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-الطبعـة الثانيـة منقحــة   –. علــي الفـتالوي تـأليف  / ...المـرأة فـي حيـاة اإلمـام الحــسين عليـه الـسالم       
.م٢٠١٣. = ق١٤٣٤العتبة الحسينية المقدسة، : الءكرب

.)٩٩؛ في العتبة الحسينية المقدسةقسم الشؤون الفكرية والثقافية(–. ص٢٥٣
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زينب بنت علي. ٢. نساء ــ دراسة وتحقيق–. ق٦١ــ ٤، االمام الثالث ، عليه السالمالحسين بن علي. ١
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 الكاتـــــب وتنحنـــــي يعجــــز القلـــــم ويحتـــــار لـــــب

األوراق إجالالً أمام نور السبط الـشهيد، هـذا الوجـود       
ــر بالعـــصمة      ــة التطهيـ ــه آيـ ــهدت لـ ــذي شـ ــدس الـ المقـ

:والطهارة حيث تقول

>   Z Y X     W  [  ]     \   _  ̂
`< 

ــرغم النفـــوس     ــي الـــذي يـ ــشموخ الروحـ ــذا الـ وهـ
: على محبته دون أن تقول آية المودة

>-     ,   +3  2  1  0  /  .< 
وهذه الحجة التي حاجج بها جده المصطفى 

وهـــذا اإلمـــام المفتـــرض الطاعـــة ، فـــي يـــوم المباهلـــة
:الذي فرضت طاعته آية أولي األمر في نصها
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>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç< 
ولكـــن مـــا ال يـــدرك كلُّـــه ال يتـــرك  ، ال يمكـــن لقلمـــي أن يفـــي بحقـــه

قــادني إلــى أن أســلط الــضوء علــى زاويــة مــن    اًالهيــت توفيقــاً فوجــد، جلُّــه
ــابع الـــــشهادة    زوايـــــا هـــــذه الشخـــــصية اإللهيـــــة بعـــــد أن طغـــــى عليهـــــا طـــ
والتــضحية وتــضاءلت الجوانــب األخــرى أمــام ســعة عنــوان الــشهادة وأمــام    

.انتصار الدم على السيف
جتماعي من جوانب فانقدح في ذهني القاصر أن أكتب عن الجانب اال       

ه الشخــصية المقدســة وأن أقــف أمــام نافــذة واحــدة مــن نوافــذ حياتــه أال    هــذ
.بالمرأةDوهي عالقة اإلمام الحسين 

فــشرعت فـــي كتابـــة هـــذا البحـــث لنــرى اإلمـــام بعـــين أخـــرى غيـــر عـــين    
هـذه العـشرة   ، نراه بعين العـشرة الطيبـة والحنـان والرحمـة        ، البطولة والفداء 

ال يهـدأ لهـا بـال    Dإلمـام الحـسين   التي جعلت مـن الـسيدة الربـاب زوجـة ا           
ولــــم تــــستظل بظــــل بعــــد أن رأت حبيبهــــا وحبيــــب القلــــوب مقطــــوع الــــرأس   

وأردت أن ، ه شمس الظهيرة فآلت على نفسها إال أن تواسيه فـي ذلـك     متصطل
أبين مدى العالقة مع المرأة األم واألخـت والبنـت والزوجـة والمـرأة المواليـة           

:لوفصثالثة ي سيشتمل على والمتعاطفة من خالل هذا البحث الذ

نتعــرض فــي الفــصل األول منــه إلــى بيــان موقــع المــرأة ومكانتهــا قبــل      
.اإلسالم ومن ثم بيان رعاية اإلسالم لهذا المخلوق العزيز

ــا فــــي   فنتحــــدث عــــن المــــرأة فــــي حيــــاة اإلمــــام      الفــــصل الثــــاني وأمــ
Hوبيـــــان عالقتـــــه مـــــع الـــــسيدة فاطمـــــة والحـــــوراء زينـــــب   Dالحـــــسين

ــة ومــــع    والمخــــدرة أم ــة ورقيــ ــكينة وفاطمــ ــه ســ ــه الربــــاب وبناتــ ــوم وزوجتــ كلثــ
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أي لبيـان عالقتـه بـالمرأة    ،المحبات المواليات كأم سـلَمة وأم البنـين وغيـرهن       
.األم واألخت والزوجة والبنت

ــاء فـــــي الفـــــصل الثالـــــث ليطلـــــع القـــــارئ علـــــى موقـــــف اإلمـــــام          وجـــ
ثـم  ، العملـي معهـا  دبه في الحوار وسلوكه أالمرأة من خالل  نم Dالحسين

نـورد بعـض الكرامــات الحـسينية التــي شـملت المـرأة المواليــة وغيـر المواليــة       
لهــذا المخلـوق الــذي أمــر  Dلكـي يتــضح لنـا مــدى رعايــة اإلمـام الحــسين    

.اهللا تعالى برعايته
الشيخ علي الفتالوي

كربالء المقدسة
ـه١٤٢٦رمضان ٢٤
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.)٢(»النساء شقائق الرجال«
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.)١(»ينصاطلبوا العلم ولو بال«







2 
ــاة إطلــــب العلــــم فريــــضة علــــى كــــل مــــسلم، أال   « ن اهللا يحــــب بغــ

.)٢(»العلم
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2 
.)١(»، تكثروا، فإني أباهي بكم األمماتناكحوا، تناسلو«


2 

ن ولـدها يكـون   إأطعموا المرأة في شهرها التي تلد فيه التمـر، فـ     «
.)٢(»حليماً نقياً


2 

.»...كلوا السفرجل وتهادوه بينكم«
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2 
.)١(»وأطعموه حباالكم فإنه يحسن أوالدكم«

 
.»يحسن أخالق أوالدكم«




 

>I  H  G  F  E  D  C   B  A< 
           2

 
.)٣(ما لكم؟ ريحانة أشمها ورزقها على اهللا

2
 

.)٤(»...من عال ثالث بنات، أو ثالث أخوات وجبت له الجنة«


           

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy







D 
البنـــات حـــسنات والبنـــون ِنعـــم، والحـــسنات يثـــاب عليهـــا والـــنعم   «

.)١(»مسؤول عنها
           


2 

.)٢(»هابيتوالمرأة سيدة «
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فلــم يؤذهــا ولــم يهنهــا ولــم يــؤثر ولــده عليهــا   ةمــن ولــدت لــه ابنــ «
.)٢(»اهللا الجنةدخلهأ
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2 
.)١(»ال تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات«




2 
ن اهللا تبارك وتعالى على اإلناث أرأف منـه علـى الـذكور ومـا مـن          إ«

رجــل يــدخل فرحــة علــى امــرأة بينــه وبينهــا حرمــة إال فرحــه اهللا      
.)٢(»تعالى يوم القيامة
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ها وأســبغ ءمــن كــان لــه ابنــة فأدبهــا وأحــسن أدبهــا وأحــسن غــذا      «

نعم التي أسبغ اهللا عليه كانت له ميمنـة وميـسرة مـن    عليها من ال  
.)١(»النار إلى الجنة




E
2 
.)٢(»أدبني ربي فأحسن تأديبي«
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DD 
.عين يا أم الحسن؟صنأي شيء ت«

 
.)١(»ل الكسبحأما انه أ
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.)١(»هو من طيبات الكسب«

         
          

D 
          


D 

وبناتـه وكانـت   2جاءت زينب العطارة الحـوالء إلـى نـساء النبـي         
ذا أتيتنـا  إ: وهـي عنـدهن، فقـال   2هن العطر، فجاء النبي  لتبيع  

ذا ا: طابت بيوتنا، فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اهللا، قـال     
.)٢(»...بعت فأحسني وال تغشي فإنه اتقى وأبقى للمال
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.)١(»...التي يدخل عليها الرجال حرام

            
D 

.)٢(»المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها
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2 

ب قبل موتها تقـوم يـوم القيامـة وعليهـا     تذا لم تإوأن النائحة   ... «
.)١(»سربال من قطران ودرع من حرب

   


2 

ســاحر المــسلمين يقتــل وســاحر الكفــار ال يقتــل، قيــل يــا رســول    «
ألن الــــشرك أعظـــم مــــن  : اهللا لـــم ال يقتــــل ســـاحر الكفــــار؟ قـــال   
.)٢(»السحر، ألن السحر والشرك مقرونان
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2 
مــدمن خمــر ومــدمن الــسحر وقــاطع    : ثالثــة ال يــدخلون الجنــة  «

.)١(»...رحم

            
 

DD 
خــر آوكــان مــن تعلــم شــيئاً مــن الــسحر قلــيالً أو كثيــراً فقــد كفــر،    

٢(»ه أن يقتل إال أن يتوبعهده بربه، وحد(.
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2 

D
2 

من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه بما يقول فقد كفر  
.)١(»بما أنزل اهللا من كتاب
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2 
.)١(»، وال تنكح البكر حتى تستأذنرالتنكح األيم حتى تستأم«
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D 
2وأنه طلبهـا مـن رسـول اهللا     Jج فاطمة   وأن ذكر حديث تزوي   

نه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلـك لهـا فرأيـت        إيا علي،   : فقال
الكراهة في وجههـا، ولكـن علـى رسـلك حتـى أخـرج إليـك، فـدخل          

يئاً فمـا تـرين؟   شـ إن علياً قد ذكر من أمرك     : عليها فأخبرها وقال  
فقـام  كراهـة،  2فيـه رسـول اهللا   فسكتت ولم تول وجهها ولـم يـر     

.  )١(الحديثاهللا أكبر سكوتها إقرارها: وهو يقول

    
2    


»         انـه قـد ذكرهـا قبلـك رجـال«

»       فـذكرت ذلـك لهـا فرأيـت الكراهـة فـي

ولكــن علــى «وجههــا

»...رسلك حتـى أخـرج إليـك، فـدخل عليهـا فأخبرهـا       
2

D            
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2
2 

ال تفعلوا تكن فتنة إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إ«
.)١(»في األرض وفساد كبير







22 
.)٢(»ذا خطبإشارب الخمر ال يزوج «


D 

.)٣(»من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها«
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E
 
.)١(»ذا لم يكن فاحشة فزوجه، يعني الخنثإ
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.)٣(»خيركم لنسائيالنسائه، وأنخيركمأال خيركم«
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.)٢(»قول الرجل للمرأة إني أحبِك ال يذهب من قلبها أبداً«
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.)٣(»بي بمداراة الناس كما أمرني بالفرائضأمرني ر«
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.)١(»د إيماناً ازداد حباً للنساءبكلما ازداد الع«



 

          
 

عــن  هأن يــصحب الرجــل الرجــل فــال يــسأل     : فــاء جالثالثــة مــن «
يجيـب  أوالرجل إلى الطعام فـال يجيـب،   ىاسمه وكنيته، وأن يدع  

.)٢(»فال يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل المالعبة


...هومواقعــة الرجــل أهلــ «


 
ــه، فـــــال يعجلهـــــا، فـــــإن للنـــــساء   إ« ذا أراد أحـــــدكم أن يـــــأتي زوجتـــ

.)٣(»حوائج
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.)١(»ما احل اهللا شيئاً ابغض إليه من الطالق«
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قـد أجرنـا مـن    2إنني أجرت رجلـين مـن إحمـائي، فقـال النبـي       «
.»أجرِت يا أم هاني
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2 
.)١(»حسين مني وأنا من حسين«
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الفصل الثاني
 
 

املرأة يف حياة اإلمام احلسني 

عليه السالم
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.)٢(»طلقة واحدةال وال 

2
2 

: أمـك، قـال  : يا رسول اهللا من أحق الناس بحـسن صـحبتي؟ قـال     «
: قـال ثـم مـن؟  : أمـك، قـال  : ثم من؟ قـال  : أمك، قال : ثم من؟ قال  

.)٣(»أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال
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ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنـة وحـور العـين، فنـور          «
.)١(»ولدي الحسين أفضل من الجنة وحور العين
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2 
ه اهللا الحسيناسميه الحسين، فقد سمةابنيي 

     ،والـسالم علـى جبرائيـل   من موالي السالم وإليـه يعـود الـسالم
2 
يا أبتاه تهنئني وتبكي 

 دك هذاوجرك اهللا في مولآنعم يا بنيِة 
          يـا

ذمة مــن أمتــي  شــرأبتــاه مــن يقتــل ولــدي وقــرة عينــي وثمــرة فــؤادي؟    

أنالهم اهللا ذلكيرجون شفاعتي ال 
J بن بنت نبيهااخابت أمة قتلت 


2
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JD 

           
    J

J
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JD 
       D

             
 

يا أبه وضعت الحسين في مهده، وأخذت في طحن الحـب سـاعة،     
.فافتقدته، ولم أجده في مهده؟

 
ن افلتقـــر عيناهـــا فـــ   : يـــا رســـول أبلـــغ فاطمـــة الـــسالم وقـــل لهـــا       

واآلن ... ... ينالحسين لم يصبه شيء وهـو مـن المقـرب          

.)١(»رددته وهو في المهد



 

ــست شـــــــــــــــــبيها بعلـــــــــــــــــي  أنــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــبيه بــــــــــــــــــــــــأبي    )٢(لـــــــــــــــ

J
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أن تكــون الخدمــة لهــا يومــاً، فكــان أمــس     2أوصــاني رســول اهللا  
.يوم خدمتها

 
 

.)١(»...أنا بتسكيته أرفق وأنت تطحن الشعير

         


JG


 
. )٢(»جهاد المرأة حسن التبعل«
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.)١(»...قتلت ابن بنت نبيهاخابت امة «

 
.)٢(»ياليتني لم ألده، قاتل الحسين في النار«
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.)١(؟»...كما وما حبسكما عنيأبطأما 

D2
 

J
2

 
DE 

ــي  « ــل النبـــ ــة   2دخـــ ــة بيـــــت فاطمـــ ــع الحـــــسن  Jذات ليلـــ ومـــ
ــسين  ــا النبـــي   Hوالحـ ــا فاصـــطرعا، فقامـــا   2فقـــال لهمـ قومـ

ــي بعـــض       ــا فـ ــلوات اهللا عليهـ ــة صـ ــت فاطمـ ــد خرجـ ــصطرعا وقـ ليـ
أبــه يــا حــسن  : وهــو يقــول2خــدمتها، فــدخلت، فــسمعت النبــي  

.صرعهاشد على الحسين، ف
أتـشجع الكبيـر   عجباه أتشجع هـذا علـى هـذا؟    ايا أبه و : فقالت له 

.على الصغير؟
يــا حــسن شــد علــى  : أن أقــول أنــانيــا بنيــة أمــا ترضــي : فقــال لهــا
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ياحــسين : يقــولDصــرعه وهــذا حبيبــي جبرائيــل    االحــسين، ف
.)١(»صرعهاشد على الحسن ف


D

       
D

 
هنيئــة ألراك وأتــزود  أبتــاه لــن أحــول دون ذهابــك ولكــن قــف لــي       

ــشهداء    ــيد الـ ــذها سـ ــك، فأخـ ــا   Dمنـ ــل يقبلهـ ــضنه وجعـ فـــي حـ
.)٢(»...ويصبرها

J
D

 
.أبتاه انظر إلي فإني عطشانة

D
 

. )٣(»...نه وكيلي عليكمإاهللا يسقيِك ف
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2
E 
.)١(»كفريمان، وغيرة المرأةإغيرة الرجل «




    
J2

2
 

ــدقتني « ــرفني النـــاس    صـ ــال إذ صـ ــتني بمـ إذ كـــذبني النـــاس وواسـ
.)٢(»ورزقني اهللا منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها
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.Dيا هذا أخبرني عن سيدي الحسين 


J
   مـا سـألتك

Dعن عبداهللا، أخبرني عن الحسين   
ما سألتك عن عثمان، أخبرني عن الحسينD 

 
ــا ســـألتك عـــن جعفـــر،     ــدي ومـــا أظلتـــه الـــسماء فـــداٌء    مـ فـــانّ ولـ

.D، أخبرني عن الحسينDللحسين


 

.نياط قلبي، أخبرني عن الحسينتلقد واهللا قطع

D 

O 


2
2 انــت علــى خيــر
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O     E


D 

حين سـار الـى الكوفـة اسـتودع أم     ) صلوات اهللا عليه(ن علياً  إقال  «
ــلمة كتبـــ  دفعتهـــا  Dوالوصـــية فلمـــا رجـــع اإلمـــام الحـــسن     هسـ

.)١(»اليه

D 
Oلمــا صــار الــى العــراق اســتودع ام ســلمة     Dن الحــسين ا«

ــا رجـــع علـــي بـــن الحـــسين     ــية، فلمـ ــا Dالكتـــب والوصـ دفعتهـ
.)٢(»اليه

E
D
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.ءكربال: عراق في أرض يقال لهابأرض الDيقتل ولدي الحسين 
 

يا امـاه وأنـا واهللا أعلـم ذلـك، وانـي مقتـول ال محالـة، ولـيس لـي مـن            
، وأعرف من يقتلنـي،  الذي اقتل فيهاليومعرف واهللا ألهذا بد، وإني  

واعــرف البقعــة التــي ادفــن فيهــا، وإنــي أعــرف مــن يقتــل أهــل بيتــي       
.)١(يك حفرتي ومضجعيماه ارأوقرابتي وشيعتي، وإن أردت يا 

    


 
لمـــاً زوجـــل أن يرانـــي مقتـــوالً مـــذبوحاً ظيـــا امـــاه قـــد شـــاء اهللا ع

ــد شـــاء أ  ــرى حرمـــي ورهطـــي ونـــسائي مـــشردين،   وعـــدوانا، وقـ ن يـ
واطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون   

.)٢(»فال يجدون ناصراً وال معينا
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!
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2D 
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قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم الـساعة وفرغـت مـن        

.)١(»دفنهم
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.نا في هذه الساعة؟مما ينيم أُ
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ــا امــــاه انــــا ابنــــك الحــــسين كلمينــــي قبــــل ان يتــــصدع قلبــــي         يــ
.)١(»فأموت

J
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J

D 


 
D

          




2    H

J
.؟قتلوك قتلهم اهللا، من فعل هذا بك! يا ولدي

 قتلني شمر، وقطع يدي هذا النائم
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  ،وأعمـــى بـــصرك، وأدخلـــك النـــار،  قطـــع اهللا يـــديك ورجليـــك

ــا ال أبــصر شــيئاً وســقطت منــي يــداي ورجــالي،       فانتبهــت وأن
 

E 
E

 
D

 
D

D 

JD 

J
D

D 
تحــــــضر لــــــزوار قبــــــر ابنهــــــا  2بنــــــت محمــــــد Jن فاطمــــــة إ

)٢(»لهم ذنوبهمفتستغفر Dالحسين


D 
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D
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فــــالزموا الــــصمت إالّ مــــن خيــــر، وأن  Dاهللا إذا زرتــــم أبــــا عبــــد 

لتنظر الى مـن حـضر مـنكم فتـسأل اهللا لهـم مـن كـل        Jفاطمة  
خيــر، والتزهـــدوا فــي اتيانـــه، فـــإن الخيــر فـــي اتيانــه اكثـــر مـــن ان      

. )١(يحصى


 D

  يافاطمة سلي حاجتك يارب شيعتي  رت غفـ قـد

يـارب شـيعة ولـدي     لهم    قـد غفـرت لهـم  شـيعة

أنطلقـي فمـن اعتـصم بـك فهـو معـك          شيعتي
 

D
E

2E
 

2 
ــه« ــوم     ويأتيـ ــاهللا والأقـ ــم بـ ــي األرض أعلـ ــيس فـ ــا لـ قـــوم مـــن محبينـ
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بحقنا مـنهم، ولـيس علـى ظهـر األرض احـد يلتفـت اليـه غيـرهم،            
اولئــك مــصابيح فــي ظلمــات الجــور، وهــم الــشفعاء، وهــم واردون     
حوضـــي غـــداً، اعـــرفهم اذا وردوا علـــي بـــسيماهم، وكـــل أهـــل ديـــن   

م قــوام  يطلبــون أئمــتهم، وهــم يطلبوننــا وال يطلبــون غيرنــا، وهــ      
.)١(»األرض، وبهم ينزل الغيث
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J 
يافاطمة اعلمي أن هذه البنت بعدي وبعدك سوف تنصب عليها «

.»المصائب والرزايا
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D
D

   سـم هـذه

2سبق رسـول اهللا    ما كنت أل  المولودة
2ماكنت ألسبق ربي«

J
زينب«ها  سم«،   

 
 


2 

حــق الولــد علــى والــده ان يحــسن اســمه وأدبــه، ويــضعه      : يــا علــي 
موضـعا صــالحا وحـق الوالــد علــى ولـده أن ال يــسميه باســمه، وال    

ــه، وال   ييمـــــش ــه، وال يجلـــــس أمامـــ ــين يديـــ ــي  بـــ ــه فـــ ــدخل معـــ يـــ
.)١(»الحمام

    E
D 

، فحق الوالـد  حقا، وإن للوالد على الولد حقا إن للولد على الوالد   «
إال في معصية اهللا سبحانه، وحق يءعلى الولد أن يطيعه في كل ش 
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.)١(»ن يحسن اسمه ويحسن أدبه، ويعلمه القرآنالولد على الوالد أ
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JD

D    بنيـة قـولي واحـد واحـد
 قــولي اثنـينD

J  ــاه، مـــا أطيـــق أن أقـــول اثنـــين بلـــسان أجريتـــه يـــا أبتـ

بالواحد
J   D   أتحبنـا يـا أبتـاه

يف ال أحبكم وأنتم ثمرة فـؤادي  وكJ
الحب هللا تعالى والشفقة لنا 

 

     J
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.»ما اطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد«


             

D
 

 

D
D


        2



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy





 

 

 


 
 
 
  

 


 

 

D
D 

.»ما ادخرت شيئاً من يومها لغدها«

 

D     
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     J

 

 

D 
إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام، الفـرائض والنوافـل     

الـشام، وفــي بعـض المنــازل   إلــىعنـد سـير القــوم بنـا مــن الكوفـة،     
: كانت تصلي من جلوس، فسألتها عن سبب ذلك، فقالت

ــال، ألنهــا          أصــلي مــن جلــوس لــشدة الجــوع والــضعف منــذ ثــالث لي
مـن الطعـام علـى األطفـال، ألن القـوم كـانوا          كانت تقسم ما يـصيبها    

.)١(يدفعون لكل واحد منا رغيفاً واحداً من الخبز في اليوم والليلة

 

D 
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D
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.قد وجب علينا حق هذا لحسن صحبته فهل لك أن تصليه؟

 
.نصله به إال أن نعطيه حليناما واهللا ما لنا 
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ذت سواري ودملجي، وسـوار أختـي ودملجهـا، فبعثنـا بـه إليـه،         فأخ
هـذا بعـض جزائـك، لحـسن صـحبتك      : واعتذرنا من قلتها، وقلنـا   

.إيانا


2 

 

2
 




 
      2   

             
 

         



» فهــل

.؟»لك أن تصليه 
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J»صله به إال أن نعطيه حلينانواهللا مالنا ما«
 

    
 


 


 
J»   ــذا بعــــض ــا، وهــ ــن قلتهــ واعتــــذرنا مــ

»...جزائك 
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D
DS

 
عة مــسرJفبــادرت زينــب  2هلمــي بحنــوط جــدي رســول اهللا   

حتى أتته به، فلما فتحته فاحت الـدار وجميـع الكوفـة وشـوارعها            
.)١(»لشدة رائحة ذلك الطيب

   
D 
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D 




 

 

D2
 

.»ياجداه، اهللا تبارك وتعالى رزقني أختاً«
2

D 
.تبكي ياجداه؟مِل

2 
يا نـور عينـي عمـا قريـب سـتعرف سـر هـذا البكـاء، وبالفعـل اخبـر                

عن المـصائب التـي سـتنزل علـى     Jفاطمة ابنته2رسول اهللا
.هذه السيدة العقيلة


DD
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2 
ــوم االعـــاجم بعـــ    « ــبعض وال بـــأس بـــأن   ضال تقومـــوا كمـــا يقـ هم لـ

.)١(»يتخلل عن مكانه
D2

2 

JD 


J
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D
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:إني سمعت البارحة هاتفاً يقول
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ــي أال يـــــــــا عـــــــــين فـــــــــاحتفلي بجهـــــــــد  ــدي فمـــــن يبكـــ ــى الـــــشهداء بعـــ علـــ

ـــوم   ــى قـــــــ ــسعلــــــــ ــاتــــــــ بمقـــــــــــــدار إلــــــــــــــى انجـــــــــــــاز وعــــــــــــــد  وقهم المنايــــــــ

D 
.)١(»يا أختاه كل الذي قضى اهللا فهو كائن«

J
D
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D
 

JD
 

.)١(»ليت األعادي يرضون أن يقتلونا بدالً عن أخي... «

J


D
D 

 

         


D 
. أرى هذه مخوفة وقد امتلكني خوف عظيم

D 
أختــاه حينمــا خرجنــا إلــى صـــفين نــزل أبــي بهــذا الموضــع، وبعـــد         

ــر أخـــي الحـــسن      ــت Dانقـــضاء صـــالته وضـــع رأســـه فـــي حجـ وكنـ
: Dحاضراً، ونام ساعة ثم انتبه وأخذ يبكـي، فـسأله أخـي الحـسن       

كــأني رأيــت فــي منــامي أن هــذا الــوادي بحــر  «: بكــي؟ فقــالأبتـاه لــم ت 
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.من الدم والحسين قد غرق فيه وهو يستغيث فال يغاث

يـا أبـا عبــد اهللا، لـو جــرى عليـك ذلــك     : والـدي وقــال يثـم نظـر إلــ  
.فماذا أنت فاعل؟

.أصبر والبد لي من الصبر: قلت

J 


D
D 

 

D


      
D

D   
 

.يا أخي أما تسمع هذه األصوات قد دنت منا؟

D 
إنــك صــائر  : إنــي رأيــت رســول اهللا الــساعة فــي المنــام وهــو يقــول    

: دت بالويـل والثبـور  وجهها وناJفلطمت زينب   . إلينا عن قريب  
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.!!يا ويلتاه
D 

لــيس لـــك الويـــل يـــا أخيــة اســـكتي رحمـــك اهللا، وال تـــشمتي بنـــا    «
.»القوم

 


J 
J

D 
   
D 
D

»يةليس لك الويل يا أخ« 
»رحمــك اهللا«

 
D
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D


 

J 




         D
D 

ــي صـــبيحتها     « ــي فـ ــل أبـ ــشية التـــي قتـ ــي تلـــك العـ إنـــي لجـــالس فـ
وعندي عمتي زينب تمرضني إذ اعتزل أبي خباء له وعنـده جـون     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




:مولى أبي ذر الغفاري، وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول
ــي يـــــا دهــــــر اف لــــــك مــــــن خليــــــل  لكــــــم لــــــك باإلشــــــراق واألصــــ

والـــــــــدهر ال يقنــــــــــع بالبــــــــــديل مـــــن صــــــاحب أو طالــــــب قتيــــــل 

ــل  ــر إلــــــــى الجليــــــ وكـــــــــلّ حـــــــــي ســـــــــالك ســـــــــبيلي وإنمــــــــا األمــــــ

فأعادها مرتين أو ثالثة حتى فهمتهـا وعرفـت مـا أراد، فخنقتنـي         
مـت أنّ الـبالء قـد نـزل، وأمـا      لالعبرة فرددتهـا ولزمـت الـسكوت، وع    

نـــساء الرقّـــة عمتـــي فإنهـــا لمـــا ســـمعت وهـــي امـــرأة ومـــن شـــأن ال  
والجــزع فلــم تملــك نفــسها أن وثبــت تجــر ثوبهــا وإنهــا لحاســرة        

:حتى انتهت إليه فقالت
ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة، اليــوم ماتــت أمــي فاطمــة       ! واثكــاله

وأبــي علــي وأخــي الحــسن، يــا خلفيــة الماضــين وثمــال البــاقين،        
، ال يـذهبن بحلمـك   ةيا اخي: ؛ فقال لها  Dفنظر إليها الحسين    

:وقالـــوترقرقت عيناه بالدموع ـــشيطان ال
ب نفـــسك صلتــاه، أفتغــ  ييومــاً لنــام، فقالــت يــا و    لــو تــرك القطــا   

اغتصاباً فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي، ثم لطمـت وجههـا      
.)١(...لى جيبها فشقّته وخرت مغشياً عليهاإوهوت 


D        يـا أخيـة، ال يـذهبن بحلمـك الـشيطان«

D»      وامـا عمتـي فإنهـا لمـا سـمعت

وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجـزع فلـم تملـك نفـسها     


J 
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D 

D 
ومـن شـأن النـساء الرقـة     واما عمتي فإنها لما سمعت وهي امرأة «

.»الخ.. .والجزع فلم تملك نفسها

     J
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J
D

            
 

J 

D

             

D 
ــون مكمنـــا         إنـــي خرجـــت أتفقـــد الـــتالع والروابـــي، مخافـــة أن تكـ

.لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون

D 
.ال خلف فيههي هي واهللا وعد
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          J
D 

ــذه    ــي برعــــايتي هــ وا أخــــاه، وا حــــسيناه، أشــــاهد مــــصرعك وأبتلــ
المذاعير من النساء، والقوم ــ يا ابن أمي ــ كما تعلـم مـاهم عليـه           
مــن الحقــد القــديم، ذلــك خطــب جــسيم يعــز علــي مــصرع هــذه        

.الفتية وأقمار بني هاشم

 
فــإني أخــشي أن ! ؟.يـا أخــي، هــل اســتعلمت مــن أصــحابك نيــاتهم  

.يسلموك عند الوثبة واصطكاك األسنة

D 
أمــا واهللا، لقــد بلــوتهم، فمــا وجــدت فــيهم إال األشــوس األقعــس،       

.يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أمه
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ــر أميـــــر       « ــات رســـــول اهللا وحرائـــ ــن بنـــ ــاموا عـــ ــا الطيبـــــون حـــ أيهـــ
.»المؤمنين

 


J
          

J
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J 




J 
لما كانت ليلة عاشوراء من المحرم خرجت مـن خيمتـي ألتفقـد      «

يمـة فوجدتــه جالــساً  وأنـصاره وقــد أفـرد لــه خ  Dأخـي الحــسين  
أفـي مثـل هـذه    : وحده يناجي ربه ويتلو القـرآن، فقلـت فـي نفـسي     

ــرك أخــــي وحــــده    ــة يتــ ــضين إلــــى إخــــوتي وبنــــي    ! الليلــ واهللا ألمــ
فأتيـــت إلــى خيمـــة العبــاس فـــسمعت   .عمــومتي وأعـــاتبهم بــذلك  

منها همهمة ودمدمة، فوقفت على ظهرها فنظرت فيهـا فوجـدت          
مجتمعين كالحلقـة، وبيـنهم     بني عمومتي وإخوتي وأوالد إخوتي    

وهــو جــاث علــى ركبتيــه كاألســد    Dالعبــاس بــن أميــر المــؤمنين   
: على فريسته، فخطب فـيهم خطبـة مـا سـمعتها إال آخـر خطبتـه        

!.يا إخوتي وبني عمومتي إذا كان الصباح فما تقولون؟

.األمر إليك يرجع، ونحن ال نتعدى لك قولك: فقالوا

صــحاب، قــوم غربــاء، والحمــل  إن هــؤالء، أعنــي األ: فقــال العبــاس
ثقيــل ال يقــوم بــه إال أهلــه، فــإذا كــان الــصباح فــأول مــن يبــرز إلــى   
القتـــال أنـــتم، نحـــن نقـــدمهم للمـــوت لـــئال يقـــول النـــاس قـــدموا    

.أصحابهم فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة

: فقامت بنو هاشم وسـلوا سـيوفهم فـي وجـه أخـي العبـاس وقـالوا              
.ا أنت عليهنحن على م

J 
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فلما رأيت كثـرة اجتمـاعهم وشـدة عـزمهم وإظهـار شـيمتهم سـكن          
قلبــي وخرجــت ولكــن خنقتنــي العبــرة فــأردت أن أرجــع إلــى أخــي     

وأخبره بذلك فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر   Dالحسين  
إليهـــا ووقفـــت بظهرهـــا ونظـــرت فيهـــا  تهمهمـــة ودمدمـــة فمـــضي

اشـــم مجتمعـــين كالحلقـــة فوجـــدت األصـــحاب علـــى نحـــو بنـــي ه
يـا أصـحابي لـم جئـتم إلـى      : وبينهم حبيب بن مظـاهر وهـو يقـول     

.هذا المكان؟ أوضحوا كالمكم رحمكم اهللا

.لننصر غريب فاطمةاأتين: فقالوا

.لم طلقتم حالئلكم؟: فقال لهم

.لذلك: فقالوا

فإذا كان في الصباح فما أنتم قائلون؟: قال حبيب

.تعدى قوالً لكالرأي رأيك وال ن: فقالوا

فــإذا صــار فــأول مــن يبــرز إلــى القتــال أنــتم، نحــن نقــدمهم     : قــال
، لـئال  نـبض للقتال، وال نرى هاشـمياً مـضرجاً بدمـه وفينـا عـرق ي            

يقــول النــاس قــدموا ســاداتهم للقتــال وبخلــوا علــيهم بأنفــسهم         
.نحن على ما أنت عليه: فهزوا سيوفهم على وجهه وقالوا

J 
باتهم ولكـن خنقتنـي العبـرة، فانـصرفت عـنهم وأنـا         ففرحت من ث  

ــأخي الحــــسين   ــسكنت نفــــسي   Dباكيــــة وإذا بــ ــد عارضــــني فــ قــ
.وتبسمت في وجهه

يــا أختــاه منــذ  : Dلبيــك يــا أخــي، فقــال   : فقلــت!! أخيــة: فقــال
ــبب       ــا ســ ــي مــ ــسمة، أخبرينــ ــا رأيتــــك مبتــ ــة مــ ــن المدينــ ــا مــ رحنــ
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!.تبسمك؟

ألصــحاب كــذا يــا أخــي رأيــت مــن فعــل بنــي هاشــم وا  : فقلــت لــه
.)١(»وكذا

J
»       ففرحت من ثبـاتهم ولكـن خنقتنـي العبـرة، فانـصرفت

قـــد عارضـــني فـــسكنت نفـــسي Dعــنهم وأنـــا باكيـــة وإذا بـــأخي الحـــسين  
»...وتبــسمت فــي وجهــه  


»    ولما كانت ليلـة عاشـوراء مـن المحـرم

وأنـــصاره وقـــد افـــرد لـــه Dخرجـــت مـــن خيمتـــي ألتفقـــد أخـــي الحـــسين  
: خيمة فوجدته جالساً وحـده ينـاجي ربـه ويتلـو القـرآن، فقلـت فـي نفـسي             

واهللا ألمـضين إلـى أخـوتي وبنـي     !! مثل هـذه الليلـة يتـرك أخـي وحـده        أفي  
.»عمومتي وأعاتبهم بذلك 

J 




          
J

D

1 
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D


JD 

 

LD
 

ــي صـــبيحتها     « ــي فـ ــل أبـ ــشية التـــي قتـ ــي تلـــك العـ إنـــي لجـــالس فـ
.»وعندي عمتي زينب تمرضني

J
D       

J 

 

D


D


 

 

J    D
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D
 

.»عيناه يا أخياه وابن أخياهنوريا اهاه، يا ثمرة فؤادحبيب«

D 

 


D

D


        D
 

. »واولداه واعلياه، واقاسماه، وابن أخاه«

D


          



 

أخـي أبـا عبــد اهللا، اهللا يـساعدك علـى هــذه المـصيبة واهللا يجبــر      «
قلبــك ولكــن ســيدي هــذه رملــة أم القاســم وليلــى أم علــي األكبــر         

.»دن الدخول على قتالهنلهن حوباً في البكاء، وير
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D 
إن المصيبة والرزء أكبر فليـأتين ولينـدبن قـتالهن، فلمـا سـمعت          «

ــب كـــالم أخيهـــا الحـــسين     ، التفتـــت إلـــى خيمـــة النـــساء،    Dزينـ
.»وصاحت، يا ليلى ويا رملة هلمن للبكاء والعويل

JD
             

 

 

J
         D



            

     
 

يــا شــيخ إنّ لنــا علــيالً فــي الخيمــة وهــو ال يــتمكّن مــن الجلــوس     «
.)١(»!والنهوض فكيف أفارقه وقد أحاطت النار به هكذا
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J

     


D  J      
J

J
J 


  ربـاب ربـاب


 

يا هذا فقدنا امرأة أما رأيتها؟ 



رباب أين أنت؟ ما الذي أخرجك في هذه الليلة؟ 

 فخرجـت أبحــث    تسـيد تـا علــيي صــدري أوجعنـي وثــدياي در

.»...عن ولدي 
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J




J




J


         
J

 
نحــن هــذه الليلــة نقــوم فــي حراســة العيــال واألطفــال ونقــسم الليــل   

.ثالثة أقسام، قسم علي وقسم عليك وقسم على ابنة أخي سكينة

 



2           

J 
ســعد فــي الــدنيا واآلخــرة تــأمر هــؤالء     ســود اهللا وجهــك يــا ابــن   
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ــول اهللا      ــا ونحــــن ودائــــع رســ ــأن يركبونــ ــوم بــ فقــــل لهــــم  ؟2القــ
.يتباعدون عنا يركب بعضنا بعضاً

J
J

D 
.قم يا ابن أخي واركب الناقة

 
.يا عمتاه اركبي أنت ودعيني أنا وهؤالء القوم


 

كواغربتـاه واأخــاه واحــسيناه واعباســاه، وارجــااله واضــيعتاه بعــد  «
.»يا أبا عبد اهللا

         
      

    D


 
اركبي فلقد كسرت قلبـي وزدت كربـي، فأخـذ ليركبهـا فـارتعش مـن          

.»الضعف وسقط على األرض

D 
.»!واجداه، وامحمداه، واعلياه، واحسناه، واحسيناه«
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J 
ويلك يا شمر، رفقاً بيتيم النبوة وسـليل الرسـالة وحليـف التقـى          «

. »وتاج الخالفة

             
JJ

D
         

 

 

D
DE 

 
ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جـدي وأخـوتي، فـواهللا إن هـذا       «

لعهــد مــن اهللا إلــى جــدك وأبيــك، ولقــد أخــذ اهللا ميثــاق أنــاس ال    
أهــل الــسماوات، تعــرفهم فراعنــة هــذه األرض، وهــم معروفــون فــي 

إنهـــم يجمعـــون هـــذه األعـــضاء المقطعـــة، والجـــسوم المـــضرجة،  
فيوارونها، وينصبون بهذا الطـف علمـاً لقبـر أبيـك سـيد الـشهداء          

حــــى رســــمه علــــى كــــرور الليــــالي واأليــــام،  مال يــــدرس أثــــره، وال ي
وليجدن أئمة الكفر وأشياع الضالل في محوه وطمسه فـال يـزداد    
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.)١(»...أثره إال علواً

 


D         

 
JD

 
.»...جدي وأخوتييا بقية «

E 
        D


D

.»جدك وأبيكإلىفواهللا إن هذا عهد من اهللا «

           
          


D 
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2 
ت أفـال رقـ  أتبكـون  والغـدر، الختـل أما بعـد يـا أهـل الكوفـة يـا أهـل            

ة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلهـا مـن   رنالعبرة وال هدأت ال   
هـل فـيكم إال   أال وم دخـالً بيـنكم،   انكاثـاً تتخـذون ايمـانك     ةبعد قّـو  

والــشنف وملــق االمــاء وغمــز    والكــذب والعجــب النطــف الــصلف 
ملحـودة، أال بـئس مــا   علــى ة فـض أو كةاألعـداء كمرعـى علــى دمنـ   

ن سخط اهللا عليكم، وفي العـذاب أنـتم خالـدون،        أقدمت أنفسكم   
قــد ل، فكثيــرا واضــحكوا قلــيالً واهللا فــابكوا يأوتنتحبــون، أتبكــون 
ى، وأنـ بغـسٍل بعـدها أبـداً   وها ، ولـن ترحـض  وشـنارها  بعارهـا ذهبتم

ــالة،    حــــضتر ــدن الرســ ــوة ومعــ ــاتم النبــ ــليل خــ ــل ســ ــدره ون قتــ ومــ
وسـيد  . نـازلتكم مفـزع كم وخيـرت ومـالذ   حجتكم ومنـار محجـتكم،      

وبعــدا لكــم  فتعــساً ونكــساً  ،أال ســاء مــا تــزرون شــباب أهــل الجنــة 
سرت الــصفقة،  وتبــت األيــدي، وخــ   ،لقــد خــاب الــسعي   وســحقا، ف

وضـربت علـيكم الذلـة والمـسكنة،      ورسـوله  تم بغـضب مـن اهللا     ؤوب ،
أي كبد لمحمد صلى اهللا عليـه وآلـه    أتدرون  يا أهل الكوفة    ويلكم  

وأي حرمـة لـه   ، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم لـه سـفكتم؟          ؟تميفر
لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السموات يتفّطرن منه وتنشق      هكتم؟  انت

ولقد أتيتم بهـا خرقـاء شـوهاء كطـالع     . خر الجبال هدا  وتاألرض  
طــرت الــسماء دمــاً ولعــذاب  مأفعجبــتم أن األرض ومــلء الــسماء، 

ــه ال     آلا كم المهــل فإنخــرة أخــزى وهــم ال ينــصرون، فــال يــستخفن
.)١(لبالمرصادمإن ربكوعليه فوت الثار، يخاف ه البدار وال زفحي

1 
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ــال إمـــــاذا تقولـــــون  ــاذا صـــــنعتم وأنـــــتم آخـــــر األمـــــم    النبـــــي لكـــــمذ قـــ مـــ

ـــــي وأوالدي وتكرمتـــــــــي   ــل بيتــــ مـــنهم أســـارى ومـــنهم ضـــرجوا بـــدم    بأهـــــــ

ــم  مــا كــان هــذا جزائــي إذ نــصحت لكــم   ــي ذوي رحــ ــسوء فــ أن تخلفــــوني بــ

ــذاب الــــذي أودى علــــى إرم   إنــــي ألخــــشى علــــيكم أن يحــــلّ بكــــم  ــل العــ مثــ




   
 

ــول ونـــــــسلهم   ــر الكهـــــ ــد نــــسل ال ي كهـــــــولهم خيـــــ ــور وال يخــــزى إذا عــ )١(بــ

S
D


 


J 

الحمـــد هللا الـــذي أكرمنــــا بنبيـــه محمـــد وطهرنــــا مـــن الــــرجس      «
.»تطهيراً إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا

J 
إلـى ما رأيت إالّ جميالً هؤالء قوم كتب اهللا عليهم القتل فبرزوا   «
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مــضاجعهم وســيجمع اهللا بينــك وبيــنهم فتحــاج وتخاصــم فــانظر  
.»لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة

J 

D


D
D

S
             
            


         J

D
 

.)١(»يعز علي أن أراك بهذا الحال يا ابن أخي«

J 

J
 

ــشهرونا فـــــــــــي البريـــــــــــة عنـــــــــــوة    ــل  ووأتـــــــــ ــه جليــــــــــــ ــى إليــــــــــــ الــــــــــــــدنا أوحــــــــــــ
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ــه   ـــــ العــــــــرش ثــــــــم نبيـ ــرب ــول  أكـــــكفــــــــرتم بــــــ ــان رســـ ن لـــــم يجـــــئكم فـــــي الزمـــ

ــر أمــــــة      ــا شــــ ــرش يــــ ــه العــــ ــم إلــــ لكــــــم فــــــي لظــــــى يــــــوم المعــــــاد عويــــــل لحكــــ

 
ــاداتي    ــدهر سـ ــالي وأفنـــى الـ ــت رجـ ــد لوعــــــــــــات  ماتـ وزادنــــــــــــي حــــــــــــسرات بعــــــــــ

ــا علمـــوا     ــد مـ ــام علينـــا بعـ ــالوا اللئـ ـــــــــا بنــــــــــات رســــــــــوٍل بالهــــــــــدى آتــــــــــي صـ إنـ

ـــــةً    ــاب عاريــــ ـــــسيرونا علـــــــــى األقتـــــــ ــض الغن  يــــ ــــا بيــــــــــنهم بعــــــــ يمــــــــــات كأننــــــ

ــول اهللا مــــا صــــنعوا     ـــزز عليــــك رســ عـــــــــات     ي ــل بيتـــــــــك يـــــــــا خيـــــــــر البريـ بأهـــــــ

ــــداكم مــــــن ســــــلوكٍ فــــــي الــــــضالالتِ كفــــــــــــــــرتم برســــــــــــــــول اهللا ويلكــــــــــــــــم أهـ

J 
E
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ــيل  أنـــــــــــا صـــــــــــاحب الـــــــــــرمح الطويـــــــــــل  ــل الــــــــــــــدين األصــــــــــــ ــا قاتــــــــــــ أنــــــــــــ

وأتيت برأسه إلى يزيـد أميـر المـؤمنين      أنـــــــا قتلـــــــت ابـــــــن ســـــــيد الوصــــــــيين    

J
 

كذبت يا لعين ابن اللعين، أال لعنة اهللا على القوم الظـالمين، يـا    «
ويلك تفتخر عند يزيد الملعون ابن الملعون بقتل من ناغاه في   
المهد جبرئيـل وميكائيـل، ومـن اسـمه مكتـوب علـى سـرداق عـرش             

العـــــالمين، ومـــــن خـــــتم اهللا بجـــــد ه المرســـــلين وقمـــــع بأبيـــــه رب
     ي محمــد المــصطفى وأبــي علــيالمــشركين، فمــن أيــن مثــل جــد

.)١(!»المرتضى وأمي فاطمة الزهراء صلوات اهللا عليهم أجمعين
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.)١(»حماها اهللا من كلّ ظالم«

 


E       

         D


J


 
، وصــلّى اهللا علـــى رســوله وآلـــه أجمعـــين  الحمــد هللا رب العـــالمين 

:يقولحيث سبحانهصدق اهللا

>  u v  w  x  y   z  {  |  }  ~  �  ¡
¢< 

ء،أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السما

فأصبحنا نساق كما تساق اُألسارى

أنّ بنا على اهللا هواناً
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ةموبك عليه كرا

وأنّ ذلك لِعظم خطرك عنده؟

فشمخت بأنفك

ونظرت في عطفك

جذالن مسروراً

حين رأيت الدنيا لك مستوسقة

قةسـّتواألمور م

وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا،

مهالً مهالً،ف

: أنسيت قول اهللا تعالى

>egfhm  l  k  j  in  r  q  p    o
stw  v  u< 

أمن العدل يا ابن الطلقاء

تخديرك حرائرك وإماءك

وسوقك بنات رسول اهللا سبايا

قد هتكت ستورهن

وأبديت وجوههن

تحدو بهن األعداء من بلد إلى بلد

اقلعويستشرفهن أهل المناهل والم
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ويتصفح وجوههن القريب والبعيد،

من حماتهن حمي دني والشريف ليس معهن وال

من رجالهن ولي،وال 
وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد األزكياء

ونبت لحمه بدماء الشهداء؟

في بغضنا أهل البيت،أوكيف يستبط

من نظر إلينا بالشنف

والشنآن، واإلحن

واألضغان؟

 
ــتهلّوا أل ــوا واســــــــــ ــاًهلّــــــــــ ــالوا يــــــا يزيــــــد ال تــــــشل فرحــــــــــ ثــــــم قــــ

منتحياً على ثنايا أبي عبد اهللا سيد شباب أهل الجنة،

تنكتها بمخصرتك،

وكيف ال تقول ذلك؟

وقد نكأت القرحة

واستأصلت الشأفة

2بإراقتك دماء ذرية محمد 

ونجوم األرض، من آل عبد المطلب

وتهتف بأشياخك،

زعمت أنك تناديهم

موردهمفلتردنّ وشيكاً 
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ولتودنّ أنك شللت وبكمت

ولم يكن قلت ما قلت،

وفعلت ما فعلت،

ن ظلمنــا، وأحلــل غــضبك بمــن     مــ اللهــم خــذ بحقنــا، وانــتقم م   «
»سفك دماءنا، وقتل حماتنا

فواهللا ما فريت إال جلدك،

ت إال لحمك،ززحوال 

2ولتردنّ على رسول اهللا

.بما تحملت من سفك دماء ذريته

هوانتهكت من حرمت

في عترته ولُحمته،

.حيث يجمع اهللا شملهم

ويلم شعثهم

ويأخذ بحقهم،

>jihgfedklponmq< 
حسبك باهللا حاكماً

خصيما2ًوبمحمد

وبجبرئيل ظهيراً

ّلكلوسيعلم من سو
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ومكّنك من رقاب المسلمين،

بئس للظالمين بدال،

وأيكم شر مكاناً وأضعف جنداً،

مخاطبتكولئن جرت علي الدواهي

إني ألستصغر قدرك

وأستعظم تقريعك

ر توبيخكثوأستك

لكن العيون عبرى،

والصدور حرى،

أال فالعجب كلُّ العجب

لقتل حزب اهللا النجباء

بحزب الشيطان الطلقاء،

فهذه األيدي تنطف من دمائنا

واألفواه تتحلّب من لحومنا،

وتلك الجثث الطواهر الزواكي

تنتابها العواسل

فوها أمهات الفراعل،وتع

ولئن أتخذتنا مغنما

لتجدنا وشيكا مغرما،

،يداكحين ال تجد إال ما قدمت

وما ربك بظالم للعبيد،
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،إلى اهللا المشتكىو

وعليه المعول،

.فكد كيدك

واسسعيك،ع

وناصب جهدك

فواهللا ال تمحو ذكرنا

وال تميت وحينا،

وال تدرك أمدنا

رحض عنك عارهايوال 

رأيك إال فندوهل 

وأيامك إال عدد

وجمعك إال بدد

ييوم يناد المناد

.أال لعنة اهللا على الظالمين

والمغفرة،الذي ختم ألولنا بالسعادةرب العالمين، الحمد هللا و

،وآلخرنا بالشهادة والرحمة

ونسأل اهللا أن يكمل لهم الثواب،

،دويوجب لهم المزي
دإنه رحيم ودوويحسن علينا الخالفة

.)١(وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

1 
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.»2انزلوا من الهوادج، فإني أرى الروضة المنورة لجدي رسول اهللا «





D 

هؤالء جدك وأمك وأخـوك وأهـل بيتـك ينتظـرون         !! أخي حسين «
ــدومك ــي !! قــ ــور عينــ ــا نــ ــة،   !! يــ ــزان الطويلــ ــا األحــ قتلــــت وأورثتنــ

. )١(»فياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً
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J2
»يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين« 

 


D


EDJ
» يــا ابنــة أميــر المــؤمنينDأيــن أوالدي؟.!J» قــد

رواحهــم لــروح الحــسين فــداء، أيــن ولــدي    أ«.»قتلــوا جميعــاً 

.!!؟»قتلوه عطـشاناً «J؟»الحسين
» واحـسيناه«.   J

!. ؟»وما هي«D«.أتيتك بذكرى من ولدك العباس «
J 
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.»أماه، لقد ضربوني بالسياط حتى جرحوا متني! أماه«

 
.»يص الحسينلقد أتيتك بقم«

 


 

J     E


 





            


 
قــد علــم اهللا مــا صــار إلينــا، قتــل خيرنــا، وانــسقنا كمــا تــساق          

ال خرجنــا وإن اهريقــت  األنعــام، وحملنــا علــى األقتــاب، فــواهللا   
.دماؤنا
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»وأما وفاة رقية...« 

D» الهــم

»نصف الهرم 
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D 
ــة مــــن نــــسل آل  احبــــسيه يــــا أختــــ « اه لــــئال تبقــــى األرض خاليــ

. »2محمد 

D 
.»يدي ابن رسول اهللاقاتل بين أني ييا عمتاه، ذر«

 
.»يا بني ارجع حتى أرجعته إلى فراشه«
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.يا أهل الكوفة إنّ الصدقة علينا حرام


 

 
فالحــاكم . لكوفـة، تقتلنـا رجــالكم، وتبكينـا نـساؤكم؟    صـه يـا أهــل ا  

.بيننا وبينكم اهللا يوم فصل القضاء
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     J
   J   

 
 

يا أهل الكوفة سوأة لكم،

ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه

وانتهبتم أمواله وورثتموه

نكبتموه،ووسبيتم نساءه 

.فتباً لكم وسحقاً

ويلكم أتدرون أي دواٍه دهتكم؟

وأي وزر على ظهوركم حملتم؟

وأي دماء سفكتموها؟

وأي كريمة أصبتموها؟

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




سلبتموها؟وأي صبية 
وأي أموال انتهبتموها؟

قتلتم خير رجاالت بعد النبي.
ونزعت الرحمة من قلوبكم

ال إنّ حزب اهللا هم الفائزونأ
وحزب الشيطان هم الخاسرون،

 
ــم   ــا يتوقـــــــــــــد  قتلـــــتم أخـــــي صـــــبراً فويـــــل ألمكـــ ــاراً حرهـــــــــــ ســـــــــــــتجزون نـــــــــــ

ــم م  ســـــــفكتم دمـــــــاء حـــــــرم اهللا ســـــــفكها ــــــــرآن ثـــــــــــ ــا القـــــ ــدوحرمهـــــــــــ حمـــــــــــ

ـــــــم غــــــــداً    ــشروا بالنــــــــار إنكـ ــدوا  اال فابــــــ لفـــــــــي ســـــــــقر حقّـــــــــاً يقينـــــــــاً تخلّـــــــ

ــيولد  وإنـــي ألبكـــي فـــي حيـــاتي علـــى أخـــي   ــن بعــــــد النبــــــي ســــ علــــــى خيــــــر مــــ

ــيس يجمـــد     بــــــــدمع غزيــــــــر مــــــــستهل مكفكــــــــف  ــاً لـ ــد منـــي ذائبـ ــى الخـ )١(علـ
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أسكت يا لكع الرجال، قطع اهللا لسانك وأعمى عينيك، وأيبس يـديك،   «

.وجعل النار مثواك، إنّ أوالد األنبياء ال يكونون خدمة ألوالد األدعياء
 

الحمد هللا الذي عجل لـك العقوبـة فـي الـدنيا قبـل اآلخـرة فهـذا            
.2جزاء من يتعرض لحرم رسول اهللا 

S
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.يا يزيد ما أقلّ حياءك وأصلب وجهك؟

 
؟ أصـلف وجهــك أتقتــل أخــي وأهـل بيتــي وتعطينــي عوضــهم مــاالً   

.واهللا ال كان ذلك أبداً

 

 
J


 

J» يــا يزيــد مــا أقــل حيــاءك«


 
»   واهللا ال كان ذلك أبدا«D

E       
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»السالم عليك يا ثار اهللا وابن ثاره« 
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. )١(»بنونا لبناتناوبناتنا لبنينا «
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ــاعلمي ســــيطول بعــــد ــا ســــكينة فــ ــام دهـــــــاني   ي يــ ــــاء إذ الحمـــــ منـــــــك البكـــ

ــ ــان يمـــــــادام منـــــــقلبــــــي بــــــدمعك حــــــسرة  يال تحرقــــ ــروح فـــــــي جثمـــــ الـــــ

ــإذا قتلـــــــت   ــذي فأفـــــ ــى بالـــــ ــت أولـــــ تأتينـــــــــــــه يـــــــــــــا خيـــــــــــــرة النـــــــــــــسوان نـــــ
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JD 

            جالـسة فـي الفـسطاط، فـإذا سـمعت إنها كانت ليلة مقمـرة، كنـت
ــاء   ــسط مـــصـــوت البكـ ــالع   ن خلـــف الفـ ــن اطـ ــاً مـ اط، فـــسكت خوفـ

           األخوات وسائر النـسوة، فخرجـت وقلبـي ال يـشهد بـالخير، وكنـت
أمشي وأضرب قدمي على ذيلي وأسقط وأقوم، فرأيت أبي جالساً 

:وأصحابه حوله، فسمعت أبي يقول لهم

أنــتم جئــتم معــي لعلمكــم بــأني أذهــب إلــى جماعــة بــايعوني قلبــاً  
حوذ علـيهم الـشيطان ونـسوا اهللا،    ولساناً، واآلن تجدونهم قد اسـت  

واآلن لم يكن لهم مقصد سوى قتلي وقتل من يجاهد بين يدي،      
وا ذلـك، أو تعلمـوا   مـ وسبي حريمي بعد سـلبهم، وأخـاف أن ال تعل      

وال تتفرقــوا للحيـــاء منــي، ويحـــرم المكـــر والخدعــة عنـــدنا أهـــل    
البيــت، فكــل مــن يكــره نــصرتنا فليــذهب فــي هــذه الليلــة الــساترة،   

صرنا بنفسه فيكون معنا في الدرجات العالية مـن الجنـان،   ومن ن 
ن ولدي الحسين يقتل بطـف كـربالء غريبـاً        إ: فقد أخبرني جدي  

وحيداً عطشاناً، فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم، ومن 
.نصرنا بلسانه فإنه في حزبنا في القيامة
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ن نحو عشرة وعـشرين، فلـم   واهللا ما أتم كالمه إالّ وتفرق القوم م    

، )١(يبـــق معـــه إالّ مـــا يـــنقص عـــن الثمـــانين ويزيـــد عـــن الـــسبعين   
فنظــرت إلــى أبــي فوجدتــه قــد نكــس رأســه فــي حــزن وكــرب، فلمــا     
رأيت ذلك خنقتني العبرة، فرددتها ولزمت السكوت وتوجهت إلى      

خـذلهم، وال تجـب دعـاءهم،      االلهم إنهـم خـذلونا ف     : السماء وقلت 
فـــي األرض مـــسكناً، وســـلّط علـــيهم الفقـــر، وال      وال تجعـــل لهـــم   

.تنلهم شفاعة جدي

فرجعــت إلــى الفــسطاط وتنهمــل دمــوعي، فنظــرت عمتــي أم كلثــوم     
مالـك؟ فقصـصت القـصة لهـا، فلمـا سـمعت ذلـك نـادت         : إلي فقالت 

وا جــداه، وا عليــاه، وا حــسناه، وا حــسيناه، وا قلّــة ناصــراه، وال أدري      
عــادي، وليــت األعــادي يرضــون أن   كيــف لنــا المخلــص مــن أيــدي األ  

.يقتلونا بدالً عن أخي، فاجتمعت النساء من بكائها فبكين

وســـمع أبـــي بكـــاءهن فخـــرج مـــن الفـــسطاط باكيـــاً، فـــدخل علـــى   
يـا  : ما هذا البكـاء؟ فقربـت عمتـي إليـه وقالـت      : فسطاطهن، فقال 

كيف لي ذلك مع كثرة األعـادي؟  : أخي ردنا إلى حرم جدنا، فقال    
: أجل، ذكّرهم محل جـدك وأبيـك وجـدتك وأخيـك، فقـال        :فقالت

ذكّـرتهم فلـم يـذكروا، ووعظـتهم فلــم يتعظـوا ولـم يـسمعوا قــولي،        
وليس لهـم رأي سـوى قتلـي، والبـد أن ترونـي علـى الثـرى جـديالً،              
ولكن أوصيكم بالصبر والتقوى، وذلك أخبر به جـدكم، وال خلـف          

تره أحــد، ثــم لوعــده، وأســلمكم علــى مــن لــو هتــك الــستر لــم يــس   

D
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:يقولDتباكينا ساعة واإلمام 

>Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â< 

 


D

 
 

D          
 

ـــاني   ال تحرقـــــي قلبــــــي بـــــدمعك حــــــسرة   ــروح فـــــي جثمــ ــا دام منـــــي الـــ مـــ

ــإذا قتلــــــت فأنــــــت أولــــــى بالــــــذي     ــــــــــرة النــــــــــــسوان   تتأفــــ ــــــــا خيــ ــه يــــ ينــــــــــ

    
 

 

2 
»     يـا أبـه عليـك منـي الـسالم«

           
         »   ولـدي قتـل اهللا
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D»قوماً قتلوك 
D 

 




 


 
ــا ســـكينة فـــاعلمي     ـــاني   ســـيطول بعـــدي يـ ــاء إذا الحمــــــام دهـــ ــك البكــــ منــــ

 

 

D
 

.السالمييا سكينة، يا فاطمة، يا زينب، يا أم كلثوم عليكم من«

Jيا أبة استسلمت للموت؟.!

Dن ال ناصر له وال معينكيف ال يستسلم م.

Jيا أبة ردنا إلى حرم جدنا؟.
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Dهيهات لو ترك القطا لنام. 
D 

 
»لى ات للموت، فيا أبتي استسلم

.»من تكلنا 
D 

يا نور عيني كيف ال يستـسلم للمـوت مـن ال ناصـر لـه وال معـين،           «
ورحمـــة اهللا ونـــصرته، ال تفـــارقكم فـــي الـــدنيا واآلخـــرة، فاصـــبري  

.»على قضاء اهللا وال تشتكي فإن الدنيا فانية، واآلخرة باقية

 

 
 

.رك، أين أخي علي؟ظهر ييا أبه، مالي اراك تنعى نفسك وتد

 
.قتله اللئام

 
.أخاه، وآ مهجة قلباهوآ

 
.يا سكينة، اتقي اهللا، واستعملي الصبر
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.يا أبتاه، كيف تصبر من قُتل أخوها، وشرد أبوها؟

 
.إنا هللا وإنا إليه راجعون

 


D 

 

J
           

 


2





 
 

.Dأنا سكينة بنت الحسين 
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  م الـــرأس أمامنـــا حــل لـــصاحب الـــرأس أن يقـــد تـــى يـــا ســـهل، قـ

.2يشتغل الناس بالنظر إليه وال ينظروا إلى حرم رسول اهللا  
J

             
E




 
. )١(Eأنا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 

     


D           


JJ


          
J 

أنـا ابنــة مــن قتلتمـوه انتقامــاً لكفّــار بـدر، أف أتهــزؤون وتــسخرون     
!.بنا؟
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ــة الرســـول     ــل ذريـ ــرين بأبيـــك قاتـ ــرين؟  أتفخـ أم ! ؟2بمـــن تفخـ
فبأيهمـا تفخـرين، أال لعنـك     . بأمك التي مكنت نفسها مـن غـالم       

. اهللا ولعن أباك

           
 









 

.ن سمعتها مني قصصت عليكإيا يزيد رأيت البارحة رؤيا 

 
بينما أنا ساهرة وقد كللـت مـن البكـاء بعـد أن صـليت ودعـوت اهللا          

وات، فلمـا رقـدت عينـي رأيـت أبـواب الـسماء قـد تفتحـت، وإذا             بدع
ــائف مــــن     ــور ســــاطع مــــن الــــسماء إلــــى األرض، وإذا بوصــ أنــــا بنــ
وصــائف أهــل الجنــة، وإذا أنــا بروضــة خــضراء فــي تلــك الروضــة      
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عنـدهم  قصر، وإذا أنا بخمس مشائخ يدخلون إلـى ذلـك القـصر،    
ذا هـ : يـا وصـيف أخبرنـي لمـن هـذا القـصر؟ فقـال        : وصيف فقلـت  

ومـن هـذه   : ألبيك الحسين أعطـاه اهللا تعـالى ثوابـاً لـصبره فقلـت          
.المشائخ؟

أمــا األول فــآدم أبــو البــشر وأمــا الثــاني فنــوح وأمــا الثالــث     : فقــال
: فقلـت لـه  اهللا فإبراهيم خليل الرحمن، وأما الرابع فموسى كلـيم    

ومـــن الخـــامس الـــذي أراه قابـــضا علـــى لحيتـــه باكيـــاً حزينـــاً مـــن   
هـذا  : ال، فقـال : يـا سـكينة أمـا تعرفينـه؟ فقلـت     : يبيـنهم؟ فقـال لـ   

إلــى  : إلــى أيــن يريــدون؟ فقــال   : ، فقلــت لــه 2جــدك رســول اهللا  
ه بمــا جــرى   نــ واهللا أللحقــن جــدي وأخبر  : أبيــك الحــسين فقلــت  

.علينا فسبقني ولم ألحقه

فبينمـا أنـا متفكـرة، وإذا بجــدي علـي بـن أبــي طالـب وبيـده ســيف        
فبكـى  » تـل واهللا ابنـك مـن بعـدك    يـا جـداه، ق  «: وهو واقـف فناديتـه    

يا بنية، صبراً وبـاهللا المـستعان، ثـم أنـه     : وضمني إلى صدره وقال 
مــضى ولــم أعلــم إلــى أيــن، فبقيــت متعجبــة كيــف لــم أعلــم بــه،            
فبينمــا أنــا كــذلك إذا ببــاب قــد فــتح مــن الــسماء، وإذا بالمالئكــة     

.»يصعدون وينزلون على رأس أبي


 

 
ثم أقبل علي رجل دري اللون قمـري الوجـه حـزين القلـب، فقلـت             



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




، فــدنوت منــه  2جــدك رســول اهللا  : فمــن هــذا؟ فقــال  : للوصــيف
ــه  ــفكت واهللا دما   «: وقلـــت لـ ــا، وسـ ــت واهللا رجالنـ ــداه قتلـ ــا جـ ــا، يـ ؤنـ

نـساق  قتاب من غيـر وطـاء،   على االحريمنا، وحملناوهتكت واهللا 
صدره، ثـم أقبـل   إلىه وضمني  ي، فأخذني إل  »)لعنه اهللا (إلى يزيد   

أمــا تــرون : إلــى آدم ونــوح وإبــراهيم وموســى وعيــسى، ثــم قــال لهــم 
يــا : إلــى مــا صــنعت أمتــي بولــدي مــن بعــدي؟ ثــم قــال الوصــيف      

.2سكينة اخفضي صوتك فقد أبكيت رسول اهللا 

خذ الوصيف بيدي فـأدخلني القـصر فـإذا بخمـس نـسوة، قـد        ثم أ 
عظــم اهللا تعــالى خلقهــن وزاد فــي نــورهن، وبيــنهن امــرأة عظيمــة    
ناشرة شعرها، وعليهـا ثيـاب سـود، وبيـدها قمـيص مـضمخ بالـدم،             

.وإذا قامت يقمن معها، وإذا جلست يجلسن معها
من هؤالء النسوة الالتي قد عظـم اهللا خلقهـن؟      : فقلت للوصيف 

يــا ســكينة، هــذه حــواء ام البــشر، وهــذه مــريم بنــت عمــران،  : قــالف
وهذه خديجة بنت خويلـد، وهـذه هـاجر، وهـذه سـارة، وهـذه التـي               
بيـــدها القمــــيص المــــضمخ بالـــدم وإذا قامــــت يقمــــن معهــــا وإذا   

.جلست يجلسن معها، هي جدتك فاطمة الزهراء
: منها وقلت لهاتفدنو

.»لى صغر سنييا جدتاه، واهللا قتل أبي، وأيتمت ع«
شـديداً وبكـين النـسوة كلهـن،      ى صدرها وبكت بكاًء   فضمتني إل 

) لعنــه اهللا(يــا فاطمــة يحكــم اهللا بينــك وبــين يزيــد   : وقلــن لهــا
.يوم الفصل
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ثم أخذ الوصيف بيدي فأدخلني القصر فإذا بخمـس نـسوة، قـد        «
خلقهــن وزاد فــي نــورهن، وبيــنهن امــرأة عظيمــة   عظــم اهللا تعــالى 

ناشرة شعرها، وعليهـا ثيـاب سـود، وبيـدها قمـيص مـضمخ بالـدم،             



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




.وإذا قامت يقمن معها، وإذا جلست يجلسن معها

من هؤالء النسوة الالتي قد عظـم اهللا خلقهـن؟      : فقلت للوصيف 
يــا ســكينة، هــذه حــواء ام البــشر، وهــذه مــريم بنــت عمــران،  : فقــال

جة بنت خويلـد، وهـذه هـاجر، وهـذه سـارة، وهـذه التـي             وهذه خدي 
بيـــدها القمــــيص المــــضمخ بالـــدم وإذا قامــــت يقمــــن معهــــا وإذا   

.جلست يجلسن معها، هي جدتك فاطمة الزهراء

يـا جــدتاه، واهللا قتـل أبــي، وأيتمـت علــى    «: منهــا وقلـت لهــا تفـدنو 
.»صغر سني

ن، فــضمتني إلــى صــدرها وبكــت بكــاًء شــديداً وبكــين النــسوة كلهــ    
يـوم  ) لعنـه اهللا (يا فاطمة يحكـم اهللا بينـك وبـين يزيـد         : وقلن لها 

.الفصل
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D


D
D 

ليكن مني الـسالم،  عيا سكينة، ويا فاطمة، ويا زينب، ويا أم كلثوم  
.فتجاعجتماع وقد قرب منكن االفهذا آخر اال

 
.الفراق الفراق! الوداع! داعالو

D 
ن اهللا حافظكم وحـاميكم وسـينجيكم    أ، واعلموا   !استعدوا للبالء «

من شر األعداء، ويجعل عاقبة أمـركم إلـى خيـر، ويعـذّب أعـاديكم         
. بأنواع الباليا، ويعوضكم عـن هـذه البليـة بـأنواع الـنعم والكرامـة           

.»تشكوا وال تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركمفال 

 
كأني أراكم عن قريـب، كاإلمـاء والعبيـد، يـسوقونكم أمـام الركـاب،          «

.)١(»ويسومونكم سوء العذاب
D
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      D    
 

 

J
         2

S 
كنت واقفة ببـاب الخيمـة، وأنـا أنظـر إلـى أبـي وأصـحابه مجـزرين          

ول، وأنــا  م تجــدهكاألضــاحي علــى الرمــال، والخيــول علــى أجــسا     
أفكّــــر فيمــــا يقــــع علينــــا بعــــد أبــــي مــــن بنــــي أميــــة أيقتلوننــــا أو   
يأســـروننا؟ فـــإذا برجـــل علـــى ظهـــر جـــواده يـــسوق النـــساء بكعـــب   
رمحه، وهن يلذن بعضهن ببعض وقد أخذ ما علـيهن مـن أخمـرة     

أبتــاه، واعليــاه، واقلّــة ناصــراه،   ا واجــداه، و: وأســورة، وهــن يــصحن 
.أما من ذائد يذود عنا؟يجيرنا؟أما من مجير! واحسناه

 
ــاً     ــؤادي وارتعـــدت فرائـــصي، فجعلـــت أجيـــل بطرفـــي يمينـ فطـــار فـ
وشماالً على عمتي أم كلثوم خشية منه أن يأتيني، فبينا أنـا علـى        

ت منهزمــة، وأنــا أظــن أنــي  رهــذه الحالــة وإذا بــه قــد قــصدني ففــر 
مح أسلم منه، وإذا به قد تبعني فذهلت خشية منه، وإذا بكعب الر

بـــين كتفـــي فــــسقطت علـــى وجهـــي، فخــــرم أذنـــي واخـــذ قرطــــي       
ــصهره      ــي تــ ــدي، ورأســ ــى خــ ــسيل علــ ــرك الــــدماء تــ ــي، وتــ ومقنعتــ

راجعاً إلى الخيم، وأنا مغشي علي، وإذا أنا بعمتي ىالشمس، وولّ
مــا أعلــم مــا جــرى علــى  ! قــومي نمــضي: عنــدي تبكــي وهــي تقــول
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خرقــة يــا عمتــاه هــل مــن   : البنــات وأخيــك العليــل؟ فقمــت وقلــت   
ــار؟ فقالـــت   ــاه وعمتـــك  : أســـتر بهـــا رأســـي عـــن أعـــين النظّـ ــا بنتـ يـ

فرأيت رأسها مكـشوفاً وقـد أسـود مـن الـضرب، فمـا رجعنـا         ! مثلك
إلى الخيمة إالّ وهي قد نهبت وما فيها، وأخـي علـي بـن الحـسين            
مكبوب علـى وجهـه ال يطيـق الجلـوس مـن كثـرة الجـوع والعطـش             

.)١(»ليناواألسقام، فجعلنا نبكي عليه ويبكي ع
 

          


 
D


 

>  ´ ³ ²  ±  ° ¯ ® ¬ «µ< 


 





 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy





 


 


 

J
             


 


 


      J
 

 

SH
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دخلـت الغاغــة علينــا الفـسطاط وأنــا جاريــة صـغيرة، وفــي رجلــي     «
خلخــاالن مــن ذهــب، فجعــل رجــلٌ يفــض الخلخــالين مــن رجلــي      

كيـف ال أبكــي  : فقــال! مـا يبكيــك يـا عـدو اهللا؟   : فقلــت! وهـو يبكـي  
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ــا أســلب ابنــة رســول اهللا    أخــاف أن : قــال. ال تــسلبني: فقلــت!. وأن
.»غيري فيأخذهيءيج
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D 
وخـتم  أفئـدتكم لظت أكبادكم، وطبع علـى    غقست واهللا قلوبكم، و   «

وأبصاركم وسول الشيطان وأملى لكم وجعـل علـى    أسماعكمعلى  
.»بصركم غشاوة فأنتم ال تهتدون

D 
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SH

 
هللا عدد الرمل والحصى، وزنة العرش إلـى الثـرى، أحمـده         الحمد

وأؤمن به، وأتوكـل عليـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك          
، وأنّ أوالده ذبحوا بشطّ الفرات 2له، وأنّ محمداً عبده ورسوله   

!.بغير ذُحل وال ترات

اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أفتــري عليــك الكــذب، أو أن أقــول عليــك     
ا أنزلـــت عليـــه مـــن أخـــذ العهـــود لوصـــيه علـــي بـــن أبـــي   خـــالف مـــ

، المسلوب حقّه، المقتول من غيـر ذنـب كمـا قتـل ولـده       Dطالب
! بــاألمس، فــي بيــت مــن بيــوت اهللا فــي معــشر مــسلمة بألــسنتهم       

تعــساً لرؤوســهم مــا دفعــت عنــه ضــيماً فــي حياتــه وال عنــد مماتــه،   
ــة، معـــروف        ــة، طيـــب العريكـ ــود النقيبـ ــك محمـ ــى قبـــضته إليـ حتـ
المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه في اهللا لومة الئـم وال عـذل     
عاذل، هديتـه اللهـم لإلسـالم صـغيراً، وحمـدت مناقبـه كبيـراً، ولـم          

حتــى قبــضته إليــك زاهــداً فــي     2يــزل ناصــحاً لــك ولرســولك    
الــدنيا غيــر حــريص عليهــا، راغبــاً فــي اآلخــرة، مجاهــداً لــك فــي       

.مستقيمسبيلك رضيته فاخترته فهديته إلى صراط

فإنـا أهـل   ! أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغـدر والخـيالء      
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بيــت ابتالنــا اهللا بكــم، وابــتالكم بنــا، فجعــل بالءنــا حــسناً، وجعــل   
علمـــه عنـــدنا وفهمـــه لـــدينا، فـــنحن عيبـــة علمـــه، ووعـــاء فهمـــه         
ــا اهللا     ــاده، أكرمنــ ــه علــــى األرض فــــي بــــالده لعبــ وحكمتــــه، وحجتــ

على كثير ممـن خلـق تفـضيالً    2نبيه محمد بكرامته، وفضلنا ب 
! وأموالنـا نهبـاً  ! ورأيـتم قتالنـا حـالالً    ! بيناً، فكذّبتمونا وكفرتمونا  

ــل  ــرك وكابـ ــا أوالد تـ ــاألمس، وســـيوفكم    ! كأننـ ــدنا بـ ــتم جـ ــا قتلـ كمـ
قـرت لـذلك عيـونكم    ! تقطر من دمائنـا أهـل البيـت لحقـد متقـدم        

مكــــرتم، واهللا خيـــــر  وفرحــــت قلــــوبكم، افتـــــراًء علــــى اهللا ومكـــــراً    
فــال تــدعونكم أنفــسكم إلــى الجــذل بمــا أصــبتم مــن        . المــاكرين

دمائنا ونالـت أيـديكم مـن أموالنـا، فـإنّ مـا أصـابنا مـن المـصائب               
.الرزايا العظيمةالجليلة و

>ª  «¯®¬°±¹  ̧       ¶  µ   ́ ³  ²º
¾½¼»À¿ÁÂ ÃÄ   Æ ÅÇÈ< 

، فكــأن قــد حــلّ بكــم وتــواترت  فــانتظروا اللعنــة والعــذاب! تبــاً لكــم
س بعض، أكم بعذاب ويذيق بعضكم ب تمن السماء نقمات، فيسح   

ثــم تخلــدون فــي العــذاب األلــيم يــوم القيامــة بمــا ظلمتمونــا، أال     
.اهللا على الظالمينلعنة 

ــة يــٍد طاعنتنــا مــنكم   ! ويلكــم ــة نفــس نزعــت إلــى   !أتــدرون أي ؟ وأي
.؟!محاربتناأم بأي رجل مشيتم إلينا تبغون ! قتالنا؟

قست واهللا قلوبكم، وغلظت أكبادكم، وطبـع علـى أفئـدتكم، وخـتم       
على أسماعكم وأبصاركم، وسول لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل 
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!.على بصركم غشاوة فأنتم ال تهتدون

قـبلكم، وذحـول   2أي ترات لرسول اهللا   ! فتباً لكم يا أهل الكوفة    
جـدي وبنيـه   Dطالـب  له لديكم بما عندتم بأخيه علي بن أبـي         

؟ وافتخـر بـذلك   !مه عليهموعترة النبي األخيار صلوات اهللا وسال   
:فقال.مفتخركم

ــا عليـــاً وبنـــي علـــي   بـــــــــــسيوف هنديـــــــــــة ورمـــــــــــاح نحـــن قتلنـ

ــاهم فـــــــــأي نطـــــــــاح  وســــبينا نــــساءهم ســــبي تــــرك  ونطحنـــــــ

افتخرت بقتل قوم زكّاهم اهللا ! بفيك أيها القائل الكثكث واألثلب  
قـع كمـا أقعــى   افـاكظم و ! الـرجس وطهـرهم تطهيــراً  وأذهـب عـنهم   

ما اكتـسب ومـا قـدمت يـداه، أحـسدتمونا ــــ       ئأبوك فإنما لكل امر  
!.ويالً لكم ـــ على ما فضلنا اهللا؟

وبحــرك ســـاجٍ ال يــواري الدعامـــصا  ا إن جــاش دهــراً بحورنــا  نــفمــا ذنب

لـم  ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم، ومـن       
.يجعل اهللا له نوراً فماله من نور
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»   توأن ولــده ذبحــوا بــشط الفــرا
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  ألم تـر والـدي؟


 

 

J



J أما تدرين بما جرى علينا؟أماه 
J              ال تحرقـي قلبـي بعتابـك يـا بنيـة، قالـت

.إذن لمن أشكو شجوني؟: العقيلة زينب

J   لقــد كنــت حاضــرة عنــدما حــز

واآلن ابحثـي  Jاللعـين رأس ولـدي وفـصل رأسـه عـن بدنـه      

فلم تجبها Jسين رقية   عن عزيزة الح  
J 
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J كيــف وجــدت جــسد أبــي؟
    إذا بـصوت  ... أبتـاه ... بينما كنت أصيح في البيداء أبتـاه

...بنية إلي إلي: والدي يتهادى إلى سمعي قائالً 
 

J
 

.هلمي نأخذ برداء والدي ونحول بينه وبين الذهاب إلى الميدان
D

 
لــن أحــول دون ذهابــك إلــى الميــدان ولكــن قــف لــي هنيئــة      ! أبتــاه

.ألراك وأتزود منك
D 

.أبتاه، العطش العطش، فإنّ الظمأ قد آلمني
D

      DJ
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.أبتاه أين تمضي عنا؟
D
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.اهللا يسقيك فإنه وكيلي عليكم


D 
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.ماء سبيل؟نة، فهل إلى شربة من اليا شيخ أنا عطشا




 
.إنّ أختي الصغيرة هي أشد مني عطشاً


 

ــى        ــب إلـ ــا ذهـ ــشاناً حينمـ ــدي عطـ ــان والـ ــد كـ ــيخ، لقـ ــا شـ أســـألك يـ
.الميدان، فهل سقوه ماًء؟

 
.اسقوني شربة من الماء
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.ما هذا؟ إني طلبت أبي، ولم أطلب الطعام
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ما هذا الرأس؟
 

يا أبتاه من ذا الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه من ذا الـذي قطـع    
وريـدك؟ يـا أبتـاه مـن ذا الـذي أيتمنـي علـى صـغر سـني؟ يـا أبتـاه            
من لليتيمة حتى تكبر؟ يا أبتاه مـن للنـساء الحاسـرات؟ يـا أبتـاه         

... .من لألرامل المسبيات
ات؟ يا أبتاه مـن للعيـون الباكيـات؟ يـا أبتـاه مـن للـضايعات الغريبـ               

يا أبتاه من للشعور المنشورات؟ يا أبتاه من بعـدك واخيبتـاه مـن           
بعدك، واغربتـاه، يـا أبتـاه ليتنـي لـك الفـداء، يـا أبتـاه ليتنـي هـذا            
ــاه ليتنــــي توســــدت التــــراب وال أرى شــــيبك    اليــــوم عميــــاء، يــــا أبتــ

.مخضبا بالدماء



             

 

 

J
 
 

.ماذا تريدين؟
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J 

.الرماحنها آثار السياط، وطعنات كعب إإنّ الطفلة لم تكن مريضة 


J 


E

 
J
 

يــا أهــل الــشام، لقــد أودعنــاكم فــي هــذه الخرابــة أمانــة، فــاهللا اهللا     
فيها، يـا أهـل الـشام تعاهـدوا قبرهـا بالزيـارة، فهـي غريبـة ال أحـد               

ــوا     ل ــسوا أن تريقــ ـــ وال تنــ ــديار ـــ ــذه الــ ــي هــ ــا فــ ــاء وتــــشعلوا  اهــ لمــ
.)١(المصابيح عند مرقدها الشريف
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»تخلقوا بأخالق اهللا«
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ــاب  لعمــــــــــــــــــرك أننــــــــــــــــــي الُ حــــــــــــــــــب داراً    ــكينة والربـــــــــــ ــا ســـــــــــ تحـــــــــــــل بهـــــــــــ

ـــــــــــــلّ مــــــــــــــمــــــــــــــأحبه ــاب  اليا وأبـــــــــــــــذل جـ ــا عتــــــــــ ــيس لالئمــــــــــــي فيهــــــــــ ولــــــــــ

ــسـت لـــــــــ  ــــــــــراب  اًـهم وإن عتــــــــــبوا مطيعـــــــــ  ولـــــــ ـــــــــــليني التـــــــ ـــاتي أو يعــــــ حيــــــــــــــ

D 
ــاً   ــداً جميعــــــــــــ ــا زيــــــــــــ ــاب  أحــــــــــــــب لحبهــــــــــــ ــا وبنـــــــــــــــي الربـــــــــــــ ونثلـــــــــــــــة كلّهـــــــــــــ

ـــــــــي جنـــــــــــــــاب   أخــــــــــــــــــــواالً لهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن آل الم و أحـــــــــــــــبهم وطـــــــــــــــر بنــــــ

 

       D
D

D



 

ــذي كــــــان نــــــوراً يستــــــضاء بــــــه     بكــــــــــــربالء قتيــــــــــــلٌ غيــــــــــــر مــــــــــــدفون إنّ الــــ

ــالحة   ــزاك اهللا صــــ ــي جــــ ــبط النبــــ ــــــــا وجنبـــــــــت خـــــــــسران المـــــــــوازين ســــ عنـ

ــت تـــــــصحبنا بـــــــالرحم والـــــــدين   قــــد كنــــت لــــي جــــبالً صــــعباً ألــــوذ بــــه  وكنـــــ

ــسائلين ومــــن     ــن للــ يعنــــــــى ويــــــــأوي إليــــــــه كــــــــل مــــــــسكين مــــن لليتــــامى ومــ

ــهراً بــــــــــصهركم  ــــــب بـــــــين المـــــــاء والطـــــــين واهللا ال أبتغــــــــــي صــــــــ ـــــى أغيـ حتـ
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ــسيناً   ــسيت حــــــــ ــال نــــــــ ــسيناً فــــــــ ــنة األعــــــــــــــــــــداء واحــــــــ أقــــــــــــــــــــصدته أســــــــــــــــــ

ــربالء صــــــــــــــــــ  ــادروه بكــــــــــــــــ ال ســــــــــــــقى اهللا جـــــــــــــــانبي كـــــــــــــــربالء يعاًرغــــــــــــــــ
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ــسينا   ــسيت حــــــــ ــال نــــــــ ــسيناً فــــــــ ــنةُ األعــــــــــــــــــــداء واحــــــــ أقْــــــــــــــــــــصدته أسِــــــــــــــــــ

ــريعاً  ــربالء صــــــــــــــــ ــادروه بكــــــــــــــــ ــربالء   غــــــــــــــــ ــده كــــــــ ـــــثُ بعــــــــ ــقى الغيـــــ ـــــــ ال سـ


D

 

 


D      




D2 
أكرموا كـريم قـوم، وإن خـالفوكم، وهـؤالء الفـرس حكمـاء كرمـاء،             

فــي اإلســالم، وقــد أعتقــت مــنهم  فقــد ألقــوا إلينــا الــسالم ورغبــوا 
.ي وحق بني هاشمقلوجه اهللا ح
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.اللهم فاشهد أنهم قد وهبوا وقبلت وأعتقت
D

 
.تخيرهن وال تكرههن




 
ادوا القــول قــد رضــيت وبقــي االختيــار بعــد، ســكوتها إقرارهــا، فأعــ  

.في التخيير
         

 
.لمن تختارين أن يكون وليك؟


 

D


D 
لما أقدمت بنت يزدجرد على عمـر، أشـرف لهـا عـذارى المدينـة،             «

     ا دخلته، فلما نظر إليهـا عمـر غطّـت     وأشرق المسجد بضوئها لم
.أف بيروج بادا هرمز: وجهها وقالت

.أتشتمني هذه، وهم بها: فقال عمر
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لــيس ذلــك لــك، خيرهــا رجــالً مــن  : Dفقــال لــه أميــر المــؤمنين 
.المسلمين وأحسبها بفيئه

.Dفخيرها، فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين 
ما اسمك؟: Dفقال لها أمير المؤمنين 

.هان شاهج: فقالت
: Dبل شهربانويه، ثم قـال للحـسين     : Dفقال أمير المؤمنين    

يا أبا عبداهللا ليلدنّ لك منهـا خيـر أهـل األرض، فولـدت علـي بـن              
.»Dالحسين 


DD

D 
.»احتفظ بها وأحسن إليها فستلد لك خير أهل األرض في زمانه بعدك«

H
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D 
.اجلسوا رحمكم اهللا وجزاكم اهللا خيراً

 
.ومن كان في رحله امرأة فلينصرف بها إلى بني أسدالا

D 
.ان نسائي تسبى بعد قتلي وأخاف على نسائكم من السبي
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؟ما يبكيك
D 

.)١(خيراًناجزيتم م
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.»وأخاف على نسائكم من السبي«






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy





 





 

D
            





2

 
2

J 
D

D
      

 
J2

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy





2 


J 

      


 
D

Dبكيك؟يما  
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D» ًجزيتم منا خيـرا«
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ــ   ــن الكلبـــــــ ــا ابـــــــ ــي فأنـــــــ ي وتــــــــــرون ضــــــــــربيســــــــــوف ترونــــــــــيإن تنكرونـــــــ

صـــــــــحبيأدرك ثــــــــأري بعـــــــــد ثـــــــــأر  تي فــــــــي الحــــــــرِبولوحملتــــــــي وصــــــــ

ــرِب   ــام الكــــــــــ ــرب أمــــــــــ ــع الكــــــــــ ــوغى باللعــــب   وأدفــــــــــ ــي الــ ــادي فــ لــــيس جهــ


 

D
 


 

ــالطعن فــــــــــيهم تــــــــــارة والــــــــــضرب   إنــــــــــــــي زعـــــــــــــــيم لـــــــــــــــك أم وهـــــــــــــــب  بــــــــ

  ــالرب ــؤمن بــــــــــ ــالم مــــــــــ ــرب غــــــــــ م مـــــــر الحــــــــرب حتـــــــى يـــــــذيق القــــــــو  ضــــــــــ

ـــر  ـــي امـــــــــ ــــــــ ة وعــــــــــــصب ؤإنـــد النكـــــــــــب  ذو مــــــــــــر ــالخوار عنـــــــــ ولـــــــــــست بـــــــــ

حـــــــــــسبي إلهـــــــــــي مـــــــــــن علـــــــــــيم حـــــــــــسبي    




           
 

.إلى النساء رحمك اهللايارجع!جزيتم من أهل بيتي خيراً
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ارجعي يـا أم وهـب أنـت وابنـك مـع رسـول اهللا فـإنّ الجهـاد مرفـوع               

.عن النساء
 

D 
.)١(ال يقطع اهللا رجاك يا أم وهب
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D 
.هذا شاب قُتل أبوه ولعل أمه تكره خروجه

 
فــــــــــؤاد البــــــــــشير النــــــــــذير   ســــــــــرور أميــــــــــري حــــــــــسين ونعــــــــــم األميــــــــــر   

ــــــــــــــــداه   ـــــــــــــة والـــــ ــي وفاطمــــــــ ــه مـــــــن نظيـــــــر؟    علـــــــــــــــــــ ــون لـــــ فهـــــــل تعلمـــــ

ــــــضحى     ــة مثــــــل شــــــمس ال ــه طلعــــ ــر   لــــ ــدر منيـــــــــ ــل بـــــــــ ــرة مثـــــــــ ــه غُـــــــــ لـــــــــ

D
 


 

ــعيفة   ــيدي ضــــــــــ ــوز ســــــــــ ــا عجــــــــــ ــة نحيفــــــــــــــــــــة  أنــــــــــ ـــــــــة باليــــــــــــــــــ خاويـــــــــــ

دون بنـــــــــــــي فاطمـــــــــــــة الــــــــــــــشريفة  أضــــــــــــــــــربكم بــــــــــــــــــضربة عنيفــــــــــــــــــة 
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http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




 
ــاد وأنـــــــــ   ـــــا جنـــــــ ــث ا ابـــــــــن الحـــــــــارث أنــــ ــوار وال بناكـــــــــــــــ لـــــــــــــــــست بخـــــــــــــــ

اليـــــوم شـــــلوي فـــــي الـــــصعيد ماكـــــث عـــــــــن بيعتـــــــــي حتـــــــــى يرثنـــــــــي وارث 

S 
 

مـــــــــن عامـــــــــه بفـــــــــوارس األنــــــــــصار   أضـــق الخنــــاق مــــن ابــــن هنــــد وارمــــه  

ــار تومهـــــــــاجرين مخـــــــــضبين رمـــــــــاحهم   حـــــــت العجاجـــــــة مـــــــن دم الكفّـــــ

ــــــار   خـــــضبت علـــــى عهـــــد النبـــــي محمـــــد  فــــــاليوم تخــــــضب مــــــن دم الفجـ

ن لنــــــصرة األشـــــــرار ارفــــــضوا القـــــــر واليـــــــوم تخـــــــضب مـــــــن دمـــــــاء أراذل   

بالمرهفـــــــــــات وبالقنـــــــــــا الخطّـــــــــــارطلبـــــــــــوا بثـــــــــــأرهم ببـــــــــــدر إذ أتـــــــــــوا 

ــار واهللا ربـــــــــــــــــــــــي ال أزال مــــــــــــــــــــــــضارباً  ــــــ فـــــــــي الفاســـــــــقين بمرهـــــــــف بتـ

ــرار   األزدي حـــــــــق واجـــــــــب  هـــــــــذا علـــــــــى    ــانق وكــــــ ــوم تعــــــ )١(فــــــــي كــــــــل يــــــ
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.»جب الغيبة عن نفسهأرحم اهللا امر«
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     D       الـسالم

Dعلى سليمان مولى الحـسين   
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ــيس بـــــــــــسادة    ــأقوام ولـــــــــ بــل الـــسيد الميمــون ســـلم بــن جنـــدل   يـــــــــــسود بـــــــــ
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 اتعـرفين هـذه   ةأخيـ

هذي خادمتنا هند بنت عبـداهللا  ةأخيال واهللا الجارية


     مـن بـالد المدينـة
 أراك
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نزلت عن الكرسي  
          ألي مـا بـدا   اسـ

وأيـن  لـك 

Dلك معرفة بدار علـي      
   لينأوعن ايما تـس


 

فقـد خلفناهـا تنعـى أهلهـا     Dيا هند أما ان سألت عن دار علي  
فهـذا رأسـه بـين يـدي يزيـد وامـا       Dوأما أن سألت عـن الحـسين      

فقــد خلفنــاهم Dان ســألت عــن العبــاس وعــن بقيــة أوالد علــي  
كاألضــاحي بــال رؤوس وإن ســألت عــن زيــن   علــى االرض مجــزرين  

ــدين  فهـــو عليـــل نحيـــل ال يطيـــق النهـــوض مـــن كثـــرة       Dالعابـ
.وهؤالء بقية مخدرات فاطمة الزهراء





 يا هند قومي واذهبي إلى

دارك الني اخشى عليك من بعلك يزيد
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الفصل الثالث
 
 

احلسني اإلماممواقف

مع املرأةعليه السالم
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.)١(»تحت طي لسانهمخبوءتكلموا تعرفوا فان اإلنسان «

D 
.)٢(»سالح اللئام قبيح الكالم«

D
         D

2D
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D 

فــان الجهــاد  2مــع رســول اهللا  نــت وابنــك  أارجعــي يــا أم وهــب،  «
. »مرفوع عن النساء


D 

.»ال يقطع اهللا رجاك يا أم وهب«
D

 
 

2
D

 
O


D 
يا أماه وأنـا واهللا أعلـم ذلـك وأنـي مقتـول ال محالـة، ولـيس لـي مـن              «

ي، هذا بد، وإني واهللا ألعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلنـ  
تي أدفن فيها، وإني أعرف من يقتـل مـن أهـل بيتـي        وأعرف البقعة ال  

.»وقرابتي وشيعتي، وإن أردت يا أماه أريك حفرتي ومضجعي
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يــا أمــاه قــد شــاء اهللا عــز وجــل أن يرانــي مقتــوالً مــذبوحاً ظلمــاً     «

ــشردين،     ــرى حرمـــي ورهطـــي ونـــسائي مـ ــاء أن يـ ــد شـ وعـــدواناً، وقـ
وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون   

عيناًفال يجدون ناصراً وال م«.

 

     
     

H 
بالشخوص عن المدينة، أقبلت نـساء بنـي   Dلما هم الحسين  «

Dعبدالمطلب فـاجتمعن للنياحـة حتـى مـشى فـيهن الحـسين          

.أنشدكن اهللا أن تبدين هذا األمر معصية هللا ولرسوله: فقال

ــه نـــساء بنـــي عبـــدالمطلب  هـــذه النياحـــة يفلـــم نـــستبق: قالـــت لـ
ــول اهللا      ــه رسـ ــات فيـ ــوم مـ ــدنا كيـ ــو عنـ ــاء، فهـ ــي 2والبكـ Dوعلـ

ــا اهللا   Jوفاطمـــة  ــة وزينـــب وأم كلثـــوم، فننـــشدك اهللا جعلنـ ورقيـ
.)١(»رفداك الموت فيا حبيب األبرار من أهل القبو

D
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D
   D       

D»   تـي أم هـاني؟»أما هـذه عم»  يـا

»عمة ما الذي جاء بك وأنت على هذه الحالة 
           

D 
ــامى عــــــــصمة لألرامــــــــل  وابــــــيض يستــــــسقى الغمــــــام بوجهــــــه  ــال اليتــــــ ثمــــــ

ــم   ــن آل هاشـــ ــه الهـــــالك مـــ ــم عنـــــــده فـــــــي نعمـــــــة وفواضـــــــل    تطـــــوف بـــ فهـــــ

         
 

ــل الطـــــــف مـــــــن آل هاشـــــــم    ــذلّت  وإنّ قتيـــــ ــن قـــــــــــريش فـــــــــ اذلّ رقابـــــــــــا مـــــــــ

ابانـــــــــت مـــــــــصيبته األنـــــــــوف وخلّـــــــــت حبيـــــب رســـــول اهللا لـــــم يـــــك فاحـــــشاً 

D»  ّيــا عمــة ال تقــولي مــن قــريش ولكــن قــولي أذل

فهــو كــائن ال  يــا عمــة كــلُّ الــذي مقــدر»     »رقــاب المــسلمين فــذلّت  

D»محالة 
ولكــــن بعلـــــم الغيـــــب قــــد قُـــــدر األمـــــر  ومــــــاهم بقــــــوم يغلبــــــون ابــــــن غالــــــب 

 
ــا    ــاء حالهـــ ــدها ســـ ــاني وحـــ ــا أم هـــ ــروج حـــــــسين عـــــــن مدينـــــــة جـــــــده  ومـــ خـــــ

ــر الــــــشريف ومــــــن بــــــه  )١(ومنبــــــره يبكــــــون مــــــن أجــــــل فقــــــده ولكنمــــــا القبــــ
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.»على هذه الحالةما الذي جاء بك وأنت ةيا عم«

»  يـا عمـة...«
           »  يـا

»عمة 

 


D 

لتــي قتــل أبــي صــبيحتها، وعمتــي  إنــي جــالس فــي تلــك العــشية ا «
زينـــب عنـــدي تمرضـــني، إذ اعتـــزل أبـــي بأصـــحابه فـــي خبـــاء لـــه،  

مــولى أبــي ذر الغفــاري، وهــو يعــالج ســيفه ويــصلحه،  جــونوعنــده 
:بي يقولأو

ــن خليــــل    ــر أف لــــك مــ ــا دهــ كــــم لــــك باإلشــــراق واألصــــيل يــ

ــديل مــــن صــــاحب أو طالــــب قتيــــل  ــع بالبـــــ ــدهر ال يقنـــــ والـــــ

ــر  ــل وإنمــــــا األمــــ ــى الجليــــ وكــــــلُّ حــــــي ســــــالك الــــــسبيل   إلــــ

فأعادها مرتين أو ثالثـاً حتـى فهمتهـا فعرفـت مـا أراد، فخنقتنـي          
.عبرتي، فرددت دمعي ولزمت السكون، فعلمت أن البالء قد نزل

ـــ وهــي امــرأة، وفــي النــساء      فأمــا عمتــي فإنهــا ســمعت مــا ســمعت ـ
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   ـــ فلــم تملــك نفــسها أن وثبــت تجــر ـــ وإنهــا  ثوالرقّــة والجــزع ـ بهــا ـ
ليت الموت أعـدمني  ! واثكاله: ــ حتى انتهت إليه، فقالت   ـلحاسرة  

اليــوم ماتــت فاطمـــة أمــي، وعلــي أبـــي، وحــسن أخــي، يـــا       ! الحيــاة 
!.خليفة الماضي وثمال الباقي

!.ال يذهبن بحلمكِ الشيطانُ! يا أخية«: فقالDفنظر إليها الحسين 

.استقتلت؟ نفسي فداك! بأبي أنت وأمي يا أبا عبد اهللا: قالت

.»!لو ترك القطا ليالً لنام«: فرد غصته وترقرقت عيناه وقال

لقلبـي   حفـذلك أقـر   ! أفتغصب نفسك اغتـصاباً؟   ! يا ويلتى : قالت
ولطمــت وجههــا، وأهــوت إلــى جيبهــا وشــقّته     ! وأشــد علــى نفــسي  
!.وخرت مغشياً عليها

:هافصب على وجهها الماء وقال لDفقام إليها الحسين 

واعلمـــي أنّ أهــــل األرض  اهللا وتعـــزي بعـــزاء اهللا،  اتقـــي يـــا أخيـــة   «
يموتون، وأنّ أهل الـسماء ال يبقـون، وأنّ كـلُّ شـيء هالـك إالّ وجـه        
اهللا الذي خلق األرض بقدرته، ويبعـث الخلـق فيعـودون، وهـو فـرد        
وحده، أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولهـم    

.»اهللا أسوةولكلّ مسلم برسول 

:فعزاها بهذا ونحوه، وقال لها

يا أخية إني أقسم عليِك فأبري قسمي، ال تشقّي علي جيبـاً، وال       «
، »تخمشي علي وجهاً، وال تدعي علي بالويل والثُّبور أنا إذا هلكت  

.)١(»ثم جاء بها حتى اجلسها عندي


!
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  D



D 

»        ة إني أقسم عليك فأبري قـسمي اال تـشقي علـيبـاً،  يا أخييج
، وال تـدعي علـي بالويـل والثبـور أنـا إذا      شي علي وجهاً  موال تخ 
.»هلكت

             


 

 

    D


 
يا نور عيني، كيف ال يستـسلم للمـوت مـن ال ناصـر لـه وال معـين           «

.»الخ... 
 

" 
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D
D 

.»إختر يا بني أحبهما إليك«

D 
بــأمي بهاً فــإني قــد اختــرت لــك ابنتــي فاطمــة، فهــي أكثرهمــا شــ   «

.)١(»2فاطمة بنت رسول اهللا 

 
DD 

.»إليكأحبهمااختر يا بني «




D 
.»ضها ال يظلمهاغبيوان أكرمها حبهاأزوجها مؤمنا فانه ان «
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D»أحبهما إليك«


D 
مي فاطمـة بنـت   أطمة فهي أكثرهما شـبهاً بـ    ااخترت لك ابنتي ف   «

» 2رسول اهللا 

D» اختــرت لــك ابنتــي فاطمــة«
    

 
D


 

D 

D 
D»ال أحــب ذلــك لــك«،

D
D»  إليك أقد ضـك خيـراً منهـا       شرتفخلّ سـبيلها، فـإنّ اهللا يعو ،«

D» ةوعليــك بفالنــ« ،
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D» ال أحــب ذلـك لــك «
             

D»فإن اهللا يعوضك خيراً منها«D
 

D 

     
 

 
D 

:كذا أدبنا اهللا، قال تبارك وتعالى

>Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ< 
.)١(وكان أحسن منها ِعتقُها


      


 

D 
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