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�شاحب الديوان



ونهــار ليــل  ت�شــعر  ال�شــّعار  كانــت  لــو 
وعدهــم اقــالم ْمــن الق�شب وغ�شون ل�شــجار

واحلــرب �شــب املطــر لــو هــو �شــيل لنهــار
الغا�رضيــه غريــب  يــا  م�شابــك  تكتــب 

مــا عــادل املكتــوب فــوق العر�ــص بالنــور
لدهــور كل  يف  الهــدى  م�شبــاح  حل�شــن 

مذكــور املختــار  عــن  اّل  احلديــث  وذاك 
بريــة يــا  منــه  وانــا  منــي  حل�شــن 

بلطفــوف �شــبطي  ينذبــح  ي�شــيعه  لكــن 
ت�شــوف الزم  وقلــي  خــربين  جربيــل 

تطــوف فوقــه  والعــوادي  مقطــع  �شــبطك 
الوطيــة فــوق  مقطعــه  ميــه  واج�شــاد 

الناظم
٢ / ذو القعدة / ١٤٣٥ هـ
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مقدمة الناظم

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمــد هلل علــى مــا اأنعم وله ال�شــكر على ما األهــم و�شلى اهلل على �شــادة االأمم واأولياء النعم حممد 

واآله الطاهرين 
اأمــا بعــد: فهــا اأنــا ذا اأعيــد الكــّرة مــرة اأخــرى، الأ�شــجل اإ�شــمي يف ديــوان الراثــن، حلجــج رب 
العاملــن، ومل يكــن ذلــك اإال بتوفيق من اهلل )جل(، وت�شــديد من اأهل بيت الرحمة )ع(، فما خاب من 

مت�شــك بهم واأمن مــن جلاأ اإليهم.
والكتــاب الــذي بــن يديــك اأيهــا القــارئ الكرمي، هو نف�شــه ديــوان )نبذة مــن االأ�شــعار(، الذي 
اأ�شدرته �شنة ١٤١٠ هـ - ١99٠ م، اإال اأين يف هذه املرة اأ�شفت له ثمان وثالثن مقطوعة اأخرى، 
ف�شــار الكتــاب يف ت�شــعن مقطوعــة، وارتاأيــت اأن اأغــر اإ�شــمه مــن )نبذة مــن االأ�شــعار( اإىل )زفرات 
ال�شجا(، واأن اأطبعه ب�شورة وا�شحة، وها اأنا اأاأدي اأمانتي واأويف بوعدي الإخواين واأبنائي اخلطباء، 
�شــائال منهــم اأن ال ين�شــوين مــن الدعــاء، وقبل ذلك اأ�شــاأل مــن اهلل اأن يتقبل مني هــذا القليل، واأن ال 
ين�شــاين �شــيدي اأبــو عبــداهلل احل�شــن )ع(، وهــو القائــل اأمــا اأنــا فمــن زارين زرتــه، وهو يعلــم حبي له 

مل�شابه. ولوعتي 
كما واأتقدم بال�شــكر الكثر اإىل ف�شيلة ال�شــيخ ب�شــار العال واإىل ابن اخلال اخلطيب املال اإليا�ــص 

حممــد مــال ن�رض املرزوق جزاهما اهلل خرا على تقدميهما لكتابي.
و�شلى اهلل على حممد واأهل بيته الطاهرين

حممد مال �شعيد ال�شيخ العرب
١ / ذو القعدة / ١٤٣٥ هـ
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مقدمة الخطيب البارع المال اإليا�س المرزوق جزاه اهلل خيرا

ب�شمه تعاىل جلَّ �شاأنه
احلمد هلل رب العاملن واأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم على نبينا حممد واآله الطيبن الطاهرين

تتمثل ن�رضة االإ�شــالم واإعزازه يف اإعالء كلمته ون�ــرض مبادئه، فاإن ذلك من اأعظم االأعمال نفعاً 
واأكرثها اأجراً واأخلدها ذكراً ... ومن اأ�شدق امل�شاديق الفاعلة واملوؤثرة على �شعيد النُ�رضة واإعالء 
الكلمــة تخليــد املواقــف وا�شــتح�شار الذكريــات، وهو مــا كان لقادة االإ�شــالم وحماتــه، وهم حممد 
واأهــل بيتــه الذيــن اأذهــب اهلل عنهــم الرج�ــص وطهرهــم تطهــرا ... الأن االإ�شــالم منهــم يوؤخذ وبهم 

يعــرف، فهــم اأ�شلــه وفرعه )وكما ورد( اإن احلق لهــم وفيهم ومنهم وبهم ...
ومــن وجهــة نظــري القا�ــرضة اإن اأروع مظاهــر التخليــد الأطروحاتهــم وو�شــائل الن�ــرض ملبادئهم 
والتفاخر بحبهم واالإعراب عن ع�شقهم ووالئهم نظم ال�شعر و�شياغته فيهم مدحاً ورثاءاً ... ومن 
الثوابــت واالأ�شــول امل�شــلمة اأن لل�شــعر ب�شــّقيه الف�شيــح والــدارج دوراً كبراً يف اإظهــار غرة الدين 
ومتانــة العقيــدة، ويف املقابــل لــه دوره الكبــر يف اإ�شــكات اأبــواق الكفــر واإقامــة احلجــة البالغة على 

اأعداء الديــن والعقيدة احلّقة.
ونــرى اأن موقــف اأهــل البيــت عليهــم ال�شــالم مــن ال�شــعر واأهلــه املخل�شــن موقــف تاأييــد وثناء 
وترغيــب، وعليــك بالتاأريــخ فهــو اأ�شــدق لغــة على هذا القــول... �شــيد الكائنات نبينــا الكرمي كان 
ي�شتن�شــد ال�شــعر وي�شــتعذبه ويجيــز عليــه ويبحث عنه ويُ�شــيد بال�شــعراء، وهو القائل )�ــص( اإن من 
ال�شعر حلكمة واإن من البيان ل�شحرا ... وهو القائل )�ص( ل�شاعره ح�شان بن ثابت: ما زلت موؤيداً 

بروح القد�ــص ما دمــت نا�رضنا ....
ويف تقديــر الكثــر مــن االأدبــاء اأن ال�شــعر كان مبثابــة ال�شحافــة يف ع�رضنــا فا�شــتثمره االإ�شــالم 

العظيــم يف معركتــه �شــد الباطل ...
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ويف تاأريخنا الكبر عمالقة اأدب و�شــعر فحّدث وال حرج فهذا دعبل اخلزاعي وذاك الكميت 
االأ�شدي والفرزدق وال�رضيف الر�شي واحلليّان ال�شيدان حيدر وجعفر وما �شاء اهلل فهوؤالء واأمثالهم 

عمالقة ال�شعر الف�شيح ...
اأما الدارج )النبطي( فله اأ�شــاطينه كاملرحوم املال علي بن فايز واملال عطية اجلمري واملال �شــعيد 

العرب واملال عبدالر�شول ال�شهالوي واأمثال هوؤالء االأفذاذ ...
وبــن يديــك اأيهــا املت�شفــح والقــارئ الكــرمي ديــوان الأحــد فحــول وعمالقــة ال�شــعر الــدارج، 
امل�شــمى )زفــرات ال�شــجا( وهــو ميثّل نتاجاً قيمــاً وعطاءاً ثرياً ... ناظمه اأحد م�شــاهر ال�شــعراء على 
هذه ال�شــاحة، اخلطيب امل�شــجي واأحد اأ�شــتاذتنا الكبار مال حممد بن مال �شــعيد بن ال�شــهيد ال�شــيخ 

عبــداهلل العــرب دام عــزه التليد ...
وبغ�ــص النظــر عــن �شلــة القرابــة وو�شــاجة الرحــم، اإاّل اأيّن اأقــول �شادقــاً جازمــاً اأن للبيئــة اأثرها 
الكبر يف بناء ال�شخ�شية وتقوميها ... �شاعُرنا العرب ولد ون�شاأ وعا�ص يف بيئة خطابية �شعرية، ويف 
قرية يحفظ لها التاأريخ واالأجيال مكانتها وهي قرية بني جمرة العامرة وهي موطن العلماء واخلطباء 

وال�شــعراء وَخَدَمة املوىل عليه ال�شالم ...
واأخراً ولي�ــص اآخراً كنت وال زلت �شــغفاً ب�شــعر الناظم القدير وجل قطع هذا الديوان اأحفظها 
وكانت وال زالت هذه املقطوعات لها اأثرها على م�شامع وقلوب امل�شتمعن ... واأرى تلك املجال�ص 
موفقــة بربكــة اهــل البيت عليهم ال�شــالم وبربكة تلك الق�شائــد التي اأخل�ص فيهــا ناظمها ..... وفق 

اهلل ابن عمتنا املال القدير وال�شاعر الكبر مال حممد ملرا�شيه وجعل اهلل ذلك يف ميزان ح�شناته ...
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن ...

خادم املوىل عليه ال�شالم ...
اإليا�ص حممد ن�رض عبدالعزيز املرزوق
الدراز يف ٢٠١٤/8/١6 م



10

يف رثاء محمد وآله النجبا

مقدمة الخطيب الأديب ال�سيخ ب�سار العالي حر�سه اهلل
ب�شــمه تعــاىل ولــه احلمــد كما هو اأهلــه وال�شالة وال�شــالم على حممــد واأهل بيتــه الطاهرين، قال 
االإمام جعفر بن حممد ال�شادق )ع( :- من قال فينا بيت �شعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة، بن اأيدينا جتربة 
�شعرية ل�شاعر بحراين وهو �شاحب الديوان، هو ال�شاعر اخلطيب مال حممد بن مال �شعيد بن ال�شيخ 
عبــداهلل بــن اأحمــد بن اإبراهيم بن اأحمد العرب ، ولد يف العام ١9٥١م  ون�شــاأ يف بيئة علمية واأدبية 
تع�شــق ال�شــعر وخدمــة املنــرب احل�شــيني ،  ويف اأ�ــرضة لهــا اإمتداد يف خدمــة اأهل البيت عليهم ال�شــالم 

رجااًل ون�شاءاً .
فوالده املرحوم الورع املوؤمن مال �شعيد العرب ] ١٣٢٠ هـ _ ١٤٢١هـ[ اأحد اخلطباء واالأدباء 
البارعــن واملعدوديــن يف قــراءة التعزيــة يف البحريــن ن�شــاأ عليهــا منــذ نعومــة اأظافره وتعاطاهــا،  وله 
ح�شوره املوؤثر يف جمال�ــص العزاء ، بجانب كونه اأحد االأدباء وال�شــعراء بالل�شــانن الف�شيح والدارج 
، اإال اأنــه بــرع يف ال�شــعر الــدارج اأو العامــي وخ�شو�شاً يف جمــال الرثاء، وخال�شة جتربتــه اأودعها يف 
ديوانــه ) ينبــوُع ال�شــجاء واإ�شــعاف اخلطباء يف رثاء حممــد واآله النجباء ( املطبــوع يف جزئن ، ويعترب 
املال �شعيد هو املنبع االأول الذي نهل منه خطيبنا و�شاعرنا �شاحب هذا الديوان . ولعل هذه الن�شاأة 
يف كنــف اخلطابــة واالأدب الرثائــي واحل�شــينيات كانــت كفيلــة اأن ت�شقــل �شــخ�شية �شــاعرنا االأدبية 

وترتفــع بذوقه وجودة انتقائه للمفــردات وهي اإحدى مميزاته .
وهــذا االإرث انتقــل للمــال �شــعيد مــن والــده اخلطيــب الكبــر ال�شــهيد ال�شــيخ عبــد اهلل العــرب 
_ جــد �شــاعرنا _ الــذي الزم املنــرب حتــى ا�شت�شــهاده وكان لــه �شيــت وا�شــع يف اخلطابــه ، وكانــت لــه 
اإهتمامــات بالتاأريــخ واالأدب وال�شــعر اإال اأن اأكــرث نتاجــه قد �شاع لالأ�شــف، منها جممــوع فيه ق�شائد 
عدة ا�شــتفاد منه املرحوم مال عطية اجلمري ،  وقد راأيت له خمطوطاً يف مقتل احل�شــن عليه ال�شــالم ، 
ومما نظمه ال�شــيخ عبداهلل العرب هذه املقطوعة من مرثيته على مواله احل�شــن عليه ال�شــالم  نقلناها 

لالإفــادة يقول فيها : 
منزلــِه قعــر  عــن  مبتعــداً  والُجــرِماأفديــِه  منــه  ما�شــبٍب  غــر  مــن 
ــه القلــُب يف �ــرضِماأفديــِه ينتــزُع ال�شــهَم املثلــَث مــن ــدٍر تقّد�ــَص من �ش
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ن�شــوتِه ف�شــطاط  اإىل  يرنــو  ــاِم واحلــرِماأفديــِه  باحلــزِن خوفــاً علــى االأيت
ــِه ــوَق منكب ــمُر جــاٍث ف ــِه وال�ش والكــرِماأفدي املجــِد  حميــا  منــُه  يحــزُّ 
ــِمفاأظلمــْت بعَدُه االأكــواُن وان�شدعْت ــزٍن ويف غم ــِد يف ح ــواهُق املج �ش
ــٍف ــاُر يف اأ�ش ــُن واالأطي ــْت اجل عليــِه وان�شــجمْت عــُن الهــدى بــدِموناح
ــِه ــى مل�رضع ــت املرع ــُص طّلق ــال بالفــادِح العمــِموالوح� اإْذ قــد دهاهــا الب
مالب�شــُه ملقــى  ثاويــاً  لــه  لُـَحـــِملهفــي  بــال  اأبــراٌد  النقــِع  ثائــِر  يف 
ــِملهفــي لن�شــوتِه الغــراِء اإذ هجمــت ــَل اخلي ــا داخ ــالِل عليه ــُل ال�ش اأه
عاثــرٍة امل�شــي  يف  حا�ــرضٍة  ــياطهمفبــَن  ــى يف �ش ــي تلح ــن ه ــن م وب
معولــٍة بالكــرِب  مثقلــٍة  وج�شــمها قــد بلــي بال�شــقِم واالأمِلوبــن 
ــُه ــراَك ل ــًى الح ــو ملق ــِه وه ــو ب الـــُخُذِمتدع بالهنديــِة  اجل�شــِم  مــوزُع 

كمــا اأنتجــت هذه االأ�ــرضة اأحد اأعالم الفقه والف�شيلة واالأدب وهو العامل الكبر املقد�ــص ال�شــيخ 
حم�شــن بن ال�شــيخ عبد اهلل بن اأحمد العرب ] ١٣٠6 هـ  _ ١٣٥6هـ [ الذي اأفا�ص بعلمه على جمع 
من طلبة العلوم الدينية يف البحرين منهم املرحوم خطيب البحرين االأكرب و�شــاعرها املاهر املال عطية 
بــن علــي اجلمــري ، واخلطيب املال �شــعيد العرب ، و العالمة املقد�ــص ال�شــيخ عبد املح�شــن ال�شــهابي 
�شاحــب �ــرضح ال�شــداد . كمــا نبــغ من هذه االأ�ــرضة اخلطيــب وال�شــاعر والباحث االأ�شــتاذ املال حممد 

جعفر بن ال�شــيخ حم�شــن العرب ] ١9٣٢ _ ٢٠١٢ م[.
كانــت هــذه الن�شــاأة يف كنــف اخلطبــاء والعلمــاء كفيلــة اأن تُنبــت يف �شــخ�شية �شــاعرنا املال حممد 
بن مال �شــعيد نبتة الوالء والع�شــق للح�شــن وخدمة احل�شــن عليه ال�شالم بجانب كونها اأك�شبته ذوقاً 
خا�شــاً ظهــر يف �شــعره ومفرداتــه وطفح يف اأخالقياته الكرميــة . فكان اأول عالقة املال حممد باحل�شــن 
عليــه ال�شــالم اأنــه كان من�شــداً ورادوداً يقــراأ الق�شائــد الرثائية يف مواكب العزاء ، ثــم تدرج حتى بداأ 
بحفــظ الق�شائــد وارتقــاء املنــرب يف حــدود الثمانينــات مــن القرن الع�ــرضين امليــالدي . ويجــدر بنا اأن 
ن�شــر اأن هذه االأ�ــرضة اأنتجت عدداً من خطيبات املاآمت احل�شــينية مازلن ميار�شــن هذه اخلدمة يف ربوع 
البحريــن ونظمــن ال�شــعر واملراثــي ، كمــا اأن اأبنــاء �شاحــب الديــوان مالــوا بفطرتهــم لهــذه اخلدمــة 
احل�شــينية وخدمــة اأهــل البيــت عليهــم ال�شــالم وهــم ، املرحــوم اخلطيــب مــال ح�شــن وكان ل �شديقاً 
يطلب العلم ويرتقي املنرب وله اهتمام بجمع تراث اآبائه وتراث املنرب احل�شيني اإال اأن يد املنون مل متهله 
فوفد على ربه يف عمر مبكر ، وال�شــيخ الفا�شل مرزا وهو اأحد طلبة العلوم الدينية يف قم املقد�شــة، 
واخلطيب املال ح�شن وهو جامع ديوان اأبيه وهو من�شغل بطلب العلوم الدينية يف البحرين وله ديوان 



12

يف رثاء محمد وآله النجبا

�شعر حتت الطبع ويتميز بخطابته واإجادته الأطوار التعزية البحرانية احل�شينية وفقه اهلل تعاىل ، وكذلك 
املــال �شــعيد فقــد بداأ بداية طيبة يف اخلطابــة، يجيد االأطوار مهتم باحلفظ واللغــة، وفقهم اهلل جميعا.

واأما عن مميزات �شعره فيالحظ من يت�شفح ديوانه عدة اأمور :
اإن �شــاعرنا هــو خطيــب ، وهــذه ميــزة تكفــل ح�شــن اختيــار مو�شــوع االأبيــات وجودتهــا . ١

فال�شــاعر اإذا كان خطيبــاً يكــون اختيــاره اأكــرث دقــة واأكرث اإ�شــباعاً لتطلعــات اخلطباء
�شال�شــة العبائر وعدم التكلف يف نظم احلوادث ، فرتاه م�شرت�شــاًل ب�شــجيته الفيا�شة ينتقل . ٢

من �شورة ل�شورة 
حفاظــه علــى الطابــع الرثائي البحــراين املتوارث وجتد ذلــك وا�شحاً يف اختيــاره للكلمات . ٣

التــي يتداولها عامة اأهل القرى البحرانية
اإهتمامه ببع�ص اجلوانب والزوايا التي اأهملها ومل ينظم فيها عمالقة الرثاء املنربي . ٤

ولذلك جند اخلطباء يحفظون من كتابه الذي ُطِبَع �شــابقاً ل�شــعره امل�شــمى ) نبذة من االأ�شــعار(، 
وكذلــك الرواديــد الذيــن قــراأوا مــن ق�شائــده فوجدوها عذبــًة بحب اآل حممــد �شلى اهلل عليــه واآله، 
و�شــجيًة بنغمة احلزن احل�شــيني ، اإال اأن الق�شائد قد اأ�شاف عليها �شــاعرنا مقطوعات مل تن�ــرض فكرُبَ 
حجم الديوان و�شار لزاماً اأن يُ�شاغ �شياغة جديدة ويظهر يف حلته الق�شيبة مع تغير العنوان ف�شاَر 
بن اأيدينا هذا الديوان ) زفرات ال�شــجا ( وهو خال�شة جتربة املال حممد بن مال �شــعيد العرب ليكون 
له ذخراً اإن �شاء اهلل تعاىل ، ويكون للخطباء وحمبي االأدب احل�شيني منهاًل عذباً و�شجياً . واأختُم هنا 
باأبيــات مــن العرفــان ب�شاحــب ال�شــجا قلتهــا يف الديــوان و�شاحبه الذي طاملــا نهلُت منــه اأنا وغري 

من اخلطباء
حممــٍد حــبَّ  �شــمَّ  لقلــٍب  جنباتــِهطوبــى  يف  الوجــُد  الَح  واالآِل 
نفحاِتــِه وبكــى واأبكــى حيــُث فا�ــَص �شــعورُه علــى  بروعتــِه  وزهــا 

مل�شيبــٍة    حزنــُه  يلهــُب  اآهاتــِهكاجلمــِر  يف  املــرَّ  �شداهــا  تركــت 
ب�شــعرِه    يبــوُح  اأملٌ  ال�شــجا  زفراتــِهوبــدا  يف  ال�شــعَر  �شــاَغ  فلــذاَك 

بقلم املت�رضف بخدمة احل�شن
ب�شار بن عبدالهادي العال البحراين
يف ٥ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
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وفاة ال�سيدة خديجة )ع(

املنيــه منهــا  وقربــت  خديجــه  ونــادت علــى املختــار يــا خــر الربيــهونــت 
ليـــه الغفـــران  وا�شـــاأل  هلل  يا�شــناإبتهـــل  اآل  يرحمنــي اهلل وانكتــب مــن 

َدلولــه النبــي امل�شطفــى وذايــب  وقولــهقلهــا  البــاري  عــن  خــربين  جربيــل 
البتولــه مي  اِلــچ  الفردو�ــص  جنــة  تخافــنيف  ال  ويقلــچ  اهلل  بنــاه  ق�ــرٍض 

وامل�شطفــى تلهــف عليهــا بقلــب مفتــوتوانقطعت االأنفا�ــص منهــا و�شاقت املوت
تبكــي على امها والدمــع يجري من العنوب�شعة الهادي من اأجلها �شاحت ب�شوت

ــچبيهوجربيــل حــل ْمــن ال�شــما و ابــدى نحيبــه ــه �ش ــار ودموع ــى املخت ــلم عل و�ش
ــه ــه النجيب ــكت الب�شع ــد �ش ــه ياأحم والنبيــنوقل اأجلهــا  مــن  تبكــي  ملــالك 

واكفــانوقلــه يهــادي جيــت لــك من طيــب جلنان بكافــور  اأهبــط  اأمــرين  واهلل 
وم�شــتعدينحتفــه مــن اهلل ح�شلــت خــرة الن�شــوان جللهــا  فرحانــه  واحلــور 

وما �شــاف مثل ال�شاف حيدر �شيد الكونوقام الر�شــول وغ�شــل الكربى على هون
ــون ــود ملت ــن �ش ــرا وعاي ــل الزه ــن غ�ش ــنم ــة الع ــا ولطم ــمار بيه ــة امل�ش ــو �رضب ل

قربهــاو�شــيع خديجه امل�شطفــى والكل ح�رضها عــّن  والنبــي  امل�شــيه  قبــل 
اإىل احلــن مــا نــدري ي�شــيعه بهالقــرب ويــنمــا هــو مثــل قــرب الــذي ك�ــرضوا �شدرهــا
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نبي الرحمة )�س(

ــاد ــى اله ــه عل ــالك بالدخل ــتاأذن االأم بــدادت�ش باخلــد  والدمــع  يبكــي  وجربيــل 

 يــا قاب�ــص االأرواح هــذا �شــيد الكــونجربيــل نــادى والدمــع باخلــد مهتــون
ملــرادهــذا حبيــب اهلل وخــذ روحــه علــى هــون بــاب  هــذا  املختــار  تزعــج  ال 

يــروح اهلل يجربيــل ــلقلــه علــى مهلــك  ــه بلي ــرضى ب ــرضفه وا� ــي � ــاين الل اأو�ش
ــل ــه بتهلي ــل ل ــد واأدخ ــى حمم ــلم عل واقب�ص على روحه ال�ــرضيفه كيف ما راداأ�ش

الربيــه خــر  بالعجــل  عيونــه  بو�شيــهفتــح  بو�شيــك  املــوت  ميْلــك  وقلــه 
عليــه ثقــل  وانــا  االأمــه  علــى  ب�ــص يحفظــوين يف البتولــه ويّــا لــوالدخفــف 

عــربامــن �شــاف ميــت بالر�شــل يجذبه احل�ــرضه والعــن  باأمتــه  عطوفــه  نف�شــه 
ــه الزهــرا ــى بنت ــال اجلــزا هجمــوا عل بالبــاب ع�رضوهــا ومنهــا الدمــع بــدادوت

وطــه اهلل  �شفــي  يــا  واكــرب  ما جيت �شــفت ام احل�شن �شقطوا ح�شاهااهلل 
حماهــا والكعبــه  االأ�شنــام  ــادوالك�ــرض  ــل ينق ــه والعجــب باحلب ــوا الو�شي خان

ــرتابوزينب مع ال�شــبطن والكل القلب ذاب ــوق ل ــه ف ــوم الزچي ــافوا دم ــن �ش م
ــه دحلقينــي علــى البــاب ــا ف�ش حملــي وقــع وبهال�شــدر م�شــمار حــّدادوت�شيــح ي
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بين الر�سول )�س( والزهراء )ع(

ــن�شــافت الهادي و�شــالت الدمعه من العن ــن وح�ش ــى واحل�ش ــه املرت�ش ــه و�شي مي

وتقــول يــا �شفــوة البــاري ويــا حبيبــهيجــري دمعهــا والقلــب ي�شــعر لهيبــه
طيبــه ونــور  بالغمامــه  مظلــل  ْونينك �شــعبني والقلب من�شــطر �شــطرينياللــي 

زمــاين زهــرة  يــا  وقــال  عيونــه  اركاينفتــح  انهــدت  بالبچــا  لتذوبينــي 
ــاين ــوت ج ــن امل ــوح ل ــا والن ــي البچ وهجمــوا عليــچ القــوم يــا زهــرة الكوننخل

بالــدار العــدوان  تهجــم  الزم  وخــدرچ يهتكونــه ويخلونــچ بــال خمــارمعلــوم 
وَحملــچ ي�شــقطونه وتتك�ــرض ال�شلعــنوحتــى ال�شدر ين�شاب من �رضبة امل�شــمار

ــمالب�ــص غم�ــص عيونــه ولْنهــا بذيــك لنــذال ــن و�ش ــه مْي ــى بيــت البتول دارت عل
ــال ــرار بحب ــادوا الك ــاب وق ــوا الب وفاطــم ب�شــر البــاب وتنــادي يبو ح�شــنحرق

ــابتر�شــى يحيــدر يع�ــرضوين ب�شايــر البــاب ــر بلعت ــي خ ــي وجنين ــمار �شوبن م�ش
لــرتاب فــوق  ودمهــا  بف�شــه  هاجلنــنوتنــادي  منــي  �شــقطوا  ـه  عليَـّ حلقــي 

من �شــافت الزهرا ب�شدرها ت�شــيل لدموموف�شــه ارتاعــت والقلــب باحلــزن مهموم
وارتاعــت ام كلثــوم ويّا احل�شــن وح�شــنمغ�شــي عليهــا ابابهــا ومــا تقــدر تقــوم



16

يف رثاء محمد وآله النجبا

حادثة دار الزهراء )ع(

احتاطــوا بذاك البيــت ورادوا له يحرقونت�شــور هجــوم الــدار مــن رادوا يهجمون

يزهــرا يجاوبنــا  يطلــع  لْعلــي  ن�شــعرهقــول  الزم  بابكــم  مي  احلطــب  واال 
ال حترقــون البــاب وبــداري تهجمــونقامــت تناديهــم وهــي جتــذب احل�ــرضه

�شــويه كلهــم  بابهــا  مي  ــهوجتمعــوا  ــن الو�شي ــل وي ــم عج ــت تخاطبه وظل
الزچيــه التــاآذون  عينــي  بعــد  يدفعــونمــن  وظلــوا  بابهــا  مي  وتزاحمــوا 

ــداروان�شــكر ذاك البــاب ولنهــا مــا لهــا خمار ــن جل ــه وب ــرت الذت َمبين ــل ال�ش وجل
�شاحت يحيدر هال�شــكل تر�شى ي�شــوونودفعوا الباب ونبت و�شط ال�شدر م�شمار

مــن �رضخــة الزهــرا و�شــاعة هجمــة القوموت�شارخــوا ال�شــبطن وف�شــه وام كلثــوم
تخافــونوطلعــوا علي ملبب ومنه الدمع م�شــجوم مــا  اهلل  مــن  تناديهــم  وزهــرا 

دنه�ــص يبويــه و�شــوف حال وحــال بعليتهجمون و�شــط الدار وت�شــقطون حملي
ل ــْد  ِي�شِ وبعينــه  قــادوه  يهــرول ْوياهــم ويــن مــا رادوا يروحــونبحبالهــم 
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الزهراء )ع( والمحمدي )ره(

النا�ــصردي يزهــرا وخلــي قناعــچ علــى الرا�ــص وتهلــك  بتولــه  يــا  ترفعينــه  ال 
ردي وال تدعــن يــا زهــرا علــى القــوماإنتــون رحمــه وقــال حيــدر �شعب ملرا�ــص

چنــك متدري ا�شــ�شار يوٍم هجمــوا الدارنــادت علــى �شــلمان يــا �شاحــب املختــار
ــار ــبوا الن ــا �ش ــرار وبين ــي الك ــادوا عل و�شلوعــي منــي ك�ــرضوها و�شــالت دمومق

هاجــت احزاين من �شــفت خوا�ص لهوالومــا هــاج حــزين يــوم دمــي بالــرثى �شــال
ودموعــه جتــري والقلــب باحلــزن مهمــومقدامهــم مي�شــي وهــو مچتــوف بحبــال

البــنوامــا يــردون الو�شــي يرجــع بهاحلــن ينــزل  وبيهــم  هلل  ببتهــل  لــو 
كلثــومكلهم فال ي�شــوون �شيحة ح�شــن وح�شن وام  احلــورا  زينــب  وتروعــت 

ــهوراحــت اىل امل�شــجد ودمعتهــا جريــه ــادي وو�شي ــة اله ــث بيع ــادت يناك ون
بيــه ال�شــار  كفــاك  ومــا  حتــى و�شــي امل�شطفــى ينقــاد مه�شــومبيتــي حرقتــه 

اهلل ور�شــوله ياخــذ احلــق ل مــن اعــدايمــا �شــوف ل نا�ــرض عليكــم غر �شــكواي
ونــادوا علــى العــدوان خلــوا كنــز لعلــومونزلــت امالك ْمن ال�شــما ت�رضخ بال راي

ــوالكوارتاعــت العــدوان مــن �شيحــة االأمــالك ــوالك ل ــي ل ــا عل ــادي ي ــكل ين وال
ــومچان انخ�شــفنا اليوم وانخ�شــفت هلفالك ــا روح حم�ش ــوم وعن ــان الي ــا االأم عطن

ــالعوردت الزهــرا بالو�شــي ونورينهــم �شــاع ــوق ل�ش ــٍد ف ــدر واإي ــف حي ــد بچت اإي
قلهــا ا�شــبيدي وبالو�شيــه �ــرضت ملــزوموتقــول �شــربك مــا جــرى مثلــه مينّــاع
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تغ�سيل الزهراء )ع(

ــال ــل لرج ــا فح ــي ي ــا عل ــادى ي ــار ن بال�شــرب تاأمرنــا ِواِنــْت خوا�ــص لهــوالعم

ــوف ــالل ل�شف ــا ف ــن ي ــدر وحن ــص ب اأ�شــمع تزافــرك �شــديده ت�شفــق كفــوففار�
لبطــالوين ال�شرب يا بو احل�شن بال�شرب مو�شوف  قتــال  يــا  بعــد  عنــك  راح  لــو 

ــربي ــرب �ش ــد �ش ــا ح ــر وم ــا �شاب ــه اأن ب�ــص البتولــه اليــوم منهــا انك�ــرض ظهــريقل
هــذي �شــفيعتكم ي�شــيعه بيــوم لهــوالَهــْي زهــرة الكونــن يــا عمــار تــدري

يعمــار خلــه  والعتــب  املالمــه  وال تلومنــي لــو �شــال دمعــي مثــل ملطــاروكــرث 
ني�شــان يف �شــدر البتولــه ومــا بقــى حــالتــرى �شــفت �شلعــن مك�شــوره وم�شــمار

بــت �شــيد الكونــن ــنباملغت�شــل مديــت  ــرضى وليم ــى الي� ــا عل ــت اقلبه وظلي
ال�شلعــن ك�ــرضة  مــن  اآه  تقّلــي  وامــا ال�رضب مثــل املچاوي مْين و�شــمالچنهــا 

ــفاح ــد �ش ــع باخل ــرا والدم ــل الزه ــيليها علــى راحوغ�ش ــاي �ش ــه ْوي ــادى يف�ش ون
راح واجللــد  هامل�شونــه  اركاين  قومــي ن�شــجيها يف�شــه بو�شــط �شــيالهــزت 

ونادى ح�شــن يح�شــن يــا زينــب وكلثومبالنع�ــص حطهــا والقلــب فيّ�ــص بلهمــوم
ــوم ــا الي ــان ْوداعه ــم وح ــذي عزيزتك طاحــوا علــى نع�ــص البتولــه والدمع �شــاله

ــه ــك النجيب ــا ذي ــت باعه ــوا وفتح �شــچيبهطاح ودمعتهــم  �شمتهــم  بال�شــدر 
نــادى يحيــدر �شــيل عــن زهــرا هلطفــالوجربيــل نــادى يف ال�شــما مــن هامل�شيبــه

عــرباواحل�شــن حبها برا�شــها ويجذب احل�ــرضه والعــن  ينتحــب  ميهــا  وح�شــن 
وزينــب تنــادي بفرقتــچ بينــا الدهــر مــالح�شــبي علــى اللــي ك�ــرض �شلوعــچ يزهرا
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زينب وباب الزهراء )ع(
البــاب علــى  تعتــْب  الهــمزينــب  يبــاب  وتنــادي 
جرحـــن اجلـــرح  الـــدم�شـــويت  بيـــك  �شـــال  يـــوٍم 
باحل�شـــنن ا�شـــ�شار  وكلثـــمتـــدري  زينـــب  واختهـــم 
�شلعـــن بع�رضتـــك  يابـــابكــــ�رضْت  فاطمـــه  المهـــم 

احلـــال ل�شـــان  همهـــاجاوبهـــا  عـــن  البـــاب  ذاك 
امـــچ ع�ـــرضت  بيـــدي  دمهـــامـــو  و�شـــيلت  يحـــره 
نـــاره �شـــعل  اللـــي  ح�شــــــمهاذاك  والعـــدوان 
االأكـــوان وزلـــزل  بْلعتـــابع�رضهـــا  طاحـــت  يـــوٍم 

ت�شيـــح ابوهـــا  مي  نثـــــــارهوراحـــت  والــدمعـــــــات 
هالبـــاب احل�شـــن  بتــذكــــارهيهـــزاز  لـــوعــــــني 
العـــدوان هجمـــة  الغـــارهاأذكـــر  �شـــنوا  يـــوٍم 
امل�شـــمار �رضبـــة  وانعـــابواذكـــر  بال�شـــدر  المـــي 

البـــاب البتولـــه  دار  بيهـــاعـــن  يظـــل  ال  �شـــيله 
الـــدار بيهـــاچيـــف ا�شـــكن يبويـــه  ال�شـــفت  واهـــوال 
االأكـــوان زهـــرة  نواحيهــــــــاراحـــت  واظلّمــــــت 
العي�ـــص البتولـــه  بعـــد  طـــابمـــن  وال  هنـــا  ال  بيهـــا 

راد لـــو  امل�شطفـــى  اجلنـــهجـــدي  ريحـــة  ي�شـــتَم 
الزهـــرا علـــى  نّهي�شـــتاأذن  وِت�شـــمَّ ـــــــنها  ي�شمَّ
يـــدرون وهـــم  منـــهوع�رضوهـــا  ب�شعـــٍة  عنهـــا 
التطهـــر اآيـــة  لكتـــابِن�ْشـــيت  ون�شـــت  هاالأمـــه 
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و�سية اأمير الموؤمنين علي )ع(

ــه ــن الزچي ــن ي ــا ح�ش ــي ي ــت ايام هامل�شــيهخْل�ش خواتــك  ويّــا  اخوتــك  نــاد 

ْوداع الليلــه  وقــال  جمعهــم  وْعلــى �شــكينه جتمعــوا حلويــن لطبــاعبالليــل 
ــزاع ــه ولن ــالت ونات ــو احلم ــص اب وقلهــم د�شــمعوا يــا اوالدي هالو�شيــهوخف�

ياالجمــادبالديــن يهــل الديــن بو�شيكــم يلــوالد عنــه  دافعــوا  جمدكــم  هــذا 
لبــالد الدنيّــهعلــم وعبــاده وان�ــرضوها بــكل  الدنيــا  يف  االأمــل  تبعِّــدون  وال 

ب�شلــح االأمــه ولــو ت�شــر الچبــد �شــطرينقلــه احل�شــن يــا بــوي ال تهتــم علــى الديــن
ــن ــة ح�ش ــن ذبح ــع م ــا بْرتف ــال يعزن الغا�رضيــهوت بــوادي  ينــزل  الــذي  يــوم 

يــا ح�شــن لكــن چبــدك ابتن�شــطر ب�شــطورقلهــم كفــو ونعمــن ماكــو منكــم ق�شــور
ــهوانت يح�شــن ابتنذبح واختك على كور ــت رمي ــل وان ــور اجلم ــى ك ــب عل ترك

بالعقيلــه تكفــل  فا�شــل  يبــو  ذليلــهوانــت  تبقــى  وال  ال�شغــرى  مع�شومــة 
�شــبيهولــو قطعــت الزنديــن يــا بــدر القبيلــه بهالديــره  اأعاينهــا  چنــي 

حتّنــن ناقــه  علــى  لــچ  اأعايــن  اخلواتــنچنــي  ويّــا  يْبنيّتــي  هالبلــد  يف 
ــن ــص حل�ش ــه را� ــا م�شون ــچ ي ــدام عين خم�شــوف مــن �رضبــة حجــر ذيــچ الدعيــهوق

ــوفحبــل الــذي حطــوه يف حلقي وانا �شــوف ــص لطف ــب اأر� ــم يزين الزم يو�شلك
خفيــهچنــي اأعايــن بــه علــي ال�شــجاد مچتــوف ووناتــه  ينعــى  اجلمــل  فــوق 

ــچ بــال خمــارومــن ك�ــرضة ال�شلعــن يــا زينــب بلجــدار ــه ويخلون خــدرچ يحرقون
الغا�رضيــهومــن طيحــة املحــراب لــو �رضبــة امل�شــمار باأر�ــص  ت�شــوفينه  كلــه 
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الح�سنان )ع( عند قبر اأبيهما )ع(

عنــا للحــود  �شمتــك  يحيــدر  تهنــااهلل  منــا  اأحــد  مــا  عينــك  بعــد  مــن 

ل�شــالم كل  وت�شــهد  بالكعبــه  ي�رضغــاممولــود  بامل�شــجد  متــوت  كتبهــا  واهلل 
ــام ــرى �شاعــت هليت وبينــا العــدو ت�شــّمت بفرحاتــه وغنــىلكــن بعــد عينــك ت

مــدري الفلــك مايــل لــو انه �شــار مقلوبو�شواب را�شك يا علي �شّوب هالقلوب
ل املطلوب ل وح�شّ مــن يــوم يف املحــراب �شابــك يــا �شمدنــاچيــف ابن ملجم و�شّ

وياللــي ك�ــرضت البــاب يف خيــرب ميغــوارياجلدلــت بــن ود ومرحــب فــوق لوعــار
يكــرار بيــدك  ج�ــرض  خليتــه  عمدنــاوالبــاب  يــا  يقربونــك  ي�شــّدق  منهــو 

يالغريــنوطاحوا على قربه يويلي احل�شــن وح�شن ونــادوا  مدامعهــم  و�شبــوا 
وَعَلمنــافزتــي بو�شــي امل�شطفــى و�شــيد الكونــن لل�شــيعه  انتــن  ال�شــالم  بــاب 

بالك�شــره ولكــن  ملنزلهــم  نثــرهورّدوا  ودمعتهــا  تناديهــم  وزينــب 
الع�شــره �شــيخ  بــال  يخــواين  بحزنّــاجيتــون  وظلينــا  فرحــت  وعدوانــا 



22

يف رثاء محمد وآله النجبا

تهدمت واهلل اأركان الهدى
يا حيدر الكرار يا حيد االإماره 

ْنت االإماره �شِ
حبك �رضبنا وما تخلينا حيارى

ْنت االإماره �شِ
املعــروف اهلل  �ــرضاط  يــا  �ــرضبنا  حبــك 
باالإ�شــتقامه والهــدى واحلــق مو�شــوف
ــوف ــه اخل ــي مي�شيب ــا عل ــك ي ــي يحب والل
يــوم الفــزع لكــرب يحيــدر يــا حمــى اجلــار

ْنت االإماره �شِ
علمنــا �شــايل  يــا  نن�شــاك  فــال  اأبْــداً 
�شــعدنا يــا  بــك  ونحتظــي  ت�شــيله  يــوٍم 
والكا�ــص مــن حو�شــك ن�ــرضبه يــا �شمدنــا
يكــرار واليتكــم  مــن  انر�شعنــا  واحنــا 

ْنت االإماره �شِ
ا�شــمعوها �شــيعه  يــا  الكــرار  مَل�شيبــة 
ــى اف�شموهــا ــل ي�ــرضخ عــروة الوثق جربي
اأبوهــا ينعــي  و�ْشــمعت زينــب �شيحتــه 
ــار ــع نث ــها والدم ــت را�ش ــت ولطم �رضخ

ْنت االإماره �شِ
ــازل ــچ املن ــت ذي ــت واختل ــص طلع والنا�
ي�شــايل والــكل  حمــره  متــوج  طلعــت 
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امل�شــاكل حــالل  طــاح  تنــادي  ونا�ــصٍ 
بلوعــار جمدلينــه  حمرابــه  و�شــط  يف 

ْنت االإماره �شِ
ــه ــوا مي ل ــن و�شّ ــن م ــن وح�ش ــا احل�ش وام
بدمــه املحــراب متخ�شــب  و�شــافوه يف 
ملــه ْعليــه  كلهــا  املحــراب  يف  والنا�ــص 
�شــاح احل�شــن وح�شــن اآ يــا حامــي اجلــار

ْنت االإماره �شِ
منهــو فجعنــا وهامتــك بال�شــيف �شــقها
فجرهــا مــن  علينــا  الق�ــرضه  ياليلــة 
وعاينــوا را�شــه و�رضبتــه و�شــافوا اأثرهــا
و�شلت اىل مو�شع �شــجوده وكلمن احتار

ْنت االإماره �شِ
نحيبــه وابــدى  املرت�شــى  عيونــه  فتــح 
�شــيبه خم�شــوب  وبالدمــا  لونــه  م�شفــر 
هــذا ابــن ملجــم �شابنــي وهــذي العجيبــه
للبيــت حملــوين بعجــل �شــار الــذي �شــار

ْنت االإماره �شِ
و�شــالوا ابــو احل�شــنن والكل بحــزن �شاح
ــفاح يبكــي علــى خــر العمــل والدمــع �ش
ــد راح ــا اجلل ــافته ومنه ــا �ش ــب لبوه وزين
رحــت ب�شــالمه وجيــت بويه ودمــك انهار

ْنت االإماره �شِ
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الح�سن الم�سموم )ع(

ــطرين�شــالّلي مغّطى بهالط�شــت متقول يح�شن ــموم �ش ــة امل�ش ــب مهج ــا يزين قله

زادت احوالــه يــا م�شونــه مــن هال�شــمومهالط�شــت مملــي مــن خلي�شــچ كلــه دمــوم
ــوم ــارق الي ــد مف ــب هالع�شي ــي يزين وچنــه علــى ْع�شيــدچ يزينــب حــامي البــنوظنّ

تنــادي عجــل هاليــوم بتفــارق يبــدريخّرت على ج�شــم احل�شن والدمع يجري
ــنقلهــا يزينــب علــى م�شابــي عــاد �شــربي ــة ح�ش ــي م�شيب ــا وباق ــفتي م�شايبن �ش

و�شــفتي علــي الكرار من �رضبــة املحراب�شــفتي م�شــاب امچ الزهــرا بع�رضة الباب
العــنواليــوم چبــدي بالط�شــت يا بنــت لطياب اللــوح يختــي ت�شــوفه  يف  انكتــب  واللــي 

ــچ ــت عن ــي الط�ش ــن يغط ــا حل�ش ــل ان خايــف يزينــب مــن ت�شــوفينه ي�شدمــچقاي
اجــرچ يعظــم  واأهلل  �شــفتينه  ــتنواليــوم  ــوفن ط�ش ــي الزم ت�ش ــوب يخت ومكت

تنظرينــه قبالــچ  اللــي  تدخلينــههالط�شــت هــذا  املجل�ــص  اللــي  يــوم  والثــاين 
نا�شبينــه اخيــچ  ورا�ــص  �شــماته  ونــوب الع�شا فوقچ ونوبه برا�ــص حل�شــنحفــة 
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الفاجعة الباقية

ــن ــت يح�ش ــواحت تنك�ــرض ب�ــص ان امليامــنكل الف يــن  احل�ــرض  يــوم  اإىل  تبقــى 

ــار ــت لطه ــرا بن ــف الزه ــذي توق ــوم ال وت�شــكي على اللــي جتمعوا واهِجَمــوا بالداري
النــار و�شــبوا  �شــفيه  يــا  ــنوالروعوكــم  ــرض ال�شلع ــا وك� ــا بعينه ــي لطمه والل

واللــي ظلمكــم يرجتــف قلبــه مــن اخلوفوالنا�ــص توقف يف القيامــه كلهم �شفوف
يف �ْشــفاعة املختــار وحيــدر اأبــو احل�شــننواللــي تــواىل بكم وو�شــل اأر�ص لطفوف

بحقــي ليــه  اإخــذ  ربــي  يــا  من اللي ك�ــرض �شلعي ومني �شــقط حمليوتقــول 
�شــملي فــل  ومنــي  اوالدي  كفــنوالذبّــح  العبا�ــص  اإىل  بياديهــا  وترفــع 

ــو كفــوف القطيعــه ــرضيعهوتقــول �شم�شــوي اأب ــوب ال� ــه �ش ــوا هامت ــى يف�شخ حت
وترفــع ر�شيعك بال�شــهم منفطم يح�شــنوزينــب تنــوح ْعليــه �شيّعــت الوديعــه

ويذبحونــه ر�شيــع  �شم�شــوي  يفطمونــهوتقــول  وب�شــهمهم  ظامــي  عط�شــان 
ــنوح�شــن فــوق القــاع ج�شــمه ير�ش�شونــه ــچ اخلوات ــبى ذي ــه يف ال�ش ــيل عن وت�ش

وتنــوح جللــك يف القيامــه اجلــان والنا�ــصوانــت ميحبــوب القلــب توقــف بال را�ــص
وان�شــارك اللــي تذبحــوا والها�شــمينويوقــف علي االأكرب مع اجل�شــام وعبا�ــص

ويّــا احلــرمي اللــي ان�شــبت وْجميــع ليتــاموزينــب تطالــب يف القيامــه بحــرق خليــام
ــنينــادون �شم�شــوين ي�شــبونا اإىل ال�شــام ــة ح�ش ــن جث ــرض ع ــا بالي� ــيل كلن ون�ش
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بكاء ابن الحنفية

خفيــه ونّــه  ويجــر  دار  اىل  دار  ــهمــن  ــه عليّ ــي ووح�ش ــا دار اخوت ــِت ي اظلم

اأهلهــا مبفــارق  الــدار  حلــوه  وح�شــن غلقهــا وظــل موح�ــص حملهــامت�شــر 
مــا اأوح�شــچ يــا دار بعــد ابــن الزچيــهوكلمــا دخــل دار انتحــب ليمــن دخلهــا

ــرابدارك يخويــه موح�شــه ْمــن فــراق حلبــاب ــا الغ ــب ويّ ــوم ينع ــا الب ــت فيه خلي
ــب ذاب ــي القل ــا من ــي وان ــم تعاتبن ــهوفاط ــص الغا�رضي ــوب لر� ــو مكت ــول �ش وتق

وْجميــع عماتــي وعمــي قمــر عدنــانواكتــب �شــالمي فيــه البويــي وخلــوان
عليّــهوِقلــه العليلــه ج�شــدها ْمــن احلــزن نحالن العي�شــه  تــرى  نغ�ــص  وفراقكــم 

وخلــدودوانچــان عبــد اهلل اأخويــه الطفــل موجــود وجناتــه  بــن  نيابــه  قبلــه 
ــدود ــهم حم ــره �ش ــه بنح ــل مي�شيب ــن قب عليّــهم جوابــه  وردوا  الكتــاب  هــذا 

اإبن الحنفية وهالل المحرم

وهلــت عيــوين دموعهــا واجل�شــد نحــالنهليــت يــا عا�شــور وهاللــك بلحــزان

بلــرتاح وهاللــك  عا�شــور  يــا  مــا هــو هــالل العيــد ليمــن هــل بلفــراحهليــت 
بالــدار ولهــانويــن الفــرح ليــه واخويــه �شــافر وراح اأحــن  راحــوا وخلــوين 

ــابراحــوا وخلــوين وقلبــي ْمــن الوجــد ذاب ــيٍخ وال �ش ــت ال �ش ــا خلي ــن م يح�ش
مــا عنــدي اال ْحــرمي منهــا الدمــع ِغــدرانيبقــى ي�شــاعدين علــى مكابــد هلم�شــاب
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ــه ــي ه�شيم ــا عم ــح ي ــه ت�شي ــص العليل حرميــهب� ويــا  ب�شفوتــه  ابويــه  �شــافر 
ــالنوتــدري الدهر ما يح�شــن احــوال اليتيمه ــد نح ــص واجل�ش ــه بهاملر� ــا عليل وان

ــار ــدق �ش ــد �ش ــح ميحم ــن ت�شي �شفــوة هوا�شــم مــا بقــى واحــد بهالــداروام البن
و�شــوم الدهــر بــن وظنــي باالأهــل خــانحــزين عليهــم مــا لفتنــي عنهــم اخبــار

هالل المحرم

ــتهل ــل وا�ش ــرى ه ــرم ت ــهر ملح ــي �ش ــن عم ي
بعجــل ونفذهــا  عمــي  يــن  طلبــه  وطالبــه 

ــام امل�شــاب جيــب ليــه ثــوب اأ�شــود هــذي اأي
تــدري بالن�شــوان تلب�ــص هال�شــهر �شــود الثيــاب

ــواب ــامت واحتظــي بعــز وث ــه وادخــل امل األب�ش
ــل ــع االأه ــال بجمي ــه �ش ــن املدين ــن ْم ــرى ح�ش ت

ــاد ــن العب ــل ب ــه اأختج ــص الزين ــر الب� ــا ي�ش م
تــرى الزهــرا هالليــال  الب�شــه ثيــاب ال�شــواد

جتــر ونّــه مــن �شلعهــا وجتــر ونــه ْعلــى لــوالد
يهــل منهــا  والدمــع  املــامت  و�شــطة  قاعــده 

تنحبــن املــاآمت  مرامــچ يف  زهــرا  يــا  وي�ــص 
قالــت انظــر مــن ي�شــاعدين علــى م�شيبــة ح�شــن
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ــة العــن ــوا دمع ــه واهمل ــاعدوين يف امل�شيب �ش
وال�شــفاعه ت�شــر بيــدي وبعلــي خــر العمــل

ــع ــاٍب فجي ــي م�ش ــيعه م�شاب وال تلومــوين ي�ش
كــم �شــباب بكربــال ليــه ق�شــى وكــٍم ر�شيــع

وكم يتيمه تدو�شــها خيل العدا ووحده ت�شيع
بجمــل �شــالوها  يــوم  ذوبتنــي  اللــي  وزينــب 

ليتــام بالي�ــرض ويــا  الفيــايف  وْقطعــت ذيــچ 
ومــن يتيمــه ت�شيــح منهــم ي�رضبوهــا علــى الهــام

وكــم بلــد مــروا عليهــا لكــن االأعظــم ال�شــام
وانتحــل ج�شــمه  ذاب  امل�شيبــه  ْمــن  والعليــل 

منابر الح�سين )ع(

ول�ــرضارن�شبــت بنــي اميــه املنابــر ليــل ونهــار وّعاظــه  �شــفيان  ابــن  واآمــر 
ــه املالعــنكل مــن ركــب منــرب ي�شــتّم بيــت لطهــار ويعمــل ف�شايــل حــق بنــي اميّ

ــاللكــن منابرهــم دحاهــا ح�شــن مــن �شــال ــچ الم ــت ذي ــت وخاب ــم طاح راياته
الديــنمــن حــن �شحــى بكربــال بْجميــع لبطــال تخــدم  هاملنابــر  بذكــره  و�شــيّد 

النبــوه علــوم  وتن�ــرض  الديــن  املــرّوهتخــدم  عدميــن  اميــه  بنــي  وتف�شــح 
ــوه ــدار ق ــى ال ــي قبلهــم هجمــوا ْعل هــذي املنابــر عاليــه وت�ــرضخ على ح�شــنوالل

ــدرهللديــن �شحــى مبهجتــه مهجــة الزهــرا ــح مــن فــوق �ش ــى ر�شيعــه منذب حت
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بليديــنوملتهب قلبه ْمن الظما ويجذب احل�ــرضه تلطــم  باخلبــا  احلرايــر  جلــل 

ــانبَْحــر الظهــره بــو علــي مذبــوح عط�شــان ــبان واغ�ش ــه مذبحــه �ش ــه رجال وحول
وعبا�ــص اخــوه ْعلــى ال�ــرضيعه بغــر كفــنمقطــوع را�شــه واجل�شــد بالــرتب عريــان

ــصوزينب ت�شب دموعها وت�رضخ يهالنا�ــص ــال را� ــي ب ــن ام ــة اب ــن جث ــدر اأعاي مق
الن�شــاويناأقعــد بكــرته لــو اأروح جْل�شــد عبا�ــص ويّــا  بايتامهــم  ومتحــره 

ــوم ــدر يق ــا يق ــا م ــل بهاخلب ــدي علي ــوموعن ــل لغي ــا مث ــي دهتن ــه الل و�ــص هامل�شيب
ــنمــدري �ش�شــوي يــا بنــي ها�شــم وخمــزوم ــة ح�ش ــواري جث ــم ي ــي منك ــد يج حمّ

ال�شــفيه ح�شــن  منــرب  يــا  ــهبا�شــايلك  ــوم الغا�رضي ــال ي ــك ق ــن �شا�ش ــن وي م
�شــار الرمــح منــرب وفوقــه را�ــص حل�شــنمــن يــوم را�ــص ح�شــن فــوق ال�شــمهريه

ترتيــل القــراآن  ويرتــل  الرمــح  و�شنــدوق �شــدره كا�ــرضينه بحافر اخليلفــوق 
ْعليــل ووياهــم  م�شــلبه  عيالــه  املالعــنوينظــر  ي�رضبونــه  ونــه  يجــر  كلمــا 

بعا�شــور زينــب  ن�شبتــه  املــامت  مــن يــوم مــرت باالأخــو و�شــافته منحــورواّمــن 
واحلــرم ميهــا و�شــارت ال�شجه على ح�شــنجــرت الونــه ون�شبــت املــامت علــى الكــور
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وداعه )ع( لقبر جده )�س(

وراح لْقــرب جــده يخــربه باجلــرى و�شــارهاجــت احــزان ابــن الزچيــه و�شــار حمتار

جبينــهاأحنــى علــى قــرب الر�شــول وغفــت عينــه بغــرة  وقبلــه  �شــافه  بالطيــف 
علينــا الدنيــا  جــارت  يجــدي  بنــي اميــه علينــا وكل ل�ــرضارقلــه  جــارت 

اأبــدى نحيبــه امل�شطفى ومنــه القلب ذابمــا ريــد هالدنيــا و�شــو ل بالقــرب بــاب
هلعتــاب مــن  ذوبتنــي  يروحــي  غ�شــب عليــه م�ــرضدينك عــن هلديــارقلــه 

خليــه منازلكــم  تظــل  عليــه  بالغا�رضيــهغ�شــب  تنذبــح  يبنــي  مكتــوب 
ــه ــام ودموعــه جري ــه وق وعــود علــى قــرب البتولــه يديــر لفــكاروهاجــت هموم

ينعــي وقــام  البتولــه  قــرب  علــى  ونــادى يهاللــي يف قربهــا ت�شيــح �شلعــياأحنــى 
مطــرود عنكــم بالغ�شيبــه ومــال ديــارهــذا الــوداع اليــوم مي احل�شــن ودعــي

وداع الحوراء للمدينة

والبتولــهنــادت ودمعتهــا علــى خدهــا همولــه جدنــا  ديــار  اهلل  بوداعــة 
ــه ــا احلمول ــل ويّ ــچ باالأه ــيل عن ومدري متى نرد لو تظل ظلمه هلدياربن�ش

واملنــازل جدنــا  ديــار  اهلل  عنــچ يطيبــه اليــوم هــذا الظعــن �شــايلبوداعــة 
قــول لْهــم راحــوا وغابت ذيــچ لنوارلــو �شــايلوا الوفــاد عــن اأهــل الف�شايل

ــه ــا يازچي ــال عنه ــان احل ــاوب ل�ش �شــويهج �شــفرتكم  ويــن  متخربينــي 
ــه ــال الغا�رضي ــه وت ــص مك ــت اأر� وح�شــبي يطيبه ومن طرفنا جتيچ خلبارقال
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اأم البنين عند خروج الح�سين )ع(

يح�شــاي عبا�ــص  يــا  ت�شيــح  البنــن  ــاياأم  ــي و�شاي ــتمع من ــم د�ش ــر ها�ش ــا قم ي

ويــاك الليــل  �شــهرت  برتباتــك  ــاكيبنــي  ــى ْرب ــه عل ــن هالتعب ــان ح�ش ــه ل�ش كل
ــاياأق�شــم عليــك بــدر لــن �شــدري الغــذاك ــرضب امل ــرضعه ال ت� ــت امل� ــن نزل ليم

االأماجيــد يــن  االأخــو  قبــل  ت�ــرضبه  ــدال  ــا درع ال�شنادي ــن ي ــك درع حل�ش وخّل
ــد ــودك باإي ــي وج ــد يبن ــرضه بي ــم ن� وتــدري احلــرم بال�شــفر يبنــي تريــد رّوايوالعل

مع�شومــة ال�شغــرى فخركــم هالعقيلــهوعينــك علــى زينــب تــرى بنــت البتولــه
ــه ــچ احلمول ــد ذي ــن بع ــي م ــع يبن هــذي وديعــه والوديعــه تريــد حمــايال ت�شي

و�شيــه عنــدي  وانــا  تو�شينــي  املنيــهقلهــا  منــه  قّربــت  حيــدر  يــوم  مــن 
بديّــه وحطهــا  �شــالها  العقيلــه  وقلــي تكفلهــا يروحــي ومهجــة ح�شــاياإيــد 

ــه ــدي تركت ــب والْع�شي ــت زين ــا فارق عبدتــهم رٍب  وحــق  بروحــي  بفديهــم 
�شــمال ومينــايوال يقــول اأحــد عبا�ــص ذل و�شيـّـع اختــه ت�شــلم  مــن اهلل  طلبــي 

لطهــار لْبنــت  ا�شــهاملحبه  البنــن  اأوالدچ عليهــا �شغــار وكبــارمي  تو�شــن 
بلوعــار �شــافتهم  يــوم  نظرتــي  هــذا بجنــب ح�شــن وهــذا بجانــب املــايريتــچ 
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ر�سالة العليلة لأبيها )ع(

ــه هال�شــفر الويــن الغريــن�شــافت اعرابــي ونادت وادي  �شــفرتي  يحــره  قلهــا 

مكتــوب من عندنا تو�شلــه اأر�ص الطفوفقالــت دخيلــك �شــو معانــا اليــوم معروف
ــوف ــزع واخل ــوم الف ــفاعتنا بي ــى ب�ش وي�شــفع لــك الهــادي ومك�شــورة ال�شلعــنحتظ

بيــده الفلــك  يديــر  جــدچ  ميــن  �شــعيدهقلهــا  �شــفرتنا  ت�شــر  كتبهــا  اهلل 
بيــده ن�شــلمه حل�شــن  الكتــاب  وانچــان راد اهلل ان�شــعدنا بن�ــرضة ح�شــنجيبــي 

ــد ــاب وراح عنهــا يقطــع البي ــال الكت ــد�ش ــف وال يهي ــا يوق ــر م ــار ي�ش ــل ونه لي
واقــف علــى اج�شــاد اخوتــه كلهــم مطاعنو�شــل ولــن ح�شــن ي�شفــج اإيــٍد باإيــد

االأمانــه ذيــچ  و�شــلمه  عليــه  جانــا�شــلم  هاملكتــوب  ْمنــن  قلــه  وح�شــن 
هدانــا اهلل  بديــن  جــدك  ميــن  ي�ــصقلــه  اآل  ر�شــلوين  املدينــه  ار�ــص  مــن 

ــرا ــام يق ــده وق ــن بي ــاب ح�ش ــك الكت الزهــراف ي�شــمامة  بنتــك  اأنــا  فاطــم 
وح�ــرضه بلوعــه  لكــن  عليكــم  ومــن �شــاف خطها �شــالت الدمعه مــن العناأ�شــّلم 

ــون ــه يغيب ــن اأهل ــب م ــل يطي ــف العلي ــونكي ــص ل عي ــا تغم� ــن م ــم يح�ش بفراقك
وميــناأت�شــور لْكــم يف خيــال بقلــب حمــزون �شــمال  بالنيابــه  ر�شيعــك  قبّــل 

بلــواي زاد  بهالر�شــاله  يبنتــي  هذا ر�شيعي انذبح ظامي وال �ــرضب ماينــادى 
يتامــاي وحالــة  حْلالتــي  تنظريــن  و�شجــة خواتــچ باملخيــم مالهــا معــنلــو 
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وفاطمة بنت الح�سين )ع( والغراب

ــوبيــا طــر ياللــي ترفــرف قبــال وخم�شــوب متك�ــرض اجلنحــان وااّل بقن�ــص م�شي

ــاي ــي ونعيــك فتــت ح�ش ــى باب مــن قن�ص �شــارد قول لو مــن معركه جايتنعــي عل
وچنــه خــرب عندك وهالرجعــه من حروبمــن �شــوفتك يــا طــر طــار العقــل والراي

ــجيه ــوه �ش ــت النع ــي عرف ــام ينع ــن ق الراعبيــهوم مثــل  ْويــاه  تنــوح  وظلــت 
الغا�رضيــه مــن  جيتــي  يحــره  اأرد اخــربچ بح�شــن فوق القــاع مكبوبوقلهــا 

مــن حولــه ال�شــبان مذبوحــه ولطفــالبال�شم�ــص مرمــي يــا حزينــه ومالــه ظــالل
ــارى مالهــا رجــال ــالت اأ�ش فــوق الهزل تنعي ومنها الدمع م�شــكوبوْحرميهــم �ش

ــا مق�شــد الوفــاد بنعــي عليكم طول عمري وبلب�ــص �شــوادقالــت عجــل يح�شــن ي
ولطمــت على الهامه و�شــقت ذيچ جليوبوقامــت تولــول علــى م�شابــه بقلــب وقاد

ا�شــعندچ ميحزونــه بهال�شيحــه بلــرتاحمــن �شــمع �شيحتهــا حممــد بالعجــل �شاح
راح واالأبــو  يعمــي  ع�شــرتنا  واحلــرم راحــت بال�شــماته بــكل لــدروبقالــت 
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اإبن عقيل عند باب طوعة

حا�ــرض الرا�ــص ومنك�ــرض والدمع �شچابا�شــعندك بهالوقفــه يهــذا بعْتبــة البــاب

ــايل ــن �ش ــع الع ــي ودم ــى باب ــف عل ــايلواق ــدك ر�ش ــو عن ــوؤّال ل ــن ال�ش ــائل م �ش
وچنــك غريــب بهاملدينــه ومالــك احباب�شــوفتك واهلل ْمــن  الــذي چانــوا و�شــايل

الغرايــب غــر  وغربتــي  غريــب  كــم مــن غريــب تغــّرب وح�شــل حبايــبقلهــا 
بلــرتابب�ــص اأنــا بهالديــره بقيــت بــال قرايــب البيعــه  دا�شــوا  والبايعــوين 

جابــت املــاي و�ــرضب منــه بقلــب چــوايوقلهــا اأنــا عط�شــان ومنكــم اأطلــب املــاي
وهــاج احلــزن منه وقلبــه ح�ــص بلم�شابوبوقفتــه طــّول يطيــل الفكــر والــراي

مريبــهقالــت غريــب انــت واين منــك غريبــه منهــا  تــرى  بابــي  مي  وقفتــك 
قريبــه منــك  وال  عنــدي  معرفــه  و�شــچارتك واقــف بال معنى علــى البابال 

والهــادي حممــد وحيــدر كنــز العلــومقلها احل�شــب والن�شب من ها�شم وخمزوم
ــا حــره مــن القــوم ــا وخمــدوع ي ــابم�شــلم اأن ــن لطي ــك ي ــا عرفت ــه م ــت خجال قال

تف�شــل علــى هــون و�شــكينه يــن حليــودت�شــتاهل التكــرمي يــن الكــرم واجلــود
خلــدود فــوق  ودمعــه  مبنزلهــا  ــابودنّــق  ــوت جلن ــي يف بي ــه دخلت واهلل خجال



35

يف رثاء محمد وآله النجبا

يتيمة م�سلم

ومي�شــح علــى را�ــص اليتيمــه مْين و�شــمالحطهــا بحجــره وظــل ي�شــمها زيــن لقبال

مت�شــح علــى را�شــي ودمعك فــوق خلدودقالــت ا�شــ�شاير يــا �شمدنــا و�ــرض لوجــود
ــود ــن مفق ــدي يح�ش ــلم وال ــون م�ش بعــدي �شغــره واليتــم مــا يح�شــن احواللْيك

جمالــه تغيــب  م�شــلم  يبنتــي  ــهقلهــا  ــة رجال ــت جمل ــه وانفن ــت الكوف خان
ــاله ــه و�ش ــا من ــه دن ــن اعوان ــد م ــا ح يف ال�شــوق ج�شمه ي�شــحبونه فوق لرمالوم

�شــچيبه ح�شــيت انــا مــن والــدي طــول الغيبــهقالــت ودمعتهــا علــى خدهــا 
كئيبــه وخــالين  يتمنــي  لقبــالواليــوم  زيــن  يــا  بهاخلــرب  قلبــي  فتيــت 

وتقــول يــا �شنــوة علــي ومق�شــد الوفــادوتك�ــرض اخلاطــر والدمــع باخلــد بــداد
�شمهــا ل�شــدره وقــال يــا بنتــي الدهر مالبنعــي علــى م�شــلم اأبويــه وبلب�ــص �ْشــواد

ــه ــص العطوف ــو النف� ــا اأب ــذ بخاطره ــهوياخ ــده ذروف ــه بخ ــا ودمعت ــف دمعه ون�ش
الكوفــه يــن عمــي عجــل خانــت  ل وتــالاهلل  خانــت بحيــدر مــن قبلنــا بَــوَّ



36

يف رثاء محمد وآله النجبا

حميدة وطوعة

وهي اأول ق�سيدة نرثيها من م�سائب كربالء

و�شيــه وعنــدي  جايــه  ااّل  اأين  الغا�رضيــهقالــت  �شــبايا  يــا  ا�شــمعوها  منــي 

�شــاحبينهمــن م�شــلم اللــي �شــوب داري ذابحينــه عينــي  قــدام  وبحبالهــم 
بونينــه وذوبنــي  وناتــه  هالو�شيــهوا�شــمعت  نفذيهــا  يطوعــه  وقلــي 

ــال�شــلمي علــى زينــب وخربيهــا عــن احلــال ــا لطف ــال ويّ ــن اطف ــه م ــاك طفل وهن
و�شــمال ميــن  وقبّليهــا  عليهــا  و�شــمعت حميده و�شاحت ب�شيحه �شــجيهخلفــي 

بهامل�شيبــه فجعتينــي  يطوعــه  غريبــهقالــت  عينــه  عقــب  خــالين  وابــوي 
ــه ــي ب ــي األتج ــو الل ــا ه ــه ي ــد عين ــن بع الغا�رضيــهم طفــوف  فينــا  ق�ــرضت  مــا 

ــا وهــّود الليــلوعندي اخوان اثنن �شاعوا بهجمة اخليل ــوا خيمن ــذي حرق ــوم ال ي
ــويه�شاعــوا وال ادري ويــن راحــوا هالبهاليل ــت �ش ــال انذبح ــرة بكرب ــا الع�ش وام

ان�شــارهبا�شــايلچ عــن والــدي �شــنهي اخبــاره وخانــت  تاأ�ــرض  يبنتــي  قالــت 
�شــويهوبعــد االأ�ــرض ذبّــوه مــن ق�ــرض االأمــاره يجروهــم  هــاين  مــع  �شــفته 

حتنــن ال  يتيمــه  يــا  تنــادي  ــا حزينــه و�شــفرة ح�شــنوزينــب  هــي كتبــة اهلل ي
ــن ــة الع ــف دمع ــليها وتن�ش ــت ت�ش الغا�رضيــهوقام �شــبايا  يــا  �شــربوا  وتقــول 
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راأ�س الح�سين )ع( وراأ�س م�سلم

ورا�ــص ابن حيــدر بالرمح يدر�ــص القراآنبال�شــام يــوم ادخلــوا رو�ــص اوالد عدنان

�شايبينــه م�شــلم  را�ــص  يعايــن  مك�ــرضينهلنــه  و�شــنّه  يزهــر  الرمــح  فــوق 
جبينــه بغــرة  وقبّلــه  ْويــاه  وظــل يخــربه بال�شــار مــن فعلــة العــدوانتقابــل 

ــا م�شــهره مــن فــوق لكــواريــا را�ــص م�شــلم ما �شــلمنا وانظر ا�شــ�شار هــذي حرمن
بلوعــار ظلــت  كربــال  يف  ج�شــمي رميــه بالفــال وحــول ال�شــبانواج�شــادنا 

ــال ــن احل ــربك ع ــن باخ ــص ح�ش ــه يرا� انــذالقل كلهــم  عمــي  يــن  هالبايعــوين 
حلبــال وجــر  باالأ�شــنه  لكــن  يف ال�شــوق ج�شمي ي�شــحبونه فوق تربانبايعــوا 

بايعتنــي البتولــه  حتــب  التــي  وتعرفتنــيب�ــص  بابهــا  مي  ْوَقِفــت  يــوم 
ومــا حــد بكــى ْعليـّـه مثلهــا بدمع غــدرانطوعــه �شــدق طاعــت البــاري و�شيفتنــي

ــه تــراب حتثــي ونا�ــص بحجــارمــن �شــافت الكوفــه عليّــه �شغــار وكبــار نا�ــٍص عليّ
كلــه علــى را�شــي وانــا وحدي بــال اعوانونا�ــص بق�شــب فــوق املنــازل ت�شــعر النــار
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ولدا م�سلم وال�سجان

بتف�شيــل بق�شتنــا  بنخــربك  مــن طــاح والينــا وعلينــا هجمــت اخليــل�شــجان 

وكبــار �شغــار  و�شــلبونا  علينــا  هذي ان�شــلب خلخال منهــا وهذي خمارداروا 
النــار �شــبوا  باملخيــم  علينــا  نا�ــص بلهيــب النار ونا�ــص تدو�شــهم خيلوتــال 

ــوروتط�ــرضت ذيــك احلــرمي ومــا لهــا �شــعور ــوم ل�شق ــا حت ــي عليه ــام الل ــل احلم مث
ونا�ــص ال�ــرضيعه ت�شيــح مــا تقعــد ياِلْكِفيلنا�ــٍص ان�شابــت نا�ــص تاهــت و�شــط لربور

تهنــا على �شــوب الغري خوف ْمن لنذالواحنــا مــن ال�شيــوان فرينــا بيــا حــال
الليــلون�شيــح يــا حيــدر علــي يــا فحــل لرجــال هــّود  وبينــا  اثنــن  يتامــا  اإحنــا 

ــا اأر�ــص حليــود�شــّجان درحمنــا وفكنــا مــن هالقيــود ــا نــروح لْوطــن جدن خلن
بنخــرّبه بذبحــة ح�شــن وذبــح لرجــالوانچــان مــن ذيك الع�شــره اأحــد موجود

بهامل�شيبــه يروحــي  فجعتــوين  �شــليبهقلهــم  هــّزل  علــى  �شــباياكم  �شــفنا 
وعندهــا يتامــا مروعــه ووياهــم ْعليــلووحــده تنّعــي فــوق مهزولــه وكئيبــه
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في م�سرعهما

نثــارمــا راقــب اهلل وطلــع بالطفلــن ل�شغــار والدمــع  اثنينهــم  يت�شارخــون 

وبرو�شــكم باخــذ مــن الطاغــي هديــهجنــب الفــرات اليــوم بذبحكــم �شــويه
الغا�رضيــه كفتــك  مــا  يظــامل  ــارقالــوا  ــا �شغــار وكب ــه بهلن مــن غــدرة الكوف

ثمنّــا وتغنــم  تبيعنــا  واهلل  امنــاوانچــان  حت�ــرض  علينــا  وال  ذبحنــا  وتــرتك 
وچنهــا علينــا ت�شيــح ح�ــرضه ليــل ونهــار�شعنــا وال عدهــا خــرب يف ويــن �شعنــا

ــمعهم ظــل يعفرهــم بلــرتاب ــا �ش لثيــابب�ــص م ذيــك  ومــزق  ثناياهــم  ك�ــرض 
وقلــب ال�شغــر ْمــن امل�شيبــه ي�شــتعل نــاروبال�شــيف ظل يقطــع نحر لكرب وال هاب

ــدرهينظــر ع�شيــده ا�شــلون جتري دمــوم نحره ــه ل�ش ــه و�شم ــاله وقبل ــص �ش والرا�
ــرضا ــة الق� ــا حال ــر  ي ــل الط ــد مث لنهــارواجل�ش مثــل  ودمــه  قبالــه  يتعفــر 

ــه ــرد �شيع ــا ف ــلون �شعن ــي ا�ش ــنيعهاهلل يروح ــا �ش ــوم ذبحتن ــجن والي ــب ال�ش عق
ــيعه ــده ي�ش ــم ْع�شي ــو يلث ــا ه ــن م ــا ب لــن الــردي هــرب اوداجــه فــوق لوعــاروم

ــات ــد ف ــا اأح ــي وم ــم يويل ــع مناحره والرو�ــص اخذهــا واجلثــث ذبهــا بلفراتقط
ــاروذيك العجوز ت�شوف وجتاذب احل�رضات ــت لطه ــوة بي ــم ي�شن ــي فيك ــا خجلت ي

يــا ربِّ وّجــب دعوتــي بجــاه الزچيــهطفلــن عنــدي البارحــه و�رضتــوا �شحيــه
ليــه اليــوم  يــرد  ال  ذبحهــم  للــدارهاللــي  اليــوم  يــرد  وال  ذبحــه  ينذبــح 
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اأي�سا في م�سرعهما
خلنــا نتــوادع يخويــه قبــل مــا نــذوق الــردى

مــا ت�شــوف ابــن اخلنــا وال�شــيف بيــده جــرده
ــه ــوق خــده مدمع ــده وف ينظــر بح�ــرضه ع�شي

ــه ــاعه موادع ــاي �ش ــه ه ــي وابوي ــن ام ــوم ي ق
نتجرعــه الــردى  خويــه  يــا  هاليــوم  اثنينــا 

ــدا ــة ع ــر يف ولي ــال ن�ش ــدي وت ــا يع�شي �شعن
ــرى ــد ج ــع باخل ــم والدم ــن منه ــوا لثن حتا�شن

كل واحــد مــن ع�شيــده قــام يلثــم منحــره
متفطــره والچبــد  خويــه  ي�شيــح  والكبــر 

خّلــه يذبحنــي قبــل مــا �شــوف را�شــك يفــرده
قــال انــا م�شابي عجــل بي�شــر خويــه م�شيبتن

البــن فجعــة  يــا  اآه  عينــي  قــدام  بذبحتــك 
ومــا كمــل ذاك الــوداع ولنهــم بــذاك اللعــن

ــده ــن فره ــات وكلم ــى الهام ــم عل ــام يلطمه ق
ــع ــه انقط ــر من ــم والنح ــح منه ــر انذب والكب

ــه وانفجــع ــيل دم ــه ي�ش ــوف خي ــر ي�ش وال�شغ
ولــو حجــر ميهم ي�شــيعه مــن هامل�شيبــه ان�شدع

يفــرده النحــر منــه  يــوم رد علــى ال�شغــر 
ــر ــم بالنه ــا وذب جثثه ــم قطعه ــهم منه رو�ش

ــرض ــر وم� ــي فه ــم بن ــاي ذبحته ــوق امل ــه ف كل
ــر ــرا مه ــاي للزه ــي وامل ــك النب ــص مل واالأر�

وبالعط�ــص اأوالدهــا ماتــوا وال حــد يــورده
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رواية وهب
ولنه ي�شــوف االأر�ص خ�رضه بذيچ لع�شابو�شــل وهــب حــق زوجتــه وامــه بلطنــاب

ولنهــار ا�شــهالزرع خل�ــرض  يحــره  قالــت يروحــي �شيــوف جونا چنهــم اقمارقلهــا 
بلنــوار ولنــي  قاعــده  مــاين  بــن  تت�شــاطع قبــال والحــت ل مــن البــابمــا 

�شواهــا زايــد  وغرتــه  عميــد  طــهوفيهــم  املختــار  وجــده  ح�شــن  وا�شــمه 
لواهــا نا�ــرض  وبطــل  �شناديــد  وْحــرمي عنــده خمــدره وربــات حلجــابوعنــده 

جــايو�شــلم و�شــايل عــن جنابك من دنــا ْحداي وباالأثــر  �ْشــويعه  تف�شــل  ناديتــه 
مــاي بــال  واحنــا  بالقن�ــص  علينــا  كلنــا عطا�شــى ومــاي مــا عدنــا بهالطنــاباأبطــا 

نبّــاعوحــول مــن ح�شانــه ومد ايــده علــى القاع املــاي  ولــن  اأ�ــرض  الطهــر  وبيــده 
وامــك رجــع ليهــا ب�رضهــا و�شــافر وغــابواع�شــب الــوادي يــوم جانــا حلــو لطبــاع

بــرتاب كــف ابــن البتــول انفتحــت العــنوعايــن وهــب الّمــه ت�شــوف �ْشــمال ومْيــن
ح�شــن ن�ــرضة  تخلــي  ال  يبنــي  ــابوتقــول  ــي وال ته ــه يبن ــى اهلل بن�رضت ــوكل عل ت

وبي�ــص يروحــي وجوهنــا عنــد الزچيــهتــوكل علــى اهلل مــن قبــل وقــت امل�شــيه
وامه حملها وزوجته وحث ال�رضى وغابوقو�ــص خيامــه و�شــال وادي الغا�رضيــه

باالإمــاره و�شــلم  ح�شــن  لعنــد  العــذارىو�شــل  ْحــرمي  مــع  دّخلهــم  واحلــرم 
جتــارى ودمعتهــم  زينــب  وزوجــة وهــب تاخــذ بخاطر بنــت لطيابوحتا�شنــوا 

طرفنــا مــن  ها�شــميه  يــا  حتــزين  ــاال  ــرا انفطمن ــم الزه ــب امك ــى ح ــا عل اإحن
وطنــا وفارقنــا  لْ�شــعادتنا  خــدام الــچ جينــا يب�شعــة داحــي البــابجينــا 
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عقد الرايات

وان�شــار مــا عنــده وب�ــص واحــد و�شــبعنم�شــدود وادي كربــال كلــه علــى ح�شــن

اأميــه ع�شبــة  املنت�ــرض  اجلــراد  ــهمثــل  ــن الدعي ــمر اب ــم و�ش ــعد قايده ــن �ش ب
ــه ــا بالغا�رضي ــن الف�ش ــى ح�ش ــدوا عل ن�شــاوين�ش ويّــا  اطفــال مروعــه  وعنــده 

ــعد واجلي�ــص جــرار ــن �ش ــات يعقــد ب ان�شــارراي وقلــة  بحــرمي  حمتــار  وح�شــن 
لطهــار يــن  هالع�شــاكر  تقلــه  يح�شــنوزينــب  قــول  علينــا  لــو  يخويــه  لينــا 

كا�ــرضينه �شلعهــا  اللــي  يبنــت  تــرى كلــه علينــاقلهــا  زينــب  يــا  هاجلي�ــص 
ــه ــا رهين ــل �رضن ــي عج ــد اأهل ــت يبع هالكاتبوكــم    مــا   تخــربين   بهــم   امنــنقال

ــالوق�شــده ي�شــليها ونــده عبا�ــص يف احلــال ــيخ لرج ــاللة �ش ــا �ش ــر ي ــن الغ�شنف ي
ــال ــرضدال لبط ــا � ــات ي ــع الراي ــوم اطل ــنق ــمال ومْي ــه �ْش ــل قبال ــو فا�ش ــم اأب وفله

ــاوظــل يعقــد الرايــات ابــو ال�شــجاد كلهــا ــا واهله ــوى الدني ــا �ش ــه ي ــب تقل وزين
خلهــا للعبا�ــص  الكــرار  علــي  قلهــا كفــو بعبا�ــص يــا زينــب ونعمــنرايــة 

قبالــه ظلــت  م�شــنده  حبيــب  اجلاللــهورايــة  بيــت  بــدر  يــا  تقلــه  ولنهــا 
ــاله ــن الر�ش ــت ي ــو بق ــق منه ــه ح قلهــا لْـــحبيب اللــي يخيــه بْين�ــرض ح�شــنهالراي

�شــفايا يــا  ونــادت  مدامعهــا  ال�شــجايا�شــالت  حلــو  يــن  خــربين  يح�شــن 
رايــه بهالرايــات  ملحمــد  �شــوف  �شفــنمــا  مثــل  ويفعــل  ويانــا  ريــت  يــا 

بعراهــا يبقــى  َمْنكتَــب  يزينــب  يختــي وال ي�شــوق الظمــا وي�شــوف ماهــاقلهــا 
بعراهــا �شــفتينا  چــان  اهلل  هــذا بجنــب املــاي وهــذا بجانــب ح�شــنعوينــچ 
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حبيب بن مظاهر وزوجته

ــب ــا حبي ــعدك ي ــاك �ش ــه ج ــه تقل ــت قبال وقف
وارتفــع حظــك يــن عمــي بن�ــرضة هالغريــب

چان تبغي الكا�ص يح�شل من علي حامي اجلار
هالديــار وفــارق  عمــي  يــن  الدنيــا  طّلــق 

تــرى ح�شــن بكربــال حايــر وال عنــده ان�شــار
قــوم روح الغا�رضيــه بالعجــل قبــل املغيــب

ــال ــن وادي كرب ــره ووي ــا يح ــن احن ــال وي ق
خايــف اوالدچ يتامــا ت�شــر وانتــن ارملــه

مهزلــه بناقــه  زينــب  وال  اترمــل  قالــت 
بــال وال وواليهــا �شــليب الكوفــه  تدخــل 

�شــفت اين الدهــر مبنامــي الب�شــه �شــود الثياب
تقــول قــول لــن عمچ ي�شــرتي لْ�شــيبه خ�شاب

ال ت�شــح ْعلى البتوله اللي ْع�رضوها ورا الباب
قــوم ت�شــفع لك الزهــرا بن�رضتك حــق الغريب

قــال روحي تــروح فدوه لْفاطــم الطهر البتول
خــل اروح الغا�رضيــه تك�ــرض �شلوعــي اخليول

وال اأ�شــوف االأعوجيه بج�شم ابن طه الر�شول
واهلل باتــّرب خــدودي مــن قبــل يبقــى تريــب
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�سالم حبيب على العقيلة

ــتارح�شــل الرخ�شه من ال�شــفيه �شــيخ لن�شار ــلم علــى زينــب بعفــه خلــف ل�ش و�ش

وب�شالتــه عليكــم  اهلل  اخلبــر  مــا خــاب واهلل ْمــن التجــى بكــم يــا حماته�شلــى 
حياتــه بايــع  تــرى  لْكــم  حبيــب  فــدوه لْكــم روحــي يزينــب بنــت لطهــارهــذا 

�شــجيه بنحبــه  لكــن  �شــالمه  ــهرّدت  ــب بهالو�شي ــا حبي ــم ي ــا ع ــك ي بو�شي
الغا�رضيــه غريــب  عــن  يعمــي  االأن�شــاردافــع  قلــة  مــن  حمتــار  كربــال  يف 

يحيــدر�شــوب الغــري توجــه و�شــاح اهلل واكــرب حتاچينــي  البنتــك  اأنــا  منهــو 
ــافها مــا بــن ع�شــكر النــارمــا جــا حبيــب و�ش ي�شــعر  وهــذا  ي�شــّلبها  هــذا 

ــال ــد هّم ــوق اخل ــن ف ــع الع ــا ودم ــه بــال ظــاللوقله چنــي اأ�شــوفچ فــوق مهزول
ورا�شــي اأنا ب�شدر الفر�ص من وين ما �شارورو�ــص اخوتــچ قــدام عينچ فوق ع�شــال
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اأن�سار الح�سين )ع( لما قال لهم اأم�سوا

يح�شــن مكتوبــن  التكويــن  عــامل  اأن�شــار ديــن اهلل يــن �شــت الن�شــاوينمــن 

ونادوا مين جدك �شعد �شــبع ال�شــماوات�شجوا فرد �شجه وعلت منهم ال�شجات
وال نــروح ونخليــك ال نا�ــرض وال معــناأج�شــادنا بحــد املوا�شــي ت�شــر و�شالت

الزچيــه يــن  بن�رضتــك  �شــعدنا  الغا�رضيــهاهلل  بر�ــص  ْويــاك  جمعنــا  يــوٍم 
نبيــه وب�ــرضنا  البــاري  رحمــة  ــنمــن  ــاك يح�ش ــهاده ْوي ــا بال�ش جــدك وعدن

يح�شــن د�شــمعني يبــو النف�ــص العطوفــهويبكــي حبيــب ودمعتــه رّوت كفوفــه
كوفــه بــن  حايــر  نخليــك  نقــدر  املالعــنمــا  لــن  وبايعــت  البيعــه  خانــت 

ونــادت يطيبــن االأ�شــل واهــل احلمولــهو�شــمعت حچيهم زينــب الكربى العقيله
البتولــه بولــد  ظنونــا  تخيبــون  واحنــا حــرم وبــدار غربــه يــا �شــياهنال 

واهلل وحــق �شلــع امــچ املك�شــور بالبــابنــادوا يبنــت ال�شــون يــا ربــات حلجــاب
لــرتاب نــرث  وينرثونــا  يحرقونــا  ي�ــصلــو  اآل  يــا  اأمــر  لْكــم  منع�شــي  واهلل 
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اأبطال ال�سفا وفر�سان الهيجا

يوفــون بالعهــد  واملرجلــه  الوفــا  بدمهــم علــى اأهــل املــوده مــا يغالــوناأهــل 
ينزفــون ظلــوا  كربــال  يف  الــذي  حمتــارمثــل  وح�شــن  ترابهــا  يــروي  دمهــم 

ــال ــم وق ــي رخ�شه ــو عل ــوا ب ــٍل تفان روحــوا وخلــوين بوحــدي بــن لنــذالوقب
واخــذوا حرمكــم ال تظــل مــا بــن ل�ــرضاروحــدي اأمــوت بهالفــال وت�شــبى هلعيــال

تبخــل علينــا بال�شــهاده وباچــر العيــدقالــوا يبــو ال�شــجاد واهلل اأمــرك ْمچيــد
ــد ــن االأماجي ــهم ي ــك �ش ــال ي�شيب لوعــارواهلل ف فــوق  بال�شــويه  نت�ــرضع  حتــى 

ــموامــا حرمنــا مــا هــي اح�شــن مــن حرمكم ــن اإختك ــه م ــوون دمع ــال ي�ش ــم ف كله
ــارواحنــا فــال ن�شــوى مطنّــب مــن خيمكــم ــو غــارت العــدوان بيهــا و�شــبت الن ل

هيهــات مــا �شــارت وال هــذي �شــيمنات�شــبى حرميــك بــو علــي وت�شــلم حرمنــا
ــا ــر خدن ــرثى ينعف ــدك بال ــل خ ــن قب مــروح ونخليــك وحــدك مالــك ان�شــاروم

نــورقلهــم كفــو ونعمــن مــا كــو منكــم ق�شــور قبالهــم  والح  منازلكــم  هــذي 
ــارراواهــم اجلنــه و�شــافوا ذيــك لق�شــور ــيل لنه ــا ت�ش ــن حتته ــا وم ــور فيه واحل

الغــربهلكــن ي�شــيعه ا�شــحال �شــمامة الزهــره علــى  ذبايــح  ليهــم  نظــر  يــوٍم 
حمتــارظــل ينتحــب وي�شيــح ويجــاذب احل�ــرضه فر�شــان  يــا  ظليــت  انــا  وقلهــم 

و�ــص حالهــا لــو هجمــت العــدوان بيهــاظليــت وحــدي وهاحلرايــر مــن وليهــا
عليهــا ويتلهــف  خيامــه  علــى  ــاروعــود  ــار وكب ــي �شغ ــام تنع ــرم وايت ــا ح بيه
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الح�سين )ع( وزينب )ع( ليلة العا�سوراء

ــارباچــر يزينــب حتمــل اخوانــچ ولن�شــار ــوم حمت ــن الق ــرود ب ــل مف ــاعه واظ �ش

يقّطعونــه يخيــه  االأكــرب  علــي  ــهاأول  ــم تنظرين ــدري للمخي ــى �ش ــيله ْعل اأ�ش
وعبا�ــص فــوق املــاي ال مينــه وال ي�شــارواّمــن املعر�ــص مــن دموعــه يخ�شبونــه

هــذا ر�شيــع ا�شــجرمته ْمــن املــاي حمــروموتــال اأ�شــيل الطفــل بيــدي وان�شــد القوم
وارجــع بــه ملخيــم ومنــي الدمــع نثــارويجيــه يــا زينــب �شــهم وت�شــيل الدمــوم

ْردود املعركــه  وارد  اأودعكــم  وحتمــل ع�شــاكرهم واخــوچ ح�شــن مفرودوتــال 
ورا�شــي ت�شــوفينه قبالــچ فــوق خّطــاروي�شيبنــي يختــي بقلبــي �شــهم حمــدود

واملفا�شيــلوتــال علــى ْع�شيــدچ يخيه تركــب اخليل يزينــب  �شلوعــي  وحتطــم 
الليــل يظلــم  عليكــم  والعيلــه  وخــدرچ يحرقونــه ويخلونــچ بــال خمــاروانتــن 

ــام ــاي ليت ــاري ْوي ــو يب ــل منه ــت عج ــامقال ــول بتن ــذي تق ــاي وه ــد امل ــذي تري ه
ظــالم بــن  حرمكــم  بت�شيــع  ــرضاريح�شــن  ــن ل� ــه ب ــه يخوي ــارة العيل ــص چ و�
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الحر الرياحي )ره(

تايــب اىل اهلل جيــت لــك يــن امليامــناحلــر الرياحي ي�شيح جيت اليوم يح�شــن

قبلهــا اهلل  توبتــك  تف�شــل  واهلهــاقلــه  اجلنــه  تنظــر  تبغــي  وانچــان 
وحتظــى ب�شــفاعتنا وحتظــى بــاآل يا�شــنتن�ــرض ح�شــن وت�شــكن اجلنــه وظلهــا

وانــا ال�شــبب يح�شــن يف �شيعــة عيالــكقلــه االإن�ــص واجلــان مــا ت�شــوى خيالــك
لــو �شاعت بهــا الليل وين تروح يح�شــنكلنــا فــال ن�شــوى يتيمــه مــن اطفالــك

هــاب قدامــك وال  العلــم  ل�شــيل  وخــدي قبــل خــدك ي�شنــوة داحــي البابواهلل 
لــرتاب فــوق  الوطيــه  بحــر  واخليل خلها تدو�ــص �شدري �شــمال ومينيتعّفــر 

جريــه بخــده  ودمعتــه  هلل  الزچيــهويبتهــل  بجــاه  توبتــي  ِتقبَــل  ربــي  يــا 
ــه ــن لر�ــص الغا�رضي ــا بح�ش واحتاطــت الع�شــكر عليــه �ْشــمال ومْيــنجعجعــت ان

البتولــهونــادى علــى ابنــه ودمعتــه بخــده همولــه بي�ــص يروحــي وجوهنــا عنــد 
ن�شــاوينهــذا ولدهــا ْمــن الظمــا ذايــب دلولــه ويّــا  عنــده مروعــه  واطفــال 

وطبوا على الفر�شــان وخلوا اجلي�ــص حمتارو�شّول مع ابنه يف احلريبه و�شاروا احرار
ــار ــت لطه ــوه وبي ــن اوالد النب ــوا ع حل�شــنودب دون  الوطيــه  بحــر  وتفانــوا 
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�سكينه تطلب الماء من عمتها

وتقــول يــا عمــه يزينــب ذايــب اح�شــايمــن خيمــه ال خيمــه �شــكينه تــدور املــاي

ــا عمــه ا�شــقوين مــن عط�شــهم ذوبــوينوانچــان عندكــم مــاي ي هــذي خواتــي 
ــوين ــه اده�ش ــا عم ــان ي ــواين الر�شع وامــا الر�شيــع يلــوج متح�ــرض علــى املــايواخ

ــي ــت �شلوع ــي حتن ــي بهاحلچ ــت يبنت مثلــچ يبنتــي ْمن العط�ــص ما �شــكن روعيقال
ــي ــن دموع ــچ م ــروي رويت ــع ي ــو الدم زدتــن حــزين يــا م�شونــه وزاد بلــوايل

الها�شــمين مي  نــروح  ي�شــكنه  وحملي الر�شيع ْوياچ خله ي�شــوفه ح�شــنلكــن 
ــايينظــر ر�شيعــه ا�شــلون منــه غــارت العــن ــب امل ــوده جاي ــل بج ــو فا�ش ــه اب ولن

ــه ّ ــود مل ــى اجل ــارت عل ــود و�ش ــزل اجل يعمــهن عط�شــانه  وتقــول  تــون  هــذي 
وظلوا بعط�شــهم ما اأحد منهم �رضب مايواندفــق مــاي اجلــود ومــا حــد �ــرضب منه

وتــربده خدهــا  مي  اجلــود  حتــط  ــردههــذي  ــه ومت ــن حتت ــراب م ــيل ت ــذي ت�ش وه
ــده ــرض ب�ش ــان تتح� ــى الر�شع ــب عل ــال رايوزين ــرضه ب ــن احل� ــا م ــق بياديه وت�شف
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الح�سين )ع( عند م�سرع العبا�س )ع(

وانك�رض ظهري يا ع�شيدي و�شمتت اعدايطايــح بجنــب املــاي خويــه وم�ــرضبت مــاي

حلــرار �شــان  مــن  والوفــا  يخويــه  لكــن اأخــوك ح�شــن ظــل حايــر بــال ان�شــاروايف 
ــرضار ــن ل� ــزي ب ــا عزي ــدي ي ــت وح رايوظلي بــال  خلتنــي  عبا�ــص  يــا  هالطيحــه 

ــل مي ع�شيــده بالعجــل طــاح ــاحمــن حــن و�شّ ــور جلن ــع مك�ش ــن وق ــر ليم ــل ال�شق مث
�شــهم الــذي بعينــك يذخــري مــّزع ح�شــايورا�ــص االأخــو حطــه بحجــره واجللــد راح

ــه علــى القــاع ــا عبا�ــص ذب را�ش ــن االإب مينــاعوْم ويقلــه  ح�شــن  اخــوه  حجــر  مــن 
منهــو يحــط را�شــك بحجــره عقــب فرقــايرا�شــي علــى الرتبــان خلــه حــان لــوداع

يفــداك بالعمــر  االأخــو  يح�شــن  يح�شــن �شــيل ال�شــهم من عيني علــى ْهداكيفــداك 
باملــايوانــت يخويــه ت�شــيل �شــهمك مــا حــد ْوياك اخليــم  و�شلــت  مــا  خجالــه  واهلل 

يعـــذروينخجــالن مــن زينــب و�شــكنه يحر�شــوين وقلهـــم  هلل  واملعـــذره 
حاوطــوين لكــن  املــاي  اجيــب  ــل علــى ْهــوايحاولــت  وحتــرت يح�شــن ومــا ح�شّ
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الآن انك�سر ظهري

�شــربي وانعــدم  يخويــه  منــي  انك�ــرض  ظهــري 
جتــري الــرثى  فــوق  والدمــا  را�شــك  مف�شــوخ 

وال�شــهم و�شــط العــن
الكـــفن مقطـــع  و 

مغ�شــول ج�شــمك بالدمــا لــو هــذي جروحــك
مــا تنح�شــب جلــروح ومنهــا ي�شــيل دم جوفــك

وال�شــهم و�شــط العــن
الكـــفن مقطـــع  و 

لــو ردت ا�شــيلك چيــف ا�شــيلك والظهــر مك�شــور
عا�شــور �شــهر  مــن  تهــدم  العــال  �شــوري  يــا 

وال�شــهم و�شــط العــن
الكـــفن مقطـــع  و 

الرتبــان حــرة  عــن  وارفعــك  احتمــل  ميكــن 
عدنــان قمــر  يــا  املهــا  بي�ــص  چفوفــك  لكــن 

وال�شــهم و�شــط العــن
الكـــفن مقطـــع  و 
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زفاف القا�سم بن الح�سن )ع(

ــه ــن الزچي ــل اب ــون مث ــو ي�شيف ــم كف مــن يــوم �شيّــف يف طفــوف الغا�رضيــهمنه

وامل�شــاجدمــا تنق�شــي �شيفــة ح�شــن ابــن االأماجــد لل�شيافــه  املــاآمت  هــذي 
واحــد �شــبعن  بكربــال  ح�شــن  �شــويّهلنّــه  وعّر�شــهم  اجلنــه  راواهــم 

ــه وراح ــن زف ــن وكلم ــور الع ــم بح ــاحزفه ــن لرم ــا طع ــيوف ويّ ــموعهم ل�ش و�ش
بيّــهوامــا املبــارك يــوم جنــب امل�ــرضعه �شــاح العــدوان  �شــمتت  يخويــه  حّلــد 

وانــا ظليــت حــران يرجــال  وعندنا بعد معر�ــص بقــى ْمن اوالد عدنانرحتــون 
لكفــان بثــوب  نزفــه  يفر�شــاين  عليّــهقومــوا  احــزاين  وهيّــج  يتيــم  جا�شــم 

لرغــامجــاوب ل�شــان احلــال عنهــم يــن لكــرام فــوق  للمنيــه  ْويانــا  زفــه 
مــن حو�ــص يف اجلنــه وعي�شــتنا هنيّــهترى احنا �رضبنا الكا�ص من حيدر ال�رضغام

ونــادى يزينب بالعجل طلعــوا ْمن خلدوراأيّ�ــص من ا�شحابه ورجع للخيم مك�شــور
الغا�رضيــهقومــوا نــزف ج�شــام يختي بلطــم ل�شدور تــراب  زينــب  يــا  والطيــب 
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يعز على عمك اأن تدعوه فال يجيبك

ــل ابــو �ْشــكينه اجلا�شــممــن و�شّ وعايــن  احلريبــه 
الغــربا �شــاملطايــح مــن علــى  ع�شــو  منــه  ومــا 

بــالعايــن البــن اخــوه و�شــاح توهــت  يبنــي 
زفافــك �شــمعة  داللو�شــبت  وذاب  بچبــدي 
العــن ينــور  رجــالوخ�شابــك  جملــة  خ�شــب 
يبنــي بالــرثى  ها�شــمممــدد  بنــي  كل  وميــك 

معر�ــص اأ�شــف  يــا  خم�شوبــهاهلل  كفــوف  ومنــه 
يبنــي هامتــك  م�شيوبــهلكــن  البــن  ب�شــيف 
بثوبــهمعر�ــص وانق�شــف عمــره مكفــن  قبــال 
�شــاجم�شــاله مــن علــى �شــدره الدمــع  وبخــده 

الغــربا علــى  مــن  بچتوفــه�شــاله  �شــال  ودمــه 
و�شــي جامــد علــى زلوفــه�شــي �شــايل علــى الرم�شــا
للخيمــه يــروح  ملهوفــهق�شــده  الــروح  ومنــه 
ونــادى خيمتــه  باجلا�شــمو�شــل  جيــْت  يزينــب 

و�شــكنه زينــب  لَوناتــهفــرت  �شــمعوا  مــن 
العري�ــص عــادة  براحاتــهتقلــه  يتخ�شــب 
ــن ــك يح�ش ــت معر�ش جراحاتــهوان تنح�شــى  مــا 
كلــه اجل�شــد  �شــاملخم�شــوب  ع�شــو  منــه  ومــا 
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ــه ــه ْطلعــت مدهو�ش نزاعــهورمل و�شــمعت  لبنهــا 
العــن ينــور  �شــاعهوتنــادي  ع�شــت  ال  ريتــي 
ال�شــبان �شــمعة  يــا  اطباعــهاآ  احللــوه  يبنــي 
ــا ظليــت راحــمرحــت يبنــي وان وال  الوال 

تبقــى يالولــد  زفافــكظنــي  �شــمعة  واأعلــق 
ــن ــور الع ــك ين ــرح ب بلمبــاركواف قالــوا  لــو 
ظليــت الفــرح  م�شابــكوبْــدال  علــى  مفجوعــه 
ومــن حولــك بنــي ها�شــمميــت يــا �شــوى عيــوين
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الأكبر وابن غانم

ــن�شبه النبي ح�شل الرخ�شه من الول ح�شن ــمال ومي ــه �ش ــيعة اأميّ ــى �ش ــّول عل وح

ردوا عــن دروب الن�شــامه واالأماجيــدونــادى ي�شــيعة اآل اميــه وع�شبــة يزيــد
البيــد وا�شبــغ  �شحايــا  اأخليكــم  ومّزق الع�شــكر من �شــطا و�شــق اجلناحنواال 

الع�شــكروبن �شــعد نادى ب�شوت متغطر�ــص ومغرت وفلــل  حــّول  علينــا  منهــو 
وفر�شــان وياكــم احتــارت واختفت وينچنكــم ق�شب يح�شــد جماجمكــم ويفرت

ــابكــر ابــن غــامن ويــن خــربوين مبكانــه ــا ودهان ــذي �شكن ــاب ال ــع لهال�ش يطل
ــنوالرا�ــص منــه يقطعــه وعنــدي �شمانــه ــي العراق ــو يبغ ــه الب�ــرضه ول اأ�شمــن ل

مل�شــار بــكل  فنــي  معــروف  اأنــا  مو�شــوف انــا ومعــدود لل�شــجعان لكبارقلــه 
واحــد مــن اوالدي يجيبــه اأ�ــرض يف احلــنومثلــي ميطلــع يــا عمــر ملبــارز �شغــار

وتبــارزوا ويّــا الغ�شنفــر وابــن لبطــالوطلعت اوالده م�شــلحه ب�شــيوف وانبال
لرمــال فــوق  بعزمــه  االأكــرب  ــنطرحهــم  ــا مطاع ــى الرم�ش ــم عل ــبعه وخاله �ش

ــوتوب�ص �شاف ابن غامن اوالده �شاقت املوت ــوف مفت ــب مله ــر والقل ــم تزف ليه
ــوم ياالأكــرب وال تفــوت ــه الي ــادى عليّ يــوم افجعتنــي اليــوم الزم بفجــع ح�شــنون

الكــون واأظلــم  ْويــاه  االأكــرب  وترجــل ابــن ح�شــن والع�شــكر ينظــرونوتبــارز 
ــه وطــاح مطعــون ــه حيدري ــه بطعن ينظــر لالثنــنو�شاب بــاب اخلبــا  وح�شــن مي 

ــدره وحــز الرا�ــص يف احلــال ــع ب�ش وحل�شــن جابــه ي�شيــح عايــن فعــل لرجالوترب
ي�ــصنا�ــٍص ت�شيــد طيــور واحنــا ن�شيــد لبطــال اآل  احلريبــه  يف  قن�شنــا  هــذا 
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الكاأ�س الأوفى

من �شــافني مقطــع يبويه وذايب ْح�شــايجــدي �شــقاين كا�ــص يــا بويــه مــن املــاي
مــن �شــافتك وحــدك حمــر مالــك معــنوامــي الزهــرا تلطــم الهامــه بــال راي

هنيــهجــدي �شــقاين كا�ــص وال�ــرضبه رويّــه هــي  مــا  �ــرضبٍة  يبويــه  لكــن 
ــه ــي نغ�ــص علي مــن طلعــت تنــادي مــن املقتــول يح�شــنمــن �شــوت زينــب عمت

ــام ــل ه ــا العق ــك منه ــي عمت ــه يروح مــن قالــوا لْهــا لكــرب تقنطــر بلرغــامقل
ــام ــن خلي ــه تطلــع احلــورا ْم ــه علي قلبــي جرحتــه وعمتــك �شــوته جرحــنو�شعب
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دفن الر�سيع وا�ستخراجه

ــرتاب ــه بل ــل دفن ــك بالعج ــن طفل ذابيح�ش تــرى  قلبــي  مب�شيبتــه  ترتكــه  ال 

غــربه فــوق  مرمــي  يح�شــن  ترتكــه  يزهــرهال  حالتنــا  اليــوم  نظرتــي  ليتــچ 
ــره ــوع نح ــل مقط ــن طف ــدر يعاي ــن يق ــابم ــها �ش ــه را�ش ــن امل�شيب ــه ْم ــه علي وام

الن�شــاوين قلــوب  ذوب  م�شابــه  ــنواهلل  ــوح يح�ش ــل مذب ــن طف ــدر تعاي ــا تق م
ــن ــن الع ــا م ــف مدامعه ــا ن�ش ــرث الظم قرحــت واهلل ْجفونّــا مــن فقــد حلبــابك

خليــام مي  طفلــه  و�شــال  ال�شــهيد  �شــجامقــام  باخلــد  والدمــع  حفــره  يحفــر 
ــرتابوواحد من العدوان �شــاف ح�شن من قام ــه ل ــل ْعلي ــل يهي ــده وظ ــن ْولي يدف

ت العركه بذبح لبدور وح�شــن ويــا عزوتــه ظلــوا بــال قبــورومن عقب ما خْل�شَ
ــايرهم وحل�شــابوالرو�ــص منهــم قطعوهــا يــوم عا�شــور وظلــوا يق�شــموها بع�ش

ــص ــل لرجا� ــق ن�ش ــهم ح ــون برو�ش كل الع�شــاير قا�شــموها و�شــاير النا�ــصيتقرب
راح لْقرب ذاك الر�شيع وال اخت�شى وهاب وذاك اللعن اللي نظر له وما ح�شل را�ص

للنــذال يتقــرب  وراد  زنيــم  يتقربــون لْهــم وحتــى برو�ــص لطفــالنــذٍل 
ومــن هامل�شيبــه يا خلق حتــى احلجر ذابوظــل يحفــر بقــربه وحز الرا�ــص يف احلال

والرا�ــص �شــاله واجل�شــد ذبــه ب�شــدرهوجابــه لعنــد ح�شــن يــا حالــة الق�ــرضا
واملهــد مالــك حمــرتق مــن حــرق لطنــابمهــدك يعبــد اهلل �شــدر مهجــة الزهــرا
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نزول المالئكة لن�سرة الح�سين )ع(

الزچيــهنزلــت امــالك مــن ال�شــما يف الغا�رضيــه ابــن  قبلهــا  ومــا  ن�ــرضه  برتيــد 

وقفوا قبال ح�شن جمله و�شاروا �شفوفواجلــان وياهــم ا�شطفــت يــوم لطفــوف
الدنيّــهونــادى عليهــم والقلــب بالعط�ــص ملهوف ريــد  مــا  هال�شــبان  بعــد  مــن 

وحمبــوبونزلت �شحيفه ْمن ال�شما حل�شن مكتوب ل  �شفــٍي  جــدك  ميــن  فيهــا 
ال�شــفيهاإنچــان تبغــي الن�ــرض مــن عــاّلم لغيــوب يــن  حت�شلــه  ال�شــاعه  طلبــه 

ور�شــواك عفــوك  طلبتــي  يربــي  ــاكنــادى  ــوم ملق ــم ي ــفع اليه ــيعتي وا�ش ــن �ش ع
ــواك ــب رج ــق يف طل ــا واخلل ــف الدني هالرزيــهعاي ودينــك  حبــك  جلــل  كلــه 

ــذالواأومــا علــى االأمــالك عنــه تــروح يف احلال ــم ان ــوم وكله ــن ق ــده ب ــرد وح وانف
ملجــال و�شــار  علــّي  بــو  لْهــم  املنيّــهوتبــادر  منــه  دنــت  منهــم  قــرب  كلمــن 

يــا هــازم االأحــزاب يــا مــن ن�ــرض عبــدهلكــن عط�ــص وقت احلرب وح�شــن وحده
وجــاه احلجــر يف جبهتــه ذيــك امل�شيّــه�شــبعن الــف حتمــل وب�ــص ح�شــن وحــده

ولنـّـه ب�شــهم حمــدود ومثلــث علــى ح�شــنو�شــالت دمومــه وراد مي�شــحها عــن العــن
لبّــة ح�شــن وثّلــث  قلبــه  و�شــط  وذيــك ال�شم�ــص غابــت باأر�ــص الغا�رضيــهنــازل 

ظهــره خــرز  مــن  يطلعــه  احلنــون  احل�ــرضهراد  يجــذب  وهــو  تقبّــل  ربــي  يــا 
عليّــه�شــهٍم بقلبــي �شــدق لــو م�شــمار زهــرا حلقــي  بالعجــل  يزينــب  يختــي 
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خروج زينب و�سكينة لالأج�ساد
عمــه يــا  ظنيــت  بــالمــا  علــى  كانــت  وال 
نفقدهــا بيــوم  والع�شــره  بــال  وظلينــا 

نلــول قومــي  العركــهقالــت  بــوادي  يعمــه 
وليانــچ ن�شــوف  ننعــىحتــى  اج�شــادهم  ومي 
جنايزهــم بالدمعــهبنغ�شــل  العينــن  مــن 
يقــوم ولينــا  وحــالميكنّــه  حالــچ  ينظــر 

ا�شــلون للمعــاره  روحتهــاراحــت  ميحبــن 
تريــد جل�شــاد  ذيــك  عمتهــاوعلــى  باإيــد  �شــكنه 
وايتــام حــرم  هامتهــاوياهــم  تــدق  مــن  كل 
جنايزهــم مي  عــالو�شلــوا  نياحهــم  و�شــار 

قلبــي ان�شــدع  عمــه  م�رضوعــهيــا  ال�شــبان  مــن 
نعرفهــا كيــف  مقطوعــهجنايــز  الرو�ــص  ومنهــا 
ــن ــب ح�ش ــي بجن ــن هالل �شلوعــهوم مك�ــرضه  حتــى 
تن�شــديني ال  داللقالــت  ان�شــدع  ي�شــكنه 

امــي ابــن  جثــة  املنحــرهــذي  مــن  ويتكلــم 
لكــربوهــذا اللــي بجنــب ح�شــن علــي  ي�شــكينه 
طايــح معر�شــچ  ومعفــروهــذا  الرتبــان  علــى 
مب�شابــه ح�شــن  بــالفجعنــي  وانده�ــص  ي�شــكنه 
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اللــي و�شــنهو  عمــه  مطروحــهيــا  ح�شــن  ب�شــدر 
غــّر �شْ جثــة  مذبوحــههــذي  البــن  ب�شــهم 
ح�شــن طفــل  هــذا  املجروحــهقالــت  امــچ  وچبــد 
ح�شــن �شــدر  املهــد  خــال�شــار  واملهــد  البنــه 

وحممــد عــون  �شــهرانهوهــذا  ليلــي  البيهــم 
ميحانــهكل واحــد غ�شــن مق�شــوف قبــل  منهــم 
اخوانــهوابــو فا�شــل علــى ال�شــاطي مقطعــه  وهاللــي 
عــاد ب�شــك  البــن  بحــالي�شــهم  درحــم  بــاهلل 

البــن �شــهام  يــا  بهال�شــفرهاهلل  �شابتنــي 
ــن ــب ح�ش ــاب قل ــهم ال�ش �شــدره�ش عقــب  �شّوبنــي 
اهلل عبــد  ال�شــاب  نحــرهو�شــهم  الطوقــوا  يــوم 
عدنــان قمــر  يــا  داّللو�شــهمك  �شــاب  هــو  تــرى 

تقــول بال�شــهام  عنــچوچنــه  هالعتــب  خلــي 
امل�شــمار �شــايلي  امــچروحــي  �شــدر  �شــاب  يــوٍم 
اليــوم ذاك  البــاب  خــدرچوحــرق  حمــرتق  منــه 
بالبــاب فاطمــه  والوع�ــرضة  الــچ  خلــت  مــا 

ه��ذه الق�سي��دة قلته��ا بع��د الليل��ة الثالث��ة م��ن وف��اة الخ��ال عبد المجي��د بن الحاج مو�س��ى الم��رزوق رحمة 
اهلل علي��ه المتوف��ى ف��ي 19 م��ن �س��هر رم�س��ان 1406-1986 لم��ا تاأثرن��ا بفق��ده لأن��ه كان رجاًل موؤمن��ا وكان هو 
الم�س��وؤول ع��ن ماأت��م )الح��اج عل��ي المرزوق ف��ي الدراز( وهو م��ن البكائين والمعزي��ن في ذلك الماأت��م, فتاأثرت 
عليه تاأثرًا �سديدًا وحزنت واأنا معذور فكيف بمن يفقد ع�سيرة في يوم واحد وهي زينب الكبرى فكتبتها واأنا 

مت�س��ٍل بم�سيبة الح�س��ين )ع( وذكرت اإ�س��مه كي يترحم عليه القارئ الكريم.
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في حرق الخيام وليلة الحادي ع�سر
من البحر الركباني

ر�شتــك وال  ج�شــمي  تر�ــص  العــوادي  ليــت 
جثتــك غ�شــلت  مــا  لــول  يــا  والتلومنــي 

فجعتــي يــا  اهلل  ع�ــرض  احلــادي  ليلــة 
عمتــي يــا  عط�شــانه  حتــن  يتيمــه  كــٍم 

ــي ــت مهجت ــص ف ــوى والعط� ــل الق ــهر �ش وال�ش
مــن غربتــك وظليــت يف غربتــي يح�شــن 

الــرثى فــوق  واج�شــاد  ت�شــتعل  بخيــم  نــار 
مط�ــرضه واطفالهــا  حتــن  ثــكال  وْحــرمي 

حمــره عاينّــي  بحجــر  ربينــا  ياللــي 
عيلتــك وتط�ــرضت  تــرى  خيمنــا  حرقــوا 

التهــب رداهــا  ووحــده  ردا  بليــا  هــذي 
ــلب ــا ان�ش ــل منه ــل واحلج ــدور طف ــي ت والل

هالعتــب ميفيــدين  بعــد  واأدري  اأعتــب 
�شــفرتك مــن  يح�شــن  ياللعجــب  اهلل 

مدمعــه املطــر  مثــل  ويحــن  عليــل   وعنــدي 
مقنعــه بــال  يهلــي  بقــت  يتيمــه  وكــٍم 

يجمعــه الــذي  منهــو  طبــق  وتفّلــل  �شــمل 
غرتــك بعــد  وينــه  امل�ــرضعه  علــى  ياللــي 

ال�شــيم حويــت  ياللــي  �شنوتــي  يــا  عبا�ــص 
فــوق النهــر مــن طحــت �شــوري العــال انهــدم

اخليــم نــار  وتطفــي  النهــر  مــاي  متجيــب 
ــك ــق هامت ــد �ش ــهم والعم ــوك ب�ش ــفه رم و�ش
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البحث عن ولدي م�سلم )ره(

النجيبــة ذيــك  اوالدهــا  ِتــَدْور  ــهطلعــت  ــه ْعلــى احلريب ــاطي ونوب ــه علــى ال�ش نوب

�شــچاب العــن  ودمــع  بف�شــه  لنجــابوتنــادي  الطفلــن  نــدور  يف�شــه  قومــي 
هامل�شيبــهتعبــت خواتــي لْهامل�شيبــه وفقــد حلبــاب دهتهــا  مــا  منهــم  وحــده  مــا 

ــواي ــوف چ ــب مله ــادي والقل ــه تن رايوف�ش بــال  فــروا  ظنتــي  احلريبــه  وادي 
ــهلــو راحــوا ال�شــاطي من احل�ــرضه علــى املاي وراحــت ْوياهــا وو�شلــوا و�شــط احلريب

فجيعــه م�شيبتكــم  واهلل  �شــادتي  مــا �شــوف انــا اوالدچ قبــال يــا �شــفيعهيــا 
�شــليبهمــا �شــوف انــا اال ح�شــن وب�شــدره ر�شيعه منــه  وجثتــه  غ�شونــه  وجنبــه 

ميكــن مــع اللــي مــن علــى امل�شــناة مطــروحقالــت عجــل وادي ال�ــرضيعه قومــي نــروح
ــروح ــت ال ــوده ومنهــم غاب ــافوا زن ــو �ش ــهل ــص الكتيب ــوا كب� ــا وعاين ــت ْوياه وراح

ــة ْعمــود ــه ب�رضب ــوف را�ش ــه قمــر خم�ش ونــادت اأخوهــا والدمــع يجــري بلخــدودچن
غريبــهمــا جــت لك ايتامــي مين قطعــوا على اجلود بعــدك  وخليتنــي  كفينــك 

لــو جــوين واهلل چــان بح�شنهم عــن اخلوفجاوب ل�شــان احلال وزلزل اأر�ص لطفوف
جنيبــهلكــن اخــوچ ا�شــلون يح�شنهم بــال كفوف يــا  اأملهــا  هالعيلــه  متنيــت 



63

يف رثاء محمد وآله النجبا

اليتيمه والماء

الغا�رضيــه يتامــا  مــن  يتيمــه  مــن جابــوا لْهــا املــاي وقالــوا يــا زچيــهناحــت 

ــه�ــرضبي لچ ا�شــوي ماي ندري بكم عطا�شى ــردي هاحل�شا�ش ــچ وب ــا عن ــي البچ وخل
بعــد ح�شــن حا�شــا مبــاي  اتهنــا  عط�شــان ابويــه ومــا �ــرضب قطــرة اميــهقالــت 

ن�ــرضبه بعــده  مــن  املــاي  حــرام  خلنــي امــوت ْمــن الظمــا بديــار غربــهواهلل 
وكربــه عينــه  بعــد  مــن  تكــدر  الها�شــميهعي�شــي  بنــات  و�شابــت  �شابتنــي 

ذايــب بقلــب  عليهــا  زينــب  امل�شايــبوتلهفــت  تهيجــن  ال  يبنتــي  وقالــت 
ليــهب�شــي يروحــي عــاد مــن فقــد احلبايــب متوتــن  الظمــا  ْمــن  عليــچ  خــويف 

بهاحلــال واحنــا  بهالفــال  متوتــي  واحتــر باأمــرچ وانــا حرمــه بــال رجــالخــويف 
الغا�رضيــهمنهــو ي�شــوي لــچ قــرب ويجيــب �شــيال وذوبتنــي  رجــال  راحــت 

ــار ــار وكب ــه �شغ ــي بحرمي ــن ام ــاين اب ــارو�ش ــت لطه ــاهلل ابي ــاهلل ه ــب ه ــي يزين وقل
اميــهال يكــون طفلــه تن�شــلب وتظــل بــال خمــار اآل  �شــلبتنا  ا�شــبيدي  لكــن 
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الرباب والر�سيع

يــا نــور عينــي ا�شــلون بفــرح عقــب فرقــاكحتــى املهــد حرقــوه يبنــي ا�شــلون اأن�شــاك

ــنوقامــت تلــول يف املعــاره �شــمال وميــن ــة ح�ش ــدل مي جث ــّر منج ــافت �شغ و�ش
ــن ــص الع ــو ومغم� ــدر االأب ــى �ش ــده عل الطفــل �شــّفاكاإي وال�شــهم يف نحــره ودم 

الونــه وتطــّوح  االثنــن  علــى  منــهطاحــت  �شــالته  الولــد  نحــر  مــن  وال�شــهم 
ــه ــروف عن ــهم مع ــا �ش ــك ي ــول �شا�ش مــن �رضبــة امل�شــمار متفــرع مــن هنــاكوتق

ــرا ــچ يزه ــن �شاب ــاب م ــر الب ــمار �ش بنحــرهم�ش وتطــّوق  جــاه  ر�شيعــي  حتــى 
بليّــاكوظلــت علــى ذاك الطفــل جتــذب احل�ــرضه ق�ــرضه  عي�شــتي  يبنــي  وتقــول 

ــادي ــب �ش ــا القل ــا ومنه ــب تدوره ــاديوزين ــن ب ــع الع ــكنه ودم ــى �ش ــادي عل تن
وادي بَــيِّ  امــچ  نــدور  ي�شــكنه  املعــاره راحــت هنــاكقومــي  مــا ظنتــي اال يف 

املچاتيــل بــن  اّمــدده  ولْنهــا  تنــادي يبــو ال�شــجاد ظلينــا بــال ْكفيــلراحــوا 
بهاليــل توهتــي  لي�ــص  تقلهــا  يتامــاكوزينــب  واال  ن�شــوتك  ابــاري  يح�شــن 
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طفلة من اأطفال الح�سين )ع(
جتيبــه مل�شلــى  يــوم  كل  النجيبــهمتعلمــه  ذيــك  تن�ــرضه  ابوهــا  قــدام 
ال�شياويــن مي  ن�ــرضته  عا�ــرض  يــوم  حتر�ــص ابوهــا تقــول ميكــن يرجــع ح�شــنويف 
ــت العــن ــا نع�ش ــل منه ــهر باللي ــن ال�ش هامل�شيبــهوْم عــن  مــا درت  امل�شلــى  فــوق 
ــدان ــة املي ــن حوم ــود م ــا يع ــب اأبوه مــا درت ملتمــه علــى ج�شــمه اجليمــانحت�ش
�شــليبهچنــه اأ�شــل مــن كــرثة االأ�شــهام والــزان ظلــت  وجثتــه  ثيابــه  و�شــلبوا 
القــوم بهجمــة  ولــن  بنومتهــا  ــوموطالــت  ــن الن ــا م ــدوان فززه ــن الع ــد م وواح
تقــوم رادت  وملّــن  ي�رضبهــا  بخيبــهبال�شــوط  وخالهــا  تراكيهــا  �شــّلب 
و�شيعــوينو�شاحــت اين طفلــه ويتيمــه وت�رضبــوين ن�شــوين  ورجالــه  وح�شــن 
تروعــوين حتــى  قــوم  يــا  يه  غريبــه�شم�شــوِّ ظليتــي  ح�شــن  عقيــب  قلهــا 

طفل من العائلة الح�سينية
مدريــت طــر البــن يبنــي حــامي عليــكْمــن حْمبتــك يبنــي مزينــه لــك تراكيــك
غــّر علــى بــاب اخلبــا واقــف و�شــال قبــال�شْ يبنــي  وتعفــرت  ال�شــهم  وجــاك 
الليــال ذيــك  وا�شــهرت  يبنــي  ــا ملدلــل وال يجيــكربيــت  ريــت ال�شــهم جــاين ي
ــي ــي وتنع ــل تبك ــى ذاك الطف ــت عل بدمعــيوظل يلمدلــل  دمومــك  باغ�ّشــل 
ــي ــت �شلع ــي وحن ــي دهتن ــك يبن وا�شــليكوم�شيبت ت�شــليني  ل  تبقــى  ظنيــت 
ومت�شــح علــى ذاك الطفــل والدمــع �شــجاموزينــب ْوياهــا جال�شــه وتلطــم علــى الهــام
بيــچوتقــول ب�ــص يــا غا�رضيــه مــن هل�شــهام كربــال  يــا  تذبحــوا  ل�شغــار  حتــى 
ــنكــم �شــهم �شــوب مهجتــي يــا فجعــة البــن ــن وي ــن م ــال وانت ــا كرب ــن اين ي ــن وي م
ــن ــافر ح�ش ــل مي�ش ــهامچ قب ــيت با�ش اأرا�شيــچح�ش �شــفنا  وال  جينــا  ال  ريــت  يــا 
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مجيء الإمام علي )ع( لكربالء
متقــوم بالنجــف  هالنــومياللــي  مــن  عــاد  ب�شــك 
حيــدر يــا  اللحــد  هاليــوم�شــق  الكربــال  وروح 

احلمــالت يبــو  طيبــه  لتعنيــتمــن  �شــلمان  حــق 
بالرتبــان ح�شــن  جيــتب�ــص  مــا  ولــه  خليتــه 
جيــت مــا  الكربــال  واريــتلي�ــص  وال  ج�شــمه  حــق 
مرمــي بالفــال  وزينــب حــول ج�شــمه حتــومج�شــمه 

نو�شفهــا ا�شــلون  تعاينهــام�شيبــه  لــو  يحيــدر 
�رضعــى بالــرثى  كفنهــا�شــبولك  بعجــل  قــوم 
بعيلــه حايــره  وطمنهــاوزينــب  لْهــا  قــوم 
وال لهــم  مــا  كلثــومتراهــم  وام  حتــوم  و�شــكنه 

املعــروف اأنــا  وال�شــدهجاوبنــا  بال�شــوالت 
ال�شــيعه مــن  واحــد  ميــوت ومــا ْح�ــرضت عنــدهومــا 
ح�شــن ن�شــيت  مــا  بعــدهي�شــيعه  ت�شــلبوا  واللــي 
ع�ــرض احــد  بليلــة  ولدمــومجيــت  املعركــه  و�شــفت 

خم�شــوفه جنــوم  الغــربا�شــفت  علــى  ل  �شــّوت 
تّوهنــي ح�شــن  نحــرهقمرهــا  العاينــت  يــوم 
االأكــرب علــي  �شــدرهوبجنبــه  علــى  وعبــداهلل 
يفــوح بطيبــه  مفطــومواملعر�ــص  ب�شــهم  وعبــداهلل 
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تعنيــت امل�ــرضعه  العبا�ــصو�شــوب  جثــة  اعايــن 
مربيــه كفــوف  را�ــصولنهــا  بليــا  جثــه  بيــم 
لنفا�ــصوقلبــي ان�شــدع مــن �شــوفه �شعــدت  وميــه 
تلــّون العلقمــي  لدمــومونهــر  كــرث  مــن  بحمــره 

حمروقــهورجعــت لْ�شــوب خيمتهــم بنــار  ولنهــا 
تنعــي حــرم  بيهــا  ممزوقــهولــن  جيــوب  ومنهــا 
تنــوح هــاي  م�شــحوقهواالأطفــال  بخيــل  وهــاي 
ــاب ــى الب ــه عل ــب واقف م�شــجوموزين الدمــع  وبخدهــا 

ْعليــه تعتــب  عنــاولنهــا  ا�شــعوقك  تقلــي 
بح�ــرضه عتابهــا  بونــهوارد  ونوبــه  ولوعــه 
�شــمعناها اجلنــهم�شيبتكــم  يف  حتــى  يبنتــي 
�شــود لب�شــت  العــن  املظلــومحــور  م�شيبــة  تنعــى 

هالليلــه �ْشــواد  اأحر�شــكموب�ــص  جيــت  يزينــب 
يحفظكــموقبــل يطلــع فجــر هالليــل واهلل  �شــايل 
اأنظــر بعــد  اأقــدر  �شــيلتكممــا  االأكــوار  علــى 
ــيل ــه ت�ش القــوم�شعــب وادهــى عليّ ويّــا  هاحلــرات 

�شــوفتها �شعــب  ول�شمو�ــصواخوتــچ  بالعــرا  يزينــب 
ذوبنــي الليــل  حممو�ــص�شــوف  القلــب  وخــالين 
ا�شعــب بالنهــار  رو�ــصلكــن  بليــا  اأعاينهــم 
ارجــع بظــالم  هاليــومتخــرت  فجــر  يطلــع  قبــل 
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مجيء الزهراء )ع( ليلة الحادي ع�سر

ــوالد ــن واهلل م�شيبتــك مــن دون ل لّفــاديح�ش منــي  وفتّــت  �شلوعــي  ن�شــتني 

ون�شــيت اين اللطمــه بعيني وع�رضة البابوهاجــت احزاين يا عزيزي والقلب ذاب
ــه ومالــك ثيــاب ــوٍم بقيــت علــى الوطي ــادي ــا لوغ ــارى ويّ ــالت اأ�ش ــم �ش وحرميك

فاطمينــهوحتــى ر�شيعــك يــا ذبيحــي ذابحينــه وب�شــهمهم  نحــره  منحــور 
قلــي حارقينــه لي�ــص  لعبــادو�شيــوان زينــب  زيــن  ويّــا  بحبــال  ومقيــده 

بتولــه يــا  عنــه  احلــال  ل�شــان  يزولــهقلهــا  النبــي ال حــد  ديــن  كلــه جلــل 
تقطيــع ج�شــمي واخوتــي وْجميــع لــوالدومــن �شــان �شــيعة حيــدر اللــي بايعــوا لــه

حتــى خيمكــم عقــب ذبحــك ت�شــتعل نارقالــت م�شابــك يــا حبيبي ما جــرى و�شار
ــارى فــوق لكــوار ــالت اأ�ش ــالدوايتامكــم �ش ــالد اىل ب ــن ب ــا احلــادي م يحــدي به
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الطيور التي ظللت على الح�سين )ع(
واجلناحــنحلــت طيــور ْمن ال�شــما تظلل على ح�شــن بدمــه  نوا�شيهــا  ت�شبــغ 

بلدمــوموطيــور منهــم فــوق ج�شــمه تنــوح وحتــوم ب�شــتان وخم�شــب  علــى  وطــٍر 
تخافــنوهنــاك طفلــه ْمــن املر�ــص مــا تقــدر تقــوم ال  منــي  وقــال  عليهــا  رفــرف 

املنيــه تخــايف  وال  منــي  حتــزين  الغا�رضيــهال  ْمــن  وجيتــي  الطبيــب  اأنــا 
ال�شــفيه دم  مــن  دمــوم  دواچ  واهلل رفــع عنهــا املر�ــص بدمــوم حل�شــنعنــدي 

ــرار ــادى يك ــي ون ــرب الو�ش ــى ق ــٍر عل ــاروط ــوق لوع ــا ف ــبولك �شحاي ــر �ش ــو تنظ ل
بلنهــار تطلعهــا  ومــا  راحــت علــى كــور اجلمــل ويّــا الن�شــاوينواحلجبتهــا 

تنعــى علــى الكعبــه وبيــت اهلل املعمــوروطيــور راحــت �شــوب مكــه تقطــع بــرور
ــه وكلهــم مطاعــنهاللــي طلــع عنــچ وحــج بيــوم عا�شــور ــا اأخوت ــارت �شحاي �ش

بــداد والدمــع  النبــي  قــرب  علــى  لــوالدوطــٍر  ويــاه  غ�شــل  بــال  يطــه  �شــبطك 
بلوهــاد تخلوهــم  بعادتكــم  كــم مــره ب�شــدرك ت�شــيل احل�شــن وح�شــنومــا 

ينعــي وقــام  البتولــه  قــرب  علــى  ياللــي بقربهــا ت�شيــح ليــل نهــار �شلعــيوعــرج 
لــو تنظريــن ح�شــن چــان اليــوم تدعــنوارتفعــت احليطــان مــن همــت بتدعــي

مي�شــموموعــود علــى قــرب احل�شــن والدمع م�شــجوم تعاينهــا  لــو  ع�شيــدك  حالــة 
و�شــبان حولــه م�رضعــن �ْشــمال وميــنحتــى ر�شيعــه فــوق �شــدره ب�شــهم مفطــوم

ــاح ــرف و�ش ــه رف ــى دار العليل ــال عل ِذبَْحــت هلــچ كلهــا وعــزچ قو�ــص وراحوت
ــنتركــي املعــزه والب�شــي لــه ثــوب لــرتاح ــه لْذبحــة ح�ش ــا م�شون ــامت ي ــي امل ون�شب
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�سبي زينب وخطابها للح�سين )ع(

كيــف احلــرمي ت�شــيل خويــه بغــر وليــانياللــي جبتنــي قــوم ردين لر�ــص لوطــان

وتينــه حــزت  اجلامعــه  ولينــا  �شــادينهواحنــا  وبحبلهــم  ناقــه  فــوق  مــن 
لفينــا مــا  جللــچ  ليــت  غا�رضيــه  ذبحــت �شــيوخي فيــچ مــع جملــة ال�شــبانيــا 

ــن امــي مــع جنــومواهلل ح�شــافه تظــل علــى الغــربا هاجل�شــوم جنــك قمــر خم�شــوف ي
دفــانوا�شغــر جنــم منهــم ر�شيــع ب�شــهم مفطــوم ح�شلــت  مــا  يح�شــن  مل�شــاحمه 

ليــه ب�شــدرك تركــب اخليــلنخيــت يــن امــي بدفنــك قبــل من�شــيل وْجوابهــم 
واملفا�شيــل �شلوعــك  قبــال  واطفالكــم تنظــر ومنهــا الدمــع غــدرانوتتك�ــرض 

تعتبــن يــا زينــب ب�رضعــى فــوق لــرتابولنهــا باحلــادي ي�شيــح ب�شــچ مــن هالعتاب
ــراب ــوق حل ــره ف ــچ مزه ــص قدام ذل و�شــبى ت�شــوفن مــا هــي وليــة اخــوانوالرو�

ال�شــام بلــدة  وتــال  بنوّديــچ  ليتــامللكوفــه  ويّــا  لله�شــامي  ح�شــابچ  ح�شــبي 
ايــام تاخــذ  وامل�شــافه  �شعبــه  عــدوانودروب  بــن  وال�شــماته  زادچ  والنــوح 
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فراق الحوراء لأخيها )ع(
من البحر الركباني

يح�شــن مــا هــي ب�شــهل �شعبــه تــرى فرقتــك
بن�شــيل يــا مهجتــي وفــوق الــرثى جثتــك

غ�شــل بليّــا  وانــت  مهجتــي  يــا  بن�شــيل 
ــل ــا بحب ــه كله ــرى مچتوف ــك ت ــامح خوات �ش

وال تلومنــا يــا الأخــو لــو طــاح منــا طفــل
بعيلتــك وحمــره  وهــزل  �شعبــه  النّــوق 

عمتــي يــا  ذوبنــي  العط�ــص  ت�شيــح  هــذي 
دمعتــي مــن  لرويهــا  ين�ــرضب  الدمــع  لــّو 

روعتــي مــن  وتزيــد  مروعــه  باحلــادي 
ذبحتــك مــن  يح�شــن  �شيعتــي  يــا  اهلل 

ــن ال�شــهر ــت تعبانــه ْم ــري غف واللــي بحج
ع�ــرض احلــادي  ليلــة  جفــن  منــا  نــام  ومــا 

وا�شبــح احلــادي يحــن ريــت ال�شبــح ال ظهــر
ويــا ريــت مــال نظــر وال و�شــفت حالتــك

الوهــد فــوق  ويــاك  وعزوتــك  اأ�شحابــك 
ــد ــم بع ــيوخ فيه ــن و�ش ــباب وغ�ش ــم �ش منه

ومــن فــوق �شدرك طفــل وال�شــدر �شاير مهد
بالدهــر َمن�شــاب احــد يح�شــن مب�شيبتــك

العــدا ويــا  بن�شــيل  غ�شــب  اهلل  بوداعــة 
ــدا ــا ح ــادي بين ــي واحل ــن يخوت ــاقوا الظع �ش

مقيــده مت�شــوفني  الوعــد  ويــن  عبا�ــص 
ــك ــن طيحت ــذور م ــردى ومع ــون ال ــا تقبل م
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خطاب العقيلة للعبا�س

ــاي ــرضبت م ــه وم� ــاي خوي ــب امل ــامي بجن وما تدري يا عبا�ــص مني ا�رضادت اعداين

ــالل ــا ظ ــفرنا ماله ــق �ش ــوادج ح ــوا ه ــالجاب ــب ل هلطف ــوم رّك ــم ق ــر ها�ش ــا قم ي
�شــمال وال  مينــى  بــال  دعذرينــي  مف�شــوخ را�شــي وب�شــهم خم�شــوفه عينايقلهــا 

حمّــد و�شــل خــدرچ وانــا ويّــاچ موجــود�شــفتن �شوالتــي يبنــت ال�شــون واجلــود
�رضتــن يف وليــة اأعــادي وكلــم اردايوب�ــص طحت فوق املاي يختي ب�رضبة عمود

كفيلــك اهلل  كافلــي  يــا  عجــل  معــذور يــا خويــه وعلــى را�شــي جميلــكقالــت 
مثيلــك باح�شــل  عبا�ــص  يــا  ويــن  ــه والقلــب ملهــوف چــّوايمــن  عقبــك ذليل

ظعنــي �شــال  اهلل  ْوداعــة  جبتنــي  ويّــا زجــر كل حــن يــا خويــه �شــمتنيياللــي 
ــايوليمن �رضخت الغوث جا ب�شوطه و�رضبني ــوح ويّ ــا تن ــم واليتام ــذي حرمك وه
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اأم الم�سائب زينب

ــاب ــل ال�ش ــاف مث ــا حــد �ش زينــب بــت علــي الكــرارم
ان�شبــت نايبــه  الــداراأول  حــرق  يــوم  عليهــا 
امل�شــمارت�شــمع �رضخــة امهــا ت�شيــح �شابهــا  يــوٍم 
البــاب ب�شــر  منهــامع�شــوره  �شــقط  واملح�شــن 

لوعــات الدهــر  لوعتهــالوعهــا  �شــاف  حــد  مــا 
امهــا م�شــاب  اخوتهــاراواهــا  وجملــة  وابوهــا 
كلهــا تلملمــت  ملتهــارزايــا  ا�شــلون  عليهــا 
ن�شــف الدهــر  يــوم  لَْونهــامــا  و�شــّكن  دمعهــا 

م�شيــوب �شــافته  را�شــه ب�شــيف ابــن ملجــمحيــدر 
�شــافتها احل�شــن  بط�شــته مــن لهيــب ال�شــموچبــد 
جتهــا كربــال  ملحــرموتــال  ب�شــهر  ي�شــيعه 
يــوم يف  تذبحــت  منهــاع�شــره  �شــلم  واحــد  مــا 

ابــدا وجــرى  �شــار  الق�ــرضهمــا  هالفجعــة  مثــل 
واليهــا ت�شــوف  الغــربهحرمــه  علــى  مــن  جمــدل 
جاثــم اخلنــا  بــن  �شــدرهو�شــمر  علــى  ومرتبــع 
الكــرار املرت�شــى  عنهــاويــن  درى  مــا  حيــدر 

بالنــار اخليــم  حــرق  عيلتهــالــو  تلويــع  لــو 
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ع�ــرض احلــادي  ليلــة  ليلتهــالــو  ا�شــلون  قلــي 
ومــروا بهــا علــى اخوتهــاوِحــدا حــادي الظعــن بيهــم
ح�شــن بنــات  ونهــاووياهــا  جتــر  وحــده  كل 

ْعليــل ويّــا  ايتــام  حرانــهب�ــص  حــرم  وجملــة 
ح�شــن اخوهــا  �شــبانهوتعايــن  ْويــاه  مرمــي 
العــن ينــور  دفانــهوتقلــه  ح�شلــت  مــا 
ح�شــن يخويــه  تدفنهــاتواريكــم  واالأج�شــاد 

زين العابدين )ع( في كربالء

�شــويت وي�ــص  مقيدينــي  عليــل  ــتاأنــا  ــر حزي ــي للنح ــي برقبت ــوق يالل ــا ط ي

جيتــن ويــن  مــن  الدهــر  يقيــود  �رضتــن يف �شــاقي بيــوم تقنطــر ح�شــناهلل 
ــال وبلفــراق ظليــتومــن طــاح فــوق املــاي عمــي بغــر كفــن ــادي ان�ش ــي و�ش عن

يرحمونــه الزم  املاأ�شــور  عــادة  ي�شــتمونهمــن  ونا�ــصٍ  بقيــده  يرفــل  مــا 
ــه ــوا ي�رضبون ــب الرحمــه يقوم ــن يطل هال�شــكل يــا دهري بهال�شــادات �شــويتوم

وجدنــا ر�شــول اهلل حــق االإن�ــص واجلــانواحنــا الــذي يف بيوتنــا نــازل القــراآن
ــتواليــوم ن�شــوتنا بقــت مــن غــر وليــان ــون وني ــن ت ــرضه وم ــوار ماأ� ــوق لك ف

رجاجيــل وبــال  م�شــلبه  حــرمي  ومــا اأحــد غــري وفــوق ناقــه متيــح ومتيــلجمعــة 
ــل ــار وبلي ــر نه ــانه وم�ش ــال عط�ش مريــتواطف بلــد  وكــٍم  قا�شــيته  درب  كــم 
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العقيلية وولدها

العيــدنــادى علــى امــه ونادتــه يالولــد �شــرتيد فرحــة  مالب�ــص  ميــه  اطلعــي  قلهــا 
جلديــد ثــوب  لب�شــت  اليــوم  لــوالد  وكبــاركل  �شغــار  معيديــن  كلهــا  وال�شــام 

لعــالمجابــوا اأ�شــارى فــوق هــزل تلطــم الهــام بن�ــرض  زينوهــا  كلهــا  وال�شــام 
االأيــام اأبــرك  لْ�شاحبــه  يقــول  وهالعيــد اأبــدا مــا جــرى مثلــه وال �شــاروالــكل 

�شــايلح�ــص القلــب منهــا ودمــع العــن �شــايل روح  اأول  عــاد  يروحــي  وقالــت 
ــوازل ــوق اله ــن ف ــبيات م ــي م�ش ــن هالل مــن ويــن ملتهــم يروحــي وويــن لديــارع

وليــان بغــر  يهاللــي  و�شــايلهم  ولوطــانعــود  ديانتكــم  عــن  اخــربوين  بــاهلل 
بهلديــارقالــوا ا�شــياد النا�ــص لكــّن الدهــر خــان و�شــتتنا  العــدوان  مــع  تعــاون 

ــروح ــزن جم ــب باحل ــه والقل ــى ام ــود عل ــوحع ــرثة الن ــه لك ــا حزين ــتعدي ي ــال ا�ش وق
ــوح ــن مذب ــا ح�ش ــن وام ــا ح�ش ــذي يتام وكبــاره �شغــار  واخوتــه  عمــه  بنــي  ويّــا 

خطاب الحوراء ليزيد

اأ�شلــه وعــاره املــا عــرف  الطليــق  ــارىيــن  ــوا اأ�ش ــل چنت ــن قب ــدري م ــك مت چن
االأمــاره ح�شلتــون  مــا  ال�شــقيفه  ال  اأهلنــالــو  ت�شــتم  ال  دكــوان  يــن  ا�شــكت 

مــن فتــح مكــه وبالفــال �رضتــوا �ــرضيدهجــدي اأ�ــرضكم مــن قبــل وانتــوا عبيــده
بيــده االأ�شنــام  ك�ــرضّ  حيــدر  يــوم  اأهلنــامــن  �شــيمة  والعفــو  عفينــا  وعنكــم 
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ــماته ــه �ش ــى املوت ــا عل ــامت م ــان �ش ــهوانچ ــاعة وفات ــق �ش ــدري باخلل ــي ي ــو الل منه
ــه ــبيك بنات ــه و�ش ــن وعزوت ــك ح�ش ليكــم وال متحــي ذكرنــاذبح ن�ــرض  هــو  مــا 

ع�شــرهب�ــص مــا �شــفتني مبجل�شــك عنــدك اأ�شــره وبــال  �شايعــه  يتامــا  ويّــا 
اأمدنــاقلــت انت�رضنــا واحنــا �رضنــا بالك�شــره تــدرك  مــا  هيهــات  ثــم  هيهــات 

اليتامــا قــدام  ح�شــن  را�ــص  الهامــهخليــت  تلطــم  هامتــه  تعايــن  كلمــن 
عالمــه �شــوى  بحلوقنــا  احلبــل  علينــاوحــز  تتفــرج  اجلال�ــص  مــع  وانــت 

فاطمة بنت الح�سين في مجل�س يزيد

ظــالم بــن  بويــه  يح�شــن  خــّدام�شيعتنــا  ن�شــر  وتــال  تخدمنــا  ملــالك 

هامــي العــن  ودمــع  بعمتهــا  ال�شــاميوالذت  طلبــة  د�شــمعي  يعمــه  زينــب 
حمامــي عندنــا  ومــا  اأ�ــرضى  �شــافنا  ومنك�شــن الرو�ــص ومنــا الدمــع �شــجاممــن 

يزيــدكلمــا األــوذ ْحــداچ �شــد ليّــه مــن بعيــد يطيعــه  واظنــه  ي�شــتخدمني  اأظنــه 
مريــد بــكل  حزينــه  يــا  طاعــه  هــذي الك�شــره چــان �ــرضت ابيــت ظــالموانچــان 

كفوهــا هــو  مــا  طلبتــه  يبنتــي  اأّولوهــاقالــت  واللــي  ال�ّشــَور  اهــل  ي�شــتخدم 
حموهــا والكعبــه  االإ�شــالم  روح القد�ــص عندنــا وكلنــا بيــت عــاّلموال�شــيدوا 

هــي �شــفرة ابــن امــي املــا خلــت ل احبــابون�ّشــفت دمعتهــا ونــادت بنــت لطيــاب
جلنــاب بــن  غربــه  يح�شــن  �شــفتنا  العــاملــو  مبجل�ــص  يخويــه  يه�شمنــا  ويزيــد 

ــكاأ�شــّكت حرميــك يــا خلي�شــي لــو بناتــك ــه را�ش ــر بي ــن اأنظ ــت يح�ش ــو بالط�ش ل
نــوٍب علــى �شــفاتك ونــوٍب فــوق ليتــامويزيــد بيــده خم�ــرضه وينكــت ا�رضا�شــك
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راية اأبي الف�سل في مجل�س يزيد

االأبيــه النف�ــص  يبــو  الرايــه  لــك  اميــهت�شــهد  بنــي  مبجل�ــص  ن�ــرضوها  يــوم  مــن 

بال�شــمال اليمنــى  ي�شّفــق  يزيــد  ومــن التخت حــّول و�شاح ب�شــوت يرجالخلــت 
حميّــهمنهــو ن�ــرضها بكربــال وياهــو لهــا �شــال �شاحــب  �شــالها  هاللــي  معلــوم 

ــاح ــالها و�ش ــدر �ش ــن حي ــا ب�شف ــفتها اأن وتزلزلــت �شــاماتها وكلمــن قــَرْب طــاح�ش
ــاح ــوق لرم ــف ف ــا هامل�شاح ــا رفعن ــو م �شــويهول يح�شدنــا  الق�شــب  مثــل  اإنچــان 

ــودقالــوا اأبــو فا�شــل حملهــا راعــي الــزود ــروق ورع ــا ب ــا وجتن ــل بين ــا وحم فله
و�شعــود بنــزول  حّولــت  �شــحابه  بالغا�رضيــهچنــه  نــزل  ميكــن  علــي  وقلنــا 

واحنــا علــى ذيــك ال�ــرضيعه خيــول ورجــالوفلــل الع�شــكر يــوم �شــال ب�شولتــه وجــال
جمــال لنــا  خــال  وال  دربــه  ن�شــد  وخا�ــص ال�ــرضيعه وال �ــرضب قطــرة اميّــهنبغــي 

هلفعــال ويفعــل  واحــد  واكــرب  خيــالاهلل  الــف  �شــبعن  متدرعــن  وانتــون 
اليمنــى ول�شــمال لــو ظلــت  فيّــهقالــوا نعــم  زال  مالــك  التخــت  حتــى  انچــان 

عماهــا وعيونــه  ب�شــهم  رمــوه  و�شــهٍم علــى القربــه ومنهــا اندفــق ماهــالكــن 
ــهونــادى األــف و�شــفه علــى �شــكنه وح�شــاها ــا �ــرضب قطــرة اميّ ــان اخوهــا وم وعط�ش

حانينــه ظهــره  ح�شــن  اأخــوه  بونــهو�شــفنا  يقبلهــم  وظــل  كفوفــه  جمــع 
فاقدنــه حيــدر  اليــوم  ابويــه  الغا�رضيــهچنــي  بر�ــص  االأهــل  فقــدت  وتــوي 
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ف�سل زيارة الح�سين )ع(

العــنلــو فاتــك احلــج ياملحــب عــّرج على ح�شــن تع�شــي  مــن ذهبهــا  قبــه  بت�شــوف 

مثلهــا مــا  وتربــه  اجلنــه  مــن  جللهــارو�شــه  خمت�شــه  امــالك  ونهــار  ليــل 
وادخل على هون و�شــكينه و�شيح يح�شــنفــازت بقــرب ح�شــن وفــاز اللــي احتظــى بهــا

وريــده وانحــز  بقــى  نا�ــرض  بــال  بعيــدهياللــي  مكانــات  مــن  نــزورك  جينــا 
ال�شــعيده ولــرواح  اأوالدك  وب�ــص ننظــر ال�شــباك جتــري دمعــة العــنونــزور 

نثــار الدمــع  ولكــرب علــي نــزوره وجملــة ذيــك لن�شــارنوقــف علــى قــربك ن�شــب 
ــنواجلا�شــم اللي انك�ــرض عر�شــه ب�شحوة نهار ــا يح�ش ــايلك جاوبن ــوؤال ن�ش ــا �ش وعندن

بقــربه نــدري  مــا  املذبــوح  طفلــك  جــاوب ل�شــان احلــال يــا �شــيعة الزهــراعــن 
وعبا�ــص اخويــه علــى ال�ــرضيعه بغــر كفــنطفلــي ب�شــدري وال�شــهم نابــت بنحــره

نــامي�شــاقي عطا�شــى كربــال وبــدر الهوا�شــم املــاي  مي  املــاي  ْعلــى  متح�ــرض 
العــنروحــوا �رضيحــه واندبــوه بدمــع �شــاجم تن�شــف دمعــة  قبــل  وردوا ملخيــم 

بلــربورليمــن و�شلتــوا اخليــم ذكــروا ذيــك خلــدور عيــال  وفــرت  احرقوهــا  يــوم 
طلعــوا وال يــدرون �شوب الــدرب من وينوذكــروا خواتــي يــوم طلعــت مالهــا �شــعور

بالتــل مريتــون  چــان  احلــورا  خــت يح�شــن وحتى �شوتها ان�شــلوذكــروا  يــوم �رضْ
ظــل لنــا  برقــع  وال  حرقوهــا  وا�شــمعت �رضختهــا وانــا معفــر اخلديــنخليــام 
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زيارة الأربعين

الغا�رضيــه و�شلــت  ياللــي  ان�شــدك  الزچيــهاأرد  ابــن  بقــرب  اللــي  العالمــه  وي�ــص 

ت�شــطع املظلــوم  قبــة  العالمــه  اأنــوار تت�شع�شــع وچنهــا ال�شم�ــص تطلــعقلــه 
وتدمــع اأعاينهــا  مــن  ي�شــيعي  عليّــهلكــن  يبــدي  واحلــزن  عيــوين  منــي 

ي�ــصواّمــا العلــم حلمــر عالمــة ذبحــة ح�شــن اآل  ي�شــيعة  عالمتنــا  هــذي 
عليّــهب�ــص اللــي راحــت حــق اخوهــا يوم ع�ــرضين رد  ي�شــيعي  عالمتهــا  �شــنهي 

قــربه وت�شــوف  ينبنــي  مــا  القــرب  الزهــرابعــده  �شــمامة  االأنــوار  لهــا  والحــت 
البقيــهونــادت علــى ال�شــّجاد يــا باقــي العــرته باقــي  يــا  نــور  عالمــة  هــذي 

برهــا و�شــط  يبنــي  نــور  عالمــة  وعيــون مــا ظلــت لََعْمتــك مــن �شــهرهاهــذي 
نظرهــا رّوح  وال�شــهر  البواچــي  امل�شيــهكــرث  بانــوار  العــن  ينــور  دلنــي 

حلبــاب بقــرب  بــاهلل  العــن  ينــور  �شــچابدلنــي  باخلــد  والدمــع  يعمــه  نــادى 
البــاب داحــي  م�شونــة  يــا  ت�شــعبيني  الغا�رضيــهال  وهــذي  اهلــچ  قبــور  هــذي 

البتولــه بنــت  بعيونهــا  القــرب  حولــهوالح  حتــوم  وكلهــا  وياهــا  وايتــام 
همولــه ودمعتهــا  قــربه  علــى  �شــبيهطاحــت  ذل  مــن  جيــت  يعــزي  دقعــد 

�شــفرنا حالــة  بخــربك  يعــزي  ظعنّــادقعــد  بــه  و�شــالوا  احلــادي  حــدا  يــوٍم 
دخلنــا الكوفــه  بلــدة  م�شيبــه  الها�شــميهاأول  واحلــرمي  وعليلــك  اآين 

ليتــام ويــا  يخويــه  د�شــيناها  بلــد  ــامكــم  ــرة ال�ش ــل دي ــوم ندخ ــه ي ــم فجيع واعظ
ــالم ــرض اع ــص تن� ــرضب ونا� ــل ت� ــص بطب الدعيــهنا� ابــن  عيــد  اليــوم  تقــول  ونا�ــصٍ 
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حبــالواّمــن املجل�ــص يــوم ندخــل مالنــا حــال بربقــة  واليتامــا  وعليلــك  اآين 
الزچيــهوالرج�ــص جال�ــص فــوق تختــه وميــه انــذال يــن  بالط�شــت  قبــال  ورا�شــك 

ودهانــا وذلنــا  مبجل�شــه  �شــعبنا  واعظــم مذلــه ن�شــوف يــن امــي واهانــهواللــي 
بخيزرانــه خلي�شــي  يــا  عينــي  الربيــهقــّدام  خــر  يــن  را�شــك  علــى  ي�ــرضب 

ال�سجاد )ع( والأن�ساري )ره(

لنجــاب بيــت  بقيــة  يــا  ينــادي  وينــه اأبــوك وعزوتــه وْجميــع ل�شحــابجابــر 

عــن ذبحــة رجــال وحــرق اخليــم بالنــارقلــه يجابــر مــا دريــت بكربــال ا�شــ�شار
وكبــار �شغــار  �شــلبوها  كلهــا  هذي ان�شــلب خلخال منها وهذي حجابواحلــرم 

ــد ــال ال�شنادي ــف افع ــي اأو�ش ــان تبغ طبــوا علــى الع�شــكر وبيــه تزلــزل البيــدوانچ
بوجودهــم منــا يجابــر مــا حــد ان�شــاب�شــار احلــرب عدهــم يجابــر �شحــوة العيــد

لرمــال فــوق  �رضعوهــم  يو�شــفه  هــذا علــى اليمنــى وهــذا فــوق ل�شــماللكــن 
ــال نا�ــرض وال رجــال ــر ب ــن ظــل حاي لــرتابوح�ش فــوق  رميــه  جنايزهــم  ينظــر 

لهفــان امل�شــناة  علــى  فا�شــل  ابــو  مثــل القمــر خم�شــوف ومقطــع الذرعــانينظــر 
بلحــرابواجلا�شــم العري�ــص طــاح بثــوب لكفــان مقطعينــه  االأكــرب  علــي  واّمــن 

لوهــاد فــوق  جدلوهــم  يجابــر  ومــا ظــل غــري حــق ابــو �شــكنه ْمــن لــوالدكلهــم 
هلوغــاد نحــره  طوقــوا  ر�شيعــه  جابــه ل�شــكنه و�شــافته ومنهــا القلــب ذابحتــى 

خيــال بغــر  جانــا  املهــر  ولــن  ي�شــحب عنانــه وال�ــرضج عــن �شهوتــه مــال�شــاعه 
ــابولنــي اأعايــن را�ــص ابويــه فــوق ع�شــال ــزل وال ه ــزه وال تزل ــمر ح ــده ال�ش بي
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الرباب عند قبر المولى )ع( والرجوع للمدينة

خلوين اأنا ْويا ح�شن خلوين
على قربه يزينب عاد خلوين

بقــربه طولهــا  يجــريمــدت  والدمــع  يــول 
نحــرييبــو ال�شــجاد نحــرك ريــت منقطــع  قبلــه 
انچــان  االأعوجيــه  ب�شــدريوخيــل  قبلــك  دا�شــت 
ال�شــجاد علــي  يــا  خلــوينيبنــي  ح�شــن  ويــا 

لواأن�شــى ان�شــاه  ب�شــدرها�شــلون  تعفــر  ر�شيــع 
ال�شــبان جملــة  الغــربهوان�شــى  علــى  طاحــت  مــن 
منازلهــم ادخــل  قفــرها�شــلون  دورهــم  واعايــن 
ين�شــدوين�شــجاوب حــق اهــل طيبــه مــن  عنهــم 

ال�شــجاد علــي  لْهــا  نقــدرقــال  وال  ترهــم  مــا 
ونخليــچ ن�شــيل  بهالــربا�شــلون  �شايعــه  وحــدچ 
اإحنــا مــا  مثــل  املقــدر�شــربي  وهــذا  �شربنــا 
يبنــي طاعتــك  عيــوينقالــت  �شــوى  يــا  فري�شــه 

وانعــيلــو مــا هــي فري�شــه انچــان بهالفــال  اأبقــى 
ــن ــوك ح�ش ــراب اب دمعــيواروي ت مــن  نهــار  ليــل 
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لع�شــاب بالقــرب  لْزرعــيوتنبــت  وانظــر  يبنــي 
راح زرعتــه  اللــي  ظنــوينزرع  وخابــت  منــي 

تريــد بالظعينــه  وياهــموُرْكبَــت  تــروح  طيبــه 
احلــادي طــوح  منواهــموبالبــل  �شــار  وطيبــه 
الغلمــان مــع  يْتلقاهــموحممــد  ق�شــده  طلــع 
يغلمــاين ي�ــرضخ  هنــوينطلــع  اليــوم  بخوتــي 

�شــاح ظعنهــم  و�شــل  ها�شــممــن  بنــي  يــا  اأهــال 
ردوا عزوتــه  �شــامليح�شــب  رد  ح�شــن  واخــوه 
�شــاجمولنّــه ي�شــوف ب�ــص ن�شــوان الدمــع  وبخدهــا 

تنــادي  وزينــب  عــزوينتنعــي  اليــوم  بُخوتــي 

منحولــه ايتــام  من�شــورهجمــع  اعــالم  و�شــود 
ظهــره ومنحنــي  مفطــورهوعليــل  بحــزن  وچبــده 
فوقــه وقــع  منثــورهوحممــد  العــن  ودمــوع 
يبنــي علــي  يــا  خــربوينيقلــه  ال�شــبان  عــن 

جتنــا كربــال  واليقلــه  لنــا  خلــت  وال 
ال�شــبان عــن  احــوالت�شــاألني  عــن  ت�شــاأل  لــو 
عنهــم خــرب  جاكــم  بالغــالمــا  �ْشــمعتُون  وال 
را�شــه اخلنــا  �شــمر  عيــوينقطــع  و�شــافته  و�شــاله 
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العبا�ــص عــن  واالأكــربت�شــاألني  وال�شــبان 
العري�ــص عــن  ت�شــاأل  وتعفــرلــو  طــاح  يــوٍم 
يبنــي علــي  يــا  اأقــدريقلــه  مــا  بهالتعــداد 
م�شايبهــم تو�شــف  تخــربوينال  ال  وعنهــم 

وزادت زينــب  اجيابــهوعايــن  ومــزق  همومــه 
ب�شــدره يلطــم  احبابــهبيــده  علــى  وينّعــي 
عبا�ــص يــا  يح�شــن  يابــهاآ  علــي  يــا  جا�شــم 
ال�شــبان جملــة  يــا  خلــويناآ  وانــا  راحــوا 

لق�ــرض هاخلــرب  اعظامــييزينــب  نحــل  تراهــو 
اخلمــار جمل�ــص  يف  حمامــي�شــدق  بــال  د�شــيتوا 
ميحمــد نعــم  قدامــيقالــت  ح�شــن  ورا�ــص 
كلهــا بعيلتــه  مبتــويندخلــت  احلبــل  وحــز 
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اأم البنين

جريــه والدمعــه  ت�شيــح  البنــن  الزچيــهاأم  يــن  ابــد  نن�شــاك  مــا  يح�شــن 

العــوامل نــور  يــا  نن�شــاك  مــا  �شــاملهيهــات  االأهــل  ويّــا  تعــود  لينــا  ظنيــت 
للغا�رضيــهوتــال اخلــرب و�شــل وخــاّل الكــون غــامي رحــت  مــن  علينــا  غيــم 

فدايــاك كلهــا  لربعــه  اُُخوتَــك  ويــاكيح�شــن  تنذبــح  علــي  يابــو  اإلــك  فــدوه 
رداك ت�شــّلب  يــوم  ي�شــوون  فــال  ــفيهكلهــم  ــا �ش ــدرك ي ــوق �ش وذبحــة ر�شيعــك ف

ــور ــب مفط ــى القل ــبان خل ــع ال�ش ــدك م ــورفق ــوم عا�ش ــن ي ــرب ع ــا اخل ــا جان ــت م ياري
لبــدور بــدر  خيــك  عبا�ــص  خــرب  يقولــون فــوق املــاي غــاب القمــر �شيــهوال 

الــروح ينــزع  خربهــم  واخوانــه  فتــت ح�شــاي فراقهــم والقلــب جمــروحعبا�ــص 
النــوح بكــرثة  ليــه  ال�شــبان  ترجــع  املنيــهمــا  ووافتنــي  عمــري  انفنــى  ليــت 

بالعــن عدنــان  قمــر  يــا  خيالــك  يقولــون خ�شــفوا غرتــك بالعمــد ن�شــنواهلل 
اميــهوال�شــهم �شــاب العــن وانقطعــت الكفــن قطــرة  وَم�ــرضبت  يبنــي  عط�شــان 

جلنــابعبا�ــص اعتبــك يالولــد وا�شــمع هلعتــاب بــن  مــا  تن�شــبي  زينــب  خليــت 
الوطيــهوخابــت ظنــوين وخــاب ظنهــا بنــت لطياب فــوق  مذبحــه  اهلهــا  �شــافت 

ــال ــل لرج ــه فح ــال عن ــان احل ــاوب ل�ش ــالج ــوق جلم ــن ف ــبت م ــدي من�ش ــو كان بي ل
بالغا�رضيــهلكــن ا�شــبيدي انقطعــت اليمنــى ول�شــمال ت�شــلبت  عليــه  وغ�شــٍب 
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بكاء ال�سجاد )ع(

جريــه ودمعاتــه  حمــزه  يبــو  مــن هالعتــب ب�ــص عــاد ال تعتــب عليــهقلــه 

يــذوبچنــك يبــو حمزه متــدري ا�شــ�شاب يعقوب قلبــه  وخــال  واحــد  ولــد  فاقــد 
بْلعوجيــهوانــا نظــرت ح�شــن فــوق القــاع مكبــوب كا�ــرضينه  �شــدره  و�شنــدوق 

ال�شحايــا مثــل  قمــر  ثمنتع�ــرض  الغــربه عرايــاوميــه  يبــو حمــزه علــى  طاحــوا 
بقيــهواّمــن علــى �شــاطي النهــر �شــايل الرايــه ج�شــمه  يف  العــدوان  بّقــت  مــا 

ــوف ــزه وال ت�ش ــو حم ــك يب ــال عن ــد الب ــاب اللــي دهــاين بر�ــص لطفــوفبعي ذاك امل�ش
بلكفــوف وتت�شــرت  عماتــي  وحتــى الر�شيــع انذبــح بر�ــص الغا�رضيــهتن�شــلب 

منهــاهــذي امل�شيبــه ا�شــلون او�شــف لــك حمنهــا الن�شــوان  فــرة  لــو  اخليــم  حــرق 
ــا ــن عنه ــال الظع ــت و�ش ــة الطاح ــو طفل اأميــهل جمل�ــص  لــو  ال�شــامات  دخلــة  لــو 

مك�شــورويزيــد مــن فــوق التخــت �شــامت وم�ــرضور باحلــزن  وانــا  چتفنــا  بحبــال 
الدعيــهورا�ــص ال�شــهيد ح�شــن منــه ي�شــطع النــور ابــن  بخيزرانــه  ا�شــنانه  ك�ــرض 
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تغ�سيل الإمام ال�سجاد )ع(
الباقــر يجهــز  مل�شابــكقــام  و�شــاح  ابــوه 
واالأمــالك العــن  م�شابــكحــور  علــى  حمزونــه 

مــّده املغت�شــل  بخــدودهفــوق  العــن  ودمــع 
ــاف ــوٍم �ش ــاح ي ــن و�ش بزنــودهح القيــد  حــز 
�شــّجاد يــا  لقيــود  موجــودهاأثــر  اليــوم  حتــى 
الناقــه علــى  انــت  عماتــكيــوم  ويــاك  ي�ــرض 

ــر ل�شــواط مبتونــهوب�ــص عايــن اأث �شــاف  مچــاوي 
مهتونــهمي ج�شــمه جذب ح�رضات والدمعــات 
ْويــاه يغ�ّشــلونه  ي�شــاألونهواللــي  لــه  قامــوا 
باقــر يــا  �شــار  ــرضاتك�شــنهو  ــد ح� ــوف تزي ن�ش

ال�شــجاد تقّلــب  احل�ــرضهقمــت  جتــذب  وميــه 
الكــرار حيــدر  الزهــراچنــك  غ�ّشــل  يــوم 
امل�شــمار عايــن  منك�ــرضهيــوٍم  وال�شلعــن 
چنــك م�شابهــا  دمعاتــكذكــرت  بعــد  و�شــالت 

عــذروين نعــم  ي�شــيعه لــو ذكــرت امــيقلهــم 
دمــيولــو �شبــت عيــوين دمــوع مــن  ميحبــن 
مبتــون ال�ــرضب  همــياآثــار  زيــدن  ابويــه 
الــدار وحيــد  يــا  داركاهلل  اأوح�شــْت  عليــه 
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�شــيّالهوعقــب الغ�شــل والتكفن فــوق  �شــاله 
بالغــربا ح�شــن  �شــالهب�ــص  اأحــد  مــا  يويلــي 
ــيل ــن والتغ�ش ــدال الكف خيالــهب تدو�ــص  ب�شــدره 
م�شابــكاأبــداً مــا جــرى يح�شــن تاريخهــا  يف 

عند قبر ال�سجاد )ع(

امل�شــيه قبــل  بحفرتــه  ابــوه  جريــهجهــز  ودموعــه  باملــاي  القــرب  ور�ــص 

ي�شــجاد جللــك  تنذكــر  امل�شايــب  لقيــاداأي  حــز  لــو  وعزوتــه  ابــوك  م�ــرضع 
ــاد ــن زي ــص اب ــال يف جمل� ــك بحب ــو دخلت الها�شــميهل واحلــرمي  خواتــك  ويّــا 

ليتــاممــدري يبويــه نذكــر الكوفــه مــع ال�شــام نــوح  لــو  وال�ــرضى  الفيــايف  قطــع 
ظــالم بــن  اأميــه  جمل�ــص  دخلتــك  ب�شــمهريهلــو  ابــوك  ورا�ــص  �شــماته  حفــة 

ــوموعقــب امل�شايــب قطعــوا چبــدك بل�شــموم ــز لعل ــا كن ــى ي ــا العف ــى الدني ــدك عل بع
ــوم ــام مهم ــه وق ــر دموع ــو جعف ــف اب اخلليــهون�ش لبيــوت  الغلمــان  مــع  وعــود 

بالبــاب ال�شــجاد  ناقــة  يعايــن  مقطــوع منهــا ْزمامهــا والدمــع �شــچابولنّــه 
بلــرتاب وتتعفــر  قــربه  علــى  املنيــهطاحــت  ووافتهــا  حنــت  القــرب  فــوق 

�شــعاعه تغيــب  مــن  قــربه  علــى  اطباعــهماتــت  وتعــرف  بحالهــا  رحيــم  لنّــه 
يــوم لوعهــا ب�ــرضب ال�شــوط �شــاعه ال�شــجيهمــا  حلــو  ب�شــرته  عطــوف  دابــه 
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اخلواتــنمــا تر�شــى ت�ــرضب ناقتــك يــن امليامــن ويّــا  لْعمتــك  ر�شيــت  چيفــه 
ومْيــن �ْشــمال  عليهــا  يتلــوى  الغا�رضيــهوال�شــوط  اجتنــي  ْمنــن  تنــادي  وزينــب 

ــال ــان يف احل ــى الغلم ــد عل ــو حمم ــر اب قومــوا ادفنــوا الناقــه وال تظــل فــوق لرمــالواآم
لقبــال زيــن  اأبويــه  مــن  الو�شيــه  الوطيــهلْنهــا  فــوق  تظــل  وال  الناقــه  ندفــن 

دفــان�شــيمة اأهــل هالبيــت مــا تر�شــى يغلمــان بغــر  يظــل  مــا  جملهــم  حتــى 
عط�شــان املذبــوح  خلــت  اأميــه  الوطيــههــذي  فــوق  قمــر  ثمنتع�ــرض  ويّــا 

الإمام الباقر )ع(
ــل ــي ه ــر يدمع ــى الباق وتفطــرعل ذوب  يقلبــي 
وج�شــمه م�شــتوي اأخ�ــرضيــوم ال�شــم فطــر چبــده

ويتقلــب فرا�شــه  ــمعلــى  ــب ال�ش ــن لهي ــي م يويل
مهجــه اإلــه  ظلــت  ومثــل احل�شــن يــوم ان�شــممــا 
ــه ــل عم ــده مث ــت عن ــدمط�ش ــا ال ــح وي ــده تطي وچب
ال�ّشــم واال  الذبــح  ملطهــراأمــا  هالبيــت  يهــل 

اوالدهعلــى فرا�شــه يويلــي يلوج ينظــر  وتــاره 
يودعونــه جنبــه  وعــادةوهــم  �شــنّه  هــذي 
م�شــموم التقــي  و�شــادهوتوفــى  حتتــه  لكــن 
الــربمــا هــو مثــل جــده ح�شــن تــراب  متو�شــد 
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عينــه بعــد  مــن  اردانــهوجعفــر  و�شــمر  خليفــه 
الباقــر يغ�ّشــل  اكفانــهوقــام  و�شــطة  ولفــه 
دفّانــهب�ــص اللــي علــى ال�شــاطي ح�شلــوا  مــا 
بالغــربا ايــام  ورو�ــص ْعلى ال�شمر تزهرثلــت 

تنخــي واقفــه  ّدفــانوزينــب  اأحــد  فيكــم  مــا 
واالأكفــانيح�رض ل ال�شــدر هال�شــاع والكافــور 
ــربا ــى الغ ــل عل ــز تظ يبعــد اهلــي وانــت عريــانعزي
اهلــي يبعــد  مقــدر�شــاحمني  ياالأخــو  بدفنــك 

يح�شــن ندفنــك  بينــاچيفــه  حــدا  واحلــادي 
امــي يــن  اردان  لينــاحتــى  بعــد  ظلــت  مــا 
امــي عزيــز  يــا  ْعلينــالكــن  كتبــه  هــذي 
ــي بالغ�شــب عنكــم مي�شــكربنم�ش ْويــاك  واأهلل 

بين ال�سادق )ع( وال�سجاد )ع(

الزينــه ن�ــرضت  بالفــرح  املدينــه  ــهاأهــل  ــل لر�ــص املدين ــادق و�ش مــن جعفــر ال�ش
وجبينــه وجناتــه  بــن  يقبلــه  ال�شــالمههــذا  ْعلــى  هلل  احلمــد  يقــول  وهــذا 

تهــاين و�شــارت  من�ــرضه  بي�ــص  املعــاينواعــالم  حلــو  للوطــن  و�شــل  حــن  مــن 
وداين قا�شــي  بقــى  مــا  املدينــه  اجلهامــهواهــل  حلــو  حــق  م�ــرضور  و�شــل  اإال 
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لعــالم ب�شــود  ال�شــجاد رد  الهــاموجــده علــي  علــى  وتلطــم  فاقــده  حــرمٍي  ويّــا 
اعمامــهمنحول ج�شمه ْمن ال�شبي ومن �شفرة ال�شام وجملــة  وعزوتــه  ابــوه  فاقــد 

يعمــه زينــب  عمتــه  و�شــايل  اليمــهو�شــل  اأبــو  عــن  �شــايلوا  ليمــن  �شــنقول 
دمــه م�شــفوك  بكربــال  ابويــه  وذبَْحــت رجالــه وان�شــبت جملــة ايتامــهاإنقــول 

هامل�شايــب تعــدد  ال  يروحــي  مت�شــوف را�شــي ْمــن احلزن والكدر �شــايبقالــت 
لْهالنوايــب ناعــي  �شــوف  يعقلــي  اليتامــالكــن  و�شــبي  بكربــال  ا�شــ�شار  يذكــر 

ذروفــه بخــده  دمعتــه  حــذمل  ابــن  ــهجــاه  ــص العطوف ــو النف� ــرض يب ــرب لق� ــص هاخل و�
الكوفــه لــو خانــت  ابــوك ح�شــن  ال�شــالمه�شــامل  ويــن  بعــد  حــذمل  يــن  قلــه 

همولــه خــده  علــى  ودمعاتــه  قولــهوقلــه  وال�شــاع  بهاخلــرب  املدينــه  د�ــص 
البتولــه ويّــا  امل�شطفــى  النبــي  ايامــهوعــز  وتق�شــت  راح  عزيــزچ  وقلهــا 

ــره ــت الظه ــد وق ــن بع ــذمل م ــن ح ــادى ب بالك�شــرهن �شــمعتوا  مــا  يــرثب  اأهــل  يــا 
ــهخانــت الكوفــه وانذبــح �شــيخ الع�شــره ــوا خيام ــي وحرق ــو عل ــه ب ــلبوا حرمي و�ش

عا�شــور�شــمعوا كالمــي واتركــوا عنكــم هلخــدور يــوم  ذبحوهــم  النبــوه  بيــت 
ود�شــت املجل�ــص واحلبــل �شــوى عالمــهوزينــب �شــبوها وركبوهــا مــن علــى الكــور
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تجهيز الإمام ال�سادق )ع(

املنيــه وذاق  عينــه  ال�شــادق  ــويهغم�ــص  ــه �ش ــت روحــه و�شجــت عيال فارق

ــج ــاب احلواي ــل ب ــه بالعج ــّمر اردان ــجو�ش ــكام املناه ــن واح ــص الدي ــز رئي� جه
عليّــهيبكــي وينــادي فرحــت ْعلينــا اخلــوارج واهلل  عي�شــتي  نّغ�ــص  وفرقــاك 

ليتــام ذيــك  بتابوتــه وحفــت  ــا تلطــم الهــاموحطــه  ــوح وهــاي منه هــذي تن
اجلعفريــهواهــل املدينــه ْطَلَعــت كلها ب�شــود لعالم يعــز  برقنــا  نك�شــت 

�شــالوا ال�شــيعه جنازتــه ب�شجــه وتهاليــلراعــي املدار�ــص والعلــم وم�شلــي الليــل
�شــيّلوا را�شــه فــوق را�ــص ال�شــمهريهب�ــص الــذي يف كربــال مــا ح�شــل تغ�شــيل

ب�ــص اللي ماتوا بالعط�ــص وقــت الظهرهجعفــر توفــى و�شــيعته �شــالت �ــرضيره
ــره ــه ع�ش ــت لي ــا بق ــادي م ــب تن ــيهوزين ــي بهامل�ش ــا خلي�ش ــيله ي ــمك ت�ش ج�ش
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فاجعة الإمام الكاظم )ع(

هاملطــروح  �ْشــويد  واحبــابيــن  اأهــل  عنــده  مــا 
مطــروح  بهاجل�ــرض  ج�شمه ْمن ال�شم�ص ما ذابب�ــص 

ها�شــم  بنــي  ــمع�شــرتهم  ــو جده ــص ه ــْيد النا� و�َش
الكــرار  حيــدر  امهــموابوهــم  البتولــه  والزهــرا 
الدهــر طبيــب  يــا  وفّرقهــملكــن  �شــتتهم 
ال�شلعــن ك�ــرضة  بالبــاب�شــببها  فاطمــه  المهــم   

انع�ــرضت  ابابهــا  ع�ــرضهيــوم  هالدهــر  ع�رضهــم 
الويــل  نــال  مع�شــوم  ع�ــرضهكل  َمِلــك  مــن  منهــم 
ال�شــندي  فعلــة  بق�ــرضهعايــن  اخلنــى  وهــارون 
والتعذيــب ال�شــجن  هــابعقــب  وال  جّرعــه  بال�شــم 

يتح�ــرض�شــم ايــده الطبيــب و�شــاف وقــام  كّفــه 
يبكــي ظــل  �شــويد  يتزفــروابــن  ْويــاه  وطبيبــه 
م�شــموم هاجل�شــد  تغــريقلــه  لونــه  عايــن 
ج�شــمه يف  ل�شــموم  ذاب�ــرضت  منــه  القلــب  وحتــى 

احلــوت عطــوه  لــو  قتّلهــا�شــمه  البحــر  و�شــط 
ايتــام چــان  �شــويد  كافلهــايــن  �شــر  عنــده 
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�شــويد يــن  ن�شــيل  ونغ�شــلهاوخلنــا  هاجلثــه 
ونقــول جثتــه  اطيــابون�شــيع  ابــن  جثــة  هــذي 

للت�شــييع االإذن  توديعــهو�شــار  راد  وكلمــن 
جلنــازه خلــف  ت�شــييعهطلعــت  تريــد  كلهــا 
م�شطكــه ورجــال  ال�شــيعهحــرم  جملــة  كلهــا 
راحــوا مــا  ح�شــن  بلــرتابب�ــص  ج�شــمه  و�شــافوا 

القــاع فــوق  تغ�شــيل  �شــبانهبــال  ْويــاه  مرمــي 
تنخيــه زينــب  حرانــهو�شــافوا  حــرمي  ويّــا 
العــن ينــور  دفانــه�شــاحمني  ح�شلــت  مــا 
من�شــي العــدا  ْويــا  حلبــابه�شيمــه  بهالوهــد  ونخلــي 

اأي�سا في فاجعته )ع(

ــه انفطــر غــرت ل�شــموم ج�شــمه والچبــد من
ْعلــى حماميــل اربعــه ومــدوه مــن فوق اجل�ــرض

ويــن فر�شــان الهوا�شــم عــن �شمدها مــا درت
تورمــت بالقيــود  زنــوده  جعفــر  بــن  هــذا 

حــزت ال�شــاقن منــه والدمــا منهــا جــرت
ــرب ــه ق ــوي ل ــن ي�ش ــي م ــام مرم ــت اي وهــي ثل
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ولل�شــماته حــول ج�شــمه جتمعــت ذيــچ لنذال
هــذا برجولــه يرف�شــه وذاك دا�شــه بالنعــال

وال�شــبب كلــه يحيــدر يــوم حطــوا لــك حبــال
ــرض ــر وم� ــي فه ــه بن ــّزع ل ــدر وف ــا حي ــوم ي ق

اآه يحبــال الو�شــي ا�ش�شــويت بعــده بعرتتــه
بجثتــه واحلديــد  ب�شــجنه  ميّتهــم  حتــى 

ــه ــات بغربت ــال م ــبه وت ــّزر احل�ش ــجن ق بال�ش
ــه يــوم بالبــاب انك�ــرض واالأ�شــل �شلــع البتول

�شويف من ك�رضة �شلوعچ يوم �رضتي ورا الباب
مــا بقــى واحــد مــن اوالدچ يزهــرا مــا ان�شاب

ــال فــوق لــرتاب ــه عليــچ بكرب واعظــم م�شيب
يــوم طــاح ح�شــن وان�شــاره علــى ذاك النهــر

ويــوم قــربچ �شــار خمفــي اإختفت ذيــك لنجوم
نا�ــص مــن حتــت املبــاين ونا�ــص ماتــوا بل�شــموم

ريــت يــا زهــرا ملو�شــى حت�ــرضي ميّــه اليــوم
تنظــري ج�شــمه م�ّشــجى مــن على ذاك اجل�ــرض
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على ج�سر بغداد
واالإمــاره ها�شــم  يــوالد 
ــاره ــوروا بغـــــــــــ ثـــــــــــ

مو�شــى بــن جعفــر باجل�ــرض يبغــي مــوارى
ثوروا بغاره

عقــب ال�شــجن واملــوت بال�شــم يــا بهاليل
ــالوه باالأ�شــواق فرجــه ْعلــى حماميــل �ش
تغ�شــيل بغــر  يرتكونــه  مل�شــيّب  فــوق 
وما حد من ال�شيعه يجي حق ج�شمه ي�شيل
مــوارى بــال  بعــده  ايــام  ثلــت  ومــدة 

ثوروا بغاره

ممــدود اجل�ــرض  فــوق  ايــام  ثلــت  مــدة 
ــود ــاقن لقي ــفه وبال�ش ــا و�ش ــص ي بال�شم�
وال�شــيعه ممنوعــه جتــي لــه وميــه جنــود
تعــود وال  ميــه  جتــي  مــا  ال�شــيعه  متنــع 
نــاره بالقلــب  تلت�شــي  منهــم  والــكل 

ثوروا بغاره

ويا ويح قلبي ا�شلون ج�شمه �شاير اخ�رض
مــن كــرثة ال�شــم وال�شــجن لونــه تغــر
تفطــر وقلبــه  عاينــه  امل�شــيحي  حتــى 
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ــعر ــار ت�ش ــه بن ــويد وقلب ــن �ْش ــه اب ــن قل م
ــاره ــف اخب ــه واك�ش ــب وعاين ــت طبي اإن

ثوروا بغاره

منــه الكفــن  وعايــن  الطبيــب  �شــافه 
ــه ــه ون ــر ْعلي ــموم وج ــد م�ش ــه اجل�ش وقل
يــن ال�شــويد اليــوم ويــن االأهــل عنــه
منــه هالقيديــن  ت�شــيل  ع�شــرة  مالــه 
قلــه غريــب وعنهــم انقطعــت اخبــاره

ثوروا بغاره

يقلــه غريــب وعزوتــه كلهــم غرايــب
ــب ــن االأطاي ــص واب ــوه والقد� ــت النب بي
لكــن عليهــم هالدهــر �شــب امل�شايــب
ــعايب ــدوان وخالهــم �ش ــع الع ــاون م تع
ديــاره عــن  م�ــرضدينه  اال  واحــد  مــا 

ثوروا بغاره

ذبــح و�شــجن و�شــموم �شبوهــا بلطيــاب
لــو ردت تعــرف اأ�شــل هالنكبه ول�شــباب
مــن ك�ــرضوا �شلــوع البتوله ب�شايــر الباب
ان�شبــت م�شايبهــم عليها ورا�شــها �شــاب
واالأ�شــاره الغا�رضيــه  عليهــا  واعظــم 

ثوروا بغاره
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يعاينونــه واقفــن  هــم  مــا  بــن  ومــا 
ت�شــيعونه انچــان  جاهــم  االإذن  لــن 
قومــوا ي�شــيعه انچــان ردتــوا تودعونــه
طلعــوا وكلمــن فا�ــص خــده بدمــع عينــه
ملــوارى و�شــار  هامتــه  يلطــم  والــكل 

ثوروا بغاره

وطلعت ال�شــيعه قا�شدينه وخلت لبيوت
كلمــن يــدق بهامتــه والقلــب مفتــوت
و�شــالوا قيــوده وانحمل من فــوق تابوت
لرجــال ويـّـا احلــرم كلمن ي�ــرضخ ب�شوت
وينــك يبــو احل�شــنن مــا تاخــذ بثــاره

ثوروا بغاره

وت�شــيع الكاظــم قبــل مــا يظلــم الليــل
من جت ال�شــيعه ت�شيل نع�ص ابن البهاليل
يح�شــن وينه �شــيعتك ما جت لك ت�شــيل
مــا كــو اال زينــب حايــره تــدور رجاجيــل
ان�شــاره ويّــا  وعزوتــه  ح�شــن  تدفــن 

ثوروا بغاره

مرمــي بــال تغ�شــيل ال تكفــن يح�شــن
ــن ــر كف ــن غ ــرضعه م ــوق امل� ــص ف وعبا�
وانــا غريبــه و�شايعه ومــدري التجي وين
دفــان يــن امــي اأجيبــه والكفــن ويــن
وعنــدي عليــل ون�شــوتك كلهــا حيــارى

ثوروا بغاره
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غريب طو�س
ونّاتــهمــن مــات الر�شــا وغّم�ص وخف�ــص  عيونــه 

براحاتــهحتــر اأبــو ال�شلــت و�شــار  ي�شفــق  ب�ــص 

براحاتــه ي�شفــق  ويتح�ــرضظــل  اميامــه  علــى 
ي�شــيل راد  يقــدروللتغ�شــيل  مــا  ولنّــه  ج�شــمه 
مثلــه يغ�شــله  ْمب�ــرضّالنــه  عــامل  اإمــاٍم 
ْوليــده يح�ــرض  وموتــهالزم  حالتــه  يعايــن 

�شــ�شنع  حتــّرت  خمنوقــهيقــول  الــروح  ومنــي 
قدامــي بولــد  معلوقــهولنــي  الــدار  بنــوره 
للــدار دخــل  وينــه  مغلوقــهمــن  واالأبــواب 
واجلبهــه قمــر  �شــجداتهچنــه  باأثــر  تنــور 

اخلديــنوطــاح ْعلــى االأبــو يبكــي فيّ�ــص  ودمعــه 
ــه ــح باع ــى فت ــن مو�ش بْليديــنواب ْوليــده  و�شــم 
يــوم البتولــه  امــه  ال�شــبطنمثــل  بيدهــا  حت�شــن 
ح�ــرضاتهيــوم ْعلــى النع�ــص طاحــوا يجــر  وكلمــن 

بالغربــه متــوت  ميــكونــادى  اأحــد  ومــا  يبويــه 
خرْبتنــي القد�ــص  يــوم الفارقــت ج�شــمكروح 
ــت ــه جي ــه يبوي ــن طيب قــربكوم يف  باواريــك 
الغــال يجهــز  تابوتــهقــام  فــوق  و�شــاله 
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قــربهوفــازت طو�ــص بال�شامــن َحــَوت  مــن  اجلنــه 
حممــد النّزلــه  ــچب العــربهيــوم  بلحــده وي�ش
ايــام ثلــت  اللــي  ــربهب�ــص  ــى الغ ــاري عل ــل ع ظ
�شلوعــه تك�ــرض  ببيوتــهخيــل  نــار  و�شــبوا 

بنجومــه قمــر  خم�شــوفهچنــه  الرتبــان  علــى 
مچتوفــةوزينب �شــالت ْويــا اعداه  احلــرم  ويّــا 
العــن  نــور  يــا  الكوفــه�شــاحمني  ما�شــيه  عنــك 
دفانــه ح�شلــت  يخويــه و�ــرضت مبهوتــهمــا 

في تجهيزه ودفنه )ع(

طو�ــص �شــارت جلــل �شــيدنا الر�شــا متزلزلــه
ــله ــوه يغ�ش ــل اب ــه جل ــن املدين ــواد م ــا اجل وج

�شــال وللنع�ــص  تقــدم  اأبــوه  جهــز  مــا  بعــد 
ــالتها الرجــال ــوم �ش ــازه ي مــا حــال ذيــك اجلن

وبال�شــمال باليمــن  عليهــا  ال�شــيعه  حفــت 
�شــايله واملدامــع  ب�شــانه  يعــزي  كلمــن 

واجلــواد ي�شيــح بويــه متــوت يف غــر لوطــان
كاتــب اهلل هاحلفــره ت�شــر  رو�شــه مــن اجلنان
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املــكان خمت�ــص  اهلل  فيهــا  امل�شــموم  منــزل 
تقبلــه باالإمــام  تخلــف  ال�شــيعه  وقامــت 

ــه ــا يف حفرت ــيه اال الر�ش ــك امل�ش ــت ذي ــا م�ش وم
مــا هــو مثــل ح�شــن واوالده وقومــه واخوتــه

عيلتــه كل  وان�شــبت  عــاري  ايــام  ثلــت  ظــل 
مــا جــرى مثــل امل�شــاب اللــي جــرى يف كربال

يــوم زينــب قامــت حت�ّشــم علــى ذيــك جل�شــاد
بــن �شــعد نــادى اأنــا عنــدي اأمــر مــن بــن زيــاد

عقــب ذبــح ح�شــن وقومــه الزم نر�ــص هلج�شــاد
متعرقلــه ريتهــا  لعوجيــه  ور�ش�شتهــم 

تغ�شــلوا مــن في�ــص دمهــم والكفــن �شــايف الريــح
ورو�شــهم فــوق لرمــاح وزينب عليهــم ت�شيح

ــح ــا ذبي ــي ي ــا خلي�ش ــي ي ــك فجعن ــادي م�شاب تن
وحرقــوا خيامــك يخويــه وان�شــبت هالعايلــه
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�سامن الجنان )ع(
زوار يــوم  كل  اإلــك  اجلنــه  �شامــن  ومــا خــاب واهلل ْمــن التجــى بكم يــن لطهاريــا 

لــربور ذيــچ  وعامــر  اجلنــه  �شامــن  مــا خــاب واهلل مــن ق�شدكــم يــن لبــدوريــا 
نــارينــزل حمــاين طو�ــص ق�شــده جللــك يــزور يلتهــب  ْمــن امل�شيبــه  يدخــل وقلبــه 

منــهچــان احلجــر ل�شــعد تفي�ــص النا�ــص عنــه النا�ــص  متــل  مــا  �رضيحــك  هــذا 
ورنــه حنــه  يف  حتــوم  ال�رضيــح  ونهــارحــول  ليــل  تــزورك  عنــك  تنقطــع  مــا 

لعلــوم كنــز  يــا  م�شيبتــك  مــن يــوم چبــدك قطعوهــا بحــر ل�شــموميتذكــرون 
ــوم ــدر تق ــا تق ــص م ــص املر� ــوك بفرا� يف ديــار غربــه مــا اأحــد عنــدك بهالــداروخل

قــوه طو�ــص  يف  للعهــد  وال  وخانــوا العهــد ويــاك مــا عدهــم مــروهخلــوك 
النبــوه انــوار  يخمــد  ق�شــده  وميحــي ف�شايلكــم ويطفــي ذيــك لنــواراملاأمــون 

راد مــا  كل  يف  خيبــه  البــاري  ــادلكــن  ــد الوف ــتوي مق�ش ــك ي�ش ــاّل �رضيح وخ
ملــراد بــاب  وبابــك  تت�شع�شــع  يــا �شــعد مــن يحظــى ابّابــك يــن لطهــاراأنــوار 

ــص ــرى طو� ــمعنا يف ث ــا �ش ــيدي م ــن ي�ش رو�ــصلك لهــا  مــا  بالوطيــه  ظلــت  اأج�شــاد 
ْرمو�ــص بــال  بالرم�شــا  ايــام  ثلــت  وْحرميهــم �شــالت اأ�شــارى فــوق لكــوارظلــوا 

املفا�شيــلوال �شــمعنا بطو�ــص �شــدر تر�شــه اخليــل ويّــا  ال�شــدر  وتك�ــرض �شلــوع 
لوعــارمثــل الــذي يف كربــال مــن غــر تغ�شــيل فــوق  مــن  قمــر  ثمنتع�ــرض  ـا  ويَـّ

ال�شــاموال �شــمعنا بطو�ــص حرقــوا ليكــم خيــام وراحــت  �شــلبوها  حــرمٍي  وال 
ــدام ــن ق ــص ح�ش ــى ورا� ــزل تنع ــوق اله فــوق الرمــح يزهــر ومنــه ت�شــطع انــوارف
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ال�سيدة المع�سومة
قريبــه �شــارت  موتتــي  ال�شــلول  وخــذ منــي هاملكتــوب حــق اختــي النجيبــهيــن 

للنا�ــص�شــالت دمــوع ابــن ال�شــلول و�شعد انفا�ــص الفردو�ــص  جنــة  ي�شامــن  وقلــه 
طيبــهمكتوبكــم يو�شــل على العن وعلى الرا�ــص لديــار  الر�شــا  مبكتــوب  و�شــافر 

لطيــاب بيــت  وق�شــده  منازلهــم  كتــابو�شــل  عنــدي  ليكــم  اجلبــار  �شفــوة  يــا 
�شــچيبهحــق فاطمــه اللــي مــن حزنهــا را�شــها �شــاب ودمعتهــا  املكتــوب  وا�شــتلمت 

م�شــجوم باخلــد  والدمــع  كتابــه  بلهمــومفّلــت  فيّ�ــص  والقلــب  خطــه  عاينــت 
يختــي اق�شدينــي موتتــي �شــارت قريبــهيقلهــا يبنــت اللــي ب�شــجن هــارون م�شــموم

وطلعــت مــع االأخــوان حتر�شــها ولعمــام�ــرضعچ خلــوچ تودعــي يــا بنــت لكــرام
ــيبهمــا هــو مثــل زينــب مــن الكوفــه اإىل ال�شــام زجــر وخــوىّل ورا�ــص اخوهــا يلــوح �ش

ــون ــال يبچ ــرم واطف ــب ح ــفر زين ــه �ش وهــذي اجلــواري فاطمــه ميهــا يخدمــونوين
وبــالد قــم مــن و�شلــت ذيــك النجيبــهزينــه بهوادجهــم وم�شــيتهم علــى هــون

وذيــك البلــد �شجــه وكلمــن ي�شفــج الراحلنهــا ت�شــوف اعــالم �شــود وت�شــمع �شيــاح
م�شيبــهعدهــم م�شيبــه نازلــه وكلمــن م�شــى طــاح مــن  بلدكــم  ا�شــ�شاير يف  قالــت 

خيــچ ق�شــى م�شــموم واهلل يعظــم اجــرچقالــوا تغيــب يــا م�شونــه بطو�ــص بــدرچ
بعــد عينــه وغريبــههاللــي ق�شدتينــه يحــره ومــا ح�شــل لــچ مــن  ثــكال  و�رضتــن 

و�شــهقت وغابــت روحهــا بهاخلرب يف احلال�شــمعت بخوهــا مــن ق�شــى ب�شــموم لنــذال
ــهو�ــص حــال مــن �شــافت اخوهــا فــوق لرمال ــا غ�شيب ــن امه ــر اب ــع منح ــمر يقط وال�ش
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�سباب الأئمة الجواد )ع(
ذبحتــوا العبا�ــص  واركانــهبنــي  الديــن  حمــاة 
حممــد عــرتة  اأغ�شانــهفنيتــوا  وق�شفتــون 

فعلتونــهبنــي العبا�ــص و�ــص هاجلور انتــو  هاللــي 
خنتونــهعاهدتــوا الر�شــا بعهــود العهــد  وتــال 
ابنــه اجلــواد  ت�شــمونهوزاوجتــوا  وتاليهــا 
املاأمــون ابنــة  خّوانــهغــدارة   بعــد  مثلــه 

جعــده مثــل  ملطهــرخوانــه  احل�شــن  ت�شــم 
حممــد �شــمت  مل�شــكروهــذي  اجلــود  راعــي 
الــدار فــوق  ايــام  يح�ــرضثلــت  اأحــد  عنــده  مــا 
ايــام ثلــت  دفانــهمــات وظــل  بعــد  مالــه 

يوارونــه مــا  ومــا عرفــوا جــواد اجلــودق�شدهــم 
يتعفــن ج�شــمه  املق�شــودحتــى  غايــة  وهــذي 
العــودوفاحــت ريــح من ج�شــمه ويّــا  امل�شــك  مثــل 
جنــه ترابهــم  واعوانــهذوال  الديــن  واأهــل 

ــادي ــي اله ــه عل ــن ابن بهمــهول جثتــه  يجهــز 
ملتمــهو�شــالت هاجلنــازه ْويــاه بغــداد  اهــل 
مــا هــو ح�شــن اأبــو اليمــهو�شجــت خلــق بالت�شــييع
بلرمــاح ت�شــيع  زانــهرا�شــه  الطهــر  وب�شــدر 
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علي الهادي النقي )ع(

وت�شــوف بالدنيــا اأحــد مــن عــرتة الهــادزمــرة بنــي العبا�ــص مــا تهجــع علــى ْو�شــاد

ياخذونــه بــداره  الهــادي  يودعونــههجمــوا علــى  كلهــم  ْطلعــوا  املدينــه  واهــل 
ينظرونــه هــم  وال  يرجــع  مــا  مثــل اللــي مــن قبلــه طلــع للوطــن مــا عــادهيهــات 

ــار ــة املخت ــي رو�ش ــد وه ــن واح مل�شــاركان الوط بــكل  يو�شــفه  عنــه  وتفرقــوا 
ــار ــف وج ــن حتَّ ــر ليم ــيعي الده ــع ي�ش اأخنــى علــى عــرتة الهــادي و�شــاروا ابعــادطال

ابّــدر وحنــن اميــه حقدهــا  م�شــلمنلــو جــارت  يــا  �شــلها  العبا�ــص  بنــي  لكــن 
ي�ــص اآل  و�شفــوة  العــرته  علــى  حلقــادجــارت  ويّــا  قلبهــم  يف  الدغايــل  ب�ــص 

يطلعونــه حقدهــم  واحــد  يف  يــوم  �شــامينهكل  ب�شــمهم  الهــادي  علــي  هــذا 
ونينــه ويجــاذب  يلــوج  غربــه  دار  اأبعــاديف  واالأهــل  بغ�شتــه  ميــوت  وتــال 

امليامــنوابنــه احل�شــن يبكــي ويجــري دمعــة العــن يــن  بغربتــك  متــوت  ينــادي 
منــن والنبــي  ي�شــيعه  �شــامرا  ويــن  ــادمــن  ــص اأوت ــق يف االأر� ــا خل ــم ي ــن جعله لك
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ماذا لقينا منك يا يوم الإثنين

لثنــن يايــوم  قبــل  مــن  فينــا  ــنا�ش�شــويت  ــرضوا ال�شلع ــى وك� ــات امل�شطف ــن م لثن
لــرتابولثنــن يــوم بكربــال هجمــوا علــى ح�شــن فــوق  مــن  قمــر  ثمنتع�ــرض  ويّــا 

املعــامل نــور  غيبــت  هــذي  �شــاملولثنــن  للوطــن  رجــع  مــا  يزهــرا  منهــم 
غــامي الكــون  خلــى  اليــوم  اجلــواد  غــابجنــل  بالــرثى  نــوره  يــوم  علينــا  غيــم 

نثــار والدمــع  ولولــت  اجلنــازه  لطهــارخلــف  بيــت  �شــاللة  يــا  اهلل  ودعتــك 
نــار ي�شــتعل  وقلبــه  حممــد  اأبــو  البــابوردهــا  يــا حزينــه واغلقــي  املنــزل  ردي 

�رضبهــا الع�شــكر  مــن  واحــد  وال  رهبهــاردت  واحــد  وال  تدناهــا  حــد  وال 
خدرهــا حرقــوا  كربــال  يف  الــذي  لــرتابب�ــص  فــوق  رميــه  جنايزههــم  وتنظــر 

تنعــي وايتــام  مروعــه  حــرمي  وتقــول راحــت عزوتــي وانقطــع فرعــيعدهــا 
ــي ــح �شلع ــه ت�شي ــوم البتول ــن ي ــل م ا�ش�شــويت �شلعــي يك�ــرضونه ب�شايــر البابواالأ�ش
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ظالمة الإمام الع�سكري )ع(

يــا بنــي العبا�ــص و�ــص �شــّوت العــرته بهاملــال
بــال بكــم  وابتلــوا  عليهــم  ومذلــه  جــور 

�شــايل املن�شــور و�ــص �شــّوى ومــن بعــده الر�شــيد
وي�ــص �شــّووا يف بنــي عمهــم م�شايب مــا تهيد

ــاين وهــذا يف �شــجن وحديــد هــذا مــن حتــت املب
وهــذا بال�شــم غايلينــه وذاك �شايــع بالفــال

جــوا ذراريهــم بعدهــم وي�ــص �شبـّـوا مــن م�شــاب
علــى العــرته الها�شــميه �شبـّـوا اهــوال وعذاب

بلــرتاب وغيبوهــم  ال�شفــوة  باقــي  قتّلــوا 
مثــل ابــو حممــد مكابــد هامل�شايــب والبــال

ــا ــاعة هن ــفت �ش ــا �ش ــجن حمبو�ــص عدهــم م بال�ش
ــى ــه وانفن ــجن كل ــكري بال�ش ــر يالع�ش هالعم

ــنه ــن ال�ش ــدي ثالث ــو امله ــرك يب ــل عم ــا و�ش وم
ــال ــن الع ــك ي ــا مهجت ــم فطروه ــفه بال�ش و�ش

ويــا ح�شــافه متــوت بالغربــه وال جنبــك اأَهــل
هالع�شــره ويــن راحــت يــا ول اهلل عجــل

حمــل منهــم  اختــال  مــا  البــوادي  يف  فرقوهــم 
ــال ــذل والب ــي ال ــيدي تقا�ش ــه ي�ش ــت بغرب ميّ
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الزهراء )ع( وم�سائب الأئمة )ع(

�شــاع وال  بالــچ  فــرغ  مــا  يزهــره  االأ�شــالعواهلل  ميك�شــورة  مفجوعــه  يــوم  كل 
لغيــومب�ــص احلــزن دوبــچ وقلبــچ دوم مرتــاع مثــل  م�شايــب  يعــدد  يقــدر  مــن 

يــوم احرقوهــا وانبتــوا بال�شــدر م�شــمارمــدري فجيعــة كربــال لــو هجمــة الــدار
نا�ــص ب�شــجن ماتــوا ونا�ــص بكا�ــص ل�شــموملــو هالــذي راحــوا �شحايــا بــكل مل�شــار

طفوهــا زهــره  يــا  بغــداد  يف  لوعوهــابدريــن  يو�شــفه  �شــامرا  وبدريــن 
�شــقوها زهــره  يــا  و�شــموم  وه�شــم  ــي جــور وهمــومذل  ــدچ يقا�ش ــي بقــى عن والل

لبــدور فــوق  �شــيدوها  املبــاين  كــم �شا�ــص لــو كــم ا�شــطوانه �شــارت قبــورحتــى 
عا�شــور يــوم  بتولــه  يــا  فجيعــه  حتــى ال�شــما وملــالك �شــار دموعهــا دمــومواعظــم 

تعزية للزهراء )ع( وندبة للمهدي )عج(

انــوارهكــم واحــد مــن اوالدچ غابــت  يزهــرا 
ميــت بال�شــجن  مــوارىهــذا  بــال  ظــل  وهــذا 

بّقــت مــا  مبانيهــاهالعــدوان  حتــى  بَنَــت 
يعانيهــا�شــجن و�شــموم كل واحد اوالدچ  مــن 
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بدريــن حــوت  حمانيهــا�شــامرا  يف  غابــوا 
ــص ــاين طو� ــد يف حم انــوارهوواح وغابــت  غــاب 

بغــداد لــو  وطيبــهطو�ــص جتــن  كربــال  واال 
�شــيبهلــو لر�ــص النجــف رحتــن خ�شبــوا  للــي 
الغيبــهب�ــص واحــد بقــى منهــم طــول  وبينــا 
ابــو �شالــح  بثــارهمتــى يطلــع  وياخــذ  بهمــه 

طاحــتيبــو �شالــح متــى تطلــع مــن  ثــار  وتاخــذ 
راحــتعلــى االأعتــاب وتنــادي مهجتــي  يف�شــه 
ــن وح�شــن ــاع احل�ش وزينــب بالعجــل �شاحــتوارت
امــي حــق  قــوم  الغــارهيحيــدر  �شــنوا  علينــا 

طاحــوايبــو �شالــح متــى تطلــع مــن  ثــار  وتاخــذ 
ــاعه راحــواعلــى الغــربه بفــرد �ش بالي�ــرض  وحرمهــم 
يتالعــب ال�شــوط  علــى احلــرات ل �شاحــواوحــر 
وياهــم ح�شــن  انــوارهورا�ــص  ت�شــطع  ومنــه 

البيــد يطــر  هيّــدحاديهــم  مــا  نهــار  ليــل 
مقيــدحــرم واطفــال عط�شــانه بجامعــه  وعليــل 
بالكوفــه زيــاد  عيــدلــن  بالفــرح  وعليهــم 
ــد ــق يْزي ــام ح ــد ال�ش دارهوعي لــوا  و�شّ يــوٍم 
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اإ�ستنها�س الحجة المهدي )عج(
االأفــراح غابــت  الكــربىيغايــب  بغيبــة  عنــا 
واالأتــراح احلــزن  ح�ــرضهب�ــص  بالقلــب  عندنــا 

ميتــى القلــب  ترّبدهــاح�ــرضات  �شالــح  يبــو 
هجمــوا مــن  ثــار  والدهــاوتاخــذ  بــدار  عليهــا 
انع�ــرضت ابّابهــا  وحم�شــن �شــقط مــن عندهــايــوم 
�شلعــن وك�ــرض  الزهــراوم�شــمار  ملّــك  ك�ــرضوا 

�شالــح يبــو  اللــي  الكفــاروثــار  طاعــت  ب�شــيفه 
قــادوه باحلبــل  نثــاروتــال  الدمــع  وبخــده 
بالنــارو�شــاف امــك علــى االأعتــاب ا�شــتعل  والبــاب 
وح�شــن احل�شــن  احل�ــرضهوارتــاع  جتــذب  وزينــب 

�شالــح يبــو  اللــي  طاحــتوثــار  بالط�شــت  چبــده 
حالــه عاينــت  و�شاحــتوزينــب  را�شــه  ولزمــت 
چبــدك قبــل  مــن  راحــتچبــدي  ريتهــا  يخويــه 
امــي يــن  �شــموم  العــربهذقــت  ت�شــچب  وظلــت 

�شالــح يبــو  اللــي  م�شابــهوثــار  ــف  يتو�شّ مــا 
مهــدي يــا  منحــور  �شابــهنحــر  بالقلــب  و�شــهٍم 
ا�شحابــهوعلــى �شــدره طفــل دامــي جملــة  وجنبــه 
ويّــاه قمــر  الغــرباوثمنتع�ــرض  علــى  مرميــه 
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�شالــح يبــو  نقــدر  م�شايبهــاومــا  لــك  ــل  نف�شّ
الع�شــكر التهجــم  ت�شــلبهايــوم  الن�شــوان  علــى 
برقعهــا ان�شــلب  �شــبهاهــذي  �شــعد  بــن  وهــذي 
عط�شــانه واطفــال  م�شــتعرهحــرم  بخيــم  ونــار 

مت بعون اهلل, ون�ساأله القبول و�سلى اهلل على 
ر�سوله والأئمة امليامني من اآله و�سلم ت�سليما كثريا.
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