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عريفان ئةمحةد كاكة مةمحوود
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله..
بيَطومان كاروبارى ميَذوو و طيَرِانةوةى ميَذووى طةالن و ثيَشيياان طرنطيت ياة يةيى خيي ةةةية ية نةيانى طية و
نةيةوةكاندا ميَذووى ةةر طة و نةيةوةةةك بةَطةةة ةسةربوونى ئةو طة و نةيةوةةة ةةر ميَذووة كة ثةةرِةوو رِةَيرِةوو
رِابييوورووو واةييايوو ئييةو نةيةوةةيية وةييارى وةكيياة وة ةييةر طيية و نةيةوةةييةك بيييةوىَ بييةرةو سييةركةوي و
ت ةةَطرةَت وةبيَت ةةر رِووواوةكيانى ثييَو و ثا يت خيي بةةةكيةوة طير َ بيداة و
سةركرواةةييكرونى طة ة كةى ث َ
يكرونةوةى وروى بيبكاة بي ئةوةى خاَة الوازو بةةيَزةكانى ة ةةك جيا بكايةوةو بةروى بااغيةى واةيايووى خيي
ةسةر بااغةةةكى ساغ و ورووست وامبةزرةَايَت..
ة رِاستيدا كارةسايى ةةيدكرونى ئيمام حوسةة ة طةورةيرة كارةسايةكانة كة يوو ت ميَذووى موسوَمانان بيوو
ضونكة ةو كايةوا بيَجطة ة ئيمامى حوسةة ةسةر رِووى زةوةدا كورِ كضيت ثيَةةم يةرةَكى يير بيوونى نيةبوو وة
َم
بةراستى بة مةزَومى ةةيد كراو كو تاةكة ت بة نيس ةة موسوَمانانى ةةمووى طيى زةوى كارةساة بوو بيةال
بةنيس ةة ئيمام حوسةةاةوة خي ثلةى ةةاوةة و ثلةوثاةةو ناوو يرةيى بةرزو منرةى نزةكيى بيةخواوة وةرطرييووة
ضونكة بيَطومان خواى طةورة ئةم رةَحانة جوانةى ثيَةةم ةرى نازوارى بيئيةو وونييا ةيةَطريووةو يةم وونييا ثيرِ ية
نةةامةييت و ناخي ية رِزطارى كروووة..
ميَذووى كارةسايى ةةيدكرونى ئيمام حوسة ة ئةوةندة قيور و طرانية ةسيةر رو و ةةسيتز نيازا ضيين و بية
َم وةك وةفاةةك بي ئيةو ئيمامية بيةرةَزة كية كضيةزاو
يَوةةةك وةست بة طيَرِانةوةى ئةو كارةساية جةرط برِة بكةم !.بةال
َوى خواةان ةسةر" كة بةناحةق غةورو خيانةيى يَكيراو بية
ئاميزازا ثيَةةم ةرى ناوارو خي ةوةستمانة "ورووو سال
زوَز ةةيد كرا وة وةك ثاراستاى راستيت ميَذوةت و ةةروةةا طةةانيدنى حةقيةيةيى ئيةو كارةسياية خوةَااوةيية وةك
ئةوةى كة ئيةةلى سيووناةو جةما ية ةسيةرى ةيةك وةنطي وة وةك وةييا يَكيو ية ميةزَومان و حيةقووازان و
ئازاوخيوازان ئةم بابةية وةنووسز.
بتَ ثيَض و ثةنا وةَيَز :زورةَك ة نووسةران و بريمةندانى ئيسالميت بية ياة يةة "نيةوةى كيورو" خيةيان يةم رِووواوة
طرنطة ميَذووةية ناوةن و يا ئيَستا بةو يَوةةةى كة ثيَوةست بيَت نة بة نووسني و نة بة ويارو بابةة خيةان يةم بيوارة
بةووور وةطرن ..بيَجطة ة ةةندىَ ويارو بابةيى نو َ كة بةم يازةةية وةست بة وي و نووسييايان كيراوة ئةَ ةيية خيوا
حةق وياى ثتَ خي ة ويارةكةى ماميستا كرةَكارةو كة  21سا َ ثيَو ئيَستا ة مزطيةويى جياياو ية سيليَمانى بية
ضاكيت و ثاكيى باست ةو رِووواوة كروووةو مافى خيةت ثيَداوة .وة بةراستى ئةم بيَدةنطيت و خي الوانة ةو حةقيةةيية
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ميَذوةيةى بة ناحةق ةةيدكرونى ئةو ئيمامة بةرةَزة رةَطاى بي كةسانى ير خي كروووة كية بية ييَوةةةكى ييرو بية
َم خيوا
يَوازةَكى ير بيَاة مةةدان و ئةو كارةساية بي موسوَمانان بطيَرنةوةو زورةَكيو موبا ةغةى ييَدا بكيةن !.بيةال
ةاربيَت م وةمةوىَ ةم نووسياةمدا بتَ ةيض وةمارطريةيةك بةوواواضوون بي ئةم بابةية بكةم و ئةوةى ئةةلى سيووناةو
َو بكةميةوة وة نييازو نييةة ثياكى خييم يةم باسيةوا بيي خيواى
جةما ة ةسةر ةةكدةنط ةةر ئةوة باووسز و بال
َوةست و ثا ان بي خوةَاةران رِا وةطةةة ..
باال
َو ة روحى ثاكى ئيمام حوسةة و ةاوةرانيت ..وة ئيةم كارةسياية ةيةرطيزاو
سةرةيا ة ناخى وَمةوة ةةزاران ةةزار سال
ةةرطيز ة ةاوو زةااى ئيَمةى موسوَماندا (ئةةلى سووناةو جةما ة) ة بري ناكرةَت و يا ئةو رونةى فيو بية نيةفوى
صوروا وةكرةَت مةزَومييةيى ئيمامى حوسيَ و ةاوةرانى ة بري ناكرةَيت ئيةوةى وَيى زةايدوو بيَيت و ييسيةاَةةةك
وةذوانى خبايةكارو يةناا ضةند وةَرِةَك ة نةانى ثرِ ة كارةسيايى مةزَوميييةيى ئيميامى حوسيةة خبوةَايَتيةوة ئيةوة
بيَطومان ضاوةكانى ثرِ ة فرميَسك و و َ و رو و ةةستيشت ثرِ ة خةم و خةفةة وةبيَت!.
لةداييكبوونى ئيمام حوسةين
حوسةةاى كورِ ةىل كورِ ئةبت يا يي ية رون  5ى ية انى سياَى  4ى كيضييت ية مةوةايةى ثيريوزوا ية
واةيك ووة وة ةةر خوو ثيَةةم ةر  ناوى يَااوةو زور زورى خي وةستووة بيةية وةفيةرمو َ( :اللهم نيهأ بهبممه
فأهبمم ) رواه البخ ري .واية :خوواةة م حةسةن و حوسةةاز خيش وةوةَ ييش خي ت بوةَ  .وة ةيةروةةا وةفيةرمو َ:
َة رةَحانيةى ميا ية
(نن احلسن واحلسني هم رحي يت الديي ) رواه البخ ري .واية :بةراستى حةسةن و حوسيةة ووو ضيل
وونياوا .زورجار ثيَةةم ةر  بة فاييمةى كضى وةوة :ئةو ووو كورِةى خيمز بي بيَيا ثا يان بيينى ثيَيوة وةكيرون و
وةةطو ني بةخيةةوة .وة ئةنةست كورِى ما يك وةطيَرِةَتةوةو وةَىَ :بيايز ثيَةةم يةرى خيووا ماضيت وةميى حةسيةن و
حوسةةاى وةكرو .وة ةةروةةا ثيَةةم ةر  وةفةرموىَ( :احلسن واحلسني سيدا شب ب بهل اجلنة) وة وةةيةرموو( :هسهني
مين وبي من هسني ،بهب اهلل من بهب هسين ) .ةةرووو ئةم فيةرموووة ئيميامى يريمييزى رِةواةيةيى كيروووةو ييَ
ئة انيو بةرةمحةة بيَت بة سةحيحت واناون.
ئيمامى حوسةة ة وواى وةفايى ئيمامى حةسةنى براى ةةر ة مةوةاةى ثريوز ماةةوة يا ئةوكاييةى مو اوةية رةزاى
خواى يَ يَت وواى وةفايى خي ةةزةدى كروة جيَايشياى خيةت و ئيةةلى مةوةايةش بيةةتتيان واةية ةةزةيد ئيةوجا
ئيمامى حوسةة بةةتةيى نةوا بة ةةزةدو بة يوندى ئةو واواةةى رِةيكروةوة.
بةيعةتدان بة يةزيدى كورِي موعاويةو رِةتكردنةوةى
ئةو بةيعةتة لةاليةن ئيمام حوسةينةوة
َم ة
ة ساَى  06ى كيضيدا بوو بةةتةة ورا بة ةةزةدى كورى مو اوةة ةو كايةوا يةمةنى ةةزةد  44سا َ بوو بةال
َى كورِ زوبةةر ئةو بةةتةيةةان رِةيكروةوة كاييَيك كية واواى
ناو ارى مةوةاةوا ةةرووو ئيمامى حوسةة و ةبدوَال
َى كورِ زوبيةةر وييى :ئةمشيةو ضياوةر َ وةكيةم و بيريى يَدةكةميةوةو ووايير
َمدا ةبدوَال
بةةتةييان يَكرا ة وةال
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َو بيةرةو مةككية بيةر َ كيةوة و بةةتيةيى
َم كاييَك ةو واةاة ارى مةوةاةى بة جيَايَال
ئاطاواريان وةكةمةوة بةال
نةواةة ةةزةد..
وة كاييَكيو ةاياة الى ئيمامى حوسةة ئةوةو ويى :م بة نايَايت بةةتةة ناوةم و بة ئا كرا ةبةر ضاوى خةَكيدا
َى كورى زوبةةروا بةرةو مةككة وةرضوو..
َم ةةر كة ةو واةاة بة وواى ةبدوَال
بةةتةة وةوةم بةال
خةلَكى عيَراق زياتر لة  055نامةيان نارد بؤ ئيمامى حوسةين
كاييَك خةَكى يَراق ئاطاوارى ئةوة بوون كة ئيمامى حوسةة بةةتةيى نةواوةية ةةزةد وَوي وون بةو ةةَوةَستةى
ئيمام حوسةة ضونكة ئةمانيو ةةزةدى كورِى مو اوةةةان نية وةوةسيت يةنانيةة ئيميامى مو اوةة ييان خييش
نةوةوةست يةنااو يةناا ئيمامى ة يت و مااَةكانى ئةوةان وةوةست رِةزاو رةمحةيى خواةان يَ يَيت ..بيةية ةيةموو
ةيزو كةساةةيييةكان و ةستيان واةة نامة نووسني بي ئيمام حوسةة و ةةمووةان بةَيَايان واةة كة ئيَمة يةناا بةةتةة
بة يي وةوةة وة ئيَمة بيَجطة ة يي بةةتةة بةكةست ير ناوةة و ةةزةد بة خة ييةو جيَاشني نازانني ئةم نامة نارون و
ةةَوةستانةى خةَكى يَراق رون بة رون زةاوى وةكرو بيةة ميَذوو نووسان وةَيَ نمارةى نامةكان ة ئيةةلى كوفيةوة
طةةشتة زةاير ة  566نامة!.
ئيمامى حوسةين موسليمى كورِي عةقيلى ئامؤزاى نارد بؤ كوفة
ئيرت وواى ئةو ةةموو وَايابوونةوة ئيمامى حوسةة موسليمى كورِ ةقيلى كورِ ئةبى ييا ي ى ئياميزاى نيارو بيي
ى موسيليز طةةشيتة كوفية بيي وةركيةوة كية
كوفة بي ئةوةى سةرثةر تيت و ئاطاوارى باروووخى كوفة بيَت كياي َ
خةَكى كوفة ةةكالبوونةيةوة ةوةى كة بةةتةة ناوةنة ةةزةدى كورِى مو اوةةو ةيةمووى ئاماوةةية بةةتيةة بدايية
ئيمامى حوسةة بيةة موسليز ة كوفة ضووة ماَى ةانى كورِى وروةو ةوىَ خةَكى وةستة وةستة وةةاياية الةيت و
بةةتةة و ثشتطريةت خيةان بي ئيمامى حوسةة ثشرتاست وةكروةوة.
َم
ةو سةروةمةوا وا يت و سةرثةر تيارى كوفة (نو مانى كورِ بة ري) بوو كة ةالةةن ةةزةدةوة وةارى كرابيوو بيةال
واوةاربوو كة (نو مان)ى واىل كوفة زور طو َ ناواية كاروبارى ةةزةدو الةةنطرى سةرسةختى ةةزةد نية بيةة ةةنيدةَك
ة جاسو و كاربةوةستانى نزةكى "نو مان" ةةواَةكةةان طةةاندة ةةزةدو ئةوةو خيَرا ئةمرى كرو كية "نو ميان"
َى كورِ زةاو كة واىل "بةصيرة" بيوو
َى كورِى زةاو بكرةَتة واىل كوفة ةةر بيةة خيَرا وبةةدوَال
البرب َ و وبةةدوَال
َ بووةة واىل ةةرووو يارى كوفيةو بةصيرة ..وةياربوو كية ئيةم
ارى كوفةش خراةة سةر وةالةةيى بةصرةو وبةةدوَال
الى كورِ زةاوة زور زةرةك و ضاالك بووة بيةة ةةر بة واىل بوونيى و طةةشتاى بي كوفية كةسييَكى وةيارى
وبةةدوَ َ
كرو بةناوى (مة ةيل) كة بطةرِ َ بة وواى ئةم سةرة واوةواو بزانتَ كيَية كة ة كوفةوا نوةَاةراةةيى ئيمامى حوسيةة
َ  4666وةاارى واةة وةستى مة ةيل و وييى :بيرِو
وةكاو خةَكى وةضاة الةت و بةةتةيى وةوةنىَ ةةر بيةة وبةةدوَال
بطةر َ و بَلتَ م ة ارى "حيمص"ى سورةاوة ةايووم و ثشتطريى ة ئيمامى حوسةة وةكةم و ئةم  4666وةاارة يز
وة ك ثشتطريى ماوو بي ةيَاياوة مية ةيليو زور ورةياو ةسيةرخي طيةرِا بية وواى ئيةو كةسيةوا كية ية كوفيةوا
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نوةَاةراةةيى ئيمامى حوسةة وةكا بيةة بي وواجار طةةشتة ئةو ماَةى كة موسليمى كورِ ةقيلى ئاميزاو نوةَاةرى
ئيمام حوسةةاى يَيةو ضووةة الةت و بةةتةيى واةةو  4666وةاارةكة ت بةخشية موسليز بةناوى ثشتطريى ماووى بيي
ئيمامى حوسةة بي ئةوةى زةاير باوةرِ بة مة ةيل بكةن ئيرت ةةموو رون َ مية ةيل وةةايية مياَى "ةيانى كيورِ
وروة" بةناوى الةةنطرو ثشتطريى ئيمامى حوسةة يا ةةموو ئةندامان و الةيةنطرانى ئيميامى حوسيةةاى ناسييت و
َى كورِى زةاوو ئاطاوارى وةكرو ة ةةموو مجوجوَيَك..
ثا ان وةطةراةةوة الى وبةةدوَال
دةرضوونى ئيمامى حوسةين بؤ شارى كوفة
وواى ئةوةى كة ئيمام حوسةة ةالةةن موسليمى كورِ ةقيلةوة وَاياكراةةوة ةوةى كة ئةةلى كوفية ضياوةرةَت ئيةو
وةكةن و ةةموو بةةتةة بةو وةوةن موسليز نامةةةكى نارو بي ئيمام حوسةة و بيي نووسيت كية :كاروبيارى كوفية
يةواوةو ةةموو تيَك ئاماوةةة بيةة ئيمام حوسةةايو "رِةزاو رةمحةيى خيواى ةسيةر" ية رون "يةروةيةوا" بيةرةو
َى كورِ زةاوى واىل كوفة ئاطاوراى نامةكةى موسليز بوو كة ناروى بي ئيمام حوسةة
كوفة بةرةَكةوة وة وبةةدوَال
َ ئةمرى كرو بة ةيَاانى "ةانى كورِى وروة" ئةو ثيياوةى
بة مةبةستى ةاياى ئيمام بي ارى كوفة وواير وبةةدوَال
َمى موسليمى كورِ يةقيلى ئياميزاى ئيميام حوسيةةاى
كة موسليز ة ماَآ ئةواندا خي ثةنا وابوو ثرسيارو وةال
َ ية رةَيت
َمدا ويى نازا ثا ان وةركةوة كة فيَلَ ويةَةكة ةم مةسة ةوا ةةةيةو وبةةيدوَال
يَكرو ئةوةو ة وةال
مة ةيلةوة ئاطاوارى ةةموو تيَكة..
ثشت تيَكردن و هةلَطةرِانةوةى خةلَكى كوفة لة موسليمى كورِي عةقيل
َى كورِ زةاو بةوواةدا وةطةرِ َ و نيازى خراثية بةرام يةرى
ةةواَةكة طةةشتة موسليمى كورِ ةقيل كة وبةةدوَال
َةان واو
ةةر بيةة موسليز وةستثيَشوةرى كروو بة خيةت و  4666كةسيةوة طيةمارو ييةختى ثا ياةةيى وبةةيدوَال
َ ةناو كي كدا كيمةَيَك ة طةورة ثياوان و
َةان وةكرو ةو كاية دا وبةةدوَال
واواى خي بةوةستةوة وانى وبةةدوَال
ناووارانى ئةةلى كوفةو مةككةى يَكيبوو بووةةوة رِووى ييَكرون و ثيَت وي كة ةةركةسةو كورِو بيراو خزميى خيي
ةو سوثاةةى موسليز بكيَشيَتةوة ةةركية ئيةو كيارة بكياة ئيةوا بةخششييَكى زورى ةالةيةن مايةوة وةورةَيَ،
بةثيَضةوانةوة واوا وةكةم ة امةوة سوثاةةك بيَت و ةةمووةان ةناو ب ياة ةيةر بيةية بيةم ةةرِة يةو رِةشيوةوانةى
َ ةةركةسةو كورِو براو خزمى خي ة سوثاكةى موسليز كيَشاةةوةو كار طةةشيتة ئيةوةى كية موسيليمى
وبةةدوَال
َنةكانى كوفةوا بيتَ
كورِ ةقيل بة يةناا ماةةوةو يةنانةة يا ثيَو خيرئاوابوون ةةك كةسى ةطة َ نةماةةوةو بة كيال
كة و النة وةسورِاةةوة وواير ضووة وةرطاى ماَيَك و واى ة وةرطاو ئافرةييَك بةناوى "كيادة" وةرطاى يَكروةوةو ثيَى
وة :ئةطةر وةكر َ كةميَك ئاوم بدةرىَ ئافرةيةكةش زورى بيةالوة سيةةر بيوو و ثرسييارى يَكيرو ييي كيَيتو ئيةوةو
َمدا ثيَت وة :م موسليمى كورِى ةقيلى ئاميزاى حوسةةاى كيورِى ية يز رةزاو رةمحيةيى خواةيان يَ يَيت.
ةوةال
َم طيةىل كوفية وروةيان
وةز ى خيةت بي "كيادة" باسكروو ثيَت وة كة برِةارة ئيميامى حوسيةة بطايية كوفية بيةال
َم وواير ةةكيَك ية كورِةكيانى "كيايدة"
ةطةَكروووة "كيادة"ش موسليمى بروة نورةوةو خزمةييَكى با ت كرو بةال
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وةطةرةَتةوة ماَةوة وةبياىَ واةكى زور سةرقاَةو وةَت و وةضيَت بيةة كورِةكةى "كيادة" ئاطاوارى وةز ةكة وةبيَيت و
َى كورِ زةاوى تَ ئاطاوار وةكاو يوةَاى
وةزانتَ كة موسليز ةماَى ئةوانداةة ئةوةو راستةوخي وةضتَ و وبةةدوَال
َةو رِاستةوخي ة كرةَكى  06كةست ناروو طةمارو مياَى "كيايدة"ةان واو ووايير
موسليمى ثتَ وةَتَ وبةةدوَال
َ ثرسيارى ة موسليز كيروو ثيَيى وة:
َ ةوةَو وبةةدوَال
موسليميان وةستطري كروو ةيَااةان بي كي كى وبةةدوَال
َمدا ويى :بةةتةييَك ة طةرومنانداةية بيي حوسيةةاى كيورِ يةىل
تيَك يي ةيَااوةية كوفة.و موسليميو ة وةال
ال ويى :ئةى بةةتةيى ةةزةد ةطةرونتا نيية.و موسيليميو وييى :مي ةيةكيَكز ةوانيةى كية بةرام يةرة
وبةةدوَ َ
َةو ويى :وةسيةيت بكة ثا ان موسليز ضياوى طيَيرِا بيةناو
جةنطاوم !.ئيَستا ئيز بدة كة وةسيةة بكةم وبةةدوَال
كي كاو بياى " ومةرى كورِ سة دى كورِ ئةبت وةقا " ةوةَيةو ثيَت وة :ئةى وميةرى كيورِ سية د ييي ية
نزةكانى ماى ةرِووى خزماةةييةوة وةرة با وةسيةيت بي بكةم وميةرةو يَيت نزةيك بووةيةوةو موسيليز ثيَيت وة:
فرةاكةوة كةسيَك بايَرة بيالى ئيمامى حوسةة كة بطةرةَتةوةو ثيَت رابطةةةنة كة ئةةلى كوفة وروةان ةطيةَكروووة
َيتَ( :نرجه
وة موسليز وية بةناو بانطةكةى خي كة بة ئيمامى حوسةةاى رِاطةةاندبوو بة ومةر طةةاندو ويى ثيَت بل
بأهلك واليغريك بهل الكوفة ،فإن بهل الكوفة قد كذبوك وكذبويأ ،وليس لك ذب ربي).
ثا ان ةةر ةو رونةوا كة رون ةرةفة بوو موسليمى ئاميزاى ئيمامى حوسةة ةةيد وةكر َ و ئيمامى حوسةةايو
ة رون "يةروةة"وا بة ةةك رون ثيَو ةةيد كرونةكةى موسليز ة مةككة وةروةضتَ و بةرةو كوفية بيةرِ َ وةكيةوىَ.
َاوو رةمحةيى خوا ة باةماَةى بةرةَزى ثيَةةم ةرى نازوار.
سل
َوى خواةان ةسةر" سةبارةت بة دةرضوونى ئيمام حوسةين بؤ كوفة
نارِةزايي هاوةالَنى ثيَغةمبةر "ورووو سال
َوى خواةان ةسةر" ةةوَى زورةانيدا كية رةَطيرى بكيةن يةوةى كية ئيميام
َنى ثيَةةم ةر "ورووو سال
زورةَك ة ةاوةال
َم بةواخةوة ئيمام حوسةة ةسيةر رِةئيت خيي سيوور
َيت و بةرةو كوفة بة ِر َ بكةوىَ بةال
حوسةة مةككة بةجتَ بايَل
َى كورِ ةمرى كيورِ يا
ةبدوَال
َى كورِ ةبا
َى كورِ ومةر ةبدوَال
َنةش ( :ةبدوَال
بوو ةو ةاوةال
َى كورِ زوبةةر).
ئةبو سة يدى خوورى ةبدوَال
هةنديَ لة وتةى ئةو هاوةالَنة لةكاتى دةرضوونى ئيمام حوسةين دا

 -2ئينب ومةر:
ة يت وةَتَ :ئينب ومةر ة مةككةوا بوو كة بيستى ئيمام حوسةة بةرةو كوفة بةرِ َ كةويووة بة ئةنيدازةى سيتَ
ةو بة ئةس ةكةةةوة بةوواةدا روةشت يا ثيَت طةةشت ثرسيارى يَكروو ثيَيت وة :ئيةى حوسيةة بيي كيو َ وةرِو .و
ئيمام ويى :بي يَراق !.وة سةرجةم ئةو نامانةى كة ئةةلى كوفة بيةان ناروبوو ثيشانى ئينب وميةرى واو وييى :ئيةوة
ةةموو نامةى ئةةلى يَراقة بيةان ناروووم و بةةتةييان ثيَداوم !.ئينب ومةر ويى :ئةى حوسةة ميةرِوو بطيةرِةَوة وة
َم ئيمام حوسةة ةةر سوور بوو ةسةر رِةئيت خييةت و
بة ضةندة فةرموووةى ثَةةم ةرى خوا  ئاطاوارى كروةوة بةال
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ثا طةز نةبووةةوة ثا ان ئينب ومةر باوة ت ثياكروو خواحافيزى يَكروو وةستى بة طرةان كروو فيةرمووى وةيدةمية
وةستى خوا بة ئةمانةة ة ةةر كو تايَك!.
َى كورِ زوبةةر:
 -1ةبدوَال
رِووى كروة ئيمامى حوسةة و ثيَت وة :بي كو َ وةرِو .و وةرِو بيالى قةوميَك كة باوكتيان كو ت و يانةو ية يةرةان
َم ئيمام حوسةة ةةر سوور بوو ةسةر رو تاةكةى!.
ة براكةيدا.و ووبارةى كروةوةو ويى مةرِو !.بةال
 -4ئةبو سة يدى خوورى:
َ م ة ئامينطارةكارا بيية وة مي وَسييزو خيةيير
رِووى كروة ئيمام حوسةة و ثيَت وة :ئةى باوكى ةبدوَال
َم مي ثيَيت وةَييَز ميةرِو
ييم ئاطاوارم كة ئةةلى يَراق نامةةان بي ناروووةت و واواة تَ وةكةن بضت بيالةان بةال
ضونكة ة باوكتز بيستووة "واية :ئيمامى ةىل" سةبارةة بة ئةةلى كوفة ضت ويووة ويوةيةيى( :واهلل لقهد مللهتم
وببغضتم  ،وملويأ وببغضويأ ،وم يكون منم وف ء قط ....اخل) واية :سوةَاد بةخوا ئةةلى كوفة ماندووم كيرون و وة
رِقيشز يَيان وةبيَتةوة ضيونكة ئيةوان ماييان مانيدوو كيروو رِ قيشييان ية مي وةبيَتيةوة وة ةيةرطيز وةفيا يةوان
ناوة يَتةوة...ةتد..
ئيمامى حوسةين طةيشتة قادسية
ثا ان ةةواَى كو تاى موسليمى كورِ ةقيل طةةشتة ئيمامى حوسةة ة رِةَت ومةرى كورِ سة د ئةوكةسيةى
كة موسليز وةسيةيى بي كروو ناروى بيالى ئيمامى حوسةة وواير ئيمامى حوسيةة رِووى كيروة كيورِانى موسيليمى
كورِ ةقيل و ثيَت وي كة وةبيَت ئيَوة بطةرِةَاةوة ئةوانيو وييان سيوةَاد بيةخوا ةيةرطيز ناطةرةَيايةوة ييا ييَيةى
َى كيورِ زةياو زانيى كية ئيميامى
باوكمان وةرنةطرةاةوة ئيرت ئيمامى حوسةة واز يَايَاان ثا ان كة وبةةدوَال
حوسةة رِوو بة كوفة و َ ئةمرى كرو بة "حورِ كورِ ةةزةدى يةميميى" كة بة خيةت و ةةزار كةسةوة بضييَت و رِ َ
ة ةاياى حوسةة بطرةَت ئةوةو بة خيةت و  2666كةسةوة بة رِِِةَكةوة و ة قاوسية طةةشت بة ئيمامى حوسيةة
و ةاوةرانى ثا ان "حورِ" رِووى كروة ئيمام حوسةة و ثيَت وة :بي كو َ وةضت ئةى كضةزاى ثيَةةم ةرى خوا.و ئةوةو
َمدا ويى :بي يَراق" .حورِ"ةو ثيَت وة م ئةمرة ثتَ وةكةم كة بطةرِةَيتةوة ئيةطياا خيوا بية ييي ياقيميان
ةوةال
َم وةك
وةكايةوة ة كوةَوة ةايووى بطةرةَوة بي ئةو َ ةان برِو بي ام بيالى ةةزةد بةمةرجيَك بةرةو كوفة نةةيةى !.بيةال
َم
ةةميشة ئيمامى حوسةة وازى نةةيَااو ة رِةئيةكةى خي ثة يمان نةبووةةوةو بةرةو كوفة بية جوَية كيةوة بيةال
"حورِ" ة كيَشةكة طةةشت وو و وةةزانى ضت رِوو وةوا بيةة ةةر رِةَت ثيَدةطرة و وةةوة :ئةى ئيمام بطيةرِةَوةو بيةرةو
كوفة مةةة !.يا ئيمام حوسةةاى يورِة كروو بية "حيورِ"ى وة :واةكيت رِوَية رِوة بيي بكياة رةَطيةم بيدة بيا بيرِوم!.
"حورِ"ةو ئةم قسةى ئيمام حوسةةاى ثتَ ناخي وو ويى :سوةَاد بةخوا ئةطةر بيَجطة ةيي ة ناو ةرةبيدا ةةركية
َييَز بيةيي ئيةى حوسيةة كية واةكيت
َم ضت بل
ئةم قسةةةى بةرام ةرم بكرواةة ييَةم ة خيةت و واةكى وةكروةوة بةال
سةروةرى ةةموو ننانى وونياةة..
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طةيشتنى ئيمام حوسةين بة كةربةال
ئيمام حوسةة طةةشتة وةَايَك كة ثيَت وةويرا كةربةال ثرسيارةكرو ئةم يوةَاة كوةَيية.و ويييان :نياوى كةربةالةية
َو ناخي يت .يةو كايانيةوا جةةشيت وميةرى كيو ِر
ئيمام حوسةةايو ويى( :كرب و بالء) واية :نارةحةييت و بةال
سة دةان ثيَطةةشت كة نمارةةان  4666سةرباز وةبوو و رةَت ثيَطري وة ئةمر ثيَكرون كة وةبيتَ خييةت و ةياوةرانى
َم ئيميامى حوسيةة ئيةو واواةيةى
َى كورِ زةاو بةال
ةطة َ ومةرى كورِ سة د وا بض بي كوفة بيالى وبةةدوَال
َم كايتَ ئيمام حوسةة بياى كة ومةرى كورِ سة د زور سيوورة
رةيكروةوةو ويى ةةرطيز ناةةم بيالى واىل كوفة بةال
ت ثيَشيايارى واةية وميةرى كيو ِر سية د كية
َى كو ِر زةياو سي َ
ةسةر ر و تاى ئيمام حوسةة بيالى وبةةدوَال
ةةكيَكيان ةةَ ذةَر َ ..ةةكةميان :وازم َي يَا يا بطةرةَمةوة بيي مةككية .وووةم :ةيان وةرِوم بيي ئيةو يوةَاانةى كية
جيااوى يَيةو موجاةيدان ةوىَ ون كافران وةجةنط  .سيَيةم :ةان وةرِوم بي ام و ةوىَ وةست وةخةمية نياو وةسيتى
ةةزةد.
ومةرى كورِ سة د ثيَشايارةكانى ثتَ با وو ويى بة ئيمامى حوسةة  :يي كةسيَك بايَرة بيالى ةةزةيد ية يام و
َم ئيمامى حوسيةة كةسيى نيةنارو بييالى
َى كورِ زةاو بزا ئةو ضت وةَتَ بةال
مايو وةطةرةَمةوة بيالى وبةةدوَال
َى واىل كوفة يا بزانتَ ئةو رِةئيت و بيضوونى ضيينة
ةةزةد ة ام يةناا ومةرى كورِ سة دى نارو بيالى وبةةدوَال
َو ئاطاوارى كرو ة ثيَشايارةكانى ئيميام
ةسةر ثيَشايارةكانى كاييَك ومةرى كورِ سة د طةرِاةةوة الى وبةةدوَال
َى كورِ زةاو زورى ثتَ با وو ويى :حوسةة خي كاميان ةةَدةبيذةَر َ بيا ةةَي يذةَر َ ئةمية
حوسةة وبةةدوَال
ال كةسييَكى يَ يوو بيةناوى
َم ةو كايةوا ة كي كى وبةةيدوَ َ
ةة يَكى زةَرة بوو بي ئيمام حوسةة و ةاوةرانى بةال
َ وييى :نيةخيَر ةيةرطيز يتى وانابيَيت وةبيَيت
" ةمر كورِ زةلجةو ةن" وة ةةكيَك بوو ة نزةكيانى وبةةيدوَال
َش بية ويةكيةى " يةمر" بوغرابيوو
َى كورِ زةاو بيةة وبةةدوَال
حوسةة و ةاوةرانى بيَاة سةر حوكمى وبةةدوَال
ويى :بةَىَ وةبيَت حوسةة و ةاوةرانى بيَاة سةر حوكمى م ..
َيتَ
َى كورِ زةاوةو " ةمرى كورِ زةلجةو ةن"ى ناروو ثيَت وة :برِو بة حوسيةة و وارو وةسيتةكةى بل
وبةةدوَال
ال وييشيت بية " يةمر" :ئةطيةر وميةرى كيو ِر سية د كية ةيةكيَك وو ية
ت بيَاة سةر حيوكمى وبةةيدوَ َ
وةب َ
ال ةياورِاة نيةبوو خيية ب ية بية سيةركروةى ئيةو سيوثا  4666كةسيةةة ثا يان
سةركروةكانى سوثاى وبةةدوَ َ
ال ومةرى كورِ سة دى بة  4666كةسةوة نارو بي ناوضيةى "رِةى" و بيةَيَاى ثيَيدابوو كية بيكايية واىل
وبةةدوَ َ
ناوضةى "رِة ".
وواير " ةمرى كورِ زةلجةو ةن" بة رِةَكةوة و ةةواَيو طةةشتة ئيمامى حوسةة كة ةيةر وةبيَيت رِاز بيَيت بية
َى
َ ئيمامى حوسةةايو سوةَادى خوارو كة ةةرطيز راز نامب و ناضمة سيةر حيوكمى وبةةيدوَال
حوكمى وبةةدوَال
كورِ زةاو..
ئيمامى حوسةين سوثاكةى كوفة دةترسيَينَ بة خوا !
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نمارةى ئةوكةسانةى ةطة َ ئيمامى حوسةةادا بوون  01كة بوون وة سوثاكةى كوفةش  5666كية بيوو كاييَيك
َى كيورِ زةياوو ثيَيت ويي  :بية خييانيدا
بةرام ةر بة ةةك وةستان ئيمامى حوسةة رِووى كروة سوثاكةى وبةةدوَال
ت ية ِر ةطية َ كةسييَكى وةكيو مي بكيةن.و! وة مي كيو ِر كضيى
بضاةوةو زةرزةنش ،نةفستان بكةن ئاةا وةطوجن َ
ثيَةةم ةرةكةيان مب.و! وة بيَجطة ة م ةسةر رِووى زةوةدا كورِ كضى ثيَةةم ةرةَكى ير بوونى نية ! وة ثيَةةم يةرى
خوا  بة م و براكةمى ويووة( :هذان سيدا شب ب بهل اجلنة) .رواه الرتمذي .وق ل الشيخ االلب يى هذا احلديث صحيح
عن طريق رواية هذيفة وابأ سعيد وغريهم  .واية :ئةو وووانة (حةسةن و حوسةة ) طةورةو سةروةرى ئةةلى بةةة نت.
َى كورِ زةاو نةكةن و ثشتطريى ة
بةروةوام ئيمام حوسةة سوثاكةى كوفةى ةةَدةنا بةوةى كة طوةَرِاةةَى وبةةدوَال
ئيمام و ةارانى بكةن ئةوةبوو  46كةسيَك بة سيةروكاةةيى "حيورِى كيو ِر ةةزةيدى ييةميميى" كية ية ثيَشيةنطى
َى كورِ زةاو وا بوون ثشتطري خيةان بي ئيمام و ةارانى وةربرِةت و راةطةةاند :كة مي ةيةرطيز
سوثاكةى وبةةدوَال
ئاطرو ووزةخ ةةَاابذةَرم بةسةر بةةة تدا ئةطةر ال ةم ورو ورو بكةن و بيشز سوييَا ..
ثا ان وواى ئةوة ئيمامى حوسةة نوةَذى نيوةرِوو ةسرى رون ثيَاجشةممةى ئةجنام واو بي ةةرووو وةسيتةكة وةسيتةى
َى كورِ زةاوو وةستةكةى الى خيةشت ثيَشاوةَذى بيكرون ئيميام حوسيةة وييى :ئيَيوة خيييان ئيمامتيان
وبةةدوَال
َمدا ثيَيان وة :نةخيَر بةَكو ئيَمة ةوواى جةنابتةوة نوةَيذ وةكيةة بيةية ية
ةةةةو ئيَمةش ئيمامى خيمان ة وةال
َم كاييَك كايى نوةَذى مةغرة نزةك بووةيةوة
وواى ئيمامى حوسةةاةوة ةةرووو نوةَذى نيوةرِوو ةسرةان ئةجنامدا بةال
َ رِوو بة حوسةة و ةارانى بة ئةسثةكانيانةوة نزةك بوونةوة يةو كاييةوا ئيميامى حوسيةة بية
سوثاكةى وبةةدوَال
جلوبةرطى سةربازةيةوة خةوى يَكةوي وو كة وةنطة وةنط و ثرمةى ئةسثةكانى بيست ةةستاو زانيى كية سيوثاكةى
َ يَيان نزةك وةباةوة بيةة ئيمام ضةند كةسيَكى نارو كة قسةةان ةطة َ بكةن و بزان ضييان وةوىَ.و بيةية
وبةةدوَال
ةباست كورِ ةىل كورِ ئةبى يا ي ى براى ئيمام حوسيةة بية خييةت و ( )16كةسيةوة رو يتة الةيان و قسيةةان
َى كورِ زةاو ةان وةبتَ جبةنط !.
َمدا وييان :ةان وةبتَ بيَاة سةر حوكمى وبةةدوَال
ةطةَكرون ئةوانيو ة وةال
ثا ان طةرِانةوةو ةةواَةكةةان واةةوة بة ئيميامى حوسيةة و ئيةوةو فيةرمووى :ميَية بيدةنىَ بيا ئةمشيةو بيريى
َمتان يَدةطيَرِمةوة بيةة بةروةوام ئيمام و ةارانى
يَ كةمةوةو نوةَذ ةطة َ خوواى خيمدا ئةجنام بدةم ثا ان بةةانى وةال
ئةو ةوة ةةر خةرةكى ئةجنامدانى نوةَذو واواى يَوي وونيان ةخووا وةكرو .رِةزاو رةمحةيى خوا ة ةةمووةان بيَت.
شةهيدبوونى ئيمام
لة رِووداوةكةى "تةف" لة سالَى ()16ى كؤضيي
ة بةرةبةةانى رون ةةةايت رون  26ى موحةرِةمى ساَت 02ى كيضيت ة خاكى كةربةالى يَراق جةنط ة نيَيوان
ةةرووو وةستةكةوا ةةَطريسا ةارانى ئيميام حوسيةة وةةيانزانى كية ية يواناةانيدا نيية بةرام يةر بيةو سيوثاةةى
َم يةناا ئارةزووةان ئةوةبوو كة ية نيَيوان ةيةرووو وةسيتى ئيميام حوسيةةادا بكيونر َة و
ال بوةستاةوة بةال
وبةةدوَ َ
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ةةرواش بوو ةةك بة ةةك ةبةر وةستى ئيمام وا ةةيد وةكران !!.وة ةيض كة نةماةةوة بيَجطة ية ئيميام حوسيةة
خيةت و كورِة ريةاةكةى بةناوى " ة ية بضوك" كة ئةوةو نةخيش بوو.
ئةو رونة يا ئيَوارةكةى ئيمامى حوسةة بةو يَوةةة ماةةوةو كة جورئةيى ئةوةى نةوةكرو كة وةستى خوةَااوى بكاة
بة كو تاى كضةزاكةى ثيَةةم ةرى خوا  يا كار طةةشتة ئةوةى كة " ةمرى كيورِ زةلجةو يةن" ةياوارى كيروو
ويى :ةاوار بي ئيَوة واةكتان روَة رِويان بي بكاة ضوار وةورى بطرن و بيكيونن بيةية ةيَر ييان كيروة سيةر ئيميام
َوقةةان وا ئيماميو وةك يَر ئاسا بة مششيَرةكةةةوة وةةاة و وةضوو وة ضيةند كةسييَكى ية سيوثاى
حوسةة و ئابل
َم ئازاةةيى ةبةرام ةر زورى نمارةوة ةيض وةورةَك نابياىَ!.
غةورى كوفة كو ت بةال
وووبارة " ةمر" ةاوارى كروةوةو ويى :ةاوار بي ئيَوة! ضاوةرِوانى ضى وةكةنو بيةة ئةجمارة بةسيةختى ةيَر ييان كيروة
سةر ئيمام و ةةيدةان كرو رِةزاى خواى ةسةر بيَت .وة ئةو كةسةى كية راسيتةوخي بة يدارى ية كو يتاى ئيميام
حوسةةادا كرو "سياانى كورِ ئةنةست نةخة ى" بوو وة سةرى ئيمامى ةال ةى كروةوةو سةرةكةةان بروةوة بي كوفة
َى نامةرو وارةَكى بةوةستةوة بوو سةةرى سيةرى ئيميام حوسيةةاى
َى كورِ زةاو ةوةَو وبةةدوَال
بيالى وبةةدوَال
وةكروو وارةكةى وةكرو بةناو وةمياو وةةطوة :ئةمة با رتة جيااوو خةباة بوو !!.ةو كايةوا ئةنةست كيورِ ما ييك
ةةستاو وةك نارِةزاةيةك ويى :سوةَاد بةخوا خراثرتة كارة كرو بيَطومان م ثيَةةم ةرم و كة ناو وةمى حوسيةةاى
ما وةكرو ئةو وةَاةى كة يي ئيَستا وارةكةى ثياوةكةى!!.
ئةوانةى كة لةطةلَ ئيمام حوسةيندا شةهيد كران
ئةو كةسانةى ةطة َ ئيمامى حوسةةادا ةةيد كران ة ئا و بةةتى خي برةتى بوون ة:
 كورِانى ئيمامى ةىل "رةزاو رةمحةيى خواى ةسيةر" :ئيميامى حوسيةة جة ييةرومسان.
َ ةىل ئةك ةر.
 كورِانى ئيمام حوسةة  :ةبدوَالَ قاسز ئةبوبةكر.
 كورِانى ئيمامى حةسةن :ةبدوَالَ
 كورِانى ةقيلى مامى ئيمام حوسةة  :جة يةر ةبدوَالموسليمى كورِ ةقيل.
َى كورِ جة يةر :ةون ةممةو.
 كورِانى ةبدوَالنزةكةى  21كة

دا رمح

يا

ئيةبوبكر ةمميةو

َى كورِ موسليمى كورِ
ةبدوَال

ةقيل

ة ئا و بةةتى ثيَةةم ةرى خوا  ةةيدبوون..

ئةو رِيوايةتانةى لةو بارةوة وتراون
 ئي اى ةبا "رِةزاى خواةان يَ يَت" وةطيَرِةَتةوةو وةَتَ :ة نيوة رونةَكدا بوو ثيَةةم ةرى خووام بياى ة خةومنيداقذ بذو ييَك ئاَيزو ييزاوى بوو و ةةةكى بةوةستةوة بوو خوةَاى ييَدا بيوو كية كيي كروبووةيةوة ثييَز وة :ئيةى
َنييةيى ية بةةانييةوة
ثيَةةم ةرى خووا  ئةوة ضية بة وةستةوة.و ئةوةو فةرمووى :ئةوة خيوةَاى حوسيةة و ةاوةال
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خةرةكز كي وةكةمةوة ..رِاوى ئةم فةرموووةةة وةَتَ :ئةو رِونةى كة ئينب ةبا ئةو خةونيةى بياي يوو ةيةر ةيةمان
رِونبوو كة ئيمام حوسةة ةةيد كرابوو .نسن ده صحيح.
 ئوممى سة ةمة وةطيَرِةَتةوةو وةَىَ :طوةَز ة جاايةكان بوو كة بي كو تاى ئيمامى حوسةة رِوَة رِوو طرةانييان بيوو.سنده صحيح .فض ئل الصح بة 000-1 /نمارة.2404 :
تؤلَةو سزاى دونيا ثيَش تؤلَةو سزاى قيامةت
َى كيورِ زةياو بيوو زور ورةَيذةى نةكيَشياو خيواى
ئةوكةسةى كة ئةمرى كرو بة كو تاى ئيمام حوسةة وبةةدوَال
َى كيورِ زةياوو سيةرى
ثةروةروطار ييَةى يَكروةوةو "موختارى كورِ ئةبت وبةةد" ةةستا بة كو تاى وبةةدوَال
يَكروةوة .ئةمةش ييَةى خواى ثةروةروطاربوو ةو ثياوةى كة ةاوكارى زور كرو ة كو تاى حوسةةاى كورِ ة يدا
رِةزاو رةمحةيى خوا ة ةةروووكيان بيَت.
ئةوكةسانةى بةشدارييان كرد لة كوشتين ئيمام حوسةيندا
َوة ئةو كةسانةى كة رِاستةوخي بة دارةيان كروووة ية يةةيدكرونى
ئةوةى كة ة كتيَ ةكانى نةاناامةو ناوواراندا بال
ئيمام حوسةةادا ووو كة بوون :سةنانى كورِ ئةنةست نةختيت و ةمرى كورِ زةلجةو يةن بيوون وة ئةوكةسيةش
َو ةمر ئيةم ووو كةسية
َى كورِ زةاو بوو وة وبةةدوَال
سةرثةر تى كو تاةكةى ئيمام حوسةةاى وةكرو وبةةدوَال
ة ةاران و الةةنطرانى ئيمامى ةىل بوون..
َى كورِ زةاو" :يوست" ة كتيَ ةكةةدا بةةاوكارو ووستانى ئيمامى يةىل وانياوة( .رجه ل الووسهأ)
 -2وبةةدوَال
الثةرِة – 54 :حتقيق /حممد ص دق حبرالعلوم.
 -1ةمرى كورِ زةلجةو ةن :ةىل مناز
ةىل وا بوو.

ةةرةوةروى وةَىَ " ةمر" ة رِوواوةكةى "صيني"وا ة سوثاكةى ئيمامى

وتةى كؤتايي
وةك ة ثيَشةكييةكةوا ةيَمامان ثيَكرو كو تاى ئيمامى حوسةة "رِةزاو رةمحيةيى خيواى ةسيةر" ية طيةورةيرةاى
كارةسايةكان بوو كة بةسةر موسوَماناندا ةاة وة بيَطومانني ةوةى كة بة مةزَوميت و نارِةواةت ةةيد كيرا بيةية
ئةو كارةساية ةةرطيزاو ةةرطيز ة ةاو ناكرةَت و ثةَةةةكى رِة ة بة نيَو ضياوانى بكةرانييةوة ..جيا ثيَوةسيتة ئيَميةى
َوكرونةوةى بريووةدى خاوةن وةذوانانةو واوطةرانةى ئةةلى سووناةو جةما ةوا بيني و
نةوةى نوةَت ئيسالم ةةميشة ة بال
خيَرابني ة طيَرِانةوةى رِووواوةكان بةياة ةة ة طيَرِانةوةى رِووواوةَكى وةك ئةم مةرطة سايةى كية ميَيذوو ةيةرطيز ية
ةاوى ناكاة !.خيَراكرون و طيَرِانةوةى رِووواوةكان وةك خيةت و ةرةَت سةرضاوةى ورووستى خيةةوة بةياة ةة ئةو رِووواوة
َم ة وَت خةَكيدا ةةر نو َ و يازةن و ةاوةيان وةكرةَتيةوة
زةادووانةى كة ماوةةةكى زورةو بةسةرةاندا ييَثةرِةوة بةال
ثيَوةستييةكى ةر يية بةسةر انى ةةموو موسوَمانيَكى خاوةن وةذوان و فيةةمى ورووسيت و صيحي بةياة يةيى
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ميَذووى نةوةى ثيَشياان كة بةثاكرتة و رِةَزوايرة سةروةمى زةَرِة ناوزةو كراوةو وةبتَ وةك خي بتَ زةياوو كيةم و بيتَ
زةاوةرِةوةت ئةو ميَذووة با بكةة ..
ئةةلى سووناةو جةما ة زور بةرِوونيت و بتَ ثيَض و ثةنا وةَيَ  :بةَتَ ةةندةَك ةو ةاوةَة بةرةَزانةى ثيَةةم ةرى ئيازةز
َم ئةم ةةَةكرونة نةبييية
 ة كايى بوونى ثيَةةم ةرواو بةياة ةيى ةوواى وةفايى ئةوةو يوو ت ةةَة ةايوون بةال
ةي ساروبوونةوةةان ةوةى كة سوورب ةسةر خيبةخشني ة رِةَت كة يمةى ةةكتاثةرستيدا ةان ة رِةَت بانطيةواز بيي
ئاةياى رِاست و ورووستى باثريةمان ئيرباةيز  ثا ان بانطةوازو كي و جيااوى ةارانى ثيَةةم يةرى سيةروةرو ووور
كةوياةوةةان ة زةَدى باوو باثريان و نن و ماداَيان و ةةروةةا بةرطرةكرونيان بة ما َ و طيانيان ة خي ةوةسيتةكةةان
َنةى ئةوان يو ت ةايوون ة ماوةى نةانياندا ةبةرام ةر ئةو ةةموو ضياكانةى
"موحةممةو"  وا وةكاة كة ئةم ةةال
كة كروووةانة وةك وَيثة ئاوةَك واةة ةبةرام ةر وةرةاةةكةوة..
بيةة زور ثيَوةستة طيَرِانةوةى ميَذوو وةك خي ئةطةرضت ةةَةش بووبيَت ة زور بيوارو ةةَوةَسيتدا وةك بامسيان كيرو
ارونةوةى ةةند َ ة ميَذووى ثيَشياان ةان طو َ ثيَاةوانيى و واز يَايَاانى بي خةَكانيَكى وى ئةمية زةرةرى زوريير
وةواو يَواندى ميَذووةشت بة وواوا و َ و رِةَوي كرونيشة بي ةةند َ و َ نةخيش و ناخنير بةسةر وةاةوة كة ةةزارو ةةك
قيل و قا ةمالو ةوالوة بيَا و بة وةستى خيةان كةم و زةاوى بي بكةن ئةمةش يةناا ةيكارى سةرةكى ئيةم وةرطيا
كرونةوةةة بي خةَكانى و كة خيةان بكةنة خاوةن ما َ و ئةةلى سووناةو جةما ةش بة ميوان و بيَطانة!!.
ةم كا رةساية طةورةةةى ئيمامى حوسةةايشدا وةَيَني :خوزطا ئيمامى حوسةة ة مةككية وةرنةضيووباةةو بية طيوةَت
َنى بةرةَزى وةك :ئينب ةبا و ئينب ومةرو ئةبو سة يدى خوورةت و..ةتدى بكرواةة ئيرت ئةو ةةموو خوةَاية
ةاوةال
َم ئةمية قيةوةرةو
ناحةقية نةوةرِناو خي ةوةسرتة و بةرِةَزيرة كةست رِووى سةر زةوى بةو يَوةةة ةةيد نةوةكرا بةال
الى خواى ثةروةروطار نووسراوةو الوان ة كارةَكيو خواى ثةروةروطار نووسي يَتى مةحاَةو نةطوجناوة ةةر بيةية زةَيدة
رِوةيو ة طيَرِانةوةى ئةم رِووواوةوا نارِةواو حةرامةو بةةيض يَوةةةك رِ َ ثتَ نةوراوة ضونكة ةةرطيز كو تاى ئيميامى
حوسةة "رِةزاو رةمحةيى خواى يَ يَت" ة كو تاى ثيَةةم ةران طةورةير نيةو نيةبووة مةطيةر ثيَةةم يةر "ةيةحياى
كورِى زةكةرةا"  سةرى ة رِةَى وناةةيى ياغوياندا نيةرِوةت و يةةيد كيرا و ةيةروةةا ئيماميانى وةك :وميةرو
ومسان و ة يت ةةموو ئةمانة ةةيد نةكران و بيةة ةةرطيز ئيمامى حوسةة طةورةير نةبووة ةمانةو رِةوا نية بي
ةيض مروظيَك ة كايى طيَرانةوةى ميَذووى مةرطةسايى ئيمامى حوسةةادا زةَدة رِةو بكاة ة ةيض تيَكيدا..
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه..
سةرضاوة ميَذووييةكان:
 حقبة من التأريخ ما بني وفاة النيب  إىل مقتل احلسني  سنة  16اهلجرية.تأليف :عثمان بن حممد اخلميس
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 61ى موحةرِرِةمى  6111ى كؤضيي
erfankaka@yahoo.com
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