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 كلمة الناشر 

ُبْوَلة(، احلمُد هلِل الَِّذي َزيََّن َصحاِئَف اْلُعَلماِء اأَلْبراِر ِبـ )اأَلْعماِل امَلْق

ينا اِز اأَلْنَفِس َسيَِِّدنا َوَنِبالشََّرِف اأَلْقَدِس َوالطِِّر واْصَطفى ِمْن ِضْئِضئ

ُمَحمَّدًا َأبا القاِسِم َعْبَدُه َوَرُسْوَله، َصلَّى اهلل تعاىل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َأِئمَِّة 

واْلُهدى اَلِذيَن َأْحَكُمْوا من الدين احلنيف ُفُرْوَعُه ِبما َأْرَسْوا ِبِه  اْلَحقِِّ

 .ُأُصْوَله

 َوَبْعُد: 

َفِإنَّ الرََّجَز ُهَو َأَحُد البحوِر السِِّتَّة َعَشر اُلْمصَطَلِح َعَلْيها يف َفنِِّ 

َوُهَو ِمْن ِقْسِم البحوِر اأَلَحَد َعَشَر املعروَفِة ِبـ )السُّباعيِّة(  ،اْلَعُرْوِض

 وتفعيالُتُه:

ــَتْفِعُلنْ   ــَتْفِعُلْن ُمْسـ ــَتْفِعُلْن ُمْسـ  ُمْسـ

 

ــَتْفِعُلْن  ــَتْفِعُلْن ُمْســ ــَتْفِعُلْن ُمْســ  ُمْســ

َعرُب ُه ِمْن َأواِئِل ما َنَظَم الوقد َذَكَر َبْعُض الدِّاِرِسْيَن َوالنُّّقاِد اْلَمَهَرِة َأنَّ 

على َوْزِنِه ِمَن اْلُبُحْور، َوِلَسالَسِة هذا اْلَبْحِر َوِخفَِّة َوْزنِه َوَعَدِم اْشِتراِط 

كثرٌي ِمَن اْلُعَلماِء ال سيما ُعَلماِء احلوزاِت الِعْلِميِِّة توحيد اْلَقوايف ِفْيِه َنَظَم 

َأراِجْيَز يف خمتلف فنوِن الِعْلم وُضروب اْلَمْعِرَفة ِمْن ِسَيٍر وِفْقٍه واُصْوٍل 

 ومنطٍق وفلسفٍة وِحْكمٍة وحْنٍو وَصْرٍف وبالغة وبياٍن َوغرِيها من الفنوِن.

ظمى الفقيه ِه قرحية مساحة آية اهلل الُعَوِمْن هاِتْيَك اأَلراجيز ما جاَدْت ِب
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ِمْن  حرير واألديب الشاعر القدير الشيخ هادي آل كاِشف الغطاُء الن

َرَجز ُمْسَتوِسِق اْلَمباني ُمطَِّرِد اْلَمعاني يف َمْوُضْوِع واِقعة الّطفِِّ َوَأْحداِثها 

ولة احلسينية( ِلُمْعِجَزٍة ظاِهَرِة اْلُمْؤِلَمة، َوَقْد َوَسَم َمْجُمْوَع ما َنَظَمُه ِبـ )املقب

 وِإنَّ هِذِه األرجوزة امُلْشِجيِة َلَتُعدُّ .اْلُبْرهان ُذِكَرِت يف طبعة الكتاب األْوىل

ِة ِمْن الًّ خاِلدًا يف توثيِق َأْحداث معركة الطَّفِِّ الدِّاِميمًا َوِسِجَمْصَدرًا ُمِه

َبْيٍت َجَمَعْت َفَأْوَعْت ِمْن َأْوَثِق  فقد جاَءْت يف َأْلِف ،ِبدايِتها ِإىل ُمْنَتهاها

ِسْلِك ُكُتِب َوِهَي ِبهذا اللِِّحاِظ َقِمْيَنٌة َأْن ُتْنَظَم يف  ،امَلصاِدر القدمية املعتربة

 متياِزها عليها بكوِنها جاَءت منظوَمًة على حبر الرََّجز.)امَلقاِتل( َمع ا

ًة َوَفواِئَد َرراُه ِحَبرًا ُمَنشََِّوَقْد َوشِّى َلها شيُخنا الفقيُه اهلادي طاَب َث

 ،ُمَحبَّرًة َجَعَلها ُمَقدَِِّمة ِلهِذِه اأُلْرُجْوَزة، ِمْن حتديد احلائر احُلسيين الشريف

وِزياَرِة سيِّد الشَُّهداِء االمام أبي عبد  ،وااِلسِتْشفاِء بالتِّرَبِة احُلسينيِّة امُلَطهََّرة

تهانة يف زيارتِه سالم اهلل عليه َوما َيتَِّصُل س، وبياِن مساِئِل االِةَيالناِئ ˆاهلل 

 ،بذلك من التجهيز للزيارة وثواب اإلعانة عليها وموقف الرأس الشريف

َوَلُه فيه )اختياٌر( َجِدْيٌر بالوقوف عليه، َوَقْد ُاْلِحَقْت خبامتتِه بعض َمراثي 

 .Š َاهل البيت

هنا َأنَّ هذه )املقبولة( املباركة بعد طبعتها  ومن نافلة القول َأْن ُنِشري

َظ الكثرَي من أبياِتها ُخطباُء امَلنابر َوحِف ،األوىل ساَرْت َمسري األْمثال

 َنها ِمْن على َصهواِت امَلناِبر.ودَوَأخذوا يردِّ ،احلسينية

وُمَؤسََّسُة كاِشف الِغطاء يف النجف االشرف ِإميانًا ِمْنها بضرورة َنْشِر 
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إىل َنْشِر هذا  واحِلفاِظ عليه باَدَرْتَوَضماِن توثيقِه  Šث َأْهِل البيت ُترا

اُء َفال َيَسُعنا إاّل الدُّع .اأَلَثِر النِفيس يف بابِه ُمْزدانًا حُبلٍَّة َقشيَبٍة وطْبٍع ُمْوِنٍق

صِّ بالذكر أميَنها العامِّ مساحة ُحجِّة خنو اخلالُص للقائمني على شؤونها،

مني العاّلمة الشيخ الدكتور عباس آل كاشف الغطاء دامت اإلسالم واملسل

عربية االسالمية بروائع راجني هلم مزيد التوفيق يف إحتاف املكتبة ال ،بركاته

 ا دهتته أنامل علمائنا األعالم.اآلثار مّم

 واحلمد هلل أوِّاًل وآخرا.
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 كلمة الناشر يف الطبعة األولـى

اعلم أن ناظم املقبولة احلسينية متعنا اهلل حبياته وأدام اهلل علينا فيض 

هـ يف النجف 9331بركاته، شرع يف إنشائها يف العشر األوائل من حمرم سنة 

األشرف، وكملت إال بعض املالحظات والزيادات يف أواخر صفر من 

 السنة املذكورة، وأول بيت جرى منها على لسانه قوله: 

 جيدي غليال هلفيهلفي وهل 

وكان إذ ذاك أحد املستمعني يف املأمت املنعقد يف دار جدهم الشيخ 

األكرب كاشف الغطاء أعلى اهلل مقامه، ويف أثناء استماعه لقراءة العزاء 

وتذكره ملا جرى على أهل الذكر والوالء خطر له يف ذلك النادي املقدس 

ليه املتون العلمية غالبًا، أن ينظم واقعة الطف على حبر الرجز الذي ُتنظم ع

وأنها أوىل بذلك من وجوه، وأخذ يزداد لذلك شوقًا وتوقًا، حتى كاد أن 

 (9)ال ميلك نفسه، فشرع من ذلك احلني معتمدًا على كتابي )اإلرشاد(

غالبًا، وكان يأتيه النظم بسهولة عجيبة، وكلما فرغ من نظم  (2)و)اللهوف(

نظمه، فريى من تأثري ذلك فيهم ما يشد واقعة جيمع أهله فيتلو عليهم ما 
                                              

 393( اإلرشاد: للشيخ املفيد حممد بن حممد النعماني العكربي احلارثي البغدادي املتوفى 9)
 هجرية. 

( اللهوف يف قتلى الطفوف: للسيد عبد الكريم بن موسى بن جعفر آل طاووس احلسيين 2)
 هجرية. 613احللي املتوفى 
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عزميته، ويؤكد رغبته، حتى َمنَّ اهلل بإكماهلا يف مدة مل يكن يف احلسبان 

أن يتهيَّأ مثله فيها مع كثرة العوارض واألشغال وتشويش البال بالثورة 

العراقية، ومن العجائب ما اتفق له دام ظله ملا كان ينقلها إىل البياض، 

 غ إىل قوله من الفصل الذي ذكر فيه السبايا، وهو: وذلك أنه ملا بل

 تــــــــودُّ أن جســــــــمها مقبــــــــوُر

 

 وال يراهــــــا الشــــــامت الغيــــــورُ   

 شاهد بعينيه هذا البيت مثبتًا يف املسودة، وهو قول القائل: 

توهييييستار ييييألنوتريييي ت   يييي  و تتت

ت

تحتجبهييييينتيييييي تُّيييييي    ت      ييييينو تتت

وملا نقله إىل البياض عاد إىل املسودة ليكتب ما بعده فلم جيد له فيها ت

أثرًا، فكان كشيء رآه فغاب عنه، فعلم أن هذا البيت ليس من إنشائه، وأن 

 له شأنًا ال ينكره أهل اإلميان والوالء. 

وقد كان وَسم هذه املنظومة بكتاب )األلف فيما جرى يف الطف(، ثم 

(، ولكن اتفق قبل أن يبلغ جرى على احلسني بكتاب )األلفني فيما 

تلك الغاية أنه سافر إىل كربالء، وكان قد أخذها معه هدية إىل مواله سيد 

 ، وملَّا تشرف باحلرم املقدس احلسيين خاطب احلسني الشهداء 

قائاًل: يا موالي وابن موالي، هذه هدييت إليك، وهي دون قدرك وشامخ 

وقصارى الواجد، وجائزتي منك أن تشفع  مقامك، وهي جهد املستطيع

 إىل اهلل عز وجل يف قبوهلا وتعميم النفع بها. 

ثم صار ديدنه يف أيام إقامته يف كربالء أنه كلما مضى إىل احلرم 

الشريف يستصحبها معه، فإذا فرغ من الزيارة والصالة قرأ منها ما بينه 
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 وبني نفسه أبياتًا ثم انصرف. 

لشدة  (9)أن بعض من استصحبه معه من أوالده فاتفق يف تلك األيام

حبِّه له مرض مرضًا أشرف معه على اهلالك، وقد طال مرضه أكثر من 

عشرين يومًا، وملا يئس منه أخذ املنظومة بيده ومشى إىل احلائر الشريف، 

فدعا له بالشفاء حتت القبة الطاهرة، ثم خاطب سيد الشهداء قائاًل: يا 

كم سيدي هذه هدييت، وأنا على يقني من قبوهلا ملا أعلمه من لطف

وعطائكم على أهل الوالية والرباءة، ولكن أطلب منك أن جتعل أمارة 

 القبول شفاء ولدي هذه الليلة. 

فخرجت من احلرم وأتيت إىل الدار، فلم ألبث فيها إال يسريًا من  قنل:

الزمان، حتى أخذه العَرق، فأصبح وليس فيه شيء من احلمى، فكان 

فسمَّيتها عند ذلك باملقبولة سروري بقبوهلا أعظم من السرور بشفائه، 

احلسينية، وأرجو من اهلل تعاىل التوفيق ملالحظتها وإكمال فصوهلا، إنه 

 أرحم الرامحني.

                                              

 ( املقصود هو الشيخ علي كاشف الغطاء. 9)
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 الناظم ترمجة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خريته من خلقه حممد 

 وآله الغر امليامني، وبعد:

فإن الرياع ليقف حائرًا وهو بسبيل تدبيج ترمجة خمتصرة لشخصية فذًّة 

مامية يف القرن  سلك أعاظم الفقهاء من أعالم اإلُكتب هلا أن تنتظم يف

ية العالمة الفقيه اجملتهد املطلق الرابع عشر اهلجري، تلك هي شخص

. وما ذلك إال لتعدد جوانب النبوغ الشيخ هادي آل كاشف الغطاء 

والعبقرية، وتشعب مناحي العظمة يف رجل من طراز شيخنا اهلادي طيَّب 

 اهلل ثراه.

وقد تصدَّى غري واحد من األعالم إىل الكتابة عنه، ومن أمجع ما 

حفيده العالمة الفقيه الشيخ علي كاشف  جاءنا يف ذلك هو ما رقمه يراع

، فقد توسَّع يف ترمجته وأحصى أمساء مصنفاته من خمطوط الغطاء 

ومطبوع، كما ذكر مشاخيه وجميزيه، ثم قفَّى على ذلك بذكر ما قيل فيه من 

مديح ورثاء، فجاءت ترمجته له جامعة مانعة. وقد احتجنت هذه الرتمجة 

وحنن يف هذا املقام جنتزئ مبا يقتضيه شرط  ( صفحة من القطع الكبري،314)

هذه اجملموعة املوجزة على سبيل مراعاة النظري مع االقتصار على ذكر 

 املهم من أحواله، ومن اهلل التوفيق.
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 امسه ونسبه:
هو شيخنا أبو الرضا املدعو باهلادي، جنل العالمة اجلليل الفقيه الشيخ 

حب اخليارات، جنل الشيخ عباس، جنل العالمة احملقق الشيخ علي صا

األكرب فقيه عصره الشيخ جعفر النجفي صاحب كتاب كشف الغطاء، 

 الذي بامسه ُلقِّبت األسرة. 

واملتواتر عند مشايخ األسرة وأعالم التحقيق ما ذكره الشعراء 

املتقدمون يف مدح أسالفهم كالسيد صادق الفحام وغريه، أن نسب هذه 

أبي إبراهيم مالك بن اْلحاِرِث األشرت األسرة يتصل بالتابعي اجلليل 

 . النخعي صاحب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وقد نال شيخنا كذلك شرف االنتساب إىل سيد الكائنات وفخر 

عن طريق والدته، فهي من أسرة عريقة علوية  املوجودات رسول اهلل 

سن يتصل شرف نسبها الوضاح مبوسى اجلون بن عبد اهلل احملض بن احل

 ، كما قال الشاعر:املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب 

ــْأوٍ   ــاِر ِبَشـ ــاِمِق اْلَفخـ ــْن سـ ــلَّ ِمـ  َحـ

 

ــا     ــْوُحه التعريفـــ ــا ُوُضـــ ــْد َكفانـــ  َقـــ

ــد تنــاهى َســناه   ــْمِس َق ــُث كالشَّ  َحْي

 

ــيفا   ــه ُأِضـــــ ــأْن إليـــــ ــاهى بـــــ  َوَتبـــــ

 َفِبَجدَّْيـــــــه )ماِلـــــــٍك( و)َعِلـــــــٍي( 

 

 تاِلــــدًا وطريفــــاَقــــْد َحــــوى اجمْلــــَد  

 والدته: 
هـ يف مدينة 9211ُولد يف يوم السابع عشر من شهر ربيع األول من سنة 
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النجف األشرف، وترعرع يف أكناف ذلك اجلو العابق بأريج اهلداية 

واإلميان، وتربى يف حجر أبيه العالَّمة العباس، وأتقن قراءة الكتاب اجمليد 

ماهرين، وكان يغلب عليه منذ نعومة وكتابة اخلط العربي عند أساتذة 

أظافره اهلدوء وقلة الكالم، وعدم املداخلة يف الشؤون اليت ال تعنيه، مع 

رقة طبع ولني جانب ودماثة أخالق ومساحة وتديِّن، وعقل وورع، كما 

 قال فيه شاعر عصره السيد جعفر احللي:

 الكامل العقل والعشرون ما كملت

 

 

 ى اجلـذعِ والناجع الرأي يف سن الفتـ  

ــرت    ــه ظهـ ــده يف وجهـ ــات والـ  مسـ

 

ــُبعِ     ــة السـ ــه هيبـ ــرف فيـ ــبل تعـ  كالشـ

... إىل آخر األبيات املذكورة يف ديوانه املسمى )سحر بابل وسجع  

 . (9)البالبل املطبوع(

أن ينشأ بني ثلة من أهل األدب والكمال والعلم  وقد ُقدر للمرتجم 

والتدين من أقربائه، فكان ال يعاشر يف الغالِب غريهم، وال يألف سواهم، 

فحاز ملكة النظم والنثر اجليدين قبل بلوغه بسنني، وكان له ولع بشعر أبي 

الطيب املتنيب حتى انتخب منه جمموعة يف ذلك الوقت مساها )احملمود من 

 )الطيب من شعر أبي الطيب(. ( أوشعر أمحد

 مشاخيه: 
ومن اشهر مشاخيه العالمة الشيخ فتح اهلل املعروف بشيخ الشريعة 

االصفهاني، ووالده العالمة الشيخ عباس كاشف الغطاء، فإنه حضر درسه 
                                              

 .213ل: السيد جعفر احللي، ص ( سحر بابل وسجع البالب9)
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مدة حياته يف دار جدهم الكبري كاشف الغطاء اليت خرج منها على نقل 

 ( جمتهد يف زمانه. 011الثقات من املشايخ )

ومن مشاخيه العالمة الشهري الشيخ حممد طه جنف، والشيخ آغا رضا 

اهلمداني، والشيخ املريزا حسني خليلي، والشيخ حممد كاظم اخلرساني 

اظم الطباطبائي اليزدي صاحب )صاحب الكفاية(، والسيد حممد ك

 )العروة الوثقى(، وغريهم من األعالم.

ويف روايِة احلديِث َأجاَزه َسيُِّدنا الفقيه الرِّجاليُّ الكبري السيِّد احَلَسُن 

 هـ( ِإجاَزًة ُمَفصََّلة.9343الصَّْدُر الكاِظِميُّ )ت 

 تالمذته:
ُده الَعاّلَمُة وأما تالمذته فال يأتي عليهم اإلحصاء، ومن أشهرهم َوَل

 الِرضا، َوَحِفْيُده العالمة الشيخ علي قدس سرهما. 

 مصنفاته:
ت1 ت. وهو من أوائل مصنفاته، ألفه بعد فراغه   مت  زهرتيفت ثرت  قطر:

من قراءة شرح القطر البن هشام، حيث نظم متنه من أوله إىل آخره يف 

 ( بيت.411أبيات تزيد عن )

ه العالمة الكبري آغا بزرك الطهراني يف قال عن رسألدوكت هجت  بالغة:ت.2

: ))يف ثالثة أجزاء: اخلطب واألوامر والكتب والوصايا 92/6الذريعة 

 ((.ـه9343واحلكم واألدب، ُطبع أوهلا يف سنة 
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وقد استدرك فيه ما فات الشريف الرضي الوقوف عليه كما يدل  قلت:

 ماء الفريقني. امسه على مسمِّاه، معتمدًا فيه املصادر املوثوقة عند عل

قال عنه العالمة األميين يف  رد وكت هجت  بالغةتودفعت  شبهنتتي ه:ت.3

: ))وقد أفرد العالمة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء كتابًا يف 3/919الغدير 

ست وستني صحيفة حول الكتاب ودفع الشبهات عنه بعد نقلها، فقد 

 مجع فأوعى وتبسط فأجاد((.

. ـه9343املستدرك يف النجف األشرف سنة  وقد ُطبع مع كتابه أقول:

وذكر هذا الكتاب أيضًا العالمة الشيخ آغا بزرك الطهراني يف الذريعة 

21/239 . 

ت حلس   ة:ت.4 أرجوزة يف شرح واقعة الطف وبعض ما يتعلق   ملقب  ة

ذكرها الشيخ آغا بزرك  ،، وهي هذه اليت بني يديكبسيد الشهداء 

وقد طبعت يف النجف األشرف سنة  ،22/96الطهراني يف الذريعة 

 هـ.9332

تت.5 ت  شهد ء: ت  د ترقألل تيف ت   بنء قال العالمة الطهراني يف ُّوجز

: ))هو يف غاية اإلجياز ليتمكن يف قراءته يف جملس 2/373الذريعة 

 ((. ـه9332ية سنة واحد... ُطبع مع مراثيه املوسومة باملقبولة احلسين

ت هلل:ت.6 ترسنئلتر  ىتجنو وصفه حفيده العالمة الشيخ علي  ُّج اة

 .بأنه من خري ما ألف يف ردِّه 
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تشرحتيلىتتبصرةت  عالرةت حللس.تت.7

تللمحقق احللي. شرحتيلىتشر ئعت إل الم،تت.8

تتمل تتم.حنش ةتيلىتطهنوةت  عالرةت  ش خت   صنوي،تت.9

تتللعالمة السيد مهدي حبر العلوم.ت:   جف ةشرحتيلىت  دوةتت.11

 مرتب األوائل على احلروف اهلجائية.  قنر ست حملررنت:ت.11

 مل يتم. :قنر ست    جبنتت.12

وهي رسالة َردَّ ِبها على بعض النصارى،  كألنبت  ردتيلىتُّيهمن:ت.13

 يف الوالدة واحلياة واملعجزات واملمات.  برهن على أفضلية املسيح 

 هو كتاب كامل خمطوط.   ردتيلىت   هنا ة: ت.14

ذكرها الشيخ حممد هادي األميين  :ر   رةتيفتُّح  لت  زهر ءتت.15

يف كتابه معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام صفحة 

367 . 

ت ملألقني:ت.16 ، ذكرها ـه9332وهي رسالة ملقلديه، ُطبعت سنة  هدى

. واملطبوع منها جملد حيوي مجيع كتب 3/237صاحب معارف الرجال 

 العبادات القلبية والبدنية واللسانية. 

وأصولية  وهو سفر جليل يف مسائل خمتلفة فقهية   كشك ل:ت.17

وفيه من ذكر احلوادث ووقائع األيام ما ال يوجد  وأدبية ولغوية وتارخيية،

ِبه أْن َيُكْوَن من مصاديق )تاريخ ما أهمله مسطورًا يف كتاب، ِممِّا ُيْش
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 التاريخ(. 

كما له تعليقات َوَحواٍش ومقاالت كثرية ومراسالت مع أعالم عصره 

 مبثوثة يف اجملاميع. 

وله شعر رائق ونظم فائق يدل على ما وهبه اهلل من امتالك ناصية هذه 

 الصناعة، وما ُأوتي فيها من البالغة والرباعة.

 وفاته:
َد ُعُمٍر حاِفٍل باملآثر واألعمال اجلليلة اْسَتْأَثَرْت َرْحَمُة اهلل بَشْيِخنا َبْع

هـ، وشيع تشيعًا 9369حمرم احلرام سنة  1اهلادي، وذلك يف ليلة األربعاء 

مهيبًا، إىل حيث مقربتهم اخلاصة يف حملَِّة العمارة من النجف األشرف، 

م السيد حممد مجال ورثاه شعراء ذلك الوقت بأبلغ املراثي، ومنه

اهلامشي، والسيد حممود احلبوبي احَلَسين، والشيخ علي الصغري، والسيد 

 مري علي أبو طبيخ املوسوي، والشيخ عبد الغين اخلضري وغريهم. 

 عقبه:
أعقب ولدين هما الشيخ عبد اجمليد وكان فاضاًل أديبًا مرتساًل، عاجله 

هـ، وال عقب له، 9323سنة  األجل احملتوم وهو يف ريعان شبابه حيث تويف

هـ، وله 9366هو العالمة الفقيه الشيخ حممد رضا املتوفى سنة  :الثاني

 عقب.

 

ت
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 حتديد احلائر

 هنا أمور ال ختلو من فائدة نذكرها على سبيل اإلجياز: 

 ،األول: فضل كربالء: واألخبار يف ذلك كثرية ال يتسع هلا اجملال

ومنها: ما ورد من أن اهلل اختذ كربالء حرمًا آمنًا مباركًا قبل أن يتخذ مكة 

سة مباركة، وال تزال قدِّاهلل قدَّسها وبارك عليها، فهي محرمًا، وأن 

 كذلك. 

فَحَمَلَتْه فَانتَبَذَتْ بِه مَكَاناً ] :يف قوله تعاىل وعن علي بن احلسني 

قال خرجت مريم من دمشق حتى أتت كربالء، فوضعته يف  ،(9)[قَصِيّاً

 .(2)، ثم رجعت من ليلتهاموضع قرب احلسني 

فهو على ما يف املعجم والقاموس اسم موضع فيه قرب  :وأما احلائر

أو مشهده، ويف األخري أنه اسم كربالء أيضًا، وقد ذكر  احلسني 

ونقل عن غريه من أهل العلم أنِّ املتوكل العباسي ملا أمر بإطالق  (3)الشهيد

                                              

 .22( سورة مريم: اآلية 9)
 .7، باب استحباب التربك بكربالء، حديث، 91/314( وسائل الشيعة للحر العاملي: 2)
     سنة ( هو الشيخ األجل الفقه أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن مكي العاملي. ولد3)
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ليعفيه حار املاء، فلم يبلغ القرب الشريف، واحلائر  املاء على قرب احلسني 

أحد مواضع ختيري الصالة فيه، والتمام أفضل، والقصر أحوط، واجلمع 

 أكمل. 

وقد اختلف يف حتديده، واألقرب كما لعله الظاهر من بعض األخبار 

من أهل اللغة والعلم من أصحابنا وغريهم أنه ما دار عليه سور احلضرة 

ر املسجد املتصل بها، وأما ما يف خرب إسحاق بن عمار قال: احلسينية وسو

)امسح من موضع قربه اليوم مخسة وعشرين ذراعًا من ناحية رأسه وكذا 

، فلم يعلم أن ذلك حتديد (9)من ناحية رجليه ومن خلفه، ومما يلي وجهه(

 للحائر، إذ حيتمل أنه حتديد ملوضع استجابة الدعاء أو غريها، فتأمل. 

وحريم قربه سعة  تلفت األخبار يف مقدار حرم احلسني وقد اخ

 . (2)وضيقًا، ومحلت على التفاوت يف الفضل حبسب القرب والبعد

                                                                                                             

  733 هـ.706هـ، وتويف شهيدًا سنة 
الذي يستحب التربك برتبته،  ( حد حرم احلسني 67، باب )91/311( وسائل الشيعة: 9)

 .3حديث 
الذي يستحب  ( حد حرم احلسني 67، باب )91/311( وسائل الشيعة للحر العاملي: 2)

 التربك برتبته.
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 االستشفاء بالرتبة احلسينية

أن فيها الشفاء  يف االستشفاء بالرتبة وطني القرب، وقد سلف يف النظم

من كل داء، وأنها الدواء األكرب، وأن محلها أمان من كل خوف، 

ولتؤخذ من قربه إىل سبعني ذراعًا على األفضل، ففي الدروس أنه 

)يستشفي برتبة من حريم قربه، وحده مخسة فراسخ من أربع جوانبه، 

 انتهى.  (9)وروي فرسخ من كل جانب(

لالستشفاء بقدر  قرب احلسني  وحيرم أكل الطني مطلقًا إال طني

)أن عند رأس  احلمصة أو مثل رأس األمنلة. وعن اإلمام أبي عبد اهلل 

 .(2)تربة محراء فيها شفاء من كل داء إال السام( احلسني 

 ويظهر من األخبار أن ألخذها واستعماهلا ومحلها شرائط: 

 أن يأخذها وهو يرى أن اهلل تعاىل ينفعه بها.  ُّوهلن:

أن يأخذها فيقبِّلها ويضعها على عينه وميرها على سائر جسده،  ثن  هن:

ويقول: ))اللهم حبق هذه الرتبة، وحبق من حل بها وثوى فيها، وحبق أبيه 
                                              

( الدروس الشرعية يف فقه األمامية للشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاملي 9)
 هـ(، كتاب املزار، طبعة حجرية.706هــ ــ 733)
 .9( حديث 71، باب )91/311( وسائل الشيعة للحر العاملي: 2)
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وأمه وأخيه واألئمة من ولده، وحبق املالئكة احلافني به إال جعلتها شفاء 

أخاف  فة، وحرزًا مماآمن كل داء، وبرء من كل مرض، وجناة من كل 

 ثم يستعملها.  (9)وأحذر((

أن يقول عند محلها لألمان من كل خوف من سلطان وغريه ما  ثن ثهن:

قال: إذا خفت فال خترج من منزلك إال ومعك من طني قرب  ورد من أنه 

احلسني، وقل إذا أخذته: ))اللهم إن هذه طينة قرب احلسني وليِّك وابن 

ال أخاف((، فإنه قد يرد عليك ما ال وليك، أخذتها ِحرزًا ملا أخاف وملا 

 . (2)ختاف

 وروي غري ذلك من الدعاء وقراءة بعض السور. 

والظاهر من مالحظة مجيع أخبار الباب أن هذه الشرائط شرائط 

كمال، وليست شروطًا ألصل االنتفاع بالرتبة املقدسة واالستشفاء بها، 

ا ألهل والئهم، بل كانوا يسقونها الصبيان والنساء، ويعطون منه /فإنهم 

حصول الشفاء بها ملن شربها وإن  (3)الظاهر مما روي عن حممد بن مسلم

 مل يعلم، ولكن األوىل قصد االستشفاء وحنوه مما تستعمل ألجله.
                                              

، األمالي للحسن ابن حممد 4( حديث 71، باب )91/311( وسائل الشيعة للحر العاملي: 9)
 .219الطوسي، ص 

(، 71باب ) ،91/399ملي: ، وسائل الشيعة للحر العا6/74( تهذيب األحكام للطوسي: 2)
 (.1حديث )

( حممد بن مسلم بن رباح أبو جعفر األوقص الطحان، موىل ثقيف األعور من وجوه 3)

، وروى +أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صاَحب أبا جعفر الباقر وأبا عبد اهلل الصادق 
 (.226عنهما، وكان من أوثق الناس. )رجال النجاشي، ص
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 من البالد النائية ن ـزيارة احلسي

وهي من املستحبات األكيدة يف كل يوم ويف كل مجعة وعقيب 

واألئمة الطاهرين، وروى الشيخ املفيد  الفرائض، وكذا زيارة النيب 

أنه قال: )إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار  وغريه عن الصادق 

فليعُل على منزله وليصِل ركعتني وليوِم بالسالم إىل قبورنا، فإن ذلك يصل 

 إلينا(. 

)وليسلِّم على األئمة من بعيد كما يسلِّم عليهم من  وز دتيفت  ألهذيب:

 . (9)قريب(

تيق ل: تُّن تيصح تال تُّ ه ضعه: )أتيتك زائرًا(، بل يقول يف مو غري

)قصدُتك بقليب زائرًا إذ عجزت عن حضور مشهدك، ووجَّهت إليك 

سالمي لعلمي أنه يبلغك، صلى اهلل عليك، فاشفع لي عند ربك عز 

 ، والظاهر أن هذه الزيادة من كالم الشيخ (2)وجل. وتدعو مبا أحببت(

 ال من تتمة اخلرب.

                                              

لشيخ املفيد تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن حسن ( تهذيب األحكام يف شرح املقنعة ل9)
 . 6/913الطوسي: 

 .6/913( تهذيب األحكام للشيخ الطوسي: 2)
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سني يف )يا سدير، تزور قرب احل ُّ هتقنل:توووىت ديرتي ت  صندقت

كل يوم؟ قلت: جعلت فداك، ال. قال: فما أجفاكم. قال: فتزورونه يف كل 

شهر؟ قلت: ال. قال: فتزورونه يف كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك. قال: يا 

، أما علمت أن هلل عز وجل ألفي ألف سدير، ما أجفاكم للحسني 

تزور قرب  ملك شعثًا غربًا يبكونه ويزورونه ال يفرتون، ما عليك يا سدير أن

احلسني يف كل مجعة مخس مرات، ويف كل يوم مرة. قلت: جعلت فداك، 

إن بيننا وبينه فراسخ كثرية. فقال لي: اصعد فوق سطحك، ثم التفت مينة 

، فتقول: ويسرة، ثم ترفع رأسك حنو السماء، ثم تنحو قرب احلسني 

. ُتكتب السالم عليك يا أبا عبد اهلل، السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته

 .(9)لك زورة، والزورة حَبجِّة وعمرة(

وذكر الشهيد يف الدروس مضمون هذه الرواية إال االلتفات مينة 

، وليزر الشهداء ويسرة، ثم قال: وإذا زاره فليزر ولده علي بن احلسني 

ويف بعض الروايات اغتسل واصعد على  ،(2)وأخاه العباس واحلر بن يزيد

 السطح.

ويظهر من مجلة األخبار أن صالة ركعيت الزيارة من البعيد قبل 

الزيارة والسالم، ويظهر من بعضها أنها بعد الزيارة، فالقول بالتخيري ال 

 بأس به، وإن كان األرجح تقديم الصالة. 

                                              

 .6/996( تهذيب األحكام للشيخ الطوسي: 9)
 ( الدروس الشرعية يف فقه األمامية للشهيد األول، كتاب املزار.2)
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وصرَّح بعض األصحاب هتواز الزيارة يف أي مكان يتيسَّر وإن مل يكن 

حوط واألفضل إيقاعها يف موضع عال أو يف موضعًا عاليًا. ثم قال: إن األ

 الصحراء. وهو جيد.

تيقنل: تُّن تميك   من إن ذلك بالنسبة إىل زيارة غري احلسني  و ك 

، أو بالنسبة إىل زيارته ملن مل يكن يف مشهد أمري املؤمنني /املعصومني 

 وأما من كان فيه فله أن يزور احلسني ،  يف املوضعني ويف حرم أمري

، بل ال يبعد أنه أفضل املواضع لذلك، ملا ورد من األمر ني املؤمن

بزيارته يف حرم أبيه سالم اهلل عليهما، واألفضل أن يزوره بزيارة 

، عاشوراء، أو بالزيارة املعروفة اليت يف ضمن زيارة أمري املؤمنني 

املروية عن صفوان وبغريها من يروي، وأن يزوره يف األوقات املخصوصة 

 . باملأثور

 زيارتناأنه قال: )من مل يقدر على  عن أبي احلسن  :  ألهذيبويفت

أن يصلنا فلَيِصل ُيكَتب له ثواب زيارتنا، ومن مل يقدر  زر صاحل إخوانهفلي

 .(9)إخوانه ُيكَتب له ثواب صلتنا( صاحل

 . (2))فلَيِصل فقراء شيعتنا( ويفتخربتآخر:

 ويف زيارة املؤمن وزيارة قربه أجر عظيم.

                                              

 .22، باب 930، رواية 6/913( التهذيب للشيخ الطوسي: 9)
 .9764، رواية 73/ 2( الفقيه: 2)



   3    

 االستنابة والتجهيز للزيارة واإلعانة عليها

أما النيابة واالستنابة جمانًا أو بُأجرة عن األموات فال شبهة يف رجحانها 

 وحصول األجر عليها للثالثة، ألن الزيارة من العبادات اليت تقبل النيابة. 

أما عن األحياء فيستنيب شخصًا عن غريه من األحياء كأٍب أو محيم، 

فال ينبغي اإلشكال يف جوازها، فيستأجر من يزور عنه ويصلي ركعتني 

مثاًل، يهدي ثوابهما له، بل جيوز أن يستنيب غريه وإن كان زائرًا بنفسه. 

 ولو استأجر شخصًا واشرتط عليه أن جيعل ثواب زيارته له صح. 

ب أن ينوب عن غريه من األحياء تربُّعًا، ففي الكايف والتهذيب ويستح

)السالم عليك يا نيب )وُقل:  يف خرب طويل وفيه: ثم قف عند رأسه 

اهلل من أبي وُأمِّي وزوجيت وولدي وحاميت، ومن مجيع أهل بلدي 

ُحرِّهم وعبدهم، أبيضهم وأسودهم. فال تشاء أن تقول للرجل: إني قد 

 .(9)(عنك السالم إال كنت صادقًا(قرأت رسول اهلل 

))من خرج زائرًا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من  ألهذيب:  ويفت

غسل الزيارة: اللهم ما أصابين من تعب أو نَصب أو شعث أو لغوب 

                                              

 .6/911( تهذيب األحكام للطوسي: 9)
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فأجر فالن بن فالن فيه، وأجرني يف قضائي عنه((. فإذا سلَّم على اإلمام 

يا موالي من فالن ابن فالن، أتيتك  فليقل يف آخر التسليم: ))السالم عليك

 .(9)زائرًا عنه فاشفع له عند ربِّك((. ثم تدعو له مبا أحببت(

أنفد زائرًا عنه إىل  وذكر بعض أصحابنا أن احلسن العسكري 

 .مشهد أبي عبد اهلل احلسني 

ثم إن النيابة يف الزيارة كالنيابة يف غريها من العبادات، ال بد فيها من 

 د القربة، وتعيني املنوب عنه. وقد ذكر أهل املصابيح كالسيد النية وقص

 وغريه صفة عمل من ينوب عن غريه، فلريجع إىل ذلك من أراد التفصيل.

أو الوالدين أو لألخ يف  /وأما إهداء ثواب العمل ألحد املعصومني 

الدين أو للمؤمنني فهو من األعمال املندوبة الراجحة. وقد ُروي )أن 

 .(2)يصل إىل من ُجِعل له من غري أن ينقص من أجره شيء( ثواب ذلك

وميكن إهداء ثواب العمل الواحد لشخص، ثم إهداء ما أثابه اهلل 

 تعاىل على ذلك آلخر، وهكذا.

 أما التجهيز على الزيارة فمن اإلعانة على الرب والتقوى.

ل: )فما ملن جهز إليه ومل خيرج لعلَّة قا ففستخربتصف  نت جلمنل،تقلت:

يعطيه اهلل عز وجل بكل درهم أنفقه مثل ُأُحد من احلسنات، وخيلف عليه 

                                              

 .914( تهذيب األحكام للطوسي: باب ما يقول الزائر عن أخيه بأجر، ص9)
 .99، باب 6، رواية 241/ 912( حبار األنوار للشيخ اجمللسي: 2)
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أضعاف ما أنفق، وُيصَرف عنه من البالء ما قد نزل، وُيحفظ يف 

 .(9)ماِله...اخلرب(

 فائدة:
حنا انيابة عن ولده احلجَّة إمام العصر أرو زيارة اإلمام العسكري 

، والتصديق فداه، فيها أجٌر عظيم وثواب جسيم، وكذا يف الدعاء له 

 عنه، فال يفوتنك ذلك إن شاء اهلل.

                                              

، /وسائل الشيعة للحر العاملي: باب استحباب كثرة اإلنفاق يف زيارة احلسني واألئمة ( 9)
 .91644، رواية 374/ 91
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 ن ـيف ِذكر بعض ما له دخل يف زيارة احلسي

 مما مل يسبق ِذكره

فمن اآلداب أن ال يتطيَّب الزائر وإن استحب يف غري زيارته، وال 

يدهن وال يكتحل حتى يأتي القرب وهو حزين ومكروب أشعث مغرب جائع 

عطشان، وال يأكل يف سفره غري اخلبز واللنب، وأن حيسن الصحابة ملن 

صحبه، ويكثر من ذكر اهلل، ويقلل من الكالم إال خبري، وأن يكون خاشعًا 

، مواسيًا إلخوانه، معينًا لذوي احلاجة ًا من الصالة على النيب مكثر

منهم، جمتنبًا للجدال واخلصومة وكثرة اأَلميان، حمافظًا على اآلداب 

 والسنن.

هذا وقد بقيت فوائد جليلة وآداب أكيدة تتعلق بالزيارات مل يساعد 

يع الوقت على ذكرها، نسأل اهلل أن يعني على نشرها، وأن يوفقنا ومج

املؤمنني للعلم الراجح والعمل الصاحل، إنه أرحم الرامحني، وصلى اهلل 

 على حممد وآله الطاهرين، آمني.
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 فائدة يف مدفن الرأس الشريف

مامية أنه ُأعيد إما من ويف املوضع الذي ُدفن فيه أقوال، أشهرها بني اإل

ونقل السيد  وُدفن مع جسده الشريف يف كربالء، الشام أو من املدينة،

 عمل الطائفة على هذا.

، استنادًا إىل وذهب بعض علمائنا إىل أنه ُدفن هتنب أمري املؤمنني 

من أنه قال لولده  بعض الروايات اليت منها ما ُروي عن الصادق 

إمساعيل: )أنه ملا محل إىل الشام سَرقه موىل لنا فدفنه هتنب أمري املؤمنني 

)(9). 

ما رواه يف فرحة الغري بسنده عن أبي الفرج السندي، قال:  ور هن:

دم إىل احلرية، فقال: حني ق )كنت مع أبي عبد اهلل جعفر بن حممد 

الليلة اسرجوا لي البغلة. فركب وأنا معه حتى انتهينا إىل ظهر الكوفة، 

فنزل وصلى ركعتني، ثم تنحَّى فصلى ركعتني، ثم تنحَّى فصلى ركعتني. 

فقلت: جعلت فداك، إني رأيتك صليت يف ثالثة مواضع ! فقال: أما األول 

، والثالث قرب احلسني  ، والثاني موضعفموضع قرب أمري املؤمنني 

 منرب القائم(. 
                                              

 .31، باب 20، رواية 970/  34( حبار األنوار: 9)
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 وغري ذلك من الروايات اليت تقارب ما ُذكر.

)واعلم أنه يظهر من األخبار املتقدمة أن رأس احلسني  قنلتيفت  بحنو:

، فينبغي زيارتهم مدفون عنده  /وجسد آدم ونوح وهود وصاحل 

 مجيعًا بعد زيارته(.

عند رأس أمري  حلسني زار )رأس ا ويظهر مما روي أن الصادق 

 ( ومن غريه من األخبار تعني موضعه يف اجلملة.املؤمنني 

ومما يؤكِّد كونه عند قرب أبيه صلوات اهلل عليهما استحباب زيارته يف 

مشهده، ومل يرد استحباب زيارة إمام يف مشهد إمام آخر غريها، وليس 

 +آدم ونوح  ذلك ظاهرًا إال لدفن الرأس الشريف فيه، كاستحباب زيارة

 فيه دون غريهما من األنبياء.

إن مجاعة من العلماء واألتقياء شاهدنا بعضهم كانوا ال ميرون  ويقنل:

يف الصحن الشريف الغروي من جانب الرأس املقدس، وإذا مروا خلعوا 

أحذيتهم احتياطًا يف طلب االحرتام والتعظيم، وهو أمر حسن ال ينبغي 

 إهماله.

وأما موضع منرب القائم أو منزله فيظهر من األخبار أنه قريب من قرب 

. وأما أنه هو املقام املعروف اآلن مبقام املهدي الذي يف أمري املؤمنني 

 وادي السالم فلم نتحققه. 

إن هذا املقام موجود من قديم الزمان، وأن بعض العلماء يف  ويقنل:
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مصنفاته، وقد ُنقلت عنه بعض  القرن احلادي عشر تعرِّض لذكره يف بعض

 الكرامات، واهلل العامل.

واحلاصل أن أقوال اخلاصة والعامة خمتلفة يف تعيني موضع الرأس 

 الشريف، وبقيت أقوال ُأخر:

أنه يف املوضع املعروف باحلنانة. ذهب إليه بعض علمائنا استنادًا  ر هن:

ملا  الصادق من أن موالنا جعفر بن حممد  ملا روي يف أمالي الشيخ 

جاز باملائل القائم يف طريق الغري نزل فصلى عنده ركعتني، وقال: ))هذا 

 موضع رأس جدي حسني((.

 فيه. وروي أيضًا أنه زار احلسني 

 وعن كتاب املزار حملمد بن املشهدي أنه قال: )فيه زيارة أخرى له 

ري، فقد يزار بها يف كل يوم ويف كل شهر، ويزار بها أيضًا عند قائم الغ

 هنالك(. جاء يف األثر أن رأس احلسني 

: ))هذا موضع رأس جدِّي وال يبعد أن يكون املراد من قوله 

احلسني(( املكان الذي ُوضع فيه، فإنهم ملا محلوا الرؤوس الطاهرة إىل 

الكوفة وضعوا الرأس الشريف يف هذا احملل. ويقال: إنه أول منازله، كما 

 الواردة يف هذا الشأن على هذا املعنى. ال يبعد محل بعض األخبار

ويظهر من بعض أكابر الفقهاء أن املوضع املذكور موضع دفن بعض 

 أجزائه الشريفة، وقد عبِّر عن ذلك مبا ال يستحسن التعبري به عنه.
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 .أنه ُدفن باملدينة عند قرب ُأمِّه فاطمة  ور هن:

 أنه ُدفن بالشام يف باب الفراديس. ور هن:

ه ُدفن يف مصر، نَقله إليها ِمن عسقالن ملا استوىل عليها أن ور هن:

اإلفرنج بعُض الصاحلني من وزراء اخللفاء الفاطميني، وهو طاليع بن 

رزِّيك، وبذل يف سبيل ذلك أموااًل طائلة، واحتفل باستقبال الرأس أعظم 

 احتفال يكون يف عهده.

 وقيل يف موضع دفنه غري ذلك. 

 يذهب إليها أحد من علمائنا فيما نعلم. وهذه األقوال األخرية مل

إن خفاء موضعه وتردده بني مواضع متعددة كخفاء  ويفت خلألنمتُّق ل:

قرب ُأمِّه الصدِّيقة الطاهرة الكربى دليل الفضل وعظيم املنزلة، كما يف ليلة 

القدر اليت هي خري الليالي، وساعة اإلجابة اليت هي خري الساعات، 

يف مجيع  أفضل الصلوات، فينبغي زيارته والصالة الوسطى اليت هي 

املواضع احملتملة لذلك طلبًا لألجر والثواب، وتتأكد زيارته عند قرب أبيه 

 ، نسأله التوفيق لذلك مبحمد وآله الطاهرين.أمري املؤمنني 





 

 



 



F  

اللهمَّ إليَك الشَّْكوى، َوِبَك اْلَعْدوى، َوإَلْيَك َنْرَفُع ُظاَلَمَة ِعْتَرِة َنِبيَِّك، 

اْخَتْرَتهْم ِمْن َبِريَِّتَك َوَطهْرَتهْم ِمَن الرِّْجِس َأهِل اّلِذكِر وُأِوْلي األْمِر، اّلِذْيَن 

تطهريًا، فأقاُمْوا َدعائَم الدِّْين، َوجاهُدْوا الكاِفِرْيَن والظامِلني، َوَلْم تأُخْذهْم 

ِفْيَك َلْومُة الِئٍم، وال َعْذُل عاِذٍل، حتى ُسِفَكْت يف طاَعِتَك ِدماُؤهْم، 

 َمْت أطفاُلهْم، وُنهَبْت ِرحاُلهْم.َوُأْرِمَلْت ِنساُؤهْم، وُأْيِت

اص اْنِتقاِمَك إنِّا َنْنُشُر َعلى ِبساط َعْدلَك وَنْعرُض على ِقص اللهمَّ

ِة َرُسوِلَك َوَسيِِّد َشباِب َأهِل اْلَجنَِّة، يف هذا َتِل َفْرِخ َنبيَِّك َوْرحياَنَحِدْيَث َمْق

الَيْوِم الَّذْي َتَتَجدَُّد ِفْيه اْلَمصاِئُب واألْحزاُن على أهِل الَوفاِء َواإِلمياِن، 

ِبَتَذكُِّر ما َجرى َعلى اْبِن َسيِِّد اْلَورى، َوَخْير َمْن َوِطَئ الثَّرى، َسيِِّد 

 َسيِِّد األْنِبياِء، اْلُمَرمَِّل ِبالدَِّماِء، َقِتْيِل األدِعياء. الشُّهداِء، َوُقرَِّة َعْيِن 

َفَقْد كاَن ِمْن َأْمره َصلَواُت اهلل َعَلْيه َأنَّه كاَن قاِطنًا يف َحَرِم َجدِّه، َألْيَف 

اْلِمْحراب، َحِلْيَف اْلكِتاب، ُيْنِكُر اْلُمْنَكَر ِباللِّساِن َواْلَقْلِب، َوَيْأُمُر 

 ُرْوِف َحْسَب الّطاِقة َواْلُوْسِع.ِباْلمُع

ْبِن َأبي  َوملَّا َتَضْعَضْعت َأْركاُن الظُّْلِم َواْنَكَسَر باُب اْلَجْوِر ِبَمْوِت ُمَعاِوَية

ُسْفيان، َوقاَم اْبُنه َيزيُد َشاِرُب اخُلُمْوِر َوَرأُس الُفُجْور، َكَتَب ِإىل عاِمله 

َعلى َأهلها عامًِّة َوعلى اْلُحَسْيِن خاصًَّة، َوَيقوُل  باملدينِة َيأُمُره ِبَأخِذ اَلْبَيعِة

َله: إْن أَبى عليَك فاْضِرْب ُعُنَقه، َواْبَعْث ِإَليَّ ِبَرْأِسه. َفَدعاه إىل َبْيَعِة َيزيَد، 
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 َفعلََّله َوأمَُّله.

َحَرِم ِمْن َمديَنة َجدِّه خاِئفًا َيَترقَُّب َبأهِله َوِثَقِله ُمْلَتِجئًا إىل  َخَرَج 

 ِمَن اهلْجَرِة. 61اهلل، عاِئذا ِبَبْيِت اهلل، وذلَك لِثالٍث َمَضْيَن ِمْن َشْعبان َسَنَة 

فِة ِبُوُصْوِله ِإىل َمكََّة َواْمِتناِعه ِمْن َبْيَعِة َيْزيَد َكَتُبوا ْوُكَأهُل الَوملَّا مَسَع 

واِحٍد ِستُِّماَئِة  َيْوٍم ثيَق، حتِّى َوَرَد عليه يفواملوا إَلْيه، َوَأْعَطْوه الُعهوَد

ْوه ِكتاٍب. َفَسيََّر إَلْيهُم اْبَن َعمِّه َوِثَقَته ِمْن أهِل َبْيِته ُمْسِلَم ْبَن َعِقْيِل، َفَخذُل

 ُقْوا َعْنه، وْأبَقْوه َوِحْيدًا َفِرْيدًا، ال ناِصَر َله وال ُمِعْين.َوَنَكُثْوا َبْيَعَته َوَتفرَّ

تِّى قاَتُلْوه َوحاَرُبْوه، َوَأْمَكُنوا ِمْنه َعُدوَّ اهلل َوَرُسْوِله َوَلْم َيْكِفهم ذِلَك َح

 َوَعُدوَّ اإِلْسالِم، َحتِّى َقَتَله َوَرمى ِبَجَسِده امُلَطهِر ِمْن َأْعلى اْلَقْصِر.

َويف هذا اْلَيْوم اّلِذي ُقِتَل فيه ُمْسِلٌم َسالُم اهلل َعَلْيه، َوهَو َيْوُم التَّْرِوَيِة 

ِمْن َمكََّة بَأهِله وأِوالِده وشيعته َخْوفًا ِمْن َأْن ُتْسَتباَح  احُلَسْيُن  َخَرَج

ُحْرَمُة اْلَبْيِت باْغِتياِله فيه، ُمِجيبًا َدْعَوَة أهِل اْلُكْوَفِة يف ظاهِر اْلحال، َوَقْد 

ْزِمه ِلما هَو ِبه َأْعَلُم َبَلَغه يف َأْثناِء الطَِّرْيق قتُل ُمْسِلٍم، َفَأْحَزَنه َوَلْم َيْثِنه َعْن َع

 َوِبَشْأِنه َأْخَبُر.

وَلمِّا صاَر على ُبْعِد َمْرَحَلَتْيِن ِمْن الُكْوَفِة رأى اْلُحرَّ ْبَن َيِزْيَد الرياحي 

يف ُزهاِء َأْلف فاِرٍس، فقاَل َله احُلسنُي: َأَلَنا َأْم َعَلْيَنا؟ فقاَل: َبْل َعلْيَك يا أبا 

 ال َحْوَل وال ُقوَِّة ِإاّل ِباهلل الِعليِّ العظيِم. : َعْبِد اهلل. فقاَل 

ماَنُعْوه تاَرًة، َوساَيُرْوه ُأخرى، َحتِّى  َرْيَعَلْيه، َوُكلَّما َأراَد امَلسَفَضيَُّقوا 
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 َبَلَغ كربالء يف اليوِم الثاني ِمَن امُلَحرِِّم. 

نا، َوَمَحلُّ ُقبوِرنا، هنا َمَحطُّ ِرحاِلنا، َوَمْسَفُك ِدماِئ َوَلمِّا َبَلَغها قاَل: ها

 .َحدَّثِني ِبهذا َجدِّي َرُسْوُل اهلل 

َفَنَزَل احُلرُّ َوأصحاُبه ناِحَيًة، َوصاَرْت َعساِكُر َأهِل اْلُكْوَفِة َوُجُيْوُشهْم 

، َحتِّى َتَكمََّل فيها إىل ِسِت َلياٍل َخَلْوَن َتَتواَرُد ِإىل َكْرَباَلِء ِلِقتاِل احُلَسْيِن 

 مَحرِّم ِعْشُرْوَن ألَف فاِرٍس َغْيَر الرَّجِّاَلِة.ِمَن اْل

إىل اْلَحقِّ باحِلْكَمِة وامْلوِعَظِة احَلَسنِة، َوَحذَّرهم َوَأْنَذَرهْم،  َفَدعاهْم 

َوَأَتمَّ َعَلْيهم احُلجََّة َبْامَلواعِظ والنَّصائح واخُلَطِب النِّاِصَعِة، َفَلْم َيْزداُدْوا إاّل 

ِل َوِإصرارًا على الُظْلِم، َوِإاّل ِإْقدامًا َعلى ِإْزهاِق النُِّفْوِس َتماِديًا يف الباِط

امُلَقدََّسة، وإهراِق الدِّماِء امُلَطهرِة، فنَاَجُزْوا َوَليَّ اهلل بالِقتاِل، َوعاَجُلْوه 

 بالنِِّزاِل، َوَضيَُّقْوا َعلْيه امَلجاَل، َوَمَنُعْوه َوِعياله ِمن ُوُرْوِد املاِء الزُّالِل،

 َوبدِّأْوه ِباحْلرِب َوالّطْعَن.

َوملَّا َرآهْم َقِد اْسَتْحَوَذ َعَلْيهم الشَّْيطاُن، َوَحقَّ َعَلْيهْم َغَضُب الرَّْحمِن، 

باِل، َلْم َيْرهْبه َعَدُدهْم، َوَلْم ُيْرعه ُمْطَمِئنَّ اْلَجأِش، ساِكَن الَوَقَف َلهْم 

 َوَحَرِم َرُسْوِله، صاِبرًا ُمْحَتِسبًا:يدهم، َوجاهَدهْم َعْن ِدْيِن اهلل ئو

 َوَأْثَبَت يف ُمْسَتْنَقع اْلَمـْوت ِرْجَلـه  

 

 ْن َتْحِت َأْخَمِصِك اْلَحْشـرُ َوقاَل َلها ِم 

رِض ِمْن آِل َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأْقماُر الدُّجى وُنُجْوُم األ َوَثبَت َمَعه َأهُل َبْيِته 

  :ِحْزُب الرَّْحمِن َوْأقطاُب اإِلْيَماِن َسالُم اهلل َعَلْيهْم، وأْنصاُره
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ــُبْوا   ــُزْوُل اأَلْرُض اَلْنَتَصــ ــْو َتــ ــِتهْم َلــ ــْن َتْحــ  ِمــ
 

 

ــَن اْلهُضــــبِ  َعلــــى ا  ــى ِمــ ــبًا َأْرســ ــَوى هُضــ  هلــ
َقْوُله: َأال وإنَّ الدَِّعيَّ اْبَن الدَِّعيِّ َقْد َرَكَز َبْيَن  ا خاَطَبهْم ِبه َوكاَن ِممِّ 

لُة، َيأبى اهلل َذِلَك َلنا َوَرُسْوُله ذِّوالذِِّلِة، َوهْيهاَت ِمنِّا ال اْثنَتْيِن، َبْيَن السَّلَِّة

، ِمْن َأْن واْلمْؤمُنْوَن، َوُحُجْوٌر طاَبْت َوَطهَرْت، َوُأُنْوٌف َحِميٌَِّّة، َوُنُفْوٌس َأِبيٌَّة

َرِة َمَع ِقلَِّة ُنْؤِثَر طاَعَة الّلئام َعلى َمصاِرُع الِكراِم، َأال َوِإنِّْي زاِحٌف بهذه اأُلْس

 الِن النِّاِصِر.ْذالَعَدِد َوخ

إىل َأْن قاَل: ِإنِّْي َتَوكَّْلُت َعلى اهلل َربِّْي َوَربُِّكْم، َوما ِمْن دابٍَّة إاّل َوهَو 

 إنَّ َرِبي َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقْيم.آِخٌذ ِبناِصَيِتها، 

َفَرِكَبه، َوَعبََّأ َأْصحاَبه ِللِقتاِل، َوَأْقَبَلِت  ُثمَّ َدعا ِبَفَرِس رُسْوِل اهلل 

ُكُم اهلل ِإىل أِلْصحابه: ُقْوُمْوا َرِحَم الِسهاُم ِمَن اأَلْعداِء َكامْلَطِر، َفقاَل 

 ِم ِإَلْيُكْم.ْوهاُم ُرُسُل اْلقه، َفهِذه السِِّت اّلِذْي ال ُبدَّ ِمْنامْلو

َفاْقَتَتُلْوا ساَعًة ِمَن النَّهاِر َحْمَلًة َوَحْمَلًة، َوَقْد َأْنَزَل اهلل النَّْصَر َعلى 

: أما ِمْن َر َبْيَنه َوَبْيَن ِلَقاِء َربِّه، َفاْختاَر ِلقاَء اهلل، ُثمَّ صاَح يِّاحُلِسْيِن َوُخ

 اهلل؟ َأما ِمْن ذابٍّ َيُذبُّ َعْن ُحَرِم اهلل؟ُمِغْيٍث ُيِغْيُثنا ِلَوْجه 

َوَتساَبَق َأْصحاُبه َأْنصاُره ِإىل امْلَنايا، َوساَرُعْوا ِإىل اْلَقْتِل َبْيَن َيْديه 

َواْلَفْوِز بالشَّهاَدِة، َوَقْد َطَحُنْوا ُجُنْوَد اْلُفجِّاِر، َوَغبَُّرْوا يف ُوُجْوههْم، 

 هْم.َوَصَبُغْوا اأَلْرَض ِبِدماِئ
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َوَلمِّا َلْم َيْبَق َمَعه ِسوى َأهِل َبْيِته َوهْم َثماِنَيَة َعَشَر َرُجاًل َخَرَج َعِليُّ ْبُن 

ِهِهْم ِبَجدِِّه َوَأْحَسِنِهْم َخْلقًا َوَأْشَب اْلُحَسْين، َوكاَن ِمْن َأْصَبِح النِّاِس َوْجهًا

َن َلُه، َوَنَظَر ِإَلْيِه نظَر آِيٍس ِمْنُه ، َفاْسَتْأَذَن َأباُه يف الِقتاِل َفَأِذَرُسْوِل اهلِل 

َوَأْرخى َعْيَنْيِه بالدُُّمْوِع، َوقاَل: يا ابن ِسْعٍد َقَطَع اهلُل َرِحَمَك َكما َقَطْعَت 

 َرِحِمْي.

اِل َفقاَتَل ِقتاَل اأَلْبطال، َوأْنَزَل ِبِهُم اْلَوْيَل َوالنَّكال، َوُهَو يف ِتْلَك احْل

اِء َفال َيِجُد ِإلْيها َسِبْياًل، َحتِّى ُصِرَع َفنادى: يا َأَبتاُه، هذا ِمَن امل َيْطُلُب َشْرَبًة

 َجدِّْي َرُسْوُل اهلِل ُيْقِرُئَك السَّالَم.

ُه احُلَسْيُن، َوَوَضَع َخدَُّه على َخدِِّه َوقاَل: َقتَل اهلُل َقْومًا َقَتُلْوَك، يا َفجاَء

َوعلى اْنِتهاِك ُحْرَمِة الرَُّسْوِل، َعلى الدُّْنيا  ُبينَّ ما َأْجَرَأُهْم َعلى الرَّْحمِن

 َبْعَدك اْلَعفا. 

ُثمَّ صاَر َأْهُل َبْيِتِه َيْخُرُج الرَُّجُل ِمْنُهْم َبْعَد الرَُّجِل، َحتِّى ُقِتَل َجماَعٌة 

ال ، َفْوَمِتْي، َصْبرًا َأهَل َبْييت: َصْبرًا يا َبِنْي ُعُمِمْنُهْم، َفصاَح اْلُحَسْيُن 

 َرَأْيُتْم َهوانًا َبْعَد هذا اْلَيْوِم. ُثمَّ َقاَل: َهوََّن ما َنَزَل ِبْي َأنَُّه ِبَعْيِن اهلِل.

َواْشَتدَّ اْلَعَطُش ِباْلُحَسْيِن، َفَرِكَب اْلُمَسنِّاَة ُيِرْيُد اْلُفراَت، َوَأُخْوُه اْلَعبِّاُس 

جاَل رُِّتُل اأَلْبطاَل، َوَيِلفُّ الْقُفْوَس، َويَس َوُيْزِهُق النَُّبْيَن َيِدْيِه َيْحِصُد الرُُّؤْو

ِبالرِّجاِل، َفَلْم َيزاُلْوا ِبِه َحتِّى َقَطُعْوا َيَدْيِه، َوأحاُطْوا ِبِه ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، 

 ِلَقْتِلِه ُبكاًء َشِدْيدًا. َفَبكى اْلُحَسْيُن 
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اُطْوا ِبِه ِمْن ُكلِّ ناِحَيٍة، ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َوَأح ُثمَّ َأْحَدُقُوا ِباْلُحَسْيِن 

َوَلْم َيْسَتُحْوا ِمْن ُغْرَبِتِه َواْنِفراِدِه َوَفْقِد َأْنصاِرِه َوَأْوالِدِه، َوَأْسَرُعْوا ِإىل ِحمى 

اهلِل لَيْهِتُكْوُه، َوإىل َدِم اْلُمْصَطفى لَيْسِفُكْوُه، َحتَّى َأْثَخُنْوُه باجِلراِح، َوَجَعُلْوا 

دََّس ُطْعَمًة ِللسُّْيوِف َوالرِّماِح، َوُهَو صاِبٌر ُمْحَتِسٌب، ُيداِفُع َعْن ِجْسَمُه امُلَق

َنْفِسِه َوَحَرِمِه، َقْد َفَطَر َكِبَدُه الظَّما، َوُخضَِّبْت َكِرَيَمُتُه الشَّْريَفُة بالدِّماِء، ِإىل 

ْجِهِه اْلَعْزِيِز َعلى َأْن َنكَُّسْوُه َعْن َجواِدِه َصِرْيعًا َعلى َوْجِه الثَّرى، َعلى َو

اْلَعِزْيِز َعلى َجدِِّه َوَأِبْيِه، اْلَعِزْيَز على َأْنبياِء اهلِل َوَأْوِلياِئِه وَمالِئَكتِه، َوُهَو  ،اهلِل

َيُجْوُد ِبَنْفِسِه، َوَيْنَقِلُب َيِمْينًا َوِشْمااًل، َقْد َرَشَح ِلْلَمْوِت َجِبْيُنُه، َوَسَكَن َأِنْيُنُه، 

َجواُدُه ِإىل اخِلياِم ُمَحْمِحمًا باِكيًا، َوِبَصِهْيِلِه شاِكيًا ناِعيًا، َوَلمِّا َرَأْيَنُه  فأْسَرَع

ُمَخدَّراُت اْلِعْصَمِة َوَوداِئُع النُُّبوَِّة والرَّْحَمِة، َخَرْجَن ِمَن اْلُخُدْوِر، َيْدُعْوَن 

 باَلْويِل والثُُّبْوِر.

َس اْلُمَعظََّم، َرْأَس َرِئْيس اْلُمْسِلِمْيَن َوَسيِِّد ُثمَّ اْحَتزُّْوا َرْأَسُه اْلُمقدَّ

َشباِب َأْهِل اْلَجَنِة، َوإنَُّه َلُيَكلُِِّمُهْم َوَيْطِلُب ِمْنُهْم َشْرَبًة ِمَن اْلَماِء اْلُمباِح، 

 َفَيُقْوُلْوَن َلُه: ال َتُذْوُق املاَء أبا َعْبِد اهلِل.

ْوِل َوَبناِت الزَّْهراِء الَبُتْوِل، َيْنَتِهُكْوَن ُثمَّ َهَجُمْوا على ِخياِم آِل الرَُّس

اأَلْستاَر َواْلَمقاِنَع، َوَيْنَتِزُعْوَن األْقراَط َواْلَمالِحَف، َوَقْد َتَرُكْوا ِتْلَك اْلُجَثَث 

الطَّواِهَر َواأَلْجساَد الزَّواِكَي عاِرَيًة َعلى الثَّرى ِفْي َرْمضاِء اْلَهِجْيِر، َتْنتاُبها 

الّطاِهَرَة َعلى ِرماٍح واِسل، َوُتَعفُِّرها ُأمَّهاُت اْلَفراِعل، َوَحَمُلْوا اُلرُّْؤوَس الَع

ِبلساِن اْلحاِل ِإَلْيها، َوتكاُد َأْن ُتَقبَِّل اأَلْرَض َبْيَن َيدْيها. َوأَمُرْوا ِبذِلَك  ُرَتْعَتِذ
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 الرَّْأِس امُلَعظَِّم، َفطاُفْوا ِبِه يف ِسَكِك اْلُكْوَفِة.

 َرْأُس اْبــِن ِبْنــِت اْلُمْصــَطفى َوَوِصــيِِّه

 

 ُيْرَفــــــُع اةِريَن َعلــــــى َقنــــــِللنِّــــــاظ 

 َواْلُمْســــــِلُمْوَن ِبَمْنَظــــــٍر َوِبَمْســــــَمِع 

 

 ال ُمْنِكـــــــٌر ِمـــــــْنُهْم َوال ُمَتَفجِّـــــــُع 

اأَلْعداُء ِمْن اِء َوالعياِل ُمَقرَِّنْيَن ِباْلِحباِل، َتْحُدْوا ِبِهنَّ َوَقْد ساُرْوا ِبالنِِّس 

َبَلٍد ِإىل َبَلٍد، َيَتَصفَُّح ُوُجْوَهُهنَّ القريُب والبعيُد والَدِنيُّ َوالشَِّرْيُف، َلْيَس 

َمَعُهنَّ ِمْن ِرجاِلِهنَّ َوليِّ، َوال ِمْن ُحماِتِهنَّ َحِميِّ. َوَقْد َحَمُلْوا اإِلماَم َزْيَن 

ْيٍر ظاِلٍع ِبَغْيِر ِوطاِء، َوَرْأُس َأِبْيِه َعلى َعَلٍم، اْلعاِبِدْيَن َوَسيَِّد اْلُمتَِّقْيَن َعلى َبِع

َوالنِّساُء َخْلَفُه َعلى ِبغاٍل واِكَفٍة، َواْلفاِرَطُة َخْلَفُهْم َوَحْوَلُهْم، ِإْن َدِمَعْت ِمْن 

ْن ُه ِبالرُّْمِح، َوُهْم ِبحاٍل َأْبَكِت اأَلْعداَء، َوُحقَّ َأَحِدِهْم َعْيٌن َقَرُعْوا َرْأسَأ

َيْبُكْوا َطِوْياًل، َوَيْضَحُكْوا قلياًل، فقد َفَرْوا َكِبَد َرُسْوِل اهلِل، َوَأَسُرْوا َحَرَمُه، 

َوَسَفُكْوا َدَمُه، َوال َعَجٌب ِإْن َمَطَرِت السمَّاُء َدمًا، َوَلَعذاُب اهلِل َأْخزى، 

 َفاْلَوْيُل َوالثُُّبْوُر ِلْلَفَجَرِة اْلَغَدَرِة.

َقَتُلْوا، َوَأيَّ ِنساٍء َأْرَمُلْوا، َلَقْد َقَتُلْوا اإِلمياَن   َيْعَلْمون َأيَّ ِرجاٍلُهْم الَكَأنَّ

واإِلسالم، َوَهَدُمْوا الرُّْكَن َواْلَمقام. َوَقْد َبَكْتَك يا َأبا َعْبِد اهلِل السَّماُء َوَمْن 

ِبحاُر َوِحْيتاُنها، َفَأيُّ ِفْيها، َواأَلْرُض َوَمْن َعَلْيها، َواْلِجناُن َوُخزِّاُنها، َواْل

َوَأيُّ َعْيٍن ال َتْدَمُع أَلْجِلك؟! َوَكْيَف َيدَّعْي اْلَوفاَء  !َقْلٍب ال ُيْصَدُع ِلقتِلك؟

َواْلَوالَء َمْن ال ُيواِسْي َجدََّك وَأباَك َوُأمََّك َوَأخاَك ِفْي اْلُحْزِن َواأَلْوصاب، 

 َواْلُبكاِء َعلى َجِلْيِل اْلُمصاب. 

 ها َنْحُن َنْصُرخ ِإىل اهلِل، َوَنْنَعاك ِإىل َجدَِّك َرُسْوِل اهلِل، قاِئِلْيَن: ياَف
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َرُسْوَل اهلِل، ُقِتَل ِسْبُطَك َوَفتاك، َواْسُتِبْيَح َحَرُمَك َوِحماك، َوُسِبَيْت َبناُتَك 

حاَنِتَك َصِرْيعًا َوِعياُلك، َوُأْيِتَمْت َبُنْوَك َوَأْطفاُلَك، َوَقْد َتَرُكْوا َفْرَخَك َوَرْي

َعلى الثَّرى، َفَأْحَسَن اهلُل َلَك الَعزاَء يا َرُسْوَل اهلِل، َوَأْحَسَن اهلُل َلَك الَعزاَء 

ء، َوَأْحَسَن اهلُل َلَك اْلَعزاَء يا َسيَِّدَة النِّسا يا َأِمْيَر اْلُمْؤِمِنْيَن، َوَأْحَسَن اهلُل َلِك

ِخْيَك َوَشِقْيِقَك، َوأْحَسَن اهلُل َلُكُم اْلَعزاَء يا اْلَعزاَء يا ِسْبَط اْلُمْصَطفى ِبَأ

 أْهَل َبْيِت اْلُمْصَطفى ِبَسيِِّد اأُلْسَرة َوَقِتْيِل الَعْبَرة.

يا َمْوالنا يا صاِحَب الزَّماِن، يا َبِقيََّة اهلِل، َأيُّها القاِئُم اْلُمْنَتَظُر َواإلماُم 

َأْحَسَن اهلُل َلَك اْلَعزاَء ِبَجدَِّك َسيِِّد الشَُّهداِء  اْلُمْرَتجى َواْلُحجَُّة امُلَؤمَُّل،

َيبِك َوِبَأطاِيِب الِعْتَرِة َوَصْفَوِة اأُلْسَرِة، َفَعلى ِمْثِلِهْم َفْلَتْذِرِف الُعُيْون، َوْل

 باُكْون. ال

ْيَك َوَعلى َأْيَن اْلُحَسْيُن َوَأْبناُؤُه؟ َوَأْيَن َأْهُل َبْيِتِه َوَأْنصاُرُه؟ َعِزْيٌز َعَل

 آباِئَك َوَأْهِل َوالِئَك أْن ُيْصِبُحْوا َصْرَعى َعلى الثََّرى، َقْد َخَذَلُهُم الَورى.

ِليِّ َوَظَلَم َواْعَتَدى، َأغِِْثنا ب ْنْشَتكى، َوِبَك النَّْصُر َعلى َمالّلُهمَّ ِإَلْيَك اْلُم

الطَّاِلِبْيَن بالثِّأِر، اْلُمدِرِكْيَن ِلأَلْوتاِر َمَع َعْصِر، َواْجَعْلنا ِمَن اأَلْمِر َوِإماِم ال

اِئَم ِباْلَحقِّ ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه. َقِمنا َوَوِليَِّنا اْلَمْهديِّ الِإما

َأبي  َألّلُهمَّ َأْحِسْن َعزاَءَنا َوَعظِّْم ُأُجْوَرَنا ِبُمصاِبنا ِبمْوالَنا وِإماِمنا َوَشِفْيِعنا

 َعْبِد اهلِل اْلُحَسْين. 

السَّاَلُم َعَلْيَك يا أبا َعْبِد اهلِل، َسالَم عاِرٍف ِبُحْرَمِتك، ُمْخِلٍص يف 

َوالَيِتْك، َيْبرأ ِمْن َأْعداِئك، َوَيَتَقرَُّب ِإىل اهلِل ِبَوالِئك، َسالَم َمْن َيِقْيَك 
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اهلِل، ِإْن كاَن َلْم ُيِجْبَك ِلساِنْي ِعْنَد  ِبَنْفِسِه، َوَيْفِدْيَك ِبُمْهَجِته. َلبَّيَك داِعَي

 اْسِتْنصاِرك، َوَبَدِنْي ِعْنَد اْسِتغاَثِتك، َفَقْد َأجاَبَك َقْلِبْي َوُلبِّْي َوَرْأِيْي َوَهواي. 

السَّالُم َعَلْيَك َأيُّها اْلُمْحَتِسُب الصِّاِبُر اْلَمْظُلْوُم ِبال ناِصر، السَّالُم َعلى 

ِذمَُّتُه، َوُهِتَكْت ُحْرَمُتُه، السَّالُم َعلى اْلَمْقُطْوِع اْلَوِتْين، وامُلحاِمْي  َمْن ُنِكَثْت

َدِن السَِّلْيب، َواْلَخدِّ التَِّرْيب، َوالثَّْغر اْلَمْقُرْوع ال ُمِعْين، السَّالُم َعلى الَبِب

باء، السَّالُم َعلى ِباْلَقِضْيب، السَّالُم َعلى اْلُمَرمَِّل ِبالدِّماِء، امَلْهُتْوِك اخِل

اْلُمَجدَِّلْيَن ِباْلَفال، اْلَمْنُبْوِذْيَن ِباْلَعرا، السَّالُم َعلى الدِّماِء الساِئالت، 

َواأَلْعضاِء امُلَوزَّعات، َبَأِبْي َأْنُتْم َوُأمِّْي َوُأْسَرِتْي، ِطْبُتْم َوطاَبِت اأَلْرُض الَِّتْي 

ْوزًا َعِظْيمًا، َفيا َلْيَتنا ُكنِّا َمَعُكْم َفَنُفْوَز َفْوزًا َعِظْيمًا. ِفْيها ُدِفْنُتْم، َوُفْزُتْم َواهلِل َف

السَّالُم َعلى احُلَسْيِن َوَعِليِّ ِبْن اْلُحَسْيِن، السَّالُم َعلى اْلَعبِّاِس ِبْن َعِليِّ، 

واِنَي السَّالُم َعلى َأْنصاِر اْلُحَسْيِن، ِمنِّْي َوِمْن آباِئْي وُأمَّهاِتْي َوَجِمْيِع ِإْخ

 اْلُمْؤِمِنْيَن َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَركاُته. 





 

 





F  

 احلمـــــُد هلل علـــــى مـــــا قـــــدَّرا   

 

 حْنَمــُده وإْن جـــرى مــا قـــد جـــرى   

ــه    ــروِر ِحْزَبــ ــن داِر الُغــ ــزَّه عــ  َنــ

 

 َقـــــــــرََّبهْم َلمَّـــــــــا أرادوا ُقْرَبـــــــــه 

ــدِّقِ   ــَة امُلصــ ــديهم فرحــ ــرى لــ  تــ

 

 وخشـــــيَة العبـــــِد املطيـــــِع امُلتِّقـــــي 

ــألرواحِ    ــذِل لـــــ ــذَّذوا للبـــــ  تلـــــ

 

ــاحِ    ــاملوِت والكفـــ ــوا بـــ  واستأنســـ

 عــنهم جالبيــَب الَبقــاقــد خلعــوا  

 

 وا بــالنُّْجِح أبــواَب اللِّقــاكــي َيْقَرعــ 

 علــــــيهُم قــــــد هانــــــِت احليــــــاُة 

 

ــاتوا    ــاِت مــــ ــَل املمــــ ــم قبــــ  أَلنَّهــــ

 ضـــــوا النفـــــوَس للُحتـــــوِفرَّفع 

 

 شـــــوقًا إىل مـــــواطِن التشـــــريفِ    

ــا   ــيِفه َأحياهـــــــ ــا بســـــــ  قاِتُلهـــــــ

 

ــا    ــا َأدناهــــ ــواِر ربِّهــــ ــْن ِجــــ  وِمــــ

 َجاللـــهْشـــَغَل عـــن  أوُكـــلُّ مـــا   

 

ــاله     ــن وصــ ــد عــ ــا باعــ ــل مــ  وكــ

 مْل َيْجــــِر يومــــًا هلــــُم يف خــــاطِر 

 

ــاهرِ    ــِرهْم وظــ ــن أمــ ــاطٍن مــ  يف بــ

ــُل اهلل   ــبيِل اهلل َأهــــــــ  ويف ســــــــ

 

 يستســــهلون َأْصــــَعَب الـــــدواهي   

ــالُة والســــالم تــــرتى     ــم الصــ  ثــ

 

ــعلــــــى   ــرى يبٍّنــــ ــالعزاء َأحــــ  بــــ

 َقــــْد َبَضــــَعْت ســــيوُفهم َبْضــــَعَته 

 

ــوجهْم  َوَقتِّ  ــْت علــــــ ــهَلــــــ  ِعْتَرَتــــــ

 حتـــى اســـتباحوا َلْحَمـــه امُلَطهـــرا 

 

ــرى     ــى الثـ ــه علـ ــالوا َدَمـ ــد أسـ  وقـ

 ه األطهـــــاِرِتـــــثـــــم علـــــى ِعْترَ  

 

 ال ِســـــــيِّما الطالـــــــُب باألوتـــــــاِر 

ــنِ   ــُل احَلَســ ــديُّ جنــ ــائُم املهــ  القــ

 

 السُّــَننِ  مبيــُد أهــِل الشــرِك ُمحــي    
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 فصٌل

 يف فضل البكاء والتباكي

 امُلــــوالْيهــــا )وبعــــُد( فــــاعَلْم أيِّ

 

 للمصـــــــطفى وامُلرتضــــــــى واآللِ  

 بـــَأنَّ مـــْن بكـــى وَأْبكـــى ِفـــيهمُ     

 

 فـــــــال متـــــــسُّ ِجْســـــــَمه جهـــــــنُم 

ــه     ــروا لديـــ ــد ُذِكـــ ــْن قـــ  َوَأنَّ َمـــ

 

ــه    ــن عينيـ ــدَّمُع مـ ــاض الـ ــًا ففـ  يومـ

ــْن كـــــاجُلْنِح للـــــذبابِ     واْن يُكـــ

 

ــْر َلــــه الــــذنُب بــــال ارتيــــابِ    ُيْغَفــ

ــر    ــِل الَعْبـ ــى قتيـ ــًا علـ ــِك دمـ  ةفابـ

 

ــرَ    ــهيِد الِعْتــ ــْبِط شــ ــيِد الِســ  ةوالســ

 ِعْبـــــَرِة كـــــلِّ مـــــؤمٍن ومتَّقـــــي    

 

ــ  فمــــا بكــــى بــــاكٍ    ــه َفشــ  قْيعليــ

ــاكي    ــوَن بـــ ــَك أن تكـــ  وإْن َيُفْتـــ

 

ــاكي    ــُر بالتبـــ ــَك األجـــ ــال َيُفْتـــ  فـــ

ــروى   ــاكى ُيـــ ــْن َتبـــ ــنهُم ِلَمـــ  فعـــ

 

ــأوى     ــَم املــ ــَي نعــ ــْدٍن هــ ــُة عــ  جنــ

 
 فصٌل 

 يف الوالية واشرتاطها يف مجيع األعمال

ــةْ  ــرُي آيـــ ــاُء خـــ ــْزُن والبكـــ  واحلـــ

 

ــِعُر باحلــــــــبِّ وبالواليــــــــةْ     ُتْشــــــ

ــَربْ   ــام هلل وصـــلَّى واْقَتـ  َمـــْن صـ

 

ــَربْ     ــِل الُقـ ــًا بأْفَضـ ــاء ُمْخِلصـ  وجـ

ــدَّ و   ــاَل َوجــ ــَق املــ ــْداوأنَفــ  ْجتهــ

 

 وُطـــــــوَل ُعمـــــــِره ِلربِّـــــــه عَبـــــــْد 

 ثــــــمِّ أتـــــــى اهلل ِبـــــــال واليـــــــةْ  

 

ــَو كَأهــــِل الِشــــْرِك والِغوايــــه      فهــ

ــيس  ــوابُ  َولـــــ ــه ثـــــ  يف َأعماِلـــــ

 

ــذابُ     ــزُي والعـــ ــه اخَلـــ ــمِّ عليـــ  ثـــ

 ِديـــين الـــِوالُء والتـــربِّي َمـــْذهيب  

 

ــي     ــِت أقصــى إرب ــِل البي  وحــبُّ أه
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 وقد جعلـُت يف اخلطـوِب َمـْوِئلي   

 

ــيْ   ــيٍّ وعلـــ ــْي علـــ ــدًا وابَنـــ  ُمَحمَّـــ

ــ    ــفيِع اأُلمَّـ ــادي شـ ــَعَة اهلـ  ةَوَبْضـ

 

ــا األئمــــــ    ــن أبناِئهــــ ــرَّ ِمــــ  ةوالُغــــ

 ِحطَّــــٍة َأُحــــطُّ ذنــــيبهـــم بــــاُب   

 

ــ      ا والُقـــــْرِبفيــــه وأحظــــى بالِلقــ

ــالم   ــاِة والســـــ ــفينُة النجـــــ  ةســـــ

 

ــا ندامــــــ    ــى راِكبهــــ ــيس علــــ  ةلــــ

ــريا    ــرًا َوال نكـــ ــَش ُمْنكـــ  مل َيْخـــ

 

ــٍد  ــاُف يف غــــــ  ســــــــعريا َوال خيــــــ

 
 فصٌل 

 / يف قول الشعر فيهم

ــِذك  ــِل الــــ  ِروإنَّ مــــــن والِء أهــــ

 

ــيهم    ــَم القــــريِض فــ ــْعِر َنْظــ  والِشــ

 ِرثــــــاًء ندبــــــًة توســــــالمــــــدحًا  

 

ــال    ــٍة أْو ُفصِّـــ ــن مقالـــ ــَل مـــ  ُأْجِمـــ

ــزِّههُم عــن وصــف ذي اجلــاللِ    َن

 

ــْئَت مـــن مقـــالِ    َوُقـــْل ِبهـــْم مـــا ِشـ

ــالال    ــًى جـ ــدًا تقـ ــاًل جمـ ــاًل عـ  فضـ

 

ــًا هـــدًى  ــدًا نـــدًى علمـ ــاال ُزهـ  كمـ

ــدِّراري    ــَؤ والـ ــيهُم اللؤلـ ــْغ فـ  ُصـ

 

 وانِظـــْم جنـــوَم الليـــِل يف األقمـــارِ    

ــْعرِ ففــــيهُم مــــن    قــــاَل بيــــَت ِشــ

 

ــرُي َأْجـــــرِ       كـــــاَن لـــــه بـــــذاك خـــ

ــانِ    ــِع اجِلنـــ ــه يف واســـ ــى لـــ  ُيْبنـــ

 

ــاني   ــاِد بــــ ــه َربُّ الِعبــــ ــٌت لــــ  بيــــ

ــُدو بــــروِح القــــدسِ   ــدًا يغــ  ُمَؤيَّــ

 

 ُيْصـــــــِبُح يف تأييـــــــده َوُيْمســــــــي   

ــ  ــاِب اهلل خــــ ــدوْةرُيويف كتــــ   قــــ

 

ــ    ــِذْكِر والُنبــ ــِل الــ ــدِح أهــ  ْةوَّيف مــ

ــن      ــؤِمٌن م ــيهم م ــاَل ف ــا ق ــعِرم  ش

 

 َيْمــــــَدُحهْم يف َنْظِمــــــه َوُيْطــــــري   

 إاّل بنـــــــى اهلل لـــــــه يف اجلنـــــــةْ    

 

ــةْ   ــاخلري ُمْطَمِئنَّــــــــ ــًة بــــــــ  مدينــــــــ
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ــرارا   ــاُكُم ِمـــ ــن ُدْنيـــ ــَع مـــ  أوســـ

 

ــه ُزوِّارا   ــُل َلـــ ــا الرُّْســـ ــدو بهـــ  َتْغـــ

 َوقــد هــداني خــالقي ذو اللُّْطــفِ  

 

ــر    ــا ج ــِض م ــَنْظِم َبْع ــفِّ ىِل  يف الطَّ

ــُل   ــْن مْل خيـ ــوِروإْن يُكـ ــْن ُقصـ  ِمـ

 

ــورِ   ــوُر باملعســـــ ــَرُك امليســـــ  اَل ُيْتـــــ

ــِنه   ــوَل ذاك ال ُلحْســـ ــو قبـــ  أْرجـــ

 

ــ      ــيِم َمنِّــ ــالقي َبــــْل ِلَعمــ ــْن خــ  هِمــ

ــائلي   ــطفى َوســ ــِت املصــ  وآُل بيــ

 

 هــــم فــــوُز كــــِل طالــــٍب َوســــائِل 

 
 فصٌل 

 يف استحباب عقد املآمت ومجلة من اآلداب الشرعية

ــاءِ  ــِل والثنــــــ ــديرٌة بالفضــــــ  جــــــ

 

 ُتْعَقــــــــــــُد للعــــــــــــزاِءَمــــــــــــآِتٌم  

ــاءُ   ــاُل والنســــــ ــا الرِّجــــــ  ُتقيُمهــــــ

 

ــوالءُ    ــبُّ والـــ ــا احُلـــ ــْدُعو إليهـــ  َتـــ

 ُمصــاُب َأهـــِل البيـــِت فيهـــا ُيـــْذَكرُ  

 

ــرُ    ــيهْم ُيْغَفـ ــي علـ ــْن يبكـ ــُب َمـ  وَذنـ

ــا ِذكــــ   ــُر فيهــ ــِذْكِرُيْنَشــ ــِل الــ  ُر َأهــ

 

 حييــــــا بهــــــا أْمــــــَر ُوالَة اأَلْمــــــرِ    

ــُن فيهـــا اجلبـــُت والطـــاغوتُ      ُيْلَعـ

 

ــوتُ   ــِة املمقــــــ ــُر الواليــــــ  وُمْنِكــــــ

ــا    ــاُم ُمْعلنـــ ــال اإِلمـــ ــالٌس قـــ  َمجـــ

 

ــا    ــَأْحُيوا َأْمَرنــــ ــا فــــ ــي ُأِحبُّهــــ  ِإنــــ

ــي  ــا ِلُمْحــ ــْة َدعــ ــرهْم بالرِّمحــ  َأْمــ

 

ــن ِمنَّــــــ   ــا مــــ ــا َلهــــ ــْةٍة وِنْعفيــــ  َمــــ

 عليــــك بالبــــذِل وُحْســــِن اخُلْلــــقِ  

 

ــقِ    ــِع اخَلْلــ ــن مجيــ ــِديها مــ  ِلقاصــ

ــالكبريِ   ــْق وبـــــ ــغرِي ارُفـــــ  وبالصـــــ

 

 قرِيَووقِّـــــــــِر اجلـــــــــديَر بــــــــــالتو   

ــْزِن وامُلصـــابِ     ــعاَر اْلُحـ ــْم ِشـ  َعظِّـ

 

ــابِ    ــِة اأَلطيـــ ــي األئمـــ ــى َأبـــ  علـــ

 َعظِّْمـــه باملشـــروِع مهمـــا َتْســـَتِطعْ    

 

ــرعْ   ــا َشــــ ــرِي مــــ  وال ُتَعظِّْمــــــه بغــــ
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 فالســـبُط ال يرضــــى بــــأْن ُيَعظَّمــــا 

 

ــا    ــه ُمَحرَّمـــــ ــون ِفْعُلـــــ ــا يُكـــــ  مبـــــ

 ُتْجتَنـــــْب وإنـــــه يف كـــــلِّ حـــــالٍ   

 

 آالُت َلهـــــــٍو وغنـــــــاٍء َوَطـــــــَربْ   

ــيطانُ   ــَدَعَك الشـ ــأْن َيْخـ ــَذْر بـ  فاْحـ

 

 حتــــى يكــــوَن ِرْبَحــــَك اخُلْســــراُن 

 والضِّْحَك واملْزَح اْجَتِنْب واهلـَزال  

 

ــول وال   ــوَل ال حـــ ــا َوَردِّْد قـــ  فيهـــ

 ن علـــىوأُمـــْر بســـقي املـــاِء والَلْعـــ 

 

ــْربال    ــَب كــ ــاَء غريــ ــَع املــ ــْن منــ  َمــ

ــْن   ــاذُكْره والَعـــ ــافـــ ــه َمهمـــ  قاتليـــ

 

ــا   ــرًا َجمَّـ ــْل خـــريًا وَأْجـ ــَرْب َتَنـ  َتْشـ

 وال يكـــــْن قصـــــُدك يف اأَلعمـــــاِل 

 

 غــــرَي امتثـــــاِل َأْمــــِر ذي اجَلـــــاللِ   

ــَك اْلَعَمــلُ      ــأْن َيْســَلَم ِمْن  َواْجهــْد ب

 

ــلُ   ــاُء مبطــــ ــاِء فالريــــ ــَن الرِّيــــ  ِمــــ

ــهَرةْ    ــْمَعًة أو ُشــــ ــن َأراَد ُســــ  ومــــ

 

ــزاِء    ــَبَط يف داِر اجلــــ ــَرهَأْحــــ  َأْجــــ

ــٍر راجــــــحِ    ــمِّ َأْمــــ  وال أرى ِبَضــــ

 

 َبْأســــــًا َكَنْفــــــٍع ِلَتقــــــيٍّ صــــــاحلِ    

ــأمتِ   ــٍد ِلَمـــــــ ــمِّ قاصـــــــ  وال بَضـــــــ

 

 زيـــــــــارًة ملـــــــــؤمٍن َأو َرِحـــــــــمِ    

ــاَخرَ     ــِدَك امُلفـ ــن َقْصـ ــْن مـ  ةوال يُكـ

 

ــ      رْةففيــــه ُخْســــراُن ثــــواِب اآلخــ

 
 فصٌل 

 وفقهم اهلل  اءالقراءة والقّر يف آداب

ــالصِ  ــدِق واإلخ  يف القــراءْة بالص

 

 جــــزاءه يلقـــى مـــن اخلــــرِي امـــُرؤً    

ــالصِ    ــٍر وال َخــ ــن َأْجــ ــيس مــ  فلــ

 

 واإلخــــالِص إاّل ألهــــِل الِصــــدق 

ــرْ   ــِل حـــديٍث َأْو َخَبـ ــْن َنْقـ ــاَك مـ  إيـ

 

ــرْ     ــاٍب ُمْعَتَبــ ــْتِن كتــ ــْرَو يف َمــ  مْل ُيــ

ــْل مــا َوَردْ   ــَر فانُق  وإْن َعِلْمــَت اأَلْم

 

 َولــــــْو بغـــــــرِي لفِظـــــــه وال َتـــــــِزدْ  
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ــِن اأَلصــواتِ   َأْفِصــْح وجــْئ بَأْحَس

 

 َوِقـــــْف علـــــى َأواخـــــِر األبيـــــاِت 

ــئَت أْقــرْأ إِلدراِك امُلنــى     ــف ش  وكي

 

 ِإْن مل َيِصــــْل ذاَك ِإىل َحــــِد اْلِغنــــا 

ــه اإِلمجـــــاعُ      قـــــاَم علـــــى حترميـــ

 

 وحيــــــُث ُيْعصــــــى اهلل ال ُيطــــــاُع 

ــانِ     ــِف واألحل ــن التحري ــَذْر م  َواح

 

 باللســـــاِنَوُخـــــْذ ِمـــــَن العـــــارِف  

 قرْأ من النحِو وِمـْن ِعْلـِم اأَلَدبْ  او 

 

ــَربْ     ــواَل اْلَعـ ــِرُف َأقـ ــه َتْعـ ــيئًا بـ  شـ

 بــــه ِإْن قلــــَت مــــا تقــــولُ  يتــــدر 

 

 املقبــــــوُلوومــــــا هــــــو املــــــْردوُد  

 َوَأْقـــــــَبُح العيـــــــوِب يف اللســـــــاِن 

 

 عنــــد األديــــِب َوْصــــمُة اإِلحلــــانِ  

ــيِّئاٌت َجمَّـــــــ   ــه ســـــ ــُأ منـــــ  ةَتْنَشـــــ

 

ــُف  ــْذٌب وحتريــ ــ ِكــ ــاٍل ُعْجَمــ  ةَمقــ

 وبعــــــَد هــــــذا ُكلِّــــــه عليــــــَك َأْن 

 

 َتْلَحــَظ حــاَل احلاِضــريَن والــَزَمنْ     

 فتقـــــــــــرُأ اأَلْلَيـــــــــــَق باملقـــــــــــاِم 

 

ــالمِ     ــَن الكـ ــرى ِمـ ــو اأَلْحـ ــا هـ  ومـ

ــرِ   ــاَل األكثــــ ــَك حــــ  وراِع يف ذلــــ

 

ــرِ    ــُع احُلضَّـــ ــُر َنْفـــ ــه َيْكُثـــ ــا ِبـــ  َومـــ

 وفََّقــــــــــــَك اهلل إىل النجــــــــــــاحِ  

 

 والفــــــالِحوالفــــــوِز بالصــــــالِح   

 
 فصٌل 

 ه ليف فع

ــالِ   ــرِي احلـــ ــًا مبصـــ ــان عليمـــ  كـــ

 

ــَن األهــــوالِ     ــذي جيــــري مــ  وبالــ

ــدا   ــه اْعَتَمــــ ــا عليــــ ــًا مبــــ  مكلَّفــــ

 

ــه يف اهلل قـــــــــْد َتَعبَّـــــــــدا     بقتلـــــــ

ــرا     ــْد ُأِمــ ــه قــ ــا بــ ــيًا فيمــ  وماضــ

 

ــرا     ــذا َأْخَبــ ــَو بهــ ــدِّه وهــ ــْن جــ  مــ

 أعــــــال ُرَتــــــِب الســـــــعادةْ   وِإنِّ 

 

ــَرِف    ــُل َشـــ ــرِء نيـــ ــهاَدْةللمـــ  الشـــ
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ــه  ــى ال َتهِلَكـــ ــاٌة للفتـــ ــو جنـــ  فهـــ

 

 َلَكهوالفــوُز والبشــرى ِلَمــْن َقــْد ســ  

ـــ]    [ هنـــا َمجـــالُ ال تُلْقُووو  فمـــا ِلـ

 

ــالُ    ــِب الِقتــ ــَرْت مل ُيْكَتــ ــْو َجــ  َوَلــ

ــومُ   ــه املعصــــــ ــا َيْفَعُلــــــ  َوُكلَّمــــــ

 

ــويمُ   ــه قــــ ــواٌب َنهُجــــ ــَو صــــ  فهــــ

 َوالديَن لو ال ما َجـرى ممـا َجـرى    

 

 نـــــَر منـــــه َأَثـــــرا   ِمـــــْن َقْتِلـــــه مل  

ــاه    ــه َأحيــــ ــذي بقتلــــ ــَو الــــ  فهــــ

 

 داهَوكــــــــــاَد أْن ُتِمْيَتــــــــــه َأعــــــــــ 

 
 فصٌل 

 ر ا احلراااحمل ذكر شهر يف

ــرَّمُ   ــا ُمَحــــ ــه اهلَنــــ ــرٌَّم فيــــ  ُمَحــــ

 

ــتَّمُ   ــا ُمَحــ ــْرٌض والُبكــ ــْزُن فــ  َواحُلــ

 شــــهٌر بــــه اإلميــــاُن ُثــــلَّ َعْرُشــــه 

 

ــه    ــاَن َبْطُشــ ــالِم بــ ــَر باإلســ  َوالُكْفــ

 َقــْوٌس رمــى قلــَب اهلــدىهالُلــه  

 

 ف والـردى احلتـو  والديِن يف ْسـهم  

ــالمِ     ــِر واإلس ــد الكف ــان عن ــد ك  ق

 

ــ    ــه القتــــــاُل أعظــــ  م اآلثــــــاِمفيــــ

 حــرٍب حــاربوا ربَّ الســما   وآُل 

 

ــ  ــه وحللـــ ــافيـــ ــدَِّم اْلُمَحرَّمـــ  وا الـــ

 وانتهكــوا ُحْرَمــَة ســاداِت اْلَحــَرْم 

 

ــماَء َدمْ     ــَر السـ ــا َأْمَطـ ــوا مـ  واْرَتَكبـ

ــْلمايــــا    آَل حــــرٍب ال لقيــــتْم ِســ

 

ــا   ــاٍن َذمِّــــ ــْن ِلســــ ــُتْم ِمــــ  وال ُوِقيــــ

 ُلِعْنـــــــُتُم يف األرِض والســـــــماءِ  

 

ــاءِ    ــِة األحيـــ ــاِن مجلـــ ــى لســـ  علـــ

 ُبشـــــــراُكُم بالَويـــــــِل والثبـــــــوِر 

 

ــْورِ     ــْوَم َنْفــــَخ الصُّــ ــذاِب َيــ  وبالعــ

 كــــم ُحــــرٍَّة للمصــــطفى هَتْكــــُتُم 

 

 كُتُموكــــــــم َدٍم لُوْلــــــــِده َســــــــف   

ــ    َة اخِلــــْذالِن والُكْفــــرانِ يــــا ُأمَّــ

 

 َوُعْصــــــَبَة الضــــــالِل والشــــــيطاِن 
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ــدَّه   ــروَن َجـــ ــنٍي تبصـــ ــأي عـــ  بـــ

 

ــده      ــُتْم بعــ ــُتْم مــــا فعلــ ــد فعلــ  َوقــ

 َجــَزْرُتُم َجــْزَر األضــاحي نســله    

 

ــقُت  ــه  موســـ ــاَء أهَلـــ ــوَق اإلمـــ  ســـ

 إحســـــاَن يـــــوَم الفـــــتِح نســـــيتم 

 

 َنِســـــيتُم فيـــــه َجميـــــَل الَصـــــْفحِ     

 هاشـــِمقـــد كنـــتم لـــوال بـــدوُر     

 

ــ  ــامتِ رِِّســـ ــُلوِع كـــ ــيُع يف ِضـــ  ًا يضـــ

 بهــــــم تســــــنمُتْم ُذرى املنــــــابرِ   

 

ــاخرِ   ــْوُتم َصـــــهوَة امَلفـــ ــا َعلـــ  كمـــ

 
 فصٌل 

 ن املدينةم  احلسني يف سبب خروج

ــ  ةِمــــْن ُمعاويــــ الكملــــا دنــــا اهلــ

 

ــُد الطاغيـــــ    ــاألمِر يزيـــ ــاَم بـــ  ةَوقـــ

ــ  ــةْ منَّتــــ ــِذ البيعــــ ــه بأخــــ  ه َنْفُســــ

 

ــيعةْ    ــورى َوضــ ــالٌل للــ ــي ضــ  وهــ

ــا     ــى رامهــ ــاه ذاك حتــ ــا كفــ  ومــ

 

 ممــــن لــــه ألقــــى اهلــــدى ِزماَمهــــا 

ــرا    ــاًل ومفخــ ــه ُعــ ــن ال يدانيــ  مــ

 

 إال كمـــا دانـــى احلضـــيُض الَقَمـــرا 

 اهلل مـــــــا أعَظَمهـــــــا َصــــــــالفةْ   

 

ــْة مثــــــُل يزيــــــٍد   يــــــدعي اخلالفــــ

ــره   ــرِب مخــــ ــاه أم بشــــ  أيف زنــــ

 

 ه وُخْبــــــــِث َنْجــــــــِرهأم بفســــــــوق 

ــبُ    ــن يطلـ ــاَك اهلل ممـ ــر رعـ  وانظـ

 

ــن   ــبُ  ممـــ ــذا َأْعَجـــ ــروُم ِإنَّ هـــ  يـــ

 أطَمَعــــــــه يف أمِرهــــــــا أبــــــــوه   

 

ــُوه   ــٍل يقفـــــ ــِل باطـــــ ــو بكـــــ  فهـــــ

ــك األمِّــــ    ــاُر لتلــ ــوُم والعــ  ةواللــ

 

ــه ُمْؤَتمِّـــــ    ــَدْت مبثِلـــ ــف اْغَتـــ  ةكيـــ

ــدُ   ــه الوليـــــــ  دعـــــــــا إىل بيعتـــــــ

 

ــُد قـــــــاَل هلـــــــم  ــاُمُكْم يزيـــــ  ِإمـــــ

 وأحَضــــَر الســــبَط هلــــذا األمــــِر 

 

ــرِّ   ــال ذا ال ينبغـــــــي يف الســـــ  فقـــــ

 



  69الشيخ هادي كاشف الغطاء 
 

 تصـــــــُلُح البيعـــــــُة إاّل َعَلنـــــــاال 

 

 فِإْن َدْعـوَت النـاَس صـبحًا فاْدُعنـا     

ــْدَره   ــدى َغــ ــرواُن وأبــ ــال مــ  فقــ

 

 عـــــذَره ال تقــــبلْن مــــن احلســــني    

ــًة ُمَحقََّقـــ     ــًا بيعـ ــه طوعـ ــْذ منـ  ْةُخـ

 

 وإْن أبـــى البيعـــَة فاضـــرْب ُعُنَقـــه    

ــه   ــنَي يف كالِمـــ  َفَأْغَضـــــَب احُلســـ

 

 يـــــــــه علـــــــــى ِإماِمـــــــــه  ويف جترِّ 

 بـــَن الزرقـــا لـــه كـــذبَت يـــاقـــاَل  

 

 ْيـــَت حقـــا ْيـــَت مـــا ادَّعَ َعَومـــا ادَّ 

 ةوحنــــُن أهــــُل البيــــِت َوالرِّســــال 

 

ــ    ــِل والدِّاللـــــ ــدُن التنزيـــــ  ةومعـــــ

ــتمْ   ــْد خــ ــا َوَقــ ــَتَح اهلل بنــ ــْد َفــ  قــ

 

ــَدم َوَأْخــَرَج الوجــوَد مــن كــتم    الَع

ــقُ    ــٌس فاِســـ ــُد ِرجـــ ــا يزيـــ  وإمنـــ

 

ــاِفقُ     ــامٌل ُمَنـــ ــٍر ظـــ ــاِرُب مخـــ  شـــ

ــانُظْر   ــْر أيُّنـــــ فـــ ــقَُّوَنْنُظـــ  ا اأَلَحـــ

 

 َومــــــْن هلــــــذا األمــــــِر َيْســــــَتِحُق 

 
 فصٌل 

 املشرفة ةى مكـإل  يف خروجه

ــُروجِ   ــدًا مــــن اخلــ ــد بــ ــْم جيــ  فلــ

 

 خوفـــــًا مـــــن الطُّغـــــام والعُلـــــوِج 

 ْةاملدينــــــ فســــــاَر ظاعنــــــًا مــــــن 

 

ــون  ــي يصــــ ــه لكــــ ــه َوديَنــــ  َنْفَســــ

 بــــَأي شــــرٍع ِســــْبُط طــــه خيــــَرُج 

 

ــاِره    ــن ديـــــ ــرُّ مـــــ ــْزَعُجَيِفـــــ  َوُيـــــ

 َوِطيَبـــٌة طاَبـــْت بهـــم أرجاؤهـــا    

 

ــا   ــدِّهم بطحاؤهــــ ــرِّفْت هَتــــ  َوُشــــ

 قـــد أخرجـــوه ِمـــْن جـــواِر جـــدِّه 

 

ــ  ــِده ُمشــــــــ ــه وُوْلــــــــ  رَّدًا بأهِلــــــــ

 يحتمــــيجــــا ِلإىل ِحمــــى اهلل الت 

 

 واحَلــــــَرِم َوهــــــَو أمــــــاُن مكــــــةً   

ــه    ــُة مــا أركاُن ــُت مــا الكعب  مــا البي

 

ــه     ــم أماُنــ ــِت َوهــ ــُة البيــ ــم قبلــ  هــ
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 احلطـيُم مـا املشـاعرُ    الركُن مـا  ما

 

ــاهرُ    ــِر َوذاك الظـ ــاطُن األمـ ــم بـ  هـ

 فكلُّهـــــا لـــــو َعِلمـــــوا أشـــــباحُ    

 

 وهـــــم هلـــــا دوَن الـــــورى أرواُح 

ــِل الكوفـــ    ــُب أهـ ــه كْتـ ــد أتْتـ  ةوقـ

 

 ةلكنَّهـــــــــا بَغـــــــــدِرهْم حمفوفـــــــــ 

ــدرِ     ــْت بالغـ ــد ُرِقَمـ ــحائٌف قـ  صـ

 

 وأْســــُطٌر قـــــد ُأْعِجَمـــــْت بـــــاملكرِ  

ــا    ــَد وامليثاقــ ــا العهــ ــْوه فيهــ  أعطــ

 

 وأظهـــــــروا الطاعـــــــَة والوفاقـــــــا 

 قــــــالوا لــــــه: أينعــــــِت الثمــــــاُر 

 

 َنـــــــاُب واملـــــــزاُروأْخَصـــــــَب اجل 

ــُدك   ــا جنــــ ــْل فإنَّــــ ــُد َأقِبــــ  اجملنَّــــ

 

 قــــــد َكُمَلــــــْت عــــــدُِّتنا والعــــــدُد 

 َفأْرَســــــَل ابــــــَن عمِّــــــه إلــــــيهُم 

 

 ولــــيس فــــيهم وحســــنٍي ُمْســــِلمُ     

ــردى    ــلموه للــــ ــِرفأســــ  واألْســــ

 

 وانصــــــرفوا عنــــــه بغــــــرِي ُعــــــذِر 

ــذِّمامُ    ــديُن والــ ــا والــ ــن الَوفــ  أيــ

 

ــدُق واإلســـالمُ     ــا والصـ ــن احَليـ  أيـ

ــبُ    ــن الُكُتــ ــُد وأيــ ــن املواعيــ  أيــ

 

 ُبمــا ِخلــُت هكــذا يكــوُن الَكــذ     

 
 فصٌل 

 ±مصرع مسلم بن عقيل  يف ذكر

 َصــــْبرا ُء لقتيــــٍلِســــي الِفــــدا َنف

 

ــْبُط بَعــــنٍي َعْبــــرى    بكــــى لــــه الِســ

 َخــــرُي َســــليٍل ِمــــْن َبــــين َعقيــــِل 

 

ــرَ   ــن َأْشـ ــٍم مـ ــن هاشـ ــِلمـ  ِف الَقِبيـ

ــه وَقضــى    ــاَن علي ــذي ك ــى ال  َقضِّ

 

ــا   ــِل والرَِّضــ ــاأَلْجِر اجَلليــ ــاَز بــ  َفَفــ

ــ    ــو كــاَن يف الكوف ــرُي مســلمِ ل  ِة غ

 

ــدِّمِ     ــرَّجوه بالـ ــا َضـ ــلٍم مـ ــن مسـ  مـ

 قــــد َنَقُضــــوا مــــا كــــاَن أبَرُمــــوه  

 

 وَأْســــــــَلُموهواْفَتَرُقــــــــوا عنــــــــه   
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 أْمَســـــى بغـــــرِي ناصـــــٍر َوُمْنِجـــــِد

 

ــرٍئ  ــِدي  وال امــ ــَق َيهَتــ ــه الَطريــ  بــ

 ةفســـاَر حتـــى جـــاَء بـــاُب طْوَعـــ  

 

ــرٌة َوَرْوَعــــــ    ــه َحْيــــ ــْد َعَرْتــــ  ةَوَقــــ

 ةقــاَل هلــا هــْل َأنــِت لــي ُمِجْيــرَ      

 

 ةفلـــيَس لـــي يف امِلْصـــِر مـــْن َعِشـــرَي 

 قاَلـــْت َأأْنـــَت ُمْســـِلٌم قـــاَل َأَجـــْل 

 

 فقالــِت ادُخــْل بيــَت داري َفــَدَخْل 

ــا    ــا َطعامـــ ــُذْق يف بيِتهـــ ــْم َيـــ  فلـــ

 

ــا   ــْت َمنامـــــ ــا َعَرَفـــــ ــه مـــــ  وعيُنـــــ

 األْشــَعِث دلَّ عليــه الفاســُق ابــن 

 

ـــ    ْن عــــاٍت َظُلــــوٍم َأْخَبــــِثُقـــبَِّح مـ

 ا َأَحــــسَّ بالَطَلــــبْ مّلــــوُمْســــِلٌم  

 

ــَربْ    ــه اْقَتـــ ــُدوَّه منـــ ــم رأى َعـــ  ثـــ

 اآلســــاِدهْم َصــــوَلَة صــــاَل علــــي 

 

ــَو بـــــأ   ــوِته ُينـــــادي وهـــ  ْعلى َصـــ

ــرِّا  أ  ــُل إاّل ُحــــ ــمُت اُل ُأْقَتــــ  ْقَســــ

 

ــ  ــرا وإْن رأْيــ ــْيئًا ُنْكــ ــْوَت َشــ  ُت امَلــ

ــقاهُم احِلتُ   ــَد َأْن َســــ ــاَوبعــــ  وفــــ

 

ــُفوفا    ــوَع والِصـــــ ــرََّق اجُلمـــــ  َوَفـــــ

ــاَثر  ــه تكــــــ ــفًا عليــــــ  وا وا َأَســــــ

 

 وبـــــــــاَدُروا هَتمِعهـــــــــْم إليـــــــــه   

ــاِرثــــــمَّ َغــــــَدوا َيرُموَنــــــه    بالنــــ

 

 ِروباحِلجـــــاِر ِمـــــْن َأعـــــالي الـــــدِّا 

 وبعـــــــَد َأْن ُأْثِخـــــــَن بـــــــاجلراِح 

 

ــاحِ   ــاَد َأْن َيهــــوى علــــى الِبطــ  وكــ

ــْنهمُ    قـــاُلوا َلـــَك اأَلمـــاُن وهـــَو ِمـ

 

ــ   ــْدٌر وفيـ ــِلمُ  َغـ ــْدري ُمسـ ــاَن َيـ  ه كـ

 لِكـــْن َفمــــا احِليَلــــُة مــــا الَتــــْدِبريُ  

 

ــه َعـــــــوٌن وال َنِصـــــــريُ   ــا َلـــــ  ومـــــ

ــاَن  ــاه إاّل َبَكــــــى ومــــــا كــــ  ُبكــــ

 

ــال   ــاه َفْضـــ ــِين وكفـــ ــى احلســـ  علـــ

ــاءِ    ــْن مــ ــًة ِمــ ــنهم ُجرَعــ  وراَم مــ

 

 ُيْطفـــــي بهـــــا َحـــــرارَة اأَلْحشـــــاءِ  

ــرَّ   ــْده ُحـــ ــٌب مل َتِلـــ ــاَل َكْلـــ  ةفقـــ

 

 ةواهلل ال َتــــــــُذوَق منــــــــه َقْطــــــــَر 

ــدِ    ــوِر امُلْلِح ــَن الَكُف  َوقــد َجــرى ِم

 

ــادٍ   ــِل زيـــ ــِدي  نغـــ ــوِم امُلعَتـــ  الَظُلـــ
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 فاِحِش اخِلطـابِ ما قد َجرى من 

 

ــوابِ     ــرِِّد واجَلـــ ــيِح الـــ ــْن َقِبـــ  وِمـــ

 َوغــــرُي ضــــائٍر َعــــواُء الَكلـــــبِ    

 

 إذا َعـــَوى علـــى الُنُجـــوِم الشُّـــهِب 

ــدِو اهلل يفِ    ــْن َع ــى م ــَف ُيْرج  وكي

 

ــه شـــــ   ــَن الَتع يٌءَوليِّـــ ــفِمـــ  (9)طـــ

 قــد َصــَعُدوا بــه أَلْعَلــى الَقْصــرِ     

 

 َيْلهـــــــُج باْســـــــِتغفاِره والـــــــِذْكرِ   

 ِرهَّــــــَرَمــــــوا هتْســــــمه امُلطثــــــمِّ  

 

 ِمــْن َبعــِد َقتلــه بَســيِف اأَلْحَمــِري     

 ُرْزٌء َبكـــى الِســـْبُط لـــه واْســـَتْعَبرا 

 

 اهلل مـــــــــا َأْعَظَمـــــــــه َوَأْكَبـــــــــرا   

 وَأْخَرُجوا ابـَن ُعـرَوٍة مـْن َحْبِسـه     

 

 فقــــاَل وهــــو آيــــٌس مــــْن نفِســــه     

 مــذحجًا وأيــَن ِمــين َمـــْذَحجُ    وا 

 

 ُمـــــَدجَّجُ هـــــل بَطـــــٌل ُمْســـــَتلِئٌم    

ــبُ    ــداَءه ُمِجيـــ ــْب ِنـــ ــم ُيِجـــ  فلـــ

 

ــبُ    ــلُّ والَقِريـــــ ــه اخِلـــــ  ومل َيِغْثـــــ

 َجـــزاه ربُّ اخَلْلـــِق َعـــْن َوالِئــــه    

 

ــه    ــَص َأْولياِئــــ ــَزى ُخلَّــــ ــا َجــــ  مبــــ

 
 فصٌل 

 ى العراقـإل من مكة  يف خروجه

 َومْل أَخــــْل مــــن عــــادِة الليــــالي

 

 أن َتحُكــــــَم العبيــــــُد يف امَلــــــوالي 

ــيُِّقوا    ــْد َض ــْوالهمُ ق ــْن َل ــُدنيا ِبَم  ال

 

 مل َيْخُلـــــــِق اهلل هلـــــــم ُدنيـــــــاهُم 

 ِمثـــــُل احُلَســـــنِي خائفـــــًا ُيَشـــــرَُّد 

 

ــدُ    ــيِم َيرِقــ ــِق يف الَنعــ ــُن الطليــ  وابــ

 حتى اْنَجلى عن َمكـٍة وهـَو ابُنهـا    

 

ــا     ــه َأمُنهــــ ــًا وفيــــ ــاَر خاِئفــــ  وســــ

ــَرمْ   ــاَل يف ذاَك احَل ــَأْن ُيْغت  خــاَف ب

 

ــكَ   ــه هاتيـــ ــتباَح فيـــ ــَرْم فُتســـ  احُلـــ
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ــه    ــن إْتماِمـ ــاَف مـ ــا خـ ــجُّ مّلـ  واحَلـ

 

ــه    ــن إْحراِمــــ ــلَّ مــــ ــرٍة أَحــــ  ِبُعمــــ

 َأمَّ العــــــــراَق َلْيَتــــــــه ال َأمَّــــــــه   

 

 وليــــــَت أن اهلل عفَّــــــى َرْســـــــَمه   

 َوقـــاَل فيمـــا قـــاَل ُخـــطَّ امَلـــوتُ     

 

ــيَس منــــه َفــــْوتُ   ــا لــ  علــــى الربايــ

ــالَي ُتر   ــأنَّ َأْوصـ ــال كـ ــى يف الَفـ  مـ

 

ــربال   ــنَي َكـــ ــواِويِس وبـــ ــنَي النـــ  بـــ

 ا اهلل ِرضــــــانا َنْصــــــِبُرإنَّ ِرضــــــ 

 

ــَدرُ   ــا والَقــ ــه الَقضــ ــرى بــ ــا َجــ  مبــ

 َمــــْن كــــاَن ِفينــــا بــــاِذاًل ُمهَجَتــــه 

 

ــه    ــه ِنيََّتـــــــــ  َوُمخلصـــــــــــًا لربِّـــــــــ

 علـــــى لقـــــاِء اهلل قـــــْد َتَوطَّنـــــا    

 

ــا  ــِبِحنَي َمَعنــــــ ــْرَحَلنَّ ُمْصــــــ  َفْلَيــــــ

 فســـــــاَر يف َأْصـــــــحاِبه ُمِجـــــــدَّا 

 

ــدا    ــوُب َوهـــ ــًا وجيـــ ــُع َحْزنـــ  يقطـــ

 َوهـــــَو علـــــيٌم مَبِصـــــرِي اأَلْمـــــرِ    

 

ــري   ــراِق جيـــ ــه يف العـــ ــا عليـــ  ومـــ

 وإن َغـــَدْت قُلـــوُب أهِلـــه َمَعــــه    

 

ــَرعَ   ــه ُمْشـــ ــاُحهْم إليـــ ــْن رمـــ  ْةلِكـــ

ــاهمُ    ــَوهْم َمحـــ ــو أراَد َمْحـــ  َولـــ

 

ــن  ــاهمُ    ع ــا أبق ــوِن وم ــفحِة الك  ص

ــُك الســـــماءِ    قـــــد َنَزَلـــــْت مالِئـــ

 

 َجــــلَّ عــــن اإلحصــــاءِ  يف عــــدٍد  

 واجِلـــنُّ مـــن ِشـــيَعته قـــد جـــاؤوا 

 

ــاءُ   ــو َيشـــــ ــداه لـــــ ــوا َأعـــــ  ليقِتُلـــــ

ــه   ــاَء ربِّـــــ ــاَر لقـــــ ــه اْختـــــ  لكنِّـــــ

 

ــه     ــِره يف َحْرِبــ ــاِر َنْصــ ــى اْخِتيــ  علــ

 َوقــــاَل مــــا َمْعنــــاه إنَّ َمْصــــَرعي  

 

ــي   ــحابي َمِعـ ــَك وأْصـ ــاَك ال شـ  هنـ

 مـــن ذا َيُكـــوُن ســـاكنًا يف ُبْقَعـــيت 

 

ــدو    ــف تغــ ــيَعيت وكيــ ــاًل لِشــ  َمْعِقــ

ــراه    ــَأْن َيــــ ــاَء بــــ ــْد شــــ  واهلل َقــــ

 

ــاه   ــالّطِف يف ِدمــــــ ــبًا بــــــ  ُمَخضِّــــــ

ــبايا   ــاَءه َســــــ ــرى ِنســــــ  َوَأْن َيــــــ

 

 يف اأَلْســـــِر فـــــوَق هـــــزَِّل امَلطايـــــا 

 فَأْســـَرُعوا واملـــوُت ِفـــيهْم ُيْســـِرُع 

 

ــعُ   ــَم امَلْرِجـــ ــَي ِنْعـــ ــاٍن هـــ  إىل ِجنـــ
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ــقِ   ــه اأَلْزِديُّ يف الَطِريـــ ــاَل َلـــ  قـــ

 

ــا  ــدِّيقِ   ي ــطفى الِص ــنيب امُلْص ــَن ال  اب

ــاذا َدعــــاَك اليــــوَم للَرِحيــــلِ      مــ

 

 عـــــن َحـــــَرِم اإللـــــه والرســـــوِل؟ 

 ه احَلَكــــُمقــــاَل: َصــــربُت واإللــــ 

 

 إذ أخذوا مـالي، وِعْرضـي َشـَتُموا    

 هـــْم َســـْفَك َدمـــي قـــْد َطَلبـــواوأنَّ 

 

ــ    ــ ْن ذَولــــيَس مــ  َك إال اهلــــَربُ ِلــ

 
 فصٌل 

 ±يف سعادِة زهري 

ــْد  ــدِ قــ ــرِي ُجهــ ــرُء بغــ ــَعُد املــ  ُيْســ

 

 فريتقـــــي أْقصـــــى مراقـــــي اجملـــــِد 

 َوقــــْد ينــــاُل ســــاعًة مــــن َدهــــِره 

 

 مــــا مل َيَنْلــــه املــــرُء ُطــــْوَل ُعْمــــِره 

ــاحِ    ــُق للنجـــــ ــوُقه التوفيـــــ  يســـــ

 

 حتــــــى ينــــــاَل غايــــــَة الفــــــالحِ    

 ينـــاُل يف الـــدنيا مجيـــَل الـــِذْكرِ     

 

ــَل األجــرِ    فخــرًا ويف األخــرى جلي

 صــــاِحَب التوفيــــِقكــــان ُزهــــرٌي  

 

ــقِ   ــنَي يف الطريـــــ ــايُر احلســـــ  يســـــ

ــه    ــى َعْنـــــ ــزوِل يتنحـــــ  ويف النـــــ

 

 حتـــــى التجـــــا إىل الـــــدُِّنو ِمْنـــــه    

ــُر مـــــن احُلَســـــنيِ   ــاَءه األمـــ  فجـــ

 

 أن ائــــِت َنْحَونــــا َأيــــا بــــَن الَقــــْيِن 

 فَأْدَرَكْتــــــــه فكــــــــرٌة يف نفســــــــه 

 

 الطــــرَي فــــوَق رأِســــه نَّحتــــى كــــأ 

ــواني    ــه يف التــــ ــُمَوَوبََّخْتــــ  َدْيَلــــ

 

 وَذاَك منهــــا خــــرُي ُنْصــــٍح ُيْعَلـــــمُ    

ــرا   ــى ُمْسَتْبِشـ ــَد َأْن َمضـ ــاَد َبْعـ  فعـ

 

 َأْشـــــَرَق نـــــورًا َوْجهـــــه َوَأْســـــَفرا 

 حمــــــــوِّاًل ِفســـــــــطاَطه َوَثْقَلـــــــــه  

 

ــه    ــٍل أهَلــــ ــرِي َأهــــ ــتَبِداًل خبــــ  ُمْســــ

 موطِّنــــًا لنفســــه علــــى الــــَردى    

 

ــدى   ــه ِفــــــ ــوَن إلماِمــــــ  وَأْن َيُكــــــ
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ــى ُمط  ــم انثنــــ ــًالِّثــــ ــه قــــ  ألهِلــــ

 

 ُيِصــــيُبها ِمــــْن َأجِلــــه خـــوَف أذىًّ  

ــْت مودِّ    ــت إليــــه َوَبَكــ  ْةَعــــقامــ

 

ــه   علــــى فــــراقٍ   ــه ال ِلقــــا َمَعــ  منــ

ــْت لـــــه اهلل بـــــَأْن َيُكونـــــا      َدَعـــ

 

 َلـــــــه علـــــــى َأعداِئـــــــه ُمِعينـــــــا    

ــِر  ــْذُكَرها يف احمْلَشــ ــته َأْن َيــ  َأوَصــ

 

 عنـــــد الـــــنيب املصـــــطفى امُلَطهـــــِر 

 
 فصٌل 

 ن ـخرب مسلم احلسي يف بلوغ

ــ     ْةملَّـــــا أَتـــــى الِســـــبُط إىل ُزبالـــ

 

 أتــــــاه فيهــــــا َخَبــــــٌر َقــــــْد هالــــــه  

 َويـــــا َلـــــه ِمـــــْن َخـــــرٍب َفِظيـــــعِ     

 

ــدموعِ   ــاُق بالـــ ــه اآلمـــ ــري لـــ  َتْجـــ

 ال َصوََّت الناعي َأَيْدري َمْن َنعى 

 

 وأيَّ قلــــٍب للهــــدى قــــْد َصــــَدعا  

 جــــــاَء بهــــــا قاِصــــــَمًة للظَّهــــــِر 

 

ــَدهِرلـــــِذكرها ُيَصـــــمُّ    َســـــْمُع الـــ

ــلِ     ــين َعقيــ ــرَي َبــ ــوا خــ ــْد َقَتُلــ  قــ

 

ــ  ــْدَر النَّـــ ــِلودى َبـــ ــَة التأِميـــ  ِدْيَمـــ

ــاني   ــَر هــ ــَث اهلَزْبــ ــوا الَليــ  وَقَتُلــ

 

ــَحبانِ   ــوِق ُيْســـ ــبحا يف الُســـ  وَأْصـــ

ــاخلربْ    ــنُي بـ ــاَس احُلَسـ ــَأْعَلَم النـ  فـ

 

ــْي ال َيكــوَن ســرُيهمْ   ــَرر  َك ــى َغ  عل

ــرِي     ــبَّ يف َغ ــْن أَح ــاَل َم ــَرْجَوق  َح

 

ــجْ     ــاِلكًا يف أيِّ َفـ ــا سـ ــَيمِض عنـ  َفْلـ

 ِشــــيَعُتنا َقــــْد شــــاَيَعْت َأعــــداَءنا  

 

 وأهَرَقـــــــْت بَغـــــــْدِرها ِدماَءنـــــــا   

 فاْنَصــــرَفْت عنــــه ذوو اأَلْطمــــاِع 

 

 َوَمـــــــْن َأتـــــــى للَفـــــــوِز بامَلتـــــــاِع 

ــه   ــَق َمَعـــ ــه َومْل َيْبـــ  َتَفرِّقـــــوا َعنـــ

 

ــه    ــْد َتِبَعــ ــٍة قــ ــْن َطْيَبــ ــذي ِمــ  إاّل الــ

ــَوَن  ــريُ فــــ ــْم َيســــ ــْن َغرِيهــــ  ٌر ِمــــ

 

ــِثريُ    ــُم َكـــــ ــدادًا َوهـــــ ــوا ِعـــــ  َقّلـــــ
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ــحابٍ   ــرُي َأص ــْم َخ ــدَ  ه ــرُي ُع  ةَوخ

 

ــدَ   ــا والَنْجــ ــاِظ والَوفــ ــُل احِلفــ  ةأهــ

 ِبُمهَجـــيت َأْفـــِديهُم ِمـــْن َصـــْحبِ  

 

 ليــــوِث َحــــرٍب وُغيــــوِث َجــــْدِب 

 هْم ذوو الَفخــــِر َبنــــو َعقيــــِلِمــــن 

 

ــَدِم الَقتيــــــــــِل  ــاِلبوَن بــــــــ  الطــــــــ

 َجَعنَّ حتــــْىقــــد َأقَســــُموا ال َنــــر 

 

ــاْ   ــُذوَق َموتـــ ــأرًا أو َنـــ ــيَب ثـــ  ُنِصـــ

ــُؤالءِ    ــَد هـــ ــاَل َبعـــ ــبُط قـــ  والســـ

 

ــرَي يف الَعـــــيِش وال الَبقـــــاءِ     ال َخـــ

 
  فصٌل

 ±احلر  فيما جرى عند لقائه 

ــري  ــِر والَبصــ ــنِي الِفكــ ــْر بَعــ  ةاْنظــ

 

ــْن َجِميـــِل الِســـريَ       ةمـــا ِلممـــاِم ِمـ

 َجليــِل اخَلْطــِبمــا حــلَّ أمــٌر ِمــْن  

 

 اه بَصـــــــــدٍر َرْحـــــــــِبإاّل تلّقـــــــــ 

ــي    ــْن ِشـ ــفَوِة ِمـ ــَع الَصـ ــاَن َمـ  َعِتهكـ

 

ــَرِته     ــْن ُأْســــ ــرُّ ِمــــ ــه والُغــــ  َوأهلــــ

 َفصــــاَدَف احُلــــرَّ بيــــوٍم شــــاِمِس 

 

ــارسِ    ــِف فـــ ــاُء َألـــ ــَحُبه ُزهـــ  َيْصـــ

 جـــــاُؤوا إليـــــه َوهـــــُم َأعـــــداءُ    

 

ــه ِوالءُ   ــْنهْم َلـــــــ ــِبْن ِمـــــــ  ومل َيـــــــ

ــْم علــــى    ــاَد َلهــ ــاِءجــ ــًا باملــ  َظمــ

 

ــرِّواءِ    ــِن الــ ــووا بَأْحَســ ــى اْرَتــ  حتــ

ــراسِ     ــَن اأَلْف ــى ِم ــادَر الَعْطش  َوغ

 

 َتْشـــــَرُب بالِقصـــــاِع والِطســـــاسِ   

ــاِربي     ــَع امُلحـ ــه مـ ــرى َلـ ــْد َجـ  وَقـ

 

ــِق وِلـــ   ــَعِة اخُلْلـ ــن َسـ ــِبمـ  ْيِن اجلاِنـ

ــه إىل الِســــــــقاءِ    ــاَم بَنْفِســــــ  قــــــ

 

ــاءِ     ــْن ُزالِل املــ ــقاهْم ِمــ ــى َســ  حتــ

ــعُد  ــا سـ ــاجلوابِ  يـ ــيَّ بـ ــرِّْح لـ  صـ

 

 وأوِضـــــــِح احلـــــــقَّ وال ُتحـــــــابِي 

ــوَثرِ      ــُن ســاقي الَك ــَو اب ــه َوه  َأِمْثُل

 

 َومالـــِك احلـــوِض بيـــوِم اْلَمْحَشـــرِ  
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ــاِدي   ــؤاِد صـ ــآَن الفـ ــُدُر ظمـ  َيْصـ

 

ــورَّادِ    ــاُء للـــــ ــيَح املـــــ ــد ُأبـــــ  وقـــــ

ــارِ   ــقُّ للُفجَّــــــــ ــه َيُحــــــــ  َأِمْثُلــــــــ

 

ــاري  أْن ميَن  ــراَت اجلـ ــه الُفـ ــوا عنـ  ُعـ

ــوا ِعياَلــــــــه وَأهَلــــــــه     وُيْظِمئــــــ

 

ــه    ــيَعه وِطْفَلـــــ ــوا َرضـــــ  وُيْعِطشـــــ

 وهــْل ِمــَن الَعــدِل َأِو اإلنصـــافِ    

 

 مــــن ُعصــــبِة الضــــالِل واخِلــــالِف 

ــنْ    ــَر اْلِمَجـ ــه َظهـ ــوا ِلْمثِلـ  أن َيْقِلبـ

 

ــنْ     وال ُيقـــــاِبُلوا احُلَســـــنَي باحَلَســـ

ــوا     ــوا مــا َكتَب ــِد مــا أْن َكَتب ــْن َبع  ِم

 

ــُزوا يف   ــوا وَأْوَجـــ ــوِلهْم وَأْطَنبـــ  قـــ

ــوا ُقُدوَمــــه أيَّ َطَلــــبْ   ــْد َطَلبــ  َقــ

 

ــا َأَحـــبْ   ــَوالِء مـ ــَن الـ ــُروا ِمـ  وَأْظهـ

ــا   ــًا ُمِجيبـــــــ ــاَءهْم ُملبِّيـــــــ  فجـــــــ

 

ــعوبا   ــُع الُشــ ــال وَيْقَطــ ــِوي الفــ  َيْطــ

ــفيقِ    ــاأَلِب الَشـــ ــوَن َكـــ  أَلْن َيُكـــ

 

 َيهــــــــِديهُم لواضــــــــِح الَطريــــــــِق 

ــا     ــوٍر َوَعنـ ــلَّ َجـ ــنهْم ُكـ ــدَفُع عـ  َيـ

 

ــْوا يف الـــدِّيِن والـــدُّْنيا امُلنـــى      ِلَيْبلُغـ

ــاِرهمْ     ــلَّ يف ِديـ ــا َحـ ــى ِإذا مـ  حتـ

 

ــاِرهمْ    ــوِز بانِتصـــــ ــَؤمِّاًل للفـــــ  ُمـــــ

ــا َبيــــ   ــاَن فيمــ ــيِفوكــ  َنهْم َكالَضــ

 

ــْيفِ    ــنهُم بالَســــ ــراه مــــ ــاَن ِقــــ  كــــ

ــ  ــانوا وَليـــ ــا كـــ ــوَم ملَّـــ  َت أنَّ الَقـــ

 

ــا َلـــــه َأبـــــاُنوا    علـــــى ِخـــــالِف مـــ

ــ  َيْمَنُعــــُوه مْل   ِقالَســــرَي يف الّطريــ

 

 ُذوا َعليــــــــه بامَلِضــــــــيقِ وَيأخــــــــ 

 َيُعـــوُد ِمـــْن َحيـــُث َأتـــاهْم قـــاِفال  

 

 ال َيْبَتغــــي ِمـــــنهْم ِســـــواها نـــــاِئال  

ــريِ    ــَن اأَلمـ ــُر ِمـ ــى اأَلمـ ــالوا: َأتـ  قـ

 

 مَبْنِعــــــَك اليـــــــوَم ِمـــــــَن امَلِســـــــريِ  

ــالَعراءِ    ــنَي بـــــ ــَأْنَزلوا احُلَســـــ  فـــــ

 

ــرِي مــــــــاٍء وِبــــــــال َكــــــــالءِ      بغــــــ

ــا   ــحاِبه َخطيبـــــ ــاَم يف أصـــــ  َفقـــــ

 

ــَتِريباْ   ــِر ُمْســــ ــْن يف اأَلْمــــ  ومل يكــــ

 مــــا َقــــْد َنــــَزال قــــاَل: َأال َتــــَرُوَن 

 

ــَن اخُلُطـــ    ــَرا ِمـ ــا َعـ ــَبالومـ  وِب والـ
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ــا  ــاَة إال َبَرمــــــــ  وال َأرى احلَيــــــــ

 

ــا   ــًة َوَمْغَنمـــــ ــوَت إاّل راحـــــ  واملـــــ

ــرتْ    ــْد َتَنكَّــ ــُدنيا وَقــ ــَرِت الــ  َأدبــ

 

ــْن قـــــديِم حاِلهـــــا      َتغيَّـــــرْتوَعـــ

 مل يبـــَق مـــن َنعيِمهـــا إال الوَشـــْل 

 

 وَغــــرُي عــــيٍش ُمســــَتهاٍن ُمْبَتــــَذلْ    

 ال يَتنــــاهوَن ِبهـــــا عـــــْن باطـــــلِ  

 

 وُكلُّهــــــْم بــــــاحلقِّ غــــــرُي عاِمــــــِل 

ــنيِ     ــُن الَقـ ــاِره ابـ ــْن َأنصـ ــاَم ِمـ  فَقـ

 

ــْينِ    ــْن َمــ ــه ِمــ ــا بــ ــواًل مــ ــاَل َقــ  وقــ

ــامِ    ــَع اإلمــــ ــَوَت َمــــ ــَر املــــ  َوآَثــــ

 

ــاِة    ــى احليــــ ــامِ علــــ ــَم اأَليــــ  داِئــــ

ــذا هــــــاللٌ    قامــــــا وُبَريــــــٌر كــــ

 

ــي    ــًا أبـــ ــَديا َعْزَمـــ  (9)قـــــداما َوَأبـــ

 ةوقد َتساوى الصَّـْحُب يف احِلميِّـ   

 

 ويف الــــــَوالِء َوُخُلــــــوِص الِنيِّــــــةْ   

 َفساَر بعَد أْن َجَرى الـذْي َجـَرى   

 

ــرا    ــا ُأمِّـــ ــذِل َعمـــ ــَثين بالعـــ  ال َيْنـــ

ــو  ــايُروَنه َوالقــــــ ــاَرًة ُيســــــ  ُم تــــــ

 

ــاَرًة   ــهوتـــــــ ــَرى ُيماِنُعوَنـــــــ  ُأْخـــــــ

 حتــى إذا مــا جــاَء أْرَض كــْربال    

 

 َوعـــاَذ مـــْن َكـــْرٍب ِبهـــا وِمـــْن َبـــال  

 وقــال انِزلــوا َفهــَي َمَحــطُّ َرْحلــي  

 

ــي    ــْرَبيت َوَقْتلــــ ــلُّ ُتــــ ــَي حمــــ  َوهــــ

ــذا    ــٍم بــ ــى ِعْلــ ــي َعلــ ــِر إنــ  وُخْبــ

 

ــرِ     ــذا اأَلْمـــ ــدِّي بهـــ ــدََّثين َجـــ  َحـــ

 
 فصٌل

 َواعتــــَزَل احلســــنُي َوهــــو ُيْنِشــــُد

 

 َوســــــــــيُفه أماَمــــــــــه ُمَجــــــــــرَّدُ   

 يـــا َدهـــُر ُأٍف لـــَك مـــن خليـــلِ     

 

ــْم لــــَك باإلشــــراِق واألصــــيلِ    كــ

ــلِ    ــٍب قتيــ ــاحٍب وطالــ ــْن صــ  مــ

 

 َوالــــــــدَّهُر ال َيْقَنــــــــُع بالَبــــــــديِل 

                                               

 هكذا ورد، والظاهر أنه من تصحيف الناسخ. .9
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ــِبيلي  ــالٌك َســـ ــيٍّ ســـ ــلُّ حـــ  َوُكـــ

 

ــلِ     ــَن الَرحيـ ــُد مـ ــَرُب الَوعـ ــا أقـ  مـ

ــبُ     ــْد َوعــْت هــذا النشــيَد َزْيَن  وق

 

ــاَد   ــِعبُ َوكـــــ ــه َينَشـــــ ــا لـــــ  قلَبهـــــ

 قالـــْت ُأَخــــيَّ يـــا عزيــــَز أهلــــي   

 

ــوِقنِ    ــالُم مـــ ــذا الكـــ  بالقتـــــِل هـــ

ــاه     ــا ُأْختـــ ــْم َأيـــ ــا َنَعـــ ــاَل هلـــ  قـــ

 

ــاله     ــَدَك واُثْكــــ ــه َبعــــ ــْت لــــ  قالــــ

ــنيُ    ــه احُلَســـ ــا َنْفَســـ ــى إليهـــ  َيْنعـــ

 

ــْينُ   ــيَّ اْلَحـــ ــا إلـــ ــْد َدنـــ ــْوُل َقـــ  يقـــ

 وَشـــــــقََّقْت ُجيوَبهـــــــا النســـــــاُء 

 

 الَعويـــــُل والبكــــــاءُ وَقـــــْد َعـــــال    

 وُأُم ُكْلثـــــــوٍم َغـــــــَدْت ُتنـــــــادي 

 

 َتْنــــــــُدُب باآلبــــــــاِء واألجــــــــداِد 

ــداه   ــاُه وا حممَّـــــــــــــ  وا َأَبتـــــــــــــ

 

 َووا عليـــــــــــــــاُه ووا أخـــــــــــــــاهُ  

ــا   ــيَعَتنا مجيعـــــ ــوُل وا َضـــــ  َتُقـــــ

 

ــريَعاْ    ــى َصــ ــدوا ِلقــ ــَدك إْذ تغــ  بعــ

 قـــــــــاَل َتَعـــــــــزَّْي بَعـــــــــزاِء اهلل 

 

 َوَفوِّضــــــــي األمــــــــَر إىل اإللــــــــه 

ــلُّ  ــى    فك ــرى ال يبق ــوَق الَث ــْن َف  َم

 

ــماِء َتْفنـــــــى     وإنَّ ُســـــــكَّاَن الســـــ

ــْبرا اصـــــربًا إذ  ــا ُقِتْلـــــُت َصـــ  َأنـــ

 

ــَن َبْعــــَد قتلــــي هُ     ــال َتُقْلــ  ْجــــرافــ

 وال َتُشــــــــَقنَّ علــــــــيَّ َجَزعــــــــا 

 

 َجْيبـــًا وِإْن َجـــلَّ امُلصـــاُب موِقعـــا    

ــادِ   ــُد يف اإلرشــ ــْد روى املفيــ  َوَقــ

 

ــِمَعْت َزْيَنــــُب     ــْذ َســ  باإلنشــــاِدُمــ

 قاَمْت جَتـرُّ الَثـوَب وهـي َحْسـرى     

 

ــْبرا    ــُق َصـــــ ــا ال ُتطيـــــ  إىل َأخيهـــــ

 قالــــْت لــــه يــــا ليــــَت َأنَّ مــــوتي 

 

 أْعـــــَدَمين احليـــــاَة قبـــــَل الَفـــــْوِت 

 اليــــوَم ماَتــــْت ُأمِّــــَي الَزهــــَراءُ     

 

ــاُء َوماتــــــــت   اأُلْخــــــــَوُة واألبنــــــ

ــاَل هلـــــا َوشـــــأُنه الِكْتمـــــانُ      قـــ

 

ــْذهِبنَّ   ــيطاُنال ُيــــ ــِك الشــــ  ِحْلَمــــ

 مْل يـــُك بـــاجَلزوعِ   َوهـــَو الـــذي   

 

ــدِّموعِ    ــاه بالــــــ ــْت عينــــــ  تَرقَرقــــــ
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ــَوْت َمْغشــــــ  ــاثــــــم هــــ  يًَّة عليهــــ

 

ــْبُرُه إليهـــــــا     ــاَم َجـــــــلَّ َصـــــ  فقـــــ

 عــــــْن َنْفِســــــه ِبَنْفِســــــه َعزَّاهــــــا 

 

 وَبالرِّضـــا والصـــرِب َقـــْد َأْوصـــاها    

 
 فصٌل 

  نـعلى احلسي يف جميء اجليوش والتضييق

ــْربِ   ــوُش آِل َحـــ ــْت جيـــ  َوَأْقَبَلـــ

 

ــبِ     ــلُّ َرْح ــْد ضــاَق ُك ــْم ق ــى به  َحت

 جــــاَءْت لــــه خبيِلهــــا والرَّْجــــلِ    

 

ــَذْحلِ   ــه بـــــــــ ــا َتْطُلُبـــــــــ  كأنَّهـــــــــ

 عشــُروَن ألــَف فــارٍس بــل زاُدْوا  

 

ــو   َن مـــــا َلهـــــْم ِعـــــدادُ  َوالرَّاجلـــ

ــُبال    ــنِي الُسـ ــى احلسـ ــيِّقوا علـ  فضـ

 

 عـــــــــوه َســـــــــهَلها َواجَلـــــــــَبالَنَوَم 

 وا ثيــــــاَبهْم للحــــــْربِ َوَشــــــمُِّر 

 

 واستســـهُلوا لـــذاَك ُكـــلُّ َصـــْعبِ    

 أَلْن حـــْرٌب أثاَرْتهـــا بنـــو حـــْرٍب 

 

ــ  ــَننْ  ُتْطِفـ ــا والسُّـ ــقِّ ِفْيهـ ــوَر احلـ  َئ نـ

 َوَتْظهـــــــَر الفســـــــاَد يف الـــــــبالِد 

 

 وَتْنُشـــــَر اجلـــــْوَر علـــــى الِعبـــــادِ    

ــرا   ــْي ُمْنكـ ــًا َوُتْحِيـ ــُت معُروفـ  ُتِميـ

 

 لــــــديِن طــــــه َأثــــــرا  َومْل َتــــــَدْع  

 َوالنـــــاُس ُطـــــرًَّا هَمـــــٌج ُرعـــــاُع 

 

ــاعُ    ــاعٍق أتبـــــ ــلِّ نـــــ ــْم ِلكـــــ  َوهـــــ

 مـــا َبِرُحـــوا َيْسَتْســـِمُنْوَن ذا َوَرمْ   

 

 َجهـــاًل وَيْنُفُخـــوَن يف غـــرِي َضـــَرمْ    

 قــــــاَدهُم شــــــيطاُنهْم فانقــــــاُدوا 

 

 واتبعـــــــوا أهـــــــواَءهْم فحـــــــاُدوا 

 ولـــيَس ُيْجـــدي َنَظـــُر اأَلبصـــارِ    

 

 بصـــــــائُر الُنظَّـــــــارِ   إْن َعِميـــــــتْ  

 َوُمـْذ َبـدا مــن َأْمـِرهْم مــا قـْد َبــدا     

 

ــدا   ــًا َوِعــ ــبِط َحْربــ  وَأْظهــــروا للســ

 َوهـــــَو عليـــــه أفضـــــُل الســـــالم  

 

ــامِ   ــى أيتــــ ــن ُأمٍّ علــــ ــَفُق مــــ  أْشــــ
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ــحِ   ــْم والنُّْصـ ــالَوْعِظ هلـ ــرََّح بـ  َصـ

 

 ِلَيْســـِلُكْوا ُطـــْرَق اْلُهـــدى والـــنُّْجِح 

ــو َأْبَصــروا    ــَوْلُيْبِصــروا ل  ةاْلَمَحجِّ

 

ــ      ةواضـــــحًة حتـــــى َتـــــُتمَّ احُلجَّـــ

 قـــــاَم َأمـــــاَمهْم َونـــــادى ُمْعِلنـــــا  

 

 َأْنُشــُدُكْم هــْل تعرفــوني َمــْن أنــا؟     

ــَبا   ــا َحَسـ ــُر الربايـ ــم َخْيـ ــالوا نعـ  قـ

 

ــا   ــًا َوَأبــــ ــدًَّا َوُأمَّــــ ــْم َجــــ  َوخرُيهــــ

ــه   ــطفى َوَرهُطـــ ــنيب املصـــ  آُل الـــ

 

ــْبُطه    ــه َوِســـــــ ــَت ِرحياَنُتـــــــ  َوَأْنـــــــ

ــِذه   ــوِلوهــــــ ــُة الرَُّســــــ  عمامــــــ

 

 َوشــــــــأُنها مْل يــــــــُك بــــــــاجملهوِل 

 َوقـــد َتَقلَّـــْدَت بســـيِف املصـــطفى 

 

ــا      ــه َخفـ ــا فيـ ــَر مـ ــذا األمـ ــُم هـ  َنْعَلـ

 قـــــال مبـــــاذا َتْســـــَتِحلُّوَن َدِمـــــي 

 

ــي   ــا ُحَرمــــ ــوَن يف الربايــــ  وَتْهِتُكــــ

ــوَثرِ    ــُك َحــوِض الَك ــدي ماِل  َووال

 

 يــــذوُد قومــــًا عنــــه يــــوَم امَلْحَشــــِر 

 ميينــــــــه ِلــــــــواُء اْلَحْمــــــــدِ  ويف  

 

 َرفَّ علـــى َأهـــِل اهلـــدى والرُّشـــِد 

 قـــــالوا َعِلْمنـــــا ذاَك ُكلَّـــــه ومـــــا 

 

 حنـــــُن بتاِرِكْيـــــَك َفْلـــــَتْقِض َظمـــــا 

ــاءُ    ــَرى الِنسـ ــا َجـ ــْيَن مـ ــْذ َوَعـ  َوُمـ

 

 عــــــــــال َعــــــــــِويُلُهنَّ والُبكــــــــــاُء 

 َفــــَأَمَر الِســــْبُط بتســــكيِت النِّســــا 

 

ــا    ــْزُن فيهـ ــرَّ احُلـ ــىوِإْن َأَضـ  واأَلسـ

ــُت َأدِري واللبيــــُب َأْدَرى    َولســ

 

 ألْمــــــــِرهنَّ بالســــــــكُوِت ِســــــــرِّا 

 إاّل احِلـــذاَر ِمـــْن َشـــماَتِة الِعـــدى 

 

ــدى    ــزِّ امُلــ ــْن َحــ ــُع ِمــ ــا َأْوَجــ  َفإنَّهــ

 
 فصٌل 

ــيَّمِ  ــوُم إىل اْلُمَخـــــ ــَل القـــــ  وأقبـــــ

 

 والنـــــاُر يف اخلنـــــدِق ذاُت َضـــــَرِم 

 َفصـــاَح ِشـــْمٌر َقـــْد َتَعجَّْلـــُتْم ِبهـــا     

 

 َوهـــــَو ِبهــــــا َأَحـــــقُّ لــــــو َتَنبَّهــــــا   
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 نــــــادى احلســــــنُي راِفعــــــا ِنــــــداه

 

ــاه     ــا َمْعنــــ ــاَل مــــ ــاَطَبهْم وقــــ  خــــ

 يا أيهـا النـاُس اْسـَمعوا ال َتْعَجلـوا     

 

 َوبعــــد ذاَك مــــا تشــــاؤوَن اْفَعُلــــوا 

ــا    ــْن َأنـ ــي َمـ ــبوني واْنُظروِنـ  َأال اْنِسـ

 

ــا   ــُكْم يف َأْمِرنــــ ــوا َأْنُفَســــ  َوراِجعــــ

ــْم    ــْل َلُك ــْرَميت  َفه ــُك ُح ــُلُح هْت  َيْص

 

ــُل ُأْســـَرتي   ــْم َقْتلـــي َوَقْتـ  َوهـــْل َلُكـ

 َة الـــــــــــنيبِّأمْل َأُكـــــــــــْن َبِقيِّـــــــــــ 

 

ــيِّ    ــى َعِلــ ــيِّ املرتضــ ــَن الوصــ  واْبــ

 محـــــزُة عمـــــي َأَســـــُد الـــــرِّمحِن 

 

 َوجعفـــــــُر الطيـــــــاُر يف اجِلنـــــــانِ   

 َأمــــا َســــِمْعُتْم قــــوَل َجــــدِّي فينــــا 

 

ــُتُم   ــَتْعِلموا ِإْن ُرْمــــ  اليقينــــــاواْســــ

 (2)واْبَن َسـْعدِ  (9)َسلوا اْبَن عبِد اهلل 

 

ــدِّيْ    ــْن َجـ ــِمعا ِمـ ــا َسـ ــَمُعوا مـ  ِلَتْسـ

ــي     ــن قتلــ ــاجٌز عــ ــذا حــ ــا ِبهــ  َأمــ

 

ــِك ِعْرضــي وانتهــاِب َرْحلــي      َوهْت

 َن ِبــــــَأنَّ ُأمِّــــــي وهــــــل تشــــــّكو  

 

 فاطمــــــٌة بنــــــُت الــــــنيب اأُلمِّــــــيْ  

ــدُ   ــريي َأَحـ ــا يف األرِض غـ  واهلل مـ

 

ــه    ــْن ُأمُّـــ ــدُ َمـــ ــيبٍّ ُيوَجـــ ــُت نـــ  ِبْنـــ

ــمُ    ــاٍل َلُكــــــــ ــُوَنِني مبــــــــ  أتطلبــــــــ

 

ــنُكمُ   ــٍل مــــ ــاٍص أو قتيــــ  أو بِقصــــ

ــا اْبـــَن أْبَجـــرِ    َوَأْنـــَت يـــا قـــيُس ويـ

 

ــِريْ    ــوَن َمْحَضــ ــُتْم تطلبــ ــا َكَتْبــ  َأَمــ

 فقـــــاَل قـــــيُس الظـــــاِلُم اجلهـــــوُل 

 

ــولُ     ــا تقــ ــنُي مــ ــا حســ ــْدِر يــ  مل َنــ

 علــى ُحْكــِم بــين العــمِّ اْنــِزلِ  لكــن 

 

 ِزِلَتِجـــْد ِمـــَن اإلحســـاِن َخْيـــَر َمنـــ  

ــدي   ــي َيـــ ــاَل ال واهلل ال ُأْعطـــ  فقـــ

 

ــدِ   ــَل اأَلْعُبــــــ ــرُّ ِمْثــــــ  ُذاًل وال ُأِقــــــ

ــالِ    ــى الِقتـــ ــْوُم علـــ ــمََّم اْلَقـــ  َفَصـــ

 

 واقبلـــــــوا َزْحفـــــــًا إىل النِّـــــــزالِ   

                                               

  .±ابن َعْبِد اهلل: جابر ِبن عبد اهلِل األْنصاريِّ  (9)
  .±ابن َسْعد: َسْهُل ْبُن َسْعٍد الَساِعِديِّ  (2)
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 فصٌل 

ــْومِ   ــْر ِلْلَقـــ ــاِس ِســـ ــال ِللعبـــ  فقـــ

 

ــِرْفهم  ــومِ  َواْصــ ــذا اليــ ــاَض هــ  َبَيــ

ــا   ــِليْ َلَعلَّنـــــــــ ــا ُنَصـــــــــ  ِلَرِبنـــــــــ

 

ــلِ   ــِة ذاِت الَفْضــــ ــِذه الليلــــ  يف هــــ

ــْعدٍ     ــُن َسـ ــَف اْبـ ــْد َتوقَّـ  ُعَمـــُر َوَقـ

 

ــرُ    ــه ال َيْظهـــ ــْن َأمثاِلـــ ــرُي ِمـــ  واخلـــ

 لكــنَّ َبْعـــَض القـــوِم مـــن أتباِعـــه  

 

ــه     ــالَم يف امتناِعـــ ــه املـــ ــدى لـــ  أْبـــ

 قــــــاَل َلــــــَو انَّ َغْيــــــَرهمْْ إَلْينــــــا  

 

 جــــاؤوا وَراُمــــوا ذاَك مــــا َأَبْينــــا    

 كيف َوهْم َأَجلُّ ساداِت الَعـَربْ  

 

 َوهـــــْم ُســـــاللُة الـــــنيب امُلْنَتَجـــــْب 

 فقــــاَل ذِلــــَك الظلــــوُم امُلْعتــــدي  

 

ــدِ     ــُتهْم إىل َغــــ ــد َأجَّْلــــ ــَي قــــ  ِإنِّــــ

ــد َدعــا أصــحاَبه     ــياًل ق  والســبُط ل

 

ــه   ــيهُم ِخطاَبــــــــ ــًا إلــــــــ  ُمَوجِّهــــــــ

ــاءِ     ــِد والثنـــ ــَد احلمـــ ــاَل َبْعـــ  فقـــ

 

 اآلالِءوالشـــــــــكِر للمـــــــــنِعِم ذي  

 إنِّــــــي ال َأْعَلــــــُم فيمــــــا َأْعَلــــــُم 

 

ــنُكمُ    ــْحبًا مـ ــَلَح َصـ ــى وال أْصـ  أْوفـ

 َولســُت َأدري َأهــَل بيــٍت َأْفَضــال 

 

ــال    ــَدًة َوأْوصـ ــييت َنْجـ ــِل بـ ــْن َأهـ  ِمـ

ــرا    ــًا َخْيــــ ــزاُكُم اهلل مجيعــــ  جــــ

 

ــْيرا    ــُتْم َضـــ ــا َحِيْيـــ ــُتْم مـــ  َوال رأيـــ

 أال وإنِّـــــي قـــــد َأِذْنـــــُت َلُكـــــمُ    

 

ــانطِلقوا  ــيُكمُ   فــ ــي علــ ــَد لــ  ال َعهــ

 والليـــــُل قـــــد َأَجـــــنَُّكْم َوَأْقـــــَبال 

 

 فاتَّخـــــــــذوه ِللنَّجـــــــــاِة َجَمـــــــــال 

 والقـــوُم ال َيْبُغـــوَن غـــريي أَحـــدا 

 

 فــــارحِتلوا ِلَتْســــَلُموا مــــن الــــرَّدى 

ــه   ــاُس يف مقاِلـــــ ــَدأ العبِّـــــ  فاْبَتـــــ

 

 وقـد جــرى الصَّـْحُب علــى ِمْنواِلــه   

 قــــالوا مجيعــــًا: وملــــاذا َنْفعــــلُ    

 

ــَت ُتْقَتــــــلُ      َنَظــــــلُّ َأحيــــــاًء َوَأْنــــ

 فــــــــال أرانــــــــا اهلل ذاَك َأَبــــــــدا 

 

ــدا      ــْرنا ِفـ ــْد ِصـ ــَك قـ ــا لـ ــَت َأنَّـ  َوليـ
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ــِل:   ــين عقيـــ ــًا بـــ ــاَل ُمخاِطبـــ  قـــ

 

ــْن قتيــــــلِ   ــِلُم ِمــــ ــُبُكُم ُمْســــ  َحْســــ

 َوعنـــــــَد ذا تكّلمـــــــوا مجيعـــــــا 

 

ــا   ــْن َعـــْزِمهْم ُرجوعـ ــْد َأَبـــوا عـ  َوَقـ

ــاِرقوه   ــموا أْن ال ُيفــــــــ  َوأقَســــــــ

 

ــًا وبــــــــاأَلْنُفِس أْن َيُقــــــــوه   يوَمــــــ

ــُبحُ    فــالعيُش مــن بعــِد احلســنِي َيْق

 

 َتْصـــــُلُح وَبعـــــَده احليـــــاُة ليســـــت 

ــُن عوَســجَ       ْةثــم تالهــْم ُمْســِلُم ْب

 

 قــــاَل مقــــااًل صــــاِدقًا مــــا أْبهَجــــه 

 حنـــــُن ُنَخلِّيـــــَك كـــــذا َونســـــري 

 

 َوَقـــْد أحـــاَط فيـــَك أهـــُل الغـــدرِ     

 مـــــا العـــــذُر عنـــــد اهلل يف أداءِ    

 

ــياءِ    ــُب األشــ ــَو َأْوَجــ ــَك َوهــ  َحقِّــ

ــولِ    ــَة الرســـــ ــنَّ غيبـــــ  ألْحَفَظـــــ

 

 بـــــــالنفِس والكـــــــثرِي والقليـــــــلِ   

 لـــو مل يكـــْن معـــي ســـالٌح أبـــدا 

 

ــَذ  ــدا فَقــ ــى َيْنَفــ ــخِر حتــ  ُتهْم بالصــ

ــلُ     ــْي ُأْقَتــ ــَو انِّــ ــرًَّة َلــ ــبعنَي مــ  ســ

 

ــارٍ   ــا بنــــ ــَرُق ِمْثَلهــــ ــَعُل ُأْحــــ  ُتْشــــ

 ثـــــــم ُأذرِّى َبْعـــــــُد يف اهلـــــــواِء 

 

ــي     ــري وال والئ ــْن َنْص ــُت ع ــا ِمْل  م

 فكيــــَف وهــــي قتلــــٌة وبعــــدها     

 

 كرامـــــــــٌة خاِلُقهــــــــــا َأَعــــــــــدَّها  

ــلمٍ    ــد مســــ ــاَم بعــــ ــُر َوقــــ  ُزَهْيــــ

 

 َوُكلُّهــــــْم ُيْؤَمـــــــُل فيــــــه اخلـــــــريُ   

ــاً    ــُت ألفــ ــو ُقِتلــ ــاَل: وِدْدُت لــ  قــ

 

ــا   ــذاَك احَلْتفــــــ ــدفُع اهلل بــــــ  َويــــــ

ــرارِ   ــَك األبــ ــْن فتياِنــ ــَك وَعــ  عنــ

 

 والعــــــزِّ والَفَخــــــارِ  ذوي اإلبــــــا 

ــحاِبه   ــْن أصــ ــاقوَن مــ ــَم البــ  تكلَّــ

 

ــه   ــاَد يف جواِبـــ ــْد أجـــ  َوالُكـــــلُّ قـــ

 قـــالوا لـــه: َأْنُفُســـنا لـــَك الِفـــدا      

 

 نقيــَك بــاألرواِح ِمــْن بــأِس الِعــدى 

ــا    ــْد َوفَّْينـــــ ــا َفَلَقـــــ ــإْن ُقِتلنـــــ  فـــــ

 

ــا    ــا َعَلْينـــ ــَك مـــ ــْينا َلـــ ــْد َقَضـــ  وقـــ
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 فصٌل 

 بن بشر احلضرمي  فيما جرى حملمد

ــرُ   ــِرمي اخلَبــ ــى ِلْلَحْضــ ــْد أَتــ  وَقــ

 

ــُرْوا   ــْد َأَســ ــِه قــ ــاِدي اِلْبِنــ  َأنَّ األعــ

ــي    ــْبُته وَنفســـ ــِد اْحَتَســـ ــاَل َقـــ  قـــ

 

ــيْ    ــلُّ َرْمِســـ ــْي ِإْذ َأُحـــ ــَد ِإهِلـــ  عنـــ

ــائي     ــده بقـ ــوى بعـ ــُت أهـ ــا كنـ  مـ

 

 وهـــــو أســـــرٌي يف َيـــــِد األعـــــداءِ    

ــْبُط اهلــدى بالرَّمحــ     ــه ِس ــا َل  ْةدع

 

ــا   ــه ملـــــ ــه َأهمَّـــــ ــَر ابِنـــــ  رأى أْمـــــ

 قـــاَل لــــه: ِمـــْن بــــيعيت يف ِحــــلِّ   

 

ــْر وال ُتِقـــ   ــت َفِسـ ــي أنـ ــْن َأجلـ  ْم ِمـ

ــه     ــْن هالِك ــَك ِم ــْب جنــاَة ابِن  َواطل

 

 واعَمـــْل مبـــا ُيجـــديَك يف ِفكاِكـــه    

 قـــــاَل الســـــباُع أَكَلـــــتين َحيِّـــــا    

 

 إْن ُرْمــــُت عنــــَك َمْوِضــــعًا َقِصــــيا 

 فــــانظْر َرَعـــــاَك اهلل مـــــا أْوفـــــاه  

 

 ومـــــــــا َأبـــــــــرَّه وَمـــــــــا أتقـــــــــاه 

ــانُ   ــيُكِن اإلميــــــ ــذا َفلــــــ  وهكــــــ

 

 واحلـــــــُب والوفـــــــاُء والعرفـــــــاُن 

ــُولُ   ــْذُره َمْقبـــ ــذْر َوُعـــ ــْم يعتـــ  َلـــ

 

ــلُ   ــى وَرْزؤه جليــــــ ــا اْنَثنــــــ  ومــــــ

ــارم الصــقيلِ     ــاَء الص ــى مض  َمَض

 

 يف طاَعــــــــِة املهــــــــيمِن اجلليــــــــِل 

ــا     ــرٌي َأْعَرضـ ــو أسـ ــه وهـ ــْن ابنـ  عـ

 

ــَر إىل م  ــوََّض األمـ ــوفـ ــاِك لـ  الَفضـ

 امِلْحَنــــْة َلــــْم يفــــتْت قــــُط بتلــــك 

 

ــ   والِولــــد  ــُوِف ِفْتَنــ  ةلــــأَلِب الَعطــ

ــه     ــل حالــ ــي مِلْثــ ــأْن نْرثــ ــٌق بــ  حــ

 

 َوَحـــــق أْن َنبكـــــي علـــــى أمثاِلـــــه 
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 فصٌل 

 ما جرى ليلة عاشوراء  يف بعض

 والســبُط والَصــْحُب ُأولــو الوفــاِء

 

 بــــــاُتوا ِبتلــــــَك الليلــــــِة اللَّــــــيالءِ  

ــْم َدِوي    ــلِ هلــــ ــَدِويُّ النَّْحــــ  َكــــ

 

 هلل َأْو ُمَصــــــــلِّي ِمــــــــْن ذاكــــــــرٍ  

ــَودِّعِ   ــٍع ُمـــ ــٍد خاشـــ  صـــــالَة َعْبـــ

 

ــو  ــْدُعْوُه باخلُضــــ ــرُِّعَيــــ  ِع والتضــــ

 أْحَيـــوا مجيـــَع الليـــِل بالعبـــاَدة    

 

ــهادة    ــعادَة الشـــــ ــَأْدَرُكوا ســـــ  َفـــــ

 ةوَأْصَبحوا ِمْثَل الليـُوِث الضـاِري   

 

 ةقد َأْرَخُصـوا النفـوَس َوْهـَي غاليـ     

ــا َوَحــــال   ــُم املنايــ ــْم طعــ ــذَّ َلهــ  َلــ

 

 يف طاعــــِة الــــرمحِن َجــــلَّ َوَعــــال  

 طــــــاَب وَراَق َلهــــــُم املمــــــاتُ    

 

 واملــــوُت يف نصــــِر اهلــــدى حيــــاُة 

 ثاِبـــِت فاســـتقبلوا املـــوَت هتـــأٍش 

 

ــتِ    ــاِة ماِقـــ ــهٍم للحيـــ ــْزِم شـــ  وَعـــ

 
  فصٌل

  يف كالا لُبرير 

 قــــاَل ُبَرْيــــٌر الْبــــِن عبــــِد َربِّـــــه    

 

ــا رأى   ــه ملَّـــــــــ ــه ِبَعْتِبـــــــــ  تأِنْيَبـــــــــ

ــين     ــًا أنِّـ ــوُم مجيعـ ــَم القـ ــْد علـ  قـ

 

ــو     ــِل ُطـ ــُت للباطـ ــا ِمْلـ ــينمـ  َل َزمـ

ــارا   ــُل ذا استبشـــــ ــا أفعـــــ  وإمنـــــ

 

 مبــــــا إليــــــه أمُرنــــــا قــــــْد صــــــارا 

 َض احلربـــاأْن خُنـــو مـــا هـــو إالّ  

 

ــْربا    ــيوِف ضـ ــًا والسـ ــمِر طعنـ  بالسُّـ

 وبعــــــدها ال َنَصــــــٌب وال َعَنــــــا 

 

ــْوَر َوحنظـــــى   ــامُلنىُنعـــــانُق احُلـــ  بـــ
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 فصٌل 

 عبئة اجليوش يوا عاشوراءيف ت

 ةُط فـــأعطى الرايـــوأصـــبَح الســـب

 

ــ    ــِر اهلدايـــــــ ــه قمـــــــ  ةإىل أخيـــــــ

ــي    ــِر امُلواســ ــامي الناصــ  إىل احملــ

 

ــاسِ    ــِد العبِّــــــ ــابِر اجملاهــــــ  الصــــــ

ــاِرسٍ    ــْن فـ ــْحُبه مـ ــِل َوَصـ  َوراِجـ

 

 َن واثنــــاِن بنقــــِل الناقــــلْ  ســــبعو 

ــَر َصــــفِّ   ــْرِب َخْيــ  َصــــفَّهُم للحــ

 

ــلُّ  ــرٍد وكـــــ ــألفِ  فـــــ ــنهُم بـــــ  مـــــ

ــُن القــــنيِ     ــلَّ يف امليمنــــِة اْبــ  َوَحــ

 

ــُر احلســـــــنيِ    ويف اليســـــــاِر ناِصـــــ

ــِديْ    ــُب اأَلَس ــْدُب حبي ــُل النَّ  البط

 

 ذو العلـــــِم والِعرفـــــاِن والتهجُّـــــِد 

 واســتقبلوا القــوَم بوجــه واحــدِ    

 

 واحرتســوا مــن هَجمــاِت الكائــدِ    

 وأقبــــــــَل العــــــــُدوُّ بــــــــاجلنودِ   

 

ــاَء   ــدِ وجـــــــ ــدَِّة والعديـــــــ  بالُعـــــــ

 أعطــــى ُدريــــدًا رايــــة الضِّــــاللِ  

 

ــوالي     ــْن ُيــ ــِد َوَمــ ــُد العبــ ــْت َيــ  َتبَّــ

 على َمْن يف الـيمنِي َأمَّـَرهْ   (9)َعْمرًا 

 

ــه يف امَلْيســــر     ــْد أَحلَّــ ــمُر قــ  ْةوالشــ

ـــ    ْةوعـــروَة البــــاغي علــــى اخَليِّالـ

 

ــْبثًا الطــــاغي علــــى الرَّجِّاَلــــ    ْةَوِشــ

 َصــمَّموا َوُكلُُّهــْم علــى الضــاللِ   

 

 اهلدى وُأبِكمـوا  ُصمُّوا َعُموا على 

 راُمْوا عظـيَم اخلـزِي يف الـداَرينِ    

 

 فـــــــــأدركوه ِبـــــــــَدِم احُلســـــــــنيِ   

 ْةفيــــا هلــــا صــــفَقَة ُغــــْبٍن فــــاجر 

 

 ْةَقــْد َخِســُروا الــدنيا بهــا واآلِخـــرَ     

 نـــالوا بهـــا مـــن ربِّهـــم مـــا نـــالوا  

 

ــالُ   ــٌة َنكــــ ــذاٌب لعنــــ ــْزٌي َعــــ  ِخــــ

ــوا إليــــــه َبوالســــــبُط ملــــــا أق    لــــ

 

 دعـــــــا اإللـــــــه رافعـــــــًا َيَدْيـــــــهِ    

                                               

 .ين عمرو بن احلجاج الزَّبيدي لعنه اهلل( يع9)
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 مبـــــا َرواه الشـــــيُخ يف اإلرشـــــاِد

 

ــامُلرادِ     ــْوِز بـــــ ــِه لْلَفـــــ ــاْدُع بـــــ  فـــــ

 
 فائدة 

 تتعلق بهذا الدعاء

ــاتُ  ــدُّعا الثِّقـ ــذا الـ ــد َروى هـ  لقـ

 

 والَفَقـــــــراُت منـــــــه شـــــــاهداتُ   

ــدْ    ــٌل ُمْعَتَمــ ــْتِن دليــ ــاحُة امَلــ  فصــ

 

ــن أْمـــِر      ــَك عـ ــا َأْغَنْتـ  السَّـــَنْدَوُرمبـ

ــر     ــٌة َوِخْبــــ ــه معرفــــ ــن لــــ  ةَومــــ

 

ــرَ     ــَك الَقْط ــْن ذا البحــِر تل ــُم ِم  ةيعل

ــَفــــــ   هاْدُع بــــــه ُمحاِذيــــــًا ِلَرأســــ

 

ــرَّفٍ   ــائِر ُمَشــــــ ــه يف حــــــ  ِبَرْمِســــــ

 ففيـــــه ســـــر  الســـــتجابِة الـــــُدعا 

 

ــه َمْنَزعــا     ــَطْعَت عن ــِرْم مــا اْس  فــال َت

 َوقــــد مسعــــُت ذاك ِممَّــــْن َأِثــــُق 

 

ــه    ــْن بقوِلـــــ ــه َوَمـــــ ــدُِّقبـــــ  ُأَصـــــ

 
 فصٌل 

 الكوفة وإمتاا احلجة عليهم يف وعظ أهل

 مضــــــى ُبَرْيــــــٌر َســــــيُِّد الُقــــــرِّاِء

 

 ِلـــــَوْعِظ أهـــــِل البغـــــِي والعـــــداءِ  

ــتِمعوا    َأْســـَمَعهْم وعظـــًا فلـــم يسـ

 

ــوا     ــَن الـــذِّْكرى َفَلـــْم َيْنَتِفُعـ  وأحسـ

 ثــم مضــى إلــيهم ســبُط اهلــدى     

 

 ألن يكــــــوَن هاديــــــًا ومرشـــــــدا   

ــتوا  فاْسَتْنَصـــَت  ــه َفَأْنَصـ ــوَم لـ  القـ

 

ــه ِإْذ َســــَكُتوا     ــوا كالَمــ  وقــــد َوَعــ

 ُرْشــــِدهْم عميــــاءُ   لكــــنَّ عــــني  

 

ــاءُ    ــْم أحيـــ ــوتى َوهـــ ــوُبهْم مـــ  قلـــ

ــيح    ــاِل والنصــــ ــالَغ يف املقــــ  ةبــــ

 

 ةوجــــــاَءهْم بــــــاحُلَجِج الصــــــرحي 
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ــا   ــذكريًا مبــ ــادًا وَتــ ــًا وإرشــ  لومــ

 

 علـــيهُم مـــن واجـــٍب َقـــْد ُحِتمـــا     

 ِخطاِبـــــهوكـــــاَن ممـــــا قـــــاَل يف    

 

 ويف َمالِمــــــــــــــه ويف عتاِبــــــــــــــه  

 إنَُّكــــــــــُم َســــــــــَلْلُتُم علينــــــــــا   

 

ــا    ــُره إلينــــــ ــا َوَأْمــــــ ــْيفًا لنــــــ  َســــــ

 ُتْم َحْربـــــــاألوليـــــــاِئُكْم غـــــــدو 

 

ــَدْوُتْم لِعــــــداكم أْلبــــــا    كمــــــا غــــ

ــدل    ــرِي عـ ــن غـ ــ  مـ ــيكم أفَشـ  هوفـ

 

ــَدْوه    ــيهُم أبـــــــ ــاٍء فـــــــ  َوال رجـــــــ

ــ      ةَوقـــــْد َأَبـــــْت نفوُســـــنا األِبيَّـــ

 

ــْؤِثَر   ــى املنأن ُنــــ ــُذَل علــــ ــالــــ  ةيِّــــ

ــاِم  ــِة اللئـــــ  أو َنْرَتضـــــــْي ِبطاَعـــــ

 

ــرامِ    ــارِع الكـــ ــى َمصـــ ــًا علـــ  يومـــ

ــرتي   ــٌف بُأســــ ــي زاحــــ  َأاّل وِإنِّــــ

 

 وقلَّـــــت ُعـــــدِّتي َوِإْن ُهـــــم قلُّـــــوا 

ــو  ــحى ال تلبُثــ ــَدها وال ُضــ  َن َبْعــ

 

 حتــــى َتــــُدْوَر بكــــُم َدْوَر الرَّحــــى 

ــَأْجِمُعوا َأْمـــــــَرُكُم إلـــــــيُكمُ     َفـــــ

 

 ذا ُغمَّــــــــًة علــــــــيُكُموال يُكــــــــْن  

ــرَّْحمنِ    ــى الــ ــُت علــ ــي توكلــ  إنِّــ

 

 يف بـــــاِطِن الِســــــرِّ ويف اإِلْعــــــالنِ  

 
  فصٌل

 يف ابتداء احلرب

ــْربِ  وا ــاحلرِب آُل حــ ــدأْت بــ  بتــ

 

ــالرَّبِّ    ــنهُم بــــ ــرًا مــــ ــًا وُكْفــــ  َبْغيــــ

 فرَمــى تقــدم الــرجُس ابــُن َســْعدٍ  

 

ــهَمه امل    ــْيِن َســ ــَو ْاحُلَســ ــمَّحنــ  ماصــ

ــَهُدْوا    ــال اْش ــيْ  ق ــرِي َأنَِّن ــد األم  عن

 

 ْوِطِنأوُِّل َمـــــْن َرمـــــى ِبهـــــذا املـــــ 

 وأقبَلـــــْت ِمـــــْن َبْعـــــِدِه السِّـــــهاُم 

 

ــامُ    ــه الَغمـــ ــاَد بـــ ــالَقْطِر إْذ جـــ  َكـــ

 فقـــال للصَّـــْحِب حُســـنٌي قوُمـــوا  

 

 كــــاِئُن احملتـــــومُ للمــــْوِت فهــــو َال   

 



 املقبولة احلسينية 02
 

 لقــــْد دَعــــوُكْم للنِّــــزاِل فــــانزلوا 

 

ــذه ال  ــلُ  َوهـــ ــنهْم ُرُســـ ــهاُم مـــ  ســـ

 ةَفـــــاْقَتَتُلْوا ِمـــــَن النهـــــاِر ســـــاع 

 

ــا َجماعــ     ــْحِب به ــَن َالصَّ  ةقضــى ِم

 َجثوا َلهم على الرَُّكْب مْن بعدما 

 

ــُم الـــــدماَر والَعَطـــــبْ    َوأْوَردوهـــ

 احلــرُب علــى امــتســبُط مّلــا قَوال 

 

 ســـاٍق وَجـــلَّ أمُرهـــا واســـتفحال    

 ُخيِّــــــَر مــــــا َبــــــْيَن ِلقــــــاِء َربِّــــــِه 

 

ــدا     ــى الِعــ ــِره علــ ــهَونْصــ  يف َحْرِبــ

ــك أْن يلقــــاهُ     ــْن ذلــ  َفاْخَتــــاَر ِمــ

 

ــْيبَتُه ِدمــــــاهُ     ــَبْت َشــــ ــْد َخضَّــــ  قــــ

 ناصــِر َوَقــْد َدعــا َهــْل ِمــْن ُمغيــٍث 

 

 ينُصـــــُرنا علـــــى اْلَعـــــُدوِّ الغـــــادرِ  

ــالَ    ــَرِم الرِّسـ ــْن ُحـ ــٌد َعـ ــْل ذاِئـ  ْةَهـ

 

 ْةَيــــْدَفُع أهــــَل البغــــِي والضَّــــاللَ    

 
  فصٌل
  ر  يف سعادة احُل

 َوأقبـــــَل احُلـــــرُّ إىل اْبـــــِن َســـــْعِد

 

 لعلـــــــه ُيِســـــــرُّ مـــــــا ال ُيْبـــــــدي    

ــي فاعــلُ     ــْل ل ــَت ُق ــا أن ــه م ــاَل ل  ق

 

 هــــل أنــــَت اِلْبــــِن فــــاطٍم ُمقاِتــــُل 

ــسْ    ــيُل األْنُف ــًا ُتِس  قــال: َنعــْم حرب

 

ــه واألرُؤسْ    ــدي بــ ــُقُط األيــ  ُوَتْســ

ــمِّما   ــًا مصـــــ ــْذ رآه عازمـــــ  َوُمـــــ

 

 حماربـــــًا ُحجَّــــــَة جبَّـــــاِر الســــــما   

ــلِ     ــُل اإلْفَك ــراه ِمْث ــد ع  مضــى وق

 

 وصـــاَر عـــْن أصـــحاِبه يف َمْعـــِزلِ    

 صـحِبه يف أمـِره   (9)فاْرتاَب بعـضُ  

 

ــِره    ــرى يف ِفْكــ ــا جــ ــا درى مبــ  َومــ

ــذ    ــذا اّل ــا ه ــال م ــدا فق ــك َب  ي من

 

ــَك أَحــــدا   ــَجَع منــ ــْد أْشــ  َومْل أِجــ

                                               

 ( هو املهاجر بن أوس.9)
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 فقــــــال إنــــــي اليــــــوَم باخِليــــــاِر

 

ــارِ     ــنَي نــــ ــٍة وبــــ ــنَي َجنَّــــ ــا بــــ  مــــ

 أختــــاُر علــــى اْلِجنــــاِنولســــُت  

 

ــالنِّْيرانِ   ــُت بــــ ــيئًا وإْن ُأحِرقــــ  شــــ

ــدا     ــنِي قاص ــَو احلس ــى حن ــمِّ مض  ث

 

ــدا    ــًا ُمجاهـــــ ــتغفرًا ُمْعرِتفـــــ  ُمْســـــ

 ي قــد َجْعَجعــا قــاَل لــه أنــا اّلــذ    

 

ــا     ــْن أْن َتْرِجع ــدََّك ع ــْد َص ــْم وق  بُك

ــَم األوَبـــ    ــقِّ وِنعـ ــُت للحـ ــد ِإْبـ  ةقـ

 

ــ       ــُت مــْن ذنــيب فهــْل مــن توب  ةَوُتْب

ــوُب اهلل    ــْم يُتــــ ــه َنَعــــ ــاَل لــــ  قــــ

 

ــانِزْل أيِّهــــــــا األوِّاه   عليــــــــك فــــــ

 فقـــــاَل إنـــــي فـــــاِرٌس ُمقـــــاتال    

 

 أكـــوُن خـــريًا لـــك مـــين راِجــــال     

ــبُولِ    ــأبي الشـــ ــيهم كـــ ــدُّ فـــ  أُشـــ

 

ــزولِ   ــِر إىل النــــــ ــُر األمــــــ  وآخــــــ

ــالِ    ــاَم يف القتـــ ــَتْأَذَن اإلمـــ  واســـ

 

 (9)الِرْئبـــالِ  ةوصـــاَل فـــيهم صـــول   

ــدِّ الســــيِف     والِســــناِنأردى حبــ

 

ــْجعانِ   ــاِل والشُّـ ــًا مـــن األبطـ  مجعـ

 ثــــــم مضــــــى لربِّــــــه شــــــهيدا    

 

 عــــاَش ســــعيدًا َومَضــــى محيــــدا  

ــْينِ   ــواًل إىل احُلَســـ ــْيَل حممـــ  َوِشـــ

 

 ُمَعفَّـــــــــَر اجلـــــــــبنِي واَلخـــــــــدَّينِْ 

ــه   ــرتاَب َعْنـــ ــُح الـــ ــاَر ميســـ  فصـــ

 

ــه    ــٌف ِمْنــ ــه َوذاك َعْطــ ــن وجهــ  عــ

 َوهـــَو يقـــوُل َأْنـــُت ُحـــر  ِمْثَلمـــا     

 

ــُدما   ــا َقــ ــَك فيمــ ــَك قــــد مسَّْتــ  ُأمُّــ

 كـذا يف اأُلْخـرى   وَأْنَت يف الـدُّنيا  

 

ــ     ــْد َغِنمــ ــْز َفَقــ ــر  َفُفــ ــْراُحــ  تََ أَجــ

 

                                              

 ( الرئبال: األسد.9)
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  فصٌل

 يف شهادة ُبرْير 

ــْدُب اهُلمـــ  ــل النـ ــُدوأقبـ  اُم الزاهـ

 

ــدُ    ــيُّ العابــــــ ــرُّ التقــــــ ــٌر الَبــــــ  ُبَريــــــ

 َوهـــــَو َومــــــْن بـــــاَرَزه تَبــــــاهال   

 

ــاِتال َأْن َيج  ــقَّ القـــــ ــَل اهلل امُلِحـــــ  َعـــــ

ــ َفمكَّـــــــَن اهلل ُبرَ   ــ يـــــ  ْيرًا التِّقـــــ

 

 ِمْن َقْتِل ذاك الفاسِق الرْجِس الِشـقيْ  

ــلْ    ــى ُقِتــ ــاِتاًل حتــ ــَزْل ُمقــ  َومل َيــ

 

 ُبْشـــراه بالرِّْضـــواِن يف َخـــرِي السُّـــُبلْ    

 
 فصٌل 

  ليبُحباٍب الك نب بة َوهيف شهاد

 َوصاَل َوهُب ْبـُن ُحبـاِب الكلـيب   

 

ــْدبِ   ــٍر َنـــ ــْرغاٍم هَزْبـــ ــولَة َضـــ  صـــ

ــالدِ   ــداِل واجِلـــ ــَن يف اجِلـــ  َأْحَســـ

 

ــادِ   ــدِّفاِع واجِلهــــــ ــاَلَغ يف الــــــ  بــــــ

 قـــــال أُلمِّـــــه: َأهـــــْل َرِضـــــْيتِ    

 

ــِفْيتِ    ــد ُشـ ــداِء قـ ــن األعـ ــل مـ  وهـ

 قاَلــــْت َلــــه: مل َأْرَض عنــــَك إاّل 

 

ــْتال    ــنِي َقــ ــِر احلســ ــاملوِت يف َنْصــ  بــ

 قاَتــــــَل حتــــــى ُقِطَعــــــْت َيــــــداه 

 

ــاه     ــرى ِدمـ ــى الثـ ــَرْت علـ ــد َجـ  وقـ

ــْودا    ــْت زوجُتـــــــه َعُمـــــ  تناَوَلـــــ

 

 قالـــــت لـــــه هيهـــــاَت أْن أعـــــودا  

 قاِتــــْل ِفــــداٌء لــــَك ُأمِّــــي وأبــــي  

 

ــبنَي النُُّجـــــبِ   ــراِم الطيِّـــ  دوَن الكـــ

 قاَل هلا خاِمُس أصـحاِب الِكسـا   

 

ــا    ــي إىل النِّسـ ــِك اهلل ارِجعـ  يرمُحـ

 ُجــــــــِزيُتُم بَأْحَســــــــِن اجلــــــــزاِء 

 

ــْن   ــِوالءِ ِمـ ــادقي الـ ــٍت صـ ــِل بيـ  َأهـ

 َومل َيــــَزْل َوهــــٌب ُيــــديُم َحْرَبــــه 

 

ــه     ــي َنْحَبـ ــه نفسـ ــى َفَدْتـ ــى قضـ  حتـ
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ــبا   ــاِبرًا ُمْحَتِسـ ــهيدًا صـ ــى شـ  قضـ

 

ــِن احَلبـــــا     ــَن اهلل بَأْحَســـ  فـــــاَز ِمـــ

 
 فصٌل 

  بن عوسجة  لممس يف شهادة

 ةنفســي ِفــداُء مســلِم ْبــِن َعْوَســجَ 

 

 ْةَهْوِل اخُلطوِب امُلْزِعَج ما اْرتاَع ِمن 

 الكفـــــــاِحوبـــــــاَلَغ يف الِقتـــــــاِل  

 

ــفاحِ     ــى الصِّــ ــالنفِس علــ ــاَد بــ  وجــ

 هــــَوى إىل األرِض وفيــــه َرَمــــُق 

 

ــقُ    ــْعفًا َيْنِطـــ ــاُد َضـــ ــُث ال يكـــ  حبيـــ

 قــال لـــه السِّـــبُط مقـــااًل ُمْرَتضـــى  

 

ــَك اهلل ]   (9)[فَمِنننْه م م ننض قَ َنن  َيرَحُم

ــه    ــٌب منـ ــا َحِبْيـ ــَمُعَدنـ ــُث َيْسـ  َحْيـ

 

ــَك امَلْصــــَرعُ      ــزَّ ِمْنــ  قــــال َعَلــــيَّ َعــ

ــُم أنِّــ    ــْن أعل ــو مْل َأُك ــْرل  ي يف اأَلَث

 

 َأْحَبْبـــُت توصـــيين بكـــلِّ ذي َخَطـــْر 

ــه     ــيَك َأْن ُتِعْيَنــ ــذا ُأوصــ ــال ِبــ  قــ

 

ــهُ   ــْوَت ُدْوَنــــ ــى َتُمــــ ــاِتْلهُم حتــــ  قــــ

 قــــال بنفســــي أفتــــِدي ُحَســــينا    

 

ــا    ــداَة َعْينــــــــ ــَك الَغــــــــ  وُأْنِعَمنَّــــــــ

 َوَبْعــــَد أن َأوصــــى مبــــا اْقَتضــــاه 

 

 إمياُنـــــــــــــــــــه والُؤه َوفـــــــــــــــــــاهُ  

 َمضـــــى لَربِّـــــِه شـــــهيدًا صـــــاِبرا 

 

 وللحســــــنِي ْبــــــِن َعِلــــــيٍّ ناِصــــــرا 

 

                                              

  فَمِنْه م  لٌ صَدَقُوا مَا عَاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِمِضَ الْم ؤْمِنِنيَ رِجَا، ]23( إشاَرة إىل قوله يف سورة األحزاب: 9)
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  فصٌل

 ن ُقْرظة يف شهادة َعْمرو ب

ــُرو  ــْدُب اهلمــاُم َعْم ــتأَذَن النَّ  واْس

 

ــَو اأَلَســـــ  ــُروَصـــــاَل َوهـــ  ُد اهِلَزْبـــ

ــثرياً أ  ــنهُم َكــــ ــًا مــــ ــاَد َجْمعــــ  َبــــ

 

 وَشــــــبَّها علــــــى الِعــــــدا َســــــعريا 

ــاحِ    ــْيِض والرِّمـ ــفاَر الِبـ ــى ِشـ  القـ

 

ــَن بـــــاْلِجراحِ      حتـــــى لَقـــــْد ُأْثِخـــ

 فقـــــاَل للُحســـــنِي هـــــْل َوفَّيـــــُت 

 

ــيتُ     ــْل َقَضــ ــَك هــ ــيَّ َلــ ــا َعَلــ  ومــ

 قــــاَل لــــه َنَعــــْم َفُكــــْن َأمــــامي     

 

 يف اخُلْلــِد واْقــرا املصــطفى َســالمي  

ــى     ــادٌم علـ ــي قـ ــه َأنـ ــْرَأْعِلْمـ  اأَلَثـ

 

ــدنيا َمقـــاٌم َأْو َمَقـــرْ      ــا ِلـــَي يف الـ  مـ

 
  فصٌل

 يف شهادة َجْون

ــاِت َجـــونُ  ــنِي اْلَمْكُرمـ ــاُن َعـ  إْنسـ

 

ــَو علــى امَلعــُروِف ِنْعــَم الَعــونُ       وه

 خـــــاٌل خَبـــــِد اجملـــــِد مـــــا َأْبهـــــاه 

 

ــاه    ــا َريِّــ ــُك ومــ ــا امِلْســ ــاَب َفمــ  طــ

 َمـــوىل الَتقـــيِّ ُجْنـــدِب الِغفـــاري  

 

ــداه    ــٌد ِفــــ ــرارِ عَبــــ ــُر اأَلْحــــ  َأكَثــــ

ــ      ا وافــــى قــــاَل َلــــه احُلَســــنُي مّلــ

 

ــْر ُمعــــــــافْى   إنِّــــــــَك يف إذٍن َفِســــــ

 ةال َتْبَتـــــِل ِمـــــْن َأْجِلنـــــا بداهيـــــ 

 

 ةفإمنــــــــــــا َتِبْعَتنــــــــــــا للعافيــــــــــــ 

ــَرحُ    فقــــــاَل ال واهلل َلْســــــُت أبــــ

 

ــًا  ــراِق يومــــ ــَنُح وال إىل الِفــــ  َأْجــــ

ــاِئُكمْ    حتـــى َدمـــي ُيْخَلـــُط يف ِدمـ

 

 الــــــَدهِر بــــــابتالِئُكْم وَأْبَتلــــــي يف 

 َأيف الرِّخـــــــاِء والَنعـــــــيِم َأْتَبـــــــُع 

 

 ويف الـــــــَبال َأْخـــــــِذُلُكْم وَأْقَطـــــــُع 
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 ِرْيِحــــــَي َنــــــْتٌن َحَســــــِبْي َلئــــــيُم

 

ــيمُ   ــوٌد َبهــــ ــوُن ِمــــــين َأســــ  والّلــــ

ــبِ   ــيَّ َيِطـــ ــْلَت َعَلـــ ــِإن َتَفضَّـــ  فـــ

 

ــيب    ــا َحَسـ ــو يف الَبرايـ ــي وَيعُلـ  ِرحيـ

 َتْســــَودَُّيبـــَيضُّ مــــين الَوجــــه اْذ   

 

 ُوُجـــــْوُه َقـــــْوٍم َكَفـــــروا واْرَتـــــدُّوا 

 
  فصٌل

 يف شهادة حنظلة الشامي 

ــنِي َحْنَظلــ    ــَو احُلَس ــى َنح ــْد َأت  ةَوق

 

 ةَيقيــــه ِمــــْن َنْخــــِز السِّــــهاِم امُلقِبَلــــ 

ــُيو   ــْن ِسـ ــاحِ وِمـ ــوِم والِرمـ  ِف الَقـ

 

ــاحِ   ــه الَوضِّــــــ ــِره َوَوْجهــــــ  ِبَنحــــــ

ــُروحُ   ــْبِط أال َنــــــ ــاَل للسِّــــــ  فقــــــ

 

ــَتر   ــوَم وَنْســــــــ ــا اليــــــــ  يُحلربِّنــــــــ

ــى   ــيٍم َيْبَقــــ ــه ُرْح ِلَنعــــ ــال َلــــ  َقــــ

 

 وَمنـــــِزٍل َمـــــْن َحلَّـــــُه ال َيْشـــــقى    

 فحــــاَرَب الَقــــوَم بَعــــْزٍم وَمضــــا 

 

 وَجــــدَّ يف ِقتــــاِلهْم حتــــى َقَضــــى    

 
 فصٌل 

 سعيد بن عبد اهلل احلنفي يف شهادة 

ــي   ــعيُد احَلَنفـ ــُث سـ ــدََّم الليـ  (9)َتَقـ

 

 ِمــــْن َموِقــــِف ِقــــٍف َأعِظــــْم بــــهملو 

 َأمـــــاَم ِســـــبِط املصـــــطفى َيقيـــــه 

 

 ِمـــــْن أْســـــهِم األعـــــداِء إْذ تأتيـــــه 

 وكــاَن قـــْد صـــلَّى َصـــالَة الظُّْهـــرِ  

 

ــو    ــالَة اخَلـ  ِف ذاَت َقْصـــِرِبِهـــْم َصـ

ــْن َموِقِفـــــه َســـــعيدُ    مـــــا زاَل َعـــ

 

ــْودُ   ــه َيُجـــــ ــوى ِبَنفِســـــ ــمَّ هـــــ  ثـــــ

                                               

 ( نسبة إىل بين حنيفة بن ُلَجيم، وهم بطن من ربيعة، وأكثر أهل اليمامة منهم.9)
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 وقـــــال ربِّ ُخصَّـــــُهْم بـــــاْللَّْعنِ  

 

 اهلـــــادْي السَّـــــالم ِمنِّـــــْيوَأْبِلـــــِغ  

 َبلِّْغـــــُه مـــــا الَقْيـــــُت ِمـــــْن آالمِ    

 

ــِر ُذرِّ  ــييف َنْصـــــــ  ه الِكـــــــــراِمتـــــــ

ــهُ    ــْدُب الســعيُد َنْحَب ــمِّ َقضــى النَّ  ث

 

ــهُ   ــُه َوَأْرَضــــــى َربَّــــ  َأْرَضــــــى َنِبيَّــــ

 
 فصٌل 

 و َعْمر بن ُسَوْيد يف شهادة

 ُثــــمَّ َبــــدا ُســــَوْيٌد ْبــــُن َعْمــــِرو    

 

ــدةٍ   ــن ذي ُلْبـــ ــجُع مـــ ــِر أشـــ  هَزْبـــ

ــلِ     ــٍث باِســـ ــاَل ليـــ ــاَتَلهْم ِقتـــ  قـــ

 

ــلِ     ــٍب هاِئــ ــلَّ َخْطــ ــه كــ  ومل يُرْعــ

 حتى َهـوى لـألرِض بـنَي القتلـى     

 

ــْوال    ــوًَّة َوَحـــــ ــه ُقـــــ ــارَق ِمنـــــ  فـــــ

 ومل يــــزل ُمْلَقــــًى إىل أن َســــِمعا 

 

 أنَّ إماَمــــــــه احُلَســــــــنَي ُصــــــــِرعا 

ــه ِســـكِّينا      ــم مـــن ُخفِّـ ــدى هلـ  أبـ

 

 امَلنونــــــاواْختــــــاَر َعــــــْن َحياِتــــــه  

 قاَتلــــــــهْم ِبهــــــــا إىل أن ُقــــــــِتال 

 

ــْن َربِّ الُعـــال    وفـــاَز بالُرضـــواِن ِمـ

 
 فصٌل 

 (1)حبيب بن ُمْظهر يف شهادة

 َكــــْم للَحبيــــِب موقــــٌف َحبيــــبُ 

 

ــبُ    ــِره َيِطيــــــــ ــُر ِذْكــــــــ  هلل َنْشــــــــ

ــدا     ــانًا َويـ ــْبَط ِلسـ ــَر الِسـ ــْد َنَصـ  َقـ

 

ــْوِردا    ــْوِف َمــ ــرَّ احُلُتــ ــَتْعِذبًا ُمــ  ُمْســ

                                               

، وبذلك ضبطه احلافظ 9/373اإلصابة ( هكذا ورد اسم أبيه )ُمظِهر( يف القسم الثاني من 9)
، فما شاع على األلسن من أن امسه مظاهر غلط قطعًا. وإْن 9/9216الذهيب يف تبصري املنتبه 

 َذَكَرُه العاّلمُة يف رجالِه على اْلَوْجَهْيِن.
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 َخـــــبريًا مَبصـــــرِي اأَلْمـــــرِ  كـــــان 

 

ــري    ــاٍء َيْجــ ــْن َقضــ ــه ِمــ ــا َعَليــ  ومــ

ــَثٍم  ــنَي ِمْيـــ ــرْى (9)وبيَنـــــه وَبـــ  َجـــ

 

 مـــــا مَبزيـــــِد علِمـــــه قـــــْد أْشـــــَعرا 

ــا     ــوا اأَلمانــ ــه َعَرُضــ ــْن َعليــ  ِممَّــ

 

ــا     ــَأبى إميانــــ ــًا َفــــ ــاَل َجْمعــــ  واملــــ

ــاهرا    ــااًل بـــ ــوَم ِقتـــ ــَل الَقـــ  وقاَتـــ

 

ــاِكرا   ــوَش والَعســــ ــَل اجِليــــ  وقاتــــ

 ُمْســــــَتقِباًل ِرمــــــاَحهْم ِبَصــــــْدِره 

 

ــِره   ــه وَنْحــــــ ــهْم ِبَوْجهــــــ  وِبْيَضــــــ

 ِعنـــَد الرَّســـوِل قـــاَل َلْســـنا ُنْعـــَذُر 

 

 إن ُقِتـــــل الِســـــبُط وَنحـــــُن نَنظـــــُر 

ــه   ــِلٍم بِفعِلــــ ــنَي ُمْســــ ــَم عــــ  أنَعــــ

 

ــه     ــدى بَقتِلــ ــاَد يف َنصــــِر اهلــ  وجــ

 وكــــاَن َمســــرورًا بــــه ُمْسَتبِشــــرا  

 

 َجــــــزاٍء ُذْخــــــراُمْســـــَتْيِقنًا خــــــرَي   

 ســـــاَء احُلَســـــنَي قتُلـــــه وهـــــدَّه    

 

 إْذ كـــــاَن خـــــرَي صـــــاِحٍب أَعـــــدَّه 

 ُمــــْذ قَتُلــــوه قـــــاَل ِعنــــَد ربَّـــــي    

 

 َأْحَتِســـُب اليــــوَم ُحمـــاَة َصــــْحيب   

ــي    ــْيُن والتميمــ ــَتَرَك احُلَصــ  واْشــ

 

ــريمِ   ــِر الَكـــــــ ــه املطهـــــــ  يف َدِمـــــــ

ــه رْأَســــــه امُلط  ــراَعلَّــــــَق ِمنــــ  هــــ

 

ــه      ُمفَتِخــــراوجــــاَل يف النــــاِس بــ

 وَبعـــــــــَده َعلََّقـــــــــه الَتميمـــــــــي 

 

ــاجلحيمِ    ــراه بـــــ ــراه يف ُأخـــــ  ُبشـــــ

 
 فصٌل 

  زهري  يف شهادة

ــريُ   ــا زهـــــ ــَدْنك اهلل يـــــ  ال ُيْبِعـــــ

 

 يـــا َخـــرَي َمـــْن ُيرجـــى َلْديـــه اخَلـــريُ  

 يـَت َخــرَي اخَلـرِي يــا اْبـَن الَقــنيِ   ُجِز 

 

ــنيِ     ــْن ُحَسـ ــيِف َعـ ــدًا بالَسـ ــا ذائـ  يـ

                                               

 ( ِمْيَثٌم: بكسر امليم وسكون الياء وفتح الثاء املثلثة وفتح امليم من الغلط الشائع.9)
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ــاه   ــا َدعــــ ــه ملــــ ــِرعْاأجاَبــــ  ُمســــ

 

ــَتْحليًا ُمـــــرَّ امَلنـــــوِن َمْشـــــَرعاْ    مْســـ

ــْحَبه    ــاَف َصـ ــَل َوعـ ــَق اأَلهـ  وَطّلـ

 

ــه   ــى ربَّـــ ــه وَأْرَضـــ ــى إمامـــ  أرضـــ

 َحــــــدََّثهْم مــــــا قاَلــــــه َســــــلماُن 

 

 َوهــــَو الــــذي َقضَّــــى بــــه اإلميــــاُن 

ــنِي ناِصـــراْ     ــزْل مـــَع احُلَسـ  ومْل َيـ

 

ــاهراْ     ــًا وظـــ ــاًل باِطنـــ ــواًل وِفْعـــ  َقـــ

ــُد يف   ــالِ َيِجـــــ ــدفاِع والقتـــــ  الـــــ

 

ــرِب َأهـــِل الَبغـــي والَضـــاللِ      وَحـ

ــثرياْ    ــَددًا كــــ ــنهْم َعــــ ــاَد ِمــــ  أَبــــ

 

ــعرياْ    ــيفه َســـ ــْن َســـ ــالهُم ِمـــ  َأْصـــ

 والَتميمـــــْي ْشـــــَترَك الَشـــــعيبُّوا 

 

 يف قتـــــِل هـــــذا البطـــــِل الَكـــــريمِ  

 ْةُن َخـــــرَي َمْنِزَلـــــَأْنزَلـــــه الـــــرَِّمح 

 

 َوَجــــدََّد الَلعــــَن علــــى َمــــْن قَتَلــــه 

 
  فصٌل

 يف شهادة باقي األنصار ورثائهم

ــهاد   ــاقوَن للَشـــــ ــاَرَع البـــــ  ةوســـــ

 

ــعاد    ــِب الَســـ ــى ُرَتـــ ــِل َأْعلـــ  ةوَنيـــ

 ساروا إىل ِورِد الَردى واْزَدَحُموا 

 

ــو  ــَدُموا وَأْيَقنـــــ ــْوِتهْم وَأْقـــــ  ا ِبَمـــــ

ــا    ــوَس واأَلْرواحـ ــوا الُنُفـ  وَأْرَخُصـ

 

 وصــــاَفُحوا الصِّــــفاَح والِرماحــــا   

 الَنْقــــَع امُلثــــاَر َعْنَبــــراوَاْسَتْنَشــــُقوا  

 

 وَاْســــَتْبَدُلوا عــــِن الَثــــراِء بــــالَثرى 

ــِدروعِ   ــرِب ال اْلــــ ــدرَُّعوا بالَصــــ  َتــــ

 

 فلـــــم َتــــــُرْعهْم َكثـــــرُة اجُلمــــــوعِ   

 تَناَفُســــوا علــــى َذهــــاِب اأَلنُفــــِس 

 

 وعــــاَنُقوا ُســــمَر الِرمــــاِح الُقــــنَِّس 

 حتـــى َأحـــاُلوا اجلـــوَّ َنْقعـــًا َأْكـــَدرا  

 

ــرا  واأَلرَض   ــادي َأحُب ــْن َدمِِّ اأَلع  ِم

ــي     ــياًل َلهف ــدي َغل ــْل ُيْج ــي وه  َلهف

 

 قـــــد َغُرَبـــــْت يف الَطـــــفِّ ألجُنـــــم 
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 هلفــي علــى اأَلصــحاِب واأَلنصــاِر

 

ــارِ   ــزِّ والَفخـــ ــا والعـــ  ُأولـــــي اإِلبـــ

 ُبـــــدوُر َتـــــمًّ غاَلهـــــا اخُلســـــوفُ    

 

 وَكــــــوَّرْت أنواَرهــــــا الِســــــُيوفُ   

 َصْرعى على الَصـعيِد َكاألضـاحي   

 

 مــــــوزَّعي األعضــــــاِء بالصِّــــــفاِح 

 قـــْد ُغسِّـــلوا ِمـــَن الِنُحـــوِر بالـــدِّما  

 

ــ  ــُر ِمــ ــاِء الَســــماوإنهــــْم َأطهــ  ْن مــ

 وُكّفنـــــْت َأْشـــــالُؤهْم بالـــــذِّاري   

 

 وهــــــَي بأكفــــــاٍن مــــــن األنــــــواِر 

ــبا    ــنيب بالضُّـ ــَن الـ ــوا ديـ ــد مَحـ  لقـ

 

 وَنَصــُروا خــامَس أصــحاِب الَعبــا    

ــاتُ    ــها امَلَمـــ ــى ُنفوِســـ ــاَن علـــ  هـــ

 

ــوَتهْم هـــــــــَو احَليـــــــــاةُ     ألنَّ َمـــــــ

ــُدورُ    ــَتلِطِم الِصــــــ ــثِلهْم فْلــــــ  مِلــــــ

 

 َوْلَيْكُثــــــــِر الَعويــــــــُل والــــــــزِفريُ   

ــواِدبُ   ــُدِب الَنـــــ ــثِلهْم فْلتنـــــ  ِلِمـــــ

 

ــَذواِئبُ   ــعوُر والــــ ــِر الُشــــ  وْلُتْنَشــــ

 
  ٌفصل

 كر بين هاشم ودخوهلم احلربيف ذ

 ومْذ َقضوا حقَّ الُعال واستشـهدوا 

 

ــَق   ــنهُم مل يبــــ ــدُ وَمــــ ــا أَحــــ  حيًّــــ

ــادي ألَ   ــَم النـ ــدى وَأْظلـ ــاِر اهلـ  قمـ

 

 ومل ُيِجْب مـن حـيِّهم إال الَصـدى    

ــه    ــبِط إال َأهُلــ ــَد الِســ ــَق عنــ  مل يبــ

 

ــه    ــطفى وِثقُلـــــ ــنيب املصـــــ  آُل الـــــ

ــمِ   ــْن َكهاِشـــــ ــامشيوَن وَمـــــ  اهلـــــ

 

ــارمِ    ــِل ويف املكــ ــرِف األصــ  يف َشــ

ــوا   ــالبيوَن اأُلوىل إْن ُطِلبـــــ  والطـــــ

 

ــوا ومل   ــُبمل ُيلَحقـــ ــْتهم طَلـــ  يفـــ

 والَعَلِويـــــوَن وَمـــــْن ِمْثـــــُل َعلـــــْي 

 

 يف الِعْلــــــِم واإلميــــــاِن والتَوكُّــــــِل 

ــدُ    ــَورى َعبيــ ــا الــ ــادٌة َلهــ ــْم ســ  هــ

 

ــودوا    ــاِء أن َيُســـــ ــقَّ لألبنـــــ  وحـــــ
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ــامِ    ــَن اأَلنـ ــاري ِمـ ــفوُة البـ ــْم َصـ  هـ

 

 َرهْم ِمــــــْن َدَنــــــِس اآلثــــــاِمَطهِّــــــ 

ــابُ    ــَق الكتـــ ــد َنطـــ ــِلهْم قـــ  بَفضـــ

 

ــد    ــيهُم قـــ ــوابُ وفـــ ــِرَف الصـــ  ُعـــ

 هـــــْم ُحَجـــــُج اهلل علـــــى العبـــــاِد 

 

ــادِ   ــاِم للَرشــــــــ ــادُة األنــــــــ  وقــــــــ

 أعَظـــــُم مـــــا َقـــــْد زاَدنـــــي َعنـــــاُء 

 

 أنِّهــــــــُم مــــــــا قــــــــاَبُلوا َأْكفــــــــاُء 

ــرِ    ــن ِعْفــ ــاُلهْم ِمــ ــَأْت ِنعــ ــا َوِطــ  مــ

 

 َأْشـــَرَف ِمـــْن َصـــخٍر وآِل َصـــخرِ    

ــْن بَشْســـِع الَنْعـــلِ      ــْد َبـــَرُزوا ِلَمـ  َقـ

 

ــاَن    ــيَس كـ ــِللـــو ِقـ  ُدوَنـــه يف الَفْضـ

ــبقًا إىل الِنــــــــزالِ     َأوهلــــــــْم َســــــ

 

ــاللِ    ــدِر والَضـ ــِل الَغـ ــرِب أهـ  وَحـ

ــد   ــدُر الَنـــ ــلِ  يَِّبـــ ــُة الَتَفضُّـــ  ِدْيَمـــ

 

 ذاَك َعلــيُّ بــُن احُلَســـنِي بــُن َعلـــيْ    

 لَقـــــــْد َأتـــــــى ُمْســـــــَتأِذنًا َأبـــــــاه    

 

 َبــــــــْل جــــــــاَءه ُموِدعــــــــًا إيــــــــاه 

ــالِ   ــاإلذِن بالِقتـــــــ ــه بـــــــ  جاَدَلـــــــ

 

ــه   ــالي  لكنَّـــــ ــَأِي حـــــ ــاَر بـــــ  صـــــ

ــراْ   ــه َنَظــــــ ــَرُة آيــــــــٍس إليــــــ  َنْظــــــ

 

 َوَدمُعـــــه علـــــى ِخـــــُدوِده َجـــــرى 

 هــــــذا الــــــَوداُع َفَمتــــــى الِلقــــــاُء 

 

ــاءُ    ــي َبقــــ ــُب لــــ ــَدَك ال َيِطيــــ  َبْعــــ

ــي     ــا ُأالقـ ــى مبـ ــَأْن َأْرضـ ــى بـ  َتْرَضـ

 

 ومــــــا ُأقاِســـــــيه ِمـــــــَن الُفـــــــراقِ  

 
  فصٌل

 يف رثاء علي األكرب شهيد الطف 

 الُبكــــاِء والَتَحُســـــرِ َأْكِثــــْر ِمــــَن   

 

ــرِ    ــنِي اأَلْكَبـ ــُن احُلسـ ــُي بـ ــى َعلـ  َعلـ

 علــى َربيــِب الَفْضــِل والَفواِضــِل 

 

 َمــــــْن ال َيبيــــــُع حقَّــــــه بباطــــــلِ    

ــ       ُروا َتْطهـــرياِمــن َأهــِل َبيــٍت ُطهِّ

 

ــورا    ــانوا ُنــ ــرِش اهلل كــ ــِب َعــ  هَتْنــ
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ــهاَدة  ــابٍق إىل الَشــــــــ  َأوُل ســــــــ

 

ــادَ     ــا ســ ــْم ِللَبرايــ ــادٍة هــ ــن قــ  ةِمــ

 هْم َصـــْوَلَة الضِّـــرغاِمصـــاَل عَلـــي 

 

ــامِ   ــى احَلمــ ــدَّ علــ ــقُر إْذ َشــ  والَصــ

 فَفــــرَّ منــــه اجَلْمــــُع غــــرُي ســــاملِ  

 

ــاِجمِ    ــالرؤوِس واجَلمــــ ــُر بــــ  َيْعثــــ

ــٍة َأرداه    ــارٍس ِبَطْعَنـــــ ــْم فـــــ  َكـــــ

 

 وراجـــــــــــٍل بَضـــــــــــربٍة ثنَّـــــــــــاه 

ــثرياْ   ــنهُم َكـــ ــًا ِمـــ ــَك َجْمعـــ  َأهَلـــ

 

 ســــقاهُم كــــأَس الــــَردى َمريــــرا    

 يــــــه وهــــــَو قاِئــــــُلأب عــــــاَد إىل 

 

ــواًل لــــــه َتصــــــدَُّع اجَلنــــــاِدلُ      قــــ

ــدَّني   ــْد هــ ــي َقــ ــاه َعَطشــ ــا َأَبتــ  يــ

 

ــَدني  ــُد ُثقُلـــــــه َأْجهـــــ  وذا احَلديـــــ

ــائي    ــا َأْحشــ ــَن الَظمــ ــْت ِمــ  َتَفتَّتــ

 

ــاءِ     ــُوروِد املــ ــبيٍل ِلــ ــن َســ ــْل مــ  هــ

ــاٍء َقـــْد َجـــرى    جـــاَد َلـــه لِكـــْن مبـ

 

ــْن عي  ــعُّرا مـــ ــا َتَســـ  نـــــه زاَد احَلشـــ

ــاءِ وَكيــــَف   ــْي يــــا َولــــِدي باملــ  ِلــ

 

ــداءِ   ــُر األعــــ ــه ُزَمــــ ــْد َحَمْتــــ  وَقــــ

ــاْ    ــَرَع مــ ــا َأْســ ــاِتْلهْم فمــ  ُبــــينَّ قــ

 

ــاْ    ــَده َظمــ ــيَس َبْعــ ــاٍء َلــ ــقى مبــ  ُتســ

 َجــــدَُّك ُيْســــِقيَك ِبهــــا َفَتْشـــــفى    

 

ــى   ــَرويِّ اأَلْوفــــ ــه ذاَك الــــ  بكَأِســــ

ــاِلعــــــاَد علــــــى َظ  ــاه للقتــــ  مــــ

 

ــزُّاللِ   ــارِد الـــ ــْن بـــ ــُذْق ِمـــ  ومْل َيـــ

ــرِ   ــيِض الَنْحــ ــَتْغنى ِبَفــ ــه اْســ  َكَأنــ

 

ــري     ــراِت َيْجـ ــَن الُفـ ــارٍد ِمـ ــن بـ  عـ

ــْذ َأرداه َســهُم الَعبــ    ديوصــاَح ُم

 

ــدِّي    ــذا َجـــــ ــاه إنَّ هـــــ ــا َأَبتـــــ  يـــــ

ــاِئالْ    ــه قـــ ــالم منـــ ــَك الســـ  ُيْقِرُئـــ

 

 َأقــــِدْم َعلينـــــا ياُحَســــنُي عـــــاِجال   

ــي عَليــــــ   ــه هلفــــ ــى َأبيــــ  ه وَعلــــ

 

ــَأْن َيقــــــ    ــه بــــ ــٌق لــــ ــهَحــــ  وَل فيــــ

ــيْ    ــاْل ِلــ ــِدَك الَحــ ــْن َبْعــ ــيَّ ِمــ  ُبَنــ

 

ــْت   ــيٌش وال طاَبــ ــيَعــ ــالي ِلــ  الَليــ

 َتــــَرْكَتين َفــــْردًا َوَأبَعــــْدَت امَلــــدا  

 

 َبــــنَي الَيتــــامى والِنســــاِء والِعــــدى 
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ــامِ   ــيِِّد اأَلنـــــ ــبيه َســـــ ــا َشـــــ  فيـــــ

 

 ِق ويف الَكـــــالِميف اخَللـــــِق واخُللـــــ 

ــِدي    ــيب َكِبـ ــَذَة َقْلـ ــا َفْلـ ــَت يـ  َقطَّْعـ

 

ــا    ــزَّ يــ ــِدي فَعــ ــي َجَلــ ــَز َنْفِســ  َعزيــ

 يـــــا ُغُصـــــنًا ُأِصـــــيَب بالـــــُذبوِل 

 

ــَرَع يف اأُلفـــــــولِ    ــًا َأْســـــ  وَكْوَكبـــــ

ــا    ــَف وامَلنونـ ــقاَك احَلْتـ ــْن ذْا َسـ  َمـ

 

ــا   ــَديِن َواجَلِبينـــــــ ــَر اخَلـــــــ  وَعفَّـــــــ

ــ  ــي  َكيــ ــَز َنْفِســ ــا َعزيــ  َف َأراَك يــ

 

ــر   ــى الُت ــًى عل ــمسِ ملق ــِر الَش  ِب حَب

 جيــــِلُبَنــــيَّ مــــا َأْجــــَرَأهْم ِمــــْن  

 

ــى انتهــــاِك ُحْرَمــــِة الَرســــولِ      علــ

ــاءُ     ــا الَعفـ ــُدنيا هلـ ــِدَك الـ ــْن َبْعـ  ِمـ

 

ــاءُ     ــيُش والَبقـــ ــُب الَعـــ ــال ُيطيـــ  فـــ

 وَأقَبَلـــــــــْت َعَمُتـــــــــه ُتنـــــــــادي 

 

ــؤادِ    ــِب والُفـــ ــَب الَقلـــ ــا َحبيـــ  أَيـــ

 جـــــاءْت إليـــــه وْاحَنَنـــــْت َعليـــــه 

 

ــه   ــَره َوَوْجَنتيـــــــــ ــِثُم َثْغـــــــــ  َتْلـــــــــ

 ُمــــــــــرَماًل َرَأتــــــــــه بالــــــــــِدماِء 

 

 ُمــــــَوَزُع اأَلوصــــــاِل َواأَلْعضــــــاِء 

ــزِّ َعلــيَّ َأْن َأرىْ    يــا  ــَن َأخــْي َع  ب

 

ــرا     ــرى ُمَعفَّ ــوِق الَث ــْن َف ــَمَك م  ِجْس

 هـــــــا الِســـــــبُط إىل اخِلبـــــــاِءفَردَِّ 

 

ــالنَِّو   ــوُل بــــ ــاءِ َتُعــــ ــَع الِنســــ  ِح َمــــ

 
  فصٌل

 يف ذكر القاسم بن احلسن 

 هلفــي َعلــى القاِســُم َنْجــِل احَلَســنِ 

 

 امُلصــــطفى امُلهــــيِمِنِســــبُط الــــنيب  

 ُيَلهفـــي علـــى ابـــُن احَلســـِن الزَّكـــ 

 

ــدِّيُ    ــُر الَنـــ ــالي َقمـــ ــُس امَلعـــ  مْشـــ

 ْت َيــــــدا َمــــــْن َســــــيُفه َأْرداهتبَِّــــــ 

 

 اهَفصــــــاَح ملــــــا َخــــــرَّ يــــــا َعمِّــــــ  

 فقـــــــاَل وهـــــــَو واِقـــــــٌف عليـــــــه 

 

ــالُتر  ــُص بــ ــهَيْفَحــ ــْن ِرْجَليــ  اِب عــ
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ــدُعوه    ــَك إْذ َتـــ ــى َعمِّـــ ــز علـــ  عـــ

 

ــْن   ــوهومل َيُكـــ ــِديَك إْذ َترُجـــ  ُيْجـــ

 ُبعـــــــدًا لقـــــــوٍم َقتُلـــــــوَك ُبعـــــــدا 

 

ــ    ُموا ِفيـــَك َأبـــًا َوجـــدِّا  قـــد خاَصـ

ــا   ــَك إْذ َيراكــــ ــى َعمِّــــ ــزَّ علــــ  َعــــ

 

ــارُم اأَلْزد  ــا  يُّوَصــــ ــْد َعالكــــ  َقــــ

 َعــــــــزَّ عَليــــــــه وعلــــــــى آباِئــــــــه 

 

 إنَّ ابـــــــَنهْم َيْســـــــَبُح يف ِدماِئـــــــه   

 ُمَتــــــــرَُّب اجَلــــــــبنِي واخَلــــــــدينِ   

 

ــُص   ــَديَيْفَحــــ ــالِرْجَلنِي َوالَيــــ  ِنبــــ

ــرِ     ــه الناصــ ــلَّ فيــ ــٌل َقــ ــوٌم جليــ  يــ

 

ــواِتر    ــدوُّ الــــ ــاثَر العــــ ــد َتكــــ  وقــــ

 وجـــــــاَء وهـــــــَو حامـــــــٌل إيـــــــاه  

 

 مـــــا َبـــــنَي َقْتلـــــى أهلـــــه َألقـــــاه     

ــرِّعوا    ــد ُصــ ــه قــ ــْذ َرأى فتياَنــ  ومــ

 

ــوا   ــاِت ُوزِّعــــ ــحَبه بامُلرهفــــ  وصــــ

 نــادى َأال هــْل ِمــْن ُمِغيــٍث ناصــرِ     

 

ــى    ــُرنا علـــ ــائرِ ينصـــ ــدوِّ اجلـــ  العـــ

ــا    ــاُف ِفينــ ــٍد َيخــ ــْن موحِّــ ــْل مــ  هــ

 

 ربَّ الـــــورى َيْغـــــُدو لنـــــا ُمعينـــــا 

 هــْل مــن فتــًى عــن حــَرِم الَرســولِ   

 

 يـــــــــذبُّ باملهنَّـــــــــِد الَصــــــــــقيلِ   

ــدِّ    ــدى والــ ــَي اهلــ ــَك داعــ  يِنلبِّيــ

 

ــَيقنيِ    ــاِن والــــــ ــَي اإلميــــــ  وداعــــــ

ــِب و  ــَك بالَقْلــــــ ــاِنبلبيــــــ  الِلســــــ

 

 اإلعــــــالِنلَبْيــــــَك يف الســــــرِّ ويف  

ــَك َســـــيدي ِلســـــاني     إْن مل ُيِجْبـــ

 

ــا الرِّو   ــالَنفُس يف عاملهـــ  حـــــانيفـــ

 لبَّْتـــــــَك وهـــــــَي كلُّهـــــــا ِلســـــــاُن 

 

ــالنُ    ــرُّ واإلعـــ ــا الســـ ــاَك منهـــ  لبَّـــ

 فليَتهـــــــا يف عـــــــامِل األجســـــــامِ   

 

ــامي    ــوَز احملـــ ــداَة أعـــ ــْت غـــ  حلَّـــ

 حتــــــى َتُفــــــوَز َعنــــــَك بالِفــــــداِء 

 

ــاءِ   ــا َتغــــــُدو ِمــــــَن األحيــــ  بقتِلهــــ
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 فصٌل 

 طفله  يف ذكر

 هلفي على الطفِل الصغرِي الظـامي 

 

 َلهفــــْي علــــى الــــَذبيِح بالِســــهامِ    

ــ     ــْد جـــــــاءه مودعـــــــًا أبـــــ  وهقـــــ

 

ــوه     ــى َيْقُفــــ ــه َأتــــ ــهُم َحْتِفــــ  وَســــ

 أْومـــــــــا إىل تقبيلـــــــــه ُمَوِدعـــــــــْا 

 

 فأقبـــــل الَســـــهُم إليـــــه ُمســـــِرعاْ     

ــرِّدى     ــهُم الــ ــه َســ ــْن َقبلــ ــه ِمــ  َقبَِّلــ

 

ــه   ــِد منـ ــنُي اجليـ ــَجدا حـــالَّ ُلَجـ  َعْسـ

 َشـــلَّْت َيـــدا َحْرمَلـــَة بـــُن كاهـــلِ     

 

 أصـــــاَب َنْحـــــَره بَســـــهٍم قاتـــــلِ    

 يــــــَف الطــــــائِر الــــــَذبيحِ  َرفَّ رف 

 

ــفوحِ    ــه امَلْســـــ ــرَّجًا يف َدمـــــ  ُمَضـــــ

ــا أب    ــْت َكفَّــ ــه اْمَتَلــ ــى منــ ــه فَرمــ  يــ

 

ــما     ــِو الَسـ ــي إىل حَنـ ــه الزاكـ  يف َدِمـ

 وقــــاَل قــــْد هــــوََّن مــــا بــــي َنــــَزال 

 

 جــــــاّل وعــــــاّل كــــــاَن بَعــــــنِي اهلل 

 
 فصٌل 

 ±يف ذكر أبي الفضل العباس 

 إنَّ َأَحــــــــــقَّ النــــــــــاِس بالبكــــــــــاِء

 

ــِل والرِّثـــــــاءِ    ــْوِح والَعويـــــ  والنـــــ

 ى ِلَفْقــــِده ِســــبُط اهلــــدىفتــــًى َبكــــ 

 

 وَبعـــــده باَنـــــْت َشـــــماَتُة الِعـــــدى 

 ساقي العطاشى وابُن سـاقي الكـوثرِ   

 

ــدرِ   ــبُل حَيـ ــرغاُم شـ ــُد الضـ  واألَسـ

ــو  ــَع الَفضــــائلِ   ذاَك أُبــ  الَفضــــِل مــ

 

ــلِ    ــدى وكافـــ ــاٍم للهـــ ــرُي حـــ  وَخـــ

 ى بالفـــــارِس امِلغـــــواِردَأْودى الـــــرِّ 

 

ــبِش الَفيلـــــِق اجَلـــــرِّارِ     َأْودى بَكـــ

ــْنَفِر األبــــــــــيِّ    بالَبطــــــــــِل الَغَضــــــــ

 

 الــــــــويفِّ بالناِصــــــــِح احمُلتِســــــــب 
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ــابِر اجملاهـــــــــِد احملـــــــــامي    بالصـــــــ

 

 والناِصــــــــِر احلــــــــاِفِظ للــــــــذِّماِم 

ــَد يف اهلل   ــداه ُمخِلصـــــــاجاهـــــ  ِعـــــ

 

ــا َعَصــــى      ــه ومــ ــاَع َربَّــ ــْد َأطــ  وَقــ

 َفـــلَّ الـــرِّدى مـــن هاشـــٍم َصْمصـــاما  

 

ــا    ــا ِدعامــــ ــن َعلياِئهــــ ــدَّ مــــ  وهــــ

ــْن َأْمــــِره      ــريٍة ِمــ ــى َبصــ ــى علــ  َمضــ

 

ــِره    ــطفى بَنْصـــ ــُن املصـــ ــزَّ ديـــ  فَعـــ

ــد   ــْد َفــــــ ــاه َلقــــــ ــه َأخــــــ  ى بَنفِســــــ

 

ــداه   ــْت َيــــــ  وَذبَّ حتــــــــى ُقِطَعــــــ

 جــــــــاَء إليــــــــه واْنَحنــــــــى َعليــــــــه  

 

ــه    ــن َعينيــ ــاَض مــ ــد فــ ــه قــ  وَدمُعــ

ــالِ     ــاِن احلـــــ ــاه بِلســـــ ــْد َدعـــــ  وَقـــــ

 

 ويف لســــــاِن الِصــــــدِق واملقــــــالِ   

ــدي    ــابُن والــ ــْوني ويــ ــا َعــ ــيَّ يــ  ُأخــ

 

 يا َعُضدي يـا ناِصـري يـا سـاِعدي     

 لقــــد َكســــرَت يــــا ُأخــــيَّ َظهــــري     

 

ــْبري    ــَل َصــ ــْت وِعْيــ ــيَليت َقلَّــ  وِحــ

 ُأخـــــيَّ َمـــــْن َيْحِمـــــُل ِلـــــي ِلـــــوائي  

 

ــْن   ــدائي وَمـــ ــى َأعـــ ــُنين علـــ  ُيعيـــ

ــَرمُ    ــى احُلـ ــِدَك ُتحَمـ ــن َبعـ ــَف مـ  وكيـ

 

 َمـْن ال َيـْرَحمُ   رن َيْسـَتْرُحْمن إْن ِص 

 
 فصٌل 

 ن رضوان اهلل عليهاـأا البني يف تعزية

ــاءُ   ــِت األبنـــــ ــننَي طاَبـــــ  ُأمَّ البـــــ

 

ــاءُ    ــِت اآلبــ ــد طابــ ــا قــ ــِك كمــ  منــ

 ُأمَّ اأُلسوِد مـن بـين َعْمـرو الُعـال     

 

ــَبال    ــاِة النُّــــــ ــاِة واأُلبــــــ  ُأمَّ احُلمــــــ

 ُأمَّ أبـــــي الفضـــــِل وُأمَّ جعفـــــرِ   

 

ــدرِ    ــْبِل حيـــــ ــِد اهلل ِشـــــ  وُأمَّ عبـــــ

ــاه   ــاَن الـــــــذي مسَّـــــ  وُأمَّ عثمـــــ

 

ــوَن األُب األواه    ــِن مظعـ ــِم ابـ  باْسـ

ــا   ــاهريَن أنُفســــ ــبنَي الطــــ  األجنــــ

 

ــا   ــبنَي َمْغَرســـــ ــَرمني الطيـــــ  األكـــــ
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 آَجـــــــــرِك اهلل وإيانـــــــــا فمـــــــــا

 

 لــــْو ُرْمــــُت ُأَعزِّيــــِك فمــــاَأْمِلــــُك  

 ِلُرْزِئــــِك الشــــاِمُت َرقَّ وبكــــى   

 

 إال لملــــــــه املشــــــــتكى فلــــــــيس 

 َحقَّ بأْن ُيَصـدَِّع الصـخُر األصـمْ    

 

ــاِظ َدمْ    ــُع األحلــ ــري أدُمــ ــه وجتــ  َلــ

ــدبي     ــْم وَتنـ ــي َلهـ ــقَّ أْن َتْبِكـ  َوحـ

 

 واهلل يعطيــــِك الرِّضــــا فاحتســــيب 

 
 فصٌل 

 كر سيد الشهداء يف ذ

ــاِءَأْفــــِدي  ــيِم ذا اإِلبــ  َأِبــــيَّ الضــ

 

ــاِء   بــــــــالنفِس واألبنــــــــاِء واآلبــــــ

ــدِ    ــِب والبِعيـــــ ــه بالقِريـــــ  َأفِديـــــ

 

ــدِ    ــارِف والتليــــــ ــه بالطــــــ  َأفديــــــ

ــان َرب  ــكنيِ كــ ــائِس املســ ــَع البــ  يــ

 

ــدينِ    ــدى والـــ ــزًِّا للهـــ ــاَن ِعـــ  وكـــ

ــِده    ــد َمهـــ ــُل عنـــ ــاه جربئيـــ  ناغـــ

 

ــدِّه    ــاَن جــــ ــَتصُّ لســــ ــان ميــــ  وكــــ

ــَعه اإِلبهامـــــــا     َوُربَّمـــــــا أْرَضـــــ

 

ــا   ــه أيامـــــــــ ــي مبصِّـــــــــ  فيكتفـــــــــ

ــدا    ــه تولَّـــــ ــْن َدِمـــــ ــه ِمـــــ  َفَدُمـــــ

 

ــه جتسَّــــــدا     ــْن حلِمــــ ــه ِمــــ  َوحْلُمــــ

ــاشِ   ــِئنَّ اجلــ ــيهم ُمْطَمــ ــدَّ علــ  َشــ

 

 لــــــيس بواجــــــٍل وال ُمخاشــــــي   

ــارِ    ــاِطَل الُغبـــــ ــًا قســـــ  ُمْقَتِحمـــــ

 

 يــــــــذوُدهْم بــــــــامُلْرهِف البتَّــــــــاِر 

 مــا ارتــاع مــن جيوِشــها اجملتمعــةْ  

 

 واهلل َمَعـــهوكيـــف خيشـــى النـــاَس  

ــعِ   ــه يف َجْمــ ــِل عزِمــ ــْن جليــ  َوِمــ

 

ــرِبه يف دْرعِ    ــِل صــــ ــْن مجيــــ  وِمــــ

 َوَلـــْم يـــزل يقُتـــُل ُكـــلَّ مـــن بـــَرْز 

 

ــَوزْ    ــيهم والع ــنقَص ف ــاَن ال ــى أب  حت

 فــاجتمعوا عليــه مــن ُكــلِّ َحــَدبْ  

 

ــَدبْ     ــد اْنَتــــ ــه قــــ ــْم لقتِلــــ  وُكلُّهــــ
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ــوال ــوا اهلل وال الرَّســـــ  مل يْرقبـــــ

 

 َوالبتــــــــوالفيــــــــه وال الَوصــــــــي  

ــِل اهلاَلـــــ   ــه كِمْثـــ ــَدقوا بـــ  ةفأحـــ

 

ــ   وأْن يكــــن   هعديــــُدهْم مــــا هاَلــ

ــا    ــًا بالَقنــ ــْربًا َوِطعانــ ــًا َوضــ  َرْميــ

 

ــا    ــا وهاهنـ ــْن هنـ ــرادى ِمـ ــًا فـ  َجْمعـ

ــه     ــنَي َرْحِلـــ ــالوا َوبـــ ــه حـــ  وَبيَنـــ

 

ــه     ــْن َأهِلـــ ــردًا عـــ ــاقتطعوه ُمْفـــ  فـــ

ــاَل:  ــْربِ  فقـــ ــيعَة آِل َحـــ ــا شـــ  يـــ

 

 وأهــَل النَّْصــبِ  يــا ُعْصــَبَة الغــْدرِ   

 كوُنـــــوا إذا مل تْرَقبـــــوا اجلبِّـــــارا 

 

ــرارا     ــُم أحــ ــا ُكــ ــْوُم يف دنيــ ــا َقــ  يــ

 وراجعـــوا عنـــَد الفعـــاِل احَلَســـبا  

 

ــا    ــُتْم ُعُربـــ ــا َزَعْمـــ ــُتْم كمـــ  إْن ُكْنـــ

 على الرِّجاِل اخلوُض يف الكفاِح 

 

ــاحِ   ــْن ُجنــ ــاِء مــ ــى النســ ــا علــ  ومــ

ــامنعوا اجُلهــاال      ــًا ف ــُت حي ــا ُدْم  م

 

 َتَتَعرَُّضــــــــــوا لنــــــــــا ِعيــــــــــاالال  

 فاْنَكَفــــأوا بــــاحلْرِب يقصـــــدوَنه   

 

ــه َمــــْن حيــــامي       َنــــهُدوومــــا لديــ

 اجُلــــــراِح وقــــــد أصــــــاَبه ِمــــــن 

 

ــْرء    ــِعُف امَلـ ــا ُيْضـ ــاحِ  مـ ــن الِكفـ  عـ

ــاه    ــرتيُح ِإْذ أتـــــــ ــاه َيســـــــ  بينـــــــ

 

 إىل اجلــــــــبنِي َحجـــــــــٌر َأْدمـــــــــاه  

 َب ليمســــَح الــــدِّماتنــــاَوَل الثــــو 

 

 ُســــــمِّماَرَمــــــوا ُفــــــؤاَده بســــــهٍم  

 َوالســـــهُم فيـــــه ُشـــــَعٌب ثـــــالُث 

 

ــاثُ     ــاَبه انبعــــ ــْذ أصــــ ــدَِّم ُمــــ  للــــ

 أْخــــَرَج ذاك السَّــــهَم مــــْن َقَفــــاه 

 

ــاِئَلة   ــْت ســــــــ ــاه فانبعثــــــــ  ِدمــــــــ

ــفْ     ــا َوَوَق ــوِم أعي ــاِل الَق ــْن قت  َوع

 

ــَرفْ    ــخٌص اْنَصــ ــاه شــ ــا أتــ  وُكلَّمــ

 حتــــى أتــــاه مالــــُك ْبــــُن النَّْســــِر 

 

ــرِ    ــوٍم ُغْمــ ــاٍف ظلــ ــْن جــ ــبَِّح ِمــ  ُقــ

ــْتٍم َوب   ــْبَط بَشــ ــَد الِســ ــْبَتَعمَّــ  َســ

 

 َوَرْأَســه الشــريَف بالســيِف َضــَربْ  

 والســـيُف َشـــجَّ َرْأَســـه امُلَكرَّمـــا    

 

ــا     ــْن ذاَك َدمــ ــْرُنُس ِمــ ــامتأَل الُبــ  فــ

 



 املقبولة احلسينية 911
 

 فصٌل 

 ن احلسن عبد اهلل ب ركيتضمُن ذ

ــِن احلســنِي ثــمَّ عــادوا     ــوا ع  َمَض

 

 َلـــــــه َوقـــــــْد ســـــــاَقهُم اإلحلـــــــاُد 

 اهلل َنجــــُل اجملتبــــى  َأتــــاه عبــــُد   

 

ــبا   ــاِن الِصــــ ــاَن يف َأوِل َرْيعــــ  وكــــ

ــا    ــتُد إىل أْن َوَقفـــــ ــَل يشـــــ  أْقبـــــ

 

ــا َتوقّ    ــه ومـــــ ــِب َعمِّـــــ ــْاهَتْنـــــ  فـــــ

ــى علــــى َعمِِّتــــه أْن َيْرِجعــــا      أَبــ

 

ــه فاْمَتَنعــــــاْ    ــْد َأراَدْت َحْبَســــ  وَقــــ

ــاِدقُ   ــَو الصــ ــاَل ال واهلل وهــ  وقــ

 

ــاِرقُ    ــدًا ُأفــــ ــي َأبــــ ــُت لَعمِّــــ  َلْســــ

 احُلســـــنِي باحُلســـــاِمَأهـــــوى إىل  

 

ــامِ    ــبِة الُطغــ ــراِر الُعْصــ ــُض ِشــ  َبعــ

 بـــَن َخبيَثـــِة الِنســـا   قـــاَل لـــه يـــا   

 

ــ   ــُل َعمِّــ ــا  َتْقِتــ ــا َأســ ــَك مــ  ي وإليــ

ــاهرِ    َشـــدَّ علـــى ذاَك الُغـــالِم الطـ

 

ــاِفرِ     ــْن كـ ــُده ِمـ ــّلْت َيـ ــيِف ُشـ  بالَسـ

 َبـــــرَّى إىل اجلْلـــــِد َيـــــُد الُغـــــالِم 

 

 اتقـــــى الَضـــــْرَبَة باُلحســـــامِ   مّلـــــا 

ــا   ــاَح مِلـــ ــ   صـــ ــا ُأمِّـــ  اهَدهـــــاه يـــ

 

ــه ِلِحْجــــــــــــــــِره آواه    َوَعمُّــــــــــــــ

ــْبرا      ــيَّ َصـ ــَن ُأَخـ ــا ابـ ــه يـ ــاَل لـ  قـ

 

 فاْحَتِســـِب اخلَيـــَر َغِنْمـــَت اأَلْجـــرا  

ــِر َعمِّــــــ   ــَو ِبِحْجــــ ــاهوهــــ  ه َرمــــ

 

 َحْرَمَلـــــــــٌة َســـــــــهمًا بـــــــــه َأْرداه 

ــالرِّمحِن أنَّ َقَلمــــــي   ــُم بــــ  ُأقِســــ

 

ــاُد َيْجـــري بالـــدِّمِ   ــِده َيكـ ــْن ُوْجـ  ِمـ

 َقــــْد َســـــوِّدْت ليَقتهــــا حْمَبرتـــــي   

 

 ُحْزنـــًا ومـــا اْرَتـــَوْت بَغـــرِي َعْبَرتـــي  

 وما َجرى يف الّطرِس مْن ِمدادي 

 

ــؤادي    ــَوى ُفـ ــْن َجـ ــُف ِمـ ــاَد َيِجـ  كـ

ــي    ــا َأقاســ ــْرَح مــ ــُق َشــ  وال ُأطيــ

 

ــْن فاِجعــاِت الطَِّــ    ِف يف ُقْرطاِســيِم
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  فصٌل

 يف كيفية قتله 

ــه إذ   ــًا ِمْنــــــ ــرَُّدوراَم َثوبــــــ  ُيَجــــــ

 

 ال َيــــــْرَغَبنَّ فيــــــه ِمــــــنهْم َأَحــــــدُ    

ــالّ    ــاَل َكـــــ ــاٍن َفقـــــ ــيَء بَتبِّـــــ  جـــــ

 

ــى وَذالّ   ــْن َعنــــ ــاُس َمــــ ــذا ِلبــــ  هــــ

 َوُمْذ َرأى الِرْجُس ابُن َوهٍب حاَله 

 

 َومــــا ِمـــــَن الَقــــوِم الّطغـــــاِم ناَلـــــه   

ــَن بــــــــــــاجِلراِح َواآلالمِ    ُأْثِخــــــــــ

 

 َوصـــــــــاَر كالُقْنِفـــــــــِذ بالِســـــــــهاِم 

ــاَبه   ــبِ َأصــــــ ــٍة يف اجَلْنــــــ  بَطْعَنــــــ

 

ــ  ــرِّ َخـ ــه الُتـ ــْن َفـــوِق َوْجـ ــا ِمـ  ِبرَّ َلهـ

ــا     ــْن ِخباِئهـ ــُب ِمـ ــَدْت َزيَنـ ــْد َبـ  وَقـ

 

ــا    ــْن ُبكاِئهـــ ــِب َعـــ ــًة باخَلْطـــ  ذاهَلـــ

 ناِدَبــــــــــًة َتصــــــــــيُح وا َأخــــــــــاه 

 

 وا َأهــــــــــَل َبْيتــــــــــاه وَســــــــــيداه   

ــاِل َعجِِّ   ــمٌر بالِرجـ ــاَح ِشـ ــواوصـ  ُلـ

 

ــه مـــــا َتنت    ِظـــــروَن فـــــَاْحِمُلوا عليـــ

ــه   ــوا َعَليـــــــ ــفاه َحَمُلـــــــ  وا َأَســـــــ

 

ــوا إليـــــه      ــْن ُكـــــلِّ جاِنـــــٍب َأَتـــ  ِمـــ

 َقــــــْد َضــــــَرُبوا عاِتَقــــــه امُلطهــــــرْا 

 

ــا علــــى الَثــــرى      ــْرَبٍة َكبــــا هلــ  ِبَضــ

ــْد َأَضــــ     ــا َوَقــ ــْد َأْعيــ ــاَر وَقــ  ْارِّصــ

 

 َينـــــــوُء تـــــــاَرًة َوَيْكبـــــــو ُأْخـــــــرى 

ــاْ   ــه ِقيامـــــ ــا بـــــ ــَتِطْع مّمـــــ  مل َيْســـــ

 

ــًا     ــا ُنهوضــــ ــِقُط ُكّلمــــ ــاَيْســــ  َرامــــ

 ي ُيالقــــيَنْفســــي ِفــــداه مــــا اّلــــذ  

 

 ِمــــْن َطْعنــــه بــــالرِّْمِح يف الَتراقــــي    

ــْن َأْمــِره        َنْفســي ِفــداه مــا َجــرى ِم

 

ــْدِره    ــواني َصـــ ــوه يف َبـــ ــْذ َطَعُنـــ  ُمـــ

ــا اّلـــ   ــداه مـ ــي ِفـ ــه ذَنْفسـ ــْد ناَبـ  ي َقـ

 

ــَزَع الَســــهَم اّلــــذي   ــْذ َنــ ــاَبه ُمــ  َأصــ

ــداه   ــلُّ ِفـــ ــه ُكـــ ــرى َعَليـــ ــا َجـــ  مـــ

 

 َمـــــــال ِمـــــــْن َدِمـــــــه َكفَّيـــــــه  امّلـــــــ 

 اِئـــــه َيْخَتِضـــــُبوصـــــاَر ِمـــــْن ِدم 

 

 َوَقْلُبـــــــه ِمـــــــَن الَظمـــــــا َيْلَتهـــــــبُ  

 



 املقبولة احلسينية 912
 

ــذا ِلر  ــوُل هَكــــ ــَيقــــ ــْىبِّــــ  ي َألقــــ

 

 ُمَخضَّــــــبًا َوَقــــــْد ُغِصــــــْبُت َحقــــــْا 

ــلِ    ــٍث َنْغــ ــعٍد خلَبيــ ــُن َســ ــاَل ابــ  قــ

 

ــلِ   ــاِجاًل بالَقتـــــ ــينًا عـــــ  َأِرْح ُحَســـــ

ــوَق      ــْن َفـ ــُن َمـ  الَثـــرىفجـــاَءه َأْلَعـ

 

 راهَّــــــَفــــــاحَتزَّ ِمنــــــه َرأُســــــه امُلط   

ــ  ــاِءجََّفَضـــــ  ْت اأَلْمـــــــالُك بالُبكـــــ

 

ــماءِ   ــالِق الَســـــــ ــه خـــــــ  إىل اإللـــــــ

ــرَِّ  ــاُءَواْغَبــــ ــاُق َواأَلْرجــــ  ْت اآلفــــ

 

ــَزٌع مْحـــــ    ــْت َزْعـــ ــًا وهبِّـــ  اُءَرُحْزنـــ

 ال ابُنــــه الَعــــذاُبَحــــلَّ ِبهــــْم لــــو 

 

ــيطَة اْنِقـــــــــالبُ   ــَأ الَبســـــــ  وفاَجـــــــ

 ىُأْطِبَقــْت علــى الثَِّــرالَســماُء  لَيــَت 

 

ــذُّرى    ــاِل والـ ــمُّ اجلبـ ــِدَكْت ُشـ  َوُدْكـ

 َصــربي َغريــٌب يــا َغريــَب الــدارِ     

 

 والــَدمُع َجــاٍر البــِن َحــامي اجلــارِ     

 تَبكــي الَســمْا واأَلرُض واأَلْفــالكُ   

 

ــ  ــِده واجلـــــــ  َواأَلْمـــــــــالُك نُِّلَفْقـــــــ

 َوَحــــَق َأْن َأْبكــــي علــــى الَشــــهيدِ  

 

 علـــى اخُلــــُدودِ َدمـــًا ِمـــَن الَقْلــــِب    

ــاْ    ــبُع الَســماواُت َدم ــْت الَس ــْد َبَك  َق

 

ــاْ    ــْت َمْأَتمــ ــُس َأقاَمــ ــنُّ واإلْنــ  َواجلــ

 
  ٌفصل

 فيما جرى من جواده 

ــامِ  ــُر إىل اخليـــــ ــَرَع امُلهـــــ  وَأْســـــ

 

ــاِمي    ــِل حــ ــر الَعليــ ــا َغْيــ ــا َلهــ  َومــ

 َوُمــــــْذ َرَأيَنــــــه الِنســــــاُء باكيــــــا 

 

ــا    ــه خاليـــ ــًا عَليـــ ــرُج َملويـــ  والسِّـــ

ــر  ــنيَ   ْزَنَب ــُدوَرها َب ــْن ِخ ــدْاِم   الِع

 

ــًا ال ِردا   ــوه ال ِقناعـ ــَرى الُوجـ  َحْسـ

 ىوَمِة الَوغَيْرُكضَن َعْدوًا َنحَو َح 

 

ــي   ــْمُر َسـ ــا والِشـ ــْد َأْوَلغـ ــه َقـ  َف َبْغيـ

ــيِب يُحُزنــــــ وا  ــْيبه اخَلضــــ  ِلَشــــ

 

ــ وا  ــليبِ  يُحُزنــــ ــِمه الَســــ  ِلِجْســــ
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 َس ُيْجــدي َحَزنــي واَحَزنــي وَلــي 

 

 الَطــــــفِّ َلــــــْم ُيكفَّــــــِنمليِّــــــٍت يف  

ــْن هُ   ــى َم ــه هلفــي عل ــْت ُحرمُت  ِتَك

 

 هلفــــي علــــى َمــــن ُنِكثــــْت ِذمَُّتــــه  

 هلفي على َفـْرِخ الـنيب املصـطفى    

 

 هلفي َعلـى املـذبوِح ُظْلمـًا ِمـن َقفـا      

ــالما    ــه اإلســـ ــوا بَقتِلـــ ــْد قَتُلـــ  َقـــ

 

 وَعطَّلــــــوا الَصــــــالَة والِصــــــياما   

ــرآنِ   ــزاِئَم الُقــــــ ــوا َعــــــ  وَمزَّقــــــ

 

 وهــــــــدُِّموا َقواِعــــــــَد اإلميــــــــانِ   

ــْم ُنَعــــــزِّ َجــــــدَّه الَرســــــوال    فُقــــ

 

 وامُلرَتضـــــــــى وُأمَّـــــــــه الَبتـــــــــوال 

ــْدال    ــاَم الَع ــْبَط اإلم ــوا الِس ــْد َقَتُل  َق

 

 خـــــرَي الربايـــــا َحَســـــبًا وَفْضـــــال    

ــبَ   ــْد س ــذِّراري  َوق ــِده ال ــْن َبْع  وا ِم

 

 وَأْيَتمـــــــــوا ُســـــــــالَلَة امُلْختـــــــــاِر 

 
  ٌفصل

 يف سلبه ونهب ثقله

ــرَّدا   ــالَعرا ُمَجـــ ــوه بـــ ــْد تَرُكـــ  َقـــ

 

 ال ِمْئــــــــــــَزٌر َيســـــــــــــُتُره وال ِردا  

ــْرواال   ــيَص والِسـ ــَتَلبوا الَقمـ  واْسـ

 

ــاال   ــاَب والِنعـــــ ــِدْرَع والِثيـــــ  والـــــ

 وَاْســــَتَلَب اخلــــاَتَم منــــه َبْجــــَدُل 

 

 وزاَد يف الُكفـــِر علـــى مـــا َفَعلـــوا    

 َبـــــَرى ِبَحـــــدِّ ُمرهـــــٍف إصـــــَبَعه 

 

ــاَتُم     ــُعَب اخلــ ــْذ َصــ ــهُمــ  أْن ينَزَعــ

ــالِ   ــاَبقوا إىل الرَِّحـــــ ــمَّ َتســـــ  ُثـــــ

 

ــالِ     ــَن األثقــ ــا ِمــ ــا فيهــ ــِب مــ  ِلنهــ

ــاءِ   ــَف الِنســــ  وانَتَزعــــــوا َمالِحــــ

 

ــداءِ   ــرِكُض يف الَبيــ ــَدْت َتــ ــد َبــ  وقــ

 موا الـــــنرياَن يف اخليـــــاِموَأْضـــــر 

 

 اري ســــــــيِِّد اأَلنــــــــاِمعلــــــــى َذر 

 َخَرْجَن ِمْن َأْسـِر الِعـدا َحواِسـرا    

 

 غـــرُي اأَلُكــــفِّ ســــاِترا َس َلهــــا َلـــي  
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ــالِ   ــى الرِّمـ ــامًا علـ ــْرَن َأجسـ  يَنُظـ

 

ــالَعوالي   ــُع بــــــ ــًا ُترَفــــــ  وَأْرُؤســــــ

 
  فصٌل

 يف َجْري اخليل عليه 

ــرةْ   ــااًل َعْشـ ــنهْم ِرجـ ــَدُبوا ِمـ  واْنَتـ

 

 باخليــــِل داُســــوا َصــــْدَره وَظهــــَره 

ــَة اهلــدى والَرمَحــ    ةداُســوا ِخزاَن

 

ــ      ةوَســــَفَط الِعْلــــِم وَكْنــــَز احِلْكَمــ

ــاحلواِفرِ   ــاَب اهلل بـــ ــوا ِكَتـــ  داُســـ

 

 وَبضـــعَة اهلـــادي الـــنيب الطـــاهرِ    

 ِبــــَرضِّ ِضــــْلِع فــــاِطَم البتــــولِ     

 

ــاخليولِ    ــبِط بـ ــلوُع السـ ــْت ضـ  ُرضَّـ

ــْدرِ   ــهرْت بَبــــ ــيوٍف ُشــــ  ويف ِســــ

 

 َقَضـــى احلســـنُي ال بســـيِف ِشـــْمرِ    

 مل يـــُك يف الَعْشـــرِة إاّل ابـــُن ِزنـــا 

 

 ُيلَعنــــــاحــــــقَّ بكــــــلِّ لعنــــــٍة َأْن    

 ومــــا َرَأْينــــا ِمثــــَل هــــذا الِفْعــــِل 

 

ــلِ   ــِمْعناه َأتـــــــى يف النْقـــــ  وال َســـــ

 َأمْل َيُكـــــْن يف َجمِعهـــــْم إنســـــاُن 

 

 إْن مل يكـــــــْن ِديـــــــٌن وال إميـــــــاُن 

 
  فصٌل

 كر السج اد زين العابدين علي األصغر يف ذ

ــجَّادِ   ــيِد الســ ــَر الســ ــْنَس ِذكــ  ال َتــ

 

ــادِ    ــِة الُعبَّـــــ ــاِد ِزينـــــ ــِن الِعبـــــ  زيـــــ

ــاِم املْرِضــــــــي  ــِة اهلل اإلمــــــ  بقيَّــــــ

 

ــُة جبَّـــــاِر الَســـــما يف اأَلرِض   ُحجَّـــ

 َكـــْم ِمـــْن َمناِقـــٍب َلـــه ال ُتْحَصـــرُ     

 

ــرُ    ُيْطـــوى َأريـــُج امِلســـِك حـــنَي ُتْنَشـ

ــَوْت َمهاُمــــــ   ــه اْنَطــــ ــاِرَلــــ  ه الِقفــــ

 

ــارِ    ــوُت يف الِبحـــــ ــه احُلـــــ  وَكّلَمْتـــــ
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 َوَكّلَمتـــــــــــه َظْبَيـــــــــــُة الَفـــــــــــالِة

 

ــْن    ــا ِمــ ــا هلــ ــاتِ مبــ ــِم احلاجــ  َأْعَظــ

ــرها  ردَّ علي  ــَفها َفســـــ ــا ِخْشـــــ  هـــــ

 

ــ  ــَعْته َبعــــ ــافَأْرَضــــ ــأٍس َدرَّهــــ  َد َيــــ

 واحَلَجــــــُر اأَلَســــــعُد َقــــــْد َأتانــــــا 

 

 ِبُحجَّـــــــــــٍة ناِصـــــــــــَعٍة ُبْرهانـــــــــــا 

ــنْ    ــوَب وامِلَح ــا واخُلط ــى الَرزاي  الق

 

 بــالَعْزِم والَتْفــويِض والَصــرِب احَلِســْن 

 َصــْبِره َواخَلْطــُب مــا َزْلــَزَل َطــوَد     

 

ــرِّه   ــْن َمَقـــــ  وإن أَزاَل الَطـــــــوَد َعـــــ

ــال   ــيبََّفــــــ ــال  َنــــــ ــه حَتمَّــــــ  ِمثَلــــــ

 

 َكاْبِتالِئــــــــه اْبَتلــــــــى يَّوال َوصــــــــ 

ــى     ــٌل ُمْلقــ ــَو َعليــ ــه َوهــ ــي َلــ  هلِفــ

 

 اّقــــِلمــــْا ِبــــه الَصــــخُر اأَلَصــــمُّ ر    

 َقـــــْد َســـــَلبُوه النَّْطـــــَع والَوســـــاَدْة 

 

ــاَدةْ    ــه ِعيـــ ــرَب لـــ ــيُِّروا الَضـــ  وَصـــ

ــزاُؤه   ــه َعـــــ ــنهْم علـــــــى َأِبيـــــ  ِمـــــ

 

ــه   ــْن َأهليـــ ــراِر ِمـــ ــْفَوِة اأَلْبـــ  والَصـــ

ــدِ    ــِر وبالَتهِديــــ ــْتِم والَزْجــــ  بالَشــــ

 

ــودِ    ــِر والِقُيــــــ ــا واأَلْســــــ  وباجَلفــــــ

ــْد َبكـــــ   ــه َقـــ ــى َأِبيـــ ــنِيناعلـــ  ى ِســـ

 

ــا   ــدًا َحِزينــــــ ــه واِجــــــ  ال زاَل فيــــــ

ــرَ    ــَك الِعْتـ ــَرَع ِتلـ ــُروا َمْصـ ــا َذَكـ  ةمـ

 

ــه    ــفِّ إاّل َخَنَقُتـــــ ــَريف الَطـــــ  ةالَعْبـــــ

 َلــــــواله ســــــاَخْت ِبهــــــُم امِلهــــــاُد 

 

ــوادُ   ــاُل واأَلْطـــــ ــدِّْت اجِلبـــــ  واْنهـــــ

 واأَلرُض ماَرْت والَسماُء اْنَفَطَرْت 

 

 والشمُس غارْت والنجوُم انَكدرْت 

ــاَءه   ــه ُدعــــ ــَتجاَب ربِّــــ ــْد اْســــ  َقــــ

 

ــ  ــه َأْعـــــــــداءهَأهلـــــــ  َك يف حَياتـــــــ

 اْنَتَقمـــــا َوَســـــّلَط امُلختـــــاُر حتِّـــــى 

 

 ِمـْن ُعْصــَبٍة قــْد حاَرَبــْت َربَّ السِّــما  

 بالَســـــيِف َقـــــْد أبـــــاَدهْم والنـــــاِر 

 

 قَبــــــَل َعــــــذاِب القــــــادِر اجَلبِّــــــاِر 
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 فصٌل

 يف ذكر السيدة العقيلة الكربى  

 ةهلل َصــــــــْبُر َزينــــــــَب الَعِقيَلــــــــ

 

 ةَكـــــْم صـــــاَبَرْت َمصـــــاِئبًا َمهوَلـــــ 

ــوِب والَرزايــــا    ــَن اخُلُطــ  َرَأْت ِمــ

 

ــرًا   ــا َأْمـــــ ــه امَلنايـــــ ــوُن ُدوَنـــــ  َتهـــــ

ــدِ   ــا اأَلماِجـــ ــراَم َقوِمهـــ  َرَأْت ِكـــ

 

 ُمجـــــــزَِّريَن يف َصـــــــِعيٍد واِحـــــــِد 

ــو   ــى ُجُسـ ــِفي علـ ــاُحَتْسـ  ِمها الرِّيـ

 

ــاحُ   ــال ُتبــــ ــُذْؤباِن الَفــــ ــَي ِلــــ  وهــــ

ــِريعا   ــا َصــــ ــَز َقوِمهــــ  َرَأْت َعزيــــ

 

 ُعــــــوه بالظُّبــــــا َتوِزيعــــــاَقــــــْد َوزَِّ 

 َرَأْت ُرؤَســـــــًا بالَقنـــــــا ُتشـــــــاُل 

 

ــالُ    ــا الرِِّمـــــــ ــًا َأكفاُنهـــــــ  وُجَثَثـــــــ

 َرَأْت رِضــــيعًا بالِســــهاِم ُيْفَطــــمُ   

 

 وِصــــــْبَيًة َبعــــــَد َأبــــــِيهْم ُأيِتُمــــــوا  

ــا   ــُدِو ِفيهـــــ ــَماَتَة الَعـــــ  َرَأْت َشـــــ

 

 َوُصــــــْنَعه مــــــا شــــــاَء يف َأِخيهــــــا 

ــًا ُذال   ــرًا هوانــــ ــًا َأْســــ  َرَأْت َعنــــ

 

ــب     ــْورًا ِسـ ــًا َجـ ــًا َجفـ ــالُظْلمـ  ابًا ُثْكـ

 َأْدهــى اخُلُطــوِب الُســوِدوإنَّ ِمــْن  

 

ــدِ   ــَدْي َيزيـــــ ــنَي َيـــــ ــا بـــــ  ُوُقوَفهـــــ

 
  فصٌل

 يف يوا عاشوراء وبعض آدابه 

 لــو كــاَن َيــْدري يــوُم عاُشــوراءِ    

 

ــالءِ      ــْن َبـ ــه ِمـ ــِري فيـ ــاَن َيْجـ ــا كـ  مـ

 مــــــا الَح َفْجــــــُره وال اْســــــَتنارا 

 

 وال َأضـــــــاَءْت َشمُســـــــه َنهـــــــارا 

ــامِ     ــه اأَليـــ ــًا َأوُجـــ ــوََّد ُحْزنـــ  َســـ

 

ــْل  ــه الشــــ  َبــ ــواِمَأْوُجــ  هوِر واأَلعــ

ــه ِمــــــْن َيــــــومِ   ــا َأْعَظَمــــ  اهلل مــــ

 

 أزاَل َصــــــْبِري وَأطــــــاَر َنـــــــْوِمي   
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ــتطهريِ   ــِة الــــ ــُل آيــــ ــوَم أهــــ  اليــــ

 

  َصــــــِريٍع فيــــــه أْو َعِفــــــريِ   َبــــــنيَ  

 اليــوَم قــْد مــاَت احِلفــاُظ والَوفــا     

 

 اليـــوَم كـــاَد الـــِديُن َيْقضـــي َأَســـفا  

ــداءِ    ــُيُن اأَلعــ ــْت أعــ ــوَم نامــ  اليــ

 

ــو   ــهَدْت عُيــــ ــَوالِءوَســــ  ِن ِذي الــــ

ــلُ    وْيلــي وهــْل ُيْجــِدي َحِزينــًا َوْي

 

ــلُ   ــهنَّ اخليــــــ ــُلٍع َتُدوُســــــ  أَلْضــــــ

ــعُ   ــاُح َتْرَفــــ ــا الِرمــــ  وَأرُأٍس هلــــ

 

ــعُ   ــِعيِد ُتوَضــ ــٍث علــــى الَصــ  وُجَثــ

ــُدو ِمـــــ   ــٍل َتْبـــ ــُدووثاِكـــ  ِرَن اخِلـــ

 

 َتُعــــــــــجُّ بالَويــــــــــِل وبــــــــــالثُّبوِر 

ــيعِ    ــو إىل َرِضــــ ــٍع َترُنــــ  وُمرِضــــ

 

ــِريعِ   ــاِحٍص َصــ ــراِب فــ ــى الُتــ  علــ

 ونســـــوٍة ُتْســـــبى علـــــى الِنيـــــاِق 

 

ــاقِ    ــَم الِوثـــ ــاني أَلـــ ــرى ُتعـــ  َحْســـ

ــَوالءِ    ــَذِوي الـــ ــيٍء ِلـــ ــمُّ َشـــ  َأهـــ

 

ــزاءِ   ــوِح والَعــــ ــوا للنَّــــ  َأْن َيْجِلُســــ

ــابِ   ــَنُن امُلصــــ ــاُم ســــ ــه ُتقــــ  فيــــ

 

ــرابِ   ــاِم والشـــــ ــرْتُك للَطعـــــ  والـــــ

 
  فصٌل

 ى الكوفةـيف سري السبايا إل

ــبايا  ــِة بالَســـ ــاُروا إىل الُكوَفـــ  َســـ

 

ــا     ــزَِّل امَلطايــــ ــوَق هــــ ــاُق فــــ  ُتســــ

ــ  ــاقِ مغُلولــ ــِدْي إىل األْعنــ  َة اأَليــ

 

ــاقِ   ــن الِنيـ ــٍف مـ ــى ُعْجـ ــْبى علـ  ُتسـ

 َة الَوجـــــه بَغـــــرِي ُبْرِقـــــِعحاِســـــر 

 

ــاِعٍد وأذُرعِ   ــرُي ســـــ  ال ِســـــــرَت غـــــ

ــرى    قــد َترَكــْت َعزيَزهــا علــى الَث

 

 والَعـــــــراوخلَّفْتـــــــه يف اهلِجـــــــرِي  

 َلـــْتإْن نَظـــرْت هلـــا العيـــوُن َوْلَو 

 

ــتْ   ــرُؤوِس َأْعَوَلـ ــَرْت إىل الـ  أو َنَظـ

 َتــــــــَودُّ أنَّ ِجْســــــــَمها َمقبــــــــُوُر 

 

ــورُ   ــاِمُت الَكُفــــ ــا الشــــ  وال َيراهــــ
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توهييييستار ييييألنوألترويييي  ت    يييي  و تتت

ت

تحتج ب هييييينتيييييي تُّ يظييييي    ت      ييييينو تتت

ت ــرْ  ــيهْم للَنَظـ ــاُس عَلـ ــاجَتمَع النـ  فـ

 

ــيوفــيهُم   ــدِري مــاَمــن َل  اخَلــرْب َس َي

 فَأْشـــــَرقْت ذاُت مخـــــاٍر مـــــنهُم 

 

 تقـــوُل: ِمــــن أيِّ اأُلســـارى َأنــــُتمُ   

ــا:    ــْت الَتعرُّفــ ــا إْذ َراَمــ ــَن هلــ  ُقْلــ

 

 ى آِل بيـــِت املصـــطفىحَنـــُن ُأســـار 

ــًا وُأْزرا   ــَأْت َمقاِنعـــــــــــ  فهيَّـــــــــــ

 

ــْترا   ــوِن ِســ ــا َعــــِن العيــ  نالــــْت بهــ

 َيْســــــــرُتها َجالُلهــــــــا والُنــــــــوُر 

 

ــريُ   ــٌئ َحِســ ــا خاِســ ــالطْرُف عنهــ  َفــ

ــةْ   وا  ــِة الُكوفيـــــ ــًا لأُلمَّـــــ  َعَجَبـــــ

 

ــيَّةْ    َتبِكـــــي علـــــى الذرِّيـــــِة املرضـــ

 وهـــَي الـــيت َقـــْد َقتَلـــْت ِرجاَلهـــا 

 

ــا   ــا َأطفاَلهــــــ ــْت بَقتِلهــــــ  وأْيَتَمــــــ

 
  فصٌل

 فيما كلمتهم به زينب الكربى 

ــُب العقيلــــــ  ــاطبْتهم زيَنــــ  ةوخــــ

 

ــاهرة َجِليَلـــــــــ    ــة بـــــــ  ةيف خطبـــــــ

ــا   ــًا فيهـــــ ــِرُغ ُنطقـــــ ــا ُتفـــــ  كأمنـــــ

 

ــى َأِبيهـــــا     ــن اإلمـــــاِم املْرَتضـــ  عـــ

ــه     ــاطبْتهُم بــــ ــا خــــ ــان ممــــ  وكــــ

 

ــه   ــه للُمنَتبـــ ــاٍف منـــ ــَبعُض كـــ  والـــ

ــَريُتمُ   ــٍد َفــــــ ــدُروَن أيَّ َكِبــــــ  َتــــــ

 

 للمصــــــطفى وُحــــــرٍَّة َأبــــــَديُتُم؟   

 أُتظهــــــروَن النــــــوَح والَعــــــويال 

 

ــيال     ــَحُكوا َقِلـ ــثريًا واْضـ ــابُكوا َكـ  فـ

ــتُم   ــنارِ ذهبــــــ ــاِر والشَّــــــ  بالعــــــ

 

 وُبــــــــْؤُتُم يف َغَضــــــــِب اجلبَّــــــــاِر 

ــَفكُتْم؟   ــطفى َســــ  أيَّ َدٍم للُمصــــ

 

 وأيَّ ُحرَمــــــــٍة لــــــــه هَتكـــــــــُتْم؟   

 ُبعـــدًا لكـــْم مـــن ُأمـــٍة وُســـحقا     

 

 صــــــــــيَّرُتُم َأنُفَســــــــــُكْم َأِرقَّــــــــــا 
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 فصٌل 

 فيما تكلمت به فاطمُة الصُّْغرى

 قْد َخَطَبـْت َحـرَّى الفـؤاِد َعْبـرى    

 

ــْغرى     ــنِي الصُّـ ــُت احلسـ ــٌة ِبْنـ  فاِطَمـ

 قاَلــــْت ألهــــِل اخُلــــيالِء واجَلفــــا 

 

 واملكــــِر والُغــــْدِر بــــآِل املصــــطفى 

ــمِ    ــُل احُلْكـ ــاِر َأهـ ــين املختـ ــا بـ  إنَّـ

 

ــمِ    ــاُء َفهـــــ ــٍم وِوعـــــ ــُة ِعْلـــــ  َعْيَبـــــ

ــةْ   ــَرْحمُن بالكراَمــــ ــا الــــ  َأْكَرمنــــ

 

ــةْ   ــِل والزَّعاَمــــ ــنا بالَفْضــــ  َوَخصَّــــ

ــا   ــا وبنــــــ ــَدْيُتُم َكفَّْرمُتونــــــ  اهَتــــــ

 

 إْن ُكْنـــــُتُم اليـــــوَم كمـــــا ادَّْعيـــــُتْم 

ــالال    ــا َحــــــــ ــُتُم قتاَلنــــــــ  َرأْيــــــــ

 

ــاال   ــا ِفعـــــ ــْأُتْم َمَعنـــــ ــْد َأَســـــ  َوَقـــــ

 ُســــيوُفُكْم َتْقُطــــُر ِمــــْن دماِئنـــــا    

 

 وَأْرُضــــُكم ُتْمــــأُل ِمــــْن َأْشــــالِئنا    

ــًا لُكـــــْم فـــــانتِظروا الَعـــــذابا    َتبَّـــ

 

ــا    ــَة والِعقابـــــ ــْزَي واللعنـــــ  واخِلـــــ

 
 فصٌل 

  ما تكلََّم به السجاُد  يف بعض

 قــاَل َلهـــْم ِمـــْن َبعـــِد َحْمـــٍد َوَثنـــا 

 

 َوَنْقــــِل َمْعنــــًى َبْعُضــــه فيــــه ِغنــــى  

ــيْ      ــُن َعِل ــنِي ب ــُن احُلَس ــيُّ ب ــا َعل  أن

 

 أنـــا اْبـــُن ســـبِط املصـــطفى امُلَبجَّـــِل 

ــْن قــد هُ   ــُن َم ــا اب ــهأن ــْت ُحْرَمُت  ِتَك

 

 َوانُتهبـــــْت بـــــني الـــــورى ِنْعَمُتـــــه 

ــرباً    ــوه َصـ ــْد َقتُلـ ــْن قـ ــُن َمـ ــا اْبـ  أَنـ

 

ــراً    ــذاك َفْخــ ــرَء بــ ــى املــ ــْد كفــ  َوقــ

ــ    ْدُتُكْم بـــــاهلل هـــــْل َكَتْبـــــُتْمناشــ

 

 ُتمإىل أبـــــــي َوْعهـــــــَدُكْم أْعَطيـــــــ 

 ه وَخـــــــــــــَدْعتُموهَدَعومُتـــــــــــــو 

 

ــو    ــاَبُكْم َقَتْلُتمـــــــ ــْذ َأجـــــــ  هَوُمـــــــ
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 تَبــــًا ملــــا َقــــدِّمُتُم ِمــــَن الَعَمــــلْ    

 

ــَنْعُتْم    ــا َصـــ ــوءة مِلـــ ــْلُوســـ  َوَخَطـــ

 ىَأِي َعـــنٍي تَنِظـــُروَن امُلْصـــَطف   بـــ 

 

 َوقــــد َفَعْلــــُتم ُكــــلَّ َجــــْوٍر وَجفــــا  

ــي    ــُتْم ِعْتَرتـ ــْد َقتلـ ــوُل َقـ ــنَي يُقـ  ِحـ

 

 ْســـــــُتُم ِمـــــــْن أمََّتـــــــيِإَلـــــــْيُكُم َفل 

ــنهمُ   ــريَن مـ ــُض احلاِضـ ــاَل َبعـ  فقـ

 

 أنــــــــُتُم مل َتْعَلُمــــــــواهَلْكــــــــُتُم و 

ــيَحيت    ــاقَبُلوا َنِصـ ــاُم فـ ــاَل اإلمـ  قـ

 

 لُكـــــْم ويف اهلل اقَبُلـــــوا َوصـــــيَّيت   

ــَمعُ    ــًا نْسـ ــُن مجيعـ ــه َنحـ ــالوا لـ  قـ

 

 ُنطيــــــــُع مــــــــا َأمرَتنــــــــا َوَنْتَبــــــــُع 

 ُمْرنــــا مبــــا َتشــــاُء َلْســــنا َنرَغــــبُ  

 

 عنـــَك َوال مـــوىًل ســـواك َنْطُلـــبُ    

ــا    ــاَل هلــْم هيهــاَت هيهــاَت الَوف  ق

 

 ســـَلفا ســـى مـــنُكُم مـــا  َأن وكيـــف 

 اِمثَلمــــمــــُتْم بــــأْن َتــــأُتوا إلــــيِّ ِر 

 

 اجئــــــُتْم آلبــــــائي فيمــــــا َقــــــُدم    

ــال َور  ــلِ  بِّكــ ــاِت اإلِبــ  الراقصــ

 

ــاجُل  ــَدِملِ فـــ ــَبْر َومل َيْنـــ  رُح مل ُيْســـ

 أهَلـــــــه َمَعـــــــهقتلــــــتُم أبـــــــي و  

 

 ْن َتَبعــــــهممَّــــــرَّ ُغــــــَوالصــــــلحاَء ال 

 هـْول جتـِريْ  وُغَصُص اَلخْطـِب املَ  

 

ــا   ــني حنــ ــْدِري بــ ــْيَن َصــ  ِجري َوَبــ

 ال َلنــــا واُنــــَمْســــأليت بــــأْن تكو  

 

 َوال علينـــــا َوهـــــَو غايـــــُة املنـــــى    

 
 فصٌل 

 اهلل بن زياد لعنه اهلل على عبيد يف دخوهلم

ــُم اخُلُطــــو ــَدواهيوأعظــ  ِب َوالــ

 

ــوُلهْم علــــــــى َعــــــــد    اهلل وِّدُخــــــ

ــْدوانِ     ــِم والِع ــَر الُظْل ــلِّ َقص  إْذ ح

 

ــانِ    ــاَس إىل اإلتيــ ــا النــ ــْد َدعــ  وَقــ

 وجيَء بالرأِس الَشـريِف الطـاهرِ   

 

ــاِجِر لـــذلَك   الـــِرْجُس الَظُلـــوِم الفـ
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ــاال  ــاَل واأَلْطفـــ  وَأْدَخُلـــــوا العيـــ

 

ــاال    ــوُء احلـــ ــاٍل َتُســـ ــه يف حـــ  عليـــ

ــ    ــًا كالمــــ ــَم َزيَنبــــ ــاكّلــــ  ًا َقُبحــــ

 

ــح   ــْد ُرِشــــ ــاؤه َقــــ ــه إنــــ ــا ِبــــ  اممــــ

 وقــاَل: َكيــَف قــْد َرأيــِت مــا َوَقــعْ  

 

ــَنعْ     ــا اهلل َصـ ــوَم مـ ــِك اليـ  ويف َذِويـ

  َكــــالٍم ِقــــيال قالــــْت َلــــه َخــــريَ   

 

 مل أَر إاّل َحَســـــــــــــنًا َجِمـــــــــــــيال 

ــي   ــُل عَل  هْم َفَمَضــوْاقــد ُكتــَب الَقت

 

ــوا     ــيٍم داِئــــــٍم ملــــــا َقَضــــ  إىل نعــــ

ــاُم احُلَجـــُج بـــنَي َيـــَدي   َعـــْدٍل ُتقـ

 

ــْن َيكــــوُن الَفَلــــجُ      َفــــاْنُظْر إذًا ِلَمــ

ــيب    ــه َقْلــ ــفى اإللــ ــا َشــ ــاَل َلهــ  قــ

 

ــي    ــرًا يف َحْربــ ــُت َظَفــ ــنُكْم وِنْلــ  ِمــ

ــرْي    ــْت لَعْم ــي قال ــَت َكهل ــْد قَتْل  َق

 

 َقَطْعـــَت َفْرِعـــي وَاْجَتثثـــَت َأْصـــلي 

ــفاكا     ــتِلهم ِشـــ ــْن ِبَقـــ ــإْن َيُكـــ  فـــ

 

 اكـــــــافقـــــــْد َبلْغـــــــَت مـــــــْنهُم ُمن 

ــه   ــجاَد يف خطابــ ــَتقبَل الَســ  واْســ

 

ــه    ــواَب يف َجواِبــ ــْذ َرأى الَصــ  ومــ

 ةقــــــاَل اْقِتُلــــــوه فبــــــه جــــــراء    

 

ــي ور   ــْد َردَِّنـــــــ ــاءدُّه إقـــــــ  ةســـــــ

 اإلمـــاِم َمهـــال قاَلـــْت لـــه بنـــُت    

 

 ْفَت ِفينــــا َقــــْتال إنــــَك قــــْد َأْســــرَ   

 ين َمَعـــهوَقْتَلـــه إْن ُرْمـــَت َفـــاْقُتل   

 

 مـــا داَمـــِت احليـــاُة لـــي َلـــْن َأدَعـــه 

ــه     ــْن ِخطابـ ــْيُد الَســـجاُد عـ  والَسـ

 

 َزينَبـــــــًا ويف َجوابـــــــه   َأْســـــــَكَت 

 وناُتهـــــــــدُِّدقـــــــــال َأبالقتـــــــــِل  

 

ــاوإننــــــــــا ال َنْرهــــــــــُب امَلُن   ونــــــــ

ــَت   ــادَ  ألْس ــا ع ــُل ِفين ــْدرْي الَقت  ةَت

 

 ةوعنـــــــَدنا الكرامـــــــُة الَشـــــــهادَ   
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 فصٌل 

 يف شهادة عبد اهلل بن عفيف 

 وهـــْل َســـِمعَت حبـــِديِث اأَلْزِدي

 

ــدِ    ــَوال والُزهـ ــِل الـ ــْن َأهـ ــاَن ِمـ  وكـ

 ةكـــاَن ُيَعـــدُّ ِمـــْن ِخيـــاِر الِشـــيعَ     

 

ــٍة َرفِيَعـــــــ    ــْى ذو ُرتْبـــــ  ةويف الُتقـــــ

 الُســـــِبِلنـــــاه زالتـــــا ِبَخـــــرِي   َعي 

 

 يف يـــــوِم ِصـــــّفنَي وَيـــــوِم اجَلَمـــــِل 

 قــــْد َأْنَكــــَر املُنكــــَر ملــــا َســــِمعا     

 

ــد    ــُن اهلـ ــه ُرْكـ ــواًل لـ ــدِّعاقـ  ى َتَصـ

ــوَق امِلْنَبـــرِ      ــَة َفـ ــِن َمرجانـ ــْن ابـ  ِمـ

 

ــرِ    مبْشــــهٍد مــــن َجْمِعهــــْم َوَمْحَضــ

ــٍف قــاِئال      ــُن َعفي ــُف اب ــاَم الَعفي  ق

 

 ومـــــــــا َأراَد بامَلقـــــــــاِل بـــــــــاِطال 

 لــــه َأْنــــَت وَمــــْن َواّلكــــا   قــــاَل  

 

ــاِذَب اأَلفّ   ــٌل َأراه الكـــــ ــاكـــــ  اكـــــ

ــُدَو اهلل    ــا َعـــــــ ــوَن يـــــــ  َأَتْقِتُلـــــــ

 

 اهَبِنــــــــي الــــــــنيب الطــــــــاهِر اأَلوِّ 

 وَتْنِطُقــــــــوَن َبْعــــــــُد بالُبهتــــــــاِن 

 

 ِمــــْن َفــــوِق َأْعــــواِد َذِوِي اإلميــــاِن 

 أْيــــــَن امُلهــــــاِجروَن واأَلنصــــــاُر 

 

 َوأيـــــــــَن أوالُدهـــــــــُم اأَلْبـــــــــراُر 

ــْن َغَضــٍب َأْوداُجــه     ــْت ِم  فانَتَفَخ

 

 وزاَد ِمـــــــــْن َمقاِلـــــــــه هياُجـــــــــه 

ــو   ــه فقــــــاُموا فقــــــاَل آُتــــ  ني بــــ

 

ــامُ    ــَبٌة ِلئــــ ــٍف ُعْصــــ ــِن َعفيــــ  البــــ

ــاِجَزه   ــْت األزُد ذَوَوه حــــ  َفقاَمــــ

 

ــِد اجَلـــــالُوزَ وَخّل   ْةُصـــــوه ِمـــــْن َيـــ

ــُلوا   ــى َوَصــ ــه َحتِّــ ــاَتلوا َذويــ  وقــ

 

ــوا     ــا َدَخُلـ ــداَر وِفيهـ ــوا الـ  واْقَتَحُمـ

 وابَنُتـــه صـــاَحْت: أتـــاَك الَقـــومُ    

 

ــَذرًا وَلـــــو   ــِدي َحـــ  ُموَلـــــيَس ُيْجـــ

ــاوِليين   ــِك نـــــ ــاَل: ال عَليـــــ  فقـــــ

 

ــي َوِديـــ    ــي ُمهَجِتـ ــْيفي أَلْحِمـ  ينَسـ

 ةربـــَأْن تُكـــوَن ذاَت َمْقـــد   ْتَودِّ 

 

ــر    ــاَم الَفَجــ ــَم الِلئــ ــى ُتخاِصــ  ةحتــ
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 ُدْمــــُع وهــــَو ُمْفــــرداَر عَليــــه اجَل

 

ــِدْم    َعَليــــــه َأَحــــــُدوِمنــــــه مْل ُيْقــــ

 ةمـــا جـــاُؤوا َعْليـــه ِمـــْن ِجهـــوُكّل 

 

ــه ُمَنبِّهــــــــ   ــوُن اْبَنُتــــــ ــه َتُكــــــ  ةَلــــــ

 وُل َقــْد جــاُؤوَك مــْن حَنــِو َكــذاَتقــ 

 

ــذاَتْخشــــ  ــًة أْن ُيؤَخــ  ى عَلْيــــه ِغيَلــ

ــه   ــاَثُروا عَليــــ ــْذ َتكــــ ــاَل ُمــــ  َفقــــ

 

 وماَلـــــــه ِمـــــــْن ناِصـــــــٍر َلَديـــــــه    

 عـْن َبَصـِري   ُأقِسُم لـو ُيفَسـُح لـي    

 

 َعلــْيُكْم َمــْوِردي َومْصــَدريضــاَق  

ــال   ــى ُحِمــ ــه حتــ ــوا فِيــ  َومْل َيزاُلــ

 

ــال    ــاٍد ُأْدِخـ ــِن زيـ ــَدِعيِّ اْبـ ــى الـ  علـ

ــانِ    ــوُل يف ُعثمـــ ــا تُقـــ ــاَل مـــ  فقـــ

 

ــانِ   ــاُج للَبيــــــ ــُر ال َيْحتــــــ  واألْمــــــ

 فقــــاَل يـــــا عبــــَد َبـــــين ِعـــــالجِ   

 

 ماَلـــــــَك يف ذاَك ِمـــــــْن اْحتيـــــــاِج 

ــه    ــيُّ َخلِقـــــــ ــا اهلل َوِلـــــــ  وإمَنـــــــ

 

ــي  ــه  َيْقِضــــ ــْنهُم ِبَحِقــــ ــلِِّ ِمــــ  لكــــ

 وعــــْن يزيــــَد َســــْل وَعــــْن َأبيــــه 

 

 هوعـــــْن َأبيـــــَك اجلاهـــــِل الَســـــِفي 

ــيئًا حتِّـــــى   ــَأُل شـــ  فقـــــاَل ال َأْســـ

 

ــا    ــاَم َمْوتــ ــيِف احُلســ ــُذوَق بالَســ  َتــ

ــُد اهلل ذا ُمــــــراِدي    ــاَل عبــــ  فقــــ

 

 يت ِمــــــْن خــــــاِلِق الِعبــــــاِدوُبغــــــي 

 مـــن قبـــِل َأْن ُتوَجـــَد يف اأَلحْيـــاِء 

 

 َطَلْبـــــُت منـــــه يف الـــــُدعاِءُكْنـــــُت  

ــهادًة خالصــــــًة أْن َيرُزقــــــا     شــــ

 

 عَلــى َيـــَدْي َأْلَعـــِن َشـــْخٍص ُخِلقـــا  

ــِري     ــنَي كــفَّ َبَص ــُت ِح ــْد يِئْس  وق

 

 ومْل َأُكـــــــــْن َأْعَلـــــــــُم بامُلَقـــــــــدَِّر 

ــا   ــا َرَزقـــ ــى مـــ ــُد هلل علـــ  فاحلمـــ

 

 قـــد اســـتجاَب لـــي ُدعـــاًء َســـَبقا     

 أرَســـــَل مجعـــــًا َنحـــــَوه كـــــثرياً  

 

 بـــــه مـــــْن َبْيتـــــه َأِســـــرياً جـــــاؤوا  

ــهادَ    ــْد َأْدرَك الشــ ــا َقــ ــه اهلنــ  ةَلــ

 

ــاأَلجِر وبالســــــــعادَ   ــاَز بــــــ  ةوفــــــ
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  فصٌل

 يف سريهم إىل الشاا

ــرُ   ــْم ُمَحّقــ ــاِم ِبهــ ــاَر إىل الشــ  ســ

 

 الـــــُروِم إْذ ُيَســـــيَُّر وهـــــْم َكَســـــيب 

ــامِ   ــِق الشــ ــوهْم يف ِدَمْشــ  وَأْدَخُلــ

 

 يف َمْســـــــَلٍك َيِضـــــــيُق بالزِّحـــــــاِم 

ــالُ    ــَنهْم ُتشــ ــا َبيــ ــرُُّوُس فيمــ  والــ

 

ــالُ   ــُر الَعسَّـــ ــا اأَلمَســـ ــُد فيهـــ  َيِميـــ

ــيٍّ   ــُت علـ ــمرِ   ِبْنـ ــْن ِشـ ــْت مـ  َطلَبـ

 

ــ  ــرًا عَليــ ــرِ أمــ ــْن ُعْســ ــه ِمــ ــا بــ  ه مــ

ــاُره   ــاُم َدَنـــْت ديـ  قالـــْت: إذا الشـ

 

 ِســــــْر َمْســــــَلكًا َقِليَلــــــٌة ُنظَّــــــاُره    

ــا    ــْن أرُؤِس األهلينـــ ــا َعـــ  وَنحِّنـــ

 

ــَرِة    ــْن ِكْثــ ــا  ِمــ ــْد ُخِزينــ ــاِر قــ  النُّظَّــ

ــا    ــا َترانـــ ــاٍل َكمـــ ــُن يف حـــ  وحنـــ

 

 َتْشــــــــَمُت يف ُرْؤيِتنــــــــا َأْعــــــــدانا 

ــدُ    ــا ُتريــ ــِس مــ ــى بَعْكــ ــْد أَتــ  وقــ

 

 هـــــذا الكفـــــوُر الظـــــامُل العنيـــــدُ  

ــا   ــا اكتفــ ــِنيُع مــ ــه ذاَك الَشــ  بفْعِلــ

 

ــ  ــا  َحيـ ــيهْم وَقَفـ ــْبُي ِفـ ــاُم الَسـ  ُث ُيقـ

 
  فصٌل

 يف دخوهلم على يزيد لعنه اهلل

 وأدَخلـــــــوهُم بتلـــــــَك احلـــــــاِل

 

 َوهـــــــــْم ُمَقرَُّنـــــــــوَن باحِلبـــــــــالِ   

ــد   ــى يزيــ ــلطاِنه  علــ ــَو يف ُســ  وهــ

 

ــه   يف أولياِئــــــــــــــه ويف َأعواِنــــــــــــ

ــعا   ــه ُوِضـ ــا بـــني يديـ  والـــرأُس مـ

 

 وهــــَو ِبُعــــوِد َخيــــُزراٍن َقــــْد َدعــــا 

ــرَّا    ــا ُغــــ ــرًا وثنايــــ ــُث ثغــــ  ينكــــ

 

 ايب َثْغــــرَقــــْد كــــاَن ُيوِليهــــا الــــن    

 الزبعــرى ينطــُقوهــو ِبِشــعِر ابــن  

 

ــدِّقُ    ــِره مصــــ ــِر ُكفــــ ــَو أَلمــــ  وهــــ
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 قالت: من الَعدِل أيا ابـِن الطُّلقـا  

 

 حــنَي لــَك األمــُر صــَفا واسَتْوَســقا   

 وخاَطَبْتــــه زينـــــٌب مبــــا َجـــــرى   

 

ــه َحَجـــــرا     ــْن َمْنِطـــــٍق وَألَقَمْتـــ  ِمـــ

 َتْخـــــــِديُرَك اإلمـــــــاَء والَبغايـــــــا 

 

ــبايا    ــَطفى َســــ ــوُق آِل املْصــــ  وَســــ

 ُحماِتهـــــا محـــــيَُّس ِمـــــْن وَلـــــي 

 

ــي  ــيُّ  وَلــــ ــا َولــــ ــْن ِرجاِلهــــ  َس ِمــــ

 فاْسَع وِكـْد َفَلْسـَت َتمُحـو ِذْكَرنـا     

 

ــ   ا وَأْمَرنــــــــاوال َتِميــــــــُت وحَينــــــ

 َومْل َتُكــْن َتــرَحُض َعنــَك عاَرهــا  

 

ــيِم ناَرهــا    ــَلى يف اجَلِح ــوَف ُتْص  وَس

ــدُ    ــُب إال فَنــ ــَك اخلائــ ــل رأُيــ  هــ

 

ــَك اخلـــــــائُن إال َبـــــــَددُ     وَجمُعـــــ

 َحْســـُبَك بـــاهلل الَقـــديِر حاكمــــا    

 

 وبـــــالنيب امُلْصــــــَطفى ُمخاِصــــــما  

 وإْن َتُكـــْن قـــْد َجـــَرْت الـــَدواهي 

 

ــفاه   ــَك بالشِّـــــــ ــيَّ َتكِليُمـــــــ  علـــــــ

 أَلْسَتْصــــِغُر مِنــــَك الَقــــْدرا إنِّــــي 

 

ــرا   ــدي أْمـــ ــَك ُيْجـــ  وال َأَرى َلْوَمـــ

ــْد  ــر   وق ــوُر امُلْفَت ــا هــذا الَكُف  يَدَع

 

ــوَق     ــَعُد َفـــ ــٍب َيْصـــ  امِلْنَبـــــِرخباِطـــ

ــو َي  ــيَخه وَيهُجـــــ ــه وَشـــــ  مَدُحـــــ

 

 اَمــْن َغْيــَرهْم يف َحْشــِرنا ال َنْرُجــو    

 دىقـــد ذمَّ يف خطبِتـــه أهـــَل اهُلـــ 

 

ــدا    ــيِم َمْقَعـــــ ــوِّْأ يف اجَلحـــــ  فليتَبـــــ

 وَأنَزُلــــــــوه َمنــــــــِزاًل ُمحقَّــــــــرا   

 

ــِرج   ــه الــ ــْم بــ ــرا هلــ ــُد أَمــ  ُس يزيــ

 هْم َبعـــَض َمـــا َقـــْد ُنِســـباَردَّ َعلـــي 

 

 وِمـــــــنهُم َقـــــــْد ُســـــــِلباِلفـــــــاِطٍم  

ــالَدٌة َقِمـــــــــيصُ    ــٌة ِقـــــــ  ِمْقنَعـــــــ

 

ــه الُنصــــوصُ   ــاَءْت بــ  وَمْغــــَزٍل جــ

ــولِ   ــرَتة الَرُســـ ــال: ُردوا ِعـــ  وقـــ

 

ــ  ــولِ ُأوُمـــ ــَة الرســـ ــم َمِديَنـــ  وا ِبهـــ
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 فصٌل

 ى املدينة ومرورهم بكربالءـيف عودهم إل 

ــالُ   ــاُء والعيــ ــادِت النســ ــْذ عــ  ُمــ

 

ــالوا:   ــراِق للـــــــدليِل قـــــ  إىل العـــــ

ــربال    ــِق كــ ــى طريــ ــا علــ ــرَّ بنــ  ُمــ

 

 الُعــال مصــرُع ســاداِت بــين َعْمــرو  

 نبكي علـى أهـِل الوفـا والصـدقِ     

 

 فيهـــا وَنْقِضـــي مـــا َلهـــْم ِمـــْن حـــقِّ 

ــرى   ــوٍن َعْبـــ ــا بعُيـــ ــوا إليهـــ  واُفـــ

 

 وَحـــِر َأْشـــجاٍن ُتـــذيُب الَصـــْخرا    

ــا     ــَدها أيَّامـــ ــاُموا عنـــ ــد أقـــ  وقـــ

 

 يبكـــــوَن َبـــــْدرًا َســـــَكَن الرُّغامـــــا 

 وأجنمــــًا ُتــــزري َســــنًا بالشُّــــهِب 

 

 غيََّبهـــــا احِلمـــــاُم َتْحـــــَت الُتـــــَرِب 

ــاَرُبوا    ــا قــ ــا وملَّــ ــُلوا منهــ  وانفَصــ

 

ــاِحبُ    ــْذَلٍم مصــ ــُن حــ ــَة وابــ  َطيَبــ

ــريُ     ــا بشــ ــجَّاُد: يــ ــه الســ ــال لــ  قــ

 

 هـــْل أنـــَت بالشِّـــْعِر امـــرٌؤ بصـــرُي؟  

 قــال نعــم قــال امــِض حنــَو يثــربِ  

 

ــنيب     ــبَط الـ ــا ِسـ ــَع بهـ ــِبوانـ  األجنـ

 : َفرِكبــــُت َفَرســــي قــــال بشــــريٌ  

 

ــدَّسِ    ــجِد املقــ ــَو املســ ــُت حنــ  وِجْئــ

ــامُ   ــُت: ال ُمقـــــ ــا ناديـــــ  أَلهِلهـــــ

 

 لُكـــــْم بهـــــا، َقـــــْد ُقِتـــــَل اإلمـــــاُم 

 اجلســـُم منـــه بـــالطفوِف ُمـــوَدعُ    

 

ــعُ   ــاِة ُيرَفـ  والـــرأُس مـــن فـــوِق القنـ

 هــــــذا ابُنــــــه ِبُقــــــرِبُكم نزوُلــــــه 

 

ــيُكم  ــى إلــــ ــوُله وافــــ ــا رســــ  وأنــــ

ــْدرِ  مل  ــَة ذاُت ِخـــ ــَق يف َطيبـــ  تبـــ

 

ــعِر   إال َبـــــــــَدْت ناشـــــــــرًة للشَّـــــــ

ــعورِ   ــوه والشــــ ــاربَة الوجــــ  ضــــ

 

 تعــــــــــجُّ بالويــــــــــِل وبــــــــــالثبوِر 

 ففــــــــاَرقوا ناعَيــــــــه وســــــــاروا 

 

 وفــــــيهُم قــــــد ضــــــاَقْت الِقفــــــاُر 

 جـــاؤوا ِخبـــاَء الســـيِد الســـجَّادِ    

 

ــادي    ــه بــــ ــُع ناظريــــ ــدا وَدْمــــ  بــــ
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ــ   ــواُت أيَّ عجَّــ ــت األصــ  ةفعجَّــ

 

 ةالبقعــــــُة أيَّ ضــــــجَّ  وضــــــجَّت 

ــاءِ    ــجيُج باإلميـــ ــِكَت الضـــ  فُأْســـ

 

 وقـــــــاَل حامـــــــدًا ِلـــــــذي اآلالءِ   

ــرِ   ــيِم األمـــ ــى عظـــ ــُده علـــ  حنَمـــ

 

 ومــا جــَرى ِمــْن فاجعــاِت الــدهرِ     

ــائبِ   ــرزِء واملصـ ــِل الـ  علـــى جليـ

 

 وفادحــــاِت اخلطــــِب والَنواِئــــبِ   

 ربَّنــــــا ابتالنــــــا  يــــــا قــــــوُم إنَّ  

 

 نابُثلمـــــٍة يف الـــــديِن جلَّـــــْت شـــــا 

ــنُي والذرِّيِّـــــ   ــل احلســـ ــد ُقِتـــ  ةقـــ

 

ــبيَّ   ــاؤه مســــ ــَدْت نســــ ــْد َغــــ  ةوقــــ

ــدانِ   ــداُر يف البلـــــ ــه ُيـــــ  ورأُســـــ

 

ــنانِ     ــُرمِح والِس ــالي ال ــوِق ع ــن ف  م

ــه     ــد قتِلـــ ــرُّ بعـــ ــرٍئ ُيَســـ  أيُّ امـــ

 

 وأيُّ قلـــٍب مل يـــُذْب مـــن أجِلـــه     

 وأيُّ عــــــنٍي حتــــــبُس الــــــدموعا 

 

ــا   ــَة واهلُجوعـــــ ــنُم الراحـــــ  وتغـــــ

ــه      البحـــــاُروقـــــد بَكـــــْت لقتِلـــ

 

 ومــــا ِبهـــــا والَنْبــــُت واألْشـــــجارُ   

 َن والســـماواُت الُعـــالواألَرُضـــو 

 

ــال     ــنُّ وســـكَّاُن الَفـ ــُس واجلـ  واإلنـ

ــا   صــــــرنا مَشــــــرَّديَن َمْطروِدينــــ

 

ــدينا    ــا ُمبعَّــــــــ ــن دياِرنــــــــ  وعــــــــ

 مــن غــرِي مــا ُجــرٍم قــد اكَتَســْبنا      

 

ــا   ــد ارَتَكْبنــــ ــروه قــــ ــرِي مكــــ  وغــــ

ــا    ــنيب أعلَنـــــ ــو أن الـــــ  واهلل لـــــ

 

ــى   ــا َأوصـــ  أوصـ ــا كمـ ــابقتِلنـ  ى ِبنـ

 َلمــا هــُم زادوا علــى مــا فعلـــوا     

 

ــوا        بنـــا ومـــا كـــانوا بنـــا قـــد َعِمُلـ

ــا   ــا أوجَعهـــــ ــيبٌة واهلل مـــــ  مصـــــ

 

 ومــــــا أكضَّــــــها ومــــــا أْفَضــــــَعها  

 فحســــــُبنا اهلل العزيــــــُز وكفــــــى 

 

ــه َخَلفــــــا     ــا أصــــــاَبنا وعنــــ  فيمــــ

ــ      ةوســــــاَر قاصــــــدًا إىل املدينــــ

 

ــٍة حِزينـــــــــــ   ــرٍة باكيـــــــــ  ةبُأســـــــــ

ــاؤوا   ــوالي جــ ــُم خــ ــًا هلــ  ربوعــ

 

 قــــــد نــــــدبْتهم بِلســــــاِن حــــــالِ    
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 تقــــــوُل:أيَن ِجَيرتــــــي وأهلــــــي 

 

ــوُث امَلْحــــلِ     ــن ســــكَّاني غيــ  وأيــ

ــْم َأْرجــائي    ــْت ِبه ــن طاب ــن َم  وأي

 

 وافتخـــرْت أرضـــي علـــى الســـماِء 

 أيــن اأُلوىل كــانوا أمــاَن اخلــائفِ  

 

 وِعْصـــمَة الالجـــي مـــن املخـــاوفِ  

 تبًّــــا ملــــن مل يــــْرَعهم وُســــْحقا    

 

ــقى   ــان أشــ ــِة كــ ــاقِر الناقــ  ِمــــن عــ

ــِده     ــن بعـ ــدًا مـ ــوا حممـ ــا حفظـ  مـ

 

 وُيحَفــــــُظ املــــــرُء حبفــــــِظ ُوْلــــــِده 

 كــم فــيهُم أوصــى ولــو أوصــاهمُ  

 

 بـــاْلَجْوِر مـــا زاُدْوا علـــى أذاهـــمُ    

 
 فصٌل

 / يشتمل على الوعظ والتسلي مبصاب أهل الَعبا 

ــاِري  ــا جـ ــا يف الربايـ ــُم املنايـ  حكـ

 

 الَقهـــــارِ لِكـــــْن بـــــَأمِر الواِحـــــِد    

 وِبهل تنفُع الَشـكوى مـَن املكتُـ    

 

ــوبِ     ــَن املرُبـ ــربُّ مـ ــتكي الـ  أو يشـ

ــوِت َأحــدْ      ــْن َم ــَزَع ِم ــاَك أْن جت  إي

 

 واْن َيُكــــْن أبــــًا َشــــفيقًا أو َولـــــدْ    

ــدِّ    فلــيَس مــْن مــوِت امــرئ مــن ُب

 

 وليســــــْت الــــــُدنيا بــــــداِر ُخْلــــــِد 

 إْن جانـــٌب اْصـــبَح منهـــا َعـــْذبا    

 

 فـــــــَأوبى أمـــــــرَّ منهـــــــا جانـــــــٌب 

 العاجلــةفاملــاُل والَبنــوُن حــرُث    

 

 اآلجلـــةوالعمـــُل الصـــاِلُح َحـــرُث  

 فـــــــاتِعظوا بـــــــالِعَبِر النواِفـــــــعِ    

 

 واعتــــــربوا بــــــاحِلَكِم الَســــــواطِع 

ــسِ    ــزُّ اأَلنفــ ــي أعــ ــُكْم فهــ  َأنُفســ

 

 حـــٌق علـــيُكْم َصـــْوُنها ممـــا ُيِســـي     

ــبوا   ــَل أْن ُتحاَســ ــبوها َقبــ  فحاِســ

 

ــَل أْن    ــا َقبـــــ ــاَتبواوعاِتُبوهـــــ  ُتعـــــ

ــاِدُم الّلــــذاتِ   ــَر هــ  ال تــــنَس ذكــ

 

ــَو جـــــاٍء آتـــــي     ــه فهـــ  إْن مل َتِجئـــ
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ــاذُ  ــه أو َمعـــ ــاٌص منـــ ــْل مَنـــ  فهـــ

 

ــه أو َمـــــالذُ   ــْل َخـــــالٌص منـــ  وهـــ

 وكــــــــُل حــــــــيِّ هالــــــــٌك إاله    

 

ــًا خالــــــدًا ســــــواه    مل يبــــــق حيــــ

 وهـــــَي وإْن ِعْشـــــَت إىل زمـــــاِن 

 

ــاني    ــا فـــــ ــْن عليهـــــ ــٌة َوَمـــــ  فانيـــــ

ــز  ــقى ال جْتــــ ــك فتشــــ  عن هلالــــ

 

ــًا وَأبقـــــــى    فـــــــاهلل خـــــــرٌي خلَفـــــ

ــرى    ــا جـ ــذكر مـ ــبت فتـ  وإْن أصـ

 

 على ُاولي الِعْصَمِة ساداُت الَورى 

ــائبِ     ــَن امَلصـ ــلَّ ِمـ ــْم َحـ ــا ِبهـ  ومـ

 

ــبِ    ــِب والَنواِئـ ــيُم اخَلْطـ ــن عظـ  ومـ

 ففـــــيهُم للَمـــــرِء نعـــــَم اأُلســـــوْة 

 

ــِذي اإل   ــم لـ ــدوةْ  وهـ ــرُي ُقـ ــاِن خـ  ميـ

 قَضــى احُلَســنُي الســبُط واألنصــاُر 

 

ــارُ   ــرتُة اأَلطهــــــ ــَده والعــــــ  وولــــــ

 مــــاتوا مجيعــــًا يف نهــــاٍر واحــــِد 

 

ــدِ    بـــــــال ممـــــــرٍِّض هلـــــــْم وعائـــــ

ــدِ    ــْن أح ــْرهُم ِم ــاتوا ومل َيْحُض  م

 

ــدِ    ــد يـــــ ــيني وال َمـــــ ــدِّ حلـــــ  ِلَشـــــ

ــمِ    ــِق فــــ ــيٍض وتطبيــــ  وال لتغمــــ

 

ــتَّمِ   ــٍب حمـــــــ ــٍر واجـــــــ  وال ألمـــــــ

ــلوا مــا ُكفِّنــوا     مــا ُحِملــوا مــا ُغسِّ

 

 ُشـــيِّعوا مـــا ُدِفنـــوامـــا ُحنِّطـــوا مـــا  

ــرى   ــيهُم َجــ ــاذا علــ ــم مــ  وأهُلهــ

 

 مـــا حـــاُلهم ليلـــَة حـــادي عَشـــرا     

ــاّلهمُ    ــْن َس ــد حــلَّ َم  عمــا بهــم ق

 

 وعــــْن َعزيـــــَز اهلل َمــــْن عـــــزَّاهمُ   

ــاةِ     ــأمُت الوفــــ ــيَم مــــ ــل ُأقــــ  وهــــ

 

 هلـــــْم كمـــــا ُيقـــــاُم لألمــــــواِت؟    

 
 فصٌل

 وندبته  يف تعزية صاحب العصر 

ــا     ــديَن الُنجب ــداِة املهت ــَن اهل ــا اب  ي

 

 وابــَن اأُلوىل َســنُّوا امَلعــالي واإلبــا    
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 يا ابَن العلوِم الكامالِت والسُّـننْ 

 

ــن    ــنِي واحَلَسـ ــيٍّ واحُلَسـ ــَن علـ ــا ابـ  يـ

 دي ِبـَك الَنـوى  أيَن استقرِّْت َسـي  

 

ــا أم ِذي   ــرِي َرضــوى أْم ِبه ــوى بغ  ُط

ــدِّرا   ــا َجــــرى وُقــ ــزَّ علــــيَّ مــ  عــ

 

 َأرى اخَللــــَق وأنــــَت ال ُتــــرىإنــــي  

ــري    ــَل َبَصــ ــيَّ أن ُأجيــ ــزَّ علــ  عــ

 

ــرِ   ــِر َمنَبــــــ ــوق ظهــــــ  وال أراك فــــــ

 بْي أنـَت ِمـْن ُمغيَّـٍب عـْن نـاظري      

 

ــاطري   ــي وخـــ ــٍر يف ِفكَرتـــ  وحاضـــ

 بـــْي أنـــَت ِمـــْن ُمغيَّـــٍب َيرعانـــا     

 

ــَره لك  ــانَّـــــــــــــمل َنـــــــــــ  ه َيرانـــــــــــ

ــى   ــوى إىل َمتـ ــذا الَنـ ــى هـ  إىل َمتـ

 

ــكَ    ــطباري عن ــُل اْص ــتَّتا  مش ــْد َتَش  َق

ــبيٍل أو ســَببْ    ــْن َس ــَك ِم  فهــْل إلي

 

 أو ِحيلـــٍة ُتْلفـــى َفَقـــْد َأعيـــا الَطَلـــْب 

ــدِ    ــوُم ِعيـــ ــه يـــ ــراَك فيـــ ــوٌم نـــ  يـــ

 

ــدِ   ــَزمِن امَلديــــ ــِر الــــ ــدى بُعمــــ  ُيفــــ

 ُتمـــأُل فيـــه اأَلرَض َعـــْداًل ِمثَلمـــا  

 

 ن َظَلمــــاقــــد ُمِلَئــــْت بــــاجَلوِر ِممِّــــ 

ــرارُ   ــُة والسَّـــــ  إىل متـــــــى الَغيبـــــ

 

 إىل متــــــــى الَصــــــــرُب واالنتظــــــــاُر 

ــوعُ   ــُة واخُلضــــ ــى الذِّلــــ  إىل متــــ

 

ــزوعُ    ــَطِبُر اجَلــــــ ــى َيْصــــــ  إىل متــــــ

ــتاُر والت   ــى الِســـــ ــإىل متـــــ  ةقيِّـــــ

 

ــاُمُكْم َمْخفيـــــــ   ــى َأْحكـــــ  ةإىل متـــــ

 ِديـــــــُنكُم تبـــــــدََّلْت َأحكاُمـــــــه   

 

ــه    ــْت َأعالُمــ ــد ُنكَِّســ ــْرُعُكْم قــ  وَشــ

ــوا بالــــــدِّيِن واآليــــــاتِ     َتالعبــــ

 

ــَب   ــالُكراِتَتالِعـــــ ــبياِن بـــــ  الِصـــــ

 مل تبــــَق مــــن آثــــاِره إال الرَمــــقْ  

 

ــداَرْك ذلــَك البــاقي اْنَمحــقْ    إن مل َت

 ى ناِشــُر رايــاِت اهلــدىأيــَن َمضــ 

 

 وصاحُب النصـِر علـى َمـْن اْعَتـدى     

ــرُ    ــُب املنتَظــ ــاُم الغاِئــ ــَن اإلمــ  أيــ

 

 أَلْن ُيقـــــيَم احلـــــقَّ حـــــنَي َيظهـــــرُ    

 لــــُب بالــــذِّحوِلأيــــَن الــــذي َيط 

 

 وبالـــــــــدِم املطهـــــــــِر املطلـــــــــولِ   

 



  929الشيخ هادي كاشف الغطاء 
 

 َنْفســــي لــــَك الِفــــداُء والوقــــاءُ   

 

 إن األعـــادي َصـــَنعوا مـــا شـــاؤوا    

 قد قتلوا خامَس أصحاِب الِكسا 

 

 وَأْثَكُلــــــوا فاطمــــــًة خــــــرَي النِّســــــا 

 وَكــــْم َدٍم لُكــــْم َأســــالوا هــــْدرا 

 

 وُحـــــــرٍَّة َقـــــــْد هَتُكوهـــــــا ِســـــــْترا 

ــْد َأْخَلـــــوا املِنـــــرَب وامِلْحرابـــــا    قـــ

 

ــوا السُّـــــــــَنَة والكتابـــــــــا     ومزَّقـــــــ

ــُده      ــَن ُوْل ــبُط أي ــنُي الِس ــَن احُلس  أي

 

 أيـــــَن َبنـــــو َأخيـــــه أيـــــَن ُجْنـــــُده     

 وأيـــَن َأنصـــاُر احُلســـنِي الصُّـــَلحا 

 

 أيَن الِشموُس الطاِلعاُت يف الضُّحى 

ــدموعُ    ــذَرِف الــــ ــثِلهْم فْلُتــــ  ِلِمــــ

 

 ِر احَلســــــــَرُة والُولــــــــوعُ َثــــــــوْلُتك 

ــْم     ــا َلهــــ ــثِلهم ومــــ ــُلِلِمــــ  َمثيــــ

 

ــِر الصــــــــراُخ والَعويــــــــُل   َفْلَيْكثــــــ

ــامُ   ــزِن املقــــــ ــثِلهم فليحــــــ  ِلِمــــــ

 

ــرامُ   ــعُر احَلــــــــ ــٌة واملشــــــــ  ومكــــــــ

ــزِن القبلــــــُة وامَلشــــــاِعرُ     ولتحــــ

 

ــُت واألركـــــــاُن واملنـــــــابرُ     والبيـــــ

ــلِ    ــاِس واأَلرامـ ــامى النـ ــْن ِليتـ  َمـ

 

 قـــد أصـــبحوا بغـــرِي كـــاٍف كاِفـــلِ      

ــودِ   ــاكنِي وللُوفـــــ ــْن للَمســـــ  َمـــــ

 

ــودِ   ِمـــن بعـــِد    ــُت اجُلـ  مـــا أقفـــَر بيـ

 ِلقــتِلهم ُشــهُب الســماِء اْنَكــَدَرْت 

 

 ومشُســــها حزنــــًا علــــيهم ُكــــوِّرْت 

 وقــــْد َبكــــْتهُم الَســــماواُت َدَمــــا 

 

 والكــــوُن مــــاَج واهلــــواُء َأظَلمــــا    

 فـــاْنهضْ َفـــَديناَك َوُخـــْذ بالثـــارِ    

 

 وأْعـــــِط َحـــــقَّ اأَلبـــــيَض الَبتـــــارِ    

ــو    ــيَظ ُقُل ــه َغ ــْب ب ــيَعاْذه  ةِب الِش

 

ــُدوُرها الوِجيعــــ   ــه صــ ــِف بــ  ةواشــ

ــلِ     ــرَي ُمْفِض ــؤوٍل وخ ــرَي مس ــا خ  ي

 

ــلِ    ــِر املؤمَّـــ ــى املنتظـــ ــلِّ علـــ  (9)صـــ

ــامِت األئَمـــــ   ــاِم خـــ ــى اإلمـــ  ةعلـــ

 

ــ     ــاُم اأُلَمــــ ــدِل إمــــ ــائِم الَعــــ  ةالقــــ

                                               

 غي للقارئ أن يقف مستقباًل ويقرأ هذه األبيات وجيعلها ختامًا للقراءة كلما قرأ.( ينب9)
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ــدسِ   ــُروِح الُقــ ــا ربِّ بــ ــْده يــ  أيِّــ

 

ــدَّسِ   ــاملأل املقـــــــــ ــه بـــــــــ  وُحفَّـــــــــ

ــه َأمانــــــا     ــه َبعــــــَد َخوِفــــ  أبِدْلــــ

 

 لـــُدْنَك اْجَعـــْل َلـــه ســـْلطانا   وِمـــن  

ــابِ   ــًا إىل الكتـــ ــه داعيـــ  واْجَعْلـــ

 

 ك الصــــــــواِبوقائمــــــــًا بــــــــِدينِ  

 ِإْحـــِي بـــه احلـــقَّ وُفـــكَّ َأْســـَرنا      

 

 وأعِطنــــا الســــْؤَل ويسِّــــْر ُعســــرنا    

ــ     ــدَّ اخُلّل ــْعَث وس ــه الَش ــْم ب  ةواْلُم

 

ــ      ــِزْز بـــه اإلســـالَم بعـــد الذّلـ  ةواعـ

ــالنَظرِ     ــاظري ب ــْل ن ــا ربِّ وَاكُح  ي

 

 إىل إمــــــــــاٍم غائــــــــــٍب منتَظــــــــــِر 

 ةَأِرنــــــــي َطْلَعَتــــــــه الَرشــــــــيدَو 

 

ــاهرَة   ــرَِّة البـــــــ ــدةوالغـــــــ  احلميـــــــ

ــْن َأْشـــياِعه     ــهمَّ ِمـ ــيَن اللـ  واْجَعلـ

 

 ومــــــن مواليــــــه ومــــــن أتباِعــــــه    

 جــــدِّْد َلــــه يف كــــلِّ َيــــوٍم َعهــــدا 

 

 وبيعـــــــــًة يف عنقـــــــــي وَعقـــــــــدا   

 وإن حُتـــــْل مــــــا بيننـــــا اأَليــــــامُ   

 

ــاُموَصـــــــدَّ عـــــــن لقائـــــــه    احِلمـــــ

ــَك األوانِ   ــَأْحِيين يف ذلــــــــ  فــــــــ

 

ــؤتِزرًا أكفـــــاني     ــن جـــــَدثي مـــ  مـــ

 معــــــــتِقاًل للســــــــيِف والَقنــــــــاِة 

 

 ُملبِّيـــــــــــًا لــــــــــــدعوِة اهلــــــــــــداةِ  

ــاِرعاً   ــِره ُمســـــــ ــِثاًل ألمـــــــ  ممتـــــــ

 

ــاً    ُمستشــــــهدًا بــــــني يديــــــه طائعــــ

ــَزمنْ    ــْن َتظــاهِر ال ــُكو ِم ــك َنْش  إلي

 

 َوِكْثــــــَرِة الِعــــــدا وِشــــــدِِّة امِلَحــــــْن 

 

 

 وَغيبـــــــــِة الـــــــــوليِّ واألمـــــــــرِي

 

ــريِ   ــدِة والَنصـــــــــ ــِة الُعـــــــــ  وقلـــــــــ

ــ    ا إليــــــَك َنْرَغــــــبُ  فيــــــا إهلَنــــ

 

 يف دولــــــــــٍة كرميــــــــــٍة ُتْنَتَجــــــــــُب 

ــدُّعاةِ    ــَن الــــ ــا ِمــــ ــا فيهــــ  جتعُلنــــ

 

 إىل ســــــــبيِل احَلــــــــِق والَنجــــــــاةِ   

  



 

 

 

 

 





 فضل كربال

ــِل اْلَجنِّـــــ  ــْرَبال ألَِْهـــ ــُر َكـــ  ْةُتْزِهـــ

 

ــ     ةَكاْلَكْوَكــــِب الــــدُّرِّيِّ يف الُدُجنِّــ

 وَفْضــُلها كالشــْمِس لــيَس ُيْجَحــُد 

 

ــَف ويف   ــيِّدُ كيـ ــاَل السِّـ ــدُّرِة قـ  :(9)الـ

 ة)َوِمـــْن َحـــديِث كـــربال والَكْعَبـــ 

 

ــوُّ الرُّْتَبــــــ    ــاَن علــــ ــْرَبال بــــ  (ةِلَكــــ

ــو    ــُة لـ ــِق الَكْعبـ ــْرَبالمل ُتخَلـ  ال َكـ

 

 َوَكـــْربال ناَلـــْت مَبـــْن ِفْيهـــا اْلُعـــال     
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ــيَّ   ــِه اْلُقدِســ ــى ُتْرَبتــ ــُجْد علــ  ْةفاْســ

 

ــُل    ــا الَفْضــــ ــإنَّ فيهــــ ــفــــ  ْةوامَلزيِّــــ

 َفُنْوُرهـــا َيْخـــِرُق َســـْبَع اْلُحُجـــبِ     

 

ــراِت الشُّـــــُهبِ     ــْوَر َنيِّـــ ــْوُق ُنـــ  َيُفـــ

 مــا َســَجَد اْلصَّــاِدُق َمْهمــا َصـــّلى     

 

 إاّل َعَلْيهـــــــــا وَكَفانـــــــــا َفْضـــــــــال 

ــرُ     ــدَّواُء األكَبـــ ــرِه اَلـــ ــْيُن َقْبـــ  َوِطـــ

 

 ِفْيـــِه الشِّـــفا ِمـــْن ُكـــلِّ داٍء ُيــــْذَكرُ     

 اْسِتْصحاِب ِطـْيِن الَقْبـرِ  واأَلْمُن يف  

 

 َخــْوٍف َفْهــَو َخْيــُر ُذْخــرِ    ِمــْن ُكــلِّ  

ــِه لْلحـــــ   ــْب ِبـــ ــاِن رزَفاْكُتـــ  واألمـــ

 

 مـــا ُســــنَّ َأْن ُيْكَتــــَب يف اأَلْكفــــانِ  

 َوِبـــــــاْلُحُنْوِط َخْلُطـــــــُه َمنـــــــدوُب 

 

ــِه َيِطْيــــــــــــبُ    ــُه ِبِطْيِبــــــــــ  َفِإنِّــــــــــ

ــرِ    ــٍت يف الَقْبــ ــاَه َميِّــ ــْل ِتجــ  َواْجَعــ

 

 َشـــــْيئًا َطَلبـــــًا ِللسِّـــــْترِ   ِمـــــْن ذاَك 

 َحنِّــــْك بهــــا الطِّْفــــَل ويف املَتـــــاعِ    

 

ــياعِ    ــَن الضِّـــ ــِه ِمـــ ــْعها ِلِحْفِظـــ  َضـــ

 

                                              

هـ( واملقصود 9292هو الفقيه الكبري السيد حممد مهدي الّطباطبائُي امُلَلّقب )حبر العلوم( )ت  (9)
 .بـ )الدُّرة( )الدِّرة النجفية( وهي أرجوزة طويلة يف الفقه
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 ي ةل السُّْبَحِة احُلَسْينفض

ــَتْبِدلِ  ــْيِن اْلَقْبـــِر ال َتْسـ  )َســـبِّْح ِبِطـ

 

 ِل(ِخــــِذ السُّــــْبَحَة ِمْنــــُه َواْحِمــــَواتَّ 

ــْبَحٍة     ــْن ُس ــا ِم ــِرْم ِبه ــ)َأْك  ْةُمَرجََّح

 

ــ  ــبَِّحةْ َعــ ــا ُمَســ ــٍل َيْحِمُلهــ  (ْن حاِمــ

ــبِّحا    ــا ُمَســ ــْن َيْحِمُلهــ ــُب َمــ  ُيْكَتــ

 

ــبَّحا   ــُه أْو َســـ ــبِّْح َربَّـــ ــْم ُيَســـ  ِإْن َلـــ

 
 الصالة والدعاء عند قربه 

ــهْ    ــفا يف ُتْرَبِتـ ــَل اهلُل الشِّـ ــْد َجَعـ  َقـ

 

 َواْلُخَلَفــــــاَء اْلُغــــــرَّ ِمــــــْن ُذرِّيِِّتــــــْه 

ــدُّعا    ــِتجابُة الــ ــِرِه اْســ ــَد َقْبــ  َوِعْنــ

 

ــا    ــْن َدعـ ــِه َمـ ــدُّعاَء ِفْيـ ــِر الـ  (9)َفْلُيْكِثـ

ــرِ   ــَد اْلَقْبـ  َوالـــنَّصُّ يف الصَّـــالِة ِعْنـ

 

ــرِ   ــْيِم اأَلْجـ ــْي َوَعِظـ ــِل َيْقِضـ  ِبالَفْضـ

ــا   ــِرِه اْلُمْفَتَرضـــ ــَد َقْبـــ ــَأدِّ ِعْنـــ  )َفـــ

 

 َوالنَّْفَل واْقِض ما َعَلْيَك ِمْن َقضـا(  

ــذ  ــَأْنَفـــــ ــٌت َأِذَن اهلُل ِبـــــ  اَك َبْيـــــ

 

ــْدرًا فبــــــ   ــَع َقــــ ــَنْنُيْرَفــــ  ه َأدِّ السُّــــ

 ْةرشَّــــــٍة ِمــــــْن َدِمــــــِه ُمَطهَّــــــرَ )ب 

 

ــَرْه(   ــٍد َذَكـــــــ ــَرُه اهلُل ِلَعْبـــــــ  َطهَّـــــــ

 َلَقــْد َعــال َقــْدرًا ِبَمــْن ِفْيــه َثــوى      

 

 َفاْخَلْع ِبـِه النَّْعـَل َفمـا واِدْي ُطـوى     

ــِم    ــِل اْلِعْلـ ــُض أْهـ ــاِنَوَبْعـ  واإِلْتقـ

 

ــانِ   ــاَد يف اْلَبْيــــ ــْد َأجــــ ــاَل َوَقــــ  قــــ

ــَرهُ     ــالِة َقْبــ ــْي الصَّــ ــدِّْم ِفــ  َوال ُتَقــ

 

 َفالشَّـــــْرُع بـــــالنَّْهِي َأبـــــاَن َحْظـــــَره 

ــُه َكــــــــالمُ   ــاواِة َلــــــ  َويف اْلُمســــــ

 

ــَو اإلمــــــامُ    ــُع َأْوىل إْذ ُهــــ  َواْلَمْنــــ

                                               

 ليِّ القديم:هذا يف معنى قول الشاعر احل (9)
 ُيجـــــاُب ِبهـــــا الـــــدِّاِعْي ِإذا َمسَّـــــُه الضُّـــــرُّ

 

 َلـــــــُه ُتْرَبـــــــُة فيهـــــــا الشِّـــــــفاُء َوُقبَّـــــــة     
 

 َأِئمَّــــــــُة َحــــــــقٍّ ال َثمــــــــاٍن َوال َعْشــــــــرُ   
 

ــَعةٌ     ــُه ِتْســــــــ ــٌة ِمْنــــــــ ــٌة ُدرِّيَّــــــــ  َوُذِريَّــــــــ
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 َبـــــْل َخْلَفـــــُه ِقـــــْف وِإَلْيـــــِه َولِّ   

 

ــْطَر    ــَك َشــ ــلِّيْ َوْجَهــ ــِة اْلُمَصــ  ِقْبَلــ

ــهِ    ــِر َأْو مشاِلـ ــْيِن اْلَقْبـ ــْن َيِمـ  َأْو َعـ

 

ــِتْقباِلِه   َفِإنَّـــــــــُه َأْوىل ِمـــــــــِن اْســـــــ

 َوآثــــــِر الــــــَيمنَي َفْهــــــَو َأْفَضــــــُل 

 

ــلُ     ــْوُق أْكَمـ ــُه َواللُُّصـ ــْرُب ِمْنـ  َواْلُقـ

 
 ن آدابهاوشيء م ه فضُل زيارت

 زيــارُة احلســنِي مــن خــرِي الُقــَربْ    

 

 املْؤِمِن فرٌض قد َوَجْبوهَي على  

ــْد َنط  ــارُ  َقـــ ــذلَك األخبـــ ــْت بـــ  قـــ

 

ــارُ   ــا اأَلخيــــ ــْد رَوى ذاَك لنــــ  وَقــــ

ــاءِ    ــاِل والنســ ــى الرجــ ــَي علــ  وهــ

 

 للـــــــنصِّ والتكليـــــــِف بالســـــــواِء 

 ِلها قــد جــاَء مــا ال ُيحَصــى يف َفضــ 

 

ــا    ــٍن وخصَّـــ ــلَّ زمـــ ــمَّ كـــ ــا َعـــ  مـــ

ــال   ــزًا أو كَســـ ــدْعها عَجـــ  فـــــال تـــ

 

 اْلَخـــــــــو َبوال تهاونــــــــًا بهــــــــا أ   

 وَترُكهــــــا فيــــــه عُقــــــوٌق وَجَفــــــا 

 

ــا     ــِل الَوف ــْن َأه ــَت ِم ــا إْن كْن  َفراِعه

ــْن زارَ   ــيٍد َمــــ ــريَح َســــ  هوُزْر َضــــ

 

ــه َأوزاَره    ــه ربِّـــــــ ــطَّ َعنـــــــ  َيُحـــــــ

ــْن أتـــــــاه عاِرفـــــــًا حبّقـــــــه      وَمـــــ

 

 ِمــــــــْن َســــــــيئاته يفــــــــْز بعتِقــــــــه 

ــه    ــْد َأنَفَقـــ ــٍم قـــ ــِل ِدرهـــ ــه بُكـــ  لـــ

 

 ْةَعْشـــــــــرُة آالٍف لـــــــــه ُمحَقَقـــــــــ 

ــٌق   ــدرَ  حـ ــَد الُقـ ــرِي عنـ ــى الفقـ  ةعلـ

 

 ةيـــــــزوره يف كـــــــِل عـــــــاٍم مـــــــرِّ 

ــرَتنيِ  وُذو  ــُزوُر َمــــــ ــى َيــــــ  الِغنــــــ

 

ــنيِ   ــهَد احُلَســـ ــاٍم َمشـــ ــِل عـــ  يف كـــ

ــْزَم يف الزيــــــاد    ــانَّ اجَلــــ  ةَوُزْد فــــ

 

ــادَ    ــِل الِعبــــ ــْن َأفَضــــ ــا ِمــــ  ةألنِّهــــ

ــاٍن وَملــــ   ــوٍف وَأمــ ــاِل َخــ  ْقيف حــ

 

 فأْفضـــِل األْعمـــاِل مـــا كـــاَن َأَشـــْق 

ــلَّوُزْره   ــهرِ  ُكــــــ ــٍة وَشــــــ  مجعــــــ

 

ــرِ     ــيَم اأَلْجـــ ــَن اهلل َعظـــ ــْل ِمـــ  تَنـــ
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ــ    ــْن علـــــى َطهـــــارٍة ُمَوّظَفـــ  ةوُكـــ

 

ــُدٍد ُمنّظَفـــــــــ   ةويف ثيـــــــــاٍب ُجـــــــ

 بالبــــاِب ِقــــْف ُمســــتأذنًا والُيمَنــــْى 

 

ــدِِّ  ــنِّا   قـ ــا َسـ ــُدعا مـ ــَن الـ ــْل ِمـ  ْم وُقـ

ــصَّ يف التْقبيـــــِل لأَلعتـــــابِ     ال نـــ

 

ــحابِ    ــُل اأَلصــ ــه عَمــ ــْن عليــ  لكــ

ــُجْد   ــكرِ  واْس ــجوَد ُش ــْئَت ِس  إذا ِش

 

ــرِ   ــذا اأَلْجــــــ ــزَت بهــــــ  هلل إْذ ُفــــــ

 واْدُخــــْل َوُزْر مبــــا هــــَو املــــْأثورُ     

 

ــورُ    ــالم واحلُضـــ ــى الســـ  وإْن َكفـــ

 وراِع مهما اسطْعَت ُقرَب الـرِّمسِ  

 

 وآِثــــــْر الَصــــــالَة عنــــــَد الــــــرْأِس 

 وأْحِضـــــِر الَقلـــــَب بُكـــــِل حـــــاِل 

 

ــائِر اأَلقــــــ   ــاِليف َســــ  واِل واأَلفَعــــ

ــرمْ  وإنَّ  ــاِحِب احَلـ ــراِم صـ ــْن إكـ  ِمـ

 

ــَدمْ إكـــراُم   ــه ِمـــَن اخَلـ ــْن حـــلَّ بـ  َمـ

 ال متُكـــــثنَّ إْن قَضـــــيَت الـــــوَطرا   

 

 وإْن َخَرْجَت منـه فـامِش الَقهَقـرى    

 
 بد اهلل على ما ورد يف بعض الرواياتيف زيارة جابر بن ع

 وَأوُل النـــــــاِس ِمـــــــَن الـــــــُزوِّاِر

 

ــاري   ــابُر اأَلْنصــ ــنِي جــ ــرَب احُلَســ  قــ

 إىل شاطي الفرات فاْغَتَسـلْ  جاء 

 

ــتَغلْ    ــده اْشـــ ــذْكِر اهلل بعـــ ــمَّ بـــ  ثـــ

ــنيهِ     ــال أملســــ ــى دنــــــا فقــــ  حتــــ

 

ــَطفيه   ــاَن َيْصـــ ــْد كـــ ــاحٍب قـــ  لصـــ

ــابرُ   ــيًا عَليــــــه جــــ  فَخــــــرَّ َمْغشــــ

 

ــزُن عَل  ــُد واحُلــ ــاهرُ َوالوْجــ ــه ظــ  يــ

 صــــاَح َثالثــــًا يــــا ُحَســــنُي ملــــا      

 

 يـــــــــه باملـــــــــاَأفـــــــــاَق إْذ ُرشَّ عَل 

 ُيِجــــْب َحبيبــــهقــــاَل َحبيــــٌب مل  

 

 َوكيـــــَف َيرجـــــْو منـــــه أْن ُيِجيبـــــه 

 وَرأســـــه فـــــارَق منـــــه الَبـــــدَنا    

 

ــَمته والقنــــاْ     ــيُض قــــْد َتقاَســ  والبــ

 شهُد يا خامَس أصحاِب الكسـا أ 

 

ــا    ــاِل والِنســ ــرِة الرجــ ــابَن ِخْيــ  ويــ
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 تـــــــًا وَحيـــــــاإنِّـــــــَك ِطْبـــــــَت َمي

 

ــيا   ــَره امُلِضـــ ــَك َيْكـــ  والَقْلـــــُب عنـــ

 أْزكــــــاكُمأيتهــــــا اأَلْرواُح مــــــا  

 

 فيمـــــا َدَخلـــــُتْم فيـــــه شـــــارْكناُكُم 

ــُتمُ   ــا رَأيـــ ــَر مـــ ــْن مل َنـــ  وإْن نُكـــ

 

ــيتمُ   ــا قاَســ ــَض مــ ــاِس َبعــ  ومْل ُنقــ

ــبَّ معشــــرا     ــْن أَحــ ــبُكْم وَمــ  حنــ

 

 ي َأَحبَّــــُه َقــــْد ُحِشــــراْ  َمــــَع اّلــــذ  

  انطــــَوْت علــــى مــــا  وإنَّ نــــيِّيت 

 

 كنـــــتْم نَويتُمـــــوه حربـــــًا ســـــلماْ    

ــُتُم  ــا َعِملـــ ــاِل ومـــ ــَن األْعمـــ  مـــ

 

ــالِ   ــِب َواْلمَقـــــــ ــُه ِباْلَقْلـــــــ  ُنِحبُّـــــــ

ــلْ     ــا َفَعـ ــاًل ومـ ــبَّ َعَمـ ــْن َأَحـ  َوَمـ

 

 ُأْشــِرَك يــوَم البْعــِث يف ذاَك العَمــْل 

يقول: )َمن أحبَّ قومًا حشر  قال جابر: مسعت حبييب رسول اهلل  

 .(9)معهم، ومن أحب عمل قوم ُأشرك يف عملهم(

عملهم، ونبغض أعداءهم يف السر والعالنية،  اللهم إنَّا لنحبِّهم، وحنب

 فزدنا هلم حبًَّا وألعدائهم بغضًا، واجعلنا منوت على ذلك وحنيا.

 .متت املقبولة احلسينية حبمد اهلل ومنِّه

                                              

 . 90حديث جابر، باب  60/931( حبار األنوار للمجلسي: 9)





 





  يف أحوال اإلماا علي بن أبي طالب

 أفضُل َمْن َصّلى َوصـاَم واْقَتـَربْ  

 

 َبْعــــَد َنِبــــيِّ اْلَحــــقِّ َســــيِِّد الَعــــَرْب 

 أخـــــوه وابـــــُن عمِّـــــه وِصـــــهُره  

 

ــدُّ َأْزُره    ــاروَن ُيَشـــــــ ــه كهـــــــ  بـــــــ

ــه    ــاَن َلــ ــال ِإميــ ــه فــ ــْن مل ُيوالــ  مــ

 

ــْن   ــه واهلل َلــــ ــه َعَمَلــــ ــَل ِمْنــــ  َيْقَبــــ

ــأثورةْ    ــائِل املـــ ــن الفضـــ ــه مـــ  َلـــ

 

ــْعه الصُّـــُحُف املنشـــوَرةْ    مـــا مل َتَسـ

ــاحةْ   ــًا ُتقــــًى شــــجاعًة فصــ  ِعلمــ

 

 ُزهــــدًا حجــــًى ِعبــــاَدًة َســــماَحةْ    

 باْســــِم أمــــرِي املــــؤمننَي اْخُتصِّــــا  

 

 َوَكـــْم علـــى هـــذا حـــديٌث َنصِّـــا     

 فـــــــال ُتَســـــــمِّ َأحـــــــدًا ســـــــواه  

 

ــَك   ــْن ذلــــ ــاهوإْن يُكــــ ــْن َأْبنــــ  ِمــــ

  وأبــــــو ِســــــبَطْيهيِبأخــــــو الــــــن 

 

ــه   ــلُّ يف َجْنَبْيــــــــ ــه حُتــــــــ  َوَنْفُســــــــ

 آثــــاَره ىفــــاقتهــــل فــــيهُم مــــِن  

 

 أو َشــــــــقَّ يف َمكُرَمــــــــٍة ُغبــــــــاَره 

ــمْ    ــوِم واحِلَك  وهــل َلهــْم مــن العل

 

 ِمْعشــاُر مــا قــد َصــحَّ َعْنــه وارَتَســمْ  

 هــذا مــع الَغــضِّ عــن النصــوصِ  

 

ــوصِ    ــالعموِم واخلصــــ ــه بــــ  عليــــ

 مــن آيــٍة ُتْتلــى َوِمــْن نــصِّ َخَبــرْ      

 

 َعـــِن الـــنيب املصـــطفى قـــد اْشـــَتهْر 

 وَأْوَضــــَح احلــــقَّ الــــنيب اأُلمِّــــْي 

 

 ُطـــــرًا يف غـــــديِر ُخـــــمِّ   للنـــــاس 

ــرِ   ــذا األمــ ــرى أوىل بهــ ــْن تــ  َفَمــ

 

ــاحُكْم ِبوجـــ   ــرِ ادفـ ــا ذا اْلُخْبـ  نك يـ

 فكيـــــَف والتقـــــديُم للمفضـــــوِل 

 

ــولِ   ــُل العقــــــــ ــه أوائــــــــ  َتْمَنعــــــــ

ــد  ــه    قـ ــداٍء َحقَّـ ــن عـ ــبوه عـ  غصـ

 

 ومل ُيراعــــــــوا قْرَبــــــــه َوَســــــــْبَقه 

 وعــاَش فــيهم صــابرًا ُمْضــَطهدا    

 

 مـن َوْخـز امُلـدى    َصْبرًا على َأَمضِّ 

ــوِده   ــه هتــــــ ــذي َكوََّنــــــ  ال والــــــ

 

ــوده    ــى وجـــــ ــٍة علـــــ ــَر آَيـــــ  َأْكَبـــــ
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ــًا أو َحــذر  مــا ــه ُجْبن  كــان ذاَك ِمْن

 

ــو   ــاِل أو َخـ ــن الِنضِّـ ــزًا عـ  ْرأو عجـ

 
 يف رثائه 

ــدى  ــاُن اهلــ ــدََّمْت واهلل أركــ  َتهــ

 

ــَدرًا أو أمحــــدا   ــْدنا َحْيــ ــْل َفَقــ  َفَهــ

ــه   ــدُر يف حمرابــ ــوى حيــ ــم هــ  نعــ

 

ــابه    ــديَن يف ُمصـ ــزِّ الـ ــاْنهضْ َوَعـ  فـ

 فالـــديُن أضـــحى ثـــاكاًل بفقـــده    

 

 طامســــــًة َأعالُمــــــه ِمــــــْن َبْعــــــِده  

ــابُ    ــنَّة والكتــــــ ــه السُّــــــ  َتْنُدُبــــــ

 

 والبيــــــــُت وامِلْنَبــــــــُر واحملــــــــراُب 

 ُمَخضَّـــَب امُلَحيِّـــا بالـــدمِ   هـــوى 

 

 بسـيِف َأشـقى اأَلشــقيا ابـِن ُمْلجــمِ    

 فاندْب َوُنـْح واْبـِك ِبـَدمٍع سـائلِ     

 

ــلِ   ــاِم واأَلرامــــ  علــــــى َأب اأَليتــــ

ــالده   ــنِي اهلل يف ِبـــــ ــى أمـــــ  علـــــ

 

 وحجــــــــِة اهلل علــــــــى عبــــــــاده   

 
 حمرا يف كربالء  الثالث منوقد أنشأها يف  وله 

 تــزوَّدالكــل امــرٍئ مــن زاده مــا  

 

 ْســَت تــرى كالعقــِل للمــرِء ُمْرشــدا َول 

 ُمْرشـــٌد للعقـــِل كالـــديِن ِإنَّـــه  وال 

 

 دايكـــوُن لـــه عـــن كـــِل عيـــٍب ُمســـدِّ  

 

 

 أال إمنــــا الــــدنيا خيــــاٌل وباطــــلٌ 

 

 

 

 وأعماُلها الكربى وإن َعُظَمْت ُسـدى 

 

 

 َوَمــْن َيــَر مــا فيهــا بعــنِي بصــريةٍ     

 

 

 

ــا   ــرًَّا وإْرواَءه ــا ُم ــْد ُحْلَوه ــدى َيِج  ص

 وإنـــي بهـــا نعـــم اخلـــبرُي أَلنَّـــين     

 

ــَردا   ــَدبْرُتها َكهـــــاًل وشـــــيخًا وأْمـــ  َتـــ

 رأيُت ِبهـا ُبْؤسـًا َوْنْعمـى َوِصـحَّةً     

 

 َوُســــــْقمًا وِإْقــــــالاًل َوُذالَّ َوُســــــْؤَدَدا 

 لَّكـاً كم َأْبَصَرْت َعْيناَي فيهـا ُمم و 

 

 َوَنـــــْدبًا ِعصـــــاِميًِّا َوَحْبـــــرًا ُمَمجَّـــــدا 
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 ِإاّل ِمْثـــَل َأْحـــالِم نـــاِئٍمفلـــم تـــُك 

 

ــدا     ــْوَد َفَيْرُقـ ــو َأْن َتُعـ ــيس يرجـ ــا لـ  ِبهـ

 وما كـان فيهـا اأُلْنـُس إال ُمَكـدَّراً     

 

ــدا     ــيُش اال ُمَنكَّـ ــا العـ ــاَن فيهـ ــا كـ  َومـ

 
 رثاؤه ألبي الفضل العباس 

 أبا الفضـِل قـد َأْشـَبْهَت بالفضـِل َحْيـدرا     

 

  

 اْلُمَخلَّداَأباَك فَأْحَرْزَت اْلَفَخاِر    

ــا     ــْبِط ِمْثَلمــ ــاُب ِللسِّــ ــت البــ ــَك أنــ  ألنَّــ

 

  

 أبــــــوَك علــــــيُّ كــــــاَن بابــــــًا أِلْحَمــــــدا    

 وكــــــــاَن وزيــــــــرًا للــــــــنيِب ُمؤيِّــــــــداً  

 

  

 كمــــا ُكْنــــَت للسِّــــْبِط الــــوزيَر امُلَؤيِّــــدا       

 َوُصـــْلَت علـــى األعـــداِء َصـــْوَلَتُه اَلـــيت  

 

  

 ُمَبـــــــدَّداُتغـــــــاِدُر َشـــــــْمَل الظـــــــامِلنَي      

 ِبَســــْيِف أبيــــَك الــــدِّْيُن كاَنــــْت َحياُتــــُه 

 

  

ــدا      ــَوغى ِف ــطفى يف اْل ــْبِط املص ــَت ِلِس  َوُكْن

ــهِ   ــادْي النَِّبـــيَّ ِبَنْفِسـ ــْوَك َفـــدى اهلـ  َأُبـ

 

  

ــرَّدى     ــه الــ ــفِّ َأْودى ِبــ ــوالُكُم يف الّطــ  َولــ

 َولِكنَّـــــُه ِمـــــْن َكْيـــــِد َأْعَدائـــــِه َنجـــــا  

 

  

 َوِبــــتَّ َعلـــــى َوْجـــــِه الصَّـــــِعْيِد ُمَوسَّـــــدا    

 َظِمْئَت َوَأْرَوْيـَت الثَّـرى ِمـْن ِدمـاِئِهمْ     
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ــْوِردا       ــَك َمـ ــرَّدى َلـ ــُم الـ ــدا َطْعـ ــداَة َغـ  َغـ

ــَك َبِســْيِف اَلْبغــِي ِإْن قطَّ  ــدًاَوِمْن  ُعــوا َي

 

  

 َفَقــــْد ُكْنــــَت يف املعــــروِف َأْطــــَوَلُهْم َيــــدا    

 اجلـــيَش يف َخْيــِر ُعـــدَّةِ َأبــوَك ُيالِقــْي    

 

  

 َوَأْنــَت ُتالقـــي اجَلــْيَش يف احَلـــْرِب ُمْفـــَردا    

ــَراِغمٌ   ــُه َضــ ــادى َأْنَجَدْتــ ــَو َنــ  وإْن ُهــ

 

  

 َوَأْنـــــَت ِإذا ناَدْيـــــَت َلـــــْم َتْلـــــَق ُمْنِجـــــدا    

 (9)جَلْيَنـه  ِسوى صـاِرٍم َعْضـٍب ُتَحلِِّـي    

 

  

 (2)َعْسـَجدا ِرقاَب اأَلعاِدْي ِمْن َدِم التُّْرِس   

ــلِّ    ــى ُكـ ــداٍم علـ ــْبٍر وإقـ ــٍل َوَصـ  هاِئـ

 

  

 الطرَي ِمْن ُجَثِث الِعـدا  (3)ِمَن اْلَخْطِب ُيْقِرْي  

 َتِزْيــدُُ َعلــى َضــْغِط احُلــروِب محاســةً  

 

  

ــْقِل زاَدْت َتَوقُّــــــــدا     َكَجــــــــْوَهَرٍة بالصَّــــــ

ــتْ    ــا وَأْظَلَمـ ــُل املنايـ ــا َلْيـ ــا َدجـ  إذا مـ

 

  

 َأْشــــــَرْقَت ِفــــــْيِهنَّ َفْرَقــــــدا (3)َقســــــاِطُلها  

ــلٍ     ــَك ِبَجْحَفـ ــاِء ِمْنـ ــْيُر إىل اْلَهْيجـ  َتِسـ

 

  
                                              

  الِفضَُّة.اللَُّجْيُن:  (9)
  الَعْسَجُد: الذََّهُب. (2)
  ُيقري: ُيْطِعُم، ِمَن اْلِقرى. (3)
  الَقْسطل: ُغبار احَلْرب. (3)
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 ِمـــَن اْلَعـــْزِم مـــاٍض مـــا َونـــى َأْو َتـــَردَّدا       

 َوُكْنــــَت ُمِعْينــــًا للُحَســــْيِن َوناِصــــراً    

 

  

ــِعدا     ــًا وُمْســـ ــْر ُمِعْينـــ ــْم ُيْبِصـــ ــَدَك َلـــ  َوَبْعـــ

ــيمةٌ     ــَك شـ ــال َلـ ــيٍّ والُعـ ــَن علـ ــا اْبـ  َفيـ

 

  

ــدا      ــَت َمْوِلـ ــا ِطبـ ــودًا كمـ ــَت مولـ ــْد ِطْبـ  َلَقـ

ــاً      ــدهَر مأمت ــك ال ــدو ل ــأن يغ ــٌق ب  حقي

 

  

 بــــــــه النــــــــوُح ال يــــــــزداُد إال جتــــــــدُّدا  

ــاً      ــال دم ــك الُع ــأن تبكــي علي  وحــقِّ ب

 

  

 وتلــــبَس جلبابــــًا مــــن احلــــزِن أســــودا      

 أبـــوَك علـــي  كـــان أرَجَحُهـــْم ِحجـــًى 

 

  

ــرَ    ــأوًا وأقــــ ــَدهم َشــــ ــدى بُهْموأبعــــ  َجــــ

ــذي     ــِن ال ــَك الســيِِّد احَلَس ــن كأخي  وَم

 

  

 جتسَّــــــم مــــــن نــــــوِر النبــــــوِة واهُلــــــدى  

ــه   ــيوُف تنوُشــ ــنٍي والســ  وَمــــن كحســ

 

  

ــدا      ــاًء جتلُّــــ ــربًا إبــــ ــدًة صــــ ــًى جنــــ  ُتَقــــ

ــورى      ــالطفِّ لل ــاَء الضــيِم ب ــننُتم إب  س

 

  

ــَدى      ــارَم ُمقتــ ــي املكــ ــن يبغــ ــتم ملــ  وكنــ

 اهلـــدى آِل هاشـــٍم وَمـــن كمصـــابيح 

 

  

 بهـــا ليـــَل َمـــن القيـــَت القيـــَت ســـيِّدا       

 



 املقبولة احلسينية 930
 

 لقـــد أرخُصـــوا مـــنهم نفوســـًا نفيســـًة

 

  

ــذِّْكُر اجلميــــُل وُيْبَتــــدا       ــا ُيخــــَتُم الــ  بهــ

  نبذة يسرية يف أحوال سيدة النساء فاطمة  

 ْةفاطمــــــٌة خــــــرُي نســــــاِء األمِّــــــ 

 

 

 

ــَمْت وَوصــمةْ    ــٍب ُعِص  مــن كــلِّ ذن

 

 

 

ــراءِ   ــاطُم الزهــ ــاِء فــ ــرُي النســ  خــ

 

 

 

ــماءِ   ــا إىل الســــــ ــُر نوُرهــــــ  يزهــــــ

 

 

 

 َقْد َفَطَمْت مـن اجلحـيِم احلاطمـةْ   

 

 شــــــــيعَتها فُســــــــمِّيْت بفاطمــــــــْة 

 مــــــا ِمْثُلهــــــا يف ُكــــــلِّ أقرباِئــــــه 

 

ــن بناِتـــــــــه وال ِنســـــــــائه     ال ِمـــــــ

ــةْ    ــدْت ِمــن بعــِد عــاِم البعث  قــد ُوِل

 

ــه    ــه إرثـــ ــوْت دوَن بنِيـــ ــد حـــ  وقـــ

 وكــــان منهــــا دوَن َمــــن عــــداها 

 

ــُل     ــه نســ ــن أهِلــ ــا ِمــ ــنيب طاهــ  الــ

ــهِ    ــَي ُأمُّ اْبَنْيــــــ ــا َوْهــــــ  ُأمُّ أبيهــــــ

 

ــه    ــه إليــــــ ــِل بيِتــــــ ــبُّ أهــــــ  أحــــــ

 فٌء هلـــالـــوال علـــي  مل يكـــْن ُكـــ 

 

ــْن   ــَرفا  آِمــــ ــاه شــــ ــْد كفــــ  َدٍم َوَقــــ

 وَمـــن بهـــم باهـــَل ســـيُِّد الـــورى 

 

 [ أمُرهـــا لـــن ُينَكـــرا  قُنننلْ تَعَنننالَوْاْ و] 

 [ يف َحقِّهــا وكــم أتــى هَننلْ أَتَنن و] 

 

ــٍة وِمـــــن   ــاِمـــــْن آيـــ ــِدْيٍث َثَبتـــ  َحـــ

 ِلمــــا َرَوْوُه يف الصــــحيِح امُلْعَتَبــــْر 

 

ــرْ     ــيِِّد الَبَشــ ــَعُة ســ ــا َبْضــ ــْن َأنِّهــ  ِمــ

 َوَبْضـــــَعُة املعصـــــوِم كاملعصـــــوِم 

 

ــومِ   ــوِص والُعمـ ــِم باخُلصـ  يف احُلْكـ

 أِلنَّهــــــا ِمــــــْن َنْفِســــــِه ُمْقَتَطعــــــْة 

 

 (9)َفَحقُّهــــا َفــــي ُحْكِمــــِه َأْن َتْتَبَعــــْه 

ــذي   ــدَّليلُ ِإاّل الــــ ــُه الــــ  أْخَرَجــــ

 

ــذاك   ــا بـــــــــ ــوُل فإنِّنـــــــــ  ال نقـــــــــ

                                               

َولذِلَك قاَل ماِلُك ِبْن َأَنٍس َأَحُد أئمَِّة اْلَمذاِهِب اأَلْرَبَعِة ال ُأَفضُِّل على فاِطَمَة َأحدًا بعَد  (9)
  رسول اهلل ألنَّها َبْضَعٌة ِمْنُه.
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 ومل َيـــــِرْد يف غرِيهـــــا مـــــا َوَردا

 

ــْن َيطَّــــِردا      يف شــــأِنها فــــاحُلْكُم َلــ

ــى     ــْت علـ ــد َدلَّـ ــَتطهرِي قـ ــُة الـ  وآيـ

 

ــذنوِب ُكمَّــــال     ــن الــ ــَمِتها مــ  ِعْصــ

 َأْذَهــَب َعْنهــا َربُّهــا الــرِّْجَس َكمــا 

 

 َطهَّرهــــا يف اخُلْلــــِق َعمِّــــا َوَصــــَما  

ــى    ــْن َصــلَّى َعل  َصــلِّ عليهــا إنَّ َم

 

 فاِطَمـــــٍة ُيْغَفـــــْر َلـــــُه مـــــا َفَعـــــال     

ــاً   ــُه اْمِتنانــــــــ ــُه ُيْلِحُقــــــــ  َوَربُّــــــــ

 

ــا     ــُث كانـ ــِد َحْيـ ــطفى باخُلْلـ  ِباْلُمْصـ

  ها يعد أبها بها وُمد ة بقائفصل يف وفات 

ــِه َغْضــ    َو ــْت َعَلْي ــْن ماَت ــٌل ِلَم  بىْي

 

 الُقْربــــىيف َشــــأِنها مل َيــــْرَع َحــــقَّ  

 قــد َبِقَيــْت َبْعــَد َأِبْيهــا امُلْصــَطفى     

 

ــا     ــدُّنيا الَعَف ــى ال ــرًا فعل ــْهرًا َوَعْش  َش

 وِقيــــَل َشــــْهَرْيِن َوِنْصــــَف َشــــْهِر 

 

ــرِ     ــا الطُّْهــ ــَد َأِبْيهــ ــْت َبْعــ ــْد َبِقَيــ  َقــ

 وقيـــــَل ِتْســـــِعْيَن ِمـــــَن اأَليِّـــــامِ    

 

 َوَخْمَســـــــــًة َتُكـــــــــْوُن بالتَّمـــــــــاِم 

 أقــــواٌل ُأَخــــرْ وقيــــَل يف ذلــــَك   

 

ــَو الَّـــِذْي اْشـــَتَهرْ      ــا َذَكْرنـــاُه ُهـ  ومـ

 هــــــذا َولِكـــــــْن أوُِّل اأَلْقـــــــوالِ  

 

ــُبها  ــوالِ  (9)َأْنَســـ ــى اأَلْحـــ  ِبُمْقَتضـــ

ــوالِ   ــْت مـــــن األهـــ ــا الَقـــ  فإنَّهـــ

 

ــوالِ    ــاِل واألقـــــ ــيِِّئ األفعـــــ  َوَســـــ

 مـــا َلـــْو ُيالِقـــْي َبْعُضـــُه اجِلَبــــاال     

 

 ِزْلــــــزاالُزْلِزَلــــــْت ِمــــــْن َوْقِعــــــِه ل 

 وكيـــَف َتبقـــى ُمـــدًَّة ِمـــَن الـــزََّمنْ  

 

 ِمْن َبْعـِد هاِتْيـَك اخُلطـوِب وامِلَحـنْ     

 َيْكِفــــْي ِلَمْوِتهــــا ِمــــَن اأَلْخَطــــاِر 

 

ــدارِ    ــاِب َواْلِجـــ ــْيَن الَبـــ ــُة َبـــ  َوْقَعـــ

                                               

  كذا َوَرد مع أنَّ الفعل الرباعي ِمْثل )ناَسَب( ال ُيصاغ منه أفعل التفضيل فال يقال: هذا (9)
بلى يقاُل: أكثُر مناَسَبًة، لكن َوَرَد )األنسب( يف كالم أحد أئمة الّلغة وهو  ،َأنسُب من هذا

  . )تهذيب اللغة(األزهريُّ يف
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 يف داِرهــــا قــــد َهَجُمــــْوا َعَلْيهــــا

 

 َفَروَُّعْوهـــــــا وأَخـــــــاُفوا اْبَنْيهـــــــا   

ــاَهَدْت   ــَرى  وَش ــْد َج ــا َق ــا م  ِبَعْيِنه

 

 ِمْنُهْم على اْبِن َعمِّها َمـْوىل الـَوَرى   

ــرا     ــْوُه َقْهـ ــد َأْخَرُجـ ــا َقـ ــْن َبْيِتهـ  ِمـ

 

 ُيقـــــاُد بالنِّجـــــاِد َقـــــْوَد اأَلْســـــرى 

 َرَأْت ِمـــــــَن الذُّلَّـــــــِة واهَلـــــــواِن 

 

 َوِقلَّــــــــِة اأَلْنصــــــــاِر واأَلْعــــــــواِن 

ــا    ــْوا ِمْيراَثهـــ ــا َمَنُعـــ ــْن أَبْيهـــ  َوِمـــ

 

ــا    ــن َأَغاَثهـ ــْوِم َمـ ــْد يف الَقـ  ومل َتِجـ

ــِدهِ    ــْن َبْعـ ــَعَتُه ِمـ ــْوا َبْضـ  مل َيْحَفُظـ

 

 َوُيْحَفـــــُظ اْلَمـــــْرُء ِبِحْفـــــِظ ُوْلـــــِده 

ــارا    ــا ِجهــ ــاُعْوا َحقَّهــ ــْد أَضــ  َلَقــ

 

ــارا    ــا ِإْنكــــــ ــُرْوا ُحجََّتهــــــ  َوَأْنَكــــــ

ــى    ــا َعلــــ ــًة ِمْنهــــ ــْوا َبيَِّنــــ  َوَطَلُبــــ

 

ــِدها     ــَت َيـ ــاَن َتْحـ ــا كـ ــَتْعَمالمـ  ُمْسـ

ــْت أَلْن يُ   ــا َطَلَبـ ــمـ ــداْيِصـ  ُبْوا ُرْشـ

 

 مـــــــــا َطَلَبـــــــــْت إاّل أِلْن ُتـــــــــَردِّا 

ــَدكْ      ــَر َفـ ــْوا َأْمـ ــْم َيْعَلُمـ ــَأنَُّهْم َلـ  َكـ

 

 َوال َدَرْوا ِبَمــــْن َلهــــا كــــاَن َمَلــــْك 

 أكــــاَن َيْخفــــى َأْمُرهــــا َعَلــــْيِهمْ    

 

ــْيِهمْ    ــٍر ِإَلــ ــْن ُمْخِبــ ــْل ِمــ ــْم َيِصــ  َوَلــ

ــْل   ــاءِ  َوَهـ ــْن َخفـ ــِر ِمـ ــذا اأَلْمـ  ِبهـ

 

ــراءِ    ــُة الزَّْهــــــــ ــا َنِحْيلــــــــ  َوأََنَّهــــــــ

 وكيــَف َتْســَتْعِظُم َغْصــَبُهْم َفــَدكْ    

 

 َأْو َيْعَترْيـــَك اْلَيـــْوَم يف ذِلـــَك َشـــْك 

ــرْ     ــَو َأْدهــى َوَأَم ــا ُه ــْوا م ــْد َجَن  َوَق

 

ــرْ   ــًا ذا َخَطـ ــرًا َعِظْيمـ ــْوا َأْمـ  َواْرَتَكُبـ

ــْوها   ــًة َتَقمَُّصـــــ ــَباِخالَفـــــ  َغْصـــــ

 

ــا َنْهَبــــــا   ــا َواْنَتَهُبْوهــــ  ِمــــــْن َأْهِلهــــ

ــهُ     ــيِّ َحقَّـ ــَن اْلَوِصـ ــُبْوا ِمـ  َواْغَتَصـ

 

ــْبَقهُ   ــُه َوَســــ ــْوا ُقْرَبــــ ــْم ُيراُعــــ  َوَلــــ

 ال َراَقُبــــْوا َمَعــــاَدُهْم َوأْنَصــــُفْوا   

 

 ال َأْذَعُنـــــــْوا أِلْمـــــــِرِه َواْعَترُفـــــــْوا 

 َهــــْل ِفــــْيِهُم َمــــِن اْقَتَفــــى آثــــاَرهُ  

 

 َشــــــــقَّ يف َمْكُرَمــــــــٍة ُغبــــــــاَرُهَأْو  

 َوَهــْل َلُهــْم ِمــَن الُعلــوِم َواْلِحَكــمْ  

 

 ِمْعشــاُر مــا َقــْد َصــحَّ َعْنــُه واْرَتَســمْ  
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ــأثوَرةْ   ــائِل املـــ ــَن الَفضـــ ــُه ِمـــ  َلـــ

 

ــْعُه الصُّــُحُف املنشــوَرةْ       مــا َلــْم َتَس

ــاَحةْ   ــًا ُتَقــــًى َشــــجاعًة فَصــ  ِعْلمــ

 

 ُزْهــــدًا حَجــــًى ِعبــــاَدًة َســــماَحةْ    

 هــذا َمــَع الَغــضِّ َعــِن النُُّصــْوصِ  

 

 َعَلْيــــــِه ِبــــــاْلُعُمْوِم َواْلُخُصــــــْوِص 

 ِمــْن آَيــٍة ُتْتلــى وِمــْن َنــصِّ َخَبــرْ      

 

 َعـــِن الـــنَّيبِّ امُلْصـــَطفى َقـــِد اْشـــَتَهْر 

 وأْوَضــــَح احلــــقَّ الــــنيب األمــــي 

 

 للنـــــاِس ُطـــــرًَّا يف غـــــدْيِر ُخـــــمِّ    

ــرِ   ــذا األمــ ــرى َأوىل بهــ  فَمــــن ُتــ

 

ــا ذا اخلْبـــرِ     ــاحُكْم بوجـــداِنَك يـ  فـ

 وكيــــَف والتقــــديُم للمفضــــولِ   

 

 متنُعـــــــــــه أوائـــــــــــُل الُعُقـــــــــــوِل 

 أخــــــو الــــــنيب وأبــــــو ِســــــْبطيه 

 

ــه   ــْل نْفُســــــه إىل لــــــدى جْنبيــــ  بــــ

 ال تصـــرُب الشـــمُّ الرعـــاُف َصـــْبَره 

 

ــْدَره   ــه وَقــــــ ــداني حْلَمــــــ  وال ُتــــــ

 َشـــاهَد مــــنهم فاِطمــــًا وظلمهــــا  

 

ــمها    ــا وهضـــ ــبهم حقوَقهـــ  وَغصـــ

 يســـمُع مــــلَء َســــمِعه َشــــكواها  

 

ــا   ــَرى بعينــــــــه ُبَكاهــــــ  ثــــــــم َيــــــ

ــتظم    ــا تهـ ــى أنهـ ــان يرضـ ــن كـ  مـ

 

 أو أنهـــــــا بعـــــــد أبيهـــــــا تظلـــــــم 

 َمــا كـــاَن ذاَك منــه ُجبنـــًا وَحـــَذرْ   

 

ــَورْ   ــاِل أو َخـ ــن النَضـ ــزًا عـ  أو عجـ

ــوِده   ــه هُتــــــ ــذي كوَِّنــــــ  ال والــــــ

 

ــوِده    ــى ُوُجـــــ ــٍة علـــــ ــَر آيـــــ  أكَبـــــ

ــزِّ الـــدينِ       بـــل ذلَّـــَل الـــنفَس لِعـ

 

 ومــــا انطــــوى يف ِعْلِمــــِه امَلْكُنــــْونِ  

 
  وقال يف ترمجة احلسن السبط 

ــذَّبا  ــَن اْلُمَهـــ ــاَم اْلَحَســـ  ِإنَّ اإِلمـــ

 

 َخْيــــُر اْلــــَورى َجــــدًِّا َوُأمِّــــًا َوَأبــــا  

ــَرمِ     ــِل اْلَك ــِت َأْه ــِل اْلَبْي ــِرْيُم َأْه  َك

 

 َعَلــــــْيِهُم َبْعــــــَد الصَّــــــالِة َســــــلِّمِ  
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 أُبـــــْو ُمَحمَّـــــدِ  (9)ُكْنَيُتـــــُه الُغـــــرُّ 

 

ــُت َأْحَمـــــدِ     ــُه الزَّْهـــــراُء ِبْنـــ  َوُأمُّـــ

 َســــمِّاُه َجــــدُُّه الــــنيبُّ امُلْصــــَطفى  

 

ــَرفا   ــاُه َشـــــ ــُه َوكفـــــ  َوَعـــــــقَّ َعْنـــــ

 أْلقاُبـــــــــُه الســـــــــيُِّد والزكـــــــــيُّ 

 

ــيُّ    ــُب والتَِّقـــــ ــْبُط والَطيِّـــــ  والسِّـــــ

 كـان َجِمْيــَل اْلَوْجــِه َجْعــَد الشَّــَعر  

 

 وال ِمــْن ِقَصــرِ مــا ِفْيــِه ِمــن ُطــْوٍل     

 ةَطْلــــَق امُلَحيِّــــا َأْدَعَجــــًا ذا َوْفــــَر 

 

ــرَ    ــَربًا ِبُحْمـــ ــْوٍن ُمْشـــ ــيَض َلـــ  ةَأبـــ

ــِف َكـــثَّ الشَّـــعرِ    َأَزجَّ َأْقنـــى اأَلْنـ

 

ــاْلَقَمرِ   ــِرَقٍة َكــــــ ــٍة ُمْشــــــ  ذا َطْلَعــــــ

ــدا    ــيَّ َأْحَمـــ ــدَُّه النَِّبـــ ــَبَه َجـــ  َأْشـــ

 

ــْؤَددا   ــًى َوُسـ ــًا َوِحجـ ــًا َوُخْلقـ  َخْلقـ

ــكْ    ــا َمَلــ ــلَّ مــ ــرََّتْيِن ُكــ ــَق َمــ  َأْنَفــ

 

ــَركْ     ــا َتـــ ــُه َومـــ ــى َلـــ ــا َأْبقـــ  هلِل مـــ

ــهُ    ــًا ماَلــــــ ــَم اهلَل ثالثــــــ  َوقاَســــــ

 

 َوَلـــْم ُيَخيِّـــْب َمـــْن َجـــدى آماَلـــهُ     

ــا    ــاِبرًا َحِلْيمــ ــْهمًا صــ ــاَن َشــ  َوكــ

 

ــيِّدًا وُمْصــــــــِلحًا عظيمــــــــا   َوَســــــ

ــَرهْ     ــه ِذْكـــ ــى اإللـــ ــُدُه َأْعلـــ  َمْوِلـــ

 

ــَنِة   ــَرةْ يف َســـ ــَد اْلِهْجـــ ــْيِن َبْعـــ  اْثَنَتـــ

 َقضـــى شـــهيدًا َســـَنَة اخَلْمِســـْينِ    

 

ــْينِ    ــِع َوَأْرَبِعــــــ ــنَة التِّْســــــ  َأْو َســــــ

 يف خالفته وإمامته  

 احَلَســُن السِّــْبُط الزَِّكــيُّ امُلْجَتبــى   

 

 خاِمُس َأْهِل اْلَبْيِت َأْصحاِب اْلَعبـا  

ــ     ْةَأَحــــــقُّ َخْلــــــِق اهلِل باْلِخالَفــــ

 

 ُيِجْيــــــــُز ُمْســــــــِلٌم ِخالَفــــــــهْ  َوال  

ــةْ    ــِرْيِح اللَّْهَجــ ــِه ِبَصــ ــصَّ َعَلْيــ  َنــ

 

 َمــــْن َنصُّــــُه َعلــــى الَبرايــــا ُحجَّــــةْ  

ــَنةْ     ــوَن َسـ ــا َرَوْوا ثالثـ ــَي َكمـ  َوْهـ

 

 ِمــــْن َبْعــــِدِه ُثــــمَّ َتُعــــْوُد َســــْلَطَنةْ     

                                               

 اهلمزة دة فالَوْجُه أن ُيَقاَل ُهنا: ُكْنيُتُه اْلَغرِّا )حبذفالُغرِّ: مجع األغر والغرِّاء، والكنية مفر (9)

  ِلَضُروَرِة الَوْزِن(.
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ــا   ــًا َوِرضـ ــاُس َطْوعـ ــُه النِّـ  َوباَيَعْتـ

 

 ُتْنَقضــــاَبْيَعـــَة َحـــٍق َلــــْم َيُجـــْز َأْن     

 َدلَّ َعَلْيـــــــِه الطَّْبـــــــُع ِلْلَحصـــــــاِة 

 

 كمــــــا الَّــــــيت يف َخَبــــــِر الثِّقــــــاِت 

ــاعِ    ــِق باإِلْجمــ ــاُم اخَلْلــ ــُو إمــ  َفْهــ

 

ــزاع    ــاَل ِنـــ ــِر ِبـــ ــَد اأَلِب الطُّْهـــ  َبْعـــ

 َوَقــْد َجــرى َعَلْيــِه ِمْثــُل َمــا َجــرى  

 

ــَورى    ــيِِّد اْلــ ــَد َســ ــِه َبْعــ ــى َأِبْيــ  َعلــ

 َوْحـــَدُه َفَمـــْن َعصـــاُه مـــا َعصـــاهُ  

 

 َعصــــــى اإِللــــــَه َوالنَِّبــــــيَّ َجــــــدَُّه 

 لعنه اهلل  يف بيعته ملعاوية 

 بـــــاَيع َكْرهـــــًا ال َعـــــِن اْخِتيـــــارِ 

 

ــارِ   ــاِة والُفجِّـــ ــَن الطُّغـــ ــًا ِمـــ  َخْوفـــ

 َوِقّلــــــِة اأَلْنصــــــاِر واألعــــــوانِ   

 

ــْذالنِ   ــاِق واخِلــــــ ــرِة النِّفــــــ  َوَكْثــــــ

ــه   ــِه َأْدرى َوِفْيـــ ــا ِبـــ ــُم َومـــ  أْعَلـــ

 

ــا   ــا احِلَكـــــمُ  فطاملـــ ــى عَلينـــ  َتْخفـــ

ــةْ     ــا ُمعاِوَيــــ ــْرٍه ناَلهــــ ــُة َكــــ  َبْيَعــــ

 

ــةْ   ــُر خاِفَيـ ــْيِر َغْيـ ــَي علـــى الَبِصـ  َوْهـ

 َســــــعى لَنْيِلهــــــا ِبُكــــــلِّ ِحْيَلــــــْة 

 

ــةْ    ــيِّ ِغْيَلــ ــِن النَِّبــ ــِل اْبــ ــْت ِبَقْتــ  َتمَّــ

ــُه الصَّــْحَب َواأَلْنصــارا    َخــذََّل َعْن

 

ــدِّ   ــَق الـــــ ــدِّيناراَوَأْنَفـــــ  ْرَهَم والـــــ

ــةْ   ــَة َواْلَخِدْيَعــ ــَتْعَمل اْلِحْيَلــ  َواْســ

 

ــِرْيَعةْ    َوحـــــاَد َعـــــْن مَنـــــاِهِج الشَّـــ

ــَتَرطا     ــِه اْشـ ــا َعَلْيـ ــى ِبمـ ــا َوفـ  َومـ

 

 َعـــْن ُقـــْدَرٍة ُمْعَتِمـــدًا ال َعـــْن َخطـــا 

ــا اْنَتَفـــتِ   ــَف َوَمْهمـ ــُرْوُط كيـ  الشُّـ

 

ــُرْوطُ   ــَلُم اْلَمْشــــــ ــُه ال َيْســــــ  فإنَّــــــ

ــامَ     ــَتْحيى أم ــا اْس ــاَل َوم ــِم ق  اأُلَم

 

 ُكـــلُّ اْشـــِتراٍط َفْهـــَو َتْحـــَت قـــدِمْي 

ــةْ    ــٍد َســيِّئاٍت ُمْوِبَق ــِن ِهْن ــْم اِلْب  (9)َك

 

ــرْي  ــْةَحَصـ ــِر َأْو يف الزَّْنَدَقـ  ٌة يف الُكْفـ

 
                                              

  ُمْوِبَقة: ُمْهِلَكة. (9)
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ــُه علـــى ِإمـــاَمْي َعْصـــِرهِ     ُخُرْوُجـ

 

ــِرهِ   ــْي َأْمــــــــ ــيَِّدْيِه َوَوِليَّــــــــ  َوَســــــــ

 َوَقْتُلـــــُه َلَعْمـــــٍرْو اْبـــــِن اْلَحْمـــــِق 

 

 ِمـــــْن َغْيـــــِر ُجـــــْرٍم َوِبَغْيـــــِر َحـــــقِّ 

 وكـــان مـــن أفاضـــل الصـــحابة     

 

 ذا دعــــــــــــــوة هلل مســــــــــــــتجابة 

ــاهرِ     ــِديِّ الّط ــِن َع ــِر ْب ــُل ِحْج  َوَقْت

 

 َوَصـــــْحِبِه ِمـــــْن َأْعَظـــــِم اْلَكبـــــاِئِر 

 َقــــْد َأمَّــــَر الُفسَّــــاَق َوالُفجِّــــارا    

 

 ُمْســــــَتْلِحَقًا َبالنََّســــــِب اْلِعهــــــارا   

 َلـــْم َيُكـــْن ِمـــْن َأْهلـــهَوراَم َأْمـــرًا  

 

ــِلهِ   ــِه َوَأْصــ  َوَلــــْم َيُكــــْن ِمــــْن َفْرِعــ

 وقـــــــاَل ِبـــــــاْلَجْبِر وباإِلْرجـــــــاِء 

 

 ونـــــاَل ِمـــــْن َخْيـــــِر َبِنـــــْي َحـــــوِّاءِ  

ــْخرِ   ــِر َصـــ ــُزوًَّا ِلَغْيـــ ــان َمْعـــ  َوكـــ

 

ــرِ    ــًا َوُعْهـــ ــْن َخنـــ ــزَّْه َعـــ ــْم ُيَنـــ  َفَلـــ

 َســـبَّب َقْتـــَل اْبـــِن النَِّبـــِي الطـــاِهِر 

 

ــرِ    ــَن اْلُمباِشـــ ــْوى ِمـــ ــُه أَقـــ  (9)َوَأنَّـــ

 َوْهــــَو َعَلْيــــِه واِجــــُب اإِلطاَعــــةْ  

 

ــهْ    ــُه ِنزاَعـــــ ــَل اهلُل َلـــــ ــا َحلَّـــــ  مـــــ

ــةْ    ــَيٍة َوُحوَْْبـ ــى َمْعِصـ ــاَت َعلـ  (2)مـ

 

 َتْوَبــــةْ  ِمــــْن َغْيــــِر ِإْقــــالِع َوَغْيــــر    

ــيِّئاِتهِ    ــُض َســـ ــُد َبْعـــ ــْن َيِزْيـــ  َوَمـــ

 

 ِصـــــفاِتِهمــــاذا َيُقـــــْوُل اْلَمــــْرُء يف    

ــاب اأُلمَّــــــ   ــَر ِرقــــ ــُه َأْمــــ  ْةَملََّكــــ

 

ــهْ   ــزاَد ذاَك ِوْزَرُه َوِإْثَمـــــــــــ  َفـــــــــــ

 
 يف ذكر األسباب اليت اضطرته للصلح 

 َلـــْو َوَجـــُد السِّـــْبُط َلـــُه َأْنصـــارا    

 

ــارا     ــرى َوَص ــْد َج ــا َق ــرى م ــا َج  َلم

 لِكْن َرأى اخُلْلَف َوخاَف َصـْحَبهْ  

 

 ْةاْلَوْثَبــــــَأْن ُيْســـــِلُمْوُه َأْن َتُكــــــْوَن   

 
                                              

  أي: امُلباِشر للَقْتِل. (9)
  احُلْوَبُة َواْلُحْوُب: اإِلْثُم. (2)
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 ِفــْيِهْم َمــِن اْســَتَحلَّ َســْفَك َدِمــهِ    

 

 َكمـــــا َنـــــوى ُيْســـــِلُمُه ِلَخْصـــــِمهِ    

 َبـــــْل أْظَهـــــُروا َتْكِفْيـــــَرُه َوَســـــبَُّه 

 

 َوَجـــوَُّزْوا َمـــَع اْبـــِن َحـــْرٍب َحْرَبـــُه 

ــاْلِمْغَولِ   ــًة ِبـــ ــْوُه ِغْيَلـــ ــْد َطَعُنـــ  َقـــ

 

ــُه َعْظــُم اْلِمْفَصــلِ    َحتِّــى اْســتباَن ِمْن

ــْربِ    ــا َوالُقــ ــُل اْلَوفــ ــُه َأْهــ  َوخاَنــ

 

ــْربِ   ــاُء اْلَحـــ ــُه ُرَؤســـ ــاَل َعْنـــ  َومـــ

 ْةَفَلـــْم َيِجـــْد ُبـــدًِّا ِمـــَن اْلُمصـــاَلَح 

 

ـــ    ْةَوالتَّـــــْرِك ِلْلجــــــالد َواْلُمكاَفَحـــ

ــراِئطاً   ــَتِرطًا َشــــ ــَر (9)ُمْشــــ  ْةَكِثْيــــ

 

ــمََّن   ْةَمصـــــــاحلًا َخطـــــــري  تَتَضـــــ

 

 

ــتَّمُ  ــٌب ُمَحـــ ــاُء واِجـــ ــا اْلَوفـــ  ِبهـــ

 

 

 

ــُرمُ  ــا َيْحــ  َوَنْقُضــــها يف الــــدِّْيِن ِممَّــ

ــاْلِحْلفِ    ــَدَها ِبــ ــْد َأكَّــ ــَف َوَقــ  َكْيــ

 

ــفِ    ــِر ُخْلــــ ــا ِبَغْيــــ ــُد ِإنِّمــــ  َواْلَعْهــــ

ــْن ِبهــــا َأَقــــرَّ و     ــنَّ َمــ  ْلَتــــَزْمالِكــ

 

ــْن َأْهــِل اْلَوفــاِء والــذَِّممْ    ــُك ِم ــْم َي  َل

 ال َيْرَقــــــــُب اهلَل َوال الرَُّســــــــْوال 

 

ــِذْي يف   ــْيال َوال الَّـــ ــْد ِقـــ ــِه َقـــ  َحقِّـــ

ــامِ    ــى اإِلمـ ــُه َعلـ ــَف حاُلـ ــْم َتْخـ  َلـ

 

 ِوِفْعُلــــــــُه يف ســــــــاِلِف اأَليَّــــــــامِ   

ــهِ   ــْدِرِه َوِباْحتياِلـــــ ــْدِرْي ِبَغـــــ  َيـــــ

 

ــهِ   ــِه َوقاِلــــــ ــْق ِبِقْيِلــــــ ــْم َيِثــــــ  َوَلــــــ

ــلك  ــْينِ نَّـــ ــا يف الَبـــ ــُطرَّ ِلمـــ  ُه اْضـــ

 

ــَرْينِ   ــَوَن الشَّـــ ــُه َأْهـــ ــاَر ِمْنـــ  َواْختـــ

 
 له  لعنه اهلليف أسباب قتل معاوية 

 َلمِّــــــا َرأى أنَّ ُوُجــــــْوَد اْلَحَســــــنِ  

 

ــَوهِّنِ   ــَن اْلُمـــــ ــِه ِمـــــ ــِة اْبِنـــــ  ِلَبْيَعـــــ

 ْعــــِدِهَط اْلُمْصــــطَفى ِمــــْن بأِلنَّ ِســــْب 

 

ــِدهِ     ــيَّ َعْهـ ــْرِط َولـ ــاَر ِبالشِّـ ــْد صـ  َقـ

ــِذِه اْلَب  ــِقيُّ هــــــــ  ْةريَّــــــــــَدسَّ َشــــــــ

 

 ْةاْلِكْنِديَّـــَجْعـــَدَة ِبْنـــَت اأَلْشـــَعِث    

                                               

  .َصَرفُهما مُلراعاة اَلوْزن (9)
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ــمٍ  ــَف ِدْرَهـــــ ــَة َأْلـــــ ــْودا ماَئـــــ  ُنُقـــــ

 

ــدا    ــا َيِزْيــــــ ــَدها َتْزِوْيُجهــــــ  َوَبْعــــــ

ــُه ال  ــهِ َفَأْطَعَمْتــــــ ــمَّ يف َطَعاِمــــــ  سَّــــــ

 

ــياِمهِ    ــْن ِصـــ ــاِر ِمـــ ــاَن ِلِمْفطـــ  َوكـــ

ــمًِّا ُمـــْرِديْ     ــمُّ َسـ ــاَن ذاَك السَّـ  (9)َوكـ

 

ــَذِلَك اْبـــــــُن ِهْنـــــــدِ    َأْرَســـــــَلُه ِلـــــ

 َعلــــْياًل ُمْســـــَقما َفصــــاَر ِمـــــْن ذاَك   

 

 َيــْدُعْو ِبَطْســٍت ِفْيــِه َيْقــِذُف الــدَّما     

ــرارا   ــِقْيُتُه ِمــــــ ــْد ُســــــ ــاَل َلَقــــــ  قــــــ

 

ــرارا   ــدُّها إْضـــــــ ــِذِه َأَشـــــــ  َوهـــــــ

ــِديْ   ــْن َكِبــ ــًة ِمــ ــُت ِقْطَعــ ــْد َلَفْظــ  َوَقــ

 

ــوْ   ــا اْلَيـــ ــِديْ َقلَّْبُتهـــ ــْوٍد يف َيـــ  َم ِبُعـــ

ــمُ   ــِذْي َأتَِّهــــــــ ــلَّ ِللَّــــــــ  َواهلُل َجــــــــ

 

ــدُّ   ــْنُكمُ َأَشــــ ــااًل ِمــــ ــًا َوَنكــــ  َبأســــ

 ِإنِّـــــــْي َلعـــــــاِرٌف ِبَمـــــــْن َســـــــقاِنْي 

 

ــأِنيْ   ــْي شــ ــُمُه ِفــ ــْي َخْصــ  َواهلُل َربِّــ

ــال ُتطـــــــاِلُبْوا ِبـــــــِوْتٍر َأَحـــــــدا      َفـــــ

 

ــًا َأبــــــــ   ــُذْوا َبِرْيئــــــ  َداَوال ُتؤاِخــــــ

 إْن َأنــــا ُمــــتُّ َفــــاْحِمُلْوا َســــِرْيِريْ    

 

 ِلَقْبـــِر َجـــدِّْي اْلُمْصـــَطفى اْلَبِشــــْيرِ    

 ُأَجـــــدُِّد اْلَعْهـــــَد ِبـــــذاَك اْلمرَقـــــدِ     

 

ــَورى ُمَحمَّـــــدِ      َمْرَقـــــِد َســـــيِِّد اْلـــ

 َوِعْنــــَد َجــــدَِّي اْجَعُلــــْوا ِلــــْي َقْبــــرا 

 

ــرِّا   ــذاَك َشــــــ ــُتْم ِبــــــ  ِإاّل ِإذا ِخْفــــــ

 ُثـــمَّ َقضـــى ِمـــْن َبْعـــِدما َأْوصـــى ِإىل  

 

ــْرَبال   ــْبِط َشـــــِهْيِد َكـــ  َشـــــِقْيقِه السِّـــ

 ُمْحَتِســــَبا َقضــــى َشــــِهْيدًا َصــــاِبرًا    

 

ــا    ــاُه إَربــ ــْهُم َحشــ ــَع السَّــ ــْد َقَطــ  َقــ

 َوُمـــــــْذ َأَتـــــــْوا ِبَنْعِشـــــــِه اْلُمَطهَّـــــــِر 

 

 ِلَقْبـــــِر َجـــــدِِّه ِشـــــِفْيع اْلَمْحَشـــــرِ    

 َظنُّــــــــــْوا بــــــــــَأنَُّهْم َســــــــــَيْدفُنْوَنهُ   

 

 ِبُقــــــْرِب َجــــــدِِّه َفحــــــاُلْوا ُدْوَنــــــُه 

 َوَجـــــــدَّ َمـــــــْرواُن ِبهـــــــذا اأَلْمـــــــِر 

 

ــْن    ــِه ِمــــ ــا ِبــــ ــِرمِلــــ ــٍد َوُكْفــــ  َحَســــ

 قــــاَل َوَقــــْد َأْقَبــــَل ِفــــي َقــــْوٍم َمَعــــهْ  

 

ــْن َدَعــ    ــٌر ِم ــَي َخْي ــا ُربَّ َهْيجــا ِه  ْةي

                                               

  ُمْرِدْي: ُمْهِلٌك، ُمِمْيٌت. (9)
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 َوَأْقَبَلــــْت َتــــْدُعْو ِبــــَأْعلى َصــــْوتِ   

 

 َتُقــــْوُل َنحُّــــْوا اْبــــِنُكُم َعــــْن َبْيِتــــْي 

 َوَقـــــــْد َرَمـــــــْوا َجنـــــــاَزَة اإِلمـــــــاِم 

 

 ِلُكْفـــــــِرِهْم ِبالنَّْبـــــــِل َوالسِّـــــــهامِ   

 يُد الرِّاِمْي َأَيْدِرْي َمْن َرمـى  (9)َشلَّْت 

 

 َرمــــى اإِلمــــاَم الطِّــــاِهَر اْلُمَعظَّمــــا 

ــالِدهِ   ــْيَن اهلِل يف ِبـــــــ  َرمـــــــــى َأِمـــــــ

 

 َوُحجَّــــــــَة اهلِل َعلــــــــى ِعبــــــــاِدهِ   

ــَة الرســــــولِ   ــْد َرمــــــى رحيانــــ  َوَقــــ

 

ــولِ   ــرِّاِر والبتــــــ ــَة الَكــــــ  َوُمْهَجــــــ

ــَنُعْوا ِمـــْن    ــِلَلـــْم َيْكِفِهـــْم مـــا َصـ  ِفْعـ

 

 َحتِّــــــى َرَمــــــْوا َســــــريَرُه بالنَّْبــــــِل 

ــَننْ   ــِل ِذْي امِلـــ ــاهلِل اجلليـــ ــُم بـــ  ُأْقِســـ

 

 لوال الذي كـاَن بـه َوصِّـى اْلَحَسـنْ     

ــواهُ   ــْوَب َعلـــــى َبْلـــ ــْبُر َأيِّـــ ــا َصـــ  مـــ

 

ــْبِرِه علـــــى الَّـــــِذْي قاســـــاهُ      َكَصـــ

 َرأى ِمـــــــَن الَعــــــــُدوِّ َواْلُمــــــــواِليْ  

 

ــالِ    ــابِة النِّبــــ ــْن ِإصــــ ــضَّ ِمــــ  َأَمــــ

ــمْ     ــَن اْلَكِلـــ ــحاُبُه ِمـــ ــَمَعُه َأْصـــ  َأْســـ

 

ــِئمْ    ــُه َوَيلَتـــ ــْوُن َجْرُحـــ ــا ال َيُهـــ  مـــ

 وبــــــــــــــاَلَغ األعــــــــــــــداُء يف أذاهُ  

 

 َســـــبُّْوا علـــــى َأْعـــــواِدِهْم َأبـــــاهُ    

 َوَقــــــــْد رأى مشاَتــــــــَة اأَلْعــــــــداِء 

 

ــَبالءِ   ــا ِمـــــــْن َأْعَظـــــــِم الـــــ  َوِإنَّهـــــ

ــانِ     ــى َذِوْي اإلميــ ــرى علــ ــا َجــ  َومــ

 

 والـــــذِّلِّ واهلـــــوانِ ِمـــــْن العنـــــا   

ــْبرا    ــاُه َصــــ ــْن واىل أبــــ ــَل َمــــ  َوَقْتــــ

 

 َيـــــْأِت َشـــــْيئًا ُنْكـــــرا ُظْلمـــــًا َومّلـــــا 

 مــــا زاَل َوْهـــــَو صــــاِبٌر ُمْحَتِســـــبُ   

 

ــُه ِحــــدٌَّة َأْو َغَضــــبُ      مــــا َزْعَزَعْتــ

 ْةَوَصـــــْبُرُه َكـــــذا َدِلْيـــــُل اْلِعْصـــــمَ    

 

 ْةَوَأنَّـــــــُه ِســـــــْبُط َنِبـــــــيِّ الرَّْحَمـــــــ 

ــى   ــِرهِ َأْوصــ ــْوا يف َأْمــ ــَأْن ال ُيْهِرُقــ  ِبــ

 

ــِوْتِرهِ   ــاِلُبْوا ِبـــــــ ــًا وال ُيطـــــــ  َدمـــــــ

 
                                              

  بفتح الشِّْيِن اَل ِبَضمِّها كَما شاَع َخَطَأ. (9)



 املقبولة احلسينية 930
 

  داءهيد الشس يف رثاء

ــ    ْدثاُن َرْســــَمْهَرْبــــٌع َمحــــا اْلحــ

 

ــهْ    ــِه ُحْكَمـــ ــرى ِفْيـــ ــدَّْهُر َأْجـــ  َوالـــ

ــرا   ــاَن اْلَغــــ ــْم ُرْمــــــُت ِكْتمــــ  َكــــ

 

ــهْ   ــُد َكْتَمــــ ــْأبى اْلَوْجــــ ــِه َوَيــــ  ِم ِبــــ

ــِل    ــْن َنْيـــ ــاَب ِمـــ ــا خـــ ــىمـــ  امُلنـــ

 

ــاُه َوَأمَّـــــــــــْه   َمـــــــــــْن زاَر َمْغنـــــــــ

ــرا   ــَك يف َثــــــــ ــْر َجِبْيَنــــــــ  َعفِّــــــــ

 

 ُه َوِزْد عــــــــداَك الّلــــــــْوُم َلْثَمــــــــْه 

ــدى    ــَع اهُلـــ ــا َرْبـــ ــَت يـــ  َأْوَحْشـــ

 

 ْةَوَلِبْســــــَت َبْعــــــَد النُّــــــْوِر ُظْلَمــــــ 

ــا أل   ــدا َحْربـــــ ــٌر َغـــــ ـــَدْهـــــ  هـــــ

 

ــْلَمهْ   ــْن راَم َســـ ــَك َلْســـــُت ِممَّـــ  ِلـــ

ــْوٍء   ــاُن ســـــــ ــاَءُهْمَوَزمـــــــ  َســـــــ

 

 َلُهـــــــَو اجلـــــــديُر ِبـــــــأْن َأُذمَّـــــــهْ     

 َوَلَقــــــــــْد َأشــــــــــاَبْت ُلمَِّتــــــــــْي 

 

  ْةُنــــــــَوٌب ُتَشــــــــيُِّب ُكــــــــلَّ ُلمَّــــــــ 

 ُبِمِلمَّـــــــــــٍة َطَرَقـــــــــــْت َفأنــــــــــــ 

 

ــٍة ُمِلمَّـــــــ   ــلَّ طاِرَقـــــ ــْت ُكـــــ  ْةَســـــ

 َيــــــــْوٌم َأِبــــــــيُّ الضَّــــــــْيِم ِفْيـــــــــ 

 

ــ      ْةـــــــِه أبــــــى اْلَمَذلَّــــــَة َواْلَمَذمَّــــ

 َزَعـــــــَم الَعـــــــُدوُّ ِبـــــــَأْن َيـــــــذُ    

 

ــهْ  لَّ  ــرَّْحمُن َزْعَمـــــ ــَب الـــــ  َفَخيَّـــــ

ــَطَلها َوَد  ــار َقْســــــ ــَفَأَثــــــ  دكْكــــــ

 

 ُكــــــــــــلَّ راِبَيــــــــــــٍة َوأْكَمــــــــــــهْ   

 َوَســـــقى الثَّـــــرى ِبـــــَدِم الَعـــــُدْو 

 

 ِدْرعــــــًا َأبــــــى اإِلميــــــاُن َفْصــــــَمْه 

 وافـــــــــى ِلَعْرَصـــــــــِة َكـــــــــْرَبال   

 

ــِر ِغْلَمــــــ   ــِم يف َخْيــــ ــْن هاِشــــ  ْةِمــــ

 َأْقمــــــــــاُر َتـــــــــــمٍّ َأْســـــــــــفَرتْ  

 

ــوِب امُلْدَلِهمَّـــــــ   ــُدجى اخُلطـــــ  ْةِبـــــ

ــيََّرْت   َوُلُيــــــــْوِث َحــــــــْرٍب َصــــــ

 

ــنَّ َأْجَمــــــ   ــاِح َلُهــــ ــْمَر الرِّمــــ  ْةُســــ

 َلـــــــــْم َيْنَقُمـــــــــْوا ِإاّل بــــــــــأنَُّهمُ   

 

ــداِء ِنْقَمـــــــــــ   ــى األعـــــــــ  ْةعلـــــــــ

 ِمـــــــْن ُكـــــــلِّ فـــــــاِرس َمْهَمـــــــٍه 

 

ــُه ِإاّل امُلِهمَّــــــــــــ   ــا َهمُّــــــــــ  ْةمــــــــــ
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 َأْمـــَر احلُتـــوِف أَبـــاهُ  ُكـــلُّ َيـــرى  

 

ــهْ ْيواهَل  ــاَء ُأمَّـــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــ

 ِإْن َكـــــلَّ َحـــــدُّ السَّـــــْيِف َجـــــرََّد 

 

ــهْ    ــْوِد َعْزَمــــــــ ــا السُّــــــــ  ِلْلَمنايــــــــ

ــَزَل الَقضــــــــاءُ     حتــــــــى ِإذا َنــــــ

 

ــَذ امل  ــدَوَأْنَفــــــــ ــْهقــــــــ  وُر َحْتَمــــــــ

ــا   ــْيُض الظُّبــــــــ ــْتُهُم ِبــــــــ  َنَهَبــــــــ

 

ــمَ   ــَمْتُهْم َأيَّ ِقْســـــــــــ  ْةَوَتقاَســـــــــــ

 بـــــــــاِذِلْيَنَفَقَضـــــــــْوا ِكرامـــــــــًا  

 

ــدِّْيِن ِخْدَمـــــــــ   ــُهْم للـــــــ  ْةُنُفْوَســـــــ

 يــــــا َصــــــْدَمَة الــــــدِّْيِن الـــــــيت    

 

 ْةمـــــا ِمْثُلهـــــا يف الـــــدِّْيِن َصـــــْدمَ    

ــدى   ــاَن اهُلـــــ ــَدْكِت َأْركـــــ  َدْكـــــ

 

ــ    ــالِم ُثْلَمـــــ ــِت يف اإِلســـــ  ْةَوَثَلْمـــــ

ــا  ــَل اإِلَمــــ ــاِم ُمُقِتــــ ــُن اإلمــــ  اْبــــ

 

 ْةَأُخـــــــْو اإِلمـــــــاِم أُبـــــــْو اأَلِئمَّـــــــ 

ــا ذاَق   ــى مـــ ــاِء َحتِّـــ ــَم اْلمـــ  َطْعـــ

 

ــ    ــَياِف ُطْعَمـــــــ ــاَر ِلأَلْســـــــ  ْةصـــــــ

 ُمْلقـــــًى َعلـــــى َوْجـــــِه الصَّـــــِعْيِد 

 

ــَمهْ     ــِل ِجْســ ــُدْوُس ُجــــْرُد اْلَخْيــ  َتــ

 َوَتــــُرضُّ َصــــْدرًا ِمْنــــُه َأْمســــى    

 

ــ  ــٍة َوِحْكَمـــــــــ ــَز َمْعِرَفـــــــــ  ْةَكْنـــــــــ

ــراٍت  ــدَّها ِبُمَطهَّـــــــــــــ  َأُمِغـــــــــــــ

 

 ْةُنزَِّهـــــــْت َعـــــــْن ُكـــــــلِّ َوْصـــــــَم 

 َفَطهََّرهــــــــا اإِللــــــــُه ُعِصـــــــَمتْ  

 

ــمَ    ــِت ِعْصـــــ ــْن َبْيـــــ ــا ِمـــــ  ْةأِلنَّهـــــ

 َخفِّـــــــــــضْ َعَلْيهـــــــــــا ِإنَّهـــــــــــا 

 

 ْةَلـــــْم َتـــــْدِر مـــــا َجـــــْذُب اأَلِزمَّـــــ 

 ســــــــــــــوُد ِلحاِلهــــــــــــــاَرقَّ احَل 

 

ــا األعـــــداُء َرْحَمـــــ    ْةَوَبَكـــــْت َلهـــ

 َوَعِلْيُلهــــــــا ُيْســــــــبى َوَيْســــــــَمُع 

 

ــْتَمْه  ــِدِه َوَشـــــــــ  َســـــــــــبَّ واِلـــــــــ

 ِمـــــــْن َحِلـــــــْيٍمِللـــــــِه َصـــــــْبُرَك  

 

ــهْ   ــُب ِحْلَمـــــ ــواِزْي اهُلْضـــــ  ال ُتـــــ

ــْرَحُم اهلُل اأُلْوىل   ال َيــــــــــــــــــــــــ

 

ــهْ   ــَن اْلُمْختـــــاِر َرْحَمـــ  َقَطُعـــــْوا ِمـــ
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 َلـــــــــــْم َيْرُقُبـــــــــــْوا ِلَنِبـــــــــــيِِّهمْ  

 

 وِذمَّــــــــــــــــــْه (9)يف آِلــــــــــــــــــِه ِإالًّ 

 َهَجُمـــــْوا علـــــى َحـــــَرِم النُِّبـــــوَِّة 

 

ــ    ْةِبــــــــــــــالَعواِدي أيَّ َهْجَمــــــــــــ

 بـــــِه امَلالِئـــــكُ  َحـــــَرٌم َتُطـــــْوفُ  

 

 ْةغـــــــــــاَدُرْوُه ِبَغْيـــــــــــِر ُحْرَمـــــــــــ 

ــَة  ــْي ُأَميَّـــــــــــ ــُتُم َأَبِنـــــــــــ  َأْنـــــــــــ

 

ــ      ْةيف النِّــــــاِس ُكْنــــــُتْم َشــــــرَّ ُأمَّــــ

 ال َشـــــــــــــبَّ ِطْفُلُكـــــــــــــُم َوال  

 

ــْرمَ     ــدَّْهِر َضــ ــْم يف الــ ــبَّْت َلُكــ  ْةَشــ

ــْن َيكــــونُ     ــَرْت ِتجــــاَرُة َمــ  َخِســ

 

 َشـــــــِفْيُعُه يف احَلْشـــــــِر َخْصـــــــَمهْ   

ــُتْم  ــا َفَعْلــــــــ ــِزْدُتُم ِفْيمــــــــ  َوَلــــــــ

 

 ُخْبــــــــَث ُعْنِصــــــــِرُكْم َوُلْؤَمــــــــهْ   

ــا   ــْو كـــــ ــةَلـــــ ــاَدِة ن َثمَّـــــ  ِلّلِزيـــــ

 

ــا    ــْو كــــــ ــٌع َلــــــ ــَمْوِضــــــ  ْةن َثمَّــــــ

 
  هداء د الشثاء سييف ر

 نظمها ليلة احلادي عشر من احملرا 

ــِقْيلُ   ــْيُف الصَّـــ ــا السَّـــ ــُم أيُّهـــ  َأَتْعَلـــ

 

ــْوِف َمـــ   ــدَِّك يف الّطُفـ ــُلن ِبَحـ  اْلَقِتْيـ

 َوَمــــْن َتْبِكــــْي السَّــــماُء َدمــــًا عليــــهِ  

 

ــلُ    ــا ِجْبَرِئيــــ ــاُه ِفْيهــــ ــْن َيْنعــــ  َوَمــــ

ــا    ــُر الَبرايــــ ــاِبِه َخْيــــ ــْن ِبُمَصــــ  َوَمــــ

 

ــْولُ   ــِه َثُكــــ ــوُل ِبــــ  ُمَعــــــزًِّى والبتــــ

ــباً    ــَت َعْضـ ــْت َفلْلـ ــْن َفلَلـ ــدِرْي َمـ  َأْتـ

 

ــْولُ    ــْفَرِتِه ُفُلــــ ــا ِبَشــــ ــامًا مــــ  ُحســــ

 َأَتـــْدِرْي َمــــْن َقَتْلــــَت َقَتْلــــَت َفــــْرداً  

 

 ِمــــَن األَشــــراِف َيْفِدْيــــِه الَقِبْيــــلُ    

 َطــــْوَد ِعــــزٍّ   (2)ِبــــِه َفَقــــَدْت ُلــــَؤي    

 

ــُزْولُ   ــياُت وال َيــــ ــُزْوُل الرِّاِســــ  َتــــ

 
                                              

  ُل: الَعْهُد.اإِل (9)
  َأنََّثُه على َمْعنى القبيلِة. (2)
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ــاً   ــروِف َرْأســـ ــِل املعـــ ــل ِلُمَؤمِّـــ  تفـــ

 

ــْد َأْودى امُلَؤمَّـــــــُل وامُلِنْيـــــــُل   َفَقـــــ

 ُفـــُربَّ َخْطـــٍبَلـــِئْن َجـــِزَع الصـــبوُر  

 

 

ــْبُر اجَلميــــلُ     ــُن الصَّــ ــِه ال َيْحُســ  ِبــ

 

 

 

ــْيٍنأرى َحســــ  نًا ُبكــــاك علــــى ُحَســ

 

 

 

 َوَيْحُســــُن ِفْيــــِه َنْوُحــــَك َوالَعوْيــــُل

 

 

 َفيـــا َكْهـــَف األرامـــِل َمـــْن ُيَرجِّـــى    

 

 

 

 َوَأْنـــــَت َلقـــــًى ُتَكفُِّنـــــُك الرُُّمـــــْوُل

 

 

 ويــا َغــْوَث الصِّــريِخ َمــِن امُلحــاِميْ    

 

 

 

 مـــــا فاَجـــــأ اخَلْطـــــُب امَلُهـــــْوُلإذا 

 

 

ــبٍ   ــلِّ َعْيــ ــْن ُكــ ــرَّءًا ِمــ ــْيَت ُمَبــ  َقَضــ

 

 

 

ــْولُ   ــا َيُقـ ــْوُدَك مـ ــْدِرْي َحُسـ ــا َيـ  َفمـ

ــهِ     ــاُل فيـــــ ــأ األبطـــــ ــْوٍم َتْظَمـــــ  ِبَيـــــ

 

 َوُيْروى الـرُّْمُح َواْلَعْضـُب الصَّـِقْيلُ    

 ِلَقــــــــْرِع السَّــــــــْمَهِريِّ ِبــــــــِه َدِوي    

 

 َصــــــِلْيُلَوَوْقــــــُع اْلَمْشــــــِريفِّ َلــــــُه  

 ق ُظبــــاَك َنْفــــسٌ ِإذا َرَعــــَدْت ِلــــرب  

 

 َجَرْت يف األرِض ِمْن َدِمهـا ُسـُيْولُ   

ــسٌ     ــْيِم َنْفـ ــيَّ الضَّـ ــا َأِبـ ــَك يـ ــْت َلـ  َأَبـ

 

ــٌة  ــْولُ  ُمَقدََّســ ــا اأُلُصــ ــْت ِمْنهــ  َزَكــ

ــراعاً     ــْوا ِسـ ــى ُهبُّـ ــِرْو اْلُعلـ ــْي َعْمـ  َبِنـ

 

 َفَقــــــْد َأْودى ِبعــــــزُِّكُم اْلُخُمــــــْوُل 

 َأَيْرضـــى اْلَمْجـــُد َأنَّ ِكـــالَب َحـــْرٍب 

 

ــلُ    ــاِب ِغْيـ ــِث اْلغـ ــا ِلَلْيـ ــداُس ِبهـ  ُيـ

 ُيْقــــَرُع ِمــــْن َعِمْيــــِدِك َثْغــــُر َمْجــــٍدو 

 

ــْولُ   ــُه الرَُّســـ ــان َيْلِثُمـــ ــْدمًا كـــ  َوِقـــ

ــْيعٌ     ــْم َرِضــ ــاَم َلُكــ ــَغ اْلِفطــ ــال َبَلــ  َفــ

 

ــْولُ    ــُه النُُّصـ ــْبِط َتْفِطُمـ ــُل السِّـ  َوِطْفـ

 الُفــــراُت َلُكــــْم َشــــرابًاَوال َعــــُذَب  

 

 ولـــــــيَس َلــــــــُه إىل ِوْرٍد َســــــــِبْيلُ  

ــيٍ     ــاُت َوْحــ ــَيْعَمالِت َبنــ ــْوَق الــ  َوَفــ

 

 َلهــــا ِمــــْن َهْيَبــــِة اْلبــــاِرْي ُســــُدْوُل 

 َسَرْت َوُحماُتهـا يف األرِض َصـْرعى   

 

ــا َعِلْيــــــــــُل  ــًة َوكاِفُلهــــــــ  ُمَرمََّلــــــــ

 َقَضـــْوا َحـــقَّ اْلُعلـــى َوَمَضـــْو ِكرامـــًا 

 

ــى   ــْيلُ  َعلـ ــُهْم َتِسـ ــالِت َأْنُفُسـ  اأَلَسـ

ــال  ــذاقاً   َحــ ــْم َمــ ــْوِف َلُهــ ــرُّ احُلُتــ  ُمــ

 

 َكــــَأنَّ اْلَمــــوَت َشــــْهٌد َسْلَســـــِبْيلُ    
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ــومٍ   ــًى ِبْيـ ــاَب ِحَجـ ــْوا ِهضـ ــْد َثَبُتـ  َوَقـ

 

ــْولُ     ــاِئُر َواْلُعُقــ ــِه اْلَبصــ ــْيُش ِبــ  َتِطــ

 ْوِس َوَلــــْيَس ِفــــْيِهْمَوجــــاُدْوا ِبــــالنُّف 

 

ــِه َبِخْيـــــلُ َفَتـــــًى ِبَنِفـــــْيس     ُمْهَجِتـــ

 َوَقـــْد َهــــْد اإلمــــاَم ُمَصــــاُب ِشــــْبلٍ  

 

 َتحاَمْتــــــُه الضِّــــــَراِغُم واَلشُّــــــُبْوُل 

 َرآه َعلــــى الثَّــــرى ِشــــْلوًا َفنـــــادى    

 

 َوجـــــاِرْي َدْمـــــِع ُمْقلِتـــــِه َهُمـــــْوُل 

ــا   ــا َأراهــ ــاُء َفمــ ــدُّْنيا الَعفــ  علــــى الــ

 

 َتِطْيـــــُب َوَأْنـــــَت ُمْنَعِفـــــٌر َجـــــِدْيُل 

ــاَءتْ   ــدُِّريَّ ضـ ــَب الـ ــَت الَكْوَكـ  َلُكْنـ

 

ــْولُ    ــَأُه اأُلُفـــــــ ــَعتُُّه َففاَجـــــــ  َأِشـــــــ

 اْلُغْصــــَن َأْوَرَق ِمْنــــُه ُعــــْوُدَوُكْنــــَت  

 

ــذُُّبْولُ     ــأُه الــ ــًا َففاَجــ ــا َغضِّــ  الرَّجــ

ــراً   ــْرَت ُعْمــ ــدًا َوَقُصــ ــْرَت ُمَهنَّــ  َقُصــ

 

ــلُ   ــاُع الطَِّوْيــ ــَك البــ ــا َلــ  َويف اْلَعْليــ

 
  + حممد بن اإلماا علي اهلادي جعفريف مديح أبي 

 عليه القافية  توقد اقرتح

ــالً     ــاِم َســقى َمَح ــَن اإِلم ــا اْب  َأال ي

 

 ِبــــِه َمْثــــواَك َصــــْوُب َحَيــــًا ُمِلــــثُّ  

 ألَِْمـــــالِك السَّـــــما ِفْيـــــِه َمقـــــامٌ     

 

ــثُ   ــاِر ُمْكـــ ــِة اْلَجبِّـــ ــِه ِلَرْحَمـــ  َوِفْيـــ

ــْربٌ   ــِدْيِه زاَل َكـ ــْن قاِصـ ــْم َعـ  َوَكـ

 

ــْم   ــْعثُ َوَكــــ ــمَّ َشــــ ــِه ُلــــ  ِلُمَؤمِِّلْيــــ

 َلَقــْد َظَهــَرْت َفضــاِئُلُه َفَأْضــَحتْ     

 

ــُه ُتَحــــثُّ   ــاِء َلــ ــْي الرَّجــ  َمِطــــيُّ َبِنــ

ــُه ف  ــَعــــال ِمْنــ ــٍدنــ  َأْضــــحىف ا جمــ

 

ــثُ    ــِه َلْبـــ ــدَِّس ِفْيـــ ــَك امُلَقـــ  ِلَهْيكِلـــ

 َنــْدٌب (9)َوِفْيــِه ِمْنــَك زاِكــْي النَّْجــِر 

 

ــْهُل     ــاِع َس ــُل الب ــثُ َطِوْي ــَق َدْم  اخُلْل

 َوُكْنــــَت َوِلمماَمــــِة ُكْنــــَت َأْهــــاًل 

 

 ِبــــــذاِتَك والفخــــــاُر اجَلــــــمُّ إْرُث 

                                               

  النَّْجُر: اأَلْصُل. (9)
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ــاٌن َوَوْردٌ  ــراَك رْيحــــ ــاُت َثــــ  َنبــــ

 

ــثُ   ــواٌك َوَرْمــ ــداَك َأْشــ ــُت ِعــ  َوَنْبــ

ــتْ      َوِطْيَنــُتُكْم َلَقــْد َطُهــَرْت َوطاَب

 

 َوفيهـــــا َقـــــْد َزكـــــا َزْرٌع َوَحـــــْرُث 

ــاِدْي    ــْي اْله ــْوالً َبِن ــُتْم ُأُص ــْد ِطْب  َلَق

 

ــثُ      ــٌر َوُخْبـ ــاَبها ُعْهـ ــا شـ ــْت مـ  َذَكـ

ــْومٍ    ــلَّ َيـــ ــدَُّد ُكـــ ــاِلْيُكْم ُتَجـــ  َمعـــ

 

ــرثُّ   ــِه َتـــــــ ــاِنُئُكْم َمعاِلْيـــــــ  َوشـــــــ

ــرٌ    ــْرٌز َوُذْخــــ ــا ِحــــ ــُم َلنــــ  َوإنَُّكــــ

 

ــن   ــحى ِم  اأَلْجــداِث َبْعــثُ  ِإذا َأْض

ــْن ِعــــداُكمْ     ــواِلْيُكْم َوَنْبــــَرُأ ِمــ  ُنــ

 

 لـــــوالِئُكْم َنْقـــــٌض وَنْكـــــُثَومـــــا  

ــفى    ــْروى َوَنْشـ ــُم ُنـ ــْدِح ُعالُكـ  ِبَمـ

 

ــْرثُ   ــٌأ َوغــــ ــنا َظَمــــ  ِإذا مــــــا َمسَّــــ

ــاً    ــِلُكُم اْعِتباطــ ــا ِبَفْضــ ــا ُقْلنــ  َومــ

 

ــثُ   ــٌص َوَبْحـــ ــا َفْحـــ ــْن َدلَّنـــ  ِولِكـــ

ــْديُكمْ    ــا َلـ ــدِّْيِن َأْجَمُعهـ ــْوُم الـ  ُعُلـ

 

ــثُّ    ــا ُيَبــــ ــا مــــ ــا يف اْلَبرايــــ  َوِمْنهــــ

ــْم   ــقاتٌ َلُكـ ــاِلْي باِسـ ــَجُر اْلَمعـ  َشـ

 

 ِإىل َيـــــــْوِم اْلِقياَمـــــــِة ال ُتَجـــــــثُّ   

 ِإذا َمــَدَح الَفتــى َشْخصــًا ِســواُكْم 

 

ــثُّ    ــْزٌل َوَغــــ ــُه َهــــ ــإنَّ َمِدْيَحــــ  َفــــ

ــتٍ     ــَك َخْيـــُر َبْيـ ــْمُت َبْيُتـ  ِإذا َأْقَسـ

 

ــْوِل ِحْنـــثُ   ــذا الَقـ ــى ِبهـ  َفـــال َأْخشـ

 َعَلـــْيُكْم يـــا َبِنـــْي اْلهـــاِدْي َســـالٌم 

 

 ى ُمِلــــثَُّكَصــــْوِب اْلعاِديــــاِت َأتــــ 
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