذ 

 ان رايـــح هـــاي هيـــهچـــيبويـــه ان  

 

ــك م  ــاك عن ــذين اوي ــاخ ــربگ  در اص

 
                                                           

 ، فهي لتحسني الوقع عىل السمع.، من دون ما بني القوسني36: 33بحار األنوار ( 1)

هذه التعليقة أوىل مما جاء به سامحة الشيخ حفظه اهلل، للحاجة إليها. وقد أشار إىل ذلك ( 2)

 .2: 33يف احلاشية من بحار األنوار 
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 أماه يا فاطمة قد أديت لامانة

ها وسالهااحلسني هاودع صوت وإذا ب ،جوادهامتطى صهوة و، ، بعد أن صربَّ

يمأُل سمَعه: أخي حسني قف يل هنيئة، انزل من عىل ظهر جوادك،  زينباحلوراء 

، قالت: أخي اكشف يل عن صدرك، وعن نحرك، فكشف احلسني فنزل احلسني

لت وجهها نحو  عن صدره وعن نحره، فشمته يف نحره، وقبلته يف صدره، ثم حوَّ

 املدينة، وصاحت: ُأماه يا فاطمة قد اسرتجعت الوديعة وُأديِت األمانة.

 فقال هلا: أخية وما األمانة؟

ا فاطمة الوفاة، قربتني إليها، قالت: اعلم يابن والدي، أنه ملا دنت من أمن

شمتني يف نحري، وقبلتني يف صدري، وقالت يل: بنية هذه وديعتي عندك، فإذا 

 رأيت أخاك احلسني وحيدًا فريدًا، شميه يف نحره وقبليه يف صدره.

 وال أدري هل أخربهتا الزهراء عن السبب، وهل سألتها العقيلة؟

ه الزهراء أرادت منها أن تقبله يف نحره ألنولكنها العاملة غري املعلمة، فتعلم بأن 

 موضع السيوف، وتريدها أن تقبله يف صدره ألنه موضع حوافر اخليول.

 من شعر الحسين يوم عاشوراء

َم نحَو القوِم ُمصلَِتًا سيَفُه، فرِسه صهوةَ امتطى  آِيَسًا مَن احلَياِة، عاِزَمًا  وتقدَّ

                                                           
ْبدِ  موِضعُ  الَفَرسِ  منَ  وهي...  َأْعالهُ : ءر يش كلِّ  َصْهَوة   (1)  َمْقَعدُ : وقيل َظْهِره، من اللِّ
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 .َعىل املوِت 

ــا ــنُ  َأَن ــيِلِّ  اْب ــرِ  َع ــنْ  الطُّْه ــمٍ  آلِ  ِم  َهاِش

 

ـــَذا َكَفـــايِن    َأْفَخـــرُ  ِحـــنيَ  َمْفَخـــراً  اِهَ

ي   ىـَمَضـ َمـنْ  َأْكـَرمُ  اهللِ َرُسـوُل  َوَجدِّ

 

ـــنُ   اُج  َوَنْح َ
ـــِق  يِف  اهللِ ِِ ـــرُ  اخْلَْل  َنْزَه

ـــاطِمُ   ـــي َوَف ـــنْ  ُأمِّ ـــاَلَلةِ  ِم ـــدٍ  ُس  َأمْحَ

 

ــَي   ــْدَعى َوَعمِّ ــاَحنْيِ  َذا ُي ــرُ  اجْلَنَ  َجْعَف

 َصـــاِدقاً  ُأْنـــِزَل  اهللِ كَِتـــاُب  َوفِينَـــا 

 

ــا  ــَوْحُي  اهْلُــَدى َوفِينَ ــاخْلرَْيِ  َواْل ــْذَكرُ  بِ  ُي

ـــنُ   ـــانُ  َوَنْح ـــاسِ  اهللِ َأَم ـــمُ  لِلنَّ  ُكلِِّه

 

ــــَذا رُّ ـُنِســــ   َوَنْجَهــــرُ  اأْلََنــــامِ  يِف  اِهَ

ــنُ   ــْوضِ  ُواَلةُ  َوَنْح ــِقي احْلَ ــا َنْس  ُواَلَتنَ

 

ــْأسِ   ــولِ  بَِك ــا اهللِ َرُس ــْيَس  َم ــرُ  َل  ُينَْك

ـــيَعُتنَا  ـــاسِ  يِف  َوِش ـــَرمُ  النَّ ـــيَعةٍ  َأْك  ِش

 

ـــْومَ  َوُمْبِغُضـــنَا  ـــةِ  َي  رـخَيَْســـ اْلِقَياَم

ه   ث م     ازِ  إَِل  الن اَس  َدَعا إِن  ل   َيْقت ل   َيَزْل  َفَلمْ  اْلَِبَ ي ونِ  ِمنْ  ِمنْه   َدَنا َمنْ  ك  َجالِ  ع   الرِّ

 .َعظِيَمة َمْقَتَلة   مْ ِمنْه   َقَتَل  َحت ى

 ثمَّ مَحََل َعىل الـَمْيَمنِة وهو يقول:

                                                           
. دٌ لِبْ  فهو ،بعضٍ  عىل بعُضه ُمْلَتبدٍ  صوف َأو شعر كلُّ و .361: 13 . لسان العربسِ الفارِ 

 .489: 4نفس املصدر 

 .36: 33بحار األنوار  (1)

 املصدر السابق.( 2)
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 الــــَموُت أْوىَل ِمـــْن ُرُكـــوِب الَعـــارِ 

 

ــارِ    َوالَعـــاُر َأْوىَل ِمـــْن ُدُخـــوِل النَـّ

ــــاِري   ــــَذا َج ــــَذا َوه ــــا َه ــــاهللِ َم  َت

 

 

 ال حول وال قوة إال باهلل

َواةِ  َبْعض   َقاَل  تَِل  َقْد  َقط   َمْكث ورا   ت  َرَأيْ  َما َفَواللِ الر  ه   ق  ْلد   َبْيتِهِ  َوَأْهل   و 

ه   َجال   َكاَنِت  َوإِنْ  ِمنْه   َجْأشا   َأْرَبطَ  َوَأْصَحاب  د   الرِّ د   َعَلْيهِ  َلَتش   هِ بَِسْيفِ  َعَلْيَها َفَيش 

ْئب   فِيهِ  َشد   إَِذا ِمْعَزىـالْ  اْنكَِشاَف  َعنْه   نَْكِشف  يَ فَ   َلَقْد وَ  فِيِهمْ  ََيِْمل   َكانَ  َوَلَقْد  ،اليِذِّ

ل وا ونَ  َأْلفا   َثََلثنِيَ  َتَكم  نَْتِش  ـالْ  َجَراد  ـالْ  َكَأْن  م   َيَدْيهِ  َبنْيَ  َفي ْهَزم   َمْرَكِزهِ  إَِل  ع  َيْرجِ  ث م   .م 

وَ  ةَ  َوَل  َحْوَل  َل  :َيق ول   َوه  و   .بِاللِ إِل   ق 

 :مَحَل عىل امليرسِة وهَو يقوُل و

ـــــيِل  ـــــُن َع ــــــُحَسنْيُ ْب ـــــا ال  َأَن

 

 آَلْيــــــــــــُت َأْن اَل َأْنَثنِــــــــــــي 

 َأمْحِـــــــــــي ِعَيـــــــــــااَلِت َأيِب  

 

ـــــي   َأْمِضــــــي َعـــــىَل ِديـــــِن النَّبِ

 
 أنت عطشان وأنا عطشان 

َراِت  َعَل  اْلَفَرَس  َوَأْقَحمَ  َب  بَِرْأِسهِ  اْلَفَرس   َأْوَلغَ  اـَفَلم   اْلف   ْنَت أَ  ×: َقاَل  لَِيْشَ

                                                           
 .فقهروه الناس عليه كثر والذي ،غلوباملكثور: امل (1)

 .116اللهوف عىل قتىل الطفوف: ( 2)
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َب  َحت ى اءَ ـمَ ـالْ  َأذ وق   َل  َواللِ  َعْطَشانر  َوَأَنا انر َعْطَش   مَ َكََل  اْلَفَرس   َسِمعَ  اـَفَلم   ،َتْشَ

َسنْيِ ـالْ  ْ  َرْأَسه   َشاَل  ح  ْب  َوَل ه   َيْشَ َسنْي  ـالْ  َفَقاَل  اْلَكََلمَ  َفِهمَ  َكَأن  ْب  :ح  ب   اَفَأنَ  اِْشَ  َأِْشَ

َسنْي  ـالْ  َفَمد   ذ   اللِ َعْبدِ  َأَبا َيا :َفاِرسر  َفَقاَل  ،اءِ ـمَ ـالْ  ِمنَ  َرَف َفغَ  َيَده   ح  ِب بِ  َتَتَليِذ  ْ  ش 

تَِكْت  َوَقْد  اءِ ـمَ ـالْ  ْرَمت َك  ه  مْ  اْلَقْومِ  َعَل  َوََحََل  َيِدهِ  ِمنْ  اءَ ـمَ ـالْ  َفنََفَض  !ح   إَِذافَ  َفَكَشَفه 

 .َمةر ـَسالِ  َخْيَمة  ـالْ 

 هذا ابن قتال العرب

َقاتِل   َوَجَعَل ملناقب: قال يف ا  َوىِس  َوََخِْسنيَ  اَئةر ـَوتِْسَعمِ  َأْلفا   َقَتَل  َحت ى ي 

وَحنْيِ ـالْ  َمر   َفَقاَل  َمْجر  مْ  اْلَوْيل   :لَِقْوِمهِ  َسْعدر  ْبن   ع  ونَ  َلك  ونَ  َمنْ  َأَتْدر  َباِرز   اْبن   َهيَِذا ت 

لِّ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َفاَْحِل وا ،اْلَعَرِب  َقت الِ  اْبنِ  َهيَِذا اْلَبطنِيِ  اأِْلَْنَزعِ   ْعنِ بِالط   َفَحَمل وا َجانِِب  ك 

َهام آَلفر  َوَأْرَبَعةَ  َوَثَمننِيَ  ِماَئة    .بِالسِّ

 :نصاري

 يــْف ا حِ َيــ نيْ ِســ اْح ىَل اْعــ رِ كَ ْســالعَ  ارِ دَ 

 

ـــ  ـــالرِّ اٍس بِ َن ـــاوْ  اِح َم ـــبِ  اْس َن  يْف السِّ

 ِخيْف الــمْ  يـْث  اللِّ ىَل ا اْعـَهـورْ دُ  هْ بَ ْش يِ  

 

رْ    َبَيـــاِض الِعـــنْي بِْصـــَبْيَها اْيتِـــَدوَّ

 

                                                           
 .38: 3مناقب آل أيب طالب ^ ( 1)

 .110: 3املصدر السابق ( 2)

 .24النصاريات الكربى: ( 4)
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ـــتِلَ  ـــَدهَگ ـــنْي اْبِوِرْي ــــَها اْحِس  ه اْنَباْل

  

ـــُلوْع اْوُنـــوْب بِْيـــَده ُنـــْوٍب    بالضِّ

ـــَده  ـــْل ِرِعي ـــا ِوْثَج ـــْم ِغيْمَه  تاَِلَي

 

انـــات ُفـــو   رِيْمطِـــ اْحِســـنيْ  ِگ اْوبالزَّ

ـــثِ   ـــااْهَا امْ َگ ـــَدَره اْبنَشَّ ـــا ِينْ ـــنيْ ْل َم  نِ

 

ــْف ِعــىَل اْحِســنيْ   ــِه اْوَزاهْنَــا اْوخِيْطِ  جِيِْي

 َســِهْم بِْيــَده اْوَســْهِم اْبَحاِجــِب الِعــنيْ  

 

ــر  ــِن احلَ ــه اْم ــَرْت ُروَح ــِوْييِل َوْفَغ  َي

 
 ألف وتسعمائة جراحة

هذا واحلسني ينزف دمًا، ينزف من جبهته لسهم أصااها، وينزف من حنكه 

ام بدنه؛ إذ كان مليئًا باجلراحات عىل أثر الرشيف لسهم آخر، وينزف من مت

الطعنات والرَضبات، طعنات الرماح ورميها و 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 

مهالقنفذ، وروي أهن  .ا كانت كلها يف مقدِّ

                                                           
كنايات عن اجتامع العسكر عىل احلسني سالم اهلل عليه، أي اجتمعوا عليه كالغيم حني ( 1)

يتلبد يف السامء، وكالرعد الشديد، وغدت نباهلم كاملطر الغزير الذي ينزل بقوة وغزارة، 

 أي باألوزان.بالزاناتفقوله 

 ، بتُصف.32: 33األنوار  بحار (2)
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 السهم املسموم يستنفذ قوى الحسين )ع(

 أتاه ذإ واقف هو فبينام القتال عن ضعف وقد يسرتيحل ×احلسني  وقف

 مسموم دحمدَّ  سهم فأتاه وجهه عن الدم ليمسح الثوب فأخذ جبهته يف فوقع حجر

 احلسني قالف ، قلبه عىل الروايات بعض ويف صدره يف السهم فوقع شعب ثالث له

ةِ  َوَعَل  َوبِاللِ  اللِ  بِْسمِ  ×: ولِ  ِمل  َمءِ  إَِل  َرْأَسه   َوَرَفعَ  اللِ  َرس  َك  يإهِلَِ  :َوَقاَل  الس   إِن 

َل   َيْقت ل ونَ  َأْن  مْ  َتْعَلم   ه   َنبِي   اْبن   اأِْلَْرضِ  َوْجهِ  َعَل  َلْيَس  َرج  ن أراد احلسني أ] ،َغْي 

 فانبعث قفاه من فأخرجه السهمَ  أخيِذ ثم [ام فلم يستطعينتزع السهم من األم

 .ميزابـكال الدم  

 :نصاري

ـــاوْ  ـــاَعهَچ  ْب ِيســـرِتيِح اْحســـنْي َس

 

ــيْف َباَعــهَگــِضــَعْف ِحْيَلــه اْوثِ    ْل بِالسِّ

ـــَعاَعه  ـــه اْبُش ـــْن َوْجَه ـــر ِم  َرْن احلََج

 

ـــرْ   ـــنْي َفجَّ ـــاي الِع ـــْل َم
ـــه ِمثِ  اْوَدمَّ

ـــ  ـــاِل الثُّ ـــهَش ـــْح َدْم ِجبِْينَ  وْب ِيْمَس

 

 اْوَشــابِْح لِْلَحـــُرْب ِواْلــــِخَيْم ِعْينـَــه 

ــــهَچ َأَثــــاِري اْعــــَداه    ْبــــَده اْمَعيِّنِْينَ

 

ــِهْم اَل   ــوِه اْبَس ــِرُم ــمْ ِچ ــاِجِع اْبَس  ْن َن
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 هكذا ألقى جدي وأنا مخضوب بدمي

 جعر امف ،السامء إىل به رمى امتألت فلام اجلرح عىل يده ×احلسني  فوضع

 إىل هبدم × احلسني رمى حتى السامء يف احلمرة فترِ عُ  وما ،قطرة الدم ذلك من

ون   يَِذاَهكَ  :وقال ،تهوحليَ  هرأَس  اها خلطَّ  امتألت فلام ثانياً  يده وضع ثم السامء  َأك 

ي َأْلَقى َحت ى وَل  َجدِّ وبر  َوَأَنا اللِ َرس  ول   بَِدِمي ََمْض  وَل  َيا َوَأق   ََلنر ف   نِيَقَتلَ  اللِ  َرس 

 .َوف ََلنر 

 فرسه نع فسقُإذا بلعني طعنه يف خارصته طعنة، و باجلراح × أثخن وملا

 .األيمن خده عىل األرض إىل

ِجهِ  َعنْ  َفَيْخبُِطهُ  اْلَفاِرسِ  َعىَل  َوَيثُِب  َعنْهُ  حُيَاِمي َفَرُسهُ  َجَعَل وَ  ْ  َحتَّى َوَيُدوُسهُ  َِ

غَ  ُثمَّ  الً َرُج  َأْرَبِعنيَ  اْلَفَرُس  َقَتَل   َصِهيٌل  هُ َولَ  َخْيَمةِ ـالْ  َنْحوَ  َوَقَصدَ  ُحَسنْيِ ـالْ  َدمِ بِ  مَتَرَّ

ُب  َعالٍ  الظليمَة الظليمَة  كام ورد: . وكان يقول يف صهيلهاأْلَْرض بَِيَدْيهِ  َوَيرْضِ

 .مْن أمٍة قتلت ابَن بنِت نبيِّها

                                                           
 املصدر السابق.( 1)

 راجع املصدر السابق .( 2)

×.  احلسني اإلمام مقتل خرب من وسىم إىل به اهلل أوحى فيام اجلواد صهيلمعنى  جاء (4)

 دهول شهادة عن صفني يف املؤمنني أمري إخباريات يف كام جاء ،408: 33 األنوار بحار

 .299: 33بحار األنوار ×. احلسني 
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 :()نصاري ا:ين اهكأاجلواد خرجت الستقباله، و ملا سمعت زينب صهيَل و

ــنْي  ــِن اْحِس ــنْي ِوْي ــِر اْحِس ــَيُمْه  يلِّ ِگ

 

ـــِذيلِّ   ـــَهْل اْب ـــي تِْص ـــوَفْك ِجْيْتنِ  َأُش

؟اْخــاَلِف اْحِســنْي    ِگــيلِّ ِويــْن اَويلِّ

 

ـــْت   ِع ـــْك َروِّ ـــاْوَماَل ـــي َيْمَگ رْ َگْلبِ  دَّ

 
ـــرِ  ـــنيْ  َيُمْه ـــيلِّ  اْحِس ـــنْ  ِگ ـــي َع  ِولِي

 

 اَفْيـــي َبَعـــْد َفيَّـــه خَيَاِيـــْب بِـــيْش  

 ْلــَب اَخيِّــيِگــيلِّ اْبگَ ِم اْصــَواْب چَ اْشــ 

 

ــرْ   ر آْكَث ــوِّ ــه اْيَف ــِرْح َدمَّ ــا َج ــْن ي  اْوِم

ــا   ــنْي؟اْهنَ ــاَلْج حِلِْس ــرْي اْع ــيلِّ ِيِص  ِگ

 

 ُلــْب ِزيــنْ َگْلبـِـي َوِذْر َجــْرِح الگَ َأفِـْت  

ــَونَ   ــگِّ ــِة اْلِعــنيْ  ْگ وُ ُف  َجْرَحــه اْبَدْمَع

 

 وَيـه اْحِسـنْي خِيْـَدرْ ي اْصـَواْب ُاُخ چِ َبلْ  

 ؟القوم ماذا يفعلونحتري ، × أغمي عىل اإلماملام ف 

ان إن كفاهجموا عىل خميمه عمر بن سعد لعنه اهلل: إن الرجَل غيور،  هلمقال ف

 وأرحتموه. إليه نزلتم هنض، وإن مل ينهض قوةفيه 

 :النساء وهنَّ ينادينباقي هجم اجليش عىل خميم احلسني، فخرجت زينب و

 ع اإلماُم صوت زينبواحسيناه، ابن أمي يا حسني نور عيني يا حسني، ملا سم

ته، أراد القيام فكبا، قام مرة أخرى فوقع عىل وجهه. ونادى أخيه أفاق من إغامء

 زينب عودي إىل اخليام ال طاقة يل عىل النهوض.

نادى وحيكم انزلوا إليه  ابن سعد بأن ال طاقة له عىل النهوضا علم ـلمف
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 أرحيوه.و

ه، نا عىل رأسواإلمام عىل الرمضاء، فرضب إمامَ  لعنه اهلل يٍك َِشِ  نُ بْ  ةُ عَ رْ فجاء زُ 

شمُر بن ذي إليه ، ونزل مٍح يف ظهرهوطعنه برُ  لعنه اهلل وجاء سنان ابن أنس

م لعنه اهلل ف اجلوشن  درٌ ص اعىل صدره، )هذ جلسرفس إماَمنا برجله، ثمَّ وتقدَّ

عىل  ضوقب ه فاطمُة الزهراء( تربع عىل صدره،تحتضنا وه رسول اهلللَ قبَّ  لطاملا

: فقال أنا؟ نم تعلم وال أتقتلني: له قالو × احلسني تبسمف بقتله، وهمَّ  حليته

 دٌ حممَّ  كوجدُّ  املرتىض، عيل وأبوك الزهراء، فاطمة كمُّ أ املعرفة، حقَّ  أعرفك

 عرشة ثنتاا سيفهب فرضبه بايل،أ وال أقتلك األعىل، العيلُّ  وخصمك املصطفى،

أي وا إماماه وا سيداه وا ذبيحاه وا عطشاناه وا  .الرشيف رأسه زَّ ح ثم    بة،

 حسيناه.

ِت  َكانَ  َما × ُحَسنْيِ ـالْ  َأْمرِ  ِمنْ  َكانَ  اـمَّ ـلَ  × اهللِ َعْبدِ  َأُبو َقاَل   َضجَّ

  اهللِ  إِىَل  َماَلِئَكةُ ـالْ 
ِ
 َقاَل  َنبِيَِّك  بِنِْت  َواْبنُ  َصِفيَُّك  ُحَسنْيُ ـالْ  َهَذا َربِّ  َيا َوَقاَلْت  بِاْلُبَكاء

 .هِلََذا َأْنَتِقمُ  اِهََذا َوَقاَل  × اْلَقاِئمِ  ظِلَّ  اهللُ  َفَأَقامَ 

 له:گتولسان حال العقيلة 

 :نصاري

ــاَعه ــنْي َس ــه اْحِس ــيلِّ اُخوَي ــْب َخ  خَياِي

 

ْضــــَله َوِمــــْد لِْلُمــــوْت َباَعــــه   َأَغمِّ
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َمْة احلِ  ــــامَّ ــــو َش ــــهَمُه ــــَوه اْطَباَع  ْل

 

 ِدَخــيلِّ اْبـــَراْح ُرْوِح اْحِســـنْي تِْظَهـــرْ  

ْن َشــــافَِته ُصــــفْ   ــــِدهْيَاگَ َلـــــمَّ
 ْت بِ

 

ــــ  ــــاگَّ اْوَش ــــيِل َعلِْيَه ــــا ِوْي  ْت ُثْواْهَ

ـــا  ـــاَفْت ِولِيَه ـــْن َش ـــناَْلْم ِم ـــا تِ  َم

 

ــو  ُمْح َراَســه اْيلــوْح بــالرَبْ  ِگ ُف  الــرُّ

ـــــه اْولِ   ـــــيَّاْل َراْس َحاِمْينَ ـــــهَيَش  ينَ

 

َعــــْه اْســــكِْينَه  ــــض َخــــيلِّ اْتَودِّ  َريِّ

ــا  ــنْي َس ــيْش اْحِس ــه؟چِ لِ ــْن ِونِينَ  ْت َع

 

ـــ  ْر؟ِگ ـــدَّ ـــه خِتَ ـــو َجْرَح ـــْب ُي  يلِّ تَِع

ــــــه  ــــــه اَل تُِلوَح ــــــيَّاْل َراَس  َيَش

 

ــْن بَ   ُْ َع ــبِّ وْس ُرحْمَــهگَ اْوَه ــرُّ  اَيــا ال

 َأَخاف اْيُفـوْت ِريـِح اهِلـوى اْبُجْرَحـه 

 

ــــْه ايْ ِوْصــــَواَبه    وْم ِيْســــَعرْ ُگــــَعلِي

 أبوذية: 

 لبـــي ونـــاراكگاصـــوابك يســـعر اب

 

ــييل ونــاراك  ــني كِــل ح ــَدم حيس  اهِن

 اعــد عــىل صــدرك ونــا راكگالشــمر  

 

ــد خلَّصـــك يـــابن الز   يـــهچاوحمَـّ

 أبوذية: 

 لب شـاجر عـىل ابـن امـي وداويگال

 

ـــَدم صـــربي وداوي   تضعضـــع واهِن

ــــى ا  ــــد وداويگال جمــــروح حتَّ  ِع

 

 ول ايعــــود ليــــهگــــايــــب ووال غ 
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 دعاء لكل من ساهم

اللهم صل عىل حممد وآل حممد، اللهم آجرنا يف مصيبِة إمامنا، اللهم منا ما يليق 

بنا من نقٍص وعجٍز وضعٍف، ومنك ما يليُق بك من كرٍم وقدرة، فأعطنا من 

 ك وتقبَّل نقصنا وعجزنا وتقصرينا يا رب العاملني.كرمِ 

نصار احلسني، اللهم اجعلنا مع احلسني يوم القيامة، اللهم اجعلنا يف مجلِة أ

اللهم ال تفرق بيننا وبينهم أبدًا يا أرحم الرامحني، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا 

 آمنا يف أوطاننا، ال تسلُ علينا من ال خياُفك وال يرمحنا.

 حلاجا تقبل اللهم عمَل املؤسسني بخرِي قبولك، أسالف األِة من املؤسسني

ه من هذا املجلس َروحاً ورحيانًا، الوالد تغمده يلإاللهم أرسل  فالن ]وذكر اسمه[

عًا موتى احلا ين واملستمعني اللهم تغمدهم مجيكذلك اهلل برمحته وبقية األِة و

برمحتك وأسكنهم فسيج جنتك، وأوصل هلم من هذا املجلس ثوابًا وأجرًا يا 

 أرحم الرامحني.

م  مجيع من حرض وواسى، بالتايل هذا املجلس  إىلبالشكر  أيضاً البد أن نتقدَّ

كان جملسًا طيبًا بحضور هؤالء اإلخوة املؤمنني الذين داوموا جزاهم اهلل خريًا 

 وشكر اهلل سعيهم.

 احلسينية التي أدارت املأتم.هذه وأيضًا نتقدم بالشكر إىل إدارة 

لوا األنرتنت، وأوص إىل اإلخوة الذي أِشفوا عىل جهةأيضًا وبالشكر اجلزيل 
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مآتم احلسني إىل شبابنا وإخواننا وطالبنا يف أمريكا ويف بقية األماكن، حيث كان 

 .هلل خرياً ، فجزاهم ايف نفس الوقت إليهاملأتم يبث يوميًا وكان إخواننا يستمعون 

كام ونتقدم بالشكر اجلزيل إىل جلنة منرب أهل البيت أيضًا، حيث كان هلم 

 اهلل سعيهم. نشاطات طيبة، شكر

 املنطقة املنطقة ومنرب ونتقدم أيضًا بالشكر اجلزيل إىل الذين يوصلون صوت

عرب الفضائيات إىل كل مكان، فشكر اهلل سعيهم ووفقهم إىل كل خري، ونسأل اهلل 

بل قسبحانه وتعاىل أن يعيدنا وإياكم عىل مثل هذه املناسبات يف خري وعافية، وأن تُ 

 .حممٍد وآل حممد أعاملنا بحق الصالة عىل

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

 1 ------------ األنموذج إليكم الناس أهيا عنواهنا العاِش اليوم يف حما ة

 1 ----------------------------------------------------- وَعربة ِعربة

 1 ------------------------------------------- عظة أبلغ احلسني دماء

 2 ------------------------------------------- يمت مل( ع) احلسني إن

 4 ------------------------------------------- تراكمي املجالس تأثري

 4 ------------------- يشء كل يف النجاة وسفينة اهلدى مصباح احلسني

 3 ----------- يريد ما إال يكون ولن أراد ما إال يكن ومل اهلل وأراد أرادوا

 3 -------------------------------- احلسني راية من أنقى العامل دجي لن

 6 ----------------------------------------- بقتال أبدأهم أن أكره إين

 8 ------------------------------------ األعداء به شهدت ما والفضل

 6 --------------- النفوس يف واألخالق القيم حييي أن أراد( ع) احلسني

 10 ------------------- مكان أو زمن يف تنحُص ال احلسني إىل حاجتنا

 11 -------------------------------------------------- الَعربة جانب
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 13 ---------------------------------- منه البد الذي املوت إىل قوموا

م  19 -------------------------------------- (ع) احلسني أنصار وتقدَّ

 16 ------------------------ إمامهم عن ليحاموا اهلاشميني دور وجاء
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 23 -------------------------------------- عطشان وأنا عطشان أنت
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 28 ------------------------ (ع) احلسني قوى يستنفذ املسموم السهم
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