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...املطهرة أعين سيديت املعصومة صلوات اهللا عليها من حنن يف جوارها الشريف إذ يف مثل هذه الليلة و 

يو  دد فدد الووو  إ  ضررتا املقدسة لعزائها يف جدها سيد الشهداء و حنن يف جوارها الشريف 

ة بيض وجوهنا و وجوهكم بني أضسنوا عزائها بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد , و الزهراء الثاكلة احملزون

و يديها يو  القيامة أضيوا مأمت ولدها الشريف يف ليلة أربعينِه املقدس بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد, 

ساه عيعجهب بذكره ادسدس و لجعليل ورجه الشريف نوروا اللس اننا الغريب الدريد اإلما  الذي نإما  زم

 آل حممَّد .. بصوٍت رويع بالصالة على حممٍَّد و

 يـا زهــراء
 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرضمن الرضيم

اللهم العن أول ظالٍم ظلم حق محمٍَّد و آل محمَّد و آخر تابٍع لُه على ذلك اللهم العن العصابة 

 التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله اهللا العنهم جميعا..

 لهم يا رب الحسين حقَّ الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السالمال

أيها اإلما  املنحور , أيها السيد املذبوح , أيها الويل العطشان , و عا   , يا عهيد الطدوف, أبا عبد اهللا 

ن ثغٍر , ذكرياتب رأٍس خريب و أآل ب خٍد فريب و أضزايو  ادربعني و عا ت الذكريات أبا عبد اهللا 

هكذا خياطبك ولدك , ضىت نكسوك عن جوا ك مقروٍع بالقريب أبا عبد اهللا و أضزاٌن بعدها أضزان 

وهويت إ  ادرض جرحيا فطأك اخليولب صاضب ادمر يف زيارة الناضية ( ضىت نكسوك عن جوا ك 
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بساٍط مشالك و باالنقباض و االن تسد رعح للموت جبينك و اخجلد,حبواورها و فعلوك الطغاةب ببوافرها

و يف مثل هذه الليلة املوكب الزينيب على مشارف ميينك ) سيدي أبا عبد اهللا و عا ت الذكريات 

أفدري ملِا فطول ساعاتا دن زينبًا دداً الغارريات يف مثل هذه الليلة ,  هذه الليلة ال  فطول ساعاتا 

الصرب فنجظر اللقاء الذي طاملا متنجهب و طاملا منت  ددًا العقيلة فنجظر بدارغو أيب لِقاٍء فنجظر ساعة اللقاء 

السلا ي احلزين على مشارف  ندسها يف هذه اديا  منذب يو  العاعر و إ  مثل هذه الليلة و املوكبب 

لقاٌء مع الثرى هل هو لقاٌء مع ادضبِة و اإلخوة لقاٌء مع أي عيء و ددًا دـدًا يكون اللقاء كربالء 

مع سبوٍر فبعث احلياة لرتاب الكربالئي املقدس مع سبوٌر ليس هي بقبوٍر فرم موفى احلسيين الطاهر مع ا

و هل فبدون دن هذه القبور  بِونت ويها احلياة يف ادضياء مع سبوٍر فبعث احلياة يف ادلباب و القلوب 

هل يبدَونب احلق هذه القبور  بِوَن ويها احلق و احلياة هذه القبور  بِونت ويها الشمس و هل فبدون الشمس 

لِجبقِلَب خديها على مرلع أيب لِجبلقي ندسها على ذلك الثرى املقدس و ددًا فأيت زينبب عليها السال  

 عبد اهللا على مثوى احلسني 

 األروَعِ  جِ ـلَـــوََّر باألبـتـَنَـ       ن َمْضــَجعـواَك مـَداًء لمثـفِ 

 ا َأْضـوَعِ ـِمْسِكه ومن اً ـْوحَ رَ         انِ ـاِت الِجنــَق من نَفحـبأعب

 عينية اجلواهري مجلة من اإلخوان طلبوا أن يسجمعوا إليها ...

 األروَعِ  جِ ـلَـــوََّر باألبـتـَنَـ       ن َمْضــَجعـواَك مـَداًء لمثـفِ 

 ا َأْضـوَعِ ـِمْسِكه اً ومنـْوحَ رَ         انِ ـاِت الِجنــَق من نَفحـبأعب

 
 

 ن َمْصـَرعِ ِـ اً ألرِضَك مَـ وَسْقي         فو ـالطُّف وِمَك يومِ ـاً ليـَوَرْعيَ 
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 ن َمْصـَرعِ ِـ اً ألرِضَك مَـ وَسْقي         فو ـالطُّفوِمَك يوِم ـاً ليـَوَرْعيَ 

 ـِر الَمْهيَـعِ ـَك النـَّيِّ ِـ على نـَْهج         النفوس سِ ـْزناً عليَك ِبَحبْ ـوحُ 

 ُمْبـدَعِ  اُه ِمنْ ـا أنَت تأبــبم          َذالـِدَك ِمْن َأْن يُ ـلمج ْونَاً ـوصَ 

اً ،ـفَـ          الخالِدينَ   وِتْـُر فيــا أيُّها الـفي  ـعِ ـإلى اآلَن لم ُيْشفَ  ذَّ

اً ،ـفَـ          الخالِدينَ   وِتْـُر فيــا أيُّها الـفي  ـعِ ـإلى اآلَن لم ُيْشفَ  ذَّ

 ْم قـُنَّـعِ ـغَـِدهِ يَن عن ـلاله          امِ ـَن الِعظـَة الطامحيـويا ِعظَ 

 ْم قـُنَّـعِ ـيَن عن غَـِدهِ ـلاله          امِ ـَن الِعظـَة الطامحيـويا ِعظَ 

 فعاليت .. أبا عبد اهللا 

 وِرَك قبـُرَك من َمْفـَزعِ ـوبُـ         للُحتوفِ  زِعٍ ْـ َت من ُمفـتعالي

 عِ وِرَك قبـُرَك من َمْفـزَ ـوبُـ         للُحتوفِ  زِعٍ ْـ َت من ُمفـتعالي

 ى جانبيـه ومـن رُكَّـعِ ـعل          ْن ُسجَّدٍ ـَفمِ  دُّهورُ ـوُذ الـتل

 بـَْلَقـعِ  ُم الَكَراَمـِة ِمنْ ـِسيـنَ          بَّ النَِّسيمُ ـثـََراَك فـَهَ  تُ ـَشَممْ 

 بـَْلَقـعِ  ُم الَكَراَمـِة ِمنْ ـِسيـنَ          بَّ النَِّسيمُ ـثـََراَك فـَهَ  تُ ـَشَممْ 

 ـَرعِ ـلم َيضْ  رَّى وـتـَفَ  دٌّ ـَخـ        دِّي بحيُث استراحَ ْرُت خَ ـوَعفَّ 

  ـعِ ـِه ولم َيْخشَ ـْت عليــجال       ِل الطَُّغاةـخي  كُ ـُث سنابِ ـوحي         

 عِ ـٍم أْرفَــروحي إلى َعالَــبِ        رياتُ ـالذك ُت وقد طارتِ ـَوِخلْ          

 عِ ـٍم أْرفَــروحي إلى َعالَــبِ         تُ رياـالذك ُت وقد طارتِ ـَوِخلْ            

 ................................        ْوَف الَخَيالِ ــطَ  ُت بقبِركَ ـوطُفْ            
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 دِعِ ـومعـِة الُمْلَهـِم الُمْبــصب       ْوَف الَخَيالــطَ  ُت بقبِركَ ـوطُفْ          

 .................................         ْن َورَاِء الضَّرِيحِ ِـ َداً مـيَ  أنَّ ـك

   عِ ــورََة اإلْصبَــراَء َمْبتُــحم         ْن َورَاِء الضَّرِيحِ ِـ َداً مـيَ  أنَّ ـك  

لقد سطعوا خنصر اإلما  احلسني عليه السال  جبدل َلمَّا أرا  أن يسلب خامت احلسني عليه السال  وجد 

ج خنلره وقطع خنصر سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه الد  مجلمداً على خنصرِه الشريف وأخر 

.. 

 عِ ــورََة اإلْصبَــراَء َمْبتُــحم         ْن َورَاِء الضَّرِيحِ ِـ َداً مـيَ  أنَّ ـك

 َرٍق ُمْتـَرعِ ـشَ  ـِم ذيـَوالضَّيْ        ـوعِ ــٍم بالُخنُ ـدُّ إلى َعالَ ـَتمُ 

 ْذِئٍب منـه أو ُمْسبِـعِ ـمُ  على       ـتـابـٍة أْطبَـقَ ـَط في غـَتَخبَّ 

 رِعِ ـبآَخـَر ُمْعَشْوِشـٍب ُمْمـ        ِدَل منُه َجِديـَب الضَِّميرِ ــلِتُبْ 

 ...............................       الصغارَ  وسَ ـذي النفـوتدفَع ه

 عِ ــَرٍم َأْمنَــاً إلى حَ ـخوفـ       الصغارَ  وسَ ـذي النفـوتدفَع ه

 ... أبا عبد اهللا

 ...............................        يـيلتظ  صاِعقٍ  نـَت مـتعالي

 ٌة يـَْلَمـعِ ـإْن تَـْدُج داِجيَــفَ         يـيلتظ  صاِعقٍ  نـَت مـتعالي

 ...............................        الصاعقاتِ   داً علىـِحق أرّمُ ـت
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 و ما سدرها ؟

َفـعِ  ـراً ولمــْنِء َضيْ ـلم تُ         الصاعقاتِ   داً علىـِحق أرّمُ ـت  تـَنـْ

ْتـ دـوقـ        يمِ ـبَّ إثَر الهشـُذِر الحَ ـولم تـَبْ   ُه ولم تَـْزرَعِ ـَحرَّقـَ

 لم ُتْدِقـعِ  اً وـأِت أرضــولم ت        ا في السماءـِل أبراَجهـولم ُتخْ 

 لم تـَْنـزعِ  رِ ـلَّ الضمائــوِغـ        ْذِمـهِ ـجِ  ِع الشَّرَّ منـولم تـَْقطَ 

 األْوَضـعِ  ـقِ ـالُخلُ  ِه ِمَن ـعلي        اَس فيما ُهـمُ ـالن ِدمِ ـولم َتصْ 

 الِمْحـَوِر األْوَسـعِ  على ُدوُر ـي        ◌َ   ُقطْـُرهُ  ن فـَلَـكٍ ـَت مـتعالي

 الِمْحـَوِر األْوَسـعِ  على ُدوُر ـي        ◌َ   ُقطْـُرهُ  ن فـَلَـكٍ ـَت مـتعالي

 لِّ ما َأدَِّعـيــاناً على كُ ـَضمَ          ي ِبَهاـوِل وَحْسبِ ابَن البتــفي

 لِّ ما َأدَِّعـيــاناً على كُ ـَضمَ          ي ِبَهاـابَن البتـوِل وَحْسبِ ـفي

 لم تـُْرِضـعِ  ـًال وـِلِك َحمْ ـكِمثْ         اـِمثْـُله  تي لم َيَضعْ ـَن الـوياب

 لم تـُْرِضـعِ  ـًال وـِلِك َحمْ ـكِمثْ         اـِمثْـُله  تي لم َيَضعْ ـَن الـوياب

 ................................       ـةٍ ــِن بال ِبْطنَ ـالَبِطيـ ويابنَ 

 األنْـَزعِ  ابَن الفتى الحاسـرِ ـوي       ـةٍ ــِن بال ِبْطنَ ـالَبِطيـ ويابنَ 

َفِتحْ  اِشـمَ ـَن هـويا ُغصْ   ْفـرِعِ َك ولم يُـ ـمنـ أْزَهـرَ ـب          لم يـَنـْ

 دِة بالَمْطلَـعِ ـاَم القصيــِختَـ      ِد الُخلودـًال من نشيـويا واصِ 

 ٍم ومن أْظلَـعِ ـْن ُمْسَتِقيــمِ        الزمانِ  ركابِ ـيُر الَوَرى بـَيسِ 
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 أبا عبد اهللا ... تَ ـأن تَ ـوأن

 ـعِ ـيـَْتبَ  دُّ لـهُ ـمـا َتْسَتِجـ       َب الخلـودِ ـرَكْ  َت ُتَسيـِّرُ ـوأن

 ٍم ومن أْظلَـعِ ـْن ُمْسَتِقيــمِ        الزمانِ  ركابِ ـيُر الَوَرى بـسِ يَ 

 ـعِ ـيـَْتبَ  دُّ لـهُ ـمـا َتْسَتِجـ       َب الخلـودِ ـرَكْ  َت ُتَسيـِّرُ ـوأن

 ضبسني....

 وَتَك في َمْسَمِعـيـورَدَّْدُت ص        َك في خاطـِريـْلُت يومَ ـَتَمثَّ 

 وَتَك في َمْسَمِعـيـورَدَّْدُت ص        يَك في خاطـرِ ـْلُت يومَ ـَتَمثَّ 

 ُأُ◌ْخـدَعِ  لم و رَُّواِة ـِل  الـبِنَـقْ       ـبْ ـأرَْتهِ  ُت أْمَرَك لمـَوَمحَّصْ 

 ُأُ◌ْخـدَعِ  لم و رَُّواِة ـِل  الـبِنَـقْ       ـبْ ـأرَْتهِ  ُت أْمَرَك لمـَوَمحَّصْ 

 َك الُمْفِجـعِ ــحادثِ  بأصـداءِ      ينـَدِويَّ السن ُت: لعـلَّ ـوقـُلْ 

َعاةُ ـوَن الـَل الُمْخِلصُ ـَوَما رَتَّ   َن  ومْن ُسجَّـعِ ـن  ُمْرِسِليـم     دُّ

 األْدُمـعِ  َح بالشَّْعـِر وـوالصُّبْ      اءَ ـَك المسـعلي اثراتٍ ـوِمْن ن

 ُمدَِّعـي ى الِصـٍق ِبَك أوـعل     ا َجنَـتْ ـفيم  اسةَ ـالسي لعلَّ 

 ُمدَِّعـي ى الِصـٍق ِبَك أوـعل     َجنَـتْ  اـفيم  اسةَ ـالسي لعلَّ 

 أو َمْقطَـعِ   ألْهِليـكَ   لٍ ـِبَحبْ       دَِّليـَمْن يَ  لَّ ـريَدَها كُ ـوتش

 ٍج ُمْولـعِ ـاً بُكـلِّ َشـَـ َوُلوع      الشَِّجيّ  ْونِ ـذاَك وكَ ـلَّ لِ ـلع

 ُمْمتِـعِ  هُ ـَد لَــوٍن ُأُ◌رِيــبل       الُحَسْين يداً في اصطباِغ حديثِ 
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 ٍج ُمْولـعِ ـاً بُكـلِّ َشـَـ َوُلوع      الشَِّجيّ  ْونِ ـذاَك وكَ ـلَّ لِ ـلع

 ُه ُمْمتِـعِ ـَد لَــوٍن ُأُ◌رِيــبل       الُحَسْين يداً في اصطباِغ حديثِ 

 األلمعـي أـالُمْلجَ   ُد الواثِـقِ ـي       تـََزْل بَـــْرزَةً   َوَلّما وكانتْ 

 َتْصنَـعِ  تُـرِْد  َف ومهماـوكي       ةً َـ ْد ُخطّ تى ما تُرِ ـاَعاً مـَصن

 َداِع َعِن المْخـدَعِ ـَر الخِ ْـ وِست      ُرونِ ـُت ِطالَء القُ ـا َأزَحْ ـولم

 ـعِ ــِة لم ُتْطبَ ـِر الطبيعـبغي       ـاـذاتِهَ  في  ةَ ـُد الحقيقـأري

 ِن المْخـدَعِ َداِع عَ ـَر الخِ ْـ وِست       ُرونِ ـُت ِطالَء القُ ـا َأزَحْ ـولم

 ـعِ ــِة لم ُتْطبَ ـِر الطبيعـبغي        ـاـذاتِهَ  في  ةَ ـُد الحقيقـأري

 ا وال أْروَعِ ـَم منهــَأْعظَــبِ         صورٍة لـم ُأرَعْ  ْدُتَك فيـوجَ 

 ـعِ ـالِمْبضَ  اً علىـَك َوقْـفَ ـَلْحمُ         ونـْن أْن َيكُ ـأأْروَُع مِ  اوماذ

 ِل الشُّـرَّعِ ـسَّـباألَ  َركَ ـضمي       ا تـَْرتَئـِيـدوَن م ي ـوأْن تـَتَّقِ 

 َن إلى الرُّضَّـعِ ـَن اَألْكَهِليـمِ       َر البنينَ ـَم الموَت خيـوأن ُتْطعِ 

 تـُبَّـعِ  نْ ــمِ ي األب ـَر بنـوخي      مٍ ــن هاشِ ـمِ  األمِّ  َر بنيـوخي

  واألْذرَعِ  اَءُك ــِوقَـ  واـَكانُـ     ُدورِ ـَر الصِّحاِب بخيِر الصُّ ـوخي

 
 و قدسـت ِذكـراك لم أنتحـل       َثِ◌يــاَب التـَُّقــاِة ولــم َأدَّعِ 

 و قدسـت ِذكـراك لم أنتحـل       َثِ◌يــاَب التـَُّقــاِة ولــم َأدَّعِ 

 أبا عبد اهللا :
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 ـعِ ـاَألْربَ   ْدرَانِـهِ ــِيِضـجُّ ِبجُ      ورَْيُب الشُُّكوكِ  تـََقحَّْمَت َصْدِري

 ـعِ ـاَألْربَ   ْدرَانِـهِ ــِيِضـجُّ ِبجُ      ورَْيُب الشُُّكوكِ  تـََقحَّْمَت َصْدِري

 ـزِعِ ـَن الَقلَـِق الُمفْ ــمِ  يَّ ـَعلَ      ُق الِحَجابـاٌب َصِفيـَورَاَن َسحَ 

 م يـُْقَشـعِ ــَن  ولــو الطَّيِِّبيـ    ن الطَّيِّبَـاتِ ـاٌح مـْت رِيـَوَهبَّ 

 َمْوِضـعِ  اَد إلى ـى وعـــأَبَّ ت◌َ      ـعْن َمْوضِ ـعَ  حَ زَ ـَزحْ ـإذا ما تَ 

 معي دوِد  إلى الشَّكِّ فيماــالج      عـما مَ ـالشَّـكُّ في اَز ِبيَ ـوجَ 

 معي دوِد  إلى الشَّكِّ فيماــالج      عـما مَ ـالشَّـكُّ في اَز ِبيَ ـوجَ 

لِيــُت َعَليْ ـإلى أن َأَقمْ   عِ ــُمْشبَـ بدمٍ  أٍ دــْن  مبـمِ      لَ ـِه الدَّ

 : بد  احلسني عليه السال 

لِيــُت َعَليْ ـإلى أن َأَقمْ   عِ ــُمْشبَـ بدمٍ  دأٍ ــْن  مبـمِ      لَ ـِه الدَّ

 انَـَة الُمْهِطـعِ ـاَك إْذعَ ــَوَأْعطَ      ادَ ـَك الِقيَــَم َطْوَعاً  إليـفأْسلَ 

 انَـَة الُمْهِطـعِ ـاَك إْذعَ ــَوَأْعطَ      ادَ ـَك الِقيَــَم َطْوَعاً  إليـفأْسلَ 

 سيدي أبا عبد اهللا :

 أْضُلِعـي وَّْمَت ما اْعَوجَّ منَـ وق     َرِتيـاْظَلمَّ ِمْن ِفكْ  اـوَّْرَت مـفـَنَ 

 أْضُلِعـي وَّْمَت ما اْعَوجَّ منَـ وق     َرِتيـاْظَلمَّ ِمْن ِفكْ  اـوَّْرَت مـفـَنَ 

 في الشَّكِّ ِمْن َمْرَجعِ  َوى الَعْقلسِ       ـَرىـْن ال يَ َـ ُت إيماَن مـوآَمنْ 

ِة ُـ َض النُّبـوفـَيْ      اءِ ــَي السَّمَ ـووح أنَّ اإلباءَ ـب  ِمـْن َمْنبَـعِ  وَّ

 َرِض  الَمْطَمـعِ َـ زََّه عن  عَـ نتَ         ـصـخالِ  وهرٍ ـج ُع فيـَتَجمَّ 
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 وِرَك قبـُرَك من َمْفـَزعِ ـوبُـ       للُحتوف زِعٍ ْـ َت من ُمفـتعالي

 بـَْلَقـعِ  ُم الَكَراَمـِة ِمنْ ـِسيـنَ         بَّ النَِّسيمُ ـثـََراَك فـَهَ  تُ ـَشَممْ 

العقول و ه اإلباء و الذي فشم رياه و نسيم احلق الذي فجنسمو نسيم العزة نسيم الكرامة و نسيم اإلباِء 

 ..نسيم احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه القلوب  

و زيارة يو  حتمل معها رأس احلسني عليه السال  حلزينة و ماذا حتملب معها يف مثل يو  دد فصلب القاولة ا

دة إ   دنهب يف يو  دد فعو  الرؤوس الشريبأسم زيارة مرَّ  الرؤوس دد معرووٌة عند عيعة أهل بيت العصمة 

صلوات سنرضلب مع رأس سيد الشهداء   الغارريات , و ِلذا يف هذه الليلة كربالء فعو  إ  نينوى و إ

مرَّ با رأس احلسني اهللا و سالمه عليه أضاول أن أذكر حبسب ما يسمح به الوست املنازل و املواسف ال  

و جرت على الرأس الشريف وهناك منازلب و ضاالت كثةة مرَّ با هذا الرأس صلوات اهللا و سالمه عليه 

.. 

هي فبررعهب ثديها الشريف و حنن خناطبهب املنزل ادول أين كان رأس احلسني ؟ كان على صدر البجول و  -

الرسول أمل يقل رسول اهللا  و اإلميان آلأبرِرعَت من ثدي اإلميان و اإلميان واطمة يف زيارافِه أعهد أنك 

و سلم لعلي يو  اخلندق برز اإلميان كله , أبرِرعَت من ثدي اإلميان من ثدي البجول صلى اهللا عليه و آله 

 على صدر واطمة ..سيد الشهداء  الطاهر هذا مورٌع لرأس

حلظاٍت , املنزل الثاين لرأس سيد الشهداء على صدر النيب ادعظم يف آخِر و مورٌع آخر املنزل الثاين  -

من ضياة النيب صلى اهللا عليه و آلِه و سلم و أرا  أمة املؤمنني أن يروع احلسني عن صدر النيب صلى اهللا 

 عهب يا أبا احلسن أريد أن أفزو  منه , و كان اإلما  صلوات اهللا و لهب  عليه و آله وروض النيب ذلك وسال

صلى اهللا عليه و  يلعب بلحية النيبجده النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم و هو سالمه عليه على صدِر 

رك اهللا يف ال باو  معٌة فرتسرقب يف عينيه و هو يقول ما يل و ليزيد و النيب ينظر إ  وجه أيب عبد اهللا  آله 
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يزيد سيدي أبا عبد اهللا يوٌ  على صدر الزهراء و يو  على صدر املصطدى و يوٌ  مكبوبًا على وجه الثرى 

.. 

بكت هذا املنزل الذي أولع أهل السماء هذا املنزل الذي دجلِه املنزل الثالث لرأس سيد الشهداء  -

زهراء سبل أن يعقد الر اء نا ى بين ضسن بين ضسني مالئكة السماء , ملَّا أرا  أمة املؤمنني أن يبكدَِّن ال

يركران وسع اإلما  احلسن على فعالوا و فزو وا من أمكم وأسبل احلسنان أن زينب نا ى على أطدالِه 

رأس احلسني على اجلانب اجلانب ادمين من صدرها و وسع احلسني على اجلانب اديسر املنزل الثالث 

ضنَّت و أنَّت و أخرجت يديها و رمجهما أمة املؤمنني أبعِهدب اهللا لقد من صدرها الشريف يقول اديسر 

, هذا منزٌل و إذ بالنداء من السماء أن يا علي أروع احلسنني وقد و اهللا أبكيا مالئكة السماء إ  صدرها 

 ..لرأس احلسني عليه السال  

بعد أن وقد جدَّهب بعد أن و بعد أن فَيَجم  يف ِضلر أمة املؤمنني يف أيا  ِصباهو منزٌل رابع لرأس احلسني  -

أمةب املؤمنني هو الذي  خياطب اإلما  احلسن و هذا اخلطاب وقد أبمَّهب كان يف ِضلر أمة املؤمنني , 

وجدفك بعري ال بل وجدفك كلي ضىت كأن عيئًا لو أصابك لإلما  احلسن و لإلما  احلسني بين 

 ا مورٌع لرأس احلسني يف ِضلر أمة املؤمنني ..أصابين و كأن املوت لو  هاك  هاين هذ

حيمل ضقيقة على جسدِه املقدس على اجلسد الذي املنزل اخلامس لرأس سيد الشهداء و مورٌع آخر  -

) على هذه احلقيقة  ( ضسٌني مين و أنا من ضسني حيمل ضقيقة رسول اهللاإلمامة على اجلسد الذي 

 ...املقدَّسة 

من جبهجِه على وجهِه املقدَّس  الد صكه اللعني حبلٍر وسال لرأس احلسني ضينما  و أما املنزل السا س -

و لطخ حليجهب املقّدسة هذا مورٌع لرأس رماه إ  السماء و لطخهب و و أخذ من ذلك الد  بيدِه الشريف 

 سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه ..
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نزف الد  و نزل عن اجلوا  و ه عليه ملَّا أعياهب _ و منزٌل آخر لرأس سيد الشهداء صلوات اهللا و سالم

و هو ينوء برسبجِه و إذا باللعني مبالك ابن النسر يـبَيِمم رأس اإلما  جلس على ادرض كي يسرتيح سليًال 

كان على رأسِه من رأس اإلما  ضىت ميجلئ الربنس الذي  صلوات و سالمه عليه برربِة سيف وينبثقب الد  

 ... الشريف , هذا مورعٌ 

وصنع وسا ًة من و مورٌع آخر , ضينما أخذهب الجعب ضينما أخذهب اجلهد صلوات اهللا و سالمه عليه  -

 على فلكم الوسا ة كي يسرتيح هذا منزٌل لرأسِه ..الرمل و ورع رأسهب 

مع ذلك الرأس الشريف و عا ت و فعو  لِنبساور مع رأس سيد الشهداء ولقد ساورت زينبب عليها السال  

 و معها رأس احلسني عليه السال  ..مثل يو  دد يف 

ادرض و الذي و هو املورع الذي أعلى السماوات و أعلى مورٌع آخر لرأس سيد الشهداء  -

صدرك مولٌع سيفُه  علىو الِشمر جالٌس ( يصدهب اإلما  احللة عليه السال  يف زيارة الناضية املقدسة 

بمهّنده قد سكنت حواَّسك و خفيت أنفاسك و رُِفَع  على نحرك قابٌض على شيبتك بيده ذابٌح لك

و يف كجب املقافل و هذا املعىن وارٌح لديك روس هذا املورع ضينما جاءهب اللعني  )على القنا رأسك 

أي واضسيناه أي على رأسِه الشريف عشر رربة  اثن و ررب اإلما   اإلما  صلوات اهللا و سالمه عليه 

 ..أبا عبد اهللا , هذا مورٌع لرأس سيد الشهداء واذباله بعدك سيدي أي ادربجاه و إماماه أي و 

 ..بجلك اليد النلسة ساصداً أبن سعد ضينما نقلهب بيده ضينما روع الرأس الشريف و مورٌع آخر  -

 ..لعنة اهللا عليه منصوٌب على الرمح يف باب خيمة عمر أبن سعد و مورٌع آخر لرأس سيد الشهداء  -
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و كي يسبقهب يف الوصول إ  الكووة مع بعض رجاله الرأس  ضينما أرسل عمر أبن سعد و مورٌع آخر  -

و أخدوا الرأس الشريف يف الجنور أخدوهب يف الجنور ضني أخدوا الرأس الشريف يف الطريق ضينما اسرتاضوا 

 ...ورعوا الغطاء على ووهة الجنور 

السبايا مع وصول ا ف أن وصلت ضينما وصلت السبايا و صآخر لرأس سيد الشهداء  و مورعٌ -

إ  الكووة زينب سال  اهللا عليه ما كانت سد رأت رأس احلسني الرؤوس و  خلت السبايا مع الرؤوس 

ا نظرت مَّ يذكرون أ�ا لَ و لذلك املؤرخون أصحاب املقافل ضينما  خلت الكووة رأت رأس اإلما  احلسني 

وسال الد  من جبينها من نطحت رأسها بعمو  احململ  الرأس الشريف و هو يبشرِقب بأنوارِه كالشمسإ  

 :من حتت ِسناعها ضىت ربئي الد  يسيل وجهها الشريف 

 دى غروباـٌف فأبـالُه خسـغ اال   ـكم  مـاستتالًال لمَّا ـيا هِ 

 وباـدَّراً مكتـُمقذا ـان هـق فؤادي    كـُت يا شقيـما توهم

زيد أبن و هو يقرأب القرآن ال  ضينما طاووا ويِه يف أزسة الكووة لرأس أيب عبد اهللا عليه السو مورٌع آخر  -

} َعَجًبا آيَاتَِنا ِمنْ  َكانُوا َوالرَِّقيمِ  اْلَكْهفِ  َأْصَحابَ  َأنَّ  َحِسْبتَ  َأمْ {يقول أرسم يقول مسعت رأس احلسني 

 أعلب .., سلت  و رأسك يا ابن رسول اهللا 

بيد مشر أبن ذي  أزسة الكووة و كان الرأسب على الرمح يفضينما كانوا يطووون ويه و موسٌف آخر  -

و إذا بالرأس و أصغى إ  كال  الرأس يـبَجمجم أنزل الرأس , مشر ألجدت إ  أن الرأس اجلوعن لعنة اهللا عليه 

اللعني أنزل الرأس على ( اللهم ال فبِطل موسف عيع  يف يو  القيامة ) الشريف ينطق بذه الكلمات 

و بدأ يررب الرأس بالسوط على الِشداه املقدَّسة سيدي يا صاضب ادمر يرربهب بالسوط  و بداادرض 

 ضىت سكت أبو عبد اهللا ...
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ماذا صنع أبن زيا  عليه السال  ضينما أ خلوه على أبن زيا  لعنة اهللا عليه و موسٌف آخر لرأس احلسني  -

 ..عليه و بدأ يجسمم لعنة اهللا نصب مائدة الطعا  على رأس احلسني 

وبدأ و سدموه لعبيد اهللا ابن زيا  لرأس أيب عبد اهللا ضينما ورعوه يف طشت يف آنية و موسٌف آخر  -

يقول لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد اهللا و هذا إليه و يجبسم املقدسة مبخصرفِه و ينظر يرربهب على ثناياه 

وو اهللا أروع هذه املخصرة عن ثنايا احلسني  همرجانيف جانبِه سال لهب مه يا أبن الصحايب الذي كان جالساً 

 املقدَّسة ..و ِعداههب على هذه الثنايا لطاملا رأيت رسول اهللا 

لرأس أيب عبد اهللا عليه السال  , و موسٌف آخر  ال زالت رضلجنا طويلًة مع رأس احلسني و موسٌف آخر  -

و أثبجوا الرأس على ونزعوا الِسنان منه   إ  الشا  جاءوا برمحٍ صلوات اهللا و سالمه عليه ضينما أخرجوه 

يف الرأس   يبقى خشبة خالية سطعاً إ خال هذه اخلشبة االرمح ضينما يبنزع منه الِسنان منزوع الِسنان رمٍح 

على رمِح فدخل اخلشبة ونزعوا الِسنان عن الرمح و اثبجوا الرأس حيجاج إ  إيذاء للرأس ضىت حيجاج إ  سوة 
سالوا هذا رأسب وسألوهم عن هذا الرأس كلما مروا بقريٍة كلما مروا بناضيٍة خملوع الِسنان و يف الطريق  

منازل  و لرأس اإلما  احلسني عليه السال  و كانوا يرعونهب يف الصندوق خرج على إما  زمانِه خارجي 

 :املنازل  أعةب إ  مجلٍة من هذهمن الكووة إ  الشا  كثةة يف طريقِه 

و إذا بكٍف يف فلكم اخلربة يشربون اخلمر  بدءواحياوظون عليه و نزلوا يف خربة و الرأس يف الصندوق  -

ِه يو  : ( أفرجوا أبمًَّة سجلت ضبسينًا فكجب بالد  على اجلدار و يف يدها سلٌم من ضديد خترج  عداعة جدَّ

 الرأس الشريف ..احلساِب ) هذا منزٌل من منازل 

َ يٍر من  ضينما نزلوا يف جواررأس سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه زٌل آخر من منازل و من -

يسأل هذا الراهب دنهب رأى عليهم ويسأهلم عن هذا الرأس ملاذا ينزلب عند املساء اد يرة و إذا بالراهب 

القصة ,  إ  هؤالء القو  النصراينماء نزل هذا الراهب الشريف إ  ِعنان السفصعد من هذا الرأس أنوارًا 
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منكم حيدظها أعطاهم ِسسطًا من املال الوست ال يكدي رمبا الكثة وال أريد أن أذكر فداصيلها مدصلة 

و هو ينظر إ  ادنوار فبشرقب من هذا الرأس و ورعهب يف ضلرِه أخذ الرأس الشريف أ خلهب يف الدير 

من أنت يا أبسِسمب عليك مبن فعبد س أبسِسمب عليك باهللا املقدس أخذ يبقِسمب على هذا الرأس من أنت يا رأ
أنا أبن حممٍَّد كما يذكر أصحاب املقافل ينطقب بصوٍت وصيح رأس و ما ِسركب و إذا بالرأس الشريف  

هذا الديراين هذا أنا املذبوح عطشانًا بني املال أنا أبنب واطمة الزهراء املصطدى أنا أبن علٍي املرفرى 

ملَّا أرا  القو  أن يساوروا  ضلره يبكي إ  الصباح يفيرعهب و يبقبِّلهب يبطيَّبهب لى الرأس الشريف يقعب عالراهب 

و سال يا رأس إين أبعِهدب هذا الراهب أمسك بالرأس الشريف سالوا لهب أعطنا الرأس جاءوا إ  هذا الديراين 

وإين ال ليه و آله و أبعِهدب أنَّك ويلب اهللا يا رأس رسول اهللا صلى اهللا عإال اهللا و أبعِهدب أن حممًَّد أن ال آله 

 للعائلة احلسينية على طول الطريق ...أنه نذر ندسه خا ماً أملك إال ندسي يذكرون يف كجب املقافل 

و أ�م نزلوا يف سريٍة يذكرهب أرباب املقافل و السَة لرأس اإلما  صلوات اهللا و سالمه عليه و موسٌف آخر  -

 وأخربوه ويه رأساخلمر هذا اليهو ي سأهلم ماذا يف هذا الصندوق ار اليهو ي وسقاهم نزلوا عند  

و هم يف ضال و هم يف ضال سبكرهم هذا اليهو ي أضب أن يرى الرأس خرج على اخلليدة  خلارجي

أخرج سلبهب فعلق بذا الرأس ملَّا نظر إ  الرأس املقدَّس وجحوا الصندوق ونظر إ  الرأس الشريف مثالجهم 

صب كما يذكرون يف كجب املقافل صب عليه ماء الور   ورع الرأس يف طشت الرأس و أ خلهب إ   ارِه 

ي هذا الرأس أخذ يناجيف سلبِه هلذا الرأس و ال يعلم ما السبب يرى أن هناك سد فولد ضٌب عليه الطيب 

وهذا  و سالمه عليه رأس سيد الشهداء صلوات اهللابعد ذلك َعِرف أن هذا الرأس ؟ يا رأسب من أنت 

 , يقول يا ضسني أفشدع يل يف يو  القيامةو هو يبكي كما يذكرون يف املقافل اليهو ي أخذفهب العربة 

ضينئًذ جيمعب أهل لشدعتب لك مَّدياً و لو كبنت حمب مَّدياً يقول لست حمب الرأس الشريف ينطقب بصوٍت وصيح 

وأبسِلمب و مل ألقك ضيًا ألقى جدك وأبسِلم على يديه  مله خياطب الرأس يقول واهلدجاو اليهو ي بيجِه هذا 

و كما يذكرون يف كجب املقافل أيها الرأس الشريف أوجشدعب يل  أنا اآلن أبسِلمب على يديك على يديك 
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إين رامٌن لك إين رامٌن لك الشداعة إين رامٌن لك الشداعة السة أن الرأس الشريف أجابهب ثالثاب 

 ..الشداعة 

وصلوا إ  مشارف ضلب و نصبوا الرأس وسقطت لرأس سيد الشهداء ضينما آخر و منزٌل آخر  مورعٌ  -

فدور بالد  بعد سطرات من    سيد الشهداء هذه القطرات سقطت على صخرة و بدأت هذه الصخرة 

رف اليو  هناك مشهد و مسلد يف مشا ذلك ملَّا مسََِع با ادمويون ضدروا الصخرة و إن بقيت أثارها إ 

و يف احلسيين الذي سقط على فلكم الصخرة النقطة  نقطة الد   يعين مبسلد النقطة ,ضلب معروف 

و  سقط احلسنيهناك ودون  أسقطتندس املكان أيرًا مسلد السقط دن واضدة من نساء احلسني 
مسي باحملسن ابن احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , على أي ضال هذا موسٌف من مواسف الرأس 

 الشريدة ..

و إذا بالرمح خيرج من يد يف الليل يف وسط الظال  احلالك و موسٌف آخر أيرًا من مواسف الرأس  -

مح دي سبب ؟ الرأس على الرمح و ضاولوا أن خيرجوه ما خرج الر ضاملِه هكذا سسراً و ينبتب يف ادرض 

وحينئٍذ جلئوا إ  اإلما  ا متكنوا ضاولوا أن خيرجوه مو ينبت يف ادرض و وبلأًة يبقجلع من يد ضاملِه 

باجلامعة د�م يف املشكالت يعروون صلوات اهللا و سالمه عليه يسألون اإلما  و هم سد سيدوه السلا  

و ال نجمكن رأسب أبيك ثبت يف ادرض إ  من يرجعون سيدوه باجلامعة رجعوا إ  اإلما  يا ابن احلسني 

ملَّا رمبا سقطت طدلة من أطدال احلسني ولجبحث عن ادطدال ينب من إخراجِه ما اخلرب سال سلوا عم  ز 

يف أي وصاضت عمة سكينة  اوبجِقدتو إذا بسكينة سد أخربوا زينب و جاءت زينب فبحث بني ادطدال 

ملَّا يف الطريق بعد أن رربا أضدهم بسوطِه و رجعت مهرولة و إذا بسكينة سد سقطت أرٍض طرضوِك 

زينب و يف ضلرها سكينة نائمة يقول وجدت امرأة جالسة حملدث املازندراين رجعت زينب كما يذكر ا

ظال  ال متيزها من أن  هذه ال  فجحننني على يجامى  يف من أن  يا أَمة اهللا من بعيدفسأل هذه املرأة 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
                    منازل رأس الحسين عليه السالم من كربالء و إلى كربالء                                      

- 16 - 
 

و   هذا موسٌف لرأس أيب عبد اهللاأو فظنني أين أددل عن يجامى ولدي فقول زينب أنا أمك واطمة احلسني 

 منازل الرأس كثةة سلت أنا أخجصر الكال  ..

و إذا ضينما وصلوا إ  مشارف  مشق لرأس أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه و منزٌل آخر  -

باعجبار أ  كلثو  ما هذه الرلة هذا رجل نصراين كان يساير القاولة برلة رلة حتدث ويما بني الناس 

ينطق بآياٍت من الكجاب أصغى و إذا بِه يسمع الرأس الشريف ولة على مشارف  مشق كان يساير القا

أسلم إ  الرأس و إذا بِه ينطق ضقيقًة سأل الذي جبانبِه من هذا صاضب الرأس و ملن هذا الرأس أخربوه 

النصارى حيجشمون لنا حيجشمون لرسول و أخرج سيده وأخذ يقافل هؤالء اللعناء أ  كلثو  فقول واعلبًا 

 ..و اددالل ل اإلسال  يقيدونا بالسالسل و أهاهللا 

و رأى من بعيد رؤوس كالشموس  ربىب جةون يزيد كان يف منربه على , احلسنيو موسٌف آخر لرأس  -

 :وأنشد يزيد و هو َورِح 

 جةوين ى رىبـرؤوس علـلك الـرست    فـول و أعـملَّا بدت فلك احلم

 ي  يوينـن النبـتب مـسريد ـصاح الغراب وقلتب ِصح أو ال َفصح    ولق

أجعل الرؤوس لقد وبِرحنا من كثرة النظّارة سالت لشمر لعنة اهللا عليه أ  كلثو   و ملَّا  خلوا بالرؤوس 

إ  رأس احلسني اللعني ماذا وعل جاء برأس احلسني و ورعهب يف وسط أمامنا ضىت ينشغل الناس بالنظر 

و أ خلوهم من سوق الساعات و سوق و زا  بكاء العائلة البكاء  العائلة الشريدة وزا  نياضةالعائلة 

 ..ضىت يكثر الجدرج على العائلة الشريدة ال فدخل ويه إال ناسة بعد ناسة الساعات سوٌق ريق 

خلوه على يزيد لعنة اهللا عليه ....إ  هنا ينجهي الوجه  من منازل الرأس الشريف ضينما أو منزٌل آخر  -

 ادول من الكاسيت



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
                    منازل رأس الحسين عليه السالم من كربالء و إلى كربالء                                      

- 17 - 
 

و لذلك الشاعر هذه القصيدة نبِظمت يف أيا  ادربعني يف مثل هذه اديا  دموهب يف طشٍت ذهيب وق....

 :القصيدة املعرووة : جينا ننشد كربالء مريعينها  , من مجلة ادسئلة يف هذه القصيدة 

 أرد أنشـدج هم صدق بالشام عيد     و حطوا بطشت الذهب رأس الشهيد

 يد     و حطوا بطشت الذهب رأس الشهيدأرد أنشـدج هم صدق بالشام ع

 اــهة مخلينِّ ـا واقفــدة يـقاع     ب بديوانه يزيد ـن دشت زينـو م

 ...لعنة اهللا عليه على يزيد و هو َورٌح جذالن الذهيب أ خلوا الرأس الشريف يف هذا الطشت و

يلعب برأس احلسني اهللا عليه  منزٌل آخر ضينما أخذ يزيد لعنة, السال   عليهلرأس احلسني و منزٌل آخر  -

 باخليزرانة ال  كانت يف يدِه لعنة اهللا و لذلك الشاعر يقول :

 تركت الخيـزرانة مـن يميني     و أكـره أن أشاهدهـا أمامي

 أأحمـل عـودة من  خيزراٍن      بهـا ُنكثت ثنـايا  أبن اإلمام

و يزيد حيلب فجطاوالن للنظر إ  الرأس ضينما أخذت سكينة و واطمة رأس الشريف لو موسٌف آخر ل -

السال  إ  أن متكنت من النظر إ  رأس اإلما  عليه و زينب سال  اهللا عليها حتاول النظر الرأس عنهما 

هذا ضسني مذبوٌح من وارسول اهللا باخليزرانة وصاضت واحمّمداه بني يدي يزيد لعنة اهللا عليه و هو يرربهب 

( السال  على من أبكت كل عدٍو و يف زيارتا الشريدة  , وحنن نقرألس ضىت أبكت كل أهل الالقدا 

 ..لة سال  اهللا عليها ي) يف زيارة العقضواورها ضىت جرت  موع اخليل على صديق 

و يزيد كان ينصب مائدة اخلمر و ضالٌة أخرى من ضاالفِه من منازل رأس أيب عبد اهللا و منزٌل آخر  -

هذا الرجل النصراين و القصة و  خل عليه هذا الرجل الرومي يه السال  ينصبها على رأس احلسني عل
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هذا النصراين سأل يزيد هذا الرأس ِلمن ؟ ولمَّا وارحة و معرووة لديك رمبا الكثة منكم حيدظها لكن 

صلى اهللا عليه و آله سال يزيد سّبحك اهللا أبن واطمة بنت رسول اهللا أخربهب أن هذا الرأس رأس احلسني 

ن عندنا ضاور محار عيسى يف بعض اجلزائر ببنيت عليه كنيسة و يف كل عا  النصارى حيلون إ  ضاور حن

سال ملَّا أمَر يزيد بقجلِه هذا النصراين يزيد أمَر بقجلِه فدعلون معهب محار عيسى و هذا أبن بنت نبيكم هكذا 

أرى أهل اجلنة وجعلبت من هذه الرؤيا ليي أِبشر وإنك من لقد رأيت سبل ليلة نبيكم يف املنا  و هو يقول 

, ضينئٍذ هوى على الرأس الشريف وقال أعهد أن ال يببشرين باجلنة كيف يكون هذا نبيكم نيبب اإلسال  

و هو يبكي إ  أن و أن عليًا ويل اهللا و ورع الرأس يف ِضلرِه آله إال اهللا و أعهد أن حممَّدًا رسول اهللا 

 ..جروه و رربوا عنقه 

ضينما ورعهب يزيد و ورع على عليه السال  ضالٌة أخرى من ضاالت رأس احلسني رٌع آخر و مو  -

عليه السال   , لشيخنا الصدوق عن إمامنا الررا الرواية يف عيون أخبار الررا رسعة الشطرنج الرأس 

سني عليه ا جيء برأس احلعن اإلما  الررا اإلما  يقول : َلمَّ اإلما  الرواية ينقلها الدرل ابن عاذان 

مث ورع عليه رسعة ورعوه يف هذا الطشت ورعهب حتت السرير السال  إ  يزيد و ورعوه يف طشت 

عرب من الدبقاع , و أخذ يلعب الشطرنج وإذا َسَمر صاضبهب يعين فغلب عليه وإذا َسَمَر صاضبهب الشطرنج 

رلة اإلناء جبانب الطشت الذي ويه الدبقاع البةة , وإذا َسَمَر صاضبهب عرب من الدبقاع ثالثًا و ألقى وب 

ومن كان من عيعجنا وال يشرب الدبقاع و ال يلعب يقول إمامنا الررا عليه السال  الرأس الشريف 

ن يزيد و آل يزيد وإنهب من إ  عطرنج وليذكر احلسني و ليلع بالشطرنج أما أنهب من نظر منكم إ  وبقاع أو

 ..د  النلو  حما اهللا ذنوبهب و لو كانت بعوعل ذلك 

على باب سصر أين هذا املورع نصبوه على باب  ار يزيد لرأس احلسني عليه السال  و مورٌع آخر  -

ما كانت عاملة فسطع منه , هند زوجة يزيد ثالثًا ثالثة أيا  الرأس الشريف منصوب و كانت ادنوار يزيد 
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ا مة كما يذكر أهلب السَة كانت و كانت خو هند فربت يف بيت أمة املؤمنني بجدصيل هذه الواسعة 

إ  و فجعلب هذه ادنوار من أين فسطع فرى أنوار فسطع على باب  ارها خا مة يف بيت أمة املؤمنني 

فقول هلا خترجني فجدرجني بعد جميء سبايا آل الرسول واضدة من جواريها يو  من اديا  بعد جميء السبايا 

ولاءت هند بثيابا و فسجأنس سليًال باعجبار هؤالء خوارج كي فجدرج على هذه السبايا وعًال خرجت  

لقصر يزيد لعنة اهللا يف اخلربة الاورة  هابزخاروها و مبلوهراتا زوجة سلطان جاءت و جلست على كرسي

أفعروني هذه ؟ هذه هند القصة ويها فدصيل ال أريد أن أذكرها زينب سال  اهللا عليه سالت د  كلثو  عليه 

ما يجعلق بأن هناك منزل من منازل رأس يف يو  دد لكن مور  الشاهد �ا يف سصة ادربعني رمبا فسمعو 

؟ سالت حننب من من أي السبايا أنجم من أي البال  عليه السال  وهند فسأل زينب عليها السال  احلسني 

زلت عن الكرسي أن هند نيذكر احملدث املازندراين سالت من مدينة الرسول  ؟ سالت و أيب مدينةاملدينة 

هند فسأل سالت إجالًال ملن هو يف املدينة صلى اهللا عليه و آله و سلم إ  ادرض زينب فسأهلا ِلما نزل  

إذا كن  فعروني أضدًا يف أريد أن أسألِك عن بيت يف املدينة رف يف املدينة افقول أنا عندي معزينب 

فسألني عنهم ؟ سالت أريد أن أسألِك أيب بيت ؟ زينب كانت مجلثمة و املدينة زينب سالت و أيب بيت 

عن احلسني عن العباس عن ولدِه  علي ابن أيب طالب عليه السال  أريد أن أسألكِ عن بيت أمة املؤمنني 

عن خمدرة آل أيب أسألك عن عرِف املخدرات أريد أن أسألِك عن أ  كلثو  بقي من آل أيب طالب  من

سالت أما احلسني ورأسهب على زينب ضينئٍذ زينب أخذتا العربة  أسألك عنعن عقيلة اهلامشيني طالب 

وأنا , وهذا مورٌع من  و أما أ  كلثو  وهذه و أما زينبو أما العباس وملقٍى على العلقِم باب سصرِك 

 ..لى باب سصر يزيد لعنة اهللا عليه صلوات اهللا و سالمه عموارع رأس احلسني 

يف اخلربة و هي فطلب أباها مورع ؟ ضينما اسجيقظت رسية  أيب و مورٌع آخر أعلى أهل البيت  -

يف الطشت رأس  ؟ وقال امحلوا هلا الطشت و ماذا يف الطشتو وصل اخلرب إ  يزيد رأت أباها يف النو  

, رسية ملَّا رأت الطشت مغطى مبنديل و جاءوا بالطشت ورعوه بني يدي رسية احلسني عليه السال  
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سالت عمة و أي طعا  وقد عزوت ندسي عن الطعا  لت عمة ال أريدب طعامًا مًا سافصورت أن ويه طعا

وهوت على الرأس و ماذا رأت ؟ رأت رأس أيب عبد اهللا و روعت رسية املنديل و سرتين أباِك أروعي املنديل 

: أبا من و هي ختاطب الرأس الشريف ثالثة  لهب مرًة فشمهب مرًة ثانية فغسلهب بدموع عينيها مرةً فقبِّ الشريف 

, أبا من لألرامل , أبا من أيجمين على صغر سين  ب الشيب العديفسطع الرأس الشريف , أبا من خرَّ 

 و وارست روضها احلياة .., إ  أن سرت على الرأس الشريف الرائعات 

لرأس اإلما  احلسني عليه السال  ضينما سلَّم يزيد رأس احلسني إلمامنا السلا  , و موسٌف آخر  -

ورعوا الرأس رأس احلسني عليه السال  عبِقَد العزاء يف العائلة احلسينية ما فسلَّم إمامنا السلا  وحين

 ..على أيب عبد اهللا و عال النياح و عال الصراخ الشريف يف وسط العائلة 

لرأس احلسني عليه السال  موسٌف آخر يف يو  دد ضينما يعا  الرأس الشريف و دداً و موسٌف آخر  -

موسٌف آخر للحسني عليه , موسٌف آخر ال زلنا يف رضلجنا مع هذا الرأس املقدس مر  الرؤوس الشريدة  زيارةب 

يف ندس املورع الذي  بِوَن ويِه اجلسد بالرأس من الشا  و ضينما يبدَونب السال  يف يو  دد ضينما يبعا  

ريف أكثر مما السى اجلسدب ضينما يبلحق باجلسد املقدَّس و سد السى ما السى هذا الرأس الشالشريف 

 ..املقدَّس 

سرب احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه و مورٌع آخر لرأس احلسني عليه السال  ضينما ضدر املجوكل  -

در سرب أيب عبد اهللا  و و املياه فدور ضول القرب الشريف أكثر من عشرين سنة أكثر من عشرين سنة حيب

 .املقدس .س هذه اإلهانة إهانة لللسد و إهانة للرأ

ضينما هلم الوهابيون على رريح أيب عبد اهللا و ضينما كسروا و موسٌف آخر من مواسف رأس احلسني  -

ما هم مل يجمكنوا أن يدوسوا صدرهب عليه السال  سرب احلسني الرريح و ضينما ربطوا اخليول فدوس على 

و جعلوا اخليول يف  اخل احلررة املقدسة القرب الشريف ربطوا  واوداسووقوا لذلك الجوويق لعنة اهللا عليهم 
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موسٌف أبهَني ويه هذا الطعا  هلم و جلالوزتم لعنة اهللا عليهم من سرب اإلما  احلسني مطبخًا يبطبخب ويه 

 و أبهني ويِه رأس احلسني ..جسد احلسني 

زالت أثارها على سرب احلسني و ال سبل عهوٍر ضينما فساسطت القنابل و القذائف و موسٌف آخر أيرًا  -

 ..عاهدة إ  اليو  

و ضينما فبدو معامل كربالء ضينما يبقِبلب إما  زماننا من احللاز و موسٌف آخر لرأس احلسني و للحسني  -

 إذاالرريح املقدس و أنصارهب يرتجلون عن خيوهلم يجوجه إ  عليه   يرتجل عن جوا ِه صلوات اهللا

هذا موسٌف لرأس يف من النحر الشريف إ  اآلن يا ولدي الصوت و سطعًا الصوت يأيت من الرأس الشر ب

 احلسني عليه السال  ..

يف رجعجِه ضينما يرجع احلسني عليه و موسٌف آخر لرأس سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه  -

و يف ني و حنن خناطبهم يف زياراتم إين مؤمن بإيابكم سبل سليل كنا نقرأ هذه املعاين يف زيارة ادربعالسال  

يرجع احلسني على الدنيا ضينما يف رجعة احلسني عليه السال  سائر الزيارات مؤمن بإيابكم برجعجكم 

 ..و يعو  رأسهب على جسدِه املقدس صلوات اهللا و سالمه عليه 

صلوات اهللا و ضينما فأيت واطمة يقول إمامنا الصا ق و موسٌف آخر لرأس احلسني يف يو  القيامة  -

و يأيت ادمر من اجلليل أن دروا أبصاركم ضينما فأيت واطمة يف يو  القيامة يف وسط احملشر  سالمه عليه

يبقال هلا وجسأل عن ولدها احلسني بنت حممَّد صلى اهللا عليه و آله وـَجبنصب هلا سبة من نور هذه واطمة 

بالدماء وجنشر واطمة خمربًا و إذا بِه جسٌد بال رأس و سد محل رأسهب بني يديه أنظري إ  هذه اجلهة 

فقول الرواية عن اإلما  الصا ق عليه السال  ال يبقى نٌيب عليه السال  و فشهق عهقًة سميص احلسني 

مقطوعا , هذا موسف يف احملشر د�ا فرى رأس ولدها لٌك مقرب إال ويبكي لبكاء واطمة مرسل و ال مَ 

 للزهراء ...



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
                    منازل رأس الحسين عليه السالم من كربالء و إلى كربالء                                      

- 22 - 
 

و لكين مل أذكرهب و إمنا أجعلهب خجامًا للمللس الشهداء  أيرًا من مجلة منازل رأس سيدو موسٌف آخر  -

ابن  عليها السال  يف طريق الرؤوس إ  الكووة الذي أخذ الرأس هو ِخوالأسألكم الدعاء , موسف للزهراء 

وهو كما يذكر أرباب السَة و املقافل و كان بيجهب على بعد ورسخ من الكووة   لعنة اهللا عليه يزيد ادصبحي

دي الرأس عن زوججِه و عندما خيَّم الظال  عليه نزل يف  ارِه اليو  احلا ي عشر خرج يف  دن و أرا  أن خيب

أخدى الرأس حتت ادبجانة كانت متيل دهل البيت وأين أخدى الرأس الشريف زوججه كان عندها فشيع  

ا الذي جئت بِه ؟ سألت ِخوال مورع الرأس الشريف حتت ادبجانة هذه املرأة طشت يعين حتت ادبجانة 

سال جئجك خبة الدنيا سالت و ما هو ؟ سال جئجك برأس احلسني عليه السال  سالت سبحك اهللا فقول 

و اهللا ال أكلمك بكلمة و سد سجلت أبن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلَّم جئجين خبة الدنيا 

هي للعني و بقيت نائمة يف وسط الدار هذا او خرجت من احللرة ال  كان ينا  ويها من رأسي أبدا 

من ادبجانة طيور محائم فرورف ضول ادبجانة و أنوار فصعد رأيت هذه املرأة فقول , فقول يف وسط الليل 

فقول أصغيت مسعي و إذا بامرأة فنجحب و فبكي و أمسع أصوات نساء يبكني على احلسني إ  السماء 

 :و ما عرووا من أمك و أبوك  , و من عرب املاء منعوكبين ضسني سجلوك 

 انا بشط فراتِ ـات عطشـوقد م  دال     ـِت الحسين مجـأفاطُم لو ِخل

 ين في الوجناتـيت دمع العر م عندُه      و أجـد فاطـت الخـإذا للطم

 أرِض فالتـاواٍت بـجوم سمـن  ة الخير واندبي   ـومي يا ابنـأفاطُم ق

 ل حين وفاتيـم قبـت فيهـتوفي  ني   ـرات فليتـاشى بالفـتوفوا ُعط

 قبـل حين وفاتي  توفوا ُعطـاشى بالفـرات فليتـني     توفيـت فيهـم

 قمرٌي على الشجراتِ  ا ناح ـو م   ج هللا راكب  ـا حـم   مـسأبكيه
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 قمرٌي على الشجراتِ  سأبكيهـم   مـا حـج هللا راكب     و مـا ناح 

 م و الكرباتِ ــغا الـُس عنـيُنفِ   قائماً     ث اهللاـِر حتى يبعـإلى الحش

 سيدي يا صاضب ادمر :

 ر عـالمه  عالمه     ...................................ـراعي الثار ما يظه

 المهــع  لوا ىـامـر لليتــوينش    المهـر عـا يظهـم ار ــراعي الث

 ور أميةـوج زجـر رب سياطـبض  اتك عالمه  ـبمتون عم لسـا ديـسي

**** 

 ـم و الكرباتِ ـيُنِفـُس عنـا الغـ     ـِر حتى يبعـث اهللا  قائماً  ـإلى الحش

 ر بالصلواتـادي الخيـادى منـا ذرَّ في األرض شارٌق      و نـُم مـسأبكيه  

أبسِسمب أبسِسمب عليك بعداف زينب اهللا إين أبسِسمب عليك بد  حنر احلسني أبسِسمب عليك مباء وجه احلسني 

أن فكشف اهلم و الغم عن سلب إما  زماننا عليه السال  و أن فعلل أيب الدرل العباس عليك بكدي 

ورجه و أن فبكِثَر أنصارهب ادووياء و أوليائهب الغيارى املخلصني و أن جتعلنا يف ِعدا  عبيد عبيدِه و أن فووقنا 

صلوات اهللا عليه اللهم ر جوا ه أن فووقنا دن نكون وداًء لرتاب ضاوأن نكون أطوع لهب من اَدَمِة لسيدها 

 ..يا رب احلسني حبق احلسني أعدي صدر احلسني بظهور احللة عليه السال  

 ـــــــــــــــــــ

 مالضظة :
 ) ادورل مراجعة الكاسيت الضجمال وجو  بعض ادخطاء املطبعية .1(
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 يت وـَةبجى مراعاة ذلك .) و سد فكون بعض املقاطع دة مبسلَّلة من الوجه ادول و الثاين للكاس2(
 ( و نسألبكم الدعاء لَِجعليل الدرَج

 

 

  
 
 


