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كلمة الناشر
ألعْمالِ املَقْ ُبوْلَة)،
ألبْرارِ بِـ (ا َ
احلمدُ هللِ الَّذِي زَيَّنَ صَحائِفَ ا ْلعُلَماءِ ا َ
ألنْفَسِ سَيِِّدَنا َوَنبِينا
صطَفى مِنْ ضِ ْئضِئ الشَّ َرفِ األَقْدَسِ وَالطِِّرازِ ا َ
وا ْ
سوْلَه ،صَلَّى اهلل تعاىل عَلَ ْيهِ وَعلى آ ِلهِ أَ ِئمَّةِ
دهُ وَرَ ُ
عبْ َ
حمَّداً أَبا القاسِمِ َ
مُ َ
سوْا بِهِ
عهُ بِما أَرْ َ
ك ُموْا من الدين احلنيف فُ ُر ْو َ
الْحَقِِّ والْهُدى الَذِينَ أَحْ َ
صوْلَه.
أُ ُ
َو َبعْدُ:
عشَر ا ُلمْصطَلَحِ عَلَيْها يف فَنِِّ
فَ ِإنَّ الرَّجَزَ هُوَ َأحَدُ البحورِ السِِّتَّة َ
عشَرَ املعروفَةِ بِـ (السُّباعيِّة)
ألحَدَ َ
ا ْلعَ ُروْضِ ،وَ ُهوَ مِنْ قِسْمِ البحورِ ا َ
وتفعيال ُتهُ:
ُمسْـــتَ ْفعِ ُلنْ ُمسْـــتَ ْفعِ ُلنْ ُمسْـــتَ ْفعِ ُلنْ

ُمسْــــتَ ْفعِ ُلنْ ُمسْــــتَ ْفعِ ُلنْ ُمسْــــتَ ْفعِ ُلنْ

وقد َذكَرَ َبعْضُ الدِّارِسِيْنَ وَالنُّقّادِ ا ْلمَهَرَةِ َأنَّهُ مِنْ أَوائِلِ ما نَظَمَ العَربُ
دمِ اشْتِراطِ
حوْر ،وَ ِلسَالسَةِ هذا ا ْلبَحْرِ وَخِفَّةِ وَزْنهِ َوعَ َ
على وَ ْزِنهِ ِمنَ الْبُ ُ
توحيد الْقَوايف فِ ْيهِ نَظَمَ كثريٌ ِمنَ ا ْلعُلَماءِ ال سيما عُلَماءِ احلوزاتِ العِ ْلمِيِّةِ
صوْلٍ
أَراجِ ْيزَ يف خمتلف فنونِ العِلْم وضُروب ا ْل َمعْ ِرفَة ِمنْ سِيَرٍ وفِ ْقهٍ وا ُ
حنوٍ وصَرْفٍ وبالغة وبيانٍ وَغريِها من الفنونِ.
ومنطقٍ وفلسفةٍ وحِكْمةٍ و ْ
وَ ِمنْ هاتِيْكَ األَراجيز ما جادَتْ بِهِ قرحية مساحة آية اهلل العُظمى الفقيه
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النحرير واألديب الشاعر القدير الشيخ هادي آل كاشِف الغطاءُ ِ منْ
ضوْعِ واقِعة الطّفِِّ وَ َأحْداثِها
سقِ ا ْلمَباني ُمطَّرِدِ ا ْلمَعاني يف َموْ ُ
رَجَز مُسْتَو ِ
جزَةٍ ظاهِرَةِ
ظ َمهُ بِـ (املقبولة احلسينية) ِلمُعْ ِ
ا ْل ُمؤْ ِلمَة ،وَقَدْ وَسَمَ مَجْ ُموْعَ ما نَ َ
ا ْلبُرْهان ُذكِرَتِ يف طبعة الكتاب األوْىل .وإِنَّ هذِهِ األرجوزة ا ُملشْجِيةِ لَ َتعُدُّ
َمصْدَراً مُهِماً وَسِجِالًّ خالِداً يف توثيقِ َأحْداث معركة الطَّفِِّ الدِّامِيةِ مِنْ
عتْ ِمنْ َأوْ َثقِ
ج َم َعتْ فَ َأ ْو َ
بِدايتِها إِىل مُنْتَهاها ،فقد جاءَتْ يف أَلْفِ بَيْتٍ َ
املَصادِر القدمية املعتربة ،وَهِيَ بِهذا اللِِّحاظِ َقمِيْنَةٌ َأنْ تُنْظَمَ يف سِ ْلكِ كُتُبِ
(املَقاتِل) مَع امتيازِها عليها بكونِها جاءَت منظومَةً على حبر الرَّجَز.
حبَراً مُ َنشَِّ َرةً َوفَوائِدَ
وَقَدْ وَشِّى لَها شيخُنا الفقيهُ اهلادي طابَ ثَراهُ ِ
ذهِ األُرْجُوْزَة ،مِنْ حتديد احلائر احلُسيين الشريف،
جعَلَها مُقَدِِّمَة لِه ِ
حبَّرةً َ
مُ َ
واالِس ِتشْفاءِ بالتِّربَةِ احلُسينيِّة ا ُملطَهَّرَة ،وزِيارَةِ سيِّد الشُّهَداءِ االمام أبي عبد
اهلل ˆ النائِ َي ِة ،وبيانِ مسائِلِ االستهانة يف زيارتهِ سالم اهلل عليه وَما يَ َّتصِلُ
بذلك من التجهيز للزيارة وثواب اإلعانة عليها وموقف الرأس الشريف،
وَ َلهُ فيه (اختيارٌ) جَدِيْرٌ بالوقوف عليه ،وَقَدْ اُلْحِ َقتْ خبامتتهِ بعض مَراثي
اَهل البيت .Š
ومن نافلة القول أَنْ ُنشِري هنا َأنَّ هذه (املقبولة) املباركة بعد طبعتها
األوىل سارَتْ مَسري األمْثال ،وَحفِظَ الكثريَ من أبياتِها خُطباءُ املَنابر
احلسينية ،وَأَخذوا يردِّدونَها مِنْ على صَهواتِ املَنابِر.
سسَةُ كاشِف الغِطاء يف النجف االشرف إِمياناً مِنْها بضرورة َنشْرِ
و ُمؤَ َّ
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تُراث أَهْلِ البيت  Šوَضَمانِ توثيقهِ واحلِفاظِ عليه بادَرَتْ إىل َنشْرِ هذا
سعُنا إالّ الدُّعاءُ
األَثَرِ النفِيس يف بابهِ مُزْداناً حبُلَّةٍ قَشيبَةٍ وطبْعٍ ُم ْوِنقٍ .فَال َي َ
اخلالصُ للقائمني على شؤونها ،وخنصِّ بالذكر أمينَها العامِّ مساحة حُجِّة
اإلسالم واملسلمني العالّمة الشيخ الدكتور عباس آل كاشف الغطاء دامت
بركاته ،راجني هلم مزيد التوفيق يف إحتاف املكتبة العربية االسالمية بروائع
اآلثار ممّا دهتته أنامل علمائنا األعالم.
واحلمد هلل أوِّالً وآخرا.

F
كلمة الناشر يف الطبعة األولـى
اعلم أن ناظم املقبولة احلسينية متعنا اهلل حبياته وأدام اهلل علينا فيض
بركاته ،شرع يف إنشائها يف العشر األوائل من حمرم سنة 9331هـ يف النجف
األشرف ،وكملت إال بعض املالحظات والزيادات يف أواخر صفر من
السنة املذكورة ،وأول بيت جرى منها على لسانه قوله:
هلفي وهل جيدي غليال هلفي
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
أن ينظم واقعة الطف على حبر الرجز الذي تُنظم عليه املتون العلمية غالباً،
وأنها أوىل بذلك من وجوه ،وأخذ يزداد لذلك شوقاً وتوقاً ،حتى كاد أن
()9

ال ميلك نفسه ،فشرع من ذلك احلني معتمداً على كتابي (اإلرشاد)
()2

و(اللهوف)

غالباً ،وكان يأتيه النظم بسهولة عجيبة ،وكلما فرغ من نظم

واقعة جيمع أهله فيتلو عليهم ما نظمه ،فريى من تأثري ذلك فيهم ما يشد
( )9اإلرشاد :للشيخ املفيد حممد بن حممد النعماني العكربي احلارثي البغدادي املتوفى 393
هجرية.
( )2اللهوف يف قتلى الطفوف :للسيد عبد الكريم بن موسى بن جعفر آل طاووس احلسيين
احللي املتوفى  613هجرية.
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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،
وذلك أنه ملا بلغ إىل قوله من الفصل الذي ذكر فيه السبايا ،وهو:
تــــــــودُّ أن جســــــــمها مقبــــــــورُ

وال يراهــــــا الشــــــامت الغيــــــورُ

شاهد بعينيه هذا البيت مثبتاً يف املسودة ،وهو قول القائل:
وهييييستار ييييألنوتريييي ت

يييي وت ت ت حتجبهييييينتيييييي تُّيييييي ت

ييييينوت ت

ت وملا نقله إىل البياض عاد إىل املسودة تليكتب ما بعده فلم جيد له فيها
أثراً ،فكان كشيء رآه فغاب عنه ،فعلم أن هذا البيت ليس من إنشائه ،وأن
له شأناً ال ينكره أهل اإلميان والوالء.
وقد كان وسَم هذه املنظومة بكتاب (األلف فيما جرى يف الطف) ،ثم
بكتاب (األلفني فيما جرى على احلسني  ،)ولكن اتفق قبل أن يبلغ
تلك الغاية أنه سافر إىل كربالء ،وكان قد أخذها معه هدية إىل مواله سيد
الشهداء  ،وملَّا تشرف باحلرم املقدس احلسيين خاطب احلسني 
قائالً :يا موالي وابن موالي ،هذه هدييت إليك ،وهي دون قدرك وشامخ
مقامك ،وهي جهد املستطيع وقصارى الواجد ،وجائزتي منك أن تشفع
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 أبياتاً ثم انصرف.
()9

فاتفق يف تلك األيام أن بعض من استصحبه معه من أوالده

لشدة

حبِّه له مرض مرضاً أشرف معه على اهلالك ،وقد طال مرضه أكثر من
عشرين يوماً ،وملا يئس منه أخذ املنظومة بيده ومشى إىل احلائر الشريف،
فدعا له بالشفاء حتت القبة الطاهرة ،ثم خاطب سيد الشهداء قائالً :يا
سيدي هذه هدييت ،وأنا على يقني من قبوهلا ملا أعلمه من لطفكم
وعطائكم على أهل الوالية والرباءة ،ولكن أطلب منك أن جتعل أمارة
القبول شفاء ولدي هذه الليلة.
قنل :فخرجت من احلرم وأتيت إىل الدار ،فلم ألبث فيها إال يسرياً من
الزمان ،حتى أخذه العرَق ،فأصبح وليس فيه شيء من احلمى ،فكان
سروري بقبوهلا أعظم من السرور بشفائه ،فسمَّيتها عند ذلك باملقبولة
احلسينية ،وأرجو من اهلل تعاىل التوفيق ملالحظتها وإكمال فصوهلا ،إنه
أرحم الرامحني.

( )9املقصود هو الشيخ علي كاشف الغطاء.

F
ترمجة الناظم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خريته من خلقه حممد
وآله الغر امليامني ،وبعد:
فإن الرياع ليقف حائراً وهو بسبيل تدبيج ترمجة خمتصرة لشخصية فذًّة
كُتب هلا أن تنتظم يف سلك أعاظم الفقهاء من أعالم اإلمامية يف القرن
الرابع عشر اهلجري ،تلك هي شخصية العالمة الفقيه اجملتهد املطلق
الشيخ هادي آل كاشف الغطاء  .وما ذلك إال لتعدد جوانب النبوغ
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
جاءنا يف ذلك هو ما رقمه يراع حفيده العالمة الفقيه الشيخ علي كاشف
الغطاء  ،فقد توسَّع يف ترمجته وأحصى أمساء مصنفاته من خمطوط
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
( )314صفحة من القطع الكبري ،وحنن يف هذا املقام جنتزئ مبا يقتضيه شرط
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
عباس ،جنل العالمة احملقق الشيخ علي صاحب اخليارات ،جنل الشيخ
األكرب فقيه عصره الشيخ جعفر النجفي صاحب كتاب كشف الغطاء،
الذي بامسه لُقِّبت األسرة.
واملتواتر عند مشايخ األسرة وأعالم التحقيق ما ذكره الشعراء
املتقدمون يف مدح أسالفهم كالسيد صادق الفحام وغريه ،أن نسب هذه
األسرة يتصل بالتابعي اجلليل أبي إبراهيم مالك بن الْحارِثِ األشرت
النخعي صاحب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب .
وقد نال شيخنا كذلك شرف االنتساب إىل سيد الكائنات وفخر
املوجودات رسول اهلل  عن طريق والدته ،فهي من أسرة عريقة علوية
يتصل شرف نسبها الوضاح مبوسى اجلون بن عبد اهلل احملض بن احلسن
املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب  ،كما قال الشاعر:
حَـ ـلَّ مِـ ـنْ ســـا ِمقِ الْفَخـــارِ ِبشَـ ـ ْأوٍ

قَـــــدْ كَفانـــــا وُضُـــــ ْوحُه التعريفـــــا

حَيْ ـثُ كالشَّ ـمْسِ قَــد تنــاهى سَــناه

وَتَبـــــــاهى بـــــــأنْ إليـــــــه أُضِـــــــيفا

َفبِجَدَّيْـــــــه (مالِــــــكٍ) و(عَلِــــــيٍ)

قَـــدْ حَــــوى اجملْـــدَ تالِــــداً وطريفــــا

والدته:
وُلد يف يوم السابع عشر من شهر ربيع األول من سنة 9211هـ يف مدينة
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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
وكتابة اخلط العربي عند أساتذة ماهرين ،وكان يغلب عليه منذ نعومة
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

والناجع الرأي يف سن الفتـى اجلـذعِ

مســـات والـــده يف وجهـــه ظهـــرت

كالشـــبل تعـــرف فيـــه هيبـــة الســـبُعِ

 ...إىل آخر األبيات املذكورة يف ديوانه املسمى (سحر بابل وسجع
البالبل املطبوع)(.)9
وقد قُدر للمرتجم  أن ينشأ بني ثلة من أهل األدب والكمال والعلم
والتدين من أقربائه ،فكان ال يعاشر يف الغالبِ 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
شعر أمحد) أو (الطيب من شعر أبي الطيب).

مشاخيه:
ومن اشهر مشاخيه العالمة الشيخ فتح اهلل املعروف بشيخ الشريعة
االصفهاني ،ووالده العالمة الشيخ عباس كاشف الغطاء ،فإنه حضر درسه
( )9سحر بابل وسجع البالبل :السيد جعفر احللي ،ص .213
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مدة حياته يف دار جدهم الكبري كاشف الغطاء اليت خرج منها على نقل
الثقات من املشايخ ( )011جمتهد يف زمانه.
ومن مشاخيه العالمة الشهري الشيخ حممد طه جنف ،والشيخ آغا رضا
اهلمداني ،والشيخ املريزا حسني خليلي ،والشيخ حممد كاظم اخلرساني
(صاحب الكفاية) ،والسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب
(العروة الوثقى) ،وغريهم من األعالم.
حلسَنُ
ويف روايةِ احلديثِ أَجازَه سَيِّدُنا الفقيه الرِّجاليُّ الكبري السيِّد ا َ
ظمِيُّ (ت 9343هـ) إِجا َزةً مُ َفصَّلَة.
الصَّدْرُ الكا ِ

تالمذته:
وأما تالمذته فال يأتي عليهم اإلحصاء ،ومن أشهرهم وَلَدُه ال َعالّمَةُ
الرِضا ،وَحَفِيْدُه العالمة الشيخ علي قدس سرهما.

مصنفاته:
 .1ت مت زهرتيفت ثرت قطر:توهو من أوائل مصنفاته ،ألفه بعد فراغه
من قراءة شرح القطر البن هشام ،حيث نظم متنه من أوله إىل آخره يف
أبيات تزيد عن ( )411بيت.
.2ترسألدوكت هجت بالغة :قال عنه العالمة الكبري آغا بزرك الطهراني يف
الذريعة (( :6/92يف ثالثة أجزاء :اخلطب واألوامر والكتب والوصايا
واحلكم واألدب ،طُبع أوهلا يف سنة 9343هـ)).
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قلت :وقد استدرك فيه ما فات الشريف الرضي الوقوف عليه كما يدل
امسه على مسمِّاه ،معتمداً فيه املصادر املوثوقة عند علماء الفريقني.
.3ترد وكت هجت بالغةتودفعت شبهنتتي ه :قال عنه العالمة األميين يف
الغدير (( :919/3وقد أفرد العالمة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء كتاباً يف
ست وستني صحيفة حول الكتاب ودفع الشبهات عنه بعد نقلها ،فقد
مجع فأوعى وتبسط فأجاد)).
أقول :وقد طُبع مع كتابه املستدرك يف النجف األشرف سنة 9343هـ.
وذكر هذا الكتاب أيضاً العالمة الشيخ آغا بزرك الطهراني يف الذريعة
.239/21
 .4ت ملقب ة ت حلس ة :أرجوزة يف شرح واقعة الطف وبعض ما يتعلق
بسيد الشهداء  ،وهي هذه اليت بني يديك ،ذكرها الشيخ آغا بزرك
الطهراني يف الذريعة  ،96/22وقد طبعت يف النجف األشرف سنة
9332هـ.
 .5تُّوجز ت

بنء تيف ترقألل ت د ت شهد ء :تقال العالمة الطهراني يف

الذريعة (( :373/2هو يف غاية اإلجياز ليتمكن يف قراءته يف جملس
واحد ...طُبع مع مراثيه املوسومة باملقبولة احلسينية سنة 9332هـ)).
 .6تُّج اة ترسنئلتر

ىتجنو ت هلل :وصفه حفيده العالمة الشيخ علي

 بأنه من خري ما ألف يف ردِّه.
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.7تشرحتيلىتتبصرةت عالرةت حللس.ت ت
.8تشرحتيلىتشر ئعت إل الم،تللمحقق احللي.
.9تحنش ةتيلىتطهنوةت عالرةت ش خت

ت

صنوي،تمل تتم.ت ت

.11تشرحتيلىت دوةت جف ة:تللعالمة السيد مهدي حبر العلوم.ت ت
.11تقنر ست حملررنت :مرتب األوائل على احلروف اهلجائية.
.12تقنر ست

جبنت :مل يتم.

 .13تكألنبت ردتيلىتُّيهمن :وهي رسالة رَدَّ بِها على بعض النصارى،
برهن على أفضلية املسيح  يف الوالدة واحلياة واملعجزات واملمات.
.14ت ردتيلىت هنا ة :هو كتاب كامل خمطوط.
.15تر

رةتيفتُّح لت زهر ءت :ذكرها الشيخ حممد هادي األميين

يف كتابه معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام صفحة
.367
 .16تهدى ت ملألقني :وهي رسالة ملقلديه ،طُبعت سنة 9332هـ ،ذكرها
صاحب معارف الرجال  .237/3واملطبوع منها جملد حيوي مجيع كتب
العبادات القلبية والبدنية واللسانية.
 .17ت كشك ل :وهو سفر جليل يف مسائل خمتلفة فقهية وأصولية
وأدبية ولغوية وتارخيية ،وفيه من ذكر احلوادث ووقائع األيام ما ال يوجد
كوْنَ من مصاديق (تاريخ ما أهمله
مسطوراً يف كتابِ ،ممِّا ُيشْبِه أنْ يَ ُ
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التاريخ).
كما له تعليقات َوحَواشٍ 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 أُوتي فيها من البالغة والرباعة.

وفاته:
حمَةُ اهلل بشَيْخِنا
عمُرٍ حافِلٍ باملآثر واألعمال اجلليلة اسْتَأْثَرَتْ َر ْ
َبعْدَ ُ
اهلادي ،وذلك يف ليلة األربعاء  1حمرم احلرام سنة 9369هـ ،وشيع تشيعاً
مهيباً ،إىل حيث مقربتهم اخلاصة يف حملَّةِ العمارة من النجف األشرف،
ورثاه شعراء ذلك الوقت بأبلغ املراثي ،ومنهم السيد حممد مجال
حلسَين ،والشيخ علي الصغري ،والسيد
اهلامشي ،والسيد حممود احلبوبي ا َ
مري علي أبو طبيخ املوسوي ،والشيخ عبد الغين اخلضري وغريهم.

عقبه:
أعقب ولدين هما الشيخ عبد اجمليد وكان فاضالً أديباً مرتسالً ،عاجله
األجل احملتوم وهو يف ريعان شبابه حيث تويف سنة 9323هـ ،وال عقب له،
الثاني :هو العالمة الفقيه الشيخ حممد رضا املتوفى سنة 9366هـ ،وله
عقب.

ت

9
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 حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة
حرماً ،وأن اهلل قدَّسها وبارك عليها ،فهي مقدِّسة مباركة ،وال تزال
كذلك.

وعن علي بن احلسني  يف قوله تعاىل[ :فَحَمَلَتْه فَانتَبَذَتْ بِه مَكَاناً
قَصِيّاً]( ،)9قال خرجت مريم من دمشق حتى أتت كربالء ،فوضعته يف
موضع قرب احلسني  ،ثم رجعت من ليلتها(.)2
وأما احلائر :فهو على ما يف املعجم والقاموس اسم موضع فيه قرب
احلسني  أو مشهده ،ويف األخري أنه اسم كربالء أيضاً ،وقد ذكر
الشهيد( )3ونقل عن غريه من أهل العلم أنِّ املتوكل العباسي ملا أمر بإطالق

( )9سورة مريم :اآلية .22
( )2وسائل الشيعة للحر العاملي ،314/91 :باب استحباب التربك بكربالء ،حديث.7 ،

( )3هو الشيخ األجل الفقه أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن مكي العاملي .ولد سنة 
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املاء على قرب احلسني  ليعفيه حار املاء ،فلم يبلغ القرب الشريف ،واحلائر
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
احلسينية وسور املسجد املتصل بها ،وأما ما يف خرب إسحاق بن عمار قال:
(امسح من موضع قربه اليوم مخسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه وكذا
من ناحية رجليه ومن خلفه ،ومما يلي وجهه)( ،)9فلم يعلم أن ذلك حتديد
للحائر ،إذ حيتمل أنه حتديد ملوضع استجابة الدعاء أو غريها ،فتأمل.
وقد اختلفت األخبار يف مقدار حرم احلسني  وحريم قربه سعة
وضيقاً ،ومحلت على التفاوت يف الفضل حبسب القرب والبعد(.)2

733 هـ ،وتويف شهيداً سنة 706هـ.
( )9وسائل الشيعة ،311/91 :باب ( )67حد حرم احلسني  الذي يستحب التربك برتبته،
حديث .3
( )2وسائل الشيعة للحر العاملي ،311/91 :باب ( )67حد حرم احلسني  الذي يستحب
التربك برتبته.

2
االستشفاء بالرتبة احلسينية
يف االستشفاء بالرتبة وطني القرب ،وقد سلف يف النظم أن فيها الشفاء
من كل داء ،وأنها الدواء األكرب ،وأن محلها أمان من كل خوف،
ولتؤخذ من قربه إىل سبعني ذراعاً على األفضل ،ففي الدروس أنه
(يستشفي برتبة من حريم قربه ،وحده مخسة فراسخ من أربع جوانبه،
وروي فرسخ من كل جانب)( )9انتهى.
وحيرم أكل الطني مطلقاً إال طني قرب احلسني  لالستشفاء بقدر
احلمصة أو مثل رأس األمنلة .وعن اإلمام أبي عبد اهلل ( أن عند رأس
احلسني  تربة محراء فيها شفاء من كل داء إال السام)(.)2
ويظهر من األخبار أن ألخذها واستعماهلا ومحلها شرائط:
ُّوهلن :أن يأخذها وهو يرى أن اهلل تعاىل ينفعه بها.
ثن هن :أن يأخذها فيقبِّلها ويضعها على عينه وميرها على سائر جسده،
ويقول(( :اللهم حبق هذه الرتبة ،وحبق من حل بها وثوى فيها ،وحبق أبيه
( )9الدروس الشرعية يف فقه األمامية للشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاملي
(733هــ ــ 706هـ) ،كتاب املزار ،طبعة حجرية.
( )2وسائل الشيعة للحر العاملي ،311/91 :باب ( )71حديث .9
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وأمه وأخيه واألئمة من ولده ،وحبق املالئكة احلافني به إال جعلتها شفاء
من كل داء ،وبرء من كل مرض ،وجناة من كل آفة ،وحرزاً مما أخاف
وأحذر))( )9ثم يستعملها.
ثن ثهن :أن يقول عند محلها لألمان من كل خوف من سلطان وغريه ما
ورد من أنه  قال :إذا خفت فال خترج من منزلك إال ومعك من طني قرب
احلسني ،وقل إذا أخذته(( :اللهم إن هذه طينة قرب احلسني وليِّك وابن
وليك ،أخذتها حِرزاً ملا أخاف وملا ال أخاف)) ،فإنه قد يرد عليك ما ال
ختاف(.)2
وروي غري ذلك من الدعاء وقراءة بعض السور.
والظاهر من مالحظة مجيع أخبار الباب أن هذه الشرائط شرائط
كمال ،وليست شروطاً ألصل االنتفاع بالرتبة املقدسة واالستشفاء بها،
فإنهم  /كانوا يسقونها الصبيان والنساء ،ويعطون منها ألهل والئهم ،بل
()3

الظاهر مما روي عن حممد بن مسلم

حصول الشفاء بها ملن شربها وإن

مل يعلم ،ولكن األوىل قصد االستشفاء وحنوه مما تستعمل ألجله.
( )9وسائل الشيعة للحر العاملي ،311/91 :باب ( )71حديث  ،4األمالي للحسن ابن حممد
الطوسي ،ص .219
( )2تهذيب األحكام للطوسي ،74/6 :وسائل الشيعة للحر العاملي ،399/91 :باب (،)71
حديث (.)1
( )3حممد بن مسلم بن رباح أبو جعفر األوقص الطحان ،موىل ثقيف األعور من وجوه
أصحابنا بالكوفة ،فقيه ورع ،صاحَب أبا جعفر الباقر وأبا عبد اهلل الصادق  ،+وروى
عنهما ،وكان من أوثق الناس( .رجال النجاشي ،ص.)226

3
زيارة احلسيـن  من البالد النائية
وهي من املستحبات األكيدة يف كل يوم ويف كل مجعة وعقيب
الفرائض ،وكذا زيارة النيب  واألئمة الطاهرين ،وروى الشيخ املفيد
وغريه عن الصادق  أنه قال( :إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار
فليعلُ على منزله وليصلِ ركعتني وليومِ بالسالم إىل قبورنا ،فإن ذلك يصل
إلينا).
وز دتيفت ألهذيب( :وليسلِّم على األئمة من بعيد كما يسلِّم عليهم من
قريب)(.)9
غري تُّ ه تال تيصح تُّن تيق ل( :أتيتك زائراً) ،بل يقول يف موضعه:
(قصدتُك بقليب زائراً إذ عجزت عن حضور مشهدك ،ووجَّهت إليك
سالمي لعلمي أنه يبلغك ،صلى اهلل عليك ،فاشفع لي عند ربك عز
وجل .وتدعو مبا أحببت)( ،)2والظاهر أن هذه الزيادة من كالم الشيخ 
ال من تتمة اخلرب.

( )9تهذيب األحكام يف شرح املقنعة للشيخ املفيد تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن حسن
الطوسي.913/6 :
( )2تهذيب األحكام للشيخ الطوسي.913/6 :
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وووىت ديرتي ت صندقت تُّ هتقنل( :يا سدير ،تزور قرب احلسني يف
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
سدير ،ما أجفاكم للحسني  ،أما علمت أن هلل عز وجل ألفي ألف
ملك شعثاً غرباً يبكونه ويزورونه ال يفرتون ،ما عليك يا سدير أن تزور قرب
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
ويسرة ،ثم ترفع رأسك حنو السماء ،ثم تنحو قرب احلسني  ،فتقول:
السالم عليك يا أبا عبد اهلل ،السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته .تُكتب
لك زورة ،والزورة حبَجِّة وعمرة)(.)9
وذكر الشهيد يف الدروس مضمون هذه الرواية إال االلتفات مينة
ويسرة ،ثم قال :وإذا زاره فليزر ولده علي بن احلسني  ،وليزر الشهداء
وأخاه العباس واحلر بن يزيد( ،)2ويف بعض الروايات اغتسل واصعد على
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.

( )9تهذيب األحكام للشيخ الطوسي.996/6 :
( )2الدروس الشرعية يف فقه األمامية للشهيد األول ،كتاب املزار.
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وصرَّح بعض األصحاب هتواز الزيارة يف أي مكان يتيسَّر وإن مل يكن
موضعاً عالياً .ثم قال :إن األحوط واألفضل إيقاعها يف موضع عال أو يف
الصحراء .وهو جيد.
و ك تميك تُّن تيقنل :إن ذلك بالنسبة إىل زيارة غري احلسني  من
املعصومني  ،/أو بالنسبة إىل زيارته ملن مل يكن يف مشهد أمري املؤمنني
 ،وأما من كان فيه فله أن يزور احلسني  يف املوضعني ويف حرم أمري
املؤمنني  ،بل ال يبعد أنه أفضل املواضع لذلك ،ملا ورد من األمر
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.
ويفت ألهذيب :عن أبي احلسن  أنه قال( :من مل يقدر على زيارتنا
فليزر صاحل إخوانه يُكتَب له ثواب زيارتنا ،ومن مل يقدر أن يصلنا فليَصِل
صاحل إخوانه يُكتَب له ثواب صلتنا)(.)9
ويفتخربتآخر( :فليَصِل فقراء شيعتنا)(.)2
ويف زيارة املؤمن وزيارة قربه أجر عظيم.

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

3
االستنابة والتجهيز للزيارة واإلعانة عليها
أما النيابة واالستنابة جماناً أو بأُجرة عن األموات فال شبهة يف رجحانها
وحصول األجر عليها للثالثة ،ألن الزيارة من العبادات اليت تقبل النيابة.
أما عن األحياء فيستنيب شخص ًا عن غريه من األحياء كأبٍ أو محيم،
فال ينبغي اإلشكال يف جوازها ،فيستأجر من يزور عنه ويصلي ركعتني
مثالً ،يهدي ثوابهما له ،بل جيوز أن يستنيب غريه وإن كان زائراً بنفسه.
ولو استأجر شخصاً واشرتط عليه أن جيعل ثواب زيارته له صح.
ويستحب أن ينوب عن غريه من األحياء تربُّعاً ،ففي الكايف والتهذيب
يف خرب طويل وفيه :ثم قف عند رأسه  وقُل(( :السالم عليك يا نيب
اهلل من أبي وأُمِّي وزوجيت وولدي وحاميت ،ومن مجيع أهل بلدي
حُرِّهم وعبدهم ،أبيضهم وأسودهم .فال تشاء أن تقول للرجل :إني قد
قرأت رسول اهلل عنك السالم إال كنت صادقاً))(.)9
ويفت ألهذيب(( :من خرج زائر ًا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من
غسل الزيارة :اللهم ما أصابين من تعب أو نصَب أو شعث أو لغوب

( )9تهذيب األحكام للطوسي.911/6 :
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فأجر فالن بن فالن فيه ،وأجرني يف قضائي عنه)) .فإذا سلَّم على اإلمام
فليقل يف آخر التسليم(( :السالم عليك يا موالي من فالن ابن فالن ،أتيتك
زائراً عنه فاشفع له عند ربِّك)) .ثم تدعو له مبا أحببت)(.)9
وذكر بعض أصحابنا أن احلسن العسكري  أنفد زائراً عنه إىل
مشهد أبي عبد اهلل احلسني .
ثم إن النيابة يف الزيارة كالنيابة يف غريها من العبادات ،ال بد فيها من
النية وقصد القربة ،وتعيني املنوب عنه .وقد ذكر أهل املصابيح كالسيد 
وغريه صفة عمل من ينوب عن غريه ،فلريجع إىل ذلك من أراد التفصيل.
وأما إهداء ثواب العمل ألحد املعصومني  /أو الوالدين أو لألخ يف
الدين أو للمؤمنني فهو من األعمال املندوبة الراجحة .وقد رُوي (أن
جعِل له من غري أن ينقص من أجره شيء)(.)2
ثواب ذلك يصل إىل من ُ
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.
ففستخربتصف نت جلمنل،تقلت( :فما ملن جهز إليه ومل خيرج لعلَّة قال:
يعطيه اهلل عز وجل بكل درهم أنفقه مثل ُأحُد من احلسنات ،وخيلف عليه
( )9تهذيب األحكام للطوسي :باب ما يقول الزائر عن أخيه بأجر ،ص.914
( )2حبار األنوار للشيخ اجمللسي ،241/ 912 :رواية  ،6باب .99
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أضعاف ما أنفق ،ويُصرَف عنه من البالء ما قد نزل ،ويُحفظ يف
مالِه...اخلرب)(.)9

فائدة:
زيارة اإلمام العسكري  نيابة عن ولده احلجَّة إمام العصر أرواحنا
فداه ،فيها أجرٌ عظيم وثواب جسيم ،وكذا يف الدعاء له  ،والتصديق
عنه ،فال يفوتنك ذلك إن شاء اهلل.

( )9وسائل الشيعة للحر العاملي :باب استحباب كثرة اإلنفاق يف زيارة احلسني واألئمة ،/
 ،374 /91رواية .91644

4
يف ذِكر بعض ما له دخل يف زيارة احلسيـن 

مما مل يسبق ذِكره
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 خاشعاً
مكثراً من الصالة على النيب  ،مواسياً إلخوانه ،معيناً لذوي احلاجة
منهم ،جمتنباً للجدال واخلصومة وكثرة األَميان ،حمافظاً على اآلداب
والسنن.
هذا وقد بقيت فوائد جليلة وآداب أكيدة تتعلق بالزيارات مل يساعد
الوقت على ذكرها ،نسأل اهلل أن يعني على نشرها ،وأن يوفقنا ومجيع
املؤمنني للعلم الراجح والعمل الصاحل ،إنه أرحم الرامحني ،وصلى اهلل
على حممد وآله الطاهرين ،آمني.

6
فائدة يف مدفن الرأس الشريف
ويف املوضع الذي دُفن فيه أقوال ،أشهرها بني اإلمامية أنه أُعيد إما من
الشام أو من املدينة ،ودُفن مع جسده الشريف يف كربالء ،ونقل السيد
عمل الطائفة على هذا.
وذهب بعض علمائنا إىل أنه دُفن هتنب أمري املؤمنني  ،استناداً إىل
بعض الروايات اليت منها ما رُوي عن الصادق  من أنه قال لولده
إمساعيل( :أنه ملا محل إىل الشام سرَقه موىل لنا فدفنه هتنب أمري املؤمنني
.)9()
ور هن :ما رواه يف فرحة الغري بسنده عن أبي الفرج السندي ،قال:
(كنت مع أبي عبد اهلل جعفر بن حممد  حني قدم إىل احلرية ،فقال:
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
فموضع قرب أمري املؤمنني  ،والثاني موضع قرب احلسني  ،والثالث
منرب القائم).
( )9حبار األنوار ،970 / 34 :رواية  ،20باب .31
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وغري ذلك من الروايات اليت تقارب ما ذُكر.
قنلتيفت بحنو( :واعلم أنه يظهر من األخبار املتقدمة أن رأس احلسني
وجسد آدم ونوح وهود وصاحل  /مدفون عنده  ،فينبغي زيارتهم
مجيعاً بعد زيارته).
ويظهر مما روي أن الصادق  زار (رأس احلسني  عند رأس أمري
املؤمنني  )ومن غريه من األخبار تعني موضعه يف اجلملة.
ومما يؤكِّد كونه عند قرب أبيه صلوات اهلل عليهما استحباب زيارته يف
مشهده ،ومل يرد استحباب زيارة إمام يف مشهد إمام آخر غريها ،وليس
ذلك ظاهراً إال لدفن الرأس الشريف فيه ،كاستحباب زيارة آدم ونوح +
فيه دون غريهما من األنبياء.
ويقنل :إن مجاعة من العلماء واألتقياء شاهدنا بعضهم كانوا ال ميرون
يف الصحن الشريف الغروي من جانب الرأس املقدس ،وإذا مروا خلعوا
أحذيتهم احتياطاً يف طلب االحرتام والتعظيم ،وهو أمر حسن ال ينبغي
إهماله.
وأما موضع منرب القائم أو منزله فيظهر من األخبار أنه قريب من قرب
أمري املؤمنني  .وأما أنه هو املقام املعروف اآلن مبقام املهدي الذي يف
وادي السالم فلم نتحققه.
ويقنل :إن هذا املقام موجود من قديم الزمان ،وأن بعض العلماء يف
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القرن احلادي عشر تعرِّض لذكره يف بعض مصنفاته ،وقد نُقلت عنه بعض
الكرامات ،واهلل العامل.
واحلاصل أن أقوال اخلاصة والعامة خمتلفة يف تعيني موضع الرأس
الشريف ،وبقيت أقوال أُخر:
ر هن :أنه يف املوضع املعروف باحلنانة .ذهب إليه بعض علمائنا استناداً
ملا روي يف أمالي الشيخ  من أن موالنا جعفر بن حممد الصادق  ملا
جاز باملائل القائم يف طريق الغري نزل فصلى عنده ركعتني ،وقال(( :هذا
موضع رأس جدي حسني)).
وروي أيضاً أنه زار احلسني  فيه.
وعن كتاب املزار حملمد بن املشهدي أنه قال( :فيه زيارة أخرى له 
يزار بها يف كل يوم ويف كل شهر ،ويزار بها أيضاً عند قائم الغري ،فقد
جاء يف األثر أن رأس احلسني  هنالك).
وال يبعد أن يكون املراد من قوله (( :هذا موضع رأس جدِّي
احلسني)) املكان الذي وُضع فيه ،فإنهم ملا محلوا الرؤوس الطاهرة إىل
الكوفة وضعوا الرأس الشريف يف هذا احملل .ويقال :إنه أول منازله ،كما
ال يبعد محل بعض األخبار الواردة يف هذا الشأن على هذا املعنى.
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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ور هن :أنه دُفن باملدينة عند قرب أُمِّه فاطمة .
ور هن :أنه دُفن بالشام يف باب الفراديس.
ور هن :أنه دُفن يف مصر ،نقَله إليها مِن عسقالن ملا استوىل عليها
اإلفرنج بعضُ الصاحلني من وزراء اخللفاء الفاطميني ،وهو طاليع بن
رزِّيك ،وبذل يف سبيل ذلك أمواالً طائلة ،واحتفل باستقبال الرأس أعظم
احتفال يكون يف عهده.
وقيل يف موضع دفنه غري ذلك.
وهذه األقوال األخرية مل يذهب إليها أحد من علمائنا فيما نعلم.
ويفت خلألنمتُّق ل :إن خفاء موضعه وتردده بني مواضع متعددة كخفاء
قرب أُمِّه الصدِّيقة الطاهرة الكربى دليل الفضل وعظيم املنزلة ،كما يف ليلة
القدر اليت هي خري الليالي ،وساعة اإلجابة اليت هي خري الساعات،
والصالة الوسطى اليت هي أفضل الصلوات ،فينبغي زيارته  يف مجيع
املواضع احملتملة لذلك طلباً لألجر والثواب ،وتتأكد زيارته عند قرب أبيه
أمري املؤمنني  ،نسأله التوفيق لذلك مبحمد وآله الطاهرين.

F
ظالَمَةَ عِتْرَةِ َنبِ ِّيكَ،
اللهمَّ إليكَ الشَّكْوى ،وَ ِبكَ ا ْلعَدْوى ،وَإلَ ْيكَ نَ ْرفَعُ ُ
أَهلِ الّذِكرِ و ُأوِلْي األمْرِ ،الّذِ ْينَ اخْتَرْتَهمْ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَطَهرْتَهمْ ِمنَ الرِّجْسِ
تطهرياً ،فأقا ُموْا دَعائمَ الدِّيْن ،وَجاهدُوْا الكافِرِ ْينَ والظاملِني ،وَلَمْ تأخُذْهمْ
كتْ يف طاعَ ِتكَ دِماؤُهمْ،
ذلُ عا ِذلٍ ،حتى سُفِ َ
فِ ْيكَ َلوْمةُ الئِمٍ ،وال عَ ْ
وَأُرْمِ َلتْ نِساؤُهمْ ،وأُيْتِ َمتْ أطفالُهمْ ،ونُهبَتْ رِحالُهمْ.
اللهمَّ إنِّا نَ ْنشُرُ عَلى بِساط عَدْلكَ وَنعْرضُ على قِصاص انْتِقامِكَ
حَدِيْثَ مَقْتَلِ فَرْخِ نَب ِّيكَ وَرْحيانَةِ رَسُو ِلكَ وَسَيِّدِ شَبابِ أَهلِ الْجَنَّةِ ،يف هذا
ال َي ْومِ الَّذيْ تَتَجَدَّدُ فِيْه ا ْلمَصائِبُ واألحْزانُ على أهلِ الوَفاءِ وَاإلِميانِ،
ذكُّرِ ما جَرى عَلى ا ْبنِ سَيِّدِ الْوَرىَ ،وخَيْر َمنْ وَطِئَ الثَّرى ،سَيِّدِ
بِتَ َ
الشُّهداءِ ،وَقُرَّةِ عَ ْينِ سَيِّدِ األ ْنبِياءِ ،ا ْلمُرَمَّلِ بِالدِّمَاءِ ،قَتِيْلِ األدعِياء.
فَقَدْ كانَ مِنْ أَمْره صَلوَاتُ اهلل عَلَيْه أَنَّه كانَ قاطِناً يف حَرَمِ جَدِّه ،أَليْفَ
ا ْلمِحْراب ،حَلِيْفَ الْكتِاب ،يُنْكِرُ ا ْلمُنْكَرَ بِاللِّسانِ وَالْقَلْبِ ،وَيَأْمُرُ
بِالْمعُ ُر ْوفِ حَسْبَ الطّاقِة وَا ْلوُسْعِ.
جوْرِ بِ َموْتِ ُمعَاوِيَة ْبنِ أَبي
كسَرَ بابُ الْ َ
ضعْت أَرْكانُ الظُّلْمِ وَانْ َ
ض ْع َ
وَملَّا َت َ
جوْر ،كَتَبَ إِىل عامِله
خل ُموْرِ وَرَأسُ الفُ ُ
سُفْيان ،وَقامَ ابْنُه يَزيدُ شَارِبُ ا ُ
حسَ ْينِ خاصَّةً ،وَيَقولُ
باملدينةِ يَأمُرُه بِأَخذِ ا َلبْيَعةِ عَلى أَهلها عامِّةً وَعلى الْ ُ
لَه :إنْ أبَى عليكَ فاضْرِبْ عُنُقَه ،وَا ْبعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِه .فَدَعاه إىل بَ ْيعَةِ يَزيدَ،
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فَعلَّلَه وَأمُّلَه.
خَرَجَ  مِنْ مَدينَة جَدِّه خائِفاً يَتَرقَّبُ بَأهلِه وَثِقَلِه مُلْتَجِئاً إىل حَرَمِ
شعْبان سَنَةَ ِ 61منَ اهلجْرَةِ.
اهلل ،عائِذا ِببَيْتِ اهلل ،وذلكَ لثِالثٍ مَضَ ْينَ مِنْ َ
صوْلِه إِىل مَكَّةَ وَامْتِناعِه ِمنْ بَ ْيعَةِ َيزْيدَ كَ َتبُوا
وَملَّا مسَعَ أَهلُ الكُوْفةِ بِوُ ُ
طوْه العُهودَ واملواثيقَ ،حتِّى وَرَدَ عليه يف َي ْومٍ واحِدٍ سِتُّمِائَةِ
عَ
إلَيْه ،وَ َأ ْ
كِتابٍَ .فسَيَّرَ إلَيْهمُ ا ْبنَ عَمِّه وَثِقَتَه ِمنْ أهلِ بَيْتِه ُمسْلِمَ ْبنَ عَقِيْلِ ،فَخَذلُوْه
ك ُثوْا بَ ْيعَتَه وَتَفرَّقُوْا عَنْه ،وأْب َقوْه َوحِيْداً فَرِيْداً ،ال ناصِرَ لَه وال ُمعِيْن.
َونَ َ
سوْلِه
دوَّ اهلل وَرَ ُ
وَلَمْ يَكْفِهم ذلِكَ حَتِّى قاتَ ُلوْه وَحا َر ُبوْه ،وَأَمْكَنُوا مِنْه عَ ُ
جسَدِه ا ُملطَهرِ مِنْ َأعْلى الْ َقصْرِ.
دوَّ اإلِسْالمِ ،حَتِّى قَتَلَه وَرَمى بِ َ
َوعَ ُ
وَيف هذا الْ َيوْم الّذِي قُتِلَ فيه ُمسْلِمٌ سَالمُ اهلل عَلَيْه ،وَهوَ َيوْمُ التَّ ْروِيَةِ
خوْفاً ِمنْ َأنْ تُسْتَباحَ
حلسَ ْينُ ِ منْ مَكَّةَ بأَهلِه وأوِالدِه وشيعته َ
خَرَجَ ا ُ
ك ْوفَةِ يف ظاهرِ الْحال ،وَقَدْ
عوَةَ أهلِ الْ ُ
حُرْمَةُ ا ْلبَيْتِ باغْتِيالِه فيه ،مُجِيباً َد ْ
عنْ عَزْمِه لِما هوَ بِه َأعْلَمُ
ح َزنَه وَلَمْ َيثْنِه َ
بَ َلغَه يف أَثْناءِ الطَّرِيْق قتلُ ُمسْلِمٍ ،فَ َأ ْ
خبَرُ.
َو ِبشَ ْأنِه َأ ْ
ك ْوفَةِ رأى الْحُرَّ ْبنَ َيزِ ْيدَ الرياحي
و َلمِّا صارَ على ُبعْدِ مَرْحَلَتَ ْينِ مِنْ ال ُ
يف زُهاءِ أَلْف فارِسٍ ،فقالَ لَه احلُسنيُ :أَلَنَا َأمْ عَلَيْنَا؟ فقالَ :بَلْ عَل ْيكَ يا أبا
ح ْولَ وال ُقوِّةَ إِالّ بِاهلل العِليِّ العظيمِ.
عبْدِ اهلل .فقالَ  :ال َ
َ
َفضَيَّقُوا عَلَيْهَ ،وكُلَّما أَرادَ املَسيْ َر ماَن ُعوْه تارَةً ،وَسايَ ُروْه أُخرى ،حَتِّى
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بَلَغَ كربالء يف اليومِ الثاني ِمنَ املُحَرِّمِ.
حطُّ رِحالِنا ،وَ َمسْفَكُ دِمائِنا ،وَمَحَلُّ قُبورِنا،
وَ َلمِّا بَ َلغَها قالَ :ها هنا مَ َ
سوْلُ اهلل .
حَدَّثنِي بِهذا جَدِّي رَ ُ
ك ْوفَةِ وَجُ ُيوْشُهمْ
فَ َن َزلَ احلُرُّ وَأصحابُه ناحِيَةً ،وَصارَتْ عَساكِرُ أَهلِ الْ ُ
ستِ لَيالٍ خَ َلوْنَ
كمَّلَ فيها إىل ِ
حلسَ ْينِ  ،حَتِّى تَ َ
الءِ لِقِتالِ ا ُ
تَتَوارَدُ إِىل كَ ْر َب َ
س غَيْرَ الرَّجِّالَةِ.
عشْ ُروْنَ ألفَ فارِ ٍ
ِمنَ الْمحَرِّم ِ
حلسَنةَِ ،وحَذَّرهم وَ َأنْذَرَهمْ،
كمَةِ واملْوعِظَةِ ا َ
فَدَعاهمْ  إىل الْحَقِّ باحلِ ْ
صعَةِ ،فَلَمْ َيزْدا ُدوْا إالّ
وَأَتَمَّ عَلَيْهم احلُجَّةَ بَاْملَواعظِ والنَّصائح واخلُطَبِ النِّا ِ
تَمادِياً يف الباطِلِ َوإِصراراً على الظُلْمَِ ،وإِالّ إِقْداماً عَلى إِزْهاقِ النِّفُوْسِ
ج ُزوْا وَلَيَّ اهلل بالقِتالِ ،وَعاجَ ُلوْه
املُقَدَّسَة ،وإهراقِ الدِّماءِ ا ُملطَهرةِ ،فناَ َ
بالنِِّزالِ ،وَضَيَّقُوْا عَليْه املَجالَ ،وَمَ َن ُعوْه َوعِياله مِن وُ ُروْدِ املاءِ الزُّاللِ،
ط ْعنَ.
وَبدِّأوْه بِاحلْربِ وَال ّ
غضَبُ ال َّرحْمنِ،
حوَذَ عَلَيْهم الشَّيْطانَُ ،وحَقَّ عَلَيْهمْ َ
وَملَّا رَآهمْ قَدِ اسْتَ ْ
طمَ ِئنَّ الْجَأشِ ،سا ِكنَ البالِ ،لَمْ يَرْهبْه عَدَدُهمْ ،وَلَمْ يُرْعه
وَقَفَ لَهمْ ُم ْ
سوْلِه ،صابِراً مُحْ َتسِباً:
عنْ دِ ْينِ اهلل َوحَرَمِ رَ ُ
وئيدهم ،وَجاهدَهمْ َ
وَأَ ْث َبتَ يف ُمسْتَنْقَع ا ْلمَـوْت رِجْلَـه

حشْـرُ
صكِ الْ َ
خ َم ِ
حتِ َأ ْ
وَقالَ لَها مِنْ تَ ْ

عبْدِ ا ْلمُطَّلِبِ
جوْمُ األرضِ ِمنْ آلِ َ
وَثَبتَ َمعَه أَهلُ بَيْتِه أَقْمارُ الدُّجى ونُ ُ
حزْبُ ال َّرحْمنِ وَأْقطابُ اإلِ ْيمَانِ:
سَالمُ اهلل عَلَيْهمْ ،وأنْصارُه ِ
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النْ َتصَــــ ُبوْا
مِــ ـنْ تَحْــ ـتِهمْ لَــ ـوْ تَــ ـ ُز ْولُ األَرْضُ َ
عَلــــى اهلــ ـوَى هضُــــباً أَرْســــى مِــ ـنَ الْهضُــ ـبِ
دعِيِّ قَدْ َر َكزَ بَيْنَ
دعِيَّ ا ْبنَ ال َّ
طبَهمْ بِه َ قوْلُه :أَال وإنَّ ال َّ
وَكانَ ِممِّا خا َ
سوْلُه
ذلةُ ،يَأبى اهلل ذَلِكَ لَنا وَرَ ُ
اثْنتَيْنِ ،بَيْنَ السَّلَّةِ والذِّلِةِ ،وَهيْهاتَ مِنِّا ال ِّ
حمِيَِّّةٌَ ،ونُفُوْسٌ َأبِيَّةٌ ،مِنْ َأنْ
والْمؤْم ُنوْنََ ،وحُجُوْرٌ طا َبتْ وَطَهرَتْ ،وَ ُأُن ْوفٌ َ
ُنؤْثِرَ طاعَةَ اللّئام عَلى مَصارِعُ الكِرامِ ،أَال َو ِإنِّيْ زاحِفٌ بهذه األُسْرَةِ مَعَ قِلَّةِ
العَدَدِ وَخذْالنِ النِّاصِرِ.
إىل َأنْ قالَِ :إنِّيْ َت َوكَّلْتُ عَلى اهلل َربِّيْ وَ َربِّكُمْ ،وَما مِنْ دابَّةٍ إالّ وَهوَ
آخِذٌ بِناصِيَتِها ،إنَّ َربِي عَلى صِراطٍ ُمسْتَقِيْم.
عبَّأَ أَصْحابَه لِلقِتالِ ،وَأَ ْقبَلَتِ
س ْولِ اهلل  فَ َر ِكبَهَ ،و َ
ثُمَّ دَعا بِفَرَسِ ر ُ
حمَكُمُ اهلل إِىل
ألعْداءِ كَاملْطَرِ ،فَقالَ  ألِصْحابهُ :قوْ ُموْا َر ِ
السِهامُ مِنَ ا َ
املْوتِ الّذِيْ ال بُدَّ مِنْه ،فَهذِه السِّهامُ رُسُلُ الْقوْمِ إِلَيْكُمْ.
حمْلَةً ،وَقَدْ َأنْ َزلَ اهلل ال َّنصْرَ عَلى
حمْلَةً َو َ
فَاقْتَتَلُوْا ساعَةً مِنَ النَّهارِ َ
حلسِيْنِ َوخُ ِّيرَ بَيْنَه َوبَ ْينَ لِقَاءِ رَبِّه ،فَاخْتارَ لِقاءَ اهلل ،ثُمَّ صاحَ  :أما ِمنْ
ا ُ
عنْ حُرَمِ اهلل؟
ُمغِيْثٍ ُيغِ ْيثُنا لِوَجْه اهلل؟ أَما مِنْ ذابٍّ يَذُبُّ َ
عوْا إِىل الْقَتْلِ بَيْنَ يَدْيه
وَتَسا َبقَ أَصْحابُه َأنْصارُه إِىل املْنَايا ،وَسا َر ُ
جوْههمْ،
غبَّ ُروْا يف وُ ُ
وَالْفَوْزِ بالشَّهادَةِ ،وَقَدْ طَحَ ُنوْا جُنُوْدَ الْفُجِّارِ ،وَ َ
ص َب ُغوْا األَرْضَ بِدِمائِهمْ.
وَ َ
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جالً خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ
عشَرَ رَ ُ
وَ َلمِّا لَمْ َي ْبقَ َمعَه سِوى أَهلِ بَيْتِه وَهمْ ثَمانِيَةَ َ
شبَهِهِمْ بِجَدِّهِ
حسَنِهِمْ خَلْقاً وَأَ ْ
حسَيْن ،وَكانَ ِمنْ أَصْبَحِ النِّاسِ وَجْهاً وَ َأ ْ
الْ ُ
س ْولِ اهللِ  ،فَاسْتَأْ َذنَ أَباهُ يف القِتالِ فَ َأذِنَ لَهَُ ،ونَظَرَ إِلَيْهِ نظرَ آيِسٍ مِ ْنهُ
رَ ُ
طعْتَ
حمَكَ كَما َق َ
سعْدٍ قَطَعَ اهللُ َر ِ
وَأَرْخى عَيْنَيْهِ بالدُّمُوْعِ ،وَقالَ :يا ابن ِ
حمِيْ.
َر ِ
ل بِهِمُ ا ْلوَيْلَ وَالنَّكال ،وَ ُهوَ يف تِ ْلكَ احلْالِ
ألبْطال ،وَأ ْن َز َ
فَقاتَلَ قِتالَ ا َ
سبِ ْيالً ،حَتِّى صُرِعَ فَنادى :يا َأبَتاهُ ،هذا
َيطْلُبُ شَ ْربَةً ِمنَ املاءِ فَال يَجِدُ إِليْها َ
س ْولُ اهللِ يُقْرِ ُئكَ السَّالمَ.
جَدِّيْ رَ ُ
دهُ على خَدِّهِ وَقالَ :قَتلَ اهللُ َقوْماً قَتَ ُلوْكَ ،يا
حلسَيْنَُ ،ووَضَعَ خَ َّ
فَجاءَهُ ا ُ
الدنْيا
سوْلِ ،عَلى ُّ
بُينَّ ما أَجْرَأَهُمْ عَلى ال َّرحْمنِ وَعلى انْتِهاكِ حُرْمَةِ الرَّ ُ
َبعْدَك ا ْلعَفا.
ع ٌة
ثُمَّ صارَ أَهْلُ بَيْ ِتهِ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ َبعْدَ الرَّجُلِ ،حَتِّى قُتِلَ جَما َ
صبْراً أَهلَ بَيْيت ،فَال
عمُوْمَتِيَْ ،
صبْراً يا بَنِيْ ُ
حسَيْنُ َ :
مِنْهُمْ ،فَصاحَ الْ ُ
رَأَيْتُمْ هَواناً َبعْدَ هذا الْ َيوْمِ .ثُمَّ قَالََ :ه َّونَ ما َن َزلَ بِيْ أَنَّهُ ِبعَ ْينِ اهللِ.
خ ْوهُ ا ْل َعبِّاسُ
حسَ ْينِ ،فَ َركِبَ ا ْل ُمسَنِّاةَ يُرِيْدُ الْفُراتَ ،وَ َأ ُ
وَاشْتَدَّ ا ْل َعطَشُ بِالْ ُ
ألبْطالَ ،وَيَلِفُّ ال ِّرجالَ
بَ ْينَ يَدِيْهِ يَحْصِدُ الرُّؤُوْسَ وَ ُيزْ ِهقُ النُّ ُفوْسَ ،وَيقْتُلُ ا َ
طوْا ِبهِ ِمنْ كُلِّ جَانِبٍ،
ط ُعوْا يَدَ ْيهِ ،وَأحا ُ
بِالرِّجالِ ،فَلَمْ يَزالُوْا ِبهِ حَتِّى َق َ
حسَ ْينُ  لِقَتْلِهِ بُكاءً شَدِيْداً.
َفبَكى الْ ُ
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حسَيْنِ  مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ،وَأَحاطُوْا ِبهِ مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ،
ثُمَّ َأحْدَقُوُا بِالْ ُ
عوْا إِىل حِمى
وَلَمْ َيسْتَحُوْا ِمنْ غُ ْربَ ِتهِ وَانْفِرادِهِ َوفَقْدِ َأنْصارِهِ وَ َأوْال ِدهِ ،وَأَسْ َر ُ
جعَلُوْا
ك ْوهُ ،حَتَّى أَثْخَ ُن ْوهُ باجلِراحِ ،وَ َ
صطَفى ليَسْفِ ُ
كوْهُ ،وَإىل دَمِ الْ ُم ْ
اهللِ ليَهْتِ ُ
ط ْعمَةً لِلسُّيْوفِ وَالرِّماحِ ،وَ ُهوَ صابِرٌ مُحْتَسِبٌ ،يُدافِعُ عَنْ
س َمهُ املُقَدَّسَ ُ
ج ْ
ِ
دهُ الظَّماَ ،وخُضِّ َبتْ كَرِيَمَ ُتهُ الشَّرْيفَةُ بالدِّماءِ ،إِىل
سهِ َوحَرَ ِمهِ ،قَدْ َفطَرَ كَبِ َ
نَ ْف ِ
جهِ الثَّرى ،عَلى وَجْ ِههِ ا ْلعَزْ ِيزِ عَلى
عنْ جَوا ِدهِ صَرِيْعاً عَلى وَ ْ
س ْوهُ َ
ك ُ
َأنْ نَ َّ
اهللِ ،ا ْل َعزِ ْيزِ عَلى جَدِّهِ وَ َأبِ ْيهِ ،ا ْل َعزِ ْيزَ على َأنْبياءِ اهللِ وَ َأوْلِيا ِئهِ ومَالئِكَتهِ ،وَهُوَ
جبِيْ ُنهُ ،وَسَكَنَ َأنِيْ ُنهُ،
سهِ ،وَيَنْقَلِبُ َيمِيْناً وَشِمْاالً ،قَدْ رَشَحَ لِ ْلمَوْتِ َ
جوْدُ بِنَ ْف ِ
يَ ُ
حمْحِماً باكِياًَ ،و ِبصَهِيْ ِلهِ شاكِياً ناعِياً ،وَ َلمِّا رَأَيْنَهُ
فأسْرَعَ جَوا ُدهُ إِىل اخلِيامِ مُ َ
عوْنَ
دُ
جنَ مِنَ الْخُدُوْرِ ،يَ ْ
حمَةِ ،خَرَ ْ
الن ُبوَّةِ وال َّر ْ
صمَةِ وَوَدائِعُ ُّ
مُخَدَّراتُ ا ْل ِع ْ
والث ُبوْرِ.
با َلوْيلِ ُّ
سهُ ا ْلمُقدَّسَ ا ْل ُمعَظَّمَ ،رَأْسَ رَئِيْس ا ْل ُمسْ ِلمِيْنَ وَسَيِّدِ
ثُمَّ احْ َتزُّوْا رَأْ َ
شَبابِ أَهْلِ الْجَنَةِ ،وَإَّنهُ لَيُكَ ِِّلمُهُمْ وَ َيطْلِبُ مِنْهُمْ شَ ْربَةً مِنَ ا ْلمَاءِ ا ْلمُباحِ،
عبْدِ اهللِ.
ذوْقُ املاءَ أبا َ
ن َلهُ :ال تَ ُ
فَيَ ُقوْ ُل ْو َ
كوْنَ
جمُوْا على خِيامِ آلِ الرَّسُ ْولِ َوبَناتِ الزَّهْراءِ البَ ُت ْولِ ،يَنْتَهِ ُ
ثُمَّ هَ َ
جثَثَ
ع ْونَ األقْراطَ وَا ْلمَالحِفَ ،وَقَدْ تَ َركُوْا تِلْكَ الْ ُ
األَسْتارَ وَا ْلمَقانِعَ ،وَيَنْ َتزِ ُ
الطَّواهِرَ وَاألَجْسادَ الزَّواكِيَ عارِيَةً عَلى الثَّرى فِيْ رَمْضاءِ الْهَجِيْرِ ،تَنْتابُها
حمَلُوْا الُرُّؤْوسَ الطّاهِرَةَ عَلى رِماحٍ
العَواسِل ،وَ ُتعَفِّرُها أُمَّهاتُ الْفَراعِلَ ،و َ
َتعْتَذِرُ بِلسانِ الْحالِ إِلَيْها ،وَتكادُ َأنْ تُ َقبِّلَ األَرْضَ بَ ْينَ يَديْها .وَأمَ ُروْا بِذلِكَ
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ك ْوفَةِ.
الرَّأْسِ ا ُملعَظَّمِ ،فَطا ُفوْا ِبهِ يف سِكَكِ الْ ُ
رَأْسُ ابْ ـنِ بِنْ ـتِ ا ْل ُمصْ ـطَفى َووَصِــيِّهِ

لِلنِّــــــاظرِينَ عَلــــــى قَنـــــاة يُ ْرفَــــ ـعُ

وَا ْل ُمسْـــــ ِل ُم ْونَ ِبمَنْظَـــــرٍ َو ِب َمسْـــــمَعِ

ال مُنْكِـــــ ـرٌ مِـــــ ـنْهُمْ وَال مُتَفَجِّـــــ ـعُ

ألعْداءُ مِنْ
دوْا بِهِنَّ ا َ
وَقَدْ سا ُروْا بِالنِِّساءِ وَالعيالِ مُقَرَّنِيْنَ بِالْحِبالِ ،تَحْ ُ
دنِيُّ وَالشَّرِيْفُ ،لَيْسَ
جوْهَ ُهنَّ القريبُ والبعيدُ وال َ
بَلَدٍ إِىل بَلَدٍ ،يَ َتصَفَّحُ وُ ُ
حمَلُوْا اإلِمامَ زَيْنَ
َمعَ ُهنَّ ِمنْ رِجالِهِنَّ وَليِّ ،وَال ِمنْ حُماتِ ِهنَّ حَمِيِّ .وَقَدْ َ
الْعابِدِيْنَ وَسَيِّدَ ا ْلمُتَّقِ ْينَ عَلى َبعِيْرٍ ظالِعٍ ِبغَيْرِ وِطاءِ ،وَرَأْسُ َأبِ ْيهِ عَلى عَلَمٍ،
حوْلَهُمِْ ،إنْ دَ ِم َعتْ مِنْ
وَالنِّساءُ خَلْ َفهُ عَلى بِغالٍ واكِفَةٍ ،وَالْفارِطَةُ خَلْفَهُمْ َو َ
ألعْداءََ ،وحُقَّ أَنْ
كتِ ا َ
عوْا رَأْسهُ بِالرُّمْحِ ،وَهُمْ بِحالٍ َأبْ َ
َأحَدِهِمْ عَ ْينٌ قَ َر ُ
كوْا قليالً ،فقد فَ َروْا َكبِدَ رَسُ ْولِ اهللِ ،وَأَسَ ُروْا حَرَ َمهُ،
طوِ ْيالً ،وَيَضْحَ ُ
كوْا َ
َيبْ ُ
كوْا دَ َمهُ ،وَال عَجَبٌ ِإنْ َمطَرَتِ السمَّاءُ دَماً ،وَلَعَذابُ اهللِ َأخْزى،
وَسَفَ ُ
َالث ُبوْ ُر لِلْفَجَرَةِ الْغَدَرَةِ.
فَا ْلوَيْلُ و ُّ
كَ َأنَّهُمْ ال يَعْ َلمْون أَيَّ رِجالٍ قَتَ ُلوْا ،وَأَيَّ نِساءٍ أَرْمَلُوْا ،لَقَدْ قَتَلُوْا اإلِميانَ
عبْدِ اهللِ السَّماءُ وَ َمنْ
الركْنَ وَالْمَقام .وَقَدْ بَكَتْكَ يا أَبا َ
واإلِسالم ،وَهَدَمُوْا ُّ
خزِّانُها ،وَالْبِحارُ َوحِيْتانُها ،فَأَيُّ
فِيْها ،وَاألَرْضُ وَمَنْ عَلَيْها ،وَالْجِنانُ َو ُ
قَلْبٍ ال يُصْدَعُ لِقتلِك؟! وَأَيُّ عَيْنٍ ال تَدْمَعُ ألَجْلِك؟! َوكَيْفَ يَدَّعيْ ا ْلوَفاءَ
ألوْصاب،
ح ْزنِ وَا َ
وَا ْلوَالءَ مَنْ ال يُواسِيْ جَدَّكَ وأَباكَ وَأُ َّمكَ وَأَخاكَ فِيْ الْ ُ
وَا ْلبُكاءِ عَلى جَلِيْلِ ا ْلمُصاب.
س ْولِ اهللِ ،قائِلِيْنَ :يا
َفها نَحْنُ َنصْرُخ إِىل اهللَِ ،ونَ ْنعَاك إِىل جَدِّكَ رَ ُ
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سبِيَتْ بَناتُكَ
س ْبطُكَ َوفَتاك ،وَاسْ ُتبِيْحَ حَرَمُكَ َوحِماك ،وَ ُ
س ْولَ اهللِ ،قُتِلَ ِ
رَ ُ
خكَ وَرَيْحانَ ِتكَ صَرِيْعاً
َوعِيالُك ،وَأُيْ ِت َمتْ بَ ُنوْكَ وَأَطْفالُكَ ،وَقَدْ تَ َركُوْا فَ ْر َ
سنَ اهللُ َلكَ العَزاءَ
ح َ
س ْولَ اهللِ ،وَ َأ ْ
سنَ اهللُ َلكَ العَزاءَ يا رَ ُ
ح َ
عَلى الثَّرى ،فَ َأ ْ
حسَنَ اهللُ لَكَ
سنَ اهللُ َلكِ ا ْلعَزاءَ يا سَيِّدَةَ النِّساء ،وَ َأ ْ
ح َ
يا أَمِيْرَ ا ْل ُمؤْمِنِيْنَ ،وَ َأ ْ
سنَ اهللُ لَكُمُ ا ْلعَزاءَ يا
ح َ
صطَفى بِأَخِ ْيكَ وَشَقِيْ ِقكَ ،وَأ ْ
س ْبطَ ا ْلمُ ْ
ا ْلعَزاءَ يا ِ
صطَفى ِبسَيِّدِ األُسْرَة وَ َقتِيْلِ ال َعبْرَة.
أهْلَ بَ ْيتِ ا ْل ُم ْ
يا مَوْالنا يا صاحِبَ الزَّمانِ ،يا بَقِيَّةَ اهللِ ،أَيُّها القائِمُ ا ْلمُنْتَظَرُ وَاإلمامُ
حسَنَ اهللُ لَكَ ا ْلعَزاءَ بِجَدِّكَ سَيِّدِ الشُّهَداءِ
ا ْلمُرْتَجى وَالْحُجَّةُ ا ُملؤَمَّلَُ ،أ ْ
َوبِأَطايِبِ العِتْرَةِ وَصَ ْفوَةِ األُسْرَةَِ ،فعَلى ِمثْلِهِمْ فَلْتَذْرِفِ العُ ُيوْن ،وَلْيَبكِ
البا ُكوْن.
عزِ ْيزٌ عَلَيْكَ َوعَلى
حسَيْنُ وَ َأبْنا ُؤهُ؟ وَأَ ْينَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ َأنْصا ُرهُ؟ َ
أَ ْينَ الْ ُ
حوْا صَ ْرعَى عَلى الثَّرَى ،قَدْ خَذَلَهُمُ الوَرى.
صبِ ُ
آبا ِئكَ وَأَهْلِ وَالئِكَ أنْ ُي ْ
اللّهُمَّ إِلَيْكَ ا ْلمُشْتَكى ،وَ ِبكَ ال َّنصْرُ عَلى مَنْ ظَلَمَ وَاعْتَدَى ،أَغِثْنا ب َولِيِّ
ألوْتارِ مَعَ
جعَلْنا ِمنَ الطَّا ِلبِ ْينَ بالثِّأرِ ،ا ْلمُد ِركِ ْينَ لِ َ
األَمْرِ َوإِمامِ العَصْرِ ،وَا ْ
حقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَا ُتكَ عَلَ ْيهِ وَآ ِلهِ.
إِمامِنا وَوَلِيِّنَا ا ْلمَهْديِّ ال َقائِمَ بِالْ َ
سنْ عَزا َءنَا َوعَظِّمْ أُجُوْ َرنَا ِبمُصابِنا بِموْالنَا وإِمامِنا وَشَفِ ْيعِنا أَبي
ح ِ
أَللّهُمَّ َأ ْ
حسَيْن.
عبْدِ اهللِ الْ ُ
َ
عبْدِ اهللِ ،سَالمَ عارِفٍ بِحُرْمَتِك ،مُخْلِصٍ يف
المُ عَلَيْكَ يا أبا َ
س َ
ال َّ
وَاليَ ِتكَْ ،يبْرأ ِمنْ َأعْدائِك ،وَيَتَقَرَّبُ إِىل اهللِ بِوَالئِك ،سَالمَ َمنْ يَقِيْكَ
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جبْكَ لِسانِيْ عِ ْندَ
سهِ ،وَيَفْدِيْكَ ِبمُهْجَتِهَ .لبَّيكَ داعِيَ اهللِ ،إِنْ كانَ لَمْ يُ ِ
بِنَ ْف ِ
دنِيْ عِنْدَ اسْتِغاثَتِك ،فَقَدْ أَجابَكَ قَلْبِيْ وَلُبِّيْ وَرَأْيِيْ وَهَواي.
اسْتِنْصارِكَ ،وبَ َ
السَّالمُ عَلَ ْيكَ أَيُّها ا ْلمُحْ َتسِبُ الصِّابِرُ ا ْلمَظْ ُل ْومُ بِال ناصِر ،السَّالمُ عَلى
طوْعِ ا ْلوَتِيْن ،واملُحامِيْ
كتْ حُرْمَ ُتهُ ،السَّالمُ عَلى الْمَ ْق ُ
ك َثتْ ذِمَّ ُتهُ ،وَهُتِ َ
َمنْ نُ ِ
دنِ السَّلِيْب ،وَالْخَدِّ التَّرِيْب ،وَال َّثغْر الْمَقْ ُروْع
ِبال ُمعِيْن ،السَّالمُ عَلى البَ َ
بِالْ َقضِيْب ،السَّالمُ عَلى ا ْلمُرَمَّلِ بِالدِّماءِ ،املَهْتُوْكِ اخلِباء ،السَّالمُ عَلى
ا ْلمُجَدَّلِيْنَ بِالْفَال ،ا ْلمَ ْنبُ ْوذِ ْينَ بِا ْلعَرا ،السَّالمُ عَلى الدِّماءِ السائِالت،
ألعْضاءِ املُوَزَّعات ،بَأَبِيْ َأنْتُمْ وَأُمِّيْ وَأُسْرَتِيْ ،طِبْتُمْ وَطا َبتِ األَرْضُ الَّتِيْ
وَا َ
فِيْها ُدفِنْتُمَْ ،و ُفزْتُمْ وَاهللِ فَوْزاً عَظِيْماً ،فَيا لَيْتَنا كُنِّا َمعَكُمْ فَنَفُوْزَ َفوْزاً عَظِيْماً.
حسَيْنِ ،السَّالمُ عَلى ا ْل َعبِّاسِ ِبنْ عَلِيِّ،
حلسَ ْينِ وَعَلِيِّ ِبنْ الْ ُ
السَّالمُ عَلى ا ُ
جمِيْعِ ِإخْوانِيَ
حسَ ْينِ ،مِنِّيْ وَمِنْ آبائِيْ وأُمَّهاتِيْ وَ َ
السَّالمُ عَلى َأنْصارِ الْ ُ
حمَةُ اهللِ َوبَرَكاتُه.
ا ْل ُمؤْمِنِيْنَ وَ َر ْ

F
احلمـــــدُ هلل علـــــى مـــــا قـــــدَّرا

حنمَــدُه وإنْ جـــرى مــا قـــد جـــرى
ْ

ح ْزبَــــه
نَــــزَّه عــــن دارِ الغُــــرورِ ِ

قَــــــــ َّربَهمْ َلمَّـــــــــا أرادوا قُ ْربَـــــــــه

تــــرى لــــديهم فرحــ ـةَ املُصــ ـدِّقِ

وخشـــــيةَ العبـــ ـدِ املطيــــعِ املُتِّقـــــي

تلـــــــذَّذوا للبـــــــذلِ لـــــــألرواحِ

واستأنســـــوا بـــــاملوتِ والكفـــــاحِ

قــد خلعــوا عــنهم جالبيـبَ البَقــا

كــي يَقْرَعـوا بــالنُّجْحِ أبــوابَ اللِّقــا

علــــــيهمُ قــــــد هانـــــتِ احليــــــاةُ

ألنَّهــــــم قبــــ ـلَ املمــــــاتِ مــــــاتوا
َ

ف
فعرَّضـــــوا النفـــــوسَ للحُتـــــو ِ

شـــــوقاً إىل مـــــواطنِ التشـــــريفِ

قاتِلُهـــــــــا بســـــــــيفِه أَحياهـــــــــا

ومِــــــنْ جِــــــوارِ ربِّهــــــا أَدناهــــــا

وكُـــلُّ مـــا أشْـــغَلَ عـــن جَاللـــه

وكــــل مــــا باعــــد عــــن وصــــاله

ملْ يَجْـــرِ يومـــاً هلـــمُ يف خــــاط ِر

يف بــــاطنٍ مــــن أمــــرِهمْ وظــــاهرِ

ويف ســــــــــبيلِ اهلل أَهــــــــــلُ اهلل

يستســــهلون أَصْــــعَبَ الـــــدواهي

ثــــم الصــــالةُ والســــالم تــــرتى

يب بــــــالعزاء أَحــــــرى
علــــــى نــــ ـ ٍّ

قَـــدْ َبضَـــ َعتْ ســــيوفُهم َبضْـــعَتَه

وَقَتِّلَــــــ ـتْ علــــــــوجهمْ عِتْرَتَــــــــه

حمَـــه ا ُملطَهـــرا
حتـــى اســـتباحوا لَ ْ

وقـــد أســـالوا دَمَـــه علـــى الثـــرى

ثـــــم علـــــى عِتْرَتِـــــه األطهـــــا ِر

ال سِـــــــيِّما الطالـــــ ـبُ باألوتـــــــارِ

حلسَــ ـنِ
القــــائمُ املهــــديُّ جنــ ـلُ ا َ

مبيــدُ أهــلِ الشــركِ مُحــي السُّــ َننِ
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فصلٌ

يف فضل البكاء والتباكي
(وبعــ ـدُ) فــــاعلَمْ أيِّهــــا املُــــواليْ

للمصـــــــطفى واملُرتضــــــــى واآللِ

بـــ َأنَّ مـــنْ بكـــى و َأبْكـــى فِـــيهمُ

جسْــــــمَه جهـــــــنمُ
فـــــــال متــــــسُّ ِ

وَ َأنَّ مَـــــنْ قـــــد ُذكِـــــروا لديـــــه

يومـ ـاً ففـــاض الـــدَّمعُ مـــن عينيـــه

وانْ يكُـــــنْ كـــــاجلُنْحِ للـــــذبابِ

ُيغْفَــ ـرْ لَــــه الــــذنبُ بــــال ارتيــــابِ

فابـ ـكِ دمـ ـاً علـــى قتيـ ـلِ ال َعبْـــرة

والســــيدِ السِــــ ْبطِ شــــهيدِ العِتْــــرَة

عبْـــــرَةِ كـــــلِّ مـــــؤمنٍ ومتَّقـــــي
ِ

فمــــا بكــــى بــــاكٍ عليــــه فَشــــقيْ

وإنْ يَفُتْـــــكَ أن تكـــــونَ بـــــاكي

فـــــال يَفُتْـــــكَ األجـــــرُ بالتبـــــاكي

فعـــــنهمُ ِلمَـــ ـنْ تَبـــــاكى يُـــــروى

دنٍ هــــيَ نعــــمَ املــــأوى
جنــــةُ عــــ ْ

فصلٌ

يف الوالية واشرتاطها يف مجيع األعمال
واحلـــ ـ ْزنُ والبكـــــاءُ خـــ ـريُ آيـــ ـةْ

ُتشْــــــــعِرُ باحلــــــــبِّ وبالواليــــــــةْ

مَـ ـنْ صـــام هلل وصـ ـلَّى واقْتَـ ـرَبْ

وجـــاء مُخْلِصـــاً بأ ْفضَـــلِ القُـــرَبْ

وأنفَــــقَ املــــالَ وَجــــدَّ واجْتهــــدْ

وطُـــــــولَ عُمــــــرِه لِربِّـــــــه عبَـــــ ـدْ

ثــــــمِّ أتـــــــى اهلل بِـــــــال واليــــــةْ

فهــــوَ كأَهــــلِ الشِــــرْكِ والغِوايــــه

وَلـــــــيس يف أَعمالِـــــــه ثـــــــوابُ

ثـــــمِّ عليـــــه اخلَـــــزيُ والعـــــذابُ

دِيـــين الـ ـوِالءُ والتـ ـربِّي مَـ ـذْهيب

وحــبُّ أهــلِ البيــتِ أقصــى إربــي
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وقد جعلـتُ يف اخلطـوبِ مَـوْئِلي

حمَّـــــداً وابنَـــ ـيْ علـــ ـيٍّ وعلـــ ـيْ
مُ َ

َو َبضْـــعَةَ اهلـــادي شـــفيعِ األُمَّـــة

والغُــــ ـرَّ مِــــــن أبنائِهــــــا األئمــــ ـة

حطَّـــةٍ َأحُـــطُّ ذنــــيب
هـــم بــــابُ ِ

فيــــه وأحظــــى باللِقــــا والقُــــرْبِ

ســـــــفينةُ النجـــــــاةِ والســـــــالمة

لــــــيس علــــــى راكِبهــــــا ندامــــ ـة

مل يَخْـــــشَ مُنْكـــــراً وَال نكـــــريا

وَال خيــــــــافُ يف غــــــ ـدٍ ســــــــعريا

فصلٌ
يف قول الشعر فيهم /
وإنَّ مــــــن والءِ أهــــ ـلِ الــــ ـذِك ِر

نَظْــــمَ القــــريضِ فــــيهم والشِــــ ْعرِ

مــــــدحاً رِثــــــاءً ندبـــــةً توســــــال

جمِـــ ـلَ مـــــن مقالـــ ـةٍ أوْ ُفصِّـــــال
أُ ْ

نَ ـزِّههمُ عــن وصــف ذي اجلــاللِ

وَقُـ ـلْ بِهـ ـمْ مـــا شِـ ـ ْئتَ مـــن مقـــالِ

فضـ ـالً عـ ـالً جمـــداً تقـ ـىً جـــالال

علمـ ـاً هـــدىً زُهـــداً نـــدىً كمـــاال

صُـ ـغْ فـــيهمُ اللؤلـ ـؤَ والـــدِّراري

وانظِـــمْ جنـــومَ الليـــلِ يف األقمـــارِ

ففــــيهمُ مــــن قــــالَ بيــ ـتَ شِــ ـعْرِ

كـــــانَ لـــــه بـــــذاك خـــــريُ أَجْـــــرِ

ُيبْنـــــى لـــــه يف واســـــعِ اجلِنـــــانِ

بيــــ ـتٌ لــــــه رَبُّ العِبــــــادِ بــــــاني

ُمؤَيَّــــداً يغــ ـدُو بــــروحِ القــــدسِ

ُيصْـــــــبِحُ يف تأييـــــــده وَ ُيمْســــــــي

ويف كتــــــابِ اهلل خــــ ـريُ قــــــدوةْ

ذكْرِ والنُبــــوَّةْ
يف مــــدحِ أهــــلِ الــــ ِ

مــا قــالَ فــيهم مــؤ ِمنٌ مــن شــع ِر

ظمِــــــه وَ ُيطْــــــري
دحُهمْ يف نَ ْ
َيمْــــــ َ

إالّ بنـــــــى اهلل لـــــــه يف اجلنـــــــةْ

طمَئِنَّــــــــــةْ
مدينــــــــــةً بــــــــــاخلري ُم ْ
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أوســـ ـعَ مـــــن ُدنْيـــــاكُمُ مِـــــرارا

َتغْـــــدو بهـــــا الرُّسْـــ ـلُ لَـــــه ُزوِّارا

اللطْ ـفِ
وَقــد هــداني خــالقي ذو ُّ

لِــنَظْمِ َبعْــضِ مــا جــرى يف الطَّــفِّ

وإنْ يكُـ ـنْ ملْ خيـ ـلُ مِـ ـنْ قُصـــورِ

الَ يُتْـــــ ـرَكُ امليســـــــورُ باملعســـــــورِ

أرْجـــــو قبـــــولَ ذاك ال لُحسْـــ ـنِه

مِــــنْ خــــالقي بَــــلْ ِلعَمــــيمِ مَنِّــــه

وآلُ بيــــتِ املصــــطفى وَســــائلي

هــــم فــــوزُ كـــلِ طالـــبٍ وَســــائلِ

فصلٌ

يف استحباب عقد املآمت ومجلة من اآلداب الشرعية
جــــــــديرةٌ بالفضــــــــلِ والثنــــــــاءِ

مَــــــــــــآتِمٌ ُتعْقَــــــــــ ـدُ للعــــــــــــزاءِ

تُقيمُهــــــــا الرِّجــــــــالُ والنســــــــاءُ

دعُو إليهـــــا احلُـــ ـبُّ والـــــوالءُ
تَـــ ـ ْ

ذكَرُ
مُصــابُ أَهــلِ البيــتِ فيهـــا يُــ ْ

وذَنـ ـبُ مَـ ـنْ يبكـــي علـــيهمْ ُيغْفَـ ـرُ

ذكْرِ
يُ ْنشَــ ـرُ فيهــــا ذِكــ ـرُ أَهــ ـلِ الــ ـ ِ

حييــــــا بهــــــا أمْــــــرَ وُالةَ األَمْــــــرِ

يُ ْلعَـــنُ فيهـــا اجلبـــتُ والطـــاغوتُ

ومُنْكِــــــ ـرُ الواليــــــ ـةِ املمقــــــــوتُ

مَجـــــالسٌ قـــــال اإلِمـــــامُ ُمعْلنـــــا

حبُّهــــــا فــــــ َأحْيُوا أَمْرَنــــــا
إِنــــــي ُأ ِ

دَعــــا ِلمُحْــــي أَمْــــرهمْ بالرِّمحــ ـةْ

فيــــــا لَهــــــا مــــــن مِنَّــــ ـةٍ وِنعْمَــــ ـةْ

حسْــ ـنِ اخلُلْــ ـقِ
عليــــك بالبــــذلِ و ُ

لِقاصــــدِيها مــــن مجيــــعِ اخلَلْــــقِ

وبالصـــــــغريِ ارفُـــــــقْ وبـــــــالكبريِ

وَوقِّـــــــــرِ اجلـــــــــديرَ بــــــــــالتوقريِ

عَظِّـــمْ شِـــعارَ الْحُـــ ْزنِ واملُصـــابِ

علـــــى أَبـــــي األئمـــ ـةِ األَطيـــــابِ

عَظِّمْـــه باملشـــروعِ مهمـــا َتسْـــ َتطِعْ

وال ُتعَظِّمْــــــه بغــــ ـريِ مــــــا شَــــــرعْ
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فالســـبطُ ال يرضــــى بــــأنْ ُيعَظَّمــــا

مبـــــــا يكُـــــــون ِفعْلُـــــــه مُحَرَّمـــــــا

وإنـــــه يف كـــــلِّ حـــــالٍ تُجْتنَـــــبْ

آالتُ لَهـــــــوٍ وغنـــــــاءٍ وَطَـــــــرَبْ

عكَ الشـــيطانُ
دَ
فاحْـ ـذَرْ بـــأنْ يَخْـ ـ َ

خلسْــــرانُ
حتــــى يكــــونَ ِربْحَـــكَ ا ُ

حكَ واملزْحَ اجْتَنِبْ واهلـزَال
والضِّ ْ

فيهـــــا وَرَدِّدْ قـــــولَ ال حـــــول وال

وأمُــرْ بســـقي املـــاءِ وال َلعْـ ـن علـــى

مَــ ـنْ منــ ـعَ املــــاءَ غريــ ـبَ كــ ـرْبال

فـــــاذكُرْه والعَـــ ـنْ قاتليـــــه مَهمـــــا

جمَّـــا
َتشْـ ـرَبْ تَنَـ ـلْ خـــرياً وأَجْـــراً َ

وال يكــــنْ قصــــدُك يف األَعمـــــالِ

غــــريَ امتثـــــالِ أَمْــــرِ ذي اجلَـــــاللِ

وَاجْهــدْ بــأنْ َيسْــلَمَ مِنْــكَ ا ْل َعمَــلُ

مِــــ ـنَ الرِّيــــــاءِ فالريــــــاءُ مبطــــ ـلُ

ومــــــن أَرادَ سُــــــ ْمعَةً أو شُــــــهرَةْ

َأحْــــــ َبطَ يف دارِ اجلــــــزاءِ أَجْــــــرَه

وال أرى ِبضَــــــمِّ أَمْــــــرٍ راجــــــحِ

بَأْســــــاً كَنَفْــــــعٍ لِتَقــــــيٍّ صــــــاحلِ

وال بضَـــــــ ـمِّ قاصـــــــ ـدٍ ِلمَـــــــــأمتِ

زيـــــــــارةً ملـــــــــؤمنٍ أَو َرحِـــــــــمِ

وال يكُـــنْ مـــن َقصْـــدِكَ املُفـــاخَرَة

خسْــــرانُ ثــــوابِ اآلخــــرةْ
ففيــــه ُ

فصلٌ

يف آداب القراءة والقرّاء وفقهم اهلل
بالصــدقِ واإلخــالصِ يف القــراءةْ

يلقـــى مـــن اخلـــريِ امـــرُؤً جــــزاءه

فلــــيس مــــن أَجْــــرٍ وال خَــــالصِ

إالّ ألهـــلِ الصِــــدق واإلخــــالصِ

خبَـ ـرْ
إيـــاكَ مـ ـنْ نَقْـ ـلِ حـــديثٍ َأوْ َ

ملْ يُــــ ْروَ يف مَــــ ْتنِ كتــــابٍ ُمعْ َتبَــــرْ

وإنْ عَ ِلمْ ـتَ األَمْ ـرَ فانقُ ـلْ مــا وَرَدْ

وَلــــــوْ بغــــــريِ لفظِـــــــه وال تَــــــ ِزدْ
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حسَ ـنِ األَصــواتِ
َأ ْفصِ ـحْ وج ـئْ ب َأ ْ

وَقِــــفْ علـــــى أَواخــــرِ األبيـــــاتِ

وكيــف شــئتَ أقْــرأْ إلِدراكِ املُنــى

ِإنْ مل َيصِـــلْ ذاكَ إِىل حَـــدِ ا ْلغِنــــا

قـــــامَ علـــــى حترميـــــه اإلِمجـــــاعُ

وحيــــ ـثُ ُيعْصــــــى اهلل ال يُطــــــاعُ

وَاحــذَرْ مــن التحريــفِ واألحلــانِ

َوخُـــ ـذْ مِـــ ـنَ العـــــارفِ باللســـــانِ

واقرأْ من النحوِ ومِـنْ عِلْـمِ األَدَبْ

شـــيئاً بـــه َتعْـــ ِرفُ أَقـــوالَ ا ْلعَـــرَبْ

تــــدري بــــه ِإنْ قلــ ـتَ مــــا تقــــولُ

ومــــــا هــــــو املـــــرْدودُ واملقبــــــولُ

وَأَقْــــــبَحُ العيـــــــوبِ يف اللســـــــانِ

عنــــد األديــ ـبِ وَصْــــمةُ اإلِحلــــانِ

جمَّـــــ ـة
تَ ْنشَـــــ ـأُ منـــــــه ســـــ ـيِّئاتٌ َ

جمَــ ـة
كِــ ـذْبٌ وحتريــ ـفُ مَقــــالٍ عُ ْ

وبعـــــدَ هــــــذا كُلِّــــــه عليـــــكَ َأنْ

تَلْحَــظَ حــالَ احلاضِــرينَ والــزَ َمنْ

فتقـــــــــــرأُ األَلْيَـــــــــ ـقَ باملقـــــــــــامِ

ألحْـــرى مِـــنَ الكـــالمِ
ومـــا هـــو ا َ

وراعِ يف ذلــــ ـكَ حــــــالَ األكثــــــرِ

حلضَّـــ ـرِ
كثُـــ ـرُ نَفْـــ ـعُ ا ُ
وَمـــــا بِـــــه يَ ْ

وفَّقَــــــــــــكَ اهلل إىل النجــــــــــــاحِ

والفــــــوزِ بالصــــــالحِ والفــــــالحِ

فصلٌ

يف فعله 
كـــــان عليمـــــاً مبصـــــريِ احلـــــالِ

وبالــــذي جيــــري مــــنَ األهــــوالِ

مكلَّفــــ ـاً مبــــــا عليــــــه اعْ َتمَــــــدا

بقتلـــــــــه يف اهلل قـــــــــدْ َت َعبَّـــــــــدا

وماضــــياً فيمــــا بــــه قــــدْ أُمِــــرا

خبَــــرا
مــــنْ جــــدِّه وهــــوَ بهــــذا َأ ْ

و ِإنِّ أعــــــال رُتَــــــبِ الســـــــعادةْ

للمـــــرءِ نيـــــلُ شَـــــ َرفِ الشـــــهادَةْ
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فهـــــو جنـــــاةٌ للفتـــــى ال تَهلِكَـــــه

والفــوزُ والبشــرى ِلمَ ـنْ قَ ـدْ س ـلَكَه

فمـــا لِــــ[ال تُلْقُو و ] هنـــا مَجـــالُ

وَلَــ ـوْ جَــ ـرَتْ مل يُكْتَــ ـبِ القِتــــالُ

َوكُلَّمــــــــا يَ ْفعَلُــــــــه املعصــــــــومُ

فهــــ ـوَ صــــــوابٌ نَهجُــــــه قــــــويمُ

وَالدينَ لو ال ما جَـرى ممـا جَـرى

مِـــــنْ قَتْلِـــــه مل نـــــرَ منـــــه أَثَـــــرا

فهــــ ـوَ الــــــذي بقتلــــــه أَحيــــــاه

وَكــــــــــادَ أنْ ُتمِيْتَــــــــــه أَعـــــــــداه

فصلٌ

يف ذكر شهر احملرا احلراا
مُحَــــ ـ َّرمٌ فيــــــه اهلنَــــــا مُحَــــ ـ َّرمُ

وَاحلُــ ـ ْزنُ فــ ـرْضٌ والبُكــــا مُحَــ ـتَّمُ

شــــهرٌ بــــه اإلميــــانُ ثُـــلَّ عَرْشُــــه

طشُــــه
وَالكُفْــــرَ باإلســــالمِ بــــانَ َب ْ

هاللُــه قَـوْسٌ رمــى قلـبَ اهلــدى

والدينِ يف سْـهم احلتـوف والـردى

قــد كــان عنــد الكفــرِ واإلســالمِ

فيــــــه القتــــــالُ أعظــــــم اآلثــــــامِ

وآلُ حــربٍ حــاربوا ربَّ الســما

فيـــــه وحللـــ ـوا الـــــدِّمَ ا ْلمُحَرَّمـــــا

وانتهكــوا حُرْمَـةَ ســاداتِ الْحَـ َرمْ

وارْتَكَبـــوا مـــا أَ ْمطَـــرَ الســـماءَ َدمْ

يــــا آلَ حــــربٍ ال لقيــــتمْ سِــ ـلْما

وال وُقِيــــ ـتُمْ مِــــ ـنْ لِســــــانٍ ذَمِّــــــا

ُلعِنْـــــــتُمُ يف األرضِ والســـــــماءِ

علـــــى لســـــانِ مجلـــــةِ األحيـــــاءِ

بُشـــــــراكُمُ بالوَيـــــ ـلِ والثبـــــــو ِر

وبالعــــذابِ يَــــ ْومَ نَفْــــخَ الصُّــــوْرِ

كــــم حُـــرَّةٍ للمصــــطفى هتَكْـــتُمُ

وكــــــــم َدمٍ لوُلْــــــــدِه سَــــــــفكتُمُ

يــــا أُمَّــــةَ اخلِــــذْالنِ والكُفْــــرانِ

عصْــــ ـبَةَ الضــــــاللِ والشــــــيطانِ
َو ُ
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بـــــأي عـــــنيٍ تبصـــــرونَ جَـــــدَّه

وَقــــد فعلــــتُمْ مــــا فعلــــتُمْ بعــــده

جَــزَرْتُمُ جَــزْرَ األضــاحي نســله

وســـــقتُم ســـــوقَ اإلمـــــاءَ أهلَـــــه

نســـــيتم إحســـــانَ يـــــومَ الفـــــتحِ

َنسِـــــيتمُ فيـــــه جَميـــــلَ الصَـــــفْحِ

قـــد كنـــتم لـــوال بـــدورُ هاشـــمِ

سِـــ ـ ِّراً يضـــــيعُ يف ضِـــ ـلُوعِ كـــــامتِ

بهــــــم تســــــنمتُمْ ذُرى املنــــــابرِ

كمـــــا عَلـــ ـوْتُم صَـــــهوةَ املَفـــــاخرِ

فصلٌ

يف سبب خروج احلسني  من املدينة
ملــــا دنــــا اهلــ ـالك مِــ ـنْ مُعاويــ ـة

وَقـــــامَ بـــــاألمرِ يزيـــــدُ الطاغيـــــة

منَّتــــ ـه نَ ْفسُــــــه بأخــــ ـذِ البيعــــ ـةْ

وهــــي ضــــاللٌ للــــورى وَضــــيعةْ

ومــــا كفــــاه ذاك حتــــى رامهــــا

ممــــن لــــه ألقــــى اهلــــدى زِمامَهــــا

مــــن ال يدانيــــه عُــــالً ومفخــــرا

إال كمـــا دانـــى احلضـــيضُ ال َقمَـــرا

ظمَهـــــــا صَــــــــالفةْ
اهلل مـــــــا أع َ

مثــــ ـلُ يزيــــ ـدٍ يــــــدعي اخلالفــــ ـةْ

أيف زنــــــاه أم بشــــــربِ مخــــــره

خبْـــــــثِ نَجْـــــــرِه
أم بفســــــــوقه و ُ

وانظـــر رعـــاكَ اهلل ممـــن يطلـــبُ

ممـــــن يـــــرومُ ِإنَّ هـــــذا َأعْجَـــــبُ

أط َمعَــــــــه يف أمرِهــــــــا أبــــــــوه

فهـــــــو بكـــــ ـلِ باطـــــ ـلٍ يقفـــــ ـوُه

واللــــومُ والعــــارُ لتلــــك األمِّــ ـة

كيـــــف اغْتَـــــدَتْ مبثلِـــــه ُمؤْ َتمِّـــــة

دعـــــــــا إىل بيعتـــــــــه الوليـــــــ ـدُ

قـــــــالَ هلـــــــم إِمـــــــامُكُمْ يزيـــــ ـدُ

وأحضَــ ـرَ الســــبطَ هلــــذا األمــ ـرِ

فقـــــــال ذا ال ينبغـــــــي يف الســـــ ـرِّ
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ال تصــــــلُحُ البيعـــــ ـةُ إالّ عَلَنـــــــا

ف ِإنْ َدعْـوتَ النـاسَ صـبحاً فا ْدعُنـا

فقــــال مــــروانُ وأبــــدى غَــ ـدْرَه

ال تقــــبلنْ مــــن احلســــني عـــــذرَه

خُـــذْ منـــه طوعـــاً بيعـــةً مُحَقَّقَـــةْ

وإنْ أبـــى البيعـــةَ فاضـــربْ عُنُقَـــه

غضَـــ ـبَ احلُســـ ـنيَ يف كالمِـــــه
فَأَ ْ

ويف جترِّيـــــــــه علـــــــــى إِمامِـــــــــه

قـــالَ لـــه كـــذبتَ يـــا بــنَ الزرقـــا

عيْـــتَ مـــا ا َّدعَيْـــتَ حقـــا
وَمـــا ادَّ َ

وحنـــنُ أهـــلُ البيـــتِ وَالرِّســــالة

ومعـــــــدنُ التنزيـــــــلِ والدِّاللـــــــة

قــ ـدْ فَــ ـتَحَ اهلل بنــــا وَقَــ ـدْ خــــتمْ

وَ َأخْ ـرَجَ الوجــودَ مــن كــتم العَ ـدَم

وإمنـــــا يزيـــــدُ رِجـــــسٌ فاسِـــــقُ

شـــــارِبُ مخـــــرٍ ظـــــاملٌ مُنَـــــا ِفقُ

ألحَـــــقُّ
فـــــانظُرْ َونَنْظُـــــرْ أيُّنـــــا ا َ

حقُ
وَمـــــنْ هلــــــذا األمـــــرِ َيسْــــ ـتَ ِ

فصلٌ

يف خروجه  إلـى مكة املشرفة
فلــ ـمْ جيــــد بــــداً مــــن اخلــ ـرُوجِ

خوفـــ ـاً مـــــن الطُّغـــــام والعلُـــــوجِ

فســــــارَ ظاعنــــ ـاً مــــــن املدينــــ ـةْ

لكــــــي يصــــــون نَ ْفسَــــــه وَدينَــــــه

بـــأَي شــــرعٍ سِـــ ْبطُ طــــه خيـــرَجُ

يَفِـــــ ـرُّ مـــــــن ديـــــــارِه وَيُـــــ ـ ْزعَجُ

وَطِيبَـــةٌ طابَـــتْ بهـــم أرجاؤهـــا

وَشُــــــرِّفتْ هتَــــــدِّهم بطحاؤهــــــا

قـــد أخرجـــوه مِــنْ جـــوارِ جـــدِّه

مُشــــــــــرَّداً بأهلِــــــــــه ووُلْــــــــــدِه

إىل حِمــــى اهلل التجــــا لِيحتمــــي

وَهــــــوَ أمــــــانُ مكــــــةً واحلَــــــ َرمِ

مــا البي ـتُ مــا الكعب ـةُ مــا أركانُــه

هــــم قبلــــةُ البيــــتِ وَهــــم أمانُــــه
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ما الركنُ مـا احلطـيمُ مـا املشـاعرُ

هـــم بـــاطنُ األمـــرِ وَذاك الظـــاهرُ

فكلُّهـــــا لـــــو عَلِمـــــوا أشـــــباحُ

وهـــــم هلـــــا دونَ الـــــورى أرواحُ

وقـــد أتتْـــه كتْـ ـبُ أهـ ـلِ الكوفـ ـة

لكنَّهـــــــــا بغَـــــــــدرِهمْ حمفوفـــــــ ـة

صـــحائفٌ قـــد رُ ِقمَـــتْ بالغـــدرِ

جمَــــتْ بـــــاملكرِ
وأسْــــطُرٌ قـــــد ُأعْ ِ

أعطــــوْه فيهــــا العهــــدَ وامليثاقــــا

وأظهـــــــروا الطاعـــــ ـةَ والوفاقـــــــا

قــــــالوا لــــــه :أينعـــــتِ الثمــــــارُ

خصَـــــ ـبَ اجلنَـــــــابُ واملـــــــزارُ
وأ ْ

أَقبِــــ ـلْ فإنَّــــــا جنــــ ـدُك اجملنَّــــ ـدُ

قــــــد َكمُلَـــــتْ عـــــدِّتُنا والعــــــددُ

فَأرْسَـــــلَ ابـــــنَ عمِّــــــه إلــــــيهمُ

ولــــيس فــــيهم وحســــنيٍ ُمسْــــلِمُ

فأســــــلموه للــــــردى واألسْــــــرِ

وانصــــــرفوا عنــــــه بغـــــريِ عُــــــذرِ

أيــــن الوَفــــا والــــدينُ والــ ـذِّمامُ

أيـــن احلَيـــا والصـــدقُ واإلســـالمُ

أيــــن املواعيــــدُ وأيــــن الكُتُــــبُ

مــا خِلــتُ هكــذا يكــونُ الكَــذبُ

فصلٌ

يف ذكر مصرع مسلم بن عقيل ±
نَفسِــــي الفِــــداءُ لقتيــــلٍ صَــــبْرا

عبْــــرى
بكــــى لــــه السِــ ـ ْبطُ بعَــ ـنيٍ َ

خَـــريُ سَــــليلٍ مِـــنْ بَــــين عَقيــ ـلِ

مـــن هاشـ ـمٍ مـــن أَشْـ ـرَفِ ال َقبِيـ ـلِ

َقضِّــى الــذي كــانَ عليــه وقَضــى

فَفَــــازَ بــــاألَجْرِ اجلَليــ ـلِ والرِّضَــــا

لــو كــانَ يف الكوفــةِ غــريُ مســلمِ

مـــن مســـلمٍ مـــا ضَـــرَّجوه بالـــدِّمِ

قــــد نَ َقضُــــوا مــــا كــــانَ أبرَمُــــوه

وافْتَرَقُــــــــوا عنــــــــه وأَسْــــــــ َلمُوه
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د
أ ْمسَـــــى بغــــريِ ناصــــرٍ وَمُنْجِــــ ِ

وال امــــرئٍ بــــه الطَريــ ـقَ يَهتَــ ـدِي

فســـارَ حتـــى جـــاءَ بـــابُ ط ْوعَـ ـة

وَقَــــــدْ عَرَتْــــــه حَيْــــــرةٌ وَ َر ْوعَــــــة

قــالَ هلــا هــلْ أَنــتِ لــي مُجِيْــرَة

رية
عشِــ َ
فلـــيسَ لـــي يف ا ِملصْــرِ مــنْ َ

قالَــتْ أَأنْــتَ ُمسْــلِمٌ قـــالَ أَجَــلْ

دخَلْ
فقالـتِ ادخُ ـلْ بيـتَ داري فَ ـ َ

فلـــ ـمْ يَـــ ـذُقْ يف بيتِهـــــا طَعامـــــا

وعينُـــــــه مـــــــا عَ َرفَـــــ ـتْ مَنامـــــــا

ث
دلَّ عليــه الفاس ـقُ ابــن األشْ ـعَ ِ

خبَـــثِ
قُـــبِّحَ مـــنْ عــــاتٍ ظَلُــــومٍ َأ ْ

و ُمسْــــلِمٌ ملّــــا َأحَــــسَّ بالطَلَــــبْ

دوَّه منـــــه اقْتَـــــرَبْ
ثـــــم رأى عَـــــ ُ

صــــالَ علــــيهمْ صَــــولَةَ اآلســــا ِد

وهـــــوَ بـــــأعْلى صَـــــوتِه يُنـــــادي

أ ْقسَــــــمتُ الُ أُقْتَــــــلُ إالّ حُــــــرِّا

وإنْ رأيْــــتُ املَــــوْتَ شَــــيْئاً نُكْــــرا

وَبعــــــدَ َأنْ سَــــــقاهمُ احلِتُوفــــــا

َوفَـــــــرَّقَ اجلُمـــــــوعَ والصِـــــــفُوفا

تكــــــــاثَروا وا أَسَــــــــفاً عليــــــــه

وبـــــــــادَرُوا هتَمعِهـــــــــمْ إليـــــــــه

ثــــ ـمَّ غَــــ ـدَوا يَرمُونَــــــه بالنــــــا ِر

وباحلِجـــــارِ مِــــنْ أَعـــــالي الــــدِّا ِر

ح
وبعـــــ ـدَ َأنْ أُثْخِـــــ ـنَ بـــــــاجلرا ِ

وكــــادَ َأنْ يَهــــوى علــــى البِطــــاحِ

قـــالُوا لَـ ـكَ األَمـــانُ وهـ ـوَ مِـ ـنْهمُ

غَـــدْرٌ وفيـــه كـــانَ يَـــدْري مُســـلِمُ

د ِبريُ
لكِـــنْ فَمــــا احلِيلَـــةُ مــــا التَـــ ْ

ومـــــــا لَـــــــه عَـــــــونٌ وال َنصِـــــ ـريُ

ال
بَكَــــــى ومــــــا كــــــانَ بُكــــــاه إ ّ

علـــــى احلســـ ـيِن وكفـــــاه َفضْـــــال

ورامَ مــــنهم جُرعَــــةً مِــــنْ مــــاءِ

ألحْشـــــاءِ
ُيطْفـــــي بهـــــا حَـــــرارةَ ا َ

فقـــــالَ كَلْـــ ـبٌ مل تَلِـــ ـدْه حُـــ ـرَّة

واهلل ال تَــــــ ـذُوقَ منــــــــه َقطْــــــ ـ َرة

وَقــد جَــرى مِ ـنَ الكَفُــورِ املُلْحِ ـدِ

نغـــــلِ زيـــــادٍ الظَلُـــــومِ املُعتَـــــدِي
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ما قد جَرى من فاحِشِ اخلِطـابِ

ومِـــــنْ َقبِـــــيحِ الـــــرِّدِ واجلَـــــوابِ

وَغــــريُ ضــــائرٍ عَــــواءُ الكَلــــبِ

إذا عَــوَى علـــى النُجُـــومِ الشُّـــهبِ

وكيــفَ يُرْجــى مــنْ عَــدوِ اهلل يفِ

()9

وَليِّـــــه شـــــيءٌ مِـــــنَ التَعطـــــف

ألعْلَــى ال َقصْــرِ
قــد صَــعَدُوا بــه َ

ذكْرِ
يَلْهـــــــجُ باسْـــــــتِغفارِه والـــــــ ِ

ثــــ ـمِّ رَمَــــــوا هتسْــــــمه املُطهَّــــ ـ ِر

حمَــرِي
أل ْ
مِــنْ بَعــدِ قَتلــه بسَــيفِ ا َ

رُ ْزءٌ بَكـــى السِــ ْبطُ لـــه واسْــ َت ْعبَرا

ظمَـــــــــه وَ َأ ْكبَـــــــــرا
اهلل مـــــــــا َأعْ َ

ح ْبسِـه
و َأخْرَجُوا ابـنَ عُـروَةٍ مـنْ َ

فقــــالَ وهــــو آيــــسٌ مــــنْ نفسِــــه

ذحَجُ
وا مــذحجاً وأيــنَ مِــين مَــ ْ

هـــــل بطَـــــلٌ ُمسْـــــتَلئِمٌ مُـــــدَجَّجُ

فلـــــم يُجِـــــبْ نِـــــداءَه مُجِيـــــبُ

ومل َي ِغثْـــــــه اخلِـــــــلُّ والقَرِيـــــــبُ

جَـــزاه ربُّ اخلَلْـــقِ عَـــنْ وَالئِــــه

مبــــــا جَــــ ـزَى خُلَّــــ ـصَ َأوْليائِــــــه

فصلٌ

يف خروجه  من مكة إلـى العراق
وَملْ أخَـــلْ مــــن عــــادةِ الليــــالي

أن تَحكُــــ ـمَ العبيــــ ـدُ يف املَــــــوالي

ق ـدْ ضَــيِّقُوا الــدُنيا ِبمَ ـنْ لَــوْالهمُ

مل يَخْلُــــــقِ اهلل هلـــــــم دُنيـــــــاهمُ

حلسَــــنيِ خائفــــاً ُيشَــــرَّدُ
مِثــــلُ ا ُ

وابــ ـنُ الطليــ ـقِ يف النَعــــيمِ يَرقِــ ـدُ

حتى انْجَلى عن مَكـةٍ وهـوَ ابنُهـا

وســــــارَ خائِفــــــاً وفيــــــه أَمنُهــــــا

خــافَ ب ـ َأنْ ُيغْتــالَ يف ذاكَ احلَ ـ َرمْ

فتُســـــتباحَ فيـــــه هاتيـــ ـكَ احلُـــ ـ َرمْ

( )9ورد يف املطبوعة :من التعصب.
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واحلَـــجُّ ملّـــا خـــافَ مـــن إتْمامِـــه

ِبعُمــــــرةٍ أحَــــ ـلَّ مــــــن إحْرامِــــــه

َأمَّ العــــــــراقَ لَيْتَــــــــه ال أَمَّــــــــه

وليــــــتَ أن اهلل عفَّــــــى رَسْــــــمَه

وَقـــالَ فيمـــا قـــالَ خُـــطَّ املَـــوتُ

علــــى الربايــــا لــــيسَ منــــه فَــ ـوْتُ

كـــأنَّ َأوْصـــاليَ تُرمـــى يف الفَـــال

بـــ ـنيَ النـــــواوِيسِ وبـــ ـنيَ كَـــــربال

إنَّ رِضـــــا اهلل رِضــــــانا َنصْـــــبِرُ

درُ
مبــــا جَــــرى بــــه القَضــــا والقَــ ـ َ

مَـــنْ كــــانَ فِينــــا بــــاذِالً مُهجَتَــــه

وَمُخلصـــــــــــاً لربِّـــــــــــه نِيَّتَـــــــــــه

علـــــى لقـــــاءِ اهلل قـــــدْ َتوَطَّنـــــا

فَلْيَــــــ ـ ْرحَ َلنَّ ُمصْــــــ ـبِحِنيَ َمعَنــــــــا

فســـــــارَ يف أَصْـــــــحابِه مُجِـــــ ـدَّا

حزْنـــ ـاً وجيـــــوبُ وَهـــــدا
يقطـــ ـعُ َ

وَهـــــوَ علـــــيمٌ َمبصِـــــريِ األَمْـــــرِ

ومـــــا عليـــــه يف العـــــراقِ جيـــــري

وإن غَـــدَتْ قلُـــوبُ أهلِـــه َمعَــــه

عةْ
لكِـــ ـنْ رمـــــاحُهمْ إليـــــه ُمشْـــ ـ َر َ

وَلـــــو أرادَ مَحْـــــوَهمْ مَحـــــاهمُ

عــن صــفحةِ الكــونِ ومــا أبقــاهمُ

قـــــد َنزَلَـــ ـتْ مالئِـــ ـكُ الســـــماءِ

يف عــــددٍ جَــــلَّ عــــن اإلحصــــاءِ

واجلِــنُّ مـــن شِـــيعَته قـــد جـــاؤوا

ليقتِلُـــــــوا أَعـــــــداه لـــــــو يَشـــــــاءُ

لكنِّـــــــه اخْتـــــــارَ لقـــــــاءَ ربِّـــــــه

علــــى اخْتِيــــارِ َنصْــــرِه يف حَ ْربِــــه

وَقــــالَ مــــا َمعْنــــاه إنَّ َمصْــ ـرَعي

هنـــاكَ ال شـ ـكَ وأصْـــحابي َمعِـــي

مـــن ذا يَكُـــونُ ســـاكناً يف بُ ْقعَـــيت

وكيــــف تغــــدو َم ْعقِــــالً لشِــــيعَيت

واهلل قَــــ ـدْ شــــــاءَ بــــ ـ َأنْ يَــــــراه

خضِّــــــــباً بــــــــالطّفِ يف دِمــــــــاه
مُ َ

وَ َأنْ يَــــــــرى نِســــــــاءَه سَــــــــبايا

يف األَسْــــرِ فـــــوقَ هــــ َّزلِ املَطايـــــا

فأَسْـ ـ َرعُوا واملـــوتُ فِـــيهمْ ُيسْـ ـرِعُ

إىل جِنـــــانٍ هـــ ـيَ ِنعْـــ ـمَ املَرْجِـــ ـعُ
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قـــــالَ لَـــــه األَزْدِيُّ يف الطَرِيـــــقِ

يــا ابــنَ الــنيب ا ُملصْــطفى الصِــدِّيقِ

مــــاذا دَعــــاكَ اليــــومَ لل َرحِيــــلِ

عـــــن حَـــ ـ َرمِ اإللـــــه والرســـــولِ؟

قــــالَ :صَــــربتُ واإللــ ـه احلَكَــ ـمُ

إذ أخذوا مـالي ،وعِرْضـي شَـ َتمُوا

وأنَّهــمْ سَــ ْفكَ دَمـــي قــدْ طَلَبـــوا

وَلــــيسَ مــــنْ ذلِــــكَ إال اهلــــرَبُ

فصلٌ

يف سعادةِ زهري ±
قــ ـدْ ُيسْــ ـعَدُ املــــرءُ بغــ ـريِ جُهــ ـدِ

فريتقـــــي أقْصـــــى مراقـــــي اجملـــ ـدِ

وَقـــدْ ينــــالُ ســــاعةً مــــن دَهـــرِه

عمْــ ـرِه
مــــا مل يَنَلْــــه املــــرءُ طُــ ـ ْولَ ُ

يســـــــوقُه التوفيـــــــقُ للنجـــــــاحِ

حتــــــى ينــــــالَ غايــــــةَ الفــــــالحِ

ذكْرِ
ينـــالُ يف الـــدنيا مجيـــلَ الـــ ِ

فخــراً ويف األخــرى جلي ـلَ األج ـرِ

كــــان زُهـــريٌ صــــاحِبَ التوفيـــقِ

يســـــــايرُ احلســـــ ـنيَ يف الطريـــــ ـقِ

ويف النـــــــزولِ يتنحـــــــى عَنْـــــــه

الـــــدنُو مِنْـــــه
ِّ
حتـــــى التجـــــا إىل

حلسَـــ ـنيِ
فجـــــاءَه األمـــ ـرُ مـــــن ا ُ

حوَنــــا أَيــــا بـــنَ القَـــ ْينِ
أن ائـــتِ نَ ْ

فأَدْ َركَتْــــــــه فكــــــــرةٌ يف نفســــــــه

حتــــى كــــأنَّ الطـــريَ فــــوقَ رأسِــــه

َو َوبَّخَتْــــــه يف التــــــواني دَيْلَــــــمُ

وذَاكَ منهــــا خــــريُ ُنصْــــحٍ ُيعْلَــــمُ

فعـــادَ َبعْـ ـدَ َأنْ مَضـــى ُمسْ َت ْبشِـــرا

أَشْـــ ـرَقَ نـــــوراً وَجْهـــــه وَأَسْـــ ـفَرا

حمــــــــوِّالً فِســـــــــطاطَه وَثَقْلَـــــــــه

ُمسْــــــتبَدِالً خبــــــريِ أَهــــــلٍ أهلَــــــه

موطِّنــــاً لنفســــه علــــى الــــرَدى

و َأنْ يَكُــــــــونَ إلمامِــــــــه فِــــــــدى
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ثــــــم انثنــــــى مُط ِّلقــــــاً ألهلِــــــه

خـــوفَ أذىًّ ُيصِــــيبُها مِـــنْ أَجلِــــه

قامــــت إليــــه َوبَكَــــتْ مودِّعَــــةْ

علــــى فــــراقٍ منــــه ال لِقــــا َمعَــــه

َدعَـــــتْ لـــــه اهلل بـــــ َأنْ يَكُونـــــا

لَـــــــه علـــــــى أَعدائِـــــــه ُمعِينـــــــا

حملشَــ ـ ِر
ذكُرَها يف ا ْ
أَوصَــــته َأنْ يَــ ـ ْ

عنـــــد الـــــنيب املصـــــطفى ا ُملطَهــــرِ

فصلٌ

يف بلوغ خرب مسلم احلسيـن 
ملَّـــــا أتَـــــى السِـــــبطُ إىل زُبالـــــةْ

خبَــــ ـرٌ قَــــ ـدْ هالــــــه
أتــــــاه فيهــــــا َ

وَيـــــا لَـــــه مِـــــنْ خَـــــربٍ فَظِيـــــعِ

تَجْـــــري لـــــه اآلمـــــاقُ بالـــــدموعِ

صوَّتَ الناعي أَيَدْري َمنْ نَعى
ال َ

وأيَّ قلــ ـبٍ للهــــدى قــ ـدْ صَــ ـدَعا

جــــــاءَ بهــــــا قاصِــــ ـمَةً للظَّهــــ ـ ِر

لـــ ـذِكرها ُيصَـــ ـمُّ سَـــ ـمْعُ الـــ ـدَهرِ

قــــدْ قَتَلُــــوا خــــريَ بَــــين عَقيــــلِ

بَـــ ـدْرَ النَّـــ ـدى ودِ ْيمَـــ ـةَ التأمِيـــ ـلِ

وقَتَلُــــوا اللَيــ ـثَ اهل َزبْــ ـرَ هــــاني

وأَصْـــــبحا يف السُـــــوقِ ُيسْـــ ـحَبانِ

حلسَـــنيُ بـــاخلربْ
فـــ َأعْلَمَ النـــاسَ ا ُ

كَ ـيْ ال يَكــونَ س ـريُهمْ علــى غَ ـرَر

وَقــالَ مَــنْ أحَــبَّ يف غَــريِ حَــرَجْ

فَلْـــيَمضِ عنـــا ســـالِكاً يف أيِّ فَـــجْ

شِــــيعَتُنا قَــ ـدْ شــــا َي َعتْ أَعــــداءَنا

وأهرَقَـــــــتْ بغَـــــــدْرِها دِماءَنـــــــا

ع
فا ْنصَــــر َفتْ عنــــه ذوو األَطْمــــا ِ

وَمَـــــ ـنْ أَتـــــــى للفَـــــــوزِ باملَتـــــــاعِ

تَفَرِّقـــــوا عَنـــــه وَملْ َيبْـــ ـقَ َمعَـــــه

إالّ الــــذي مِــ ـنْ طَ ْيبَــ ـةٍ قــ ـدْ َت ِبعَــــه

غريِهــــــمْ يَســــــريُ
َونَفــــــرٌ مِــــــنْ َ

قَلّـــــــوا عِـــــــداداً وَهـــــ ـمُ كَـــــ ـ ِثريُ
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هــمْ خَــريُ أَصــحابٍ وَخــريُ عُــدَة

أهــ ـلُ احلِفــــاظِ والوَفــــا والنَجْــ ـدَة

ِبمُهجَـــيت َأفْـ ـدِيهمُ مِـ ـنْ صَـ ـحْبِ

ليــــوثِ حَــــربٍ وغُيــــوثِ جَــ ـدْبِ

مِــــنهمْ ذوو الفَخـــرِ بَنــــو عَقيـــلِ

دمِ القَتيــــــــ ـلِ
الطــــــــــالِبونَ بــــــــ ـ َ

ج َعنَّ حتـــىْ
قــــد أَقسَـــمُوا ال نَــــر َ

ُنصِـــــيبَ ثـــــأراً أو نَـــ ـذُوقَ مَوتـــ ـاْ

والســـــبطُ قـــــالَ بَعـــــدَ هـــــؤُالءِ

ال خَـــــريَ يف العَـــــيشِ وال البَقـــــاءِ

فصلٌ

فيما جرى عند لقائه  احلر ±
انْظــ ـرْ بعَــ ـنيِ الفِكــ ـرِ والبَصــــرية

جمِيـــلِ السِـــريَة
مـــا لِممـــامِ مِـــنْ َ

خلطْـبِ
مــا حـلَّ أمـرٌ مِـنْ جَليـلِ ا َ

إالّ تلقّــــــــاه بصَـــــــــدرٍ َرحْــــــــبِ

كـــانَ مَـ ـعَ الصَـــفوَةِ مِـ ـنْ شِـــيعَتِه

وَأهلــــــه والغُــــــرُّ مِــــــنْ أُسْــــــرَتِه

فَصــــا َدفَ احلُــ ـرَّ بيــــومٍ شــــامِسِ

حبُه زُهـــــاءُ أَلـــــفِ فـــــارسِ
َيصْـــ ـ َ

جـــــاؤُوا إليـــــه وَهـــــمُ أَعـــــداءُ

ومل يَـــــــ ـ ِبنْ مِـــــــ ـنْهمْ لَـــــــــه وِالءُ

جــــادَ لَهــ ـمْ علــــى ظَمــ ـاً باملــــاءِ

حسَــــنِ الــــرِّواءِ
حتــــى ارْتَــــووا ب َأ ْ

ألفْــراسِ
وَغــادرَ ال َعطْشــى مِــنَ ا َ

َتشْـــــرَبُ بالقِصـــــاعِ والطِســـــاسِ

وقَـــدْ جَـــرى لَـــه مـــعَ املُحـــارِبي

مـــن سَـ ـعَةِ اخلُلْـ ـقِ ولِـ ـ ْينِ اجلانِـ ـبِ

قــــــــامَ بنَ ْفسِــــــــه إىل السِــــــــقاءِ

حتــــى سَــــقاهمْ مِــــنْ زُاللِ املــــاءِ

يـــا ســـعدُ صـ ـرِّحْ لـ ـيَّ بـــاجلوابِ

وأوضِــــــحِ احلــــــقَّ وال تُحـــــــابيِ

أَ ِمثْلُــه وَهــوَ ابــنُ ســاقي الكَــوثَرِ

حشَـ ـرِ
وَمالـ ـكِ احلـــوضِ بيـــومِ ا ْلمَ ْ
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َيصْـ ـدُرُ ظمـــآنَ الفـــؤادِ صـــادِي

وقـــــــد أُبـــــــيحَ املـــــــاءُ للـــــــورَّادِ

أَ ِمثْلُــــــــــه يَحُــــــــ ـقُّ للفُجَّــــــــــارِ

أنْ مينَعُـــوا عنـــه الفُـــراتَ اجلـــاري

ظمِئــــــــوا عِيالَــــــــه وأَهلَــــــــه
ويُ ْ

و ُي ْعطِشـــــــوا رَضـــــــيعَه وطِفْلَـــــــه

وهــلْ مِــنَ العَــدلِ َأوِ اإلنصـــافِ

مــــن عُصــــبةِ الضــــاللِ واخلِــــالفِ

أن يَقْلِبـــوا ِلمْثلِـــه ظَهـ ـرَ ا ْلمِجَـ ـنْ

حلسَـــــنْ
حلسَـــــنيَ با َ
وال يُقـــــابِلُوا ا ُ

مِ ـنْ بَع ـدِ مــا أنْ كَتَبــوا مــا كَتبَــوا

و َأوْجَـــــزُوا يف قـــــولِهمْ وأَطْنَبـــــوا

قَــ ـدْ طَلَبــــوا قُدُومَــــه أيَّ طَلَــ ـبْ

و َأظْهـ ـرُوا مِـ ـنَ الـ ـوَالءِ مـــا َأحَـ ـبْ

فجـــــــــاءَهمْ مُلبِّيـــــــ ـاً مُجِيبـــــــــا

َيطْــ ـوِي الفــــال ويَ ْقطَــ ـعُ الشُــــعوبا

ألنْ يَكُـــــونَ كَـــــاألَبِ الشَـــــفيقِ
َ

يَهـــــــدِيهمُ لواضـــــــحِ الطَريـــــــقِ

يَـــدفَعُ عـــنهمْ كُـــلَّ جَـــورٍ َوعَنـــا

والـــدنْيا املُنـــى
ُّ
لِ َيبْلغُـــوْا يف الـــدِّينِ

حتـــى إِذا مـــا حَـــلَّ يف دِيـــارِهمْ

مُـــــــؤَمِّالً للفـــــــوزِ بانتِصـــــــارِهمْ

ف
وكــــانَ فيمــــا بَيــ ـنَهمْ كَالضَــــي ِ

كــــــانَ قِــــــراه مــــــنهمُ بالسَــــــيْفِ

ولَيـــ ـتَ أنَّ القَـــــومَ ملَّـــــا كـــــانوا

علـــــى خِـــــالفِ مـــــا لَـــــه أَبـــــانُوا

ق
ملْ َيمْ َنعُــــوُه السَــــريَ يف الطّريــــ ِ

ويَأخــــــــذُوا عَليــــــــه با َملضِــــــــيقِ

َيعُـــودُ مِـ ـنْ حَيـ ـثُ أَتـــاهمْ قـــافِال

ال َيبْتَغــــي مِـــــنهمْ سِـــــواها نـــــائِال

قـــالوا :أَتـــى األَمـ ـرُ مِـ ـنَ األَمـ ـريِ

مبَ ْنعِــــــكَ اليـــــــومَ مِــــــنَ ا َملسِــــــريِ

حلسَـــــــنيَ بـــــــالعَراءِ
فـــــــ َأ ْنزَلوا ا ُ

بغــــــــريِ مــــــــاءٍ وبِــــــــال كَــــــــالءِ

فَقـــــــامَ يف أصـــــــحابِه خَطيبـــــــا

ومل يكــــ ـنْ يف األَمْــــ ـرِ ُمسْــــ ـتَرِيباْ

قــــالَ :أَال تَــ ـ َر ُونَ مــــا قَــ ـدْ نَــ ـزَال

خلطُـــوبِ والـــبَال
ومـــا عَـــرَا مِـــنَ ا ُ
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وال أَرى احليَــــــــــاةَ إال بَرَمــــــــــا

واملـــــــوتَ إالّ راحـــــــةً وَ َمغْنَمـــــــا

أَدبــ ـرَتِ الــــدُنيا وقَــ ـدْ تَنَكَّــــرتْ

وعَـــــنْ قـــــديمِ حالِهـــــا تَغيَّـــــرتْ

مل يبــقَ مـــن نَعيمِهـــا إال الوشَــلْ

ذلْ
وغَــــريُ عــــيشٍ مُســــتَهانٍ ُمبْتَــــ َ

ال يتَنــــاهونَ بِهـــــا عــــنْ باطــــلِ

وكُلُّهـــــمْ بــــــاحلقِّ غـــــريُ عامِــــ ـلِ

فقَـــامَ مِـ ـنْ أَنصـــارِه ابـ ـنُ القَـــنيِ

وقــــالَ قَــــوالً مــــا بــــه مِــ ـنْ مَــ ـ ْينِ

وَآثَــــــرَ املــــــوَتَ مَــــــعَ اإلمــــــامِ

علــــــى احليــــــاةِ دائِــــــمَ األَيــــــامِ

كــــــذا هــــــاللٌ وبُرَيــــــرٌ قامــــــا

()9

عزْمَـــــاً أبـــــي قـــــداما
وَأَبـــــدَيا َ

وقد تَساوى الصَّـحْبُ يف احلِميِّـة

ويف الــــــوَالءِ َوخُلُــــــوصِ النِيِّــــــةْ

فَسارَ بعدَ أنْ جَرَى الـذيْ جَـرَى

ال يَنْـــ ـثَين بالعـــــذلِ عَمـــــا أُمِّـــــرا

وَالقــــــــومُ تــــــــارَةً يُســــــــايرُونَه

وتـــــــــارَةً ُأخْـــــــ ـرَى يُماِنعُونَـــــــــه

حتــى إذا مــا جــاءَ أرْضَ كــرْبال

وَعـــاذَ مـ ـنْ كَـ ـرْبٍ بِهـــا ومِـ ـنْ بَـــال

وقــال انزِلــوا فَه ـيَ مَحَ ـطُّ َرحْلــي

وَهــــــيَ حمــــــلُّ تُــــــ ْربَيت وَقَتْلــــــي

خبْــــرِ
إنــــي عَلــــى عِلْــ ـمٍ بــــذا و ُ

حَـــــدَّثَين جَـــــدِّي بهـــــذا األَمْـــــرِ

فصلٌ
وَاعتـــ َزلَ احلســـنيُ وَهــــو يُ ْنشِـــدُ

وَســــــــــيفُه أمامَــــــــــه مُجَــــــــــرَّدُ

يـــا دَهـــرُ ُأفٍ لـــكَ مـــن خليـــلِ

كــ ـمْ لــ ـكَ باإلشــــراقِ واألصــــيلِ

مــ ـنْ صــــاحبٍ وطالــ ـبٍ قتيــ ـلِ

وَالــــــــدَّهرُ ال يَقْنَــــــ ـعُ بالبَــــــــديلِ

 .9هكذا ورد ،والظاهر أنه من تصحيف الناسخ.
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َوكُـــ ـلُّ حـــ ـيٍّ ســـــالكٌ سَـــ ـبِيلي

مـــا أقـــرَبُ الوَعـــدُ مـــنَ الرَحيـــلِ

وقــدْ وَعــتْ هــذا النشــيدَ زَيْنَــبُ

وَكـــــــادَ قلبَهـــــــا لـــــــه يَنشَـــــ ـعِبُ

قالـــتْ ُأخَـــيَّ يـــا عزيـــزَ أهلــــي

هـــــذا الكـــــالمُ مـــــو ِقنِ بالقتـــــلِ

قـــــالَ هلـــــا َنعَـــــمْ أَيـــــا ُأخْتـــــاه

قالــــــتْ لــــــه بَعــــــدَكَ واثُكْــــــاله

حلسَـــــنيُ
يَنْعـــــى إليهـــــا نَ ْفسَـــــه ا ُ

يقـــ ـ ْولُ قَـــ ـدْ دَنـــــا إلـــ ـيَّ الْحَـــ ـ ْينُ

وشَـــــ ـقَّ َقتْ جُيوبَهـــــــا النســـــــاءُ

وقَـــــدْ عَـــــال العَويـــــلُ والبكــــــاءُ

و ُأمُ كُلْثـــــــومٍ غَــــــدَتْ تُنـــــــادي

تَنْــــــ ـدُبُ باآلبــــــــاءِ واألجــــــــدادِ

وا َأبَتـــــــــــــــاهُ وا حممَّـــــــــــــــداه

وَوا عليـــــــــــــــاهُ ووا أخـــــــــــــــاهُ

تَقُـــــــولُ وا ضَـــــــيعَتَنا مجيعـــــــا

بعــــدَك إذْ تغــــدوا لِقــــى صَــــريعَاْ

قـــــــــالَ َتعَـــــــ ـزَّيْ بعَـــــــــزاءِ اهلل

َو َفوِّضــــــــي األمــــــ ـرَ إىل اإللــــــــه

فكــلُّ مَــنْ فَــوقَ الثَــرى ال يبقــى

وإنَّ سُـــــــكَّانَ الســـــــماءِ تَفْنـــــــى

صـــــرباً إذا أَنـــــا قُتِلْـــ ـتُ صَـــ ـبْرا

فــــال تَقُلْــــنَ َبعْــــدَ قتلــــي هُجْــــرا

جزَعــــــــا
وال َتشُــــــ ـ َقنَّ علــــــ ـيَّ َ

جَيْبـــاً و ِإنْ جَـــلَّ املُصـــابُ موقِعـــا

وَقَــ ـدْ روى املفيــ ـدُ يف اإلرشــــادِ

مُــــذْ سَــــ ِم َعتْ زَيْنَــــبُ باإلنشــــادِ

حسْـرى
قا َمتْ جتَـرُّ الثَـوبَ وهـي َ

إىل أَخيهـــــــا ال تُطيـــــــقُ صَـــــــبْرا

قالـــتْ لــــه يــــا ليـــتَ َأنَّ مــــوتي

أعْــــدَمَين احليـــــاةَ قبــــلَ الفَــــوْتِ

اليــــومَ ماتَــــتْ أُمِّــــيَ الزَهــــرَاءُ

ألخْــــــ ـوَةُ واألبنــــــــاءُ
وَماتــــــــت ا ُ

قـــــالَ هلـــــا وَشـــــأنُه الكِتْمـــــانُ

ال يُــــ ـذْه ِبنَّ حِ ْلمَــــ ـكِ الشــــــيطانُ

وَهـــوَ الـــذي ملْ يـــكُ بـــاجلَزوعِ

ترَقرَقــــــــتْ عينــــــــاه بالــــــــدِّموعِ
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ثــــــم هــــ ـوَتْ َمغْشــــ ـيَّةً عليهــــــا

فقـــــــامَ جَـــــــلَّ صَـــــــ ْب ُرهُ إليهـــــــا

عزَّاهــــــا
عـــــنْ نَ ْفسِــــــه بِنَ ْفسِــــــه َ

وبَالرِّضـــا والصـــربِ قَـــدْ َأوْصـــاها

فصلٌ

يف جميء اجليوش والتضييق على احلسيـن 
وَأَ ْقبَلَـــــتْ جيـــــوشُ آلِ حَـــــرْبِ

حَتــى به ـمْ قــدْ ضــاقَ كُ ـلُّ َرحْــبِ

جــــاءَتْ لــــه خبيلِهــــا والرَّجْــــلِ

ذحْلِ
كأنَّهـــــــــــا َتطْ ُلبُـــــــــــه بـــــــــــ َ

عش ـرُونَ أل ـفَ فــارسٍ بــل زا ُدوْا

وَالرَّاجلـــــونَ مـــــا لَهـــــمْ عِـــــدادُ

فضـ ـيِّقوا علـــى احلسـ ـنيِ السُـ ـبُال

وَمَ َنعـــــــــوه سَـــــــــهلَها وَاجلَــــــــبَال

وَشَــــــمِّرُوا ثيــــــابَهمْ للحــــــرْبِ

واستســـهلُوا لـــذاكَ كُـــلُّ صَـــعْبِ

ألنْ
حـ ـرْبٌ أثارَتْهـــا بنـــو حـ ـرْبٍ َ

ُتطْفِـ ـئَ نـــورَ احلـ ـقِّ فِيْهـــا والسُّـ ـ َننْ

وَتَظْهــــــرَ الفســـــــادَ يف الـــــــبالدِ

وتَ ْنشُـــــرَ اجلـــــوْرَ علـــــى العِبـــــادِ

ُتمِيـ ـتُ معرُوفـ ـاً وَتُحْيِـ ـيْ مُنْكـــرا

وَملْ تَــــــدَعْ لــــــدينِ طــــــه أَثــــــرا

وَالنـــــاسُ طُـــ ـرَّاً همَـــ ـجٌ رُعـــــاعُ

وَهـــــ ـمْ لِكـــــ ـلِّ نـــــــاعقٍ أتبـــــــاعُ

مـــا بَ ِرحُـــوا َيسْ َتسْـــمِ ُن ْونَ ذا وَ َرمْ

جَهـــالً ويَنْفُخُـــونَ يف غـــريِ ضَـــ َرمْ

قــــــادَهمُ شــــــيطانُهمْ فانقــــــادُوا

واتبعـــــــوا أهـــــــواءَهمْ فحـــــــادُوا

ولـــيسَ يُجْـــدي نَظَـــرُ األَبصـــارِ

عمِيـــــــتْ بصـــــــائرُ النُظَّـــــــارِ
إنْ َ

وَمُـذْ بَـدا مــن أَمْـرِهمْ مــا قـدْ بَــدا

و َأظْهــــروا للســــبطِ حَرْبــ ـاً َوعِــــدا

وَهـــ ـوَ عليـــــه أفضـــ ـلُ الســـــالم

أشْــــ ـ َفقُ مــــــن ُأمٍّ علــــــى أيتــــــامِ
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والنصْـ ـحِ
صَـ ـرَّحَ بـــال َوعْظِ هلـ ـمْ ُّ

كوْا طُـ ـرْقَ الْهُـــدى والـ ـنُّجْحِ
لِ َيسْـ ـلِ ُ

وَلْ ُي ْبصِــروا لــو َأ ْبصَــروا ا ْلمَحَجِّ ـة

واضـــــحةً حتـــــى تَـــــتُمَّ احلُجَّـــــة

قـــــامَ أَمـــــامَهمْ وَنـــــادى ُمعْلِنـــــا

دكُمْ هــلْ تعرفــوني مَــنْ أنــا؟
َأ ْنشُــ ُ

حسَـ ـبَا
قـــالوا نعـــم خَيْـ ـرُ الربايـــا َ

وَخريُهــــ ـمْ جَــــ ـدَّاً وَأُمَّــــ ـاً وَأَبــــــا

آلُ الـــــنيب املصـــــطفى وَرَهطُـــــه

وَ َأنْـــــــــتَ رِحيانَتُـــــــــه وَسِـــــــــ ْبطُه

ل
وهــــــ ـذِه عمامــــــ ـةُ الرَّسُــــــــو ِ

وَشــــــــأنُها ملْ يــــــ ـكُ بــــــــاجملهولِ

وَقـــد تَقَلَّـ ـدْتَ بســـيفِ املصـــطفى

َنعْلَـــمُ هـــذا األمـــرَ مـــا فيـــه خَفـــا

قـــــال مبـــــاذا َتسْــــتَحِلُّونَ دَمِـــــي

وتَهْتِكُــــــونَ يف الربايــــــا حُرَمــــــي

وَوالــدي مالِ ـكُ حَــوضِ الكَــوثَرِ

حشَـــرِ
يــــذودُ قومـــاً عنــــه يــــومَ املَ ْ

حمْــــــــدِ
ويف ميينــــــــه لِــــــــواءُ الْ َ

َرفَّ علـــى أَهــلِ اهلـــدى والرُّشــدِ

قـــــالوا عَ ِلمْنـــــا ذاكَ كُلَّـــــه ومـــــا

حنــــنُ بتا ِركِيْــــكَ فَلْــــتَ ْقضِ ظَمـــــا

وَمُـ ـذْ َوعَـ ـ ْينَ مـــا جَـ ـرَى النِســـاءُ

عــــــــــال عَـــــــــوِيلُ ُهنَّ والبُكــــــــــاءُ

فَـــأَمَرَ السِـــ ْبطُ بتســــكيتِ النِّســــا

و ِإنْ أَضَـ ـرَّ احلُـ ـ ْزنُ فيهـــا واألَســـى

وَلســــتُ أَدرِي واللبيــــبُ أَدْرَى

ألمْـــــــرِهنَّ بالســــــــكوُتِ سِــــــ ـرِّا

إالّ احلِـــذارَ مِـ ـنْ شَـــماتَةِ العِـــدى

فَإنَّهــــا َأوْجَــ ـعُ مِــ ـنْ حَــ ـزِّ املُــــدى

فصلٌ
وأقبـــــ ـلَ القـــــــومُ إىل ا ْلمُخَـــــ ـيَّمِ

والنـــــارُ يف اخلنـــــدقِ ذاتُ ضَـــ ـ َرمِ

فَصـــاحَ شِـــمْرٌ قَـــدْ َتعَجَّلْـــتُمْ بِهـــا

وَهـــــوَ بِهــــــا َأحَـــــقُّ لــــــو تَ َنبَّهــــــا
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نــــــادى احلســـــنيُ رافِعــــــا نِــــــداه

طبَهمْ وقــــــالَ مــــــا َمعْنــــــاه
خــــــا َ

يا أيهـا النـاسُ اسْـمَعوا ال َتعْجَلـوا

وَبعــــد ذاكَ مــــا تشــــاؤونَ ا ْفعَلُــــوا

أَال ا ْنسِـــبوني وانْظُرونِـــي مَـ ـنْ أَنـــا

وَراجِعــــــوا َأنْ ُفسَــــ ـكُمْ يف أَمْرِنــــــا

فَهــلْ لَكُــمْ َيصْــلُحُ هتْــكُ حُــرْمَيت

وَهـ ـلْ لَكُـ ـمْ قَتْلـــي وَقَتْـ ـلُ أُسْـ ـرَتي

أملْ َأكُـــــــــ ـنْ بَقِيِّـــــــــ ـةَ الـــــــــــنيبِّ

وابْــ ـنَ الوصــ ـيِّ املرتضــــى عَلِــ ـيِّ

محـــــزةُ عمـــــي أَسَــــدُ الــــرِّمحنِ

وَجعفـــــــرُ الطيـــــــارُ يف اجلِنـــــــانِ

أَمــــا سَـــ ِمعْتُمْ قــــولَ جَـــدِّي فينــــا

واسْــــ ـ َتعْلِموا ِإنْ رُمْــــ ـتُمُ اليقينــــــا

()2

لِ َتسْـ ـ َمعُوا مـــا سَـــمِعا مِـ ـنْ جَـــدِّيْ

أَمــــا بِهــــذا حــــاجزٌ عــــن قتلــــي

وَهتْــكِ عِرْضــي وانتهــابِ َرحْلــي

وهــــــل تشــــــكّونَ بِــــــ َأنَّ أُمِّــــــي

فاطمــــ ـةٌ بنــــ ـتُ الــــــنيب األُمِّــــ ـيْ

واهلل مـــا يف األرضِ غـــريي َأحَـ ـدُ

مَـــ ـنْ أُمُّـــــه بِنْـــ ـتُ نـــ ـيبٍّ يُوجَـــ ـدُ

أتطلبــــــــــ ُونَنِي مبــــــــــالٍ لَكُــــــــــمُ

أو بقِصــــــاصٍ أو قتيــــ ـلٍ مــــــنكُمُ

وَ َأنْـ ـتَ يـــا قـــيسُ ويـــا ابْـ ـنَ أبْجَـ ـرِ

حضَــــرِيْ
أَمَــــا كَ َتبْــــتُمْ تطلبــــونَ مَ ْ

فقـــــالَ قـــــيسُ الظـــــالِمُ اجلهـــــولُ

مل نَــــدْرِ يــــا حســــنيُ مــــا تقــــولُ

لكــن علــى حُكْ ـمِ بــين الع ـمِّ انْ ـ ِزلِ

تَجِـ ـدْ مِـ ـنَ اإلحســـانِ خَيْـ ـرَ مَنـ ـ ِزلِ

فقـــــالَ ال واهلل ال ُأعْطـــــي يَـــــدي

عبُــــــ ـدِ
أل ْ
ذُالً وال أُقِــــــ ـرُّ ِمثْــــــ ـلَ ا َ

َفصَـــــمَّمَ الْقَـــــ ْومُ علـــــى القِتـــــالِ

واقبلـــــــوا َزحْفـــــــاً إىل النِّـــــــزالِ

سَلوا ا ْبنَ عبدِ اهلل( )9وا ْبنَ سَـعْدِ

ع ْبدِ اهلل :جابر بِن عبد اهللِ األنْصاريِّ .±
( )9ابن َ
عدِيِّ .±
ل بْنُ سَ ْعدٍ السَا ِ
( )2ابن سَعْد :سَهْ ُ
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فقـــــال لِلعبـــــاسِ سِـــ ـرْ لِلْقَـــــ ْومِ

وَاصْــــ ِرفْهم بَيَــــاضَ هــــذا اليــــومِ

َلعَلَّنـــــــــــا لِ َربِنـــــــــــا ُنصَـــــــــ ـلِيْ

يف هــــ ـذِه الليلــــ ـةِ ذاتِ ال َفضْــــ ـلِ

عمَـــرُ
وَقَـــدْ تَوقَّـــفَ ابْـــنُ سَـــعْدٍ ُ

واخلـــــريُ مِـــــنْ أَمثالِـــــه ال يَظْهـــــرُ

لكــنَّ َبعْــضَ القـــومِ مـــن أتباعِـــه

أبْـــــدى لـــــه املـــــالمَ يف امتناعِـــــه

قــــــالَ لَــــ ـوَ انَّ غَيْــــ ـرَهمْ إلَيْنــــــا

جــــاؤوا ورَامُــــوا ذاكَ مــــا َأبَيْنــــا

كيف وَهمْ أَجَلُّ ساداتِ العَـرَبْ

وَهــــمْ سُـــــاللةُ الـــــنيب املُنْتَجَــــبْ

فقــــالَ ذلِــ ـكَ الظلــــومُ ا ُملعْتــــدي

ِإنِّــــــيَ قــــــد أَجَّلْــــــتُهمْ إىل غَــــــدِ

والســبطُ لــيالً قــد دَعــا أصــحابَه

ُموَجِّهــــــــ ـاً إلــــــــــيهمُ خِطابَــــــــــه

فقـــــالَ َبعْـــــدَ احلمـــــدِ والثنـــــاءِ

والشـــــــــكرِ للمـــــــــنعِمِ ذي اآلالءِ

إنِّــــــي ال َأعْلَـــــمُ فيمــــــا َأعْلَـــــمُ

أوْفـــى وال أصْـــلَحَ صَـــحْباً مـــنكُمُ

وَلسـتُ أَدري أَه ـلَ بيـتٍ َأ ْفضَــال

مِـ ـنْ أَهـ ـلِ بـــييت نَجْـ ـدَةً وَأوْصـــال

جــــــزاكُمُ اهلل مجيعــــــاً خَيْــــــرا

وَال رأيـــــتُمْ مـــــا حَيِيْـــــتُمْ ضَـــــيْرا

أال وإنِّـــــي قـــــد َأ ِذنْـــــتُ لَكُـــــمُ

فــــانطلِقوا ال عَهــــدَ لــــي علــــيكُمُ

والليــــلُ قـــــد أَجَــــنَّكُمْ وَأَقْـــ ـبَال

جمَـــــــــال
فاتَّخـــــــــذوه لِلنَّجـــــــــاةِ َ

والقـــومُ ال َي ْبغُـــونَ غـــريي أحَـــدا

فــــارحتِلوا لِ َتسْـــ َلمُوا مــــن الـــرَّدى

فابْتَـــــ ـدَأ العبِّـــــــاسُ يف مقالِـــــــه

وقـد جــرى الصَّـحْبُ علــى مِنْوالِــه

قــــالوا مجيعــــاً :وملــــاذا نَفْعــــلُ

نَظَــــــلُّ أَحيــــــاءً وَ َأنْــــــتَ تُقْتَــــــلُ

فــــــــال أرانــــــــا اهلل ذاكَ َأبَــــــــدا

وَليـــتَ َأنَّـــا لـــكَ قـــدْ صِـــرْنا فِـــدا
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قـــــالَ مُخاطِبـــــاً بـــــين عقيـــــلِ:

حسْــــ ـبُكُمُ ُمسْــــ ـلِمُ مِــــ ـنْ قتيــــ ـلِ
َ

وَعنـــــ ـدَ ذا تكلّمـــــــوا مجيعـــــــا

وَقَـ ـدْ َأبَـــوا عـ ـنْ عَـ ـزْمِهمْ رُجوعـــا

وَأقسَــــــــــموا أنْ ال يُفــــــــــارِقوه

ألنْفُسِ أنْ يَقُــــــــوه
يومَــــــ ـاً وبــــــــا َ

فــالعيشُ مــن بع ـدِ احلس ـنيِ يَقْ ـبُحُ

وبَعــــدَه احليـــــاةُ ليســـــت َتصْــــلُحُ

ثــم تالهــمْ ُمسْــلِمُ بْــنُ عوسَــجَةْ

قــــالَ مقــــاالً صــــادِقاً مــــا أبْهجَــــه

حنــــنُ نُخَلِّيــــكَ كـــــذا وَنســـــري

وَقَـــدْ أحـــاطَ فيـــكَ أهـــلُ الغـــدرِ

مـــــا العـــــذرُ عنـــــد اهلل يف أداءِ

حَقِّــــكَ وَهــــوَ َأوْجَــــبُ األشــــياءِ

ألحْفَظَـــــــنَّ غيبـــــــةَ الرســـــــولِ

بـــــــالنفسِ والكـــــــثريِ والقليـــــــلِ

لـــو مل يكــنْ معـــي ســـالحٌ أبـــدا

قَــ ـذَفتُهمْ بالصــــخرِ حتــــى يَنْفَــــدا

ســــبعنيَ مــــرَّةً لَــــوَ انِّــــيْ أُقْتَــــلُ

ُأحْــــ ـرَقُ ِمثْلَهــــــا بنــــــارٍ ُتشْــــ ـعَلُ

ثـــــــم أُذرِّى َبعْـــــ ـدُ يف اهلـــــــواءِ

مــا مِلْــتُ عــنْ َنصْــري وال والئــي

فكيــــفَ وهــــي قتلــــةٌ وبعــــدها

كرامـــــــــةٌ خالِقُهــــــــــا َأعَـــــــــدَّها

وَقــــــامَ بعــــــد مســــــلمٍ زُهَيْــــــرُ

َوكُلُّهــــــمْ ُيؤْمَــــــلُ فيــــــه اخلــــــريُ

قــــالَ :ودِدْتُ لــــو قُتِلــ ـتُ ألفــــاً

وَيــــــــدفعُ اهلل بــــــــذاكَ احلَتْفــــــــا

عنــ ـكَ وعَــ ـنْ فتيانِــ ـكَ األبــــرارِ

ذوي اإلبــــــا والعــــــزِّ والفَخَــــــارِ

تكلَّــ ـمَ البــــاقونَ مــ ـنْ أصــــحابِه

وَالكُـــ ـلُّ قـــ ـدْ أجـــــادَ يف جوابِـــــه

قـــالوا لـــهَ :أنْ ُفسُـــنا لـــكَ الفِـــدا

نقيـكَ بــاألرواحِ مِـنْ بــأسِ العِــدى

فـــــــإنْ قُتِلنـــــــا فَلَقَـــــــدْ َوفَّيْنـــــــا

وقـــ ـدْ َقضَـــ ـيْنا لَـــ ـكَ مـــــا عَلَيْنـــــا
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فيما جرى حملمد بن بشر احلضرمي 
حضْــــرِمي اخلبَــــرُ
وقَــــدْ أتَــــى لِلْ َ

البْنِــ ـهِ قــ ـدْ أَسَــ ـ ُروْا
َأنَّ األعــــادِي ِ

قـــــالَ قَـــ ـدِ احْ َتسَـــ ـبْتُه ونَفســـــي

عنـــــدَ إِهلِـــــيْ ِإذْ َأحُـــــلُّ رَ ْمسِـــــيْ

مـــا كنـــتُ أهـــوى بعـــده بقـــائي

وهـــــو أســـــريٌ يف يَـــــدِ األعـــــداءِ

دعــا لَــه سِــ ْبطُ اهلــدى بالرَّمحــةْ

ملـــــــا رأى أمْـــــ ـرَ ابنِـــــــه أَهمَّـــــــه

قـــالَ لــــه :مِـــنْ بــــيعيت يف حِـــلِّ

أنـــت َفسِـــرْ وال تُقِـــمْ مِـ ـنْ أَجلـــي

وَاطلــبْ جنــاةَ ابنِــكَ مِ ـنْ هالكِــه

واعمَـــلْ مبـــا يُجـــديكَ يف فِكاكِـــه

قـــــالَ الســـــباعُ أكَلَـــــتين حَيِّـــــا

إنْ رُمْـــتُ عنـــكَ َموْضِــــعاً َقصِــــيا

فــــانظرْ َرعَـــــاكَ اهلل مـــــا أوْفـــــاه

ومـــــــــا أَبـــــــ ـرَّه ومَـــــــــا أتقـــــــــاه

كنِ اإلميــــــــانُ
وهكــــــــذا فَلــــــــي ُ

واحلــــــبُ والوفـــــــاءُ والعرفـــــــانُ

لَـــ ـمْ يعتـــــذرْ َوعُـــ ـذْرُه مَقْبـــ ـ ُولُ

ومــــــــا ا ْنثَنــــــــى ورَزْؤه جليــــــ ـلُ

َمضَــى مضــاءَ الصــارم الصــقيلِ

يف طاعَــــــ ـةِ املهــــــــيمنِ اجلليــــــ ـلِ

عـــنْ ابنـــه وهـــو أســـريٌ َأعْرَضـــا

وفـ ـوَّضَ األمـ ـرَ إىل ملـ ـكِ الفَضـــا

لَــ ـمْ يفــــتتْ قــ ـطُ بتلــــك املِحْنَــ ـةْ

والوِلــــد لــــألَبِ العَطــــ ُوفِ فِتْنَــــة

حــــقٌ بــــأنْ نرْثــــي ِملثْــــل حالــــه

َوحَـــــق أنْ نَبكـــــي علـــــى أمثالِـــــه
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فصلٌ

يف بعض ما جرى ليلة عاشوراء
والســبطُ والصَـحْبُ أُولــو الوفــاءِ

بــــــاتُوا بِتلــــ ـكَ الليلــــ ـةِ اللَّــــــيالءِ

دوِيُّ النَّحْــــــلِ
هلــــــمْ َدوِي كَــــــ َ

مِــــــــنْ ذاكــــــــرٍ هلل َأوْ ُمصَــــــــلِّي

عبْـــ ـدٍ خاشـــ ـعٍ مُـــ ـوَدِّعِ
صـــــالةَ َ

ع ْوهُ باخلضُــــــوعِ والتضــــ ـرُّعِ
دُ
يَــــ ـ ْ

أحْيَـــوا مجيـــعَ الليـــلِ بالعبـــادَة

فَـــــــأَدْ َركُوا ســـــــعادةَ الشـــــــهادة

صبَحوا ِمثْلَ الليـوُثِ الضـارِية
وأَ ْ

خصُـوا النفـوسَ وَهْـيَ غاليـة
قد أَ ْر َ

لَــ ـذَّ لَهــ ـمْ طعــ ـمُ املنايــــا َوحَــــال

يف طاعــ ـةِ الــــرمحنِ جَــ ـلَّ َوعَــــال

طــــــابَ ورَاقَ لَهــــــمُ املمــــــاتُ

واملــــوتُ يف نصــ ـرِ اهلــــدى حيــــاةُ

فاســـتقبلوا املـــوتَ هتـــأشٍ ثابِــتِ

وعَـــــ ْزمِ شـــــهمٍ للحيـــــاةِ ماقِـــــتِ

فصلٌ

يف كالا لبُرير 
قــــالَ بُرَيْــــرٌ البْــــنِ عبــــدِ َربِّـــــه

ملَّـــــــــــا رأى تأنِ ْيبَـــــــــــه ِبعَ ْتبِـــــــــــه

قـــدْ علـــمَ القـــومُ مجيعـــاً أنِّـــين

مـــا مِلْـــتُ للباطـــلِ طُـــولَ زَمـــين

وإمنـــــــا أفعـــــ ـلُ ذا استبشـــــــارا

مبــــــا إليــــــه أمرُنــــــا قـــــدْ صــــــارا

مـــا هـــو إالّ أنْ خنُـــوضَ احلربـــا

بالسُّـــمرِ طعنـــاً والســـيوفِ ضـــرْبا

وبعــــــدها ال َنصَــــ ـبٌ وال عَنَــــــا

نُعـــــانقُ احلُـــ ـوْرَ وَحنظـــــى بـــــاملُنى
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فصلٌ

يف تعبئة اجليوش يوا عاشوراء
وأصـــبحَ الســـبطُ فـــأعطى الرايــة

إىل أخيـــــــــه قمـــــــــرِ اهلدايـــــــــة

إىل احملــــامي الناصــــرِ املُواســــي

الصــــــــابرِ اجملاهــــــــدِ العبِّــــــــاسِ

ل
حبُه مـــنْ فـــارِسٍ وَراجِـــ ِ
وَصَـــ ْ

ســــبعونَ واثنــــانِ بنقــــلِ الناقــــلْ

صَــ ـفَّهمُ للحــ ـرْبِ خَيْــ ـرَ صَــ ـفِّ

وكـــــــلُّ فـــــــردٍ مـــــــنهمُ بـــــــألفِ

َوحَــــلَّ يف امليمنــــةِ ابْــــنُ القــــنيِ

ويف اليســـــــارِ ناصِـــــ ـرُ احلســـــ ـنيِ

البطــلُ النَّــدْبُ حبيــبُ األَسَــدِيْ

ذو العلـــ ـمِ والعِرفـــــانِ والتهجُّـــ ـدِ

واســتقبلوا القــومَ بوجــه واحــدِ

واحرتســوا مــن هجَمــاتِ الكائــدِ

دوُّ بــــــــاجلنودِ
وأقبــــــــلَ العــــــــ ُ

وجـــــــــاءَ بالعُـــــــ ـدَّةِ والعديـــــــــدِ

أعطــــى دُريــــداً رايــــة الضِّــــاللِ

َتبَّــــتْ يَــــدُ العبــــدِ وَمَــــنْ يُــــوالي

عمْراً( )9على َمنْ يف الـيمنيِ أَمَّـ َرهْ
َ

والشــــمرُ قــــدْ أحَلَّــــه يف املَيْســــرةْ

وعـــروةَ البــــاغي علــــى اخلَيِّالـــةْ

وَشِــ ـبْثاً الطــــاغي علــــى الرَّجِّالَــ ـةْ

َوكُلُّهُــمْ علــى الضــاللِ صَــمَّموا

عمُوا على اهلدى وأُبكِمـوا
صُمُّوا َ

را ُموْا عظـيمَ اخلـزيِ يف الـدارَينِ

دمِ احلُســـــــــنيِ
فـــــــــأدركوه بِـــــــــ َ

فيــــا هلــــا صــــفقَةَ غُـــ ْبنٍ فــــاجرةْ

خسِــرُوا الــدنيا بهــا واآلخِــ َرةْ
قَــدْ َ

نـــالوا بهـــا مـــن ربِّهـــم مـــا نـــالوا

خِــــ ـزْيٌ عَــــــذابٌ لعنــــ ـةٌ نَكــــــالُ

والســــــبطُ ملــــــا أق َبلــــــوا إليــــــه

دعـــــــا اإللـــــــه رافعـــــــاً يَدَيْـــــــهِ

( )9يعين عمرو بن احلجاج الزَّبيدي لعنه اهلل.
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فـــــــادْعُ بـــــــهِ للْفَـــــــوْزِ بـــــــاملُرادِ

مبـــــا رَواه الشـــــيخُ يف اإلرشـــــادِ

فائدة

تتعلق بهذا الدعاء
لقـــد رَوى هـــذا الـــدُّعا الثِّقـــاتُ

والفَقَـــــــراتُ منـــــــه شـــــــاهداتُ

فصــــاحةُ املَــــ ْتنِ دليــــلٌ ُمعْ َتمَــــدْ

وَرُمبـــا أَغْنَتْـــكَ عـــن أمْـــرِ السَّـــنَدْ

خبْــــــرة
وَمــــــن لــــــه معرفــــــةٌ َو ِ

يعلــمُ مِــنْ ذا البحــرِ تلــكَ ال َقطْــرَة

فَــــ ـادْعُ بــــــه مُحاذِيــــ ـاً لِرَأســــ ـه

يف حــــــــائرِ ُمشَــــــــ َّرفٍ بِرَ ْمسِــــــــه

ففيـــــه ســـــر الســـــتجابةِ الــــدُعا

ط ْعتَ عنــه مَ ْنزَعــا
فــال تَ ـ ِرمْ مــا اسْ ـ َ

وَقــــد مسعـــتُ ذاك ِممَّـــنْ أَثِـــقُ

بـــــــه وَمَـــــــنْ بقولِـــــــه أُصَـــــــدِّقُ

فصلٌ

يف وعظ أهل الكوفة وإمتاا احلجة عليهم
مضــــــى بُرَيْـــــرٌ سَـــــيِّدُ القُـــــرِّاءِ

لِـــ ـ َوعْظِ أهـــ ـلِ البغـــ ـيِ والعـــــداءِ

أَسْـ ـ َمعَهمْ وعظـ ـاً فلـــم يســـتمِعوا

ذكْرى فَلَـــمْ يَنْتَ ِفعُـــوا
وأحســـنَ الـــ ِّ

ثــم مضــى إلــيهم ســبطُ اهلــدى

ألن يكــــــونَ هاديــــــاً ومرشـــــــدا

فاسْتَ ْنصَـ ـتَ القـــومَ لـــه فَ َأ ْنصَـــتوا

وقــــد َوعَــــوا كالمَــــه ِإذْ سَــــكَتُوا

لكــــنَّ عــــني رُشْــــدِهمْ عميــــاءُ

قلـــــوبُهمْ مـــــوتى وَهـــــمْ أحيـــــاءُ

بــــــالغَ يف املقــــــالِ والنصــــــيحة

وجــــــاءَهمْ بــــــاحلُجَجِ الصــــــرحية
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لومــــاً وإرشــــاداً وتَــــذكرياً مبــــا

علـــيهمُ مـــن واجـــبٍ قَـــدْ حُتِمـــا

وكـــــانَ ممـــــا قـــــالَ يف خِطابِـــــه

ويف مَالمِــــــــــــــه ويف عتابِــــــــــــــه

إنَّكُــــــــــمُ سَــــــــــلَلْتُمُ علينــــــــــا

سَــــــــيْفاً لنــــــــا وَأَمْــــــــرُه إلينــــــــا

ألوليـــــــائِكُمْ غـــــــدوتُمْ حَرْبـــــــا

دوْتُمْ لعِــــــداكم ألْبــــــا
كمــــــا غــــ ـ َ

مـــن غـــريِ عـــدل فـــيكم أفشَـــوه

دوْه
وَال رجـــــــــاءٍ فـــــــــيهمُ أبـــــــــ َ

وَقـــــدْ َأبَـــــتْ نفوسُـــــنا األبِيَّـــــة

ذلَ علــــــى املنيِّــــ ـة
أن نُــــ ـؤْثِرَ الــــ ـ ُ

أو نَرْتَضـــــ ـيْ بِطاعَـــــ ـةِ اللئـــــــا ِم

يومـــ ـاً علـــــى مَصـــــارعِ الكـــــرامِ

أَالّ و ِإنِّــــــي زاحــــ ـفٌ بأُســــــرتي

َو ِإنْ هُـــــم قلُّـــــوا وقلَّـــــت عُــــدِّتي

ال تلبثُــــونَ َبعْــــدَها وال ضُــــحى

دوْرَ بكـــمُ َدوْرَ الرَّحــــى
حتــــى تَـــ ُ

ج ِمعُوا أَمْـــــــ َركُمُ إلـــــــيكُمُ
فَـــــــأَ ْ

غمَّـــــــةً علــــــــيكُمُ
وال يكُـــــــنْ ذا ُ

إنِّــــي توكلــ ـتُ علــــى الــ ـ َّرحْمنِ

إلعْــــــالنِ
طنِ السِـــــرِّ ويف ا ِ
يف بـــــا ِ

فصلٌ

يف ابتداء احلرب
وابتــــدأتْ بــــاحلربِ آلُ حــــرْبِ

َبغْيــــ ـاً وكُفْــــــراً مــــــنهمُ بــــــالرَّبِّ

تقــدم الــرجسُ اب ـنُ سَ ـعْدٍ فرمَــى

حلسَــــ ْينِ سَــــهمَه املصــــمَّما
حنــــوَ اْ ُ

دوْا عنــد األمــريِ َأنَّنِــيْ
قــال اشْــهَ ُ

طنِ
أوِّلُ مَــــنْ رَمـــــى بِهـــــذا املـــ ـوْ ِ

دهِ السِّـــــهامُ
وأقبلَــــتْ مِــــنْ َبعْــــ ِ

كَـــــال َقطْرِ إذْ جـــــادَ بـــــه الغَمـــــامُ

فقـــال للصَّـ ـحْبِ حسُـ ـنيٌ قومُـــوا

للمــــوْتِ فهــــو اَلكــــا ِئنُ احملتـــــومُ
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لقــ ـدْ دعَــــوكُمْ للنِّــــزالِ فــــانزلوا

وَهـــــذه الســـــهامُ مـــــنهمْ رُسُـــــلُ

فَـــــاقْتَتَ ُلوْا مِـــ ـنَ النهـــــارِ ســـــاعة

قضــى مِ ـنَ اَلصَّــحْبِ بهــا جَماعــة

الركَبْ
منْ بعدما جَثوا لَهم على ُّ

وَأوْرَدوهـــ ـمُ الـــــدمارَ وال َعطَـــ ـبْ

وَالســبطُ ملّــا قامــت احلــربُ علــى

ســـاقٍ وجَـــلَّ أمرُهـــا واســـتفحال

خُيِّـــــرَ مــــــا بَـــــ ْينَ لِقــــــاءِ َربِّـــــهِ

وَنصْــــرِه علــــى العِــــدا يف حَ ْربِــــه

فَاخْتَــــارَ مِــــنْ ذلــــك أنْ يلقــــاهُ

خضَّــــــ َبتْ شَــــــيْب َتهُ دِمــــــاهُ
قــــــدْ َ

وَقَـدْ دَعــا هَـلْ مِـنْ مُغيـثٍ ناصـرِ

دوِّ الغـــــادرِ
ينصُـــ ـرُنا علـــــى ا ْلعَـــ ـ ُ

هَـ ـلْ ذائِـ ـدٌ عَـ ـنْ حُـ ـ َرمِ الرِّســـالَةْ

دفَعُ أهــــلَ البغــــيِ والضَّــــاللَةْ
يَــــ ْ

فصلٌ

يف سعادة احلُر 
وَأقبــــلَ احلُــــرُّ إىل ابْــــنِ سَــــعْدِ

لعلـــــــه ُيسِـــــــرُّ مـــــــا ال ُيبْـــــــدي

قــالَ لــه مــا أن ـتَ قُ ـلْ لــي فاع ـلُ

البْـــنِ فــــاطمٍ مُقاتِـــلُ
هــــل أنـــتَ ِ

قــال :نَع ـمْ حرب ـاً ُتسِــيلُ األنْفُ ـسْ

وُ َتسْــــ ُقطُ األيــــدي بــــه واألرؤُسْ

وَمُـــــ ـذْ رآه عازمـــــ ـاً مصـــــــمِّما

حماربـــــاً حُجَّـــــةَ جبَّـــــارِ الســــــما

مضــى وقــد عــراه ِمثْــلُ اإلفْكَــلِ

وصـــارَ عـــنْ أصـــحابِه يف َمعْـــ ِزلِ

فارْتابَ بعـضُ( )9صـحبِه يف أمـرِه

وَمــــا درى مبــــا جــــرى يف فِكْــــرِه

فقــال مــا هــذا الّــذي منــك بَــدا

وَملْ أجِــ ـدْ أشْــ ـجَعَ منــ ـكَ أحَــــدا

( )9هو املهاجر بن أوس.
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فقــــــال إنــــــي اليــــــومَ باخلِيــــــا ِر

مــــــا بــــــنيَ جَنَّــــــةٍ وبــــــنيَ نــــــارِ

ن
ولســـتُ أختــــارُ علــــى الْجِنــــا ِ

شــــــيئاً وإنْ أُحرِقــــــتُ بــــــالنِّيْرانِ

ثــمِّ مضــى حنــوَ احلســنيِ قاصــدا

ُمسْـــــــتغفراً ُم ْعرتِفـــــــاً مُجاهـــــــدا

جعْجَعــا
قــالَ لــه أنــا الّــذي قــد َ

بكُــمْ وقــدْ صَــدَّكَ عــنْ أنْ تَرْجِعــا

قـــد ِإبْـ ـتُ للحـ ـقِّ ونِعـ ـمَ األوبَـ ـة

وَ ُتبْــتُ مــنْ ذنــيب فهــلْ مــن توبــة

قــــــالَ لــــــه َنعَــــــمْ يتُــــــوبُ اهلل

عليــــــــك فــــــــان ِزلْ أيِّهــــــــا األوِّاه

فقـــــالَ إنـــــي فـــــارِسٌ مُقـــــاتال

أكـــونُ خـــرياً لـــك مـــين راجِــــال

أشُـــ ـدُّ فـــــيهم كـــــأبي الشـــــب ُولِ

وآخــــــــرُ األمــــــــرِ إىل النــــــــزولِ

واســـــتَ ْأ َذنَ اإلمـــــامَ يف القتـــــالِ

()9

وصـــالَ فـــيهم صـــولة الرِئْبـــالِ

ن
أردى حبــــدِّ الســــيفِ والسِــــنا ِ

مجعـ ـاً مـــن األبطـــالِ والشُّـ ـجْعانِ

ثــــــم مضــــــى لربِّــــــه شــــــهيدا

عــــاشَ ســــعيداً وَمضَــــى محيــــدا

حلسَـــــ ْينِ
وَشِـــــيْلَ حممـــــوالً إىل ا ُ

ُمعَفَّـــــــ ـرَ اجلـــــــــبنيِ والَخـــــــ ـدَّينِْ

فصـــــارَ ميســـ ـحُ الـــــرتابَ عَنْـــــه

عطْــــفٌ مِنْــــه
عــــن وجهــــه وَذاك َ

وَهـــوَ يقـــولُ َأنْـــتُ حُـــر ِمثْلَمـــا

أُمُّــ ـكَ قــــد مسَّتْــ ـكَ فيمــــا قَــ ـدُما

ألخْـرى
و َأ ْنتَ يف الـدُّنيا كـذا يف ا ُ

حُــــر فَفُــــزْ فَقَــــدْ غَنِمــــتَ أجَــــرْا

( )9الرئبال :األسد.
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فصلٌ

يف شهادة بُريْر 
وأقبـــل النـ ـدْبُ اهلُمـ ـامُ الزاهـ ـدُ

بُرَيــــــ ـرٌ البَــــــــرُّ التقــــــــيُّ العابــــــــدُ

وَهـــــوَ وَمـــــنْ بـــــارَزَه تبَــــــاهال

َأنْ يَجعَـــــ ـلَ اهلل املُحِـــــ ـقَّ القـــــــاتِال

فَمكَّـــــــنَ اهلل بُرَيـــــــراً التِّقـــــــيْ

ِمنْ قَتْلِ ذاك الفاسقِ الرجْسِ الشِـقيْ

وَمل يَــــ َزلْ مُقــــا ِتالً حتــــى قُتِــــلْ

ُبشْـــراه بالرِّضْـــوانِ يف خَـــريِ السُّـــبُلْ

فصلٌ

ب الكليب 
يف شهادة وَهب بن حُبا ٍ
وَصالَ وَهبُ بْـنُ حُبـابِ الكلـيب

صـــــولةَ ضَـــ ـرْغامٍ ه َزبْـــ ـرٍ نَـــ ـدْبِ

حسَـــ ـنَ يف اجلِـــــدالِ واجلِـــــالدِ
َأ ْ

بــــــــالَغَ يف الــــــــدِّفاعِ واجلِهــــــــادِ

قـــــال ألُمِّـــــه :أَهـــــلْ رَضِـــــ ْيتِ

وهـــل مـــن األعـــداءِ قـــد شُـــفِ ْيتِ

قالَـــتْ لَــــه :مل أَرْضَ عنـــكَ إالّ

بــــاملوتِ يف َنصْــــرِ احلســ ـنيِ قَــــتْال

طعَـــــتْ يَــــــداه
قاتَـــــلَ حتــــــى ُق ِ

وقـــد جَـــرَتْ علـــى الثـــرى دِمـــاه

عمُـــــــوْدا
تناوَلَـــــــتْ زوجتُـــــــه َ

قالـــــت لـــــه هيهـــــاتَ أنْ أعـــــودا

قاتِــ ـلْ فِــــداءٌ لــ ـكَ أُمِّــــي وأبــــي

دونَ الكـــــرامِ الطيِّـــــبنيَ النُّجُـــ ـبِ

قالَ هلا خامِسُ أصـحابِ الكِسـا

يرمحُـــكِ اهلل ارجِعـــي إىل النِّســـا

حسَــــــ ـنِ اجلــــــــزاءِ
جُــــــ ـزِيتُمُ ب َأ ْ

مِـ ـنْ أَهـ ـلِ بيـ ـتٍ صـــادقي الـ ـوِالءِ

وَمل يَـــ َزلْ وَهـــبٌ يُــــديمُ حَ ْربَــــه

حبَـــه
حتـــى قضـــى فَدَتْـــه نفســـي نَ ْ
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حسَـــــنِ احلَبـــــا
فـــــازَ مِـــــنَ اهلل ب َأ ْ

قضـــى شـــهيداً صـــابِراً مُحْ َتسِـــبا

فصلٌ

يف شهادة مسلم بن عوسجة 
عوْسَ ـجَة
نفســي فِــداءُ مســلمِ بْ ـنِ َ

جةْ
ما ارْتاعَ مِن َه ْولِ اخلُطوبِ ا ُمل ْزعِ َ

ح
بـــــــالَغَ يف القِتـــــــالِ والكفـــــــا ِ

وجــــادَ بــــالنفسِ علــــى الصِّــــفاحِ

هــ ـوَى إىل األرضِ وفيــــه رَمَــ ـقُ

حبيـــــثُ ال يكـــــادُ ضَـــــعْفاً يَ ْنطِـــــقُ

قــال لـــه السِّـــبطُ مقـــاالً مُرْتَضـــى

()9

حبِيْـ ـبٌ منـــه حَيْـ ـثُ َيسْـ ـمَعُ
دَنـــا َ

قــــال عَلَــــيَّ عَــــزَّ مِنْــــكَ ا َملصْــــرَعُ

لــو ملْ َأكُــنْ أعلــمُ أنِّــي يف األَثَــرْ

خطَــرْ
ح َببْــتُ توصـــيين بكــلِّ ذي َ
َأ ْ

قــــال بِــــذا أُوصــــيكَ َأنْ ُتعِيْنَــــه

قــــــاتِلْهمُ حتــــــى َتمُــــ ـوْتَ ُد ْونَــــ ـهُ

حسَــــينا
قــــال بنفســــي أفتــــدِي ُ

و ُأ ْن ِعمَنَّــــــــــكَ الغَــــــــــداةَ عَيْنــــــــــا

َو َبعْـــدَ أن أَوصــــى مبــــا اقْتَضــــاه

إميانُـــــــــــــــــــه والؤُه وَفـــــــــــــــــــاهُ

مَضـــــى ل َربِّــــهِ شـــــهيداً صـــــابِرا

وللحســـــنيِ بْـــــنِ عَلِـــــيٍّ ناصِــــــرا

حمُ ـكَ اهلل [فَمِ ننْهم مننض قَ َ ن ]
يَر َ

( )9إشارَة إىل قوله يف سورة األحزاب[ ،23 :مِضَ الْمؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهم
مض قَ َ نَحْبَه وَمِنْهم مض يَنتَظِر وَمَا بَدلُوا تَبْدِيالً].
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فصلٌ

يف شهادة عَمْرو بن قُرْظة
عمْ ـرُو
واسْــتأ َذنَ النَّ ـدْبُ اهلمــامُ َ

هل َزبْـــ ـرُ
وصَـــــالَ وَهـــ ـوَ األَسَـــ ـدُ ا ِ

جمْعــــ ـاً مــــــنهمُ كَــــــثرياً
أبَــــــادَ َ

وشَـــــبَّها علــــــى العِــــــدا سَــــــعريا

القـــى شِـــفارَ البِـــ ْيضِ والرِّمـــاحِ

حتـــــى لقَـــــدْ أُثْخِـــــنَ بـــــالْجِراحِ

فقـــــالَ للحُســــنيِ هــــلْ َوفَّيــــتُ

ومــــا عَلَــــيَّ لَــــكَ هــــلْ َقضَــــيتُ

قــــالَ لــــه َنعَــــمْ فَكُــــنْ أَمــــامي

يف اخلُلْ ـدِ واقْــرا املصــطفى سَــالمي

َأعْ ِلمْـــه أَنـــي قـــادمٌ علـــى األَثَـــرْ

مـــا لِـــيَ يف الـــدنيا مَقـــامٌ َأوْ مَقَـــرْ

فصلٌ

يف شهادة َجوْن
إنْســـانُ عَـ ـنيِ ا ْلمَكْرُمـــاتِ جَـــونُ

وهــوَ علــى املَعــرُوفِ ِنعْــمَ العَــونُ

خـــــالٌ خبَــــدِ اجملــــدِ مـــــا َأبْهـــــاه

طــــابَ فَمــــا ا ِملسْــــكُ ومــــا رَيِّــــاه

مَـــوىل التَقـ ـيِّ جُنْـــدبِ الغِفـــاري

ألحْــــــرارِ
عبَــــــدٌ فِــــــداه أَكثَــــــرُ ا َ

حلسَــــنيُ ملّــــا وافــــى
قــــالَ لَــــه ا ُ

إنِّــــــ ـكَ يف إذنٍ َفسِــــــ ـرْ مُعــــــــافىْ

ال َتبْتَـــ ـلِ مِـــ ـنْ أَجْلِنـــــا بداهيـــ ـة

فإمنــــــــــــا َت ِبعْتَنــــــــــــا للعافيـــــــــــة

فقــــــالَ ال واهلل َلسْــــ ـتُ أبــــ ـرَحُ

وال إىل الفِــــــراقِ يومــــ ـاً أَجْــــ ـنَحُ

حتـــى دَمـــي يُخْلَـ ـطُ يف دِمـــائِكُمْ

و َأبْتَلــــــي يف الــــ ـدَهرِ بــــــابتالئِكُمْ

أَيف الرِّخـــــــاءِ والنَعـــــــيمِ أَ ْتبَــــــعُ

ويف الــــــبَال َأخْــــــذِلُكُمْ وأَ ْقطَــــــعُ
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حسَـــــبِيْ لَئــــــيمُ
رِيْحِـــــيَ نَـــــ ْتنٌ َ

واللّــــــونُ مِــــــين أَســــــودٌ بَهــــــيمُ

فـــ ـإِن تَ َفضَّـــ ـ ْلتَ عَلَـــ ـيَّ َيطِـــ ـبِ

حسَـــيب
رِحيـــي ويَعلُـــو يف البَرايـــا َ

يَبـــ َيضُّ مــــين الوَجــــه اذْ َتسْـــوَدُّ

وُجُــــ ْوهُ قَـــ ـ ْومٍ كَفَـــــروا وارْتَـــــدُّوا

فصلٌ

يف شهادة حنظلة الشامي
حلسَــنيِ حَنْظَلــة
وَقــدْ أَتــى نَحــوَ ا ُ

يَقيــــه مِـــنْ نَخْـــزِ السِّــــهامِ املُقبِلَـــة

ومِـــنْ سِـــيُوفِ القَـــومِ والرِمـــاحِ

بِنَحــــــ ـرِه َووَجْهــــــــه الوَضِّــــــــاحِ

فقــــــــالَ للسِّــــــ ـ ْبطِ أال نَــــــ ـرُوحُ

لربِّنــــــــــا اليــــــــــومَ وَنسْــــــــ ـتَريحُ

قَــــــال لَــــــه رُحْ لِنَعــــــيمٍ َيبْقَــــــى

ومَنـــــ ِزلٍ مَـــــنْ حَلَّـــــهُ ال َيشْـــــقى

فحــــارَبَ القَــــومَ بعَـــ ْزمٍ ومَضــــا

وجَــــدَّ يف قِتــــالِهمْ حتــــى َقضَــــى

فصلٌ

يف شهادة سعيد بن عبد اهلل احلنفي 
()9

ملوقِـــفٍ أَعظِـــمْ بــــه مِـــنْ مَوقِـــفِ

أَمـــــامَ سِـــــبطِ املصـــــطفى يَقيـــــه

مِــــنْ أسْـــــهمِ األعـــــداءِ إذْ تأتيـــــه

وكــانَ قــدْ صــلَّى صَـــالةَ الظُّهْــرِ

بِهِـــمْ صَـــالةَ اخلَـــوفِ ذاتَ َقصْـــرِ

مـــــا زالَ عَـــ ـنْ مَوقِفِـــــه سَـــــعيدُ

ثـــــ ـمَّ هـــــــوى بِنَفسِـــــــه يَجُـــــ ـوْدُ

دمَ الليـ ـثُ ســـعيدُ احلَنَفـــي
تَقَـ ـ َّ

( )9نسبة إىل بين حنيفة بن لُجَيم ،وهم بطن من ربيعة ،وأكثر أهل اليمامة منهم.
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خصَّـــــهُمْ بـــــالْ َّل ْعنِ
وقـــــال ربِّ ُ

و َأبْلِــــغِ اهلـــــاديْ السَّـــــالم مِنِّـــ ـيْ

بَلِّغْـــــهُ مـــــا القَيْـــــتُ مِـــــنْ آالمِ

يف َنصْـــــــــرِ ذُرِّيتـــــــــه الكِـــــــــرامِ

حبَ ـهُ
ث ـمِّ قَضــى النَّ ـدْبُ الســعيدُ نَ ْ

أَرْضَــــــى َنبِيَّــــ ـهُ وَأَرْضَــــــى َربَّــــ ـهُ

فصلٌ

يف شهادة ُس َويْد بن عَمْرو 
عمْــــرِو
ثُــــمَّ بَــــدا سُــــوَيْدٌ بْــــنُ َ

أشـــــجعُ مـــــن ذي ُلبْـــــدةٍ ه َزبْـــــرِ

قـــــاتَلَهمْ قِتـــــالَ ليـــــثٍ باسِـــــلِ

خطْــــبٍ هائِــــلِ
ومل ي ُرعْــــه كــــلَّ َ

حتى هَـوى لـألرضِ بـنيَ القتلـى

فـــــــارقَ مِنـــــــه قُـــــــوَّةً َوحَـــــــوْال

ومل يــــزل مُلْقَـــىً إىل أن سَـــمِعا

حلسَـــــــنيَ صُـــــــرِعا
أنَّ إمامَــــــــه ا ُ

أبـــدى هلـــم مـــن خُفِّـــه سِـــكِّينا

واخْتــــــارَ عَــــ ـنْ حَياتِــــــه املَنونــــــا

قاتَلــــــــهمْ بِهــــــــا إىل أن قُـــــــتِال

وفـــازَ بالرُضـــوانِ مِـ ـنْ رَبِّ العُـــال

فصلٌ

يف شهادة حبيب بن مُظْهر

()1

كَــ ـمْ للحَبيــ ـبِ موقــ ـفٌ حَبيــ ـبُ

هلل َنشْــــــــــرُ ِذكْــــــــــرِه َيطِيــــــــــبُ

قَـــدْ َنصَـــرَ السِـــ ْبطَ لِســـاناً وَيـــدا

ُمسْــ ـ َتعْذِباً مُــ ـرَّ احلُتُــ ـ ْوفِ مَــــوْرِدا

( )9هكذا ورد اسم أبيه (مُظهِر) يف القسم الثاني من اإلصابة  ،373/9وبذلك ضبطه احلافظ
الذهيب يف تبصري املنتبه  ،9216/9فما شاع على األلسن من أن امسه مظاهر غلط قطعاً .وإنْ
ذَكَ َرهُ العالّمةُ يف رجالهِ على الْوَجْهَيْنِ.

الشيخ هادي كاشف الغطاء 

01

كـــــان خَـــــبرياً مبَصـــــريِ األَمْـــــرِ

ومــــا عَلَيــــه مِــ ـنْ قَضــــاءٍ يَجْــــري

وبينَـــــه وبَـــ ـنيَ مِيْـــ ـثَمٍ( )9جَـــــرىْ

مـــــا مبَزيــــدِ علمِـــــه قــــدْ أشْــــعَرا

ِممَّــــنْ عَليــــه عَرَضُــــوا األَمانــــا

جمْعــــــاً فَــــــأَبى إميانــــــا
واملــــــالَ َ

وقاتَـــ ـلَ القَـــــومَ قِتـــــاالً بـــــاهرا

وقاتــــ ـلَ اجلِيــــــوشَ والعَســــــاكِرا

ُمسْـــــتَق ِبالً رِمــــــاحَهمْ ِبصَـــــدْرِه

وبِ ْيضَــــــــهمْ ِبوَجْهــــــــه ونَحْــــــ ـرِه

عِنــدَ الرَّســـولِ قـــالَ َلسْـــنا ُنعْــذَرُ

إن قُتِـــــل السِـــــبطُ ونَحـــ ـنُ ننَظـــ ـرُ

أنعَــــ ـمَ عــــ ـنيَ ُمسْــــ ـلِمٍ بفِعلِــــــه

وجــــادَ يف نَصــــرِ اهلــــدى بقَتلِــــه

وكــــانَ مَســــروراً بــــه ُمسْتَبشِــــرا

ُمسْـــــتَيْقِناً خـــــريَ جَــــــزاءٍ ُذخْــــــرا

حلسَـــــنيَ قتلُـــــه وهـــــدَّه
ســـــاءَ ا ُ

إذْ كـــــانَ خــــريَ صـــــاحِبٍ أعَــــدَّه

مُــــذْ قتَلُــــوه قـــــالَ عِنــــدَ ربَّـــــي

َأحْ َتسِـــبُ اليــــومَ حُمـــاةَ صَـــحْيب

حلصَــــ ْينُ والتميمــــي
واشْــــتَرَكَ ا ُ

يف دَمِـــــــــه املطهـــــــــرِ الكَـــــــــريمِ

عَلَّــــ ـقَ مِنــــــه رأْسَــــــه املُطهــــــرا

وجــــالَ يف النــــاسِ بــــه مُفتَخِــــرا

وبَعــــــــدَه عَلَّقَـــــــــه التَميمـــــــــي

بُشـــــــراه يف أُخـــــــراه بـــــــاجلحيمِ

فصلٌ

يف شهادة زهري 
دنْك اهلل يـــــــا زهـــــــريُ
ال ُي ْبعِـــــــ َ

يـــا خَـ ـريَ مَـ ـنْ يُرجـــى لَدْيـــه اخلَـ ـريُ

جزِيـتَ خَـريَ اخلَـريِ يــا ابْـنَ القَـنيِ
ُ

حسَـــنيِ
يـــا ذائـــداً بالسَـــيفِ عَـــنْ ُ

( )9مِيْثَمٌ :بكسر امليم وسكون الياء وفتح الثاء املثلثة وفتح امليم من الغلط الشائع.

املقبولة احلسينية

11

أجابَــــــه ملــــــا دَعــــــاه مُســــــرِعاْ

مسْـــ ـتَحْلياً مُـــ ـرَّ املَنـــــونِ َمشْـــ ـرَعاْ

حبَه
وطَلّـــقَ األَهـــلَ وَعـــافَ صَـــ ْ

أرضـــــى إمامـــــه وأَرْضَـــــى ربَّـــــه

حَـــــدَّثَهمْ مــــــا قالَــــــه سَــــــلمانُ

وَهـــوَ الــــذي َقضَّــــى بــــه اإلميــــانُ

حلسَـــنيِ ناصِـــراْ
وملْ يَـــزلْ مـــعَ ا ُ

قَـــــوالً و ِفعْـــــالً باطِنـــــاً وظـــــاهراْ

يَجِـــــ ـدُ يف الـــــــدفاعِ والقتـــــــالِ

وحَـــربِ أَهـــلِ البَغـــي والضَـــاللِ

أبَــــــادَ مِــــــنهمْ عَــــــدَداً كــــــثرياْ

أَصْـــــالهمُ مِـــــنْ سَـــــيفه سَـــــعرياْ

واشْــــتَركَ الشَـــــعيبُّ والتَميمــــيْ

يف قتـــ ـلِ هـــــذا البطـــ ـلِ الكَـــــريمِ

َأنْزلَـــــه الــــرَِّمحنُ خَــــريَ مَ ْنزِلَــــةْ

وَجَـــدَّدَ اللَعـــنَ علــــى مَـــنْ قتَلَــــه

فصلٌ

يف شهادة باقي األنصار ورثائهم
وســـــــارَعَ البـــــــاقونَ للشَـــــــهادة

ونَيـــ ـلِ َأعْلـــــى رُتَـــ ـبِ السَـــــعادة

حمُوا
ساروا إىل وِردِ الرَدى وازْ َد َ

وأَيْقَنـــــــوا ِبمَـــــــوْتِهمْ وأَقْـــــــدَمُوا

خصُـــوا النُفُـــوسَ واألَرْواحـــا
وأَ ْر َ

وصــــافَحُوا الصِّــــفاحَ والرِماحــــا

واَسْتَ ْنشَـــقُوا النَقْـــعَ املُثــــارَ عَ ْنبَــــرا

واَسْـــ َتبْدَلُوا عـــنِ الثَــــراءِ بــــالثَرى

تَــــــد َّرعُوا بالصَــــ ـربِ ال الْــــ ـدِروعِ

فلـــــم تَـــــ ُرعْهمْ كَثـــــرةُ اجلُمــــــوعِ

تنَا َفسُــــوا علــــى ذَهــــابِ األَنفُـــسِ

وعــــانَقُوا سُــــمرَ الرِمــــاحِ القُـــنَّسِ

حتـــى أَحـــالُوا اجلـ ـوَّ نَقْعـ ـاً َأكْـ ـدَرا

واألَرضَ مِــنْ َدمِِّ األَعــادي َأحبُــرا

لَهفــي وهــلْ يُجْــدي غَلــيالً لَهفــي

ألجنُـــــم قـــــد غَ ُربَـــ ـتْ يف الطَـــ ـفِّ
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هلفــي علــى األَصــحابِ واألَنصــارِ

أُولـــــي اإلِبـــــا والعـــ ـزِّ والفَخـــــارِ

بُـــــدورُ تَـــــمًّ غالَهـــــا اخلُســـــوفُ

وكَــــــوَّرتْ أنوارَهــــــا السِــــــيُوفُ

صَرْعى على الصَـعيدِ كَاألضـاحي

مــــــوزَّعي األعضــــــاءِ بالصِّــــــفاحِ

غسِّـــلوا مِـ ـنَ النِحُـــورِ بالـ ـدِّما
قـ ـدْ ُ

وإنهــ ـمْ أَطهــ ـرُ مِــ ـنْ مــــاءِ السَــــما

وكُفّنـــــتْ أَشْـــــالؤُهمْ بالـــــذِّاري

وهـــــيَ بأكفــــــانٍ مــــــن األنــــــوارِ

لقـــد محَـــوا ديـ ـنَ الـــنيب بالضُّـــبا

وَنصَــرُوا خــامسَ أصــحابِ العَبــا

هـــــانَ علـــــى نُفوسِـــــها ا َملمَـــــاتُ

ألنَّ مَـــــــــوتَهمْ هـــــــــوَ احلَيـــــــــاةُ

ملِــــــــثلِهمْ فلْــــــــتَلطِمِ الصِــــــــدُورُ

كثُــــــــرِ العَويــــــــلُ والــــــــز ِفريُ
وَلْيَ ْ

ِلمِـــــــثلِهمْ فلْتنـــــ ـدُبِ النَـــــــوادِبُ

ولْتُ ْنشَــــ ـرِ الشُــــــعورُ والــــ ـذَوائِبُ

ٌ
فصل
يف ذكر بين هاشم ودخوهلم احلرب
ومذْ قَضوا حقَّ العُال واستشـهدوا

ومَــــــنهمُ مل يبــــ ـقَ حيًّــــــا أحَــــ ـدُ

و َأظْلـــمَ النـــادي ألَقمـــارِ اهلـــدى

ومل يُجِبْ مـن حـيِّهم إال الصَـدى

مل يبــــقَ عنــــدَ السِــــبطِ إال أَهلُــــه

آلُ الـــــــنيب املصـــــــطفى وثِقلُـــــــه

اهلـــــــامشيونَ ومَـــــ ـنْ كَهاشِـــــ ـمِ

يف شَــــرفِ األصــــلِ ويف املكــــارمِ

والطـــــــالبيونَ األُوىل إنْ طُلِبـــــــوا

مل يُلحَقـــــوا ومل يفـــ ـتْهم طلَـــ ـبُ

والعَ َلوِيـــــونَ ومَـــ ـنْ ِمثْــــلُ عَلـــ ـيْ

يف العِلْــــ ـمِ واإلميــــــانِ والت َوكُّــــ ـلِ

هــ ـمْ ســــادةٌ لَهــــا الــ ـوَرى عَبيــ ـدُ

وحـــــــقَّ لألبنـــــــاءِ أن َيسُـــــــودوا
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هـــمْ صَـــفوةُ البـــاري مِـ ـنَ األَنـــامِ

طَهِّــــ ـرَهمْ مِــــ ـنْ َدنَــــ ـسِ اآلثــــــامِ

بفَضـــــلِهمْ قـــــد نَطـــــقَ الكتـــــابُ

وفـــــيهمُ قـــــد عُـــ ـ ِرفَ الصـــــوابُ

هــــمْ حُجَــــجُ اهلل علـــــى العبـــــادِ

وقــــــــــادةُ األنــــــــــامِ للرَشــــــــــادِ

أعظَــــمُ مـــــا قَــــدْ زادَنـــــي عَنـــــاءُ

أنِّهـــــــمُ مــــــــا قــــــــابَلُوا َأكْفــــــــاءُ

مــــا وَطِــ ـأَتْ نِعــــالُهمْ مِــــن عِفْــ ـرِ

أَشْـــ َرفَ مِـــنْ صَـــخرٍ وآلِ صَـــخرِ

شسْـــعِ ال َنعْـــلِ
قَـــدْ بَـــرَزُوا ِلمَـــنْ ب َ

لـــو قِـــيسَ كـــانَ دُونَـــه يف ال َفضْـ ـلِ

أَوهلــــــــمْ سَــــــــبقاً إىل النِــــــــزالِ

وحَـــربِ أهـــلِ الغَـــدرِ والضَـــاللِ

ي دِ ْيمَـــــةُ التَ َفضُّـــــلِ
بَـــــدرُ النَـــــد ِّ

حلسَــنيِ بــنُ عَلــيْ
ذاكَ عَلــيُّ بــنُ ا ُ

لقَـــــــدْ أَتـــــــى ُمسْـــــــتَأذِناً أَبـــــــاه

بَـــــــلْ جــــــــاءَه مُودِعـــــــاً إيــــــــاه

جادَلَـــــــــه بـــــــــاإلذنِ بالقِتـــــــــالِ

لكنَّـــــــه صـــــــارَ بـــــــأَيِ حـــــــالي

نَظْــــــ ـرَةُ آيــــــ ـسٍ إليــــــــه نَظَــــــــراْ

وَدَمعُـــــه علـــــى خِــــدُودِه جَـــــرى

هــــــذا الــــ ـوَداعُ َفمَتــــــى اللِقــــــاءُ

َبعْــــ ـدَكَ ال َيطِيــــ ـبُ لــــــي بَقــــــاءُ

تَرْضَـــى بـــ َأنْ أَرْضـــى مبـــا أُالقـــي

ومــــــا أُقاسِـــــــيه مِــــــنَ الفُـــــــراقِ

فصلٌ

يف رثاء علي األكرب شهيد الطف
حسُــــرِ
َأ ْكثِــــرْ مِــــنَ البُكــــاءِ والتَ َ

أل ْكبَـ ـرِ
عَلـــى عَلـ ـيُ بـ ـنُ احلُسـ ـنيِ ا َ

علــى رَبي ـبِ ال َفضْ ـلِ والفَواضِ ـلِ

مَــــــنْ ال يَبيــــــعُ حقَّــــــه بباطــــــلِ

مِــن أَهــلِ بَيــتٍ طُهِّــرُوا َتطْهـــريا

هتَنْــ ـبِ عَــــرشِ اهلل كــــانوا نُــــورا
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أَولُ ســــــــــابقٍ إىل الشَــــــــــهادَة

مِــــن قــــادةٍ هــــمْ لِلبَرايــــا ســــا َدة

صـــالَ علَـــيهمْ صَــوْلَةَ الضِّـــرغا ِم

والصَــــقرُ إذْ شَــ ـدَّ علــــى احلَمــــامِ

جلمْــ ـعُ غــ ـريُ ســــاملِ
ففَــ ـرَّ منــــه ا َ

َيعْثــــــرُ بــــــالرؤوسِ واجلَمــــــاجِمِ

طعْنَـــــــةٍ أَرداه
كَـــــــمْ فـــــــارسٍ ِب َ

وراجــــــــــلٍ بضَـــــــــــربةٍ ثنَّـــــــــــاه

جمْعـــ ـاً مِـــــنهمُ كَـــــثرياْ
أَهلَـــ ـكَ َ

ســــقاهمُ كــــأسَ الــــرَدى مَريــــرا

عــــــادَ إىل أبيــــــه وهـــــوَ قائِـــــلُ

قــــــوالً لــــــه تَصــــــدَّعُ اجلَنــــــا ِدلُ

عطَشــــي قَــ ـدْ هــ ـدَّني
يــــا َأبَتــــاه َ

وذا احلَديـــــ ـدُ ثُقلُـــــــه أَجْهـــــ ـدَني

تَفَتَّتــ ـتْ مِــ ـنَ الظَمــــا َأحْشــــائي

هــــلْ مــــن سَــــبيلٍ لِــــوُرودِ املــــاءِ

جـــادَ لَـــه لكِـ ـنْ مبـــاءٍ قَـ ـدْ جَـــرى

مـــ ـنْ عينـــــه زادَ احلَشـــــا َتسَـــ ـعُّرا

وكَيــ ـفَ لِــ ـيْ يــــا وَلــ ـدِي باملــــاءِ

حمَتْــــــه زُمَــــ ـرُ األعــــــداءِ
وقَــــ ـدْ َ

بُــ ـينَّ قــــاتِلْهمْ فمــــا أَسْــ ـرَعَ مــ ـاْ

تُســــقى مبــــاءٍ لَــــيسَ َبعْــ ـدَه ظَمــ ـاْ

جَــــدُّكَ ُيسْــــقِيكَ بِهــــا فَ َتشْـــــفى

ألوْفــــــى
بكأَسِــــــه ذاكَ الــــ ـرَويِّ ا َ

ل
عــــــادَ علــــــى ظَمــــــاه للقتــــــا ِ

وملْ يَـــ ـذُقْ مِـــ ـنْ بـــــاردِ الـــ ـزُّاللِ

كَأَنــــه اسْــ ـ َتغْنى بِفَــــيضِ النَحْــ ـرِ

عـــن بـــاردٍ مِـــنَ الفُـــراتِ يَجْـــري

وصــاحَ مُ ـذْ أَرداه سَــهمُ العَب ـدي

يـــــــا َأبَتـــــــاه إنَّ هـــــــذا جَـــــــدِّي

يُقْرِئُـــ ـكَ الســـــالم منـــــه قـــــا ِئالْ

حسَــــنيُ عـــــاجِال
دمْ عَلينـــــا يا ُ
أَقــــ ِ

هلفــــــي علَيــــــه وعَلــــــى أَبيــــــه

حَــــ ـقٌ لــــــه بــــــ َأنْ يَقــــــولَ فيــــــه

بُنَــ ـيَّ مِــ ـنْ َبعْــ ـدِكَ الحَــ ـالْ لِــ ـيْ

عَــــيشٌ وال طابَــ ـتْ لِــــي اللَيــــالي

تَــ ـ َركْتَين فَــ ـرْداً وَأَبعَــ ـدْتَ املَــــدا

بَـــنيَ اليَتــــامى والنِســــاءِ والعِــــدى
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فيـــــــا شَـــــــبيه سَـــــــيِّدِ األَنـــــــامِ

يف اخلَلــــقِ واخلُلــــقِ ويف الكَـــــالمِ

طعْـ ـتَ يـــا فَلْـ ـذَةَ قَلْـــيب َكبِـــدِي
َق َّ

فعَــ ـزَّ يــــا عَزيــ ـزَ نَ ْفسِــــي جَلَــ ـدِي

غصُـــــناً أُصِـــــيبَ بالــــذُبولِ
يـــــا ُ

و َك ْوكَبـــــــاً أَسْـــــــرَعَ يف األُفـــــــولِ

مَـ ـنْ ذاْ سَـــقاكَ احلَتْـــفَ واملَنونـــا

جلبِينـــــــــا
وعَفَّـــــــ ـرَ اخلَـــــــ ـدَينِ وَا َ

كَيــــفَ أَراكَ يــــا عَزيــــزَ نَ ْفسِــــي

ملقــىً علــى التُــربِ حبَــرِ الشَــمسِ

بُنَـــيَّ مــــا أَجْــ ـرَأَهمْ مِــ ـنْ جيــ ـلِ

علــــى انتهــــاكِ حُرْمَــــةِ الرَســــولِ

مِـــنْ َبعْـــدِكَ الـــدُنيا هلـــا العَفـــاءُ

فـــــال يُطيـــــبُ العَـــــيشُ والبَقـــــاءُ

عمَتُـــــــــه تُنـــــــــادي
وأَقبَلَـــــــ ـتْ َ

أيَـــــا حَبيـــ ـبَ القَلـــ ـبِ والفُـــــؤادِ

جـــــاءتْ إليـــــه و ْاحنَنَــــتْ عَليـــــه

تَلْـــــــــ ـثِمُ َثغْـــــــــــرَه َووَجْنَتيـــــــــــه

مُــــــــــر َمالً رَأَتــــــــــه بالــــــــ ـدِماءِ

ألعْضــــــاءِ
مُــــ ـوَزَعُ األَوصــــــالِ وَا َ

يــا بــنَ أَخــيْ عَــزِّ عَلــيَّ َأنْ أَرىْ

جسْــ َمكَ مــنْ فَــوقِ الثَــرى ُمعَفَّــرا
ِ

فرَدَِّهـــــــا السِـــــــبطُ إىل اخلِبـــــــاءِ

َتعُــــــولُ بــــــالنَِّوحِ مَــــ ـعَ النِســــــاءِ

فصلٌ

يف ذكر القاسم بن احلسن 
حلسَ ـنِ
هلفــي عَلــى القاسِ ـمُ نَجْ ـلِ ا َ

سِــــبطُ الــــنيب املُصــــطفى املُهــــي ِمنِ

لَهفـــي علـــى ابــنُ احلَســنِ الزَّكــيُ

مشْـــ ـسُ املَعـــــالي قَمـــ ـرُ النَـــ ـدِّيُ

تبَِّـــــتْ يَــــــدا مَـــــنْ سَــــــيفُه أَرْداه

عمِّــــ ـاه
فَصــــــاحَ ملــــــا خَــــ ـرَّ يــــــا َ

فقـــــــالَ وهــــــوَ واقِــــــفٌ عليـــــــه

يَفْحَــ ـصُ بــــالتُرابِ عــ ـنْ رِجْلَيــــه
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عمِّـــــكَ إذْ تَـــــدعُوه
عـــــز علـــــى َ

ومل يَكُـــ ـنْ يُجْـــ ـدِيكَ إذْ تَرجُـــــوه

بُعـــــــداً لقـــــــومٍ قَتلُـــــــوكَ بُعـــــــدا

قـــد خاصَـــمُوا فِيـــكَ أَبـــاً وَجـــدِّا

عمِّــــ ـكَ إذْ يَراكــــــا
عَــــ ـزَّ علــــــى َ

ي قَــــــدْ عَالكــــــا
وصَــــــارمُ األَزْد ُّ

عَـــــــزَّ علَيــــــــه وعلــــــــى آبائِــــــــه

إنَّ ابـــــــنَهمْ َيسْـــــــبَحُ يف دِمائِـــــــه

مُتَــــــــرَّبُ اجلَــــــــبنيِ واخلَــــــــدينِ

ن
يَفْحَــــ ـصُ بــــــالرِجْلَنيِ وَاليَــــ ـدَي ِ

يــــومٌ جليــــلٌ قَــــلَّ فيــــه الناصــــرِ

وقــــــد تَكــــــاثرَ العــــــدوُّ الــــــواتِر

وجـــــــاءَ وهـــــ ـوَ حامـــــ ـلٌ إيـــــــاه

مـــــا بَـــــنيَ قَتْلـــــى أهلـــــه أَلقـــــاه

ومــــذْ رَأى فتيانَــــه قــــد صُــــرِّعوا

وصــــــحبَه باملُرهفــــــاتِ وُزِّعــــــوا

نــادى أَال هــلْ مِــنْ ُمغِيــثٍ ناصــرِ

ينصـــ ـرُنا علـــــى العـــــدوِّ اجلـــــائرِ

هــ ـلْ مــ ـنْ موحِّــ ـدٍ يَخــــافُ فِينــــا

ربَّ الـــــورى َيغْـــ ـدُو لنـــــا مُعينـــــا

ه ـلْ مــن فت ـىً عــن ح ـ َرمِ الرَســولِ

يـــــــــذبُّ باملهنَّـــــــــدِ الصَــــــــــقيلِ

لبِّيــــكَ داعــــيَ اهلــــدى والــــدِّينِ

وداعــــــــيَ اإلميــــــــانِ والــــــــيَقنيِ

لبيــــــ ـكَ بالقَلْــــــ ـبِ وباللِســــــــانِ

لبَيْــــ ـكَ يف الســــ ـرِّ ويف اإلعــــــالنِ

جبْـــــكَ سَـــــيدي لِســـــاني
إنْ مل يُ ِ

فـــــالنَفسُ يف عاملهـــــا الرِّوحـــــاني

لبَّتْــــــكَ وهــــــيَ كلُّهـــــــا لِســـــــانُ

لبَّـــــاكَ منهـــــا الســـــرُّ واإلعـــــالنُ

فليتَهـــــــا يف عـــــــاملِ األجســـــــامِ

حلَّـــ ـتْ غـــــداةَ أعـــــوزَ احملـــــامي

حتــــــى تَفُــــــوزَ عَنـــــكَ بالفِــــــداءِ

بقتلِهــــــا تَغــــ ـدُو مِــــ ـنَ األحيــــــاءِ
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فصلٌ

يف ذكر طفله 
هلفي على الطفلِ الصغريِ الظـامي

لَهفــــيْ علــــى الــــذَبيحِ بالسِــــهامِ

قـــــــدْ جـــــــاءه مودعـــــــاً أبـــــــوه

وسَــــــهمُ حَتْفِــــــه أَتــــــى يَقْفُــــــوه

أوْمـــــــــا إىل تقبيلـــــــــه ُموَدِعـــــــ ـاْ

فأقبـــــل السَـــــهمُ إليـــــه مُســـــرِعاْ

َقبِّلَــــه مِــــنْ قَبلــــه سَــــهمُ الــــرِّدى

عسْـ ـجَدا
حـ ـالَّ لُجَـ ـنيُ اجليـ ـدِ منـــه َ

شَـــ َّلتْ يَـــدا حَرْملَـــةَ بـــنُ كاهـــلِ

أصـــــابَ نَحْـــــرَه بسَـــــهمٍ قاتـــــلِ

َرفَّ رفيــــــفَ الطــــــائرِ الــــــذَبيحِ

ُمضَـــــــرَّجاً يف دَمـــــــه ا َملسْـــــــفوحِ

منــــه امْتَلَــــتْ كَفَّــــا أبيــــه فرَمــــى

يف دَمِـــه الزاكـــي إىل حنَـــوِ السَـــما

وقــــالَ قـــدْ هـــ َّونَ مــــا بــــي نَــ ـزَال

كــــــانَ بعَـــــنيِ اهلل جـــــالّ وعـــــالّ

فصلٌ

يف ذكر أبي الفضل العباس ±
إنَّ َأحَـــــــــقَّ النــــــــــاسِ بالبكــــــــــاءِ

والنـــــــوْحِ والعَويـــــــلِ والرِّثـــــــاءِ

فتــ ـىً بَكــ ـى لِفَقْــ ـدِه سِــــبطُ اهلــــدى

وبَعـــــده بانَــــتْ شَـــــماتَةُ العِـــــدى

ساقي العطاشى وابنُ سـاقي الكـوثرِ

واألسَـ ـدُ الضـــرغامُ شـــبلُ حيَـــدرِ

ذاكَ أبُــــو الفَضــــلِ مــــعَ الفَضــــائلِ

وخَـــ ـريُ حـــــامٍ للهـــــدى وكافـــــلِ

َأوْدى الـــ ـرِّدى بالفـــــارسِ املِغـــــوارِ

َأوْدى بكَـــــبشِ الفَيلـــــقِ اجلَـــــرِّارِ

بالبَطــــــــ ـلِ ال َغضَــــــــ ـنْفَرِ األبــــــــ ـيِّ

بالناصِـــــــحِ احملُتسِــــــــب الــــــــويفِّ
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بالصـــــــــابرِ اجملاهـــــــــدِ احملـــــــــامي

والناصِـــــــرِ احلــــــــافِظِ للــــــ ـذِّمامِ

جاهـــــ ـدَ يف اهلل عِـــــــداه مُخلِصـــــــا

عصَــــى
وقَــــدْ أَطــــاعَ َربَّــــه ومــــا َ

صمْصـــاما
فَـ ـلَّ الـ ـرِّدى مـــن هاشـ ـمٍ َ

وهــــــدَّ مــــــن عَليائِهــــــا دِعامــــــا

مَضــــى علــــى بَصــــريةٍ مِــــنْ أَمْــــرِه

فعَـــــزَّ ديـــ ـنُ املصـــــطفى ب َنصْـــــرِه

لَقــــــــدْ فَــــــــدى بنَفسِــــــــه أَخــــــــاه

طعَــــــ ـتْ يَــــــــداه
وذَبَّ حتــــــــى ُق ِ

جــــــــاءَ إليــــــــه وانْحَنــــــــى عَليــــــــه

ودَمعُــــه قــــد فــــاضَ مــــن عَينيــــه

وقَـــــــدْ دَعـــــــاه بلِســـــــانِ احلـــــــالِ

ويف لســــــانِ الصِــــــدقِ واملقــــــالِ

أُخــ ـيَّ يــــا عَــ ـوْني ويــــابنُ والــــدي

عضُدي يـا ناصِـري يـا سـاعِدي
يا َ

لقــــد كَســــرتَ يــــا أُخــــيَّ ظَهــــري

وحِــــيلَيت قَلَّــــتْ وعِيْــــلَ صَــــبْري

حمِـــ ـلُ لِـــــي لِـــــوائي
أُخـــ ـيَّ مَـــ ـنْ يَ ْ

ومَـــ ـنْ يُعيـــــنُين علـــــى أَعـــــدائي

وكيـ ـفَ مـــن بَعـــدِكَ تُحمَـــى احلُـــ َرمُ

حمْن مَـنْ ال يَـ ْرحَمُ
إنْ صِرن َيسْـتَ ْر ُ

فصلٌ

يف تعزية أا البنيـن رضوان اهلل عليها
ُأمَّ البـــــــننيَ طابَـــــــتِ األبنـــــــاءُ

منــ ـكِ كمــــا قــــد طابــ ـتِ اآلبــــاءُ

عمْـرو العُـال
ُأمَّ األُسودِ مـن بـين َ

ُأمَّ احلُمــــــــاةِ واألُبــــــــاةِ النُّــــــــبَال

ُأمَّ أبـــــي الفضـــــلِ و ُأمَّ جعفـــــرِ

و ُأمَّ عبـــــــدِ اهلل شِـــــــبْلِ حيـــــــدرِ

و ُأمَّ عثمـــــــانَ الـــــــذي مسَّـــــــاه

باسْـــمِ ابـــنِ مظعـــونَ األبُ األواه

األجنــــــبنيَ الطــــــاهرينَ أنفُســــــا

األكـــــــرَمني الطيـــــــبنيَ َمغْرَســـــــا
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آجَـــــــــركِ اهلل وإيانـــــــــا فمـــــــــا

عزِّيـــكِ فمــــا
أَمْلِـــكُ لـــوْ رُمْـــتُ ُأ َ

لِرُزْئِــــكِ الشــــا ِمتُ رَقَّ وبكــــى

فلــــــــيس إال لملــــــــه املشــــــــتكى

حقَّ بأنْ ُيصَـدَّعِ الصـخرُ األصـمْ
َ

لَــــه وجتــــري أدمُــــعُ األحلــــاظِ َدمْ

وَحـــقَّ أنْ َتبْكِـــي لَهـــمْ وتَنـــدبي

واهلل يعطيــ ـكِ الرِّضــــا فاحتســــيب

فصلٌ

يف ذكر سيد الشهداء 
َأفْــ ـدِي َأبِــ ـيَّ الضــــيمِ ذا اإلِبــــاءِ

بــــــــالنفسِ واألبنــــــــاءِ واآلبــــــــاءِ

أَفدِيـــــــه بالقرِيـــــــبِ والبعِيـــــــدِ

أَفديــــــــه بالطــــــــارفِ والتليــــــــدِ

كــــان رَبيــ ـعَ البــــائسِ املســــكنيِ

وكـــــانَ عِـــ ـزِّاً للهـــــدى والـــــدينِ

ناغـــــاه جربئيـــ ـلُ عنـــــد مَهـــ ـدِه

وكــــــان ميــــ ـ َتصُّ لســــــانَ جــــــدِّه

وَ ُربَّمـــــــا أرْضَـــــــعَه اإلِبهامـــــــا

فيكتفـــــــــــي مبصِّـــــــــــه أيامـــــــــــا

فَدَمُـــــــه مِـــــ ـنْ دَمِـــــــه تولَّـــــــدا

حلمُــــــه مِــــــنْ حلمِــــــه جتسَّــــــدا
وَ ْ

طمَــ ـ ِئنَّ اجلــــاشِ
شَــ ـدَّ علــــيهم ُم ْ

لــــــيس بواجــــــلٍ وال مُخاشــــــي

مُقْتَحِمـــــــاً قســـــــاطِلَ الغُبـــــــارِ

يــــــــذودُهمْ بــــــــاملُرْهفِ البتَّــــــــارِ

مــا ارتــاع مــن جيوشِــها اجملتمع ـةْ

وكيـــف خيشـــى النـــاسَ واهلل َمعَـــه

جمْــ ـعِ
وَمِــ ـنْ جليــ ـلِ عزمِــــه يف َ

ومِــــــنْ مجيــــــلِ صــــــربِه يف درْعِ

وَلَــمْ يـــزل يقتُــلُ كُــلَّ مـــن بـ ـرَزْ

حتــى أبــانَ الــنقصَ فــيهم والع ـوَزْ

فــاجتمعوا عليــه مــن كُ ـلِّ حَ ـدَبْ

وكُلُّهــــــمْ لقتلِــــــه قــــــد انْتَــــــدَبْ
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مل يرْقبـــــــوا اهلل وال الرَّســـــــوال

فيــــــــه وال الوَصــــــــي وَالبتــــــــوال

فأحـــ ـدَقوا بـــــه ك ِمثْـــ ـلِ اهلالَـــ ـة

وأنْ يكــــن عديــــدُهمْ مــــا هالَــــه

رَمْيــــاً وَضــــرْباً وَطِعانــــاً بالقَنــــا

جمْعـ ـاً فـــرادى مِـ ـنْ هنـــا وهاهنـــا
َ

وبَينَـــــه حـــــالوا وَبـــــنيَ َرحْلِـــــه

فـــــاقتطعوه مُفْـــــرداً عـــــنْ أَهلِـــــه

فقـــــالَ :يـــــا شـــــيعةَ آلِ حَـــ ـرْبِ

عصْــبَةَ الغــدْرِ وأهــلَ ال َّنصْــبِ
يــا ُ

كونُـــــوا إذا مل ترْقَبـــــوا اجلبِّـــــارا

يــــا قَــــ ْومُ يف دنيــــا كُــــمُ أحــــرارا

حلسَـــبا
وراجعـــوا عنـ ـدَ الفعـــالِ ا َ

عمْـــ ـتُمْ عُرُبـــــا
إنْ كُنْـــ ـتُمْ كمـــــا َز َ

ح
على الرِّجالِ اخلوضُ يف الكفا ِ

ومــــا علــــى النســــاءِ مــ ـنْ جُنــــاحِ

مــا دُمْــتُ حيــاً فــامنعوا اجلُهــاال

ال تَ َتعَرَّضُــــــــــوا لنــــــــــا عِيــــــــــاال

فانْكَفَــــأوا بــــاحلرْبِ يقصـــــدونَه

ومــــا لديــــه مَــــنْ حيــــامي دُونَــــه

ح
وقــــــد أصــــــابَه مِــــــن اجلُــــــرا ِ

مـــا ُيضْـــعِفُ املَـــرْء عـــن الكِفـــاحِ

بينـــــــــاه يَســـــــــرتيحُ ِإذْ أتـــــــــاه

إىل اجلــــــــبنيِ حَجــــــــرٌ أَدْمـــــــــاه

تنــــا َولَ الثــــوبَ ليمســـحَ الــ ـدِّما

رَمَــــــوا فُــــــؤادَه بســــــهمٍ سُــــــمِّما

وَالســـــهمُ فيـــــه شُــــعَبٌ ثـــــالثُ

دمِ مُــــــذْ أصــــــابَه انبعــــــاثُ
للــــــ َّ

أخْـــرَجَ ذاك السَّــــهمَ مـــنْ قَفَــــاه

فانبعثــــــــــتْ ســــــــــائِلَة دِمــــــــــاه

وَعــنْ قتــالِ القَــومِ أعيــا َووَقَــفْ

وكُلَّمــــا أتــــاه شــــخصٌ ا ْنصَــــ َرفْ

حتــــى أتــــاه مالـــكُ بْـــنُ ال َّنسْـــ ِر

غمْــــرِ
قُــ ـبِّحَ مِــ ـنْ جــــافٍ ظلــــومٍ ُ

َت َعمَّــ ـدَ السِــ ـ ْبطَ بشَــ ـتْمٍ وَبسَــ ـبْ

وَرَأْسَــه الشــريفَ بالســيفِ ضَ ـرَبْ

والســـيفُ شَـــجَّ رَأْسَـــه املُكَرَّمـــا

فــــامتألَ البُــــ ْرنُسُ مِــــنْ ذاكَ دَمــــا
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فصلٌ

يتضمنُ ذكر عبد اهلل بن احلسن 
َمضَــوا عــنِ احلســنيِ ثــمَّ عــادوا

لَـــــــه وَقــــــدْ ســـــــاقَهمُ اإلحلـــــــادُ

أَتــــاه عبــــدُ اهلل نَجــــلُ اجملتبــــى

وكــــــانَ يف أَولِ رَيْعــــــانِ الصِــــــبا

أقْبـــــــلَ يشـــــــتدُ إىل أنْ وَقَفـــــــا

عمِّـــــــه ومـــــــا تَوقّفـــــــاْ
هتَنْـــــــبِ َ

عمِّتِــــه أنْ يَرْجِعــــا
أبَــــى علــــى َ

ح ْبسَــــــه فامْتَنَعــــــاْ
وقَــــــدْ أَرادَتْ َ

وقــــالَ ال واهلل وهــــوَ الصــــادِقُ

َلسْــــ ـتُ ل َعمِّــــــي أَبــــــداً أُفــــــارِقُ

أَهـــــوى إىل احلُســــنيِ باحلُســـــامِ

بَعــ ـضُ شِــــرارِ ال ُعصْــــبةِ الطُغــــامِ

قـــالَ لـــه يـــا بـــنَ خَبيثَـــةِ النِســـا

عمِّــــي وإليــــكَ مــــا أَســــا
تَقْتِــــلُ َ

شَـ ـدَّ علـــى ذاكَ الغُـــالمِ الطـــاهرِ

بالسَـــيفِ شُـــ ّلتْ يَـــدُه مِـــنْ كـــافِرِ

بَــــرَّى إىل اجللْــــدِ يَــــدُ الغُـــــالمِ

ملّـــــا اتقـــــى الضَـــــ ْربَةَ بالُحســـــامِ

صـــــاحَ ملِـــــا دَهـــــاه يـــــا أُمِّـــــاه

عمُّــــــــــــــــه لِحِجْــــــــــــــــرِه آواه
َو َ

قـــالَ لـــه يـــا ابـــنَ ُأخَـــيَّ صَـــبْرا

فاحْ َتسِـ ـبِ اخليَـ ـرَ غَ ِنمْـ ـتَ األَجْـــرا

عمِّــــ ـه رَمــــــاه
وهــــ ـوَ بِحِجْــــ ـرِ َ

حَرْمَلَـــــــ ـةٌ سَـــــــــهماً بـــــــــه أَرْداه

أُقسِــــ ـمُ بــــــالرِّمحنِ أنَّ قَلَمــــــي

مِـ ـنْ وُجْـ ـدِه يَكـــادُ يَجْـــري بالـــدِّمِ

حمبَرتـــــي
قَــــدْ سَــــوِّدتْ ليقَتهــــا ْ

عبْرَتـــي
حزْنـ ـاً ومـــا ارْتَـ ـوَتْ بغَـ ـريِ َ
ُ

وما جَرى يف الطّرسِ منْ مِدادي

كـــادَ يَجِـ ـفُ مِـ ـنْ جَـ ـوَى فُـــؤادي

وال أُطيــ ـقُ شَــــرْحَ مــــا أَقاســــي

مِ ـنْ فاجِعــاتِ الطَِّ ـفِ يف قُرْطاسِــي

الشيخ هادي كاشف الغطاء 

919

فصلٌ

يف كيفية قتله 
ورامَ ثَوبــــــــاً مِنْــــــــه إذ يُجَــــــــرَّدُ

غ َبنَّ فيــــــه مِــــــنهمْ َأحَــــــدُ
ال يَــــــرْ َ

جـــــــيءَ ب َتبِّـــــــانٍ فَقـــــــالَ كَـــــــالّ

هــــــذا لِبــــــاسُ مَــــ ـنْ عَنــــــى وذَالّ

وَمُذْ رَأى الرِجْسُ ابنُ وَهبٍ حالَه

وَمــــا مِــــنَ القَــــومِ الطّغـــــامِ نالَـــــه

أُثْخِــــــــــــنَ بــــــــــــاجلِراحِ وَاآلالمِ

وَصـــــــــارَ كالقُنْفِــــــــذِ بالسِـــــــــهامِ

طعْنَــــــــةٍ يف اجلَنْــــــــبِ
أَصــــــــابَه ب َ

ب
خَـ ـرَّ لَهـــا مِـ ـنْ فَـــوقِ وَجْـــه التُـ ـرِّ ِ

وقَـــدْ بَـــدَتْ زَينَـــبُ مِـــنْ خِبائِهـــا

خلطْـــــبِ عَـــــنْ بُكائِهـــــا
ذاهلَـــــةً با َ

نا ِدبَــــــــ ـةً تَصــــــــــيحُ وا أَخــــــــــاه

وا أَهــــــــــلَ بَيْتــــــــــاه وسَــــــــــيداه

وصـــاحَ شِـــمرٌ بالرِجـــالِ عَجِِّلُـــوا

حمِلُوا
عليـــــه مـــــا تَنتظِـــــرونَ فـــــ َا ْ

حمَلُـــــــــوا عَلَيـــــــــه
وا أَسَـــــــــفاه َ

مِـــــنْ كُـــــلِّ جانِـــــبٍ أَتَـــــوا إليـــــه

قَـــــدْ ضَـــــ َربُوا عاتِقَــــــه املُطهــــــراْ

ِبضَــــ ْربَةٍ كَبــــا هلــــا علــــى الثَــــرى

صــــارَ وقَــــدْ َأعْيــــا وَقَــــدْ أَضَــــ ِّراْ

يَنـــــــوءُ تـــــــارَةً وَيَكْبـــــــو ُأخْـــــــرى

مل َيسْـــــ ـ َتطِعْ ممّـــــــا بـــــــه قِيامـــــ ـاْ

َيسْــــــ ِقطُ كُلّمــــــا نُهوضــــــاً رَامــــــا

نَفْســــي فِــــداه مــــا الّــــذي يُالقــــي

طعْنــــه بــــالرِّمْحِ يف التَراقــــي
مِــــنْ َ

نَفْســي فِــداه مــا جَــرى مِــنْ أَمْــرِه

طعَنُـــــوه يف بَـــــواني صَـــــدْرِه
مُـــ ـذْ َ

نَفْســـي فِـــداه مـــا الّـ ـذي قَـ ـدْ نابَـــه

مُــ ـذْ نَــ ـزَعَ السَــــهمَ الّــــذي أَصــــابَه

فِـــــداه كُـــ ـلُّ مـــــا جَـــــرى عَلَيـــــه

ملّـــــ ـا مَـــــــال مِـــــ ـنْ دَمِـــــــه كَفَّيـــــــه

وصـــــارَ مِــــنْ دِمائِـــــه يَخْ َتضِــــبُ

وَقَ ْلبُـــــــه مِـــــ ـنَ الظَمـــــــا يَلْتَهـــــ ـبُ
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يَقــــــولُ هكَــــــذا لِربِّــــــي أَلقــــــىْ

غصِـــــ ْبتُ حَقـــــاْ
خضَّــــــباً وَقَـــــدْ ُ
مُ َ

قــــالَ ابــ ـنُ سَــــعدٍ خلبَيــــثٍ َنغْــــلِ

جالً بالقَتـــــ ـلِ
حسَـــــــيناً عـــــــا ِ
أَرِحْ ُ

فجـــاءَه أَ ْلعَـــنُ مَـــنْ فَـــوقَ الثَـــرى

فَــــــاح َتزَّ مِنــــــه رَأسُــــــه املُطهَّــــــرا

َفضَـــــ ـجَّتْ األَمْـــــــالكُ بالبُكـــــــاءِ

إىل اإللـــــــــه خـــــــــالقِ السَـــــــــماءِ

غبَــــ ـرَِّتْ اآلفــــــاقُ وَاألَرْجــــــاءُ
وَا ْ

حزْنـــ ـاً وهبِّـــــتْ َزعْـــــزَعٌ محْـــــ َراءُ
ُ

حَــ ـلَّ بِهــ ـمْ لــــوال ابنُــــه العَــــذابُ

وفاجَـــــــ ـأَ البَســـــــــيطةَ انْقِـــــــــالبُ

طبِقَـتْ علــى الثَِّــرى
ليَـتَ السَــماءُ أُ ْ

د َكتْ شُـــمُّ اجلبـــالِ والـــذُّرى
وَ ُدكْـ ـ ِ

صَــربي غَريــبٌ يــا غَريــبَ الــدارِ

والــدَمعُ جَــارٍ البــنِ حَــامي اجلــارِ

ألفْــالكُ
تبَكــي السَــماْ واألَرضُ وا َ

ن وَاألَمْـــــــــالكُ
لِفَقْـــــــ ـدِه واجلـــــــ ـ ُّ

َوحَــ ـقَ َأنْ َأبْكــــي علــــى الشَــــهيدِ

دَمـــاً مِـــنَ القَلْـــبِ علـــى اخلُـــدُودِ

قَ ـدْ بَكَ ـتْ السَــبعُ السَــماواتُ دَم ـاْ

وَاجلــ ـنُّ واإلنْــــسُ أَقامَــــتْ مَأْتَمــــاْ

ٌ
فصل

فيما جرى من جواده 
وأَسْـــــــرَعَ املُهـــــــرُ إىل اخليـــــــامِ

وَمــــا لَهــــا غَيْــــر العَليــ ـلِ حــــامِي

وَمُــــ ـذْ رَأَينَــــــه النِســــــاءُ باكيــــــا

والسِّـــــرجُ مَلويـــ ـاً علَيـــــه خاليـــــا

بَــر ْزنَ مِــنْ خِــدُورَها بَــنيَ العِــداْ

حسْـ ـرَى الوُجـــوه ال قِناعـ ـاً ال رِدا
َ

يَ ْركُضنَ عَدْواً نَحوَ حَومَةِ الوَغى

والشِـــمْرُ سَـــيفَ َبغْيـــه قَـــدْ َأوْلَغـــا

حزُنــــ ـي ِلشَــــ ـيْبه اخلَضــــــيبِ
وا ُ

جسْــــــمِه السَــــــليبِ
حزُنــــــي لِ ِ
وا ُ
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حزَنــي
حزَنــي ولَــيسَ يُجْــدي َ
وا َ

مليِّــــ ـتٍ يف الطَــــ ـفِّ لَــــ ـمْ يُكفَّــــ ـنِ

هلفــي علــى مَ ـنْ هُتِكَ ـتْ حُرمتُــه

هلفــــي علــــى مَــــن نُكِثــ ـتْ ذِمَّتُــــه

هلفي على فَـرْخِ الـنيب املصـطفى

هلفي عَلـى املـذبوحِ ظُلْمـاً مِـن قَفـا

قَـــــدْ قتَلُـــــوا بقَتلِـــــه اإلســـــالما

عطَّلــــــوا الصَــــــالةَ والصِــــــياما
وَ

و َمزَّقــــــــوا عَــــــــزائِمَ القُــــــــرآنِ

وهــــــــدِّمُوا قَواعِــــــــدَ اإلميــــــــانِ

فقُــــ ـمْ ُنعَــــ ـزِّ جَــــ ـدَّه الرَســــــوال

واملُرتَضـــــــــى وأُمَّـــــــــه البَتـــــــــوال

قَ ـدْ قَتَلُــوا السِ ـ ْبطَ اإلمــامَ العَ ـدْال

حسَـــــباً و َفضْـــــال
خـــــريَ الربايـــــا َ

وَقــدْ ســبَوا مِــنْ َبعْــدِه الــذِّراري

وأَيْتَمـــــــــوا سُـــــــــاللَةَ املُخْتـــــــــارِ

ٌ
فصل

يف سلبه ونهب ثقله
قَـــــدْ ت َركُـــــوه بـــــالعَرا مُجَـــــرَّدا

ال مِئْــــــــــــزَرٌ يَســــــــــــتُرُه وال رِدا

واسْـ ـتَلَبوا القَمـــيصَ والسِـ ـرْواال

والـــــ ـدِرْعَ والثِيـــــــابَ والنِعـــــــاال

دلُ
واَسْـــتَلَبَ اخلــــاتَمَ منــــه بَجْـــ َ

وزادَ يف الكُفـــرِ علـــى مـــا َفعَلـــوا

بَــــرَى بِحَــــدِّ مُرهــــفٍ إصــــ َبعَه

مُــــذْ صَــــعُبَ اخلــــاتَمُ أنْ ين َزعَــــه

ثُـــــ ـمَّ تَســـــــابَقوا إىل الرِّحَـــــــالِ

لِنهــــبِ مــــا فيهــــا مِــــنَ األثقــــالِ

وان َتزَعــــــوا مَالحِــــ ـفَ النِســــــاءِ

وقــــد بَــ ـدَتْ تَــــر ِكضُ يف البَيــــداءِ

وأَضْـــــرموا الـــــنريانَ يف اخليـــــا ِم

علــــــــى ذَراري ســـــــيِّدِ األَنــــــــامِ

جنَ ِمنْ أَسْـرِ العِـدا حَواسِـرا
خَرَ ْ

ألكُـــفِّ ســــاتِرا
لَـــيسَ لَهــــا غـــريُ ا َ

املقبولة احلسينية

913

وأَرْؤُســــــــاً تُرفَــــــــعُ بــــــــالعَوالي

ينَظُـــ ْرنَ أَجســـاماً علـــى الرِّمـــالِ

فصلٌ

يف جَرْي اخليل عليه 
عشْـــرةْ
دبُوا مِـــنهمْ رِجـــاالً َ
وانْتَـــ َ

باخليـــلِ داسُــــوا صَـــدْرَه وظَهـــرَه

داسُــوا خِزانَ ـةَ اهلــدى وال َرمحَ ـة

كمَــــة
وسَــــ َفطَ العِلْــــمِ وكَنْــــزَ احلِ ْ

داسُـــــوا كِتَـــــابَ اهلل بـــــاحلوافِرِ

وبَضـــعةَ اهلـــادي الـــنيب الطـــاهرِ

بِــــرَضِّ ضِــــلْعِ فــــاطِمَ البتــــولِ

رُضَّـ ـتْ ضـــلوعُ الســـبطِ بـــاخليولِ

ويف سِــــــيوفٍ شُــــــهرتْ ببَــــــدْرِ

َقضَـــى احلســـنيُ ال بســـيفِ شِـــمْرِ

مل يــكُ يف ال َعشْـــرةِ إالّ ابــنُ زِنـــا

حــــــقَّ بكــــــلِّ لعنــــــةٍ َأنْ يُلعَنــــــا

ومــــا رَأَيْنــــا مِثـــلَ هــــذا ال ِفعْـــلِ

وال سَـــــ ـ ِمعْناه أَتـــــــى يف النقْـــــ ـلِ

أَملْ يَكُــــنْ يف جَمعِهــــمْ إنســـــانُ

إنْ مل يكــــــنْ دِيــــــنٌ وال إميـــــــانُ

فصلٌ

يف ذكر السجاد زين العابدين علي األصغر 
ال تَــــنْسَ ذِكــــرَ الســــيدِ الســــجَّادِ

زيـــــ ـنِ العِبـــــــادِ زِينـــــ ـةِ ال ُعبَّـــــــادِ

بقيَّــــــ ـةِ اهلل اإلمــــــــامِ املرْضِــــــــي

حُجَّـــ ـةُ جبَّـــــارِ السَـــــما يف األَرضِ

حصَـــرُ
كَـــمْ مِـــنْ مَناقِـــبٍ لَـــه ال تُ ْ

ُيطْـــوى أَريـ ـجُ املِسـ ـكِ حـ ـنيَ تُ ْنشَـ ـرُ

لَــــــه ا ْنطَــــ ـوَتْ مَهامُــــ ـه القِفــــــارِ

وكَ ّلمَتْـــــــه احلُـــــــوتُ يف البِحـــــــارِ
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ظبْيَــــــــــةُ الفَـــــــــــالةِ
َوكَ ّلمَتـــــــــــه َ

مبــــا هلــــا مِــ ـنْ َأعْظَــ ـمِ احلاجــــاتِ

خشْـــــــفَها فَســـــــرها
ردَّ عليهـــــــا ِ

فأَرْضَــــ ـعَتْه بَعــــ ـدَ يَــــــأسٍ دَرَّهــــــا

واحلَجَـــــرُ األَسَــــــعدُ قَـــــدْ أَتانــــــا

بِحُجَّــــــــــةٍ ناصِــــــــــعَةٍ بُرْهانـــــــــــا

القــى الرَزايــا واخلُطــوبَ واملِحَــنْ

حلسِـنْ
بــال َع ْزمِ والتَفْــويضِ والصَـربِ ا َ

خلطْــبُ مــا زَلْــ َزلَ طَــودَ صَــبْرِه
وَا َ

وإن أزَالَ الطَـــــــودَ عَـــــ ـنْ مَقَـــــــرِّه

حتمَّــــــــال
فَــــــــال نَــــــــيبَّ مِثلَــــــــه َ

وال وَصــــــ ـيَّ كَابْتِالئِــــــــه ابْتَلــــــــى

هلفِــــي لَــــه وَهــــوَ عَليــــلٌ مُلْقــــى

لِمــــاْ بِــــه الصَــــخرُ األَصَــــمُّ رقّــــا

قَــــدْ سَــــلَبوُه ال َّنطْــــعَ والوَســـــادَةْ

وصَـــــيِّرُوا الضَـــــربَ لـــــه عِيـــــا َدةْ

عَـــــــزاؤُه مِـــــــنهمْ علـــــــى َأبِيـــــــه

ألبْـــــرارِ مِـــ ـنْ أَهليـــــه
والصَـــ ـ ْفوَةِ ا َ

بالشَــــــتْمِ والزَجْــــــرِ وبالتَهدِيــــــدِ

وباجلَفــــــــا واألَسْــــــــرِ والقِيُــــــــودِ

علـــــى َأبِيـــــه قَـــ ـدْ بَكـــ ـى سِـــــنيِنا

حزِينــــــــا
ال زالَ فيــــــــه واجِــــــــداً َ

مـــا َذكَـ ـرُوا َمصْـ ـرَعَ تِلـ ـكَ العِتْـ ـرَة

يف الطَـــــ ـفِّ إالّ خَنَقَتُـــــــه ال َعبْـــــ ـ َرة

ختْ بِهـــــمُ املِهــــــادُ
لَــــــواله ســــــا َ

وانْهـــــ ـدِّتْ اجلِبـــــــالُ واألَطْـــــــوادُ

واألَرضُ مارَتْ والسَماءُ انْ َفطَرَتْ

والشمسُ غارتْ والنجومُ انكَدرتْ

قَــــ ـدْ اسْــــ ـتَجابَ ربِّــــــه دُعــــــاءَه

أَهلـــــــ ـكَ يف حيَاتـــــــــه َأعْـــــــــداءه

وَسَــــ ّلطَ املُختـــــارُ حتِّـــــى انْتَقَمـــــا

عصْـبَةٍ قـدْ حا َربَـتْ رَبَّ السِّــما
مِـنْ ُ

بالسَـــــيفِ قَـــ ـدْ أبـــــادَهمْ والنـــــارِ

جلبِّــــــارِ
قبَــــ ـلَ عَــــــذابِ القــــــادرِ ا َ
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فصلٌ

يف ذكر السيدة العقيلة الكربى 
هلل صَـــــــبْرُ زَينـــــــبَ العَقِيلَـــــــة

كَــــمْ صـــــابَرَتْ مَصـــــائِباً مَهولَــــة

خلطُــــوبِ والرَزايــــا
رَأَتْ مِــــنَ ا ُ

أَمْـــــــراً تَهـــــــونُ دُونَـــــــه املَنايـــــــا

رَأَتْ كِـــــرامَ قَومِهـــــا األَماجِـــ ـدِ

مُجـــــ ـزَّرِينَ يف صَـــــ ـعِيدٍ واحِـــــ ـدِ

جسُـــومِها الرِّيـــاحُ
َتسْـ ـفِي علـــى ُ

وهــــ ـيَ لِــــ ـذُؤْبانِ الفَــــــال تُبــــــاحُ

رَأَتْ عَزيــــ ـزَ قَومِهــــــا صَــــ ـرِيعا

قَــــ ـدْ وَزَِّعُــــــوه بالظُّبــــــا تَوزِيعــــــا

رَأَتْ رُؤسَـــــ ـاً بالقَنـــــــا تُشـــــــالُ

ج َثثَـــــــــاً أَكفانُهـــــــــا الرِِّمـــــــــالُ
و ُ

رَأَتْ رضِــــيعاً بالسِــــهامِ يُ ْفطَــــمُ

وصِــــ ـبْيَةً بَعــــ ـدَ أَبــــ ـيِهمْ أُي ِتمُــــــوا

دوِ فِيهـــــــا
رَأَتْ شَـــــ ـمَاتَةَ العَـــــ ـ ُ

وَصُـــــ ْنعَه مــــــا شــــــاءَ يف َأخِيهــــــا

رَأَتْ عَنــــ ـاً أَسْــــــراً هوانــــــاً ذُال

ظُلْمـــاً جَفـــاً جَـــوْراً سِـــباباً ثُكْـــال

خلطُــوبِ السُــودِ
وإنَّ مِـنْ أَدْهــى ا ُ

وُقُوفَهـــــــا بـــــ ـنيَ يَـــــ ـدَيْ يَزيـــــ ـدِ

فصلٌ

يف يوا عاشوراء وبعض آدابه
لــو كــانَ يَــدْري يــومُ عاشُــوراءِ

مـــا كـــانَ يَجْـــرِي فيـــه مِـــنْ بَـــالءِ

مــــــا الحَ فَجْــــ ـرُه وال اسْــــ ـتَنارا

وال أَضـــــــاءَتْ شَمسُـــــــه نَهـــــــارا

حزْنـــــاً أَوجُـــــه األَيـــــامِ
سَـــــوَّدَ ُ

بَــ ـلْ َأوْجُــــه الشــ ـهورِ واألَعــــوامِ

ظمَــــــه مِــــ ـنْ يَــــــومِ
اهلل مــــــا َأعْ َ

أزالَ صَــــــبْرِي وأَطــــــارَ نَــــــوْمِي
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اليــــــومَ أهــــ ـلُ آيــــ ـةِ الــــــتطهريِ

بَــــــنيَ صَــــــرِيعٍ فيــــــه أوْ عَفِــــــريِ

اليــومَ قــدْ مــاتَ احلِفــاظُ والوَفــا

اليـــومَ كـــادَ الـ ـدِينُ يَقْضـــي أَسَـــفا

اليــــومَ نامــ ـتْ أعــ ـ ُينُ األَعــــداءِ

وسَــــــهدَتْ عيُــــــونِ ذِي الــــ ـوَالءِ

حزِين ـاً وَيْ ـلُ
ويْلــي وه ـلْ يُجْ ـدِي َ

ألَضْــــــ ـلُعٍ تَدُوسُــــــــهنَّ اخليــــــ ـلُ

وأَرأُسٍ هلــــــا الرِمــــــاحُ تَ ْرفَــــ ـعُ

جثَــ ـثٍ علــــى الصَــ ـعِيدِ تُوضَــ ـعُ
و ُ

وثاكِـــ ـلٍ َتبْـــ ـدُو مِـــ ـنَ اخلِـــ ـدُو ِر

َتعُـــــــــجُّ بالوَيـــــــــلِ وبــــــــــالثُّبورِ

ومُرضِــــــعٍ تَرنُــــــو إىل رَضِــــــيعِ

حصٍ صَــ ـرِيعِ
علــــى التُــــرابِ فــــا ِ

ق
ونســـــوةٍ ُتسْـــــبى علـــــى النِيـــــا ِ

حسْـــــرى تُعـــــاني ألَـــــمَ الوِثـــــاقِ
َ

ذوِي الـــــوَالءِ
أَهـــــمُّ شَـــــيءٍ لِـــــ َ

َأنْ يَجْ ِلسُــــــوا للنَّــــــوحِ والعَــــــزاءِ

فيــــــه تُقــــــامُ ســــ ـ َننُ املُصــــــابِ

والـــــ ـرتْكُ للطَعـــــــامِ والشـــــــرابِ

فصلٌ

يف سري السبايا إلـى الكوفة
سَـــــارُوا إىل الكُوفَـــ ـةِ بالسَـــــبايا

تُســــــاقُ فــــــوقَ هــــــ َّزلِ املَطايــــــا

مغلُولــــةَ األَيــــدِيْ إىل األعْنــــاقِ

تُسـ ـبْى علـــى عُجْـ ـفٍ مـــن النِيـــاقِ

ع
حاسِـــــرةَ الوَجـــــه بغَـــ ـريِ بُرْقِـــ ـ ِ

ال سِـــــ ـرتَ غـــــ ـريُ ســـــــاعِدٍ وأذرُعِ

قــد تَركَ ـتْ عَزيزَهــا علــى الثَــرى

وخلَّفتْـــــــه يف اهلجِـــــ ـريِ والعَـــــــرا

إنْ نظَـــرتْ هلـــا العيـــونُ وَ ْلوَلَــتْ

عوَلَـــتْ
أو نَظَـ ـرَتْ إىل الـــرؤُوسِ َأ ْ

جسْـــــــمَها مَقبـــــــوُرُ
تَـــــــوَدُّ أنَّ ِ

وال يَراهــــــا الشــــــا ِمتُ الكَفُــــــورُ
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وهييييستار ييييألنوألترويييي ت

يييي وت ت ت حتجبهييييينتيييييي تُّيظييييي ت

ييييينوت ت

فــ تـاجتَمعَ النـــاسُ علَـــيهمْ للنَظَـ ـرْ

وفـتـيهمُ مَــن لَــيسَ يَــدرِي مــا اخلَ ـربْ

فأَشْــــرَقتْ ذاتُ مخـــــارٍ مـــــنهمُ

تقـــولُ :مِــــن أيِّ األُســـارى أَنـــتُمُ

قُلْــ ـنَ هلــــا إذْ رَامَــ ـتْ التَعرُّفــــا:

حنَـ ـنُ أُســـارى آلِ بيـ ـتِ املصـــطفى

فهيَّـــــــــــــأَتْ مَقانِعـــــــــــــاً وأُزْرا

نالــ ـتْ بهــــا عَــ ـنِ العيــــونِ سِــ ـتْرا

َيسْـــــــرتُها جَاللُهــــــــا والنُــــــــورُ

حسِــ ـريُ
فَــــالط ْرفُ عنهــــا خاسِــ ـئٌ َ

جبَـــــــاً لألُمَّـــــــةِ الكُوفيـــــــةْ
وا عَ َ

تَبكِـــــي علـــــى الذرِّيـــ ـةِ املرضـــ ـيَّةْ

وهــيَ الـــيت قَــدْ قَتلَــتْ رِجالَهـــا

وأيْ َتمَــــــــتْ بقَتلِهــــــــا أَطفالَهــــــــا

فصلٌ

فيما كلمتهم به زينب الكربى 
وخــــــاطبتْهم زينَــــ ـبُ العقيلــــ ـة

يف خطبـــــــــة بـــــــــاهرة جَلِيلَـــــــــة

كأمنـــــــا تُفـــــ ـرِغُ نُطقـــــ ـاً فيهـــــــا

عـــــن اإلمـــــامِ املرْتَضـــــى َأبِيهـــــا

وكــــــان ممــــــا خــــــاطبتْهمُ بــــــه

والـــ ـبَعضُ كـــــافٍ منـــــه للمُنتَبـــــه

تَــــــــدرُونَ أيَّ َكبِــــــ ـدٍ فَــــــ ـرَيتُمُ

للمصــــــطفى وحُــــــرَّةٍ أَبــــــدَيتُمُ؟

أتُظهــــــرونَ النــــــوحَ والعَــــــويال

فـــابكُوا كَـــثرياً واضْـــحَكُوا قَلِـــيال

ذهبــــــــتمُ بالعــــــــارِ والشَّــــــــنارِ

غضَــــــ ـبِ اجلبَّــــــــارِ
وبُـــــــؤْتُمُ يف َ

أيَّ َدمٍ للمُصــــــطفى سَــــــفَكتُمْ؟

وأيَّ حُرمَــــــــةٍ لــــــــه هتَكــــــــتُمْ؟

بُعـــداً لكـــمْ مـــن أُمـــةٍ وسُـــحقا

صـــــــــيَّرتُمُ أَن ُفسَـــــــــكُمْ أَرِقَّــــــــــا
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فصلٌ

فيما تكلمت به فاطم ُة الصُّغْرى
عبْـرى
طبَـتْ حَـرَّى الفـؤادِ َ
خَ
قدْ َ

طمَـــةٌ بِنْـــتُ احلســـنيِ الصُّـــغْرى
فا ِ

قالَــ ـتْ ألهــ ـلِ اخلُــــيالءِ واجلَفــــا

واملكــ ـرِ والغُــ ـدْرِ بــــآلِ املصــــطفى

إنَّـــا بـــين املختـــارِ أَهـ ـلُ احلُكْـ ـمِ

عَ ْيبَـــــــةُ عِلْـــــــمٍ ووِعـــــــاءُ فَهـــــــمِ

َأكْرَمنــــــا الــــ ـ َرحْمنُ بالكرامَــــ ـةْ

خصَّــــــنا بال َفضْــــ ـلِ والزَّعامَــــ ـةْ
َو َ

كَفَّرْمتُونــــــــا وبنــــــــا اهتَــــــ ـدَيْتُمُ

إنْ كُنْـــ ـتُمُ اليـــــومَ كمـــــا ا َّدعْيـــ ـتُمْ

رَأيْــــــــــتُمُ قتالَنــــــــــا حَــــــــــالال

وَقَـــــ ـدْ أَسَـــــ ـأْتُمْ َمعَنـــــــا فِعـــــــاال

سُــــيوفُكُمْ تَ ْقطُــــرُ مِــــنْ دمائِنـــــا

وأَرْضُــــكُم ُتمْــــألُ مِــــنْ أَشْــــالئِنا

َتبَّـــ ـاً لكُـــ ـمْ فـــــانتظِروا العَـــــذابا

واخلِـــــــزْيَ واللعنـــــــةَ والعِقابـــــــا

فصلٌ

تكلمَ به السجا ُد 
يف بعض ما َّ
حمْــدٍ وَثَنـــا
قــالَ لَهــمْ مِــنْ بَعــدِ َ

َونَقْــ ـلِ َمعْنــ ـىً َب ْعضُــــه فيــــه غِنــــى

حلسَــنيِ بــنُ عَلِــيْ
أنــا عَلــيُّ بــنُ ا ُ

أنـــا ابْــنُ ســـبطِ املصـــطفى ا ُملبَجَّــلِ

أنــا اب ـنُ مَ ـنْ قــد هُتِكَ ـتْ حُرْمَتُــه

وَانتُهبـــ ـتْ بـــــني الـــــورى ِن ْعمَتُـــــه

أنَـــا ابْـ ـنُ مَـ ـنْ قـ ـدْ قَتلُـــوه صَـــرباً

وَقــ ـدْ كفــــى املــــرءَ بــــذاك فَخْــــراً

ناشــــدْتُكُمْ بـــــاهلل هــــلْ كَ َتبْــــتُمْ

عطَيــــــتُم
دكُمْ أ ْ
إىل أبـــــــي َوعْهــــــ َ

دعْتمُوه
َدعَومتُـــــــــــــوه وخَـــــــــــ ـ َ

وَمُـــــــــذْ أَجـــــــــابَكُمْ قَتَلْتُمـــــــــوه
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تبَــــاً ملــــا قَــــدِّمتُمُ مِــــنَ ال َعمَــــلْ

خطَـــــلْ
وُســـــوءة ملِـــــا صَـــــ َنعْتُمْ َو َ

بـــأَيِ عَـــنيٍ تنَظِـــرُونَ ا ُملصْـــطَفى

وَقــــد َفعَلْــ ـتُم كُــ ـلَّ جَــ ـوْرٍ وجَفــــا

حِـ ـنيَ يقُـــولُ قَـ ـدْ قَتلـ ـتُمْ عِتْرَتـــي

إِلَــــــيْكُمُ فَلسْــــــتُمُ مِــــــنْ أمَّتَـــــــي

فقـــالَ بَعـ ـضُ احلاضِـــرينَ مـــنهمُ

هلَكْــــــ ـتُمُ وأنــــــ ـتُمُ مل َتعْ َلمُــــــــوا

قـــالَ اإلمـــامُ فـــاقبَلُوا َنصِـــيحَيت

لكُـــــمْ ويف اهلل اقبَلُـــــوا وَصـــــيَّيت

قـــالوا لـــه نَحـ ـنُ مجيعـ ـاً نسْـ ـمَعُ

نُطيـــــــعُ مــــــــا أَمرتَنــــــــا َونَ ْتبَـــــــعُ

مُرْنــــا مبــــا تَشــــاءُ َلسْــــنا نَرغَــ ـبُ

عنـــكَ وَال مـــوىلً ســـواك َنطْلُـــبُ

قــالَ هل ـمْ هيهــاتَ هيهــاتَ الوَفــا

وكيـــف أَنســـى مـــنكُمُ مـــا ســـلَفا

ِرمـــتُمْ بــــأنْ تَــــأتُوا إلـــيِّ مِثلَمـــا

جئــــــتُمْ آلبــــــائي فيمــــــا قَــــــدُما

ب الراقصــــاتِ اإلبِــــلِ
كــــال وَر ِّ

فـــــاجلُرحُ مل ُيسْـــ ـبَرْ وَمل يَنْـــ ـدَمِلِ

قتلــــــتمُ أبـــــــي وأهلَـــــــه َمعَـــــــه

وَالصــــــلحاءَ الغُـــــرَّ ممَّـــــنْ َتبَعــــــه

صصُ الَخطْـبِ املَهـوْل جتـرِيْ
غ َ
وُ

بــــني حنــــاجِري َوبَــــ ْينَ صَــــدْرِي

َمسْــــأليت بــــأنْ تكونُــــوا ال لَنــــا

وَال علينـــــا وَهـــــوَ غايـــــةُ املنـــــى

فصلٌ

يف دخوهلم على عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل
خلطُــــوبِ وَالــ ـدَواهي
وأعظــ ـمُ ا ُ

دخُــــــــولُهمْ علــــــــى عَــــــــد ِّو اهلل

إذْ حــلِّ قَصــرَ الظُلْــمِ والعِــدْوانِ

وقَــــدْ دَعــــا النــــاسَ إىل اإلتيــــانِ

وجيءَ بالرأسِ الشَـريفِ الطـاهرِ

لـــذلكَ الـ ـرِجْسُ الظَلُـــومِ الفـــاجِرِ
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وأَ ْدخَلُـــــوا العيـــــالَ واألَطْفـــــاال

عليـــــه يف حـــــالٍ َتسُـــــوءُ احلـــــاال

كلّــــــمَ زَينَبــــــاً كالمــــــاً َقبُحــــــا

ممــــــا بِــــــه إنــــــاؤه قَــــ ـدْ رُشِــــــحا

وقــالَ :كَي ـفَ ق ـدْ رَأي ـتِ مــا وَقَ ـعْ

ويف َذوِيـــكِ اليـــومَ مـــا اهلل صَـــنَعْ

قالــــتْ لَــــه خَــــريَ كَــــالمٍ قِــــيال

جمِـــــــــــــيال
حسَـــــــــــــناً َ
مل أرَ إالّ َ

قــد كُت ـبَ القَت ـلُ علَــيهمْ َف َمضَــواْ

إىل نعــــــيمٍ دائِــــــمٍ ملــــــا َقضَــــــوا

دلٍ تُقـــامُ احلُجَـ ـجُ
بـ ـنيَ يَـ ـدَي عَـ ـ ْ

فَــــانْظُرْ إذاً ِلمَــــنْ يَكــــونُ الفَلَــــجُ

قــــالَ لَهــــا شَــــفى اإللــــه قَلْــــيب

مِــــنكُمْ ونِلْــ ـتُ ظَفَــــراً يف حَرْبــــي

قال ـتْ ل َعمْــريْ قَ ـدْ قتَلْــتَ كَهلــي

طعْــتَ فَ ْرعِـــي واَجْتَثثــتَ أَصْـــلي
َق َ

فـــــإنْ يَكُـــــنْ بِقَـــــتلِهم شِـــــفاكا

فقـــــ ـدْ بَلغْـــــ ـتَ مـــــ ـنْهمُ مُناكـــــــا

واسْــ ـتَقبلَ السَــــجادَ يف خطابــــه

ومــــذْ رَأى الصَــــوابَ يف جَوابِــــه

قــــــالَ اقْتِلُــــــوه فبــــــه جــــــراءة

قـــــــــدْ رَدِّنَـــــــــي وردُّه إســـــــــاءة

قالَـــتْ لـــه بنـــتُ اإلمـــامِ مَهـــال

إنــــكَ قــــدْ أَسْــــرَ ْفتَ فِينــــا قَــــتْال

وقَتْلَـــه إنْ رُمْـــتَ فَـــاقْتُلين َمعَـــه

مـــا دامَــتِ احليـــاةُ لـــي لَــنْ أَدعَـــه

والسَـــيْدُ السَـــجادُ عـــنْ خِطابـــه

كتَ زَينبَـــــــاً ويف جَوابـــــــه
أَسْـــــــ َ

قـــــــــال أَبالقتـــــــ ـلِ تُهـــــــ ـدِّدُونا

وإننــــــــــا ال نَرْهــــــــ ـبُ املَنُونــــــــــا

ألسْــتَ تَــدْريْ القَتــلُ فِينــا عــادَة

وعنـــــــدَنا الكرامـــــــةُ الشَـــــــها َدة
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يف شهادة عبد اهلل بن عفيف 
وهــلْ سَــمِعتَ حبــدِيثِ األَزْدِي

وكـــانَ مِـ ـنْ أَهـ ـلِ الـ ـوَال والزُهـ ـدِ

كـــانَ ُيعَـــدُّ مِـــنْ خِيـــارِ الشِـــيعَة

ويف التُقـــــــىْ ذو رُتبْـــــــةٍ رَف ِيعَـــــــة

عَينـــــاه زالتـــــا بِخَـــــريِ السُـــــبِلِ

جلمَــــلِ
يف يـــــومِ صِــــفّنيَ ويَـــــومِ ا َ

قــــدْ َأنْكَــــرَ املنُكــــرَ ملــــا سَــــمِعا

قـــوالً لـــه ُركْـــنُ اهلـــدى َتصَـــدِّعا

مِـــنْ ابـــنِ مَرجانـــةَ فَـــوقَ املِ ْنبَـــرِ

حضَــ ـرِ
ج ْمعِهــ ـمْ وَمَ ْ
مبشْــــهدٍ مــــن َ

قــامَ العَفيــفُ ابــنُ عَفيــفٍ قــائِال

ومـــــــــا أَرادَ باملَقـــــــــالِ بـــــــــاطِال

قــــالَ لــــه َأنْــــتَ ومَــــنْ وَالّكــــا

ألفّاكـــــــا
كـــــ ـلٌ أَراه الكـــــــاذِبَ ا َ

دوَ اهلل
أَتَقْتِلُـــــــــونَ يـــــــــا عَـــــــــ ُ

ألوِّاه
بَنِــــــــي الــــــــنيب الطــــــــاهرِ ا َ

وتَ ْنطِقُــــــــونَ َبعْـــــــدُ بالبُهتــــــــانِ

مِـــنْ فَــــوقِ َأعْــــوادِ َذوِيِ اإلميــــانِ

أيْــــ ـنَ املُهــــــاجِرونَ واألَنصــــــارُ

ألبْـــــــــرارُ
وَأيــــــــنَ أوالدُهــــــــمُ ا َ

غضَــبٍ َأوْداجُــه
فانتَفَخَــتْ مِــنْ َ

وزادَ مِـــــــ ـنْ مَقالِـــــــــه هياجُـــــــــه

فقــــــالَ آتُــــــوني بــــــه فقــــــامُوا

عصْــــــبَةٌ لِئــــــامُ
البــــــنِ عَفيــــــفٍ ُ

جزَه
فَقامَــــــتْ األزدُ ذ َووَه حــــــا ِ

وخَلّصُـــــوه مِـــ ـنْ يَـــ ـدِ اجلَـــــالوُزَةْ

وقــــاتَلوا ذَويــــه حَتِّــــى وَصَــ ـلُوا

حمُـــوا الـــدارَ وفِيهـــا َدخَلُـــوا
واقْتَ َ

حتْ :أتـــاكَ القَـــومُ
وابنَتُـــه صـــا َ

ولَـــــيسَ يُجْـــ ـدِي حَـــ ـذَراً ولَـــــومُ

فقـــــــالَ :ال علَيـــــ ـكِ نـــــــاولِيين

حمِـــي مُهجَتِـــي وَدِيـــين
أل ْ
سَـــيْفي َ

وَدِّتْ بـــ َأنْ تكُـــونَ ذاتَ مَقْـــدرة

حتــــى تُخاصِــ ـمَ اللِئــــامَ الفَجَــــرة
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دارَ علَيــــه اجلَمْـــعُ وهـــوَ مُفْــــردُ

دمْ عَلَيــــــه َأحَــــ ـدُ
ومِنــــــه ملْ يُقْــــ ـ ِ

وكُلّمـــا جـــاؤُوا عَلْيـــه مِــنْ جِهــة

لَــــــــه تَكُــــــــونُ ابْنَتُــــــــه مُ َنبِّهــــــ ـة

تَقـولُ قَـدْ جــاؤُوكَ مـنْ حنَـوِ كَــذا

تَخْشــ ـى علَيْــــه غِيلَــ ـةً أنْ يُؤخَــــذا

فَقــــــالَ مُــــ ـذْ تَكــــــاثَرُوا علَيــــــه

ومالَـــــــه مِـــــــنْ ناصِـــــــرٍ لَدَيـــــــه

أُقسِمُ لـو يُفسَـحُ لـي عـنْ َبصَـرِي

ضــاقَ عَل ـيْكُمْ مَ ـوْرِدي وَمصْ ـدَري

حمِــــال
وَملْ يَزالُــــوا فيِــــه حتــــى ُ

دعِيِّ ابْـ ـنِ زيـــادٍ أُ ْدخِـــال
علـــى الـ ـ َ

فقـــــالَ مـــــا تقُـــــولُ يف عُثمـــــانِ

واألمْــــــ ـرُ ال يَحْتــــــــاجُ للبَيــــــــانِ

فقــــالَ يـــــا عبــــدَ بَـــــين عِـــــالجِ

مالَـــــ ـكَ يف ذاكَ مِـــــ ـنْ احْتيـــــــاجِ

وإمنَـــــــــا اهلل وَلِـــــــــيُّ خَلقِـــــــــه

يَ ْقضِــــــي لكــــ ـلِِّ مِــــ ـنْهمُ بِحَقِــــــه

وعـــنْ يزيـــدَ سَــ ـلْ وعَـــنْ أَبيــــه

وعـــ ـنْ أَبيـــ ـكَ اجلاهـــ ـلِ السَـــ ـفِيه

فقـــــالَ ال أَسْـــ ـ َألُ شـــــيئاً حتِّـــــى

تَــ ـذُوقَ بالسَــــيفِ احلُســــامَ َموْتــــا

فقــــــالَ عبــــــدُ اهلل ذا مُــــــرادِي

وبُغــــــييت مِــــ ـنْ خــــــا ِلقِ العِبــــــادِ

مـــن قبــلِ َأنْ تُوجَــدَ يف األَحيْـــا ِء

كُنْــــتُ طَ َلبْــــتُ منـــــه يف الــــدُعاءِ

شــــــهادةً خالصــــــةً أنْ يَرزُقــــــا

خصٍ خُلِقـــا
علَــى يَــدَيْ أَ ْلعَــنِ شَــ ْ

وقــدْ ي ِئسْــتُ حِــنيَ كــفَّ َبصَــرِي

وملْ َأكُــــــــنْ َأعْلَــــــــمُ باملُقَــــــــدَّرِ

فاحلمـــ ـدُ هلل علـــــى مـــــا رَزَقـــــا

قـــد اســـتجابَ لـــي دُعـــاءً سَـــبَقا

أرسَـــ ـلَ مجعـــ ـاً نَحـــ ـوَه كـــــثرياً

جـــــاؤوا بـــــه مـــ ـنْ بَيْتـــــه أَسِـــــرياً

لَــــه اهلنــــا قَــــدْ أَدْركَ الشــــهادَة

وفــــــــازَ بــــــــاألَجرِ وبالســــــــعا َدة
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يف سريهم إىل الشاا
ســــارَ إىل الشــــامِ بِهــ ـمْ مُحَقّــــرُ

وهــــمْ َكسَـــــيب الــــرُومِ إذْ ُيسَـــ ـيَّرُ

وأَ ْدخَلُــــوهمْ يف دِ َمشْــ ـقِ الشــــامِ

يف َمسْـــــ ـ َلكٍ َيضِـــــــيقُ بالزِّحـــــــامِ

والــــروُسُ فيمــــا بَيــــنَهمْ تُشــــالُ
ُّ

َيمِيـــ ـدُ فيهـــــا األَمسَـــ ـرُ ال َعسَّـــــالُ

بِنْـــتُ علـــيٍّ طَلبَـــتْ مـــنْ شِـــمرِ

عسْــ ـرِ
أمــــراً علَيــ ـه مــــا بــــه مِــ ـنْ ُ

قالـ ـتْ :إذا الشـــامُ َدنَـ ـتْ ديـــارُه

سِــــــرْ َمسْــــــلَكاً قَلِيلَــــــةٌ نُظَّــــــارُه

ونَحِّنـــــا عَـــــنْ أرؤُسِ األهلينـــــا

خزِينــــا
مِــــنْ ِكثْــــرَةِ النُّظَّــــارِ قــــدْ ُ

وحنـــــنُ يف حـــــالٍ كَمـــــا تَرانـــــا

َتشْـــــــ َمتُ يف رُؤْيتِنــــــــا َأعْــــــــدانا

وقــ ـدْ أتَــــى بعَكْــ ـسِ مــــا تُريــ ـدُ

هـــــذا الكفـــــورُ الظـــــاملُ العنيـــ ـدُ

بفعْلِــــه ذاكَ الشَــ ـنِيعُ مــــا اكتفــــا

حَيـــثُ يُقـــامُ السَـــبْيُ فِـــيهمْ وقَفَـــا

فصلٌ

يف دخوهلم على يزيد لعنه اهلل
وأدخَلـــــــوهمُ بتلــــــكَ احلـــــــالِ

وَهـــــــــمْ مُقَرَّنُـــــــــونَ باحلِبـــــــــالِ

علــــى يزيــــد وهــ ـوَ يف سُــــلطانِه

يف أوليائِــــــــــــــه ويف أَعوانِــــــــــــــه

والـــرأسُ مـــا بـــني يديـــه وُضِـــعا

وهـــوَ ِبعُــــودِ خَيـــزُرانٍ قَـــدْ دَعــــا

ينكــــ ـثُ ثغــــــراً وثنايــــــا غُــــ ـرَّا

قَــــدْ كــــانَ يُولِيهــــا الــــنيب َثغْــــرا

وهــو ِبشِــعرِ ابــن الزبعــرى ينط ـقُ

وهــــ ـوَ ألَمــــ ـرِ كُفــــ ـرِه مصــــ ـدِّقُ
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قالت :من العَدلِ أيا ابـنِ الطُّلقـا

ح ـنيَ ل ـكَ األم ـرُ ص ـفَا واس َتوْسَــقا

طبَتْــــه زينــــبٌ مبــــا جَـــــرى
وخا َ

مِـــــنْ مَ ْنطِـــــقٍ وأَل َقمَتْـــــه حَجَـــــرا

تَخْــــــدِيرُكَ اإلمـــــــاءَ والبَغايـــــــا

وسَــــــوقُ آلِ املصْــــــطَفى سَــــــبايا

ولَـــــيسَ مِـــ ـنْ حُماتِهـــــا محـــ ـيُّ

ولَــــــيسَ مِــــــنْ رِجالِهــــــا وَلــــــيُّ

فاسْعَ وكِـدْ فَ َلسْـتَ تَمحُـو ِذكْرَنـا

وال َتمِيــــــ ـتُ وحيَنــــــ ـا وأَمْرَنــــــــا

حضُ عَن ـكَ عارَهــا
وَملْ تَكُ ـنْ تَــر َ

وسَــوفَ ُتصْ ـلَى يف اجلَحِــيمِ نارَهــا

هــــل رأيُــــكَ اخلائــــبُ إال فنَــــدُ

ددُ
وجَمعُـــــــكَ اخلـــــــائنُ إال بَـــــــ َ

حسْـــ ُبكَ بـــاهلل القَـــديرِ حاكمــــا
َ

وبـــــالنيب ا ُملصْـــــطَفى مُخاصِــــــما

وإنْ تَكُــنْ قــدْ جَــرَتْ الــدَواهي

علـــــــ ـيَّ تَكلِيمُـــــــ ـكَ بالشِّـــــــــفاه

إنِّــــي ألَسْ َتصْـــغِرُ منِـــكَ القَـــدْرا

وال أَرَى َلوْمَـــ ـكَ يُجْـــــدي أمْـــــرا

وق ـدْ َدعَــا هــذا الكَفُــورُ املُفْتَــري

خباطِـــــبٍ َيصْـــــعَدُ فَـــــوقَ املِ ْنبَـــــرِ

دحُـــــــه وشَـــــــيخَه ويَهجُـــــــو
َيم َ

حشْــرِنا ال نَرْجُــوا
مَــنْ غَيْــرَهمْ يف َ

قـــد ذمَّ يف خطبتِـــه أهـ ـلَ اهلُـ ـدى

فليتبَـــــــوِّأْ يف اجلَحـــــــيمِ مَ ْقعَـــــــدا

وأَنزَلُــــــــوه مَنــــــــزِالً مُحقَّــــــــرا

هلــــمْ بــــه الــــرِجسُ يزيــــدُ أمَــــرا

رَدَّ عَلـــيهمْ بَعـ ـضَ مَـــا قَـ ـدْ ُنسِـــبا

لِفـــــــاطِمٍ ومِـــــــنهمُ قَـــــ ـدْ سُـــــ ـلِبا

مِقْنعَـــــــــةٌ قِـــــــــالدَةٌ َقمِـــــــــيصُ

و َمغْــ ـ َزلٍ جــــاءَتْ بــــه النُصــــوصُ

وقـــــال :رُدوا عِـــــرتَة الرَسُـــــولِ

أُومُـــ ـوا بِهـــــم مَدِينَـــــةَ الرســـــولِ
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فصلٌ

يف عودهم إلـى املدينة ومرورهم بكربالء
مُــــذْ عــــادتِ النســــاءُ والعيــــالُ

إىل العـــــــراقِ للـــــــدليلِ قـــــــالوا:

مُــ ـرَّ بنــــا علــــى طريــ ـقِ كــــربال

عمْــرو العُــال
مصــرعُ ســاداتِ بــين َ

نبكي علـى أهـلِ الوفـا والصـدقِ

م مِــنْ حــقِّ
فيهـــا ونَ ْقضِـــي مـــا لَهــ ْ

عبْـــــرى
وافُـــــوا إليهـــــا بعيُـــــونٍ َ

وحَـــرِ أَشْـــجانٍ تُـــذيبُ الصَـــخْرا

وقـــــد أقـــــامُوا عنـــــدَها أيَّامـــــا

كنَ الرُّغامـــــا
يبكـــــونَ بَــــدْراً سَــــ َ

وأجنمـــاً تُــــزري سَــــناً بالشُّــــهبِ

غ َّيبَهـــــا احلِمـــــامُ تَحْــــتَ التُــــرَبِ

وانفصَــــلُوا منهــــا وملَّــــا قــــا َربُوا

طَيبَــــةَ وابــــنُ حــــذْلَمٍ مصــــاحِبُ

قــــال لــــه الســــجَّادُ :يــــا بشــــريُ

هـ ـلْ أنـ ـتَ بالشِّـ ـعْرِ امـــرؤٌ بصـ ـريُ؟

قــال نعــم قــال ام ـضِ حن ـوَ يثــربِ

وانـــعَ بهـــا سِـــبطَ الـــنيب األجنـــبِ

قــــال بشــــريٌ :فَركِبــــتُ فَرَســــي

وجِئْــ ـتُ حنــ ـوَ املســــجدِ املقــ ـدَّسِ

ألَهلِهـــــــا ناديـــــــتُ :ال مُقـــــــامُ

لكُــــمْ بهـــــا ،قَـــ ـدْ قُتِـــ ـلَ اإلمـــــامُ

اجلســـمُ منـــه بـــالطفوفِ مُـــودَعُ

والـــرأسُ مـــن فـــوقِ القنـــاةِ يُرفَـ ـعُ

هــــــذا ابنُــــــه بِقُــــــربِكُم نزولُــــــه

وافــــــى إلــــــيكُم وأنــــــا رســــــولُه

مل تبـــ ـقَ يف طَيبـــ ـةَ ذاتُ خِـــ ـدْرِ

إال بَـــــــ ـدَتْ ناشـــــــــرةً للشَّـــــــــعرِ

ضــــــاربةَ الوجــــــوه والشــــــعورِ

تعـــــــــجُّ بالويـــــــــلِ وبــــــــــالثبورِ

ففــــــــارَقوا ناعيَــــــــه وســــــــاروا

وفــــــيهمُ قــــــد ضــــــا َقتْ القِفــــــارُ

جـــاؤوا خِبـــاءَ الســـيدِ الســـجَّادِ

بــــــدا ودَمْــــــعُ ناظريــــــه بــــــادي
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فعجَّــــت األصــــواتُ أيَّ عجَّــــة

وضــــــجَّت البقعــــــةُ أيَّ ضــــــجَّة

كتَ الضـــــجيجُ باإلميـــــاءِ
فأُسْـــــ ِ

وقـــــــالَ حامـــــــداً لِـــــــذي اآلالءِ

حنمَـــ ـدُه علـــــى عظـــــيمِ األمـــ ـرِ

ومــا جــرَى مِــنْ فاجعــاتِ الــدهرِ

علـــى جليـ ـلِ الـــرزءِ واملصـــائبِ

وفادحــــاتِ اخلطــــبِ والنَوائِــــبِ

يــــــا قــــــومُ إنَّ ربَّنــــــا ابتالنــــــا

بثُلمــــةٍ يف الـــــدينِ جلَّــــتْ شـــــانا

قـــــد قُتِـــــل احلســـ ـنيُ والذرِّيِّـــ ـة

وقــــ ـدْ غَــــ ـدَتْ نســــــاؤه مســــــبيَّة

ورأسُـــــــه يُـــــــدارُ يف البلـــــــدانِ

مــن فــوقِ عــالي الــرُمحِ والسِــنانِ

أيُّ امـــــرئٍ ُيسَـــــرُّ بعـــــد قتلِـــــه

وأيُّ قلـــبٍ مل يـــذُبْ مـــن أجلِـــه

وأيُّ عــــ ـنيٍ حتــــــبسُ الــــــدموعا

وتغـــــــنمُ الراحـــــــةَ واهلجُوعـــــــا

وقـــــد بكَـــــتْ لقتلِـــــه البحـــــارُ

ومــــا بِهـــــا وال َنبْــــتُ واألشْـــــجارُ

واألرَضُـــونَ والســـماواتُ العُـــال

واإلنـــسُ واجلـــنُّ وســـكَّانُ الفَـــال

صــــــرنا مشَــــ ـرَّدينَ َمطْرودِينــــــا

وعــــــــــن ديارِنــــــــــا مُبعَّــــــــــدينا

مــن غــريِ مــا جُــرمٍ قــد اك َتسَــبْنا

كبْنــــــا
وغــــ ـريِ مكــــــروه قــــــد ارتَ َ

واهلل لـــــــو أن الـــــــنيب أعلنَـــــــا

أوصـــى بقتلِنـــا كمـــا أَوصـــى بِنـــا

لَمــا هــمُ زادوا علــى مــا فعلـــوا

عمِلُـــوا
بنـــا ومـــا كـــانوا بنـــا قـــد َ

مصـــــــيبةٌ واهلل مـــــــا أوجعَهـــــــا

ومــــــا أكضَّــــــها ومــــــا أ ْفضَــــ ـعَها

فحســـــبُنا اهلل العزيـــــزُ وكفــــــى

فيمــــــا أصــــــابَنا وعنــــــه خَلَفــــــا

وســــــارَ قاصــــــداً إىل املدينــــــة

بأُســـــــــــرةٍ باكيـــــــــ ـةٍ حزِينـــــــــ ـة

جــــاؤوا ربوعــ ـاً هلــ ـمُ خــــوالي

قــــــد نــــــدبتْهم بلِســــــانِ حــــــالِ
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تقــــــولُ:أينَ جِيَرتــــــي وأهلــــــي

وأيــــن ســــكَّاني غيــــوثُ املَحْــــلِ

وأيــن مَــن طابــتْ بِه ـمْ أَرْجــائي

وافتخـــرتْ أرضـــي علـــى الســـماءِ

أيــن األُوىل كــانوا أمــانَ اخلــائفِ

عصْـــمةَ الالجـــي مـــن املخـــاوفِ
وِ

تبًّــــا ملــــن مل يــــ ْرعَهم وسُــــحْقا

مِــــن عــــاقرِ الناقــ ـةِ كــــان أشــــقى

مـــا حفظـــوا حممـــداً مـــن بعـــدِه

ويُحفَـــــظُ املــــــرءُ حبفـــــظِ وُلْـــــدِه

كــم فــيهمُ أوصــى ولــو أوصــاهمُ

جوْرِ مـــا زا ُدوْا علـــى أذاهـــمُ
بـــالْ َ

فصلٌ
يشتمل على الوعظ والتسلي مبصاب أهل العَبا /
حكـ ـمُ املنايـــا يف الربايـــا جـــارِي

لكِـــــنْ بـــــأَمرِ الواحِـــــدِ القَهـــــارِ

هل تنفعُ الشَـكوى مـنَ املكتُـوبِ

أو يشـــتكي الـــربُّ مـــنَ املربُـــوبِ

إيــاكَ أنْ جتــزَعَ مِــنْ مَــوتِ أَحــدْ

وانْ يَكُــــنْ أبــــاً شَــــفيقاً أو وَلــــدْ

فلــيسَ م ـنْ مــوتِ امــرئ مــن بُ ـدِّ

وليســـــتْ الـــــدُنيا بــــــدارِ خُلْـــــدِ

إنْ جانـــبٌ اصْـــبحَ منهـــا عَـــذْبا

أمــــــرَّ منهـــــــا جانــــــبٌ فــــــأَوبى

فاملــالُ والبَنــونُ حــرثُ العاجلــة

والعمــلُ الصـــالِحُ حَـــرثُ اآلجلـــة

فـــــــاتعِظوا بـــــــال ِعبَرِ النوافِـــــــعِ

واعتــــــربوا بــــــاحلِكَمِ السَــــــواطعِ

أَنفُســ ـكُمْ فهــــي أعــ ـزُّ األَنفــ ـسِ

حـــقٌ علـــيكُمْ صَـــ ْونُها ممـــا ُيسِـــي

فحاسِــــبوها قَبــ ـلَ أنْ تُحاسَــــبوا

ن تُعـــــــاتَبوا
وعا ِتبُوهـــــــا قَبـــــــلَ أ ْ

ال تــــنسَ ذكــ ـرَ هــــا ِدمُ اللّــــذاتِ

إنْ مل تَجِئـــــه فهـــــوَ جـــــاءٍ آتـــــي
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فهـــ ـلْ منَـــــاصٌ منـــــه أو مَعـــــاذُ

وهـــ ـلْ خَـــــالصٌ منـــــه أو مَـــــالذُ

وكــــــــلُ حــــــــيِّ هالــــــــكٌ إاله

مل يبــــــق حيــــ ـاً خالــــــداً ســــــواه

ن
عشْـــ ـتَ إىل زمـــــا ِ
وهـــ ـيَ وإنْ ِ

فانيـــــــةٌ وَمَـــــــنْ عليهـــــــا فـــــــاني

ال جتْــــــزعن هلالــــــك فتشــــــقى

فـــــــاهلل خـــــ ـريٌ خلفَـــــ ـاً وأَبقـــــــى

وإنْ أصـــبت فتـــذكر مـــا جـــرى

صمَةِ ساداتُ الوَرى
على اُولي ال ِع ْ

ومـــا بِهـــمْ حَـــلَّ مِـــنَ املَصـــائبِ

خلطْـ ـبِ والنَوائِـ ـبِ
ومـــن عظـــيمُ ا َ

ففـــــيهمُ للمَـــــرءِ نعــــمَ األُســـــوةْ

وهـــم لـــذِي اإلميـــانِ خـــريُ قُـــدوةْ

حلسَـنيُ الســبطُ واألنصــارُ
قضَــى ا ُ

وولــــــــدَه والعــــــــرتةُ األَطهــــــــارُ

د
مــــاتوا مجيعـــاً يف نهــــارٍ واحـــ ِ

بـــــــال ممـــــ ـرِّضٍ هلـــــ ـمْ وعائـــــ ـدِ

حضُــرْهمُ مِــنْ أحــدِ
مــاتوا ومل يَ ْ

ِلشَـــــ ـدِّ حلـــــــيني وال مَـــــــد يـــــــدِ

وال لتغمــــــيضٍ وتطبيــــــقِ فــــــمِ

وال ألمـــــــ ـرٍ واجـــــــ ـبٍ حمـــــــ ـتَّمِ

غسِّــلوا مــا كُفِّنــوا
حمِلــوا مــا ُ
مــا ُ

مـــا حُنِّطـــوا مـــا شُــيِّعوا مـــا ُدفِنـــوا

وأهلُهــــم مــــاذا علــــيهمُ جَــــرى

مـــا حـــالُهم ليلـــةَ حـــادي عشَـــرا

عمــا بهــم قــد ح ـلَّ مَ ـنْ سَ ـالّهمُ

وعــــنْ عَزيــــزَ اهلل مَــــنْ عــــزَّاهمُ

وهــــــل أُقــــــيمَ مــــــأمتُ الوفــــــاةِ

هلـــــمْ كمـــــا يُقـــــامُ لألمــــــواتِ؟

فصلٌ

يف تعزية صاحب العصر  وندبته
يــا ابــنَ اهلــداةِ املهتــدينَ النُجبــا

وابــنَ األُوىل سَــنُّوا املَعــالي واإلبــا
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يا ابنَ العلومِ الكامالتِ والسُّـننْ

حلسَـــن
حلسَـ ـنيِ وا َ
يـــا ابـ ـنَ علـ ـيٍّ وا ُ

أينَ استقرِّتْ سَـيدي بِـكَ النَـوى

بغــريِ رَضــوى أمْ بِهــا أم ذِي طُــوى

عــ ـزَّ علــ ـيَّ مــــا جَــــرى وقُــ ـدِّرا

إنــــي أَرى اخلَلـــقَ وأنـــتَ ال تُــــرى

عــــزَّ علــــيَّ أن أُجيــــلَ َبصَــــري

وال أراك فــــــــوق ظهــــــــرِ مَنبَــــــــرِ

بيْ أنـتَ مِـنْ مُغيَّـبٍ عـنْ نـاظري

وحاضـــ ـرٍ يف فِكرَتـــــي وخـــــاطري

بـــيْ أنـــتَ مِـــنْ مُغيَّـــبٍ يَرعانـــا

مل نَـــــــــــ ـرَه لكنَّـــــــــــ ـه يَرانـــــــــــــا

إىل مَتـــى هـــذا النَـــوى إىل مَتـــى

مشــلُ اصْــطباري عنــكَ قَــدْ َتشَــتَّتا

فه ـلْ إلي ـكَ مِ ـنْ سَــبيلٍ أو س ـبَبْ

أو حِيلــةٍ تُلْفـــى فَقَــدْ أَعيـــا الطَلَــبْ

يـــــومٌ نـــــراكَ فيـــــه يـــــومُ عِيـــ ـدِ

يُفــــــدى بعُمــــ ـرِ الــــ ـزَمنِ املَديــــ ـدِ

تُمـ ـألُ فيـــه األَرضَ عَـ ـدْالً مِثلَمـــا

قــــد مُلِئَــ ـتْ بــــاجلَورِ ِممِّــ ـن ظَلَمــــا

إىل متـــــــى الغَيبـــــ ـةُ والسَّـــــــرارُ

إىل متــــــــى الصَـــــــربُ واالنتظــــــــارُ

إىل متــــــى الذِّلــــــةُ واخلُضــــــوعُ

طبِرُ اجلَــــــــزوعُ
إىل متــــــــى َيصْــــــــ َ

إىل متـــــــى السِـــــــتارُ والتقيِّـــــــة

إىل متـــــــى َأحْكـــــــامُكُمْ مَخْفيـــــ ـة

دِيـــــــنُكمُ تبـــــــدَّ َلتْ أَحكامُـــــــه

وشَــ ـ ْرعُكُمْ قــــد نُكِّسَــ ـتْ أَعالمُــــه

تَالعبــــــوا بالــــــدِّينِ واآليــــــاتِ

تَالعِـــــ ـبَ الصِـــــــبيانِ بـــــــالكُراتِ

مل تبــ ـقَ مــــن آثــــارِه إال الرمَــ ـقْ

إن مل تَــدارَكْ ذل ـكَ البــاقي ا ْنمَح ـقْ

أيـنَ مَضـى ناشِـرُ رايــاتِ اهلــدى

وصاحبُ النصـرِ علـى مَـنْ اعْتَـدى

أيــ ـنَ اإلمــــامُ الغائِــــبُ املنتظَــــرُ

ألنْ يُقـــــيمَ احلـــــقَّ حـــــنيَ يَظهـــــرُ
َ

أيـــنَ الــــذي يَطلـــبُ بالــــذِّحولِ

وبالـــــــــدمِ املطهـــــــــرِ املطلـــــــــولِ
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نَفْســــي لــــكَ الفِــــداءُ والوقــــاءُ

إن األعـــادي صَـــنَعوا مـــا شـــاؤوا

قد قتلوا خامسَ أصحابِ الكِسا

وأَثْكَلُــــــوا فاطمـــــةً خـــــريَ النِّســــــا

وكَـــمْ َدمٍ لكُــ ـمْ أَســــالوا هــ ـدْرا

وحُــــــرَّةٍ قَــــــدْ هتَكُوهـــــــا سِــــــتْرا

قـــ ـدْ َأخْلَـــــوا املنِـــ ـربَ واملِحْرابـــــا

ومزَّقـــــــــوا السُّـــــــــنَةَ والكتابـــــــــا

أيــنَ احلُســنيُ السِــبطُ أيــنَ وُلْــدُه

أيـــــنَ بَنـــــو أَخيـــــه أيـــــنَ جُنْـــــدُه

وأيــنَ أَنصـــارُ احلُســنيِ الصُّــلَحا

أينَ الشِموسُ الطالِعاتُ يف الضُّحى

ِلمِــــــثلِهمْ فلْتُــــــذ َرفِ الــــــدموعُ

ولْتُكثَــــــــرِ احلَســــــــرَةُ والوُلــــــــوعُ

ِلمِــــــثلِهم ومــــــا لَهــــــمْ مَثيــــــلُ

فَلْيَكْثــــــ ـرِ الصــــــــراخُ والعَويــــــ ـلُ

ِلمِــــــــثلِهم فليحــــــــزنِ املقــــــــامُ

ومكــــــــ ـةٌ واملشــــــــــعرُ احلَــــــــــرامُ

ولتحــــــزنِ القبلــــــةُ واملَشــــــاعِرُ

والبيـــــــتُ واألركـــــــانُ واملنـــــــابرُ

مَـــنْ لِيتـــامى النـــاسِ واألَرامـــلِ

قـــد أصـــبحوا بغـــريِ كـــافٍ كافِـــلِ

مَـــــ ـنْ للمَســـــــاكنيِ وللوُفـــــــودِ

مِـــن بعـــدِ مـــا أقفـــرَ بيـــتُ اجلُـــودِ

لِقــتلِهم شُــهبُ الســماءِ انْكَ ـدَرَتْ

ومشسُــــها حزنــ ـاً علــــيهم كُــ ـوِّرتْ

وقـــدْ بَكـــتْهمُ السَــــماواتُ دَمَــــا

والكــــونُ مــــاجَ واهلــــواءُ أَظلَمــــا

فـــانْهضْ فَـــدَيناكَ َوخُـــذْ بالثـــارِ

وأعْـــــطِ حَـــــقَّ األَبـــــيضَ البَتـــــارِ

اذْهــبْ بــه غَــيظَ قُلُــوبِ الشِــيعَة

واشــ ـفِ بــــه صــ ـدُورُها الوجِيعــ ـة

يــا خــريَ مســؤولٍ وخــريَ مُ ْفضِــلِ

()9

صـــ ـلِّ علـــــى املنتظـــ ـرِ املؤمَّـــــلِ

علـــــى اإلمـــــامِ خـــــامتِ األئمَـــ ـة

القــــــائمِ العَــــــدلِ إمــــــامُ األُمَــــــة

( )9ينبغي للقارئ أن يقف مستقبالً ويقرأ هذه األبيات وجيعلها ختاماً للقراءة كلما قرأ.
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أيِّــ ـدْه يــــا ربِّ بــ ـرُوحِ القُــــدسِ

وحُفَّـــــــــــه بـــــــــــاملأل املقـــــــــ ـدَّسِ

أبدِلْــــــه بَعــــــدَ خَوفِــــــه أَمانــــــا

جعَـــلْ لَـــه ســـلْطانا
د ْنكَ ا ْ
ومِـــن لـــ ُ

جعَلْـــــه داعيـــ ـاً إىل الكتـــــابِ
وا ْ

وقائمــــــــاً بــــــــدِينِك الصــــــــوابِ

ِإحْـــيِ بـــه احلـــقَّ وفُـــكَّ أَسْـــرَنا

ؤلَ ويسِّــــرْ عُســــرنا
وأعطِنــــا الســــ ْ

وا ْلمُــمْ بــه الشَــعْثَ وســدَّ اخلُلّــة

واعـــزِزْ بـــه اإلســـالمَ بعـــد الذلّـــة

يــا ربِّ واَكحُــلْ نــاظري بــالنظَرِ

إىل إمــــــــــامٍ غائـــــــــبٍ منتظَــــــــ ـرِ

َوأَرِنــــــــي طَ ْلعَتَــــــــه الرَشــــــــيدة

والغـــــــ ـرِّةَ البـــــــــاهرةَ احلميـــــــــدة

جعَلـــينَ اللـــهمَّ مِـــنْ أَشْـــياعِه
وا ْ

ومــــــن مواليــــــه ومــــــن أتباعِــــــه

جـــدِّدْ لَــــه يف كـــلِّ يَــــومٍ عَهــــدا

وبيعـــــــــةً يف عنقـــــــــي وعَقـــــــــدا

وإن حتُـــــلْ مــــــا بيننـــــا األَيــــــامُ

وصَـــــ ـدَّ عـــــــن لقائـــــــه احلِمـــــــامُ

فــــــــ ـ َأحْيِين يف ذلــــــــ ـكَ األوانِ

مـــــن جـــــدَثي مـــــؤتزِراً أكفـــــاني

معــــــــت ِقالً للســــــــيفِ والقَنــــــــاةِ

مُلبِّيـــــــــــاً لــــــــــــدعوةِ اهلــــــــــــداةِ

ممتـــــــ ـ ِثالً ألمـــــــ ـرِه مُســـــــــارِعاً

مُستشــــــهداً بــــــني يديــــــه طائعــــ ـاً

إليــك َنشْــكُو مِ ـنْ تَظــاهرِ الــزَمنْ

َو ِكثْــــ ـرَةِ العِــــــدا وشِــــ ـدِّةِ املِحَــــ ـنْ

وغَيبـــــــ ـةِ الـــــــــوليِّ واألمـــــــ ـريِ

وقلـــــــــ ـةِ العُـــــــــــدةِ والنَصـــــــــ ـريِ

فيــــــا إهلنَــــــا إليــــــكَ نَرْغَــــــبُ

يف دولـــــــــةٍ كرميـــــــــةٍ تُنْتَجَـــــــــبُ

جتعلُنــــــا فيهــــــا مِــــ ـنَ الــــــدُّعاةِ

إىل ســــــــبيلِ احلَــــــــقِ والنَجــــــــاةِ

فضل كربال
ُتزْهِـــ ـرُ كَـــ ـ ْربَال ألَِهْـــ ـلِ الْجَنِّـــ ـةْ

ك ْوكَــــبِ الــــدُّرِّيِّ يف الدُجُنِّــــة
كَالْ َ

و َفضْـلُها كالشـمْسِ لــيسَ يُجْحَـدُ

كيـ ـفَ ويف الـ ـدُّرةِ قـــالَ السِّـ ـيِّدُ(:)9

ك ْعبَـ ـة
(وَمِــنْ حَـــديثِ كـــربال وال َ

لِكَــــــ ْربَال بــــــانَ علــــــوُّ الرُّ ْتبَــــــة)

كعْبـــةُ لـــوال كَـــ ْربَال
مل تُخلَـــقِ ال َ

َوكَـــرْبال نالَـــتْ مبَـــنْ فِيْهـــا ا ْلعُـــال

فضل الرتبة احلسينية
فاسْــ ـجُدْ علــــى تُ ْربَتــ ـهِ الْقُدسِــــيَّةْ

فــــــإنَّ فيهــــــا ال َفضْــــ ـلُ واملَزيِّــــ ـةْ

فَ ُنوْرُهـــا يَخْـــرِقُ سَـــبْعَ الْحُجُـــبِ

يَفُـــــوْقُ نُـــــوْرَ نَيِّـــــراتِ الشُّـــــهُبِ

مــا سَــجَدَ ا ْلصَّــادِقُ مَهْمــا صَــلّى

إالّ عَلَيْهـــــــــا وكَفَانـــــــــا َفضْـــــــــال

وَطِـــــ ْينُ َقبْـــــرهِ الَـــــدَّواءُ األكبَـــــرُ

ذكَرُ
فِيْـــهِ الشِّـــفا مِـــنْ كُـــلِّ داءٍ يُـــ ْ

واألَ ْمنُ يف اسْ ِتصْحابِ طِـ ْينِ ال َقبْـرِ

مِــنْ كُــلِّ خَــ ْوفٍ فَهْــوَ خَيْــرُ ُذخْــرِ

فَاكْتُـــ ـبْ بِـــ ـهِ للْحـــ ـرز واألمـــــانِ

ألكْفــــانِ
مـــا سُـــنَّ َأنْ يُكْتَـــبَ يف ا َ

َوبِـــــــالْحُ ُن ْوطِ خَ ْلطُــــــهُ مَنـــــــدوبُ

فَ ِإنِّــــــــــــهُ ِبطِ ْيبِــــــــــــهِ َيطِيْــــــــــــبُ

جعَــــلْ تِجــــاهَ مَيِّــــتٍ يف ال َقبْــــرِ
وَا ْ

مِـــــنْ ذاكَ شَـــــيْئاً طَلَبـــــاً لِلسِّـــــ ْترِ

حَنِّــــكْ بهــــا الطِّفْــــلَ ويف املتَـــــاعِ

ضَـــ ـعْها لِحِفْظِـــ ـهِ مِـــ ـنَ الضِّـــــياعِ

( )9هو الفقيه الكبري السيد حممد مهدي الطّباطبائيُ ا ُمللَقّب (حبر العلوم) (ت 9292هـ) واملقصود
بـ (الدُّرة) (الدِّرة النجفية) وهي أرجوزة طويلة يف الفقه.
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حل َسيْنية
فضل السُّبْحَ ِة ا ُ
دلِ
(سَـ ـبِّحْ ِبطِـ ـ ْينِ الْ َقبْـ ـرِ ال َتسْـ ـ َتبْ ِ

حمِـــلِ)
وَاتَّخِـــذِ السُّـــبْحَةَ مِنْـــهُ وَا ْ

( َأكْ ـ ِرمْ بِهــا مِ ـنْ سُــبْحَةٍ مُرَجَّحَــةْ

حمِلُهــــا ُمسَــ ـبِّحَةْ)
عَــ ـنْ حامِــ ـلٍ يَ ْ

حمِلُهــــا ُمسَــ ـبِّحا
يُكْتَــ ـبُ مَــ ـنْ يَ ْ

ِإنْ لَـــ ـمْ ُيسَـــ ـبِّحْ َربَّـــ ـهُ أوْ سَـــ ـبَّحا

الصالة والدعاء عند قربه 
جعَـــلَ اهللُ الشِّـــفا يف تُ ْربَتِـــهْ
قَـــدْ َ

وَالْخُلَفَــــــاءَ ا ْلغُـــــرَّ مِـــــنْ ذُرِّيِّتِـــــهْ

َوعِنْــــدَ َقبْــــ ِرهِ اسْــــتِجابةُ الــــدُّعا

()9

كثِـ ـرِ الـــدُّعاءَ فِيْـ ـهِ مَـ ـنْ دَعـــا
فَلْيُ ْ

وَالـ ـ َّنصُّ يف الصَّـــالةِ عِنْـ ـدَ الْ َقبْـ ـرِ

بِال َفضْـ ـلِ يَ ْقضِـ ـيْ َوعَظِـ ـيْمِ األَجْـ ـرِ

(فَـــ ـأَدِّ عِنْـــ ـدَ َقبْـــ ـ ِرهِ ا ْلمُفْتَرَضـــــا

وَالنَّفْلَ وا ْقضِ ما عَلَ ْيكَ ِمنْ قَضـا)

فَـــــــذاكَ بَيْـــــ ـتٌ َأ ِذنَ اهللُ بِـــــ ـ َأنْ

يُ ْرفَــــ ـعَ قَــــ ـدْراً فبــــ ـه أَدِّ السُّــــ ـ َننْ

(برشَّــــ ـةٍ مِــــ ـنْ دَمِــــ ـهِ ُمطَهَّــــ ـرَةْ

طَهَّـــــــ ـ َرهُ اهللُ ِل َعبْـــــــ ـدٍ َذكَـــــــ ـ َرهْ)

لَقَــدْ عَــال قَــدْراً ِبمَــنْ فِيْــه ثَــوى

فَاخْلَعْ بِـهِ ال َّنعْـلَ فَمـا وادِيْ طُـوى

َو َبعْـ ـضُ أهْـ ـلِ ا ْلعِلْـ ـمِ واإلِتْقـــانِ

قــــــالَ وَقَــــ ـدْ أَجــــــادَ يف ا ْلبَيْــــــانِ

وَال تُقَــــدِّمْ فِــــيْ الصَّــــالةِ َقبْــــ َرهُ

فَالشَّــــرْعُ بـــــالنَّهْيِ أَبـــــانَ حَظْــــرَه

وَيف ا ْلمُســــــــاواةِ لَــــــ ـهُ كَــــــــالمُ

وَا ْلمَنْــــــعُ َأوْىل إذْ هُــــــوَ اإلمــــــامُ

( )9هذا يف معنى قول الشاعر احلليِّ القديم:
لَـــــــهُ تُرْبَـــــــةُ فيهـــــــا الشِّـــــــفاءُ وَ ُقبَّـــــــة

ب بِهـــــا الــــدِّاعِيْ إِذا مَسَّــــهُ الضُّــــرُّ
يُجـــــا ُ

وَ ُذرِيَّــــــــــةٌ ُدرِّيَّــــــــــةٌ مِنْــــــــــهُ تِسْــــــــــعَةٌ

ن وَال عَشْــــــــرُ
أَئِمَّــــــــةُ حَــــــــقٍّ ال ثَمــــــــا ٍ

خامتة تتكفل ببيان مجلة مض األمور
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بَـــــلْ خَلْفَـــــهُ قِـــــفْ وإِلَيْـــــهِ َولِّ

وَجْهَــــكَ شَــــطْرَ ِق ْبلَــــةِ ا ْل ُمصَــــلِّيْ

َأوْ عَـ ـنْ َيمِـــ ْينِ الْ َقبْـ ـرِ َأوْ مشالِـ ـهِ

فَ ِإنَّـــــــ ـهُ َأوْىل مِـــــــ ـنِ اسْـــــــ ـتِقْبا ِلهِ

وَآثـــــرِ الـــــيَمنيَ فَهْـــــوَ َأ ْفضَـــــلُ

َاللصُـــوْقُ أ ْكمَـــلُ
وَالْقُـــرْبُ مِنْـــهُ و ُّ

فض ُل زيارته  وشيء من آدابها
زيــارةُ احلســنيِ مــن خــريِ القُــرَبْ

وهيَ على املؤْ ِمنِ فرضٌ قد وَجَبْ

قَـــــدْ نَطقـــــتْ بـــــذلكَ األخبـــــارُ

وقَــــ ـدْ روَى ذاكَ لنــــــا األَخيــــــارُ

وهــــيَ علــــى الرجــــالِ والنســــاءِ

للـــــــنصِّ والتكليــــــفِ بالســـــــواءِ

يف فَض ـلِها قــد جــاءَ مــا ال يُحصَــى

مـــــا عَـــ ـمَّ كـــ ـلَّ زمـــ ـنٍ وخصَّـــــا

فـــــال تـــــدعْها عجَـــــزاً أو كسَـــــال

وال تهاونــــــــاً بهــــــــا أو بَخَــــــــالْ

وتَركُهــــــا فيــــــه عقُــــــوقٌ وجَفَــــــا

فَراعِهــا إنْ كنْــتَ مِــنْ أَهــلِ الوَفــا

وزُرْ ضَــــــريحَ سَــــــيدٍ مَــــ ـنْ زارَه

يَحُـــــــــطَّ عَنـــــــــه ربِّـــــــــه أَوزارَه

ومَـــــــنْ أتـــــــاه عارِفـــــــاً حبقّـــــــه

مِـــــــنْ سَــــــــيئاته يفـــــــزْ بعتقِــــــــه

لـــــه بكُـــ ـلِ دِرهـــ ـمٍ قـــ ـدْ أَنفَقَـــــه

عشْـــــــــرةُ آالفٍ لـــــــــه مُحقَقَـــــــ ـةْ
َ

حـــقٌ علـــى الفقـــريِ عنـــدَ القُـــدرَة

يـــــــزوره يف كـــــ ـلِ عـــــــامٍ مـــــ ـ ِّرة

وذُو الغِنــــــــى يَــــــــزُورُ مَــــــــرتَنيِ

حلسَـــ ـنيِ
يف كـــ ـلِ عـــــامٍ مَشـــــهدَ ا ُ

وَزُدْ فــــــانَّ اجلَــــــ ْزمَ يف الزيــــــادة

ألنِّهــــــا مِــــ ـنْ أَفضَــــ ـلِ العِبــــــا َدة

يف حــــالِ خَــــوفٍ وأَمــــانٍ ومَلــ ـقْ

فأفْضــلِ األعْمـــالِ مـــا كـــانَ أَشَــقْ

وزُرْه كُــــــ ـلَّ مجعــــــ ـةٍ وشَــــــــهرِ

تنَـــــلْ مِـــــنَ اهلل عَظـــــيمَ األَجْـــــرِ
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وكُـــــنْ علـــــى طَهـــــارةٍ ُم َوظّفَـــــة

ويف ثيـــــــــابٍ جُـــــــ ـدُدٍ مُنظّفَـــــــ ـة

بالبــــابِ قِـــفْ مُســــتأذناً واليُمنَـــىْ

قـــدِِّمْ وقُـــلْ مِـــنَ الـــدُعا مـــا سَـــنِّا

ال نـــــصَّ يف التقْبيـــــلِ لألَعتـــــابِ

لكــــنْ عليــــه عمَــــلُ األَصــــحابِ

واسْــجُدْ إذا شِــ ْئتَ سِــجودَ شُــكرِ

هلل إذْ فُــــــــزتَ بهــــــــذا األَجْــــــ ـرِ

وا ْدخُــــلْ وَزُرْ مبــــا هــــوَ املــــأْثورُ

وإنْ كَفـــــى الســـــالم واحلضُـــــورُ

وراعِ مهما اسط ْعتَ قُربَ الـرِّمسِ

وآثِـــــرْ الصَــــــالةَ عنـــــدَ الــــــرأْسِ

حضِــــرِ القَلــــبَ بكُــــلِ حـــــالِ
وأ ْ

يف سَــــــائرِ األَقــــــوالِ واألَفعَــــــالِ

وإنَّ مِـ ـنْ إكـــرامِ صـــاحِبِ احلَـــرمْ

دمْ
إكـــرامُ مَـ ـنْ حـ ـلَّ بـــه مِـ ـنَ اخلَـ ـ َ

ال متكُـــــثنَّ إنْ قضَـــــيتَ الـــــوطَرا

جتَ منـه فـامشِ القَهقَـرى
وإنْ خَرَ ْ

يف زيارة جابر بن عبد اهلل على ما ورد يف بعض الروايات
وأَولُ النـــــــاسِ مِــــــنَ الــــــ ُزوِّارِ

ألنْصــــاري
حلسَــ ـنيِ جــــابرُ ا َ
قــ ـربَ ا ُ

جاء إىل شاطي الفرات فاغْ َتسَـلْ

ثـــ ـمَّ بـــــذكْرِ اهلل بعـــــده اشْـــــتغَلْ

حتــــــى دنــــــا فقــــــال أملســــــنيهِ

لصـــــاحبٍ قـــ ـدْ كـــــانَ َيصْـــ ـطَفيه

فخَــــ ـرَّ َمغْشــــــياً علَيــــــه جــــــابرُ

وَالوجْــ ـدُ واحلُــــزنُ علَيــــه ظــــاهرُ

حسَــــنيُ ملــــا
صــــاحَ ثَالثــــاً يــــا ُ

أَفـــــــــاقَ إذْ رُشَّ علَيـــــــــه باملـــــــــا

قــــالَ حَبيـــبٌ مل يُجِـــبْ حَبيبــــه

وَكيــــفَ يَرجــــوْ منـــــه أنْ يُجِيبـــــه

ورَأســـــه فـــــارقَ منـــــه البَـــــدنَا

والبــــيضُ قــــدْ تَقاسَــــمَته والقنــــاْ

أشهدُ يا خامسَ أصحابِ الكسـا

ويــــابنَ خِيْــــرةِ الرجــــالِ والنِســــا
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طبْــــــتَ مَيتــــــاً وحَيـــــــا
إنِّــــــكَ ِ

والقَلْـــ ـبُ عنـــ ـكَ يَكْـــ ـرَه ا ُملضِـــــيا

أيتهــــــا األَرْواحُ مــــــا أزْكــــــاكمُ

فيمـــــا َدخَلــــتُمْ فيـــــه شـــــاركْناكُمُ

وإنْ نكُـــ ـنْ مل نَـــ ـرَ مـــــا رأَيـــ ـتُمُ

وملْ نُقــــاسِ بَعــ ـضَ مــــا قاسَــــيتمُ

حنــــبكُمْ ومَــــنْ أحَــــبَّ معشــــرا

حشِــــراْ
حبَّــــهُ قَــــدْ ُ
مَــــعَ الّــــذي َأ َ

وإنَّ نــــيِّيت انطــــوَتْ علــــى مــــا

كنـــــتمْ نوَيتمُـــــوه حربـــــاً ســـــلماْ

ل
عمِلـــ ـتُمُ مـــ ـنَ األعْمـــــا ِ
ومـــــا َ

حبُّـــــــ ـهُ بِالْقَلْـــــــ ـبِ وَالْمقَـــــــــالِ
نُ ِ

عمَـــالً ومـــا َفعَـــلْ
وَمَـــنْ َأحَـــبَّ َ

أُشْ ـرِكَ يــومَ البعْ ـثِ يف ذاكَ العمَ ـلْ

قال جابر :مسعت حبييب رسول اهلل  يقول( :مَن أحبَّ قوماً حشر
معهم ،ومن أحب عمل قوم أُشرك يف عملهم)(.)9
اللهم إنَّا لنحبِّهم ،وحنب عملهم ،ونبغض أعداءهم يف السر والعالنية،
فزدنا هلم حبَّاً وألعدائهم بغضاً ،واجعلنا منوت على ذلك وحنيا.
متت املقبولة احلسينية حبمد اهلل ومنِّه.
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يف أحوال اإلماا علي بن أبي طالب 
أفضلُ َمنْ صَلّى وَصـامَ واقْتَـرَبْ

َبعْـــدَ َنبِـــيِّ الْحَـــقِّ سَـــيِّدِ العَـــرَبْ

أخـــــوه وابـــ ـنُ عمِّـــــه وصِـــــهرُه

بـــــــــه كهـــــــــارونَ ُيشَـــــــــدُّ أَزْرُه

مــ ـنْ مل يُوالــــه فــــال إِميــــانَ لَــــه

عمَلَــــــه
واهلل لَــــ ـنْ يَ ْقبَــــ ـلَ مِنْــــــه َ

لَـــــه مـــــن الفضـــــائلِ املـــــأثورةْ

مـــا مل َتسَـ ـعْه الصُّـ ـحُفُ املنشـــورَةْ

عِلمــ ـاً تُقــ ـىً شــــجاعةً فصــــاحةْ

زُهــــداً حجــــىً عِبــــادَةً سَــــماحَةْ

باسْــ ـمِ أمــ ـريِ املــــؤمننيَ اخْ ُتصِّــــا

َوكَـــمْ علـــى هـــذا حـــديثٌ َنصِّـــا

فـــــــال ُتسَـــــ ـمِّ أَحـــــــداً ســـــــواه

وإنْ يكُــــ ـنْ ذلــــ ـكَ مِــــ ـنْ َأبْنــــــاه

يب وأبــــــو سِــــــبطَيْه
أخــــــو الــــــن ِ

َونَ ْفسُــــــــــه حتُــــــــ ـلُّ يف جَ ْنبَيْــــــــــه

هــــل فــــيهمُ مــ ـنِ اقتفــ ـى آثــــارَه

أو شَـــــــقَّ يف مَكرُمَـــــــةٍ غُبــــــــارَه

وهــل لَه ـمْ مــن العلــومِ واحلِكَ ـمْ

ِمعْشــارُ مــا قــد صَـحَّ عَنْــه وار َتسَ ـمْ

هــذا مــع الغَ ـضِّ عــن النصــوصِ

عليــــــه بــــــالعمومِ واخلصــــــوصِ

خبَــرْ
مــن آيــةٍ تُتْلــى وَمِــنْ نــصِّ َ

عَــنِ الـــنيب املصـــطفى قـــد اشْــتَهرْ

و َأوْضَـــحَ احلـــقَّ الــــنيب األُمِّــ ـيْ

للنـــــاس طُـــــراً يف غـــــديرِ خُـــــمِّ

َفمَــ ـنْ تــــرى أوىل بهــــذا األمــ ـرِ

خبْـ ـرِ
فـــاحكُمْ بِوجـ ـدانك يـــا ذا الْ ُ

ل
فكيــــفَ والتقـــــديمُ للمفضـــــو ِ

َتمْنَعــــــــــه أوائــــــــ ـلُ العقــــــــــولِ

قـــد غصـــبوه عـــن عـــداءٍ حَقَّـــه

ومل يُراعــــــــوا ق ْربَــــــــه وَسَــــــ ـبْقَه

وعــاشَ فــيهم صــابراً ُمضْــطَهدا

صبْراً على أَ َمضِّ مـن َوخْـز املُـدى
َ

ال والــــــــذي َك َّونَــــــــه هتــــــــودِه

َأ ْكبَـــــــرَ آيَـــــــةٍ علـــــــى وجـــــــوده
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جبْن ـاً أو حَــذر
مــا كــان ذاكَ مِنْــه ُ

أو عجـــزاً عـــن ال ِنضِّـــالِ أو خَـــورْ

يف رثائه 
تَهــ ـدَّ َمتْ واهلل أركــــانُ اهلــــدى

فَهَــ ـلْ فَقَــ ـدْنا حَيْــ ـدَراً أو أمحــــدا

نعــــم هــــوى حيــــدرُ يف حمرابــــه

فـــانْهضْ َوعَـــزِّ الـــدينَ يف مُصـــابه

فالـــدينُ أضـــحى ثـــاكالً بفقـــده

طامســــ ـةً أَعالمُــــــه مِــــ ـنْ َبعْــــ ـدِه

دبُــــــــه السُّــــــــنَّة والكتــــــــابُ
تَنْ ُ

والبيـــــــتُ واملِ ْنبَـــــــرُ واحملــــــــرابُ

خضَّـــبَ املُحَيِّـــا بالـــدمِ
هـــوى مُ َ

بسـيفِ أَشـقى األَشــقيا ابـنِ مُلْجـمِ

فاندبْ َونُـحْ وابْـكِ بِـدَمعٍ سـائلِ

علــــــى أَب األَيتــــــامِ واألَرامــــ ـلِ

علـــــــى أمـــــــنيِ اهلل يف بِـــــــالده

وحجــــــــةِ اهلل علــــــــى عبــــــــاده

وله  وقد أنشأها يف الثالث من حمرا يف كربالء
لكــل امــرئٍ مــن زاده مــا تــزوَّدا

وَلسْ ـتَ تــرى كالعق ـلِ للمــرءِ مُرْشــدا

وال مُرْشـ ـدٌ للعقـ ـلِ كالـــدينِ ِإنَّـــه

يكـــونُ لـــه عـــن كـ ـلِ عيـ ـبٍ مُسـ ـدِّدا

أال إمنــــا الــــدنيا خيــــالٌ وباطــ ـلٌ

ظ َمتْ سُـدى
وأعمالُها الكربى وإن عَ ُ

وَمَــنْ يَــرَ مــا فيهــا بعــنيِ بصــريةٍ

يَجِــدْ حُ ْلوَهــا مُــرَّاً وإرْواءَهــا صــدى

ألنَّـــين
وإنـــي بهـــا نعـــم اخلـــبريُ َ

تَـــ ـدَبرْتُها كَهـــ ـالً وشـــــيخاً وأمْـــ ـرَدا

رأيتُ بِهـا ُبؤْسـاً َو ْنعْمـى وَصِـحَّةً

وَسُـــــقْماً وإِقْــــــالالً َوذُالَّ وَسُــــ ـؤْدَدَا

وكم َأ ْبصَرَتْ عَيْنايَ فيهـا مُملَّكـاً

حبْـــــراً ُممَجَّـــــدا
َونَــــدْباً عِصـــــامِيِّاً َو َ
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م
فلـــم تــكُ إِالّ ِمثْــلَ َأحْـــالمِ نـــائِ ٍ

ن َتعُـــوْدَ فَيَرْقُـــدا
بِهـــا لـــيس يرجـــو َأ ْ

ألنْـسُ إال مُكَـدَّراً
وما كـان فيهـا ا ُ

وَمـــا كـــانَ فيهـــا العـــيشُ اال مُنَكَّـــدا

رثاؤه ألبي الفضل العباس 
ل حَيْـدرا
أبا الفضـلِ قـد أَشْـبَ ْهتَ بالفضـ ِ
أَباكَ

ف َأحْرَزْتَ

الْفَخَارِ

الْمُخَلَّدا

ألنَّــــكَ أنــــت البــــابُ لِلسِّــــ ْبطِ ِمثْلَمــــا
حمَــــــدا
أل ْ
أبــــــوكَ علــــ ـيُّ كــــــانَ بابــــ ـاً ِ
وكــــــــانَ وزيــــــــراً للــــــــنيبِ مُؤيِّــــــــداً
كمــــا كُنْــــتَ للسِّــــ ْبطِ الــــوزيرَ ا ُملؤَيِّــــدا
وَصُـ ـ ْلتَ علـــى األعـــداءِ صَـ ـوْلَ َتهُ الَـــيت
تُغـــــــادِرُ شَـــــــمْلَ الظـــــــاملِنيَ ُمبَـــــــدَّدا
ِبسَـــيْفِ أبيــ ـكَ الـــدِّ ْينُ كانَــ ـتْ حَياتُــ ـهُ
َوكُنْــتَ ِلسِــ ْبطِ املصــطفى يف الْــوَغى فِــدا
َأبُـ ـوْكَ فَـــدى اهلـــاديْ ال َّنبِـ ـيَّ بِنَ ْفسِـ ـهِ
وَلــــوالكُمُ يف الطّــ ـفِّ َأوْدى بِــــه الــ ـرَّدى
وَلكِنَّـــ ـهُ مِـــ ـنْ كَيْـــ ـدِ َأعْدَائـــ ـهِ نَجـــــا
َوبِــــتَّ عَلـــــى وَجْــــهِ الصَّــــعِيْدِ ُموَسَّـــــدا
ظمِ ْئتَ وَأَ ْروَيْـتَ الثَّـرى مِـنْ دِمـائِهِمْ
َ
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طعْـــمُ الـــرَّدى لَـــكَ مَـــوْرِدا
غَـــداةَ غَـــدا َ
وَمِنْ ـكَ َبسِ ـيْفِ ا َلبْغ ـيِ ِإنْ قطَّعُــوا يَــد ًا
فَقَــ ـدْ كُنْــ ـتَ يف املعــــروفِ أَطْــ ـوَلَهُمْ يَــــدا
أَبــوكَ يُالقِــيْ اجلـــيشَ يف خَيْــرِ عُــدَّةِ
وَ َأنْــتَ تُالقـــي اجلَــيْشَ يف احلَــرْبِ مُفْــرَدا
م
وإنْ هُــ ـوَ نَــــادى َأنْجَدَتْــ ـهُ ضَــ ـرَاغِ ٌ
وَ َأنْـــ ـتَ إِذا نادَيْـــ ـتَ لَـــ ـمْ تَلْـــ ـقَ مُنْجِـــــدا
()9

عضْـبٍ تُحَلِِّـي جلَيْنَـه
سِوى صـا ِرمٍ َ

()2

عسْـجَدا
رِقابَ األَعادِيْ ِمنْ َدمِ التُّرْسِ َ
وَصَـ ـبْرٍ وإقـــدامٍ علـــى كُـ ـلِّ هائِـ ـلٍ

جثَثِ العِـدا
خطْبِ يُقْرِيْ( )3الطريَ ِمنْ ُ
ِمنَ الْ َ
َتزِيْ ـدُ عَلــى ضَ ـ ْغطِ احلُــروبِ محاس ـةً
كَجَــــــ ـوْهَرَةٍ بالصَّــــــ ـقْلِ زادَتْ َتوَقُّــــــــدا
إذا مـــا دَجـــا لَيْـ ـلُ املنايـــا و َأظْ َلمَـ ـتْ
قَســــــاطِلُها( )3أَشْــــ ـرَ ْقتَ فِــــ ـيْ ِهنَّ فَرْقَــــــدا
َتسِـــيْرُ إىل الْهَيْجـــاءِ مِنْـــكَ بِجَحْفَـــلٍ
( )9اللُّجَيْنُ :الفِضَّةُ.
جدُ :الذَّهَبُ.
( )2العَسْ َ
( )3يُقري :يُطْعِمُ ،مِنَ ا ْلقِرى.
( )3القَسْطل :غُبار احلَرْب.
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مِـــنَ ا ْلعَـــ ْزمِ مـــاضٍ مـــا وَنـــى َأوْ تَـــرَدَّدا
حسَــــ ْينِ وَناصِــــراً
َوكُنْــــتَ ُمعِيْنــــاً لل ُ
َو َبعْـــ ـدَكَ لَـــ ـمْ ُي ْبصِـــ ـرْ ُمعِيْنـــ ـاً و ُمسْـــ ـعِدا
فَيـــا ابْـ ـنَ علـ ـيٍّ والعُـــال لَـ ـكَ شـــيمةٌ
طبْـ ـتَ مولـــوداً كمـــا طِبـ ـتَ َموْلِـــدا
لَقَـ ـدْ ِ
حقيــقٌ بــأن يغــدو لــك الــدهرَ مأمتــاً
بــــــــه النــــــــوحُ ال يــــــــزدادُ إال جتـــــــدُّدا
وحــقِّ بــأن تبكــي عليــك العُــال دمــاً
وتلــــبسَ جلبابــــاً مــــن احلــــزنِ أســــودا
أبـــوكَ علـــي كـــان أرجَحَهُــمْ حِجــىً
وأبعــــ ـدَهم شَــــــأواً وأقــــ ـرَبهُمْ جَــــــدى
حلسَــنِ الــذي
ومَــن كأخيــكَ الســيِّدِ ا َ
جتسَّــــــم مــــــن نــــــورِ النبــــــوةِ واهلُــــــدى
ومَــــن كحســ ـنيٍ والســــيوفُ تنوشُــــه
تُقَــــــىً جنــــــدةً صــــــرباً إبــــــاءً جتلُّــــــدا
ســننتُم إبــاءَ الضــيمِ بــالطفِّ للــورى
وكنــــتم ملــــن يبغــــي املكــــارمَ مُقتــــدَى
ومَـــن كمصـــابيح اهلـــدى آلِ هاشـ ـمٍ
بهـــا ليـــلَ مَـــن القيـــتَ القيـــتَ ســـيِّدا
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لقـــد أرخصُـــوا مـــنهم نفوســاً نفيسـ ـةً
ذكْرُ اجلميــــلُ و ُيبْتَــــدا
بهــــا يُخــــتَمُ الــــ ِّ

نبذة يسرية يف أحوال سيدة النساء فاطمة 
فاطمــــ ـةٌ خــــ ـريُ نســــــاءِ األمِّــــ ـةْ

عصِــ َمتْ ووَصــمةْ
مــن كــلِّ ذنــبٍ ُ

خــــريُ النســــاءِ فــــاطمُ الزهــــراءِ

يزهــــــ ـرُ نورُهــــــــا إىل الســــــــماءِ

ط َمتْ مـن اجلحـيمِ احلاطمـةْ
قَدْ َف َ

شــــــــيعتَها فسُــــــ ـمِّيتْ بفاطمــــــ ـةْ

مــــــا ِمثْلُهــــــا يف كُـــــلِّ أقربائِــــــه

ال مِـــــــــن بناتِـــــــــه وال نِســـــــــائه

قــد وُلِــدتْ مِــن بع ـدِ عــامِ البعث ـةْ

وقـــــد حـــــوتْ دونَ بنيِـــــه إرثـــــه

وكــــان منهــــا دونَ مَــــن عــــداها

مِــــن أهلِــــه نســــلُ الــــنيب طاهــــا

ُأمُّ أبيهــــــــا وَهْــــــــيَ ُأمُّ ابْنَيْــــــــهِ

أحــــــ ـبُّ أهــــــ ـلِ بيتِــــــــه إليــــــــه

لـــوال علـــي مل يكــنْ كُــفءٌ هلـــا

مِــــــنْ آ َدمٍ وَقَــــــدْ كفــــــاه شــــــرَفا

ومَـــن بهـــم باهــلَ ســيِّدُ الـــورى

و[قُن نلْ تَعَنننالَوْاْ] أمرُهـــا لـــن يُنكَـــرا

و[هَ نلْ أَتَ ن ] يف حَقِّهــا وكــم أتــى

مِـــ ـنْ آيـــ ـةٍ ومِـــــن حَـــ ـدِيْثٍ َثبَتـــــا

لِمــــا َر َو ْوهُ يف الصــــحيحِ ا ُملعْ َتبَـــرْ

مِــــنْ َأنِّهــــا َبضْــــعَةُ ســــيِّدِ ال َبشَــــرْ

َو َبضْــــعَةُ املعصـــــومِ كاملعصـــــومِ

يف احلُكْـ ـمِ باخلُصـــوصِ والعُمـــومِ

ألنَّهــــــا مِــــ ـنْ نَ ْفسِــــ ـهِ مُقْ َتطَعــــ ـةْ
ِ

()9

كمِـــهِ َأنْ تَ ْت َبعَــ ـهْ
فَحَقُّهــــا فَــــي حُ ْ

إِالّ الــــــذي أخْرَجَــــــهُ الــــــدَّليلُ

فإنِّنـــــــــــا بـــــــــــذاك ال نقـــــــــــولُ

ألرْبَعَةِ ال أُفَضِّلُ على فاطِمَةَ أَحداً بعدَ
حدُ أئمَّةِ الْمَذاهِبِ ا َ
( )9وَلذلِكَ قالَ مالِكُ بِنْ َأنَسٍ أَ َ
رسول اهلل ألنَّها بَضْعَةٌ مِنْهُ.
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ومل يَـــ ـرِدْ يف غريِهـــــا مـــــا وَرَدا

يف شــــأنِها فــــاحلُكْمُ لَــــنْ َيطَّــــرِدا

وآيـــةُ الـــتَطهريِ قـــد دَلَّـــتْ علـــى

عصْــــمَتِها مــــن الــــذنوبِ ُكمَّــــال
ِ

َأذْهَـبَ عَنْهــا َربُّهــا الـرِّجْسَ كَمــا

عمِّــــا وَصَــ ـمَا
طَهَّرهــــا يف اخلُلْــ ـقِ َ

صَ ـلِّ عليهــا إنَّ مَ ـنْ صَ ـلَّى عَلــى

طمَـــــةٍ ُيغْفَـــــرْ لَـــــهُ مـــــا َفعَـــــال
فا ِ

وَ َربُّــــــــ ـهُ يُلْحِقُــــــــ ـهُ امْتِنانــــــــ ـاً

بِا ْل ُمصْـــطفى باخلُلْـــدِ حَيْـــثُ كانـــا

فصل يف وفاتها ومُدة بقائها بعد أبيها 
غضْــبى
َويْــلٌ ِلمَــنْ ماتَــتْ عَلَيْــهِ َ

يف شَــــأنِها مل يَـــرْعَ حَـــقَّ القُرْبــــى

قــد بَقِيَــتْ َبعْــدَ َأبِيْهــا ا ُملصْــطَفى

عشْــراً فعلــى الــدُّنيا العَفَــا
شَــهْراً َو َ

وقِيـــلَ شَـــهْرَ ْينِ َوِنصْـــفَ شَـــهْ ِر

قَــــدْ بَقِيَــــتْ َبعْــــدَ َأبِيْهــــا الطُّهْــــرِ

وقيـــــلَ ِتسْـــــعِ ْينَ مِـــــنَ األَيِّـــــامِ

خ ْمسَــــــــةً تَكُــــــــ ْونُ بالتَّمـــــــــامِ
َو َ

وقيــــلَ يف ذلــــكَ أقــــوالٌ ُأخَــــرْ

ومـــا َذكَرْنـــاهُ هُـــوَ الَّـــذِيْ اشْـــتَهَرْ

أولُ األَقْـــــــوالِ
هــــــذا وَلكِــــــنْ ِّ

ألحْـــــوالِ
َأ ْنسَـــــبُها(ِ )9بمُقْتَضـــــى ا َ

فإنَّهـــــا القَـــ ـتْ مـــــن األهـــــوالِ

وَسَـــــــيِّئِ األفعـــــــالِ واألقـــــــوالِ

جلبَــــاال
مـــا لَـــوْ يُالقِـــيْ َب ْعضُـــهُ ا ِ

لزُ ْلزِلَـــــتْ مِـــــنْ وَ ْقعِـــــهِ زِلْــــــزاال

وكيـ ـفَ تَبقـــى مُـ ـدَّةً مِـ ـنَ الـ ـزَّ َمنْ

ِمنْ َبعْـدِ هاتِيْـكَ اخلُطـوبِ واملِحَـنْ

خطَــــا ِر
أل ْ
يَكْفِــ ـيْ ِل َموْتِهــــا مِــ ـنَ ا َ

وَ ْقعَـــــةُ بَـــــ ْينَ البَـــــابِ وَالْجِـــــدارِ

( )9كذا َورَد مع أنَّ الفعل الرباعي مِثْل (ناسَبَ) ال يُصاغ منه أفعل التفضيل فال يقال :هذا
سبَةً ،لكن َو َردَ (األنسب) يف كالم أحد أئمة اللّغة وهو
أَنسبُ من هذا ،بلى يقالُ :أكثرُ منا َ
األزهريُّ يف (تهذيب اللغة).
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جمُــ ـوْا عَلَيْهــــا
يف دارِهــــا قــــد هَ َ

عوْهـــــــا وأخَـــــــافُوا ابْنَيْهـــــــا
فَ َر َّو ُ

وشَــاهَدَتْ ِبعَيْنِهــا مــا قَــدْ جَــرَى

عمِّها مَـوْىل الـوَرَى
مِنْهُمْ على ا ْبنِ َ

مِـــنْ بَيْتِهـــا قَـــد َأخْرَجُـــ ْوهُ قَهْـــرا

يُقـــــادُ بالنِّجـــــادِ قَـــ ـوْدَ األَسْـــــرى

رَأَتْ مِــــــنَ الذُّلَّــــــةِ واهلَـــــــوانِ

ألعْــــــــوانِ
ألنْصــــــــارِ وا َ
وَقِلَّـــــــةِ ا َ

وَمِـــ ـنْ أبَيْهـــــا مَ َنعُـــ ـوْا مِيْراثَهـــــا

ومل تَجِـــدْ يف القَـــ ْومِ مَـــن أَغَاثَهـــا

دهِ
مل يَحْفَظُـ ـوْا َبضْـ ـعَ َتهُ مِـ ـنْ َبعْـــ ِ

وَيُحْفَــــظُ ا ْلمَــــ ْرءُ بِحِفْــــظِ وُلْــــدِه

عوْا حَقَّهــــا جِهــــارا
لَقَــــدْ أضَــــا ُ

وَ َأنْكَــــــــ ُروْا حُجَّتَهــــــــا ِإنْكــــــــارا

وَطَ َلبُــــــوْا بَيِّنَــــــةً مِنْهــــــا عَلــــــى

مـــا كـــانَ تَحْـ ـتَ يَـ ـدِها ُمسْـ ـ َت ْعمَال

ألنْ يُصِـ ـيْ ُبوْا رُشْـــدا
مـــا طَ َلبَـ ـتْ َ

ألنْ تُـــــــ ـرَدِّا
مـــــــــا طَ َلبَـــــــ ـتْ إالّ ِ

كَـــ َأنَّهُمْ لَـــمْ َيعْ َلمُـــوْا أَمْـــرَ فَـــدَكْ

وَال دَ َروْا ِبمَــ ـنْ لَهــــا كــــانَ مَلَــ ـكْ

أكــــانَ يَخْفــــى أَمْرُهــــا عَلَــــيْهِمْ

خبِــ ـرٍ إِلَــ ـيْهِمْ
وَلَــ ـمْ َيصِــ ـلْ مِــ ـنْ مُ ْ

وَهَـــلْ بِهـــذا األَمْـــرِ مِـــنْ خَفـــاءِ

وَأَنَّهــــــــــا نَحِيْلــــــــــةُ الزَّهْــــــــــراءِ

غصْــبَهُمْ فَــدَكْ
وكيــفَ َتسْــ َتعْظِمُ َ

َأوْ َيعْتَريْــكَ الْيَــ ْومَ يف ذلِــكَ شَــكْ

وَقَ ـدْ جَنَ ـوْا مــا هُ ـوَ أَدْهــى وَأَمَ ـرْ

خطَـ ـرْ
كبُـ ـوْا أَمْـــراً عَظِيْمـ ـاً ذا َ
وَارْتَ َ

غصْـــــ ـبَا
خِالفَـــــ ـةً تَ َق َّمصُـــــ ـوْها َ

مِــــ ـنْ أَهْلِهــــــا وَانْتَ َه ُبوْهــــــا نَ ْهبَــــــا

وَاغْ َتصَـــ ُبوْا مِـــنَ ا ْلوَصِـــيِّ حَقَّـــهُ

وَلَــــ ـمْ يُراعُــــ ـوْا قُ ْربَــــ ـهُ وَسَــــ ـبْ َقهُ

ال رَا َقبُــــوْا َمعَــــادَهُمْ وَأ ْنصَــــ ُفوْا

ال َأ ْذعَنُــــــوْا ألِمْــــــ ِرهِ وَاعْتَرفُــــــوْا

هَــ ـلْ فِــ ـيْهِمُ مَــ ـنِ اقْتَفَــــى آثــــا َرهُ

َأوْ شَـــــــقَّ يف مَكْرُمَـــــــةٍ غُبــــــــا َرهُ

وَهَ ـلْ لَهُ ـمْ مِ ـنَ العُلــومِ وَالْحِكَ ـمْ

ِمعْشــارُ مــا قَ ـدْ صَـحَّ عَنْـهُ وارْ َتسَ ـمْ
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لَـــــهُ مِـــــنَ الفَضـــــائلِ املـــــأثورَةْ

مــا لَــمْ َتسَــ ْعهُ الصُّــحُفُ املنشــورَةْ

عِلْمــ ـاً تُقَــ ـىً شَــــجاعةً فصَــــاحَةْ

زُهْــــداً حجَــــىً عِبــــادَةً سَــــماحَةْ

النصُ ـ ْوصِ
هــذا مَ ـعَ الغَ ـضِّ عَ ـنِ ُّ

خصُــــ ـ ْوصِ
عَلَيْــــ ـهِ بِــــــا ْل ُع ُم ْومِ وَالْ ُ

خبَــرْ
مِــنْ آيَــةٍ تُتْلــى ومِــنْ نَــصِّ َ

عَــنِ الــ َّنيبِّ ا ُملصْــطَفى قَــدِ اشْــتَهَرْ

وأوْضَـــحَ احلـــقَّ الــــنيب األمــــي

للنـــــاسِ طُـــــرَّاً يف غـــــديْرِ خُـــــمِّ

فمَــــن تُــــرى أَوىل بهــــذا األمــ ـرِ

فـــاحكُمْ بوجـــداِنكَ يـــا ذا اخلبْـــرِ

وكيــــفَ والتقــــديمُ للمفضــــولِ

متنعُـــــــــــه أوائــــــــــلُ العُقُـــــــــــولِ

أخــــــو الــــــنيب وأبــــــو سِـــــبْطيه

بــــ ـلْ ن ْفسُــــــه إىل لــــــدى جنْبيــــــه

ال تصــربُ الشــمُّ الرعـــافُ صَــبْرَه

وال تُــــــــداني ح ْلمَــــــــه وقَــــــ ـدْرَه

شَـــاهدَ مــــنهم فاطِمـــاً وظلمهــــا

وغَصـــــبهم حقوقَهـــــا وهضـــــمها

يســـمعُ مــــلءَ سَــــمعِه شَــــكواها

ثــــــــم يَــــــ ـرَى بعينــــــــه بُكَاهــــــــا

مـــن كـــان يرضـــى أنهـــا تهـــتظم

أو أنهـــــــا بعـــــــد أبيهـــــــا تظلـــــــم

مَــا كـــانَ ذاكَ منــه جُبنــاً وحَــذَرْ

أو عجـــزاً عـــن النضَـــالِ أو خَـ ـ َورْ

كونَــــــــه هتُــــــــودِه
ال والــــــــذي ِّ

أكبَـــــــرَ آيـــــــةٍ علـــــــى وُجُـــــــودِه

بـــل ذلَّـــلَ الـــنفسَ لعِـــزِّ الـــدينِ

ومــــا انطــــوى يف عِ ْلمِــ ـهِ املَكْنُــ ـ ْونِ

وقال يف ترمجة احلسن السبط 
حسَـــ ـنَ ا ْلمُهَـــــذَّبا
ِإنَّ اإلِمـــــامَ الْ َ

خَيْــ ـرُ الْــ ـوَرى جَــ ـدِّاً وَأُمِّــ ـاً وَأَبــــا

كَــرِيْمُ أَهْــلِ ا ْلبَيْــتِ أَهْــلِ الْكَــ َرمِ

عَلَــــ ـيْهِمُ َبعْــــ ـدَ الصَّــــــالةِ سَــــ ـلِّمِ
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حمَّـــــدِ
كُنْيَتُـــــهُ الغُـــــرُّ( )9أبُـــــوْ مُ َ

حمَـــــدِ
وَأُمُّـــــهُ الزَّهْـــــراءُ بِنْـــــتُ َأ ْ

ـدهُ الــــنيبُّ ا ُملصْــ ـطَفى
سَــ ـمِّاهُ جَـــ ُّ

َوعَـــــ ـقَّ عَنْـــــ ـهُ وَكفـــــــاهُ شَـــــ ـرَفا

ألْقابُــــــــهُ الســــــــيِّدُ والزكــــــــيُّ

والسِّـــــــ ْبطُ والطَيِّـــــــبُ والتَّقِـــــــيُّ

جعْـدَ الشَّـعَر
جمِيْـلَ ا ْلوَجْـهِ َ
كـان َ

مــا فِيْــهِ مِــن طُــ ْولٍ وال مِــنْ ِقصَــرِ

طَلْـــقَ املُحَيِّــــا أَ ْدعَجَـــاً ذا َوفْـــرَة

حمْـــــرَة
أَبـــــيضَ لَـــــ ْونٍ ُمشْـــــرَباً بِ ُ

ألنْـ ـفِ كَـ ـثَّ الشَّـــعرِ
أَزَجَّ أَقْنـــى ا َ

ذا طَ ْلعَــــــ ـةٍ ُمشْــــــــرِقَةٍ كَــــــــالْ َقمَرِ

حمَـــــدا
دهُ ال َّنبِـــــيَّ َأ ْ
أَشْـــــ َبهَ جَـــــ َّ

خَلْقـ ـاً َوخُلْقـ ـاً َوحِجـ ـىً وَسُـ ـؤْدَدا

َأنْفَــ ـقَ مَــ ـرَّتَ ْينِ كُــ ـلَّ مــــا مَلَــ ـكْ

هللِ مـــــا َأبْقـــــى لَـــــهُ وَمـــــا تَـــــرَكْ

وَقاسَــــــــمَ اهللَ ثالثــــــــاً مالَــــــــهُ

وَلَـــمْ يُخَيِّـــبْ مَـــنْ جَـــدى آمالَـــهُ

وَكــــانَ شَــــهْماً صــــابِراً حَلِيْمــــا

وَسَــــــ ـيِّداً و ُمصْــــــ ـلِحاً عظيمــــــــا

دهُ َأعْلـــــى اإللـــــه ِذكْـــــ َرهْ
َموْلِـــــ ُ

يف سَـــ ـنَةِ اثْنَتَـــ ـ ْينِ َبعْـــ ـدَ الْهِجْـــ ـرَةْ

خل ْمسِـــ ْينِ
قَضـــى شـــهيداً سَـــنَةَ ا َ

َأوْ سَــــــــنةَ التِّسْــــــــعِ وَأَ ْر َبعِــــــــ ْينِ

يف خالفته وإمامته 
حلسَــنُ السِّــ ْبطُ ال َّزكِــيُّ املُجْتَبــى
ا َ

خامِسُ أَهْلِ ا ْلبَ ْيتِ أَصْحابِ ا ْلعَبـا

َأحَــــــقُّ خَلْــــــقِ اهللِ بالْخِالفَــــــةْ

وَال يُجِيْــــــــزُ ُمسْــــــــلِمٌ خِالفَــــــــهْ

نَــــصَّ عَلَيْــــهِ ِبصَــــرِيْحِ اللَّهْجَــــةْ

مَــ ـنْ َنصُّــ ـهُ عَلــــى البَرايــــا حُجَّــ ـةْ

وَهْـــيَ كَمـــا َر َووْا ثالثـــونَ سَـــنَةْ

دهِ ثُــــمَّ َتعُــــوْدُ سَــــ ْلطَنَةْ
مِــــنْ َبعْــــ ِ

( )9الغُرِّ :مجع األغر والغرِّاء ،والكنية مفردة فالوَجْهُ أن ُيقَالَ هُنا :كُنْيتُهُ الْغَرِّا (حبذف اهلمزة
لِضَرُو َرةِ ال َوزْنِ).
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طوْعـــاً وَرِضـــا
وَبا َيعَتْـــهُ النِّـــاسُ َ

بَ ْيعَـــةَ حَـــقٍ لَـــمْ يَجُـــزْ َأنْ تُنْقَضــــا

طبْــــــعُ لِلْحَصـــــــا ِة
َدلَّ عَلَيْــــــهِ ال َّ

خبَـــــرِ الثِّقــــــاتِ
كمــــــا الَّــــــيت يف َ

فَهْــــوُ إمــــامُ اخلَلْــــقِ باإلِجْمــــاعِ

َبعْـــــدَ األَبِ الطُّهْـــــرِ بِـــــالَ نِـــــزاع

وَقَـدْ جَــرى عَلَيْ ـهِ ِمثْـلُ مَــا جَــرى

عَلــــى َأبِيْــ ـهِ َبعْــ ـدَ سَــ ـيِّدِ الْــ ـوَرى

دهُ
َفمَـ ـنْ عَصـــاهُ مـــا عَصـــاهُ َوحْـ ـ َ

دهُ
عَصــــــى اإلِلــــ ـهَ وَال َّنبِــــ ـيَّ جَــــ ـ َّ

يف بيعته ملعاوية لعنه اهلل
بـــــايَع كَرْهـــ ـاً ال عَـــ ـنِ اخْتِيـــــارِ

خوْفـــ ـاً مِـــ ـنَ الطُّغـــــاةِ والفُجِّـــــارِ
َ

ألنْصــــــارِ واألعــــــوانِ
وَقِلّــــــةِ ا َ

َو َكثْــــــــرةِ النِّفــــــــاقِ واخلِــــــ ـذْالنِ

وَمـــــا بِـــ ـهِ أَدْرى َوفِيْـــــه أعْلَـــ ـمُ

فطاملـــــا تَخْفـــــى علَينـــــا احلِكَـــــمُ

بَ ْيعَــــــةُ كَــــــ ْرهٍ نالَهــــــا مُعاوِيَــــــةْ

وَهْـ ـيَ علـــى ال َبصِـ ـيْرِ غَيْـ ـرُ خافِيَـ ـةْ

سَــــــعى لنَيْلِهــــــا بِكُــــ ـلِّ حِيْلَــــ ـةْ

َتمَّــ ـتْ بِقَتْــ ـلِ ابْــ ـنِ ال َّنبِــ ـيِّ غِيْلَــ ـةْ

ألنْصــارا
ذلَ عَنْ ـهُ الصَّ ـحْبَ وَا َ
خَ ـ َّ

وَ َأنْفَـــــــقَ الـــــــدِّرْهَمَ والـــــــدِّينارا

وَاسْــ ـ َت ْعمَل الْحِيْلَــ ـةَ وَالْخَدِ ْيعَــ ـةْ

وَحـــــادَ عَـــ ـنْ منَـــــاهِجِ الشَّـــ ـرِ ْيعَةْ

وَمـــا وَفـــى بِمـــا عَلَيْـــهِ اشْـــتَرَطا

عَــنْ قُــدْرَةٍ ُمعْ َتمِـــداً ال عَــنْ خَطـــا

كيـ ـفَ وَمَهْمـــا انْتَفَـ ـتِ الشُّـ ـ ُر ْوطُ

فإنَّــــــ ـهُ ال َيسْــــــــلَمُ ا ْل َمشْــــــــ ُر ْوطُ

م
قــالَ وَمــا اسْــتَحْيى أمــامَ األُمَــ ِ

كُــلُّ اشْــتِراطٍ فَهْــوَ تَحْــتَ قـــدمِيْ

()9

حةٌ يف الكُفْـ ـرِ َأوْ يف ال َّزنْدَقَـ ـةْ
صَـــريْ َ

البْ ـنِ هِنْ ـدٍ سَ ـيِّئاتٍ ُم ْوبِقَ ـةْ
كَ ـمْ ِ
( )9مُوْ ِبقَة :مُ ْهلِكَة.

املقبولة احلسينية

933

عصْـــ ِرهِ
خُ ُروْجُـــهُ علـــى إِمـــامَيْ َ

وَسَــــــــ ـيِّدَ ْيهِ َووَلِيَّــــــــــيْ أَمْــــــــــ ِرهِ

حمْـــ ـقِ
وَقَتْلُـــ ـهُ َل َعمْـــ ـ ٍروْ ابْـــ ـنِ الْ َ

مِــــنْ غَيْــــرِ جُــــ ْرمٍ َو ِبغَيْــــرِ حَــــقِّ

وكـــان مـــن أفاضـــل الصـــحابة

ذا دعــــــــــــــوة هلل مســــــــــــــتجابة

وَقَتْــلُ حِجْــرِ بْــنِ عَــدِيِّ الطّــاهرِ

ح ِبهِ مِـــ ـنْ َأعْظَـــ ـمِ الْكَبـــــائِرِ
وَصَــــ ْ

قَــــدْ أَمَّــــرَ ال ُفسَّــــاقَ وَالفُجِّــــارا

ُمسْــــــتَلْحِقَاً بَالنَّسَــــــبِ ا ْلعِهــــــارا

وَرامَ أَمْـــراً لَـ ـمْ يَكُـ ـنْ مِـ ـنْ أَهْلـــه

وَلَــ ـمْ يَكُــ ـنْ مِــ ـنْ فَ ْرعِــ ـهِ وَأَصْــ ـ ِلهِ

جبْرِ وباإلِرْجـــــــاءِ
وقـــــــالَ بِـــــــالْ َ

ونـــــالَ مِـــ ـنْ خَيْـــ ـرِ بَنِـــ ـيْ حَـــ ـوِّاءِ

وَكـــــان َمعْـــ ـ ُزوَّاً ِلغَيْـــ ـرِ صَـــ ـخْرِ

فَلَـــ ـمْ يُنَـــ ـ َّزهْ عَـــ ـنْ خَنـــ ـاً َوعُهْـــ ـرِ

سَــبَّب قَتْــلَ ابْــنِ ال َّنبِــيِ الطـــاهِرِ

()9

وَ َأنَّـــــهُ أقَـــــوْى مِـــــنَ ا ْلمُباشِـــــرِ

وَهْــ ـوَ عَلَيْــ ـهِ واجِــ ـبُ اإلِطاعَــ ـةْ

مـــــــا حَلَّـــــــلَ اهللُ لَـــــــهُ نِزاعَـــــــهْ

()2

مِــــنْ غَيْــــرِ إِقْــــالعِ وَغَيْــــر َت ْوبَــــةْ

وَمَـــــنْ َيزِيْـــــدُ َبعْـــــضُ سَـــــيِّئا ِتهِ

مــــاذا يَقُــــ ْولُ ا ْلمَــــ ْرءُ يف صِـــــفا ِتهِ

مَلَّكَــــ ـهُ أَمْــــ ـرَ رِقــــــاب األُمَّــــ ـةْ

فَـــــــــــــزادَ ذاكَ وِزْ َرهُ َوإِ ْثمَـــــــــــــهْ

حوْبَـــةْ
مـــاتَ عَلـــى َم ْعصِـــيَةٍ َو ُ

يف ذكر األسباب اليت اضطرته للصلح
لَـــوْ وَجَـــدُ السِّـــ ْبطُ لَـــهُ َأنْصـــارا

لَمــا جَــرى مــا قَــدْ جَــرى وَصَــارا

ح َبهْ
كنْ رَأى اخلُلْفَ وَخافَ صَـ ْ
لِ

َأنْ ُيسْـــــ ِل ُم ْوهُ َأنْ تَكُـــــ ْونَ ا ْلوَ ْثبَـــــةْ

( )9أي :املُباشِر لل َقتْلِ.
( )2احلُوْبَةُ وَالْحُوْبُ :اإلِثْمُ.
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فِــيْهِمْ مَــنِ اسْــتَحَلَّ سَــ ْفكَ دَمِــهِ

خصْـــــ ِمهِ
كَمـــــا نَـــــوى ُيسْـــــ ِل ُمهُ لِ َ

بَـــ ـلْ أظْهَـــ ـرُوا تَكْفِيْـــ ـ َرهُ وَسَـــ ـ َّبهُ

وَجَــوَّ ُزوْا مَــعَ ابْــنِ حَــرْبٍ حَ ْربَــهُ

طعَنُـــ ـ ْوهُ غِيْلَـــ ـةً بِـــــا ْل ِم ْغ َولِ
قَـــ ـدْ َ

حَتِّــى اسْــتبانَ مِنْ ـهُ عَظْ ـمُ ا ْلمِ ْفصَ ـلِ

وَخانَــ ـهُ أَهْــــلُ ا ْلوَفــــا وَالقُــــرْبِ

وَمـــــالَ عَنْـــ ـهُ رُؤَســـــاءُ الْحَـــ ـرْبِ

فَلَــمْ يَجِــدْ بُــدِّاً مِــنَ ا ْلمُصـــالَحَةْ

وَالتَّـــــرْكِ لِلْجــــــالد وَا ْلمُكافَحَـــــةْ

ُمشْــــــتَرِطاً شَــــــرائِطاً(َ )9كثِيْــــــرَةْ

َتضَـــــــمَّنَت مَصـــــــاحلاً خَطـــــــريةْ

بِهـــــا ا ْلوَفـــــاءُ واجِـــ ـبٌ مُحَـــ ـتَّمُ

َونَ ْقضُــــها يف الــ ـدِّ ْينِ ِممَّــــا يَحْــ ـ ُرمُ

كَيْــ ـفَ وَقَــ ـدْ َأكَّــ ـدَهَا بِــــالْحِلْفِ

وَا ْلعَهْــــــدُ ِإنِّمــــــا ِبغَيْــــــرِ خُلْــــــفِ

لكِــــنَّ مَــــنْ بِهــــا أَقَــــرَّ والْتَــــ َزمْ

لَ ـمْ يَ ـكُ مِ ـنْ أَهْ ـلِ ا ْلوَفــاءِ وال ـذِّمَمْ

ال يَرْقَـــــــبُ اهللَ وَال الرَّسُــــــ ـوْال

وَال الَّـــــذِيْ يف حَقِّـــــهِ قَـــــدْ قِـــــيْال

لَـ ـمْ تَخْـ ـفَ حالُـ ـهُ عَلـــى اإلِمـــامِ

ِو ِفعْلُــــــــهُ يف ســــــــالِفِ األَيَّــــــــامِ

يَـــــ ـدْرِيْ ِبغَـــــ ـدْ ِرهِ َوبِاحْتيالِـــــ ـهِ

وَلَــــــ ـمْ َيثِــــــ ـقْ بِقِيْلِــــــ ـهِ وَقالِــــــ ـهِ

لكنَّـــ ـهُ اضْـــ ـطُرَّ لِمـــــا يف البَـــ ـ ْينِ

وَاخْتـــــارَ مِنْـــ ـهُ أَهْـــ ـ َونَ الشَّـــ ـرَ ْينِ

يف أسباب قتل معاوية لعنه اهلل له
حسَــــــنِ
َلمِّــــــا رَأى أنَّ وُجُــــــوْدَ الْ َ

ِلبَ ْيعَـــــ ـةِ ابْنِـــــ ـهِ مِـــــ ـنَ ا ْلمُـــــ ـوَهِّنِ

دهِ
ألنَّ سِـــبْطَ ا ْل ُمصْــــطفَى مِـــنْ بعْـــ ِ
ِ

دهِ
قَـــدْ صـــارَ بِالشِّـــ ْرطِ وَلـــيَّ عَهْـــ ِ

ذهِ ا ْلبَريَّــــــــ ـةْ
دَسَّ شَــــــــ ـقِيُّ هــــــــ ـ ِ

جعْـــدَةَ بِنْـــتَ األَشْـــعَثِ الْكِنْدِيَّـــةْ
َ

( )9صَرَفهُما ملُراعاة الَوزْن.
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مائَـــــــةَ أَلْـــــــفَ دِرْهَـــــــمٍ نُقُـــــــوْدا

َو َبعْــــــــدَها َت ْزوِيْجُهــــــــا َيزِيْــــــــدا

طعَامِــــــــهِ
ط َعمَتْــــــــهُ السَّــــــــمَّ يف َ
فَأَ ْ

مفْطـــــارِ مِـــــنْ صِـــــيا ِمهِ
وَكـــــانَ لِ ِ

()9

أَرْسَـــــ ـ َلهُ لِـــــ ـذَ ِلكَ ابْـــــ ـنُ هِنْـــــ ـدِ

فَصــــارَ مِــــنْ ذاكَ عَلــــ ْيالً ُمسْــــقَما

ذفُ الــدَّما
طسْــتٍ فِيْــهِ يَقْــ ِ
عوْ ِب َ
دُ
يَــ ْ

قــــــــالَ لَقَــــــ ـدْ سُــــــ ـقِيْ ُتهُ مِــــــــرارا

ذهِ أَشَـــــــــدُّها إضْـــــــــرارا
وَهـــــــــ ِ

طعَــ ـةً مِــ ـنْ َكبِــ ـدِيْ
وَقَــ ـدْ لَفَظْــ ـتُ ِق ْ

قَ َّلبْتُهـــــا الْيَـــــوْمَ ِبعُـــ ـوْدٍ يف يَـــــدِيْ

وَاهللُ جَــــــــــلَّ لِلَّــــــــــذِيْ أَتَّهِــــــــــمُ

أَشَــــــدُّ بَأســــــاً َونَكــــــاالً مِــــــنْكُمُ

ِإنِّــــــيْ لَعـــــــا ِرفٌ ِبمَــــــنْ سَـــــــقانِيْ

خصْــ ـ ُمهُ فِــ ـيْ شــــأنِيْ
وَاهللُ َربِّــ ـيْ َ

فَـــــــال تُطـــــــا ِل ُبوْا بِـــــــوِتْرٍ َأحَـــــــدا

ذوْا بَرِيْئــــــــاً أَبــــــــدَا
وَال تُؤاخِــــــــ ُ

حمِ ُلوْا سَــــرِيْرِيْ
إنْ أَنــــا مُــــتُّ فَــــا ْ

لِ َقبْـــرِ جَـــدِّيْ ا ْل ُمصْـــطَفى ا ْل َبشِـــيْرِ

أُجَـــــدِّدُ ا ْلعَهْـــــدَ بِـــــذاكَ الْمرقَـــــدِ

حمَّـــــدِ
مَرْقَـــــدِ سَـــــيِّدِ الْـــــوَرى مُ َ

جعَلُـــوْا لِـــيْ َقبْــــرا
َوعِنْـــدَ جَـــدِّيَ ا ْ

إِالّ إِذا خِفْــــــ ـتُمْ بِــــــــذاكَ شَــــــ ـرِّا

ثُـ ـمَّ قَضـــى مِـ ـنْ َبعْـ ـدِما َأوْصـــى إِىل

شَـــ ـقِيْقهِ السِّـــ ـ ْبطِ شَـــ ـهِيْدِ كَـــ ـ ْربَال

قَضــــى شَــــهِيْداً صَــــابِراً مُحْ َتسِــــبَا

قَــ ـدْ َقطَــ ـعَ السَّــ ـهْمُ حَشــــاهُ إرَبــــا

وَمُــــــذْ أَتَــــــوْا بِ َن ْعشِــــــهِ ا ْل ُمطَهَّــــــرِ

حشَـــــرِ
لِ َقبْـــــرِ جَـــــدِّهِ شِـــــفِيْع ا ْلمَ ْ

ظَنُّــــــــــوْا بــــــــــ َأنَّهُمْ سَــــــــــيَدْف ُن ْوَنهُ

بِقُـــــرْبِ جَــــــدِّهِ فَحــــــا ُلوْا ُد ْونَـــــهُ

وَجَــــــدَّ مَــــــرْوانُ بِهـــــــذا األَمْــــــرِ

حسَــــ ـدٍ َوكُفْــــ ـرِ
ملِــــــا بِــــ ـهِ مِــــ ـنْ َ

قــــالَ وَقَــ ـدْ أَ ْقبَــ ـلَ فِــــي قَــ ـ ْومٍ َمعَــ ـهْ

يــا رُبَّ هَيْجــا هِ ـيَ خَيْ ـرٌ مِ ـنْ َدعَ ـةْ

وَكـــانَ ذاكَ السَّـــمُّ سَـــمِّاً مُـــرْدِيْ

( )9مُ ْردِيْ :مُ ْهلِكٌ ،مُمِ ْيتٌ.
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عوْ بِــــ َأعْلى صَــــوْتِ
دُ
وَأَ ْقبَلَــــتْ تَــــ ْ

تَقُـــ ْولُ نَحُّـــوْا ابْـــنِكُمُ عَـــنْ بَيْتِـــيْ

وَقَــــــدْ رَمَــــــوْا جَنـــــــازَةَ اإلِمـــــــامِ

لِكُفْـــــــرِهِمْ بِال َّنبْـــــــلِ وَالسِّـــــــهامِ

شَ َّلتْ( )9يدُ الرِّامِيْ أَيَدْرِيْ َمنْ رَمـى

رَمــــى اإلِمــــامَ الطِّــــاهِرَ ا ْل ُمعَظَّمــــا

رَمـــــــــى أَمِـــــــ ـ ْينَ اهللِ يف بِـــــــــال ِدهِ

َوحُجَّــــــــةَ اهللِ عَلــــــــى عِبــــــــا ِدهِ

وَقَــــ ـدْ رَمــــــى رحيانــــ ـةَ الرســــــولِ

وَمُهْجَــــــ ـةَ الكَــــــ ـرِّارِ والبتــــــــولِ

لَـ ـمْ يَكْفِهِـ ـمْ مـــا صَـ ـ َن ُعوْا مِـ ـنْ ِفعْـ ـلِ

حَتِّــــــى رَمَـــــوْا سَــــــري َرهُ بال َّنبْـــــلِ

أُ ْقسِـــ ـمُ بـــــاهللِ اجلليـــ ـلِ ذِيْ املِـــ ـ َننْ

حسَـنْ
لوال الذي كـانَ بـه وَصِّـى الْ َ

مـــــا صَـــ ـبْرُ أَيِّـــ ـوْبَ عَلـــــى بَلْـــــواهُ

َكصَـــــبْ ِرهِ علـــــى الَّـــــذِيْ قاســـــاهُ

دوِّ وَا ْلمُــــــــوالِيْ
رَأى مِـــــــنَ العَـــــــ ُ

أَمَــــــضَّ مِــــــنْ إِصــــــابةِ النِّبــــــالِ

أَسْـــــ َم َعهُ أَصْـــــحا ُبهُ مِـــــنَ الْكَلِـــــمْ

مـــــا ال يَهُـــــ ْونُ جَ ْرحُـــــهُ وَيَلتَـــــئِمْ

وبــــــــــــــالَغَ األعــــــــــــــداءُ يف أذاهُ

َـــــبوْا علـــــى َأعْـــــوادِهِمْ أَبـــــاهُ
س ُّ

ألعْــــــــداءِ
وَقَــــــ ـدْ رأى مشاتَــــــ ـةَ ا َ

َو ِإنَّهـــــــا مِـــــ ـنْ َأعْظَـــــ ـمِ الـــــ ـبَالءِ

وَمــــا جَــــرى علــــى َذوِيْ اإلميــــانِ

والـــــذلِّ واهلـــــوانِ
ِّ
مِـــــنْ العنـــــا

وَقَتْــــ ـلَ مَــــ ـنْ واىل أبــــــاهُ صَــــ ـبْرا

ظُلْمــــاً وَملّـــــا يَــــأْتِ شَــــيْئاً نُكْـــــرا

مــــا زالَ وَهْــــوَ صــــابِرٌ مُحْ َتسِــــبُ

غضَــــبُ
ع َزعَتْــــهُ حِــــدَّةٌ َأوْ َ
مــــا َز ْ

وَصَـــــبْ ُرهُ كَـــــذا دَلِيْـــــلُ ا ْل ِعصْـــــمَةْ

حمَــــــةْ
وَ َأنَّــــــهُ سِــــــ ْبطُ َنبِــــــيِّ ال َّر ْ

َأوْصــــى بِــ ـ َأنْ ال يُهْرِقُــ ـوْا يف أَمْــ ـ ِرهِ

دَمـــــــ ـاً وال يُطـــــــــا ِل ُبوْا بِـــــــــوِتْ ِرهِ

طأَ.
ال بِضَمِّها كمَا شاعَ خَ َ
( )9بفتح الشِّيْنِ َ
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يف رثاء سيد الشهداء 
َربْــــعٌ مَحــــا الْحــــدْثانُ رَسْــــ َمهْ

كمَـــ ـهْ
وَالـــ ـدَّهْرُ أَجْـــــرى فِيْـــــهِ حُ ْ

كَــــ ـمْ رُمْــــ ـتُ كِتْمــــــانَ ا ْلغَــــــرا

مِ بِــــ ـهِ وَيَــــ ـأْبى ا ْلوَجْــــ ـدُ كَ ْتمَــــ ـهْ

مـــــا خـــــابَ مِـــ ـنْ نَيْـــ ـلِ املُنـــــى

مَـــــــــ ـنْ زارَ َمغْنـــــــــــاهُ وَأَمَّـــــــــ ـهْ

جبِيْنَــــــــ ـكَ يف ثَــــــــــرا
عَفِّــــــــ ـرْ َ

هُ وَزِدْ عــــــــداكَ اللّــــــ ـ ْومُ َل ْثمَــــــ ـهْ

حشْـــــتَ يـــــا َربْـــــعَ اهلُـــــدى
َأ ْو َ

وَ َل ِبسْــــ ـتَ َبعْــــ ـدَ النُّــــ ـوْرِ ظُ ْلمَــــ ـةْ

دَهْـــــ ـرٌ غَـــــــدا حَرْبـــــــا ألهــــــــ

لِـــ ـكَ َلسْـــ ـتُ ِممَّـــ ـنْ رامَ سَـــ ـ ْل َمهْ

وَزَمـــــــــانُ ســـــــ ـ ْوءٍ سَـــــــــاءَهُمْ

لَهُـــــــوَ اجلـــــــديرُ بِـــــــأنْ َأذُمَّـــــــهْ

وَلَقَـــــــــدْ أَشــــــــــا َبتْ ُلمَّتِــــــــ ـيْ

نُـــــــوَبٌ ُتشَـــــــيِّبُ كُـــــــلَّ ُلمَّـــــــةْ

ُبمِ ِلمَّـــــــــ ـةٍ طَرَقَـــــــــ ـتْ فَأنــــــــــــ

سَـــــ ـتْ كُـــــ ـلَّ طارِقَـــــ ـةٍ مُ ِلمَّـــــ ـةْ

يَـــــــ ْومٌ َأبِـــــــيُّ الضَّـــــــيْمِ فِيْـــــــــ

ـــــــهِ أبــــــى ا ْلمَذَلَّــــــةَ وَا ْلمَذَمَّــــــةْ

دوُّ بِـــــــ َأنْ يَـــــــذُ
َزعَـــــــمَ العَـــــــ ُ

عمَـــــ ـهْ
لَّ فَخَيَّـــــ ـبَ الـــــ ـ َّرحْمنُ َز ْ

فَأَثَــــــــار َقسْــــــ ـطَلَها وَدَكْــــــ ـدك

كُــــــــــــلَّ رابِيَــــــــــــةٍ وَأ ْكمَــــــــــــهْ

دوْ
دمِ العَـــ ـ ُ
وَسَـــــقى الثَّـــــرى بِـــ ـ َ

دِرْعــــ ـاً أَبــــــى اإلِميــــــانُ َفصْــــ ـ َمهْ

وافـــــــــى ِلعَرْصَـــــــــةِ كَـــــــــ ْربَال

مِــــ ـنْ هاشِــــ ـمِ يف خَيْــــ ـرِ غِ ْلمَــــ ـةْ

أَقْمــــــــــارُ تَــــــــــمٍّ أَسْـــــــــــفرَتْ

بِـــــ ـدُجى اخلُطـــــــوبِ املُدْلَ ِهمَّـــــ ـةْ

وَلُيُــــــ ـوْثِ حَــــــ ـرْبٍ صَــــــ ـيَّرَتْ

جمَــــ ـةْ
سُــــ ـمْرَ الرِّمــــــاحِ لَهُــــ ـنَّ أَ ْ

لَـــــــــمْ يَنْ َقمُـــــــــوْا إِالّ بــــــــــأنَّهُمُ

علـــــــــــى األعـــــــــــداءِ نِ ْقمَـــــــــــةْ

مِــــــنْ كُــــــلِّ فـــــــارِس مَ ْهمَــــــهٍ

مــــــــــــا َهمُّــــــــــ ـهُ إِالّ املُ ِهمَّــــــــــ ـةْ
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كُـــلُّ يَـــرى أَمْـــرَ احلتُـــوفِ أبَـــاهُ

واهلَيْجـــــــــــــــــــــاءَ أُمَّـــــــــــــــــــــهْ

ِإنْ كَــــلَّ حَـــ ـدُّ السَّـــ ـيْفِ جَـــ ـرَّ َد

عزْمَــــــــــهْ
لِ ْلمَنايــــــــــا السُّــــــــــوْدِ َ

حتــــــــى إِذا نَــــــــ َزلَ القَضــــــــاءُ

وَ َأنْفَــــــــ ـذَ املقــــــــــدورُ حَ ْتمَــــــــ ـهْ

نَ َهبَــــــــــتْهُمُ بِــــــــــ ْيضُ الظُّبــــــــــا

وَتَقاسَـــــــــــــمَتْهُمْ أَيَّ ِقسْـــــــــــــ َمةْ

ن
فَ َقضَـــــــ ـوْا كِرامـــــــ ـاً بـــــــــاذِلِ ْي َ

نُ ُفوْسَـــــــ ـهُمْ للـــــــ ـدِّ ْينِ خِدْمَـــــــ ـةْ

يــــــا صَــــــدْمَةَ الــــــدِّ ْينِ الـــــــيت

مـــــا ِمثْلُهـــــا يف الـــــدِّ ْينِ صَـــــدْ َمةْ

د ْكتِ أَرْكـــــــانَ اهلُـــــــدى
َدكْـــــ ـ َ

وَثَ َلمْـــــــتِ يف اإلِســـــــالمِ ثُ ْلمَـــــــةْ

قُتِــــ ـلَ اإلِمَــــــامُ ابْــــ ـنُ اإلمــــــا ِم

َأخُــــــوْ اإلِمـــــــامِ أبُــــــوْ األَ ِئمَّـــــ ـةْ

طعْـــ ـمَ الْمـــــاءِ حَتِّـــــى
مـــــا ذاقَ َ

ط ْعمَـــــــــةْ
صـــــــــارَ لِألَسْـــــــــيَافِ ُ

د
مُلْقـــ ـىً عَلـــــى وَجْـــ ـهِ الصَّـــ ـعِيْ ِ

جسْــــ َمهْ
دوْسُ جُــــرْدُ الْخَيْــــلِ ِ
تَــــ ُ

وَتَــــرُضُّ صَــــدْراً مِنْــــهُ أَمْســــى

كمَـــــــــ ـةْ
كَنْـــــــــ ـزَ َمعْ ِرفَـــــــــ ـةٍ َوحِ ْ

ت
أَ ُمغِـــــــــــــ ـدَّها ِب ُمطَهَّـــــــــــــــرا ٍ

ُنزِّهَــــــتْ عَــــــنْ كُــــــلِّ وَصْــــــمَةْ

عصِـــــــ َمتْ َفطَهَّرَهــــــــا اإلِلـــــــهُ
ُ

عصْـــــ ـ َمةْ
ألنَّهـــــــا مِـــــ ـنْ بَيْـــــ ـتِ ِ
ِ

خَفِّــــــــــضْ عَلَيْهـــــــــــا ِإنَّهـــــــــــا

لَــــمْ تَــــدْرِ مـــــا جَــــذْبُ األَزِمَّــــةْ

رَقَّ احلَســــــــــــــودُ لِحالِهــــــــــــــا

حمَـــ ـةْ
َوبَكَـــ ـتْ لَهـــــا األعـــــداءُ َر ْ

َوعَلِيْلُهــــــــا ُيسْــــــــبى وَ َيسْـــــــمَعُ

دهِ وَشَـــــــــ ـ ْت َمهْ
سَـــــــــ ـبَّ والِـــــــــ ـ ِ

م
لِلـــــ ـهِ صَـــــ ـبْرُكَ مِـــــ ـنْ حَلِـــــ ـيْ ٍ

هلضْـــــ ـبُ حِ ْلمَـــــ ـهْ
ال تُـــــــوازِيْ ا ُ

ألوْىل
ال يَــــــــــــــــــــــــ ـ ْرحَمُ اهللُ ا ُ

حمَـــ ـهْ
طعُـــ ـوْا مِـــ ـنَ ا ْلمُخْتـــــارِ َر ْ
َق َ
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لَـــــــــــمْ يَرْ ُقبُـــــــــــوْا لِ َنبِـــــــــــيِّهِمْ

يف آلِـــــــــــــــــهِ إِالًّ( )9وذِمَّـــــــــــــــــهْ

جمُـــ ـوْا علـــــى حَـــ ـ َرمِ النِّبُـــ ـوَّةِ
هَ َ

جمَــــــــــــــةْ
بِــــــــــــــالعَوادِي أيَّ هَ ْ

حَـــــ َرمٌ َتطُـــــ ْوفُ بـــــهِ املَالئِـــــكُ

غـــــــــــادَ ُر ْوهُ ِبغَيْــــــــــرِ حُرْمَــــــــــةْ

َأبَنِـــــــــــ ـيْ أُمَيَّـــــــــــ ـةَ َأنْـــــــــــ ـتُمُ

يف النِّــــــاسِ كُنْــــــتُمْ شَــــــرَّ أُمَّــــــةْ

ال شَـــــــــــــبَّ طِفْلُكُـــــــــــــمُ وَال

شَــــ َّبتْ لَكُــــمْ يف الــــدَّهْرِ ضَــــرْمَةْ

خسِــــرَتْ تِجــــارَةُ مَــــنْ يَكــــونُ
َ

خصْـــــــ َمهْ
حلشْـــــــرِ َ
شَـــــــفِ ْي ُعهُ يف ا َ

وَلَــــــــ ـزِدْتُمُ فِيْمــــــــــا َفعَلْــــــــ ـتُمْ

خبْــــــــثَ عُ ْنصِــــــــ ِركُمْ وَ ُلؤْمَــــــــهْ
ُ

لَـــــــوْ كـــــــان َثمَّـــــــة لِ ّلزِيـــــــادَةِ

َموْضِــــــــعٌ لَــــــــوْ كــــــــان َثمَّــــــــةْ

يف رثاء سيد الشهداء 
نظمها ليلة احلادي عشر من احملرا
أَ َتعْلَـــــمُ أيُّهـــــا السَّـــــيْفُ الصَّـــــقِيْلُ

بِحَـــدِّكَ يف الطّفُـــ ْوفِ مَـــن الْقَتِيْـــلُ

وَمَــ ـنْ َتبْكِــ ـيْ السَّــــماءُ دَمــ ـاً عليــ ـهِ

جبْرَئِيــــــلُ
وَمَــــــنْ يَنْعــــــاهُ فِيْهــــــا ِ

وَمَــــ ـنْ ِب ُمصَــــــا ِبهِ خَيْــــــرُ البَرايــــــا

ُمعَــــ ـزِّىً والبتــــــولُ بِــــ ـهِ ثَكُــــ ـ ْولُ

عضْـــباً
أَتْـــدرِيْ مَـ ـنْ فَللَـ ـتْ فَللْـ ـتَ َ

حُســــــاماً مــــــا ِبشَــــ ـفْرَ ِتهِ فُلُــــ ـ ْولُ

أَتَـــدْرِيْ مَـــنْ قَتَلْـــتَ قَتَلْـــتَ فَـــرْداً

مِــــنَ األشَــــرافِ يَفْدِيْــــهِ ال َقبِيْــــلُ

بِــــهِ فَقَــــدَتْ لُــــؤَي( )2طَــــوْدَ عِــــزٍّ

تَــــــ ُز ْولُ الرِّاسِــــــياتُ وال يَــــــ ُز ْولُ

( )9اإلِلُ :العَ ْهدُ.
(َ )2أنَّثَهُ على مَعْنى القبيلةِ.
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تفـــــل ِل ُمؤَمِّـــ ـلِ املعـــــروفِ رَأْســـ ـاً

فَقَـــــ ـدْ َأوْدى ا ُملؤَمَّـــــ ـلُ واملُنِيْـــــ ـلُ

خطْـ ـبٍ
لَـ ـ ِئنْ جَـ ـزِعَ الصـــبورُ فُـ ـرُبَّ َ

حسُــــنُ الصَّــــبْرُ اجلَميــــلُ
بِــــهِ ال يَ ْ

حسَــ ـ ْينٍ
أرى حَســ ـناً بُكــــاك علــــى ُ

حسُـــنُ فِيْـــهِ َن ْوحُـــكَ وَالعَويْـــلُ
وَيَ ْ

فَيـــا كَهْـــفَ األرامـــلِ مَـــنْ يُرَجِّـــى

وَ َأنْــــتَ لَقــــىً تُكَفِّنُــــكُ الرُّمُــــ ْولُ

ويــا غَــوْثَ الصِّــريخِ مَــنِ املُحــامِيْ

خلطْــــبُ املَهُــــ ْولُ
إذا مـــــا فاجَـــــأ ا َ

َقضَــ ـ ْيتَ ُمبَــ ـرَّءاً مِــ ـنْ كُــ ـلِّ عَيْــ ـبٍ

حسُـ ـوْدُكَ مـــا يَقُـ ـ ْولُ
فَمـــا يَـ ـدْرِيْ َ

ظمَـــــــأ األبطـــــــالُ فيـــــــهِ
بِيَـــــــ ْومٍ تَ ْ

وَيُرْوى الـرُّمْحُ وَا ْل َعضْـبُ الصَّـقِيْلُ

لِقَــــــــرْعِ السَّــــــــمْهَرِيِّ بِــــــــهِ َدوِي

َووَقْـــــعُ ا ْل َمشْـــــرِيفِّ لَـــــهُ صَـــــلِيْلُ

إِذا َرعَــــدَتْ لِــــربق ظُبــــاكَ نَفْــــسٌ

جَرَتْ يف األرضِ ِمنْ دَمِهـا سُـ ُي ْولُ

َأبَـ ـتْ لَـ ـكَ يـــا َأبِـ ـيَّ الضَّـ ـيْمِ نَفْـ ـسٌ

مُقَدَّسَــ ـةٌ َزكَــ ـتْ مِنْهــــا األُصُــ ـ ْولُ

عمْـــ ِروْ ا ْلعُلـــى ُهبُّـــوْا سِـــراعاً
بَنِـــيْ َ

خمُــــ ـ ْولُ
فَقَــــ ـدْ َأوْدى بِعــــ ـ ِّزكُمُ الْ ُ

أَيَرْضـــى ا ْلمَجْــدُ َأنَّ كِـــالبَ حَــرْبٍ

يُـــداسُ بِهـــا لِلَيْـ ـثِ الْغـــابِ غِيْـ ـلُ

عمِيْــ ـدِكِ َثغْـــرُ مَجْــ ـدٍ
ويُقْـــرَعُ مِـــنْ َ

وَقِـــ ـدْماً كـــــان يَ ْل ِثمُـــ ـهُ الرَّسُـــ ـ ْولُ

فَــــال بَلَــــغَ الْفِطــــامَ لَكُــــمْ رَضِــــيْعٌ

النصُـــ ْولُ
طمُـــهُ ُّ
وَطِفْـــلُ السِّـــ ْبطِ تَ ْف ِ

وَال عَــ ـذُبَ الفُــــراتُ لَكُــ ـمْ شَــــراباً

ولـــــــيسَ لَـــــــهُ إىل وِرْدٍ سَـــــــبِيْلُ

َوفَــــوْقَ الــــ َي ْعمَالتِ بَنــــاتُ َوحْــــيٍ

د ْولُ
لَهــــا مِـــنْ هَ ْيبَـــةِ الْبــــارِيْ سُـــ ُ

سَرَتْ َوحُماتُهـا يف األرضِ صَـرْعى

مُرَمَّلَــــــــ ـةً وَكافِلُهــــــــــا عَلِيْــــــــ ـلُ

َقضَــوْا حَـ ـقَّ ا ْلعُلـــى وَ َمضَـ ـوْ كِرامـ ـاً

عَلـــى األَسَـــالتِ َأنْ ُفسُـــهُمْ َتسِـــيْلُ

حَــــال مُــــرُّ احلُتُــــ ْوفِ لَهُــــمْ مَــــذاقاً

كَــــ َأنَّ ا ْلمَــــوتَ شَــــهْدٌ سَ ْلسَــــبِيْلُ
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وَقَـ ـدْ َثبَتُـــوْا هِضـــابَ حِجَـــىً بِيْـــومٍ

َتطِــــيْشُ بِــــهِ ا ْلبَصــــائِرُ وَا ْلعُقُــــ ْولُ

وَجــــا ُدوْا بِــــالنُّفوْسِ وَلَـــيْسَ فِـــيْهِمْ

فَتَـــــىً بِنَفِـــــيْس مُهْجَتِـــــهِ بَخِيْـــــلُ

وَقَـــدْ هَـــدْ اإلمــــامَ ُمصَــــابُ شِـــبْلٍ

تَحامَتْــــ ـهُ الضِّــــ ـرَاغِمُ وا َلشُّــــ ـ ُب ْولُ

رَآه عَلــــى الثَّــــرى شِــــلْواً فَنـــــادى

وَجـــــارِيْ دَمْـــ ـعِ مُقْلتِـــ ـهِ َهمُـــ ـ ْولُ

ـدنْيا العَفــــاءُ فَمــــا أَراهــــا
علــــى الـــ ُّ

َتطِيْـــ ـبُ وَ َأنْـــ ـتَ مُ ْنعَفِـــ ـرٌ جَـــ ـدِيْلُ

ك ْوكَـ ـبَ الـ ـدُّرِيَّ ضـــاءَتْ
لَكُنْـ ـتَ ال َ

ألفُـــــــــ ْولُ
أَشِـــــــــع َُّتهُ فَفاجَـــــــــ َأهُ ا ُ

َوكُنْـــتَ ا ْل ُغصْـــنَ َأوْرَقَ مِنْـــهُ عُـــوْدُ

الــــذ ُب ْولُ
ُّ
غضِّــــاً فَفاجَــــأهُ
الرَّجــــا َ

عمْــــراً
َقصُــ ـرْتَ مُهَنَّــــداً وَ َقصُــ ـرْتَ ُ

طوِيْــ ـلُ
وَيف ا ْلعَلْيــــا لَــ ـكَ البــــاعُ ال َّ

يف مديح أبي جعفر حممد بن اإلماا علي اهلادي +
وقد اقرتحت عليه القافية
أَال يــا ابْــنَ اإلِمــامِ سَــقى مَحَــالً

بِــ ـهِ َمثْــــواكَ صَــ ـوْبُ حَيَــ ـاً مُلِــ ـثُّ

ألَِمْـــــالكِ السَّـــــما فِيْـــــهِ مَقـــــامٌ

جبِّـــــارِ مُكْـــ ـثُ
حمَـــ ـةِ الْ َ
َوفِيْـــ ـهِ لِ َر ْ

َوكَـ ـمْ عَـ ـنْ قاصِـ ـدِ ْيهِ زالَ كَـ ـرْبٌ

َوكَــــــمْ ِل ُمؤَمِّلِيْــــ ـهِ لُــــــمَّ شَــــ ـعْثُ

حتْ
لَقَــدْ ظَهَــرَتْ فَضــائِ ُلهُ فَأَضْــ َ

َمطِــ ـيُّ بَنِــ ـيْ الرَّجــــاءِ لَــ ـهُ تُحَــ ـثُّ

عَــــال مِنْــ ـهُ فنــ ـا جمــ ـدٍ فأَضْــــحى

لِهَيْكلِـــــكَ املُقَـــــدَّسِ فِيْـــــهِ َلبْـــــثُ

َوفِيْـهِ مِنْـكَ زاكِـيْ النَّجْـرِ( )9نَـدْبٌ

طوِيْــلُ البــاعِ سَــهْلُ اخلُلْــقَ دَمْــثُ
َ

َوكُنْـــتَ وَلِممامَـــةِ كُنْـــتَ أَهْـــالً

بِــــــذا ِتكَ والفخــــــارُ اجلَـــــمُّ إرْثُ

( )9النَّجْرُ :األَصْلُ.
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نَبــــــاتُ ثَــــــراكَ ريْحــــــانٌ َووَرْ ٌد

َوَنبْــ ـتُ عِــــداكَ أَشْــــواكٌ وَرَمْــ ـثُ

وَطِيْنَــتُكُمْ لَقَــدْ طَهُــرَتْ وَطابَــتْ

وَفيهـــــا قَــــدْ زَكـــــا زَرْعٌ َوحَــــرْثُ

طبْــتُمْ أُصُــوْالً
بَنِ ـيْ الْهــادِيْ لَقَ ـدْ ِ

خبْـــثُ
َذكَـــتْ مـــا شـــابَها عُهْـــرٌ َو ُ

مَعـــــالِيْكُمْ تُجَـــــدَّدُ كُـــــلَّ يَـــــ ْومٍ

وَشـــــــــانِئُكُمْ مَعالِيْـــــــ ـهِ تَـــــــــرثُّ

وَإنَّكُــــ ـمُ لَنــــــا حِــــ ـرْزٌ َو ُذخْــــ ـ ٌر

إِذا أَضْــحى مِــن األَجْــداثِ َبعْــثُ

نُــــوالِيْكُمْ َوَنبْــــرَأُ مِــــنْ عِــــداكُمْ

وَمـــــا لـــــوالئِكُمْ نَقْــــضٌ ونَكْـــ ـثُ

ِبمَـــدْحِ عُالكُـــمُ نُـــرْوى َوَنشْـــفى

ظمَــــ ـأٌ وَغــــ ـرْثُ
إِذا مــــــا َمسَّــــــنا َ

وَمــــا قُلْنــــا بِ َفضْــــلِكُمُ اعْتِباطــــاً

وِلكِـــ ـنْ دَلَّنـــــا فَحْـــ ـصٌ َوبَحْـــ ـثُ

ج َمعُهـــا لَـــدْيكُمْ
عُلُـ ـ ْومُ الـــدِّ ْينِ أَ ْ

وَمِنْهــــــا يف ا ْلبَرايــــــا مــــــا ُيبَــــــثُّ

ت
لَكُـ ـمْ شَـ ـجَرُ ا ْلمَعـــالِيْ باسِـــقا ٌ

إِىل يَـــــــ ْومِ الْقِيامَـــــــةِ ال تُجَـــــــثُّ

إِذا مَـدَحَ الفَتــى شَخْصـاً سِــواكُمْ

فَــــــإنَّ مَدِيْحَــــ ـهُ هَــــ ـ ْزلٌ وَغَــــــثُّ

إِذا أَ ْقسَـــ ْمتُ بَيْتُـــكَ خَيْـــرُ بَيْـــتٍ

فَـــال َأخْشـــى بِهـــذا القَـ ـ ْولِ حِنْـ ـثُ

عَلَــيْكُمْ يـــا بَنِــيْ الْهـــادِيْ سَـــالمٌ

َكصَـــوْبِ الْعادِيــــاتِ أَتــ ـى مُلِــــثُّ
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