
 
 

5
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
L 



 

ä 
 
 
 
 
 

١١٢٧: ٢٠١١وزارة الثقافة العراقية لسنة ــ رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩١٤٤: الرقم الدولي

    
      

.)٧٥قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(–. ص١٦٨

.؛ وكذلك في الحاشية١٥٨-١٤٧. ص: المصادر 

–. ق٦١–٤ليـه الـسالم، اإلمـام الثالـث،     الحـسين بـن علـي ع   . ٢دراسة وتحقيق–. ق٦١واقعة كربالء،   . ١
.عنوان. ألف. صلى اهللا عليه وآله وسلمخيل رسول اهللا . ٤. الخيل في القرآن. ٣. دراسة وتحقيق–السيرة 

٤١BP/ ٥/ ح٥ي٣٠٨

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

�������	
�� ��� ����  �������   .
 ��	���� �  �!��� "�#� ������ ��$%� &'  ��(����–  $ *+���, *+-�.  +�/�*... /  1��2+3�� +�  �	
�+� 

 ��+++����+++��� .��!4'+++5 :  �*+++7�/(�� *����+++��� *+++�8-�� �+++  *+++� �/9��
 *+++:';<�� =
>?+++�� @�+++��ABBC = .
EF�E�.



K 
L 

يف القرآن والسنة والتاريخ واألدب
 

حبث استداليل
يقة غيبية من حقائق مأساة كربالءف النقاب عن حقيكش
 

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة
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العتبة الحسينية المقدسة-كربالء المقدسة: عراقال
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أنـه ســيقتل عطــشاناً بطــف كــربالء، حــىت  «
الظليمـــة، : ينفـــر فرســـه وحيمحـــم ويقـــول 

»الظليمة ألمة قتلت ابن بنت نبيها 
 

Dعلي بن أيب طالبأمري املؤمنني

.٢٦٦، ص ٤٤ج : حبار األنوار



 
 
 
 
 

ك الخيــول بحوافرهـا، وتعلــوك  األرض جريحــاً، تطـؤ إلـى فهويـت  «
الطغاة ببواترهـا، قـد رشـح للمـوت جبينـك واختلفـت باالنقبـاض           
واالنبــــساط شــــمالك ويمينــــك، تــــدير طرفــــاً خفيــــاً إلــــى رحلــــك  
وبيتــك، وقــد شــغلت بنفــسك عــن ولــدك وأهلــك، وأســرع فرســك       

.»، وإلى خيامك قاصداً، محمحماً باكياًشارداً

زيارة الناحية املقدسة
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مقدمة القسم
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الشيخ علي الفتالوي
ئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافيةر

 





 
 
 
 
 

الكتابمقدمة
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اِّـحور العقائدي. اءب
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محور السة الحسينية. يمج
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من أروقة مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

يقدوري حسن الحسنالسيد نبيل 

 





 
 
 
 

مقدمة الطبعة الثانية




 


 
 
كلمة البد منها: أوًال
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تقاصــرت عــن مــدرك وإذا العقــول  ــا لــــــم تتكــــــل إال علــــــى أذواقهــــ

           


          


 
 

 



 

 
دور اإليمان بالغيب َّـ تقويم السلوك والضبط االجتماعي: ثانيا
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ابتالء اِّـسلم بسنة ظلم نبّيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم: ثالثا
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دور اِّـكّون النشأوي َّـ العقيدة وفهم الحياة: رابعا
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قصتي مع الكتاب كانت قبل أربع سنة: خامسًا
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السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني الكربالئي 

صلوات اهللا وسالمه عليهافي يوم استشهاد فاطمة 



 
 
 
 
 

األولاملبحث

اليحموم يف اللغة والتاريخ
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اليحموم َّـ التاريخ: ةالثانياِّـسألة
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الثانياملبحث

اخليل يف القرآن
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اِّـجال النفسي: ُّـواألاِّـسألة
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اخليل يف القرآن:املبحث الثاني.........................................................................٣٤
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!من اهللا أم من الشيطان؟أهو  يالتز: أوًال


 


P

    
 

>¢  ¡   �    ~< 
 

>À    ¿  ¾  ½< 
 

>È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã< 
 

>   F  E  DH  G< 
 
 
 
 



اخليل يف القرآن:املبحث الثاني.........................................................................٣٨

 
>  s  t  u  v  w  x  y  z     |    {  �  ~  }

¢¡£¤  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥
³  ²  ±   °  ̄´¸  ¶  µ< 

 
>ª   « ̄ ®  ¬< 


 

>F  E  D  C  B  A   @< 
      

      
>  B  A   @

F  E  D  C< 

>=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3< 

 
 
 
 



٣٩............................................................................النفسياال:األوىلاملسألة




 

>È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã< 
 

>]  \  [  Z  Y  X  W      V  U  T< 
 

><  ;  :  9< 





 
 

>s  r  q  p< 
 
 
 
 



اخليل يف القرآن:املبحث الثاني..........................................................................٤٠






 

     


 

           

 

>B  A  @  ?< 



 

>}  |< 


 
 



٤١.............................................................................النفسياال:األوىلاملسألة
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»وا نواصـــي الخيـــل وال معارفهـــا وال أذنابهـــا فـــإن أذنابهـــا  ال تقـــص
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اِّـجال االقتصادي: ةالثانياِّـسألة
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اِّـجال العسكري: اِّـسألة الثالثة
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رباط الخيل ليلة في سبيل اهللا خير من صـيام شـهر وقيامـه فـإن            «
مـات جــرى عليــه عملــه الــذي كــان يعمــل وأجــري عليــه رزقــه وأمــن   
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الثالثاملبحث

 خيل رسول ا

صلى ا عليه وآله وسلم
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تضمها: الثانيةاِّـسألة 
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الرابعاملبحث

الئكة يف القرآن خيل امل

والسنة
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خيل اِّـالئكة َّـ القرآن: اِّـسألة األوُّـ
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الميمنــة فيكــشفهم علــي  2وكــان النــاس يحملــون علــى النبــي   «
D     ذلك ، فلم يزل ك2فإذا كشفهم اقبلت الميسرة إلى النبي

فطرحـه بـين   2حتى تقطع سيفه بثالث قطع فجاء إلى النبي    
ذا 2فيومئـذ أعطـاه النبـي    » هـذا سـيفي قـد تقطـع      «: يديه وقال 

اختالج سـاقيه مـن كثـرة القتـال رفـع       2الفقار؛ ولما رأى النبي     
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ــاً شــديد  ، وأســمع أقــدم حيــزوم ومــا أهــم أن أضــرب أحــداً إال       اًدوي

.؟»سقط ميتاً قبل أن أضربه
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يـا  «: فقـال 2فوقف إلى جنب رسول اهللا Dثم جاء جبرائيل   
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.»إن علياً مني وأنا منه«: 2فقال 

.)٢(»؛ ثم انهزم الناس»وأنا منكما«: Dفقال جبرائيل 
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الوفاة دعا العباس بـن عبـد المطلـب    2لما حضرت رسول اهللا   «
يــا عــم محمــد تأخــذ تــراث  : لعبــاسلفقــال Dوأميــر المــؤمنين 
.دينه وتنجز عداته؟محمد وتقضي 
يــا رســول اهللا بــأبي أنــت وأمــي إنــي شــيخ كثيــر        : لفــرد عليــه فقــا  

.العيال، قليل المال من يطيقك وأنت تباري الريح؟
يــا عبــاس أتأخــذ تــراث محمــد  : هنيئــة ثــم قــال 2فــأطرق : قــال

.وتنجز عداته وتقضي دينه؟
بأبي أنت وأمي شـيخ كثيـر العيـال قليـل المـال وأنـت تبـاري             : فقال
.أخذها بحقهاأما إني سأعطيها من ي: قال.الريح

يا علي يا أخا محمد أتنجز عدات محمـد وتقـضي دينـه         : ثم قال 
.نعم، بأبي أنت وأمي ذاك علي ولي: فقال.وتقبض تراثه؟

فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من أصبعه فتمنيت من جميـع    : قال
.ما ترك الخاتم

ثــم صــاح يــا بــالل علــي بــالمغفر والــدرع والرايــة والقمــيص وذي      
.والقضيباب والبرد واألبرقة الفقار والسح

ـ فجـيء  ــ يعنـي األبرقـة ـ  ـفواهللا ما رأيتهـا غيـر سـاعتي تلـك ـــ        : قال
يـا  : فقـال ،بشقة فكادت تخطف األبصار فإذا هي من ابرق الجنـة    

: جبرائيل أتاني بها وقالعلي إنّ
في حلقـة الـدرع واسـتدفر بهـا مكـان المنطقـة؛       اجعلهايا محمد   



٨٣...............................................2إىل رسول اD انتقال فرس جربائيل : املسألة الثالثة

يين جميعـاً أحـدهما مخـصوف واآلخـر     ثـم دعـا بزوجـي نعـال عـرب     
ــه   : غيـــر مخـــصوف، والقميـــصين  ــري بـ ــذي اسـ ــه(القمـــيص الـ ) فيـ

قلنــسوة : والقمـيص الــذي خــرج فيـه يــوم أحــد، والقالنـس الــثالث   
العيـدين والجمـع، وقلنـسوة كـان يلبـسها ويقعـد           وقلنـسوة السفر،  

ل، دالـشهباء والدلـ  : يا بالل علي بـالبغلتين : ثم قال.مع أصحابه 
الجنــاح كانــت توقــف  : العــضباء والقــصوى، والفرســين : نوالنــاقتي

يبعـث الرجـل فـي حاجتـه     2بباب المـسجد لحـوائج رسـول اهللا         
، وهــو الـذي كــان  »حيـزوم «فيركبـه فيركـضه فــي حاجـة رســول اهللا، و   

.)١(»أقدم حيزوم«: يقول
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األرض جريحاً، تطـؤك الخيـول بحوافرهـا، وتعلـوك         إلىفهويت  «

الطغاة ببواترهـا، قـد رشـح للمـوت جبينـك واختلفـت باالنقبـاض           
واالنبــــساط شــــمالك ويمينــــك، تــــدير طرفــــاً خفيــــاً إلــــى رحلــــك  
وبيتــك، وقــد شــغلت بنفــسك عــن ولــدك وأهلــك، وأســرع فرســك      

.، محمحماً باكياً، وإلى خيامك قاصداًشارداً

مخزيــاً، ونظــرن ســرجك عليــه ملويــاً،   كفلمــا رأيــن النــساء جــواد 
ــن الخـــد   ــرزن مـ ــات   )٢(ر، ناشـــرات الـــشعور وبـ ، علـــى الخـــدود الطمـ
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.)١(»...مصرعك مبادرات
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والـــــــدمع مـــــــن ذكـــــــر الفـــــــراق يـــــــسيل فأتتـــــــــــه زينـــــــــــب بـــــــــــالجواد تقـــــــــــوده

ــي   ــا أخـــ ــد قطعـــــت قلبـــــي يـــ ــول قـــ ــزول   وتقـــ ــال تــــــ ــت الجبــــــ ــا ليــــــ ــاً فيــــــ حزنــــــ

ــرى  ــفلمـــــن تنـــــادي والحمـــــاة علـــــى الثـــ ــنهم ال يبــــــــــل غليــــــــــل صــــــــ رعى ومــــــــ

ــد تفانـــــا أهلهـــــا       ــساء ولّـــــــــــــــــــــ الّإمـــــا فـــــي الخيـــــام وقـــ ــلنـــــــــــــــــــ ه وعليـــــــــــــــــــ

ــا قــــــــــدمت لــــــــــشقيقها  ــل  أرأيــــــــــت أختــــــــ ــى وكفيــــــ ــون وال حمــــــ ــرس المنــــــ فــــــ
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.»فلما رأين النساء جوادك مخزياً، ونظرن سرجك عليه ملوياً«
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ر الخيل حفظ النساء واألطفال من ان تسحق بحواف: ثانيًا
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حفظ النساء واألطفال من ان تحرق وهي َّـ اِّـخيم: ثالثًا
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تربة كربالء تكشف جانبًا من : الخامسةاِّـسألة 

الحكمة َّـ وطء فرس الحياة لها
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السادسةاِّـسألة 

بعض اِّـدارس اإلسالمية تظهر جانبًا من الحكمة َّـ 

وجود الحيزوم لقتال الظاِّـ
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وجود الحيزوم َّـ اِّـعركة؟)١(الحلبييرىكيف : أوًال
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وجود الحيزوم َّـ اِّـعركة؟)١(بن عربيكيف يرى محي الدين : ثانيًا
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.)١(»وأنا من حسينيحسين من«
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إنــي ال أعلــم أصــحاباً أوفــى وال خيــر مــن أصــحابي وال أهــل بيــت  «

.)٢(»أوصل من أهل بيتي فجزاكم اهللا مني جميعاًوالأبر
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السابعاملبحث

قصائد الشعراءاليحموم يف 
 







 
 

اِّـسألة األوُّـ

الشعراء لفرس اإلمام الحس بلفظ عليه السالمتأب

»اليحموم«
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ــا نجــــــد  يمينــا بنـــا حــادي الـــسري إن بــدت نجـــد    ــل بهــــ ــاني العليــــ ــا فللعــــ يمينــــ

غـــــــريم غـــــــرام حـــــــشو أحـــــــشائه وقـــــــد  وعــج فعـــسى مـــن العـــج الـــشوق يـــشتفي  


             



E 
 





اليحموم يف قصائد الشعراء: السابعاملبحث ..............................................................١٣٢

 
ـــــى   ــة الربـــــ ــالم كــــــــــاألعالم معلمــــــــ فأنهارهــــــا تجـــــــري وأخبارهـــــــا تـــــــشدو معــــــــ

ــ  طــــوت حادثــــات الــــدهر منــــشور حــــسنها  ــي رسـ ــمت فـ ــا رسـ ــمال تغـــدو كمـ مها شـ

عليـــــــــه وال وعـــــــــد هنـــــــــاك وال هنـــــــــد   وأضــــــــحت تجــــــــر الحادثــــــــات ذيولهــــــــا    

ــارت ومـــــــا  ــروفهاروال غـــــــرو إن جـــــ ــارت وأغـــرت  ت صـــــ ــدتوغـ وغـــدت تـــشدو واعتـ

ــالطفوف لهــــا جنــــد    بـــــــــآل محمـــــــــدفقـــــــــد غـــــــــدرت قـــــــــدماً ــاف علــــيهم بــ وطــ

ــه أســـــد )٣(خمـــــيس)٢(عرمــرم)١(وجاشــت بجــيش جــاش طــام  لهـــــا حـــــام يحمومـــ

ــت  ــد عمــــوا   وعمــ ــد قــ ــن الرشــ ــرار عــ )٤(وهـل يـسمع الـصم الـدعاء إذا صـدوا     بأشــ

 
ــرم    ــام عرمـــ ــيش جـــــاش طـــ ــت بجـــ خمــــــيس لهــــــا حــــــام يحمومــــــه أســــــد    وجاشـــ
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١٣٣.........................» اليحموم«بلفظالسالمعليهاحلسنياإلماملفرسالشعراءتأبني: املسألة األوىل

 


D 
ــراء المحــــــــــــرم بــــــــــــبــــــــــــرآة  عـــن اللهــــو والــــسلوان مـــن كــــل مــــسلم  ر فــــــــــــي بــــــــــ

ــان قلــــب امــــرئ يــــرى   ــاحك الفــــم    فهــــل خــــامر اإليمــ ــا ضــ لتلــــك الليــــالي الهيــ

 
ــا    ــربالء مخيمــــ ــتوى فــــــي كــــ ــين أســــ ــن مخـــــــــي   وحــــ ــه مـــــــ ــرم بـــــــ ــا أكـــــــ مبتربتهـــــــ

ــا  تأحاطـــــ ــد بمعــــــصم   بـــــه تلـــــك األخابـــــث مثـــــل مـــ ــن حديــــ ــار مــــ ــيط ســــ يحــــ

ـــــردوا    ــرات ليطـ ــن مــــــاء الفــــ ــدوه عــــ عــن الحــوض حتــى يقــذفوا فــي جهــنم  وصــــ

ــاموه إعطــــــــــاء الدنيــــــــــة عنــــــــــدما    )٥(المتوسـم  )٤(الخادر )٣(رأوا منه سمت  وســــــــ

ــــــة خـــــــــسف أوبحـــــــــال مـــــــــذمم   وهيهـــات أن يرضـــى ابـــن حيـــدرة الرضـــا     بخطـــ

ــشما   ــت نفـــــــــــسه الـــــــــ ــــــــةأبـــــــــ يمـــــــوت بهـــــــا مـــــــوت العزيـــــــز المكـــــــرم ء إال كريهـــ

ــذ وأحلـــــــى مـــــــن حيـــــــاة التهـــــــضم   هـــــو المـــــوت مــــــر المجتنـــــى غيـــــر أنــــــه     ألـــــ
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)٢(كــل مخــدم )١(وشــب لظاهــا مــن شــبا  فــــاذكر شــــواظ الحــــرب بالعــــسل الظمــــا 

ــل   ــم يــــــدع ســــــيف باســــ ــثم  وقــــــارع حتــــــى لــــ ــر ملــــــــ ــاء غيــــــــ ــرك الهيجــــــــ بمعتــــــــ

مـــــن فـــــرادى وتـــــوأم)٥(الفيـــــافينــــسور قومــه)٤(حــق صــيد)٣(وصــبحهم بالــشوس

نــــــــاح المحــــــــومجذي البيحمومــــــــه أو)٧(الــوغى)٦(علــى ضــمر تــأتم فــي حومــة   

ــائس أنفــــــسىيبيعــــــون فــــــي الجلــــــ لنـــــصر الهـــــدى ال نيـــــل جـــــاه ودرهـــــم     نفــــ

ــاف روحـــــــــــــــــه   ــا أراد اهللا إيقـــــــــــــــ بمنظـــــــره األعلــــــــى وقـــــــوف المــــــــسلم  ولمـــــــــــــــ

ــا   ــه نيـــــــــــل الـــــــــــشهادة راقيـــــــــ ــاح لـــــــــ سنممعـــــــــارج مجـــــــــد صـــــــــعبة المتـــــــــ   أتـــــــــ

ــاء المطلـــسم  فــــــــديتك بــــــــدرا برجــــــــه ســــــــرج ســــــــابح   ــر العبـ ــانطوى سـ هـــوى فـ

ــ ــاء كــــــالعروس يــــــزف فــــــي   ضخــــ ــوان يب دمــــ ــاء بــــــــصبغ األرجــــــ ــم)٨(قبــــــ مرســــــ

ــسمه    ــضاء جــــــــ ــالترب أعــــــــ ــرة بــــــــ ــر  معفــــــــ ــذا ســــ ــريم وهــــ ــالكــــ ــيممحــــ )٩(ل التــــ

 
بيحمومــــــــه أو ذي الجنــــــــاح المحــــــــوم علـــــى ضـــــمر تـــــأتم فـــــي حومـــــة الـــــوغى  
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اِّـسألة الثانية

دون عليه السالمالحس اإلمامتأب الشعراء لفرس 

»اليحموم«ذكر لفظ 
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)١(Sدس الحليغديرية ابن العرن:دة األوُّـيالقص


 


           E


 

 




اليحموم يف قصائد الشعراء: السابعاملبحث ..............................................................١٣٦

 
ــ)١(أضــحى يمــيس  قمــــــر إذا مــــــا مــــــر فــــــي قلبــــــي حـــــــال     بــان فــي حلــى  صنكغ

ــاظر فــــــــي فتــــــــرة     ــالفيهــــــــا مــــــــرام الــــــــسحر بــــــــان  ســــــــلب العقــــــــول بنــــــ محــــــ

ــدا   ــا غـــــــ ــي لمـــــــ ــد عزائمـــــــ عـــــــن خـــــــصره بنـــــــد القبـــــــاء محلـــــــال  وانحـــــــــل شـــــــ

ــان العــــــــــذار تسلــــــــــسال   وزهــــــــــر بهــــــــــا كــــــــــافور ســــــــــالف خــــــــــده  لمــــــــــا بريحــــــــ

ــا سالســـــــــل صـــــــــدغه  فلــــــــــذاك بــــــــــت مقيــــــــــداً ومسلــــــــــسالً   وتسلـــــــــسلت عبثـــــــ

ــه   ــويم قوامـــــــــــــــه كقناتـــــــــــــ ــر قـــــــــــــ ــل تحكــــي الم   قمـــــــــــــ ــه فــــي القتــ الهــــ ولحاظــ

ــة تـــــــــسبي الغـــــــــ وجناتــــــــــــــــــــــه جوريــــــــــــــــــــــة وعيونــــــــــــــــــــــه  ــالحوريـــــــ زال االكحـــــــ

 
ــادروه محلــــــــــــال  موفمحلــــــــــــل قــــــــــــد صــــــــــــيروه محرمـــــــــــــا    ــد غــــــــــ ــرم قــــــــــ حــــــــــ

ــــــــــوا   ــي وحرف ــل الوصــــــــ ــدوا قتــــــــ ــاب لــــه تــــال     وتعمــــــــ ــي الكتــ ــان أحمــــد فــ ــا كــ مــ

نــــــارا لهيــــــب ضــــــرامها لــــــن يــــــصطلى وأتــــــوا إلــــــى قتــــــل الحــــــسين وأججـــــــوا    

ــة   ــيهم بـــــــــالنزال بعرمـــــــ مفلــــــــال)٣(تــــــــذر الحــــــــسام المــــــــشرفي )٢(فـــــــــسطا علـــــــ

كـــــالبرق يـــــسبق فــــــي ســـــراه الــــــشمأال   طــــــــرف أعـــــــــوجي ســـــــــابح مــــــــن فـــــــــوق 

ـــر جمـــاجم الفرســـان    ــوافره بغي فـــــــــــي يـــــــــــوم الـــــــــــوغى لـــــــــــن تـــــــــــنعال فـــرس حـ
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ــيض الــــــــصباح مجلــــــــال   ــسربال   أضــــــــحى بمبــــــ ــسود الظـــــــــالم مـــــــ وغـــــــــدا بمـــــــ

ــاتر)١(وبكفـــــــــــــــه ســـــــــــــــيف جـــــــــــــــراز  ــدوال   )٢(عـــــضببـــــــــــــ ــد منـــــه جـــ يـــــضم الغمـــ

 وأبـــــــرى المفــــــــصال مـــــــن كـــــــل كفـــــــار   )٥(هربغــــــرا)٤(والطــــــال)٣(الجمــــــاجمفـــــر

ــواده  ــه وجـــــــــــــــــــ ــا صـــــــــــاحبي لمـــــــــــن أراد تـــــــــــأمال   وحـــــــــــــــــــــسامهفكأنـــــــــــــــــــ يـــــــــ

قمــــــــر منازلــــــــه الجمــــــــاجم والطــــــــال    شـــــــمس علـــــــى الفلـــــــك المـــــــدار بكفـــــــه 

)٦(ي تحكــي المــرجاللــوقلـوبهم فــي الغ والخيــــــــــل محدقــــــــــة بجــــــــــيم جمالــــــــــه 

 
ــاعة قتلــــــه  اســــــفا وشــــــهب الفلــــــك أمــــــست أفــــــال  واســــــود قــــــرص الــــــشمس ســــ

ــرافيل ونعــــــــاه جبر والعــــــــــــــــــرش المجيــــــــــــــــــد تزلــــــــــــــــــزال ايــــــــل وميكــــــــال واســــــ

ــوال  اًدوالطيـــــــر فـــــــي األغـــــــصان نـــــــاح مغـــــــر  ــاح وأعـــ والـــــوحش فـــــي القيعـــــان نـــ

متوجعـــــــــــــــاً متفجعـــــــــــــــاً متــــــــــــــــوجال  وأتــــــــــــى الجــــــــــــواد وال جــــــــــــواد فوقــــــــــــه

ــالي ــة إنــــــــــسانها  عــــــــ بـــــــاك يـــــــسح الـــــــدمع نقطـــــــا مهمـــــــال الــــــــــصهيل بمقلــــــــ

ــهيله   ــن خلــــــل ا فــــــــسمعن نــــــــسوان الحــــــــسين صــــــ ــال فبــــــرزن مــــ لمــــــضارب ثكــــ

ــدامعاً   ــون العيـــــــون مـــــ بـــــيض الــــسوالف هطـــــال ىحمــــرا علــــ  ينثـــــــون مـــــــن جـــــ
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ــى الحــــسين   ــصعيد الممحـــــــال   بمــــدمعDوألبكــــين علــ ــل بـــــــه الـــــ ــان أبـــــ قـــــ

ــاف علـــى ثـــراك مـــن الحيـــا       ــا طـــف طـ )١(هــــــام تــــــسير بــــــه الــــــسحائب جفــــــال يـ

عــــــالي البــــــروق يــــــسح دمعــــــا مــــــسبال  )٣(متراكــــــــــــب مــــــــــــتالحم  )٢(ذو هيــــــــــــدب 

ــل   ــه بوابــــــ ــسقيك منــــــ ــه أرج )٤(يــــــــشفيك إذ يــــــ ــدال )٥(عــــــذب لــــ ــاكي المنــــ )٦(يحــــ

ــوال   ثـــــم الـــــسالم مـــــن الـــــسالم علـــــى الـــــذي   ــات الــــ ــم رايــــ ــي خــــ ــه فــــ نــــــصبت لــــ

ــادي تــــال    تــــــــــالي كتــــــــــاب اهللا أكــــــــــرم مــــــــــن تــــــــــال  ــل مــــن للمــــصطفى الهــ وأجــ

ــق  ــول مطلـــــــــــ )٧(ان القـــــــــالالــــــــدنيا وقاليهـــــــــا بنيـــــــــر زوج البتـــــــــــــول أخ الرســـــــــــ

D 
D
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الــــــشمأالكـــــالبرق يـــــسبق فــــــي ســـــراه   مــــــــن فـــــــــوق طــــــــرف أعـــــــــوجي ســـــــــابح  

           
D

 
 

 
ـــر جمـــاجم الفرســـان    ــوافره بغي فـــــــــــي يـــــــــــوم الـــــــــــوغى لـــــــــــن تـــــــــــنعال فـــرس حـ

D
   

 
 

 
ــواد فوقــــــــــــه    متوجعـــــــــــــــا متفجعـــــــــــــــا متــــــــــــــــوجال  وأتــــــــــــى الجــــــــــــواد والجــــــــــ

ـــــــسانها   ــة إنـــ ــالي الــــــــــصهيل بمقلــــــــ بـــــــاك يـــــــسح الـــــــدمع نقطـــــــا مهمـــــــال عــــــــ

D
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ــر الفـــــــراق يـــــــسيل  جواد تقـــــــــــــودهفأتتـــــــــــــه زينـــــــــــــب بـــــــــــــال والـــــــدمع مـــــــن ذكـــــ

ــال تــــــــزول    وتقــــــول قــــــد قطعــــــت قلبــــــي يــــــا أخــــــي   ــا ليــــــــت الجبــــــ ــا فيــــــ حزنــــــ

ــرعى ومــــــــــنهم ال يبــــــــــ  فلمـــــن تنــــــادي والحمـــــاة علــــــى الثــــــرى   لغليــــــــــ لصــــــــ

ــا أهلهــــــا      ــام وقــــــد تفانــــ ــهاال نـــــــــــــــــــــــساء ولّـــــــــــــــــــــــمــــــا فــــــي الخيــــ لوعليـــــــــــــــــــــ

ــى وكفيــــــــل  أرأيـــــــــــت أختــــــــــــا قـــــــــــدمت لــــــــــــشقيقها   ــون وال حمــــــ ــرس المنــــــ فــــــ

ــال  ــادرت منـــــــــــــه الـــــــــــــدموع وقـــــــــــ يــــــا أختــــــاه صــــــبرا فالمــــــصاب جليــــــل فتبـــــــــــ

ــيس لــــي    ــي لــ ــا ابــــن أمــ وعليــــك مــــا الــــصبر الجميــــل جميـــــل    فبكــــت وقالــــت يــ

مــــــــــن للنــــــــــساء الــــــــــضائعات دليــــــــــل    يـــــا نـــــور عينــــــي يـــــا حـــــشاشة مهجتــــــي    

عظمـــــى تـــــصب الـــــدمع وهـــــي تقـــــول    ورنـــــــــت إلـــــــــى نحـــــــــو الخيـــــــــام بعولـــــــــة 

ــوا إلـــــــى التوديـــــــع أن أخـــــــي  ــاقومـــــ ــواده دعـــــ ــل إبجـــــــــــــــ ــراق طويـــــــــــــــ ن الفـــــــــــــــ

ــدور عــــــــــواثراً    ــات الخــــــــ ــرجن ربــــــــ وغــــــدا لهـــــــا حـــــــول الحـــــــسين عويـــــــل فخــــــــ

ــا حـــــــــــال العليـــــــــــل وقـــــــــــد رأى    سيلتـــــــــــتلـــــــــــك المـــــــــــدامع للـــــــــــوداع  اهللا مـــــــــ

ــو تـــــــــــارة    ــورا ثـــــــــــم يكبـــــــــ ــوم طـــــــــ وعــــــــراه مــــــــن ذكــــــــر الــــــــوداع نحــــــــول    فيقـــــــــ

يــــــــــــا ليتنـــــــــــــي دون األبــــــــــــي قتيـــــــــــــل  ي نفـــــــــــــــسهنعـــــــــــــــفغـــــــــــــــدا ينـــــــــــــــادي ي

)١(حزنـــــــــــا وإنـــــــــــي بعـــــــــــدك لـــــــــــذليل   هالــــــــــكأبتــــــــــاه إنــــــــــي بعــــــــــد فقــــــــــدك
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ــسيني   ــاك الحـــــ ــف واســـــ ــا طـــــ ــت يـــــ ــوته حــــــي    أرخـــــ ــن صــــ ــات حمــــــزة ولكــــ ــد مــــ قــــ
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ــامليمون  ــي يـــــــ ــ گلـــــــ ــن والينـــــــــــ هويـــــــــــ
ــامليمون گ ــي يـــــــ ــ لـــــــ ــن والينـــــــــــ هويـــــــــــ  

ــيببيــــــــدي گــــــــدمتكأنـــــــــا يـــــــــامليمون  واخنمـــــــــش گلـــــــ
ــاري بـــــــــاهللا ودعتـــــــــكمــــن رحــــت حبــــسني ــوالبـــــــ ثينحـــــــ
ــوج   ــي تل ــت روح ــر جيتــــــــكوبگ واعيــــــــــوين تــــــــــريبوانتظــــــ
ــايل  ــتين خـــــــ هدينـــــــــيامـــــــــن راح هاوينــــــــچحــــــــسني جيـــــــ
ــامليمون  ــاهللا يــــــ ــيين رد علـــــــي جـــــــواببــــــ ــي وينـــــــ وأخفـــــــ
ــوب  ــرجك املگلـــ ــيب صــواب ســـ ــصاب گل واثگــــــــــل حنــــــــــيينبن
ــسني  ــذا دم حـــــ مــــــــــــا تـــــــــــــدليين ن محر اخضاب   وللواناهـــــ
ــون ــم امليمــــــ ــه مههــــــ ــت عينــــــ هيدينـــــــــاراح مـــــــــن وامهلــــــ

ــوندم يهــــــل ا ــضابه مليمــــ ــك اخــــ ــب وجهــــ ــب عايــــــ والگلــــــ
ــسني  ــد حــ ــن وريــ ــضبان لــــــومن صــــــوابمــ ــك ختــــــ وجهــــــ
ــا زينــــــببالگلــــــــب صــــــــابهكلـــــه ســـــهم الـــــبني مشــــــالچ يــــ

ــو ــسنيچدمـــج اخـ ــ حـ هيدينـــــــــاراح مـــــــــن همــــــــــا تعرفينــــــــ
ــيمنـــــــدهش حالـــــــكلــــــــيش يــــــــامليمون ــل علـــــــــ مگبـــــــــ

ونتـــــــــــك خفيـــــــــــةتــــــــصهل مشالــــــــككمــــــــاگــــــــل باجلث
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ــ  ــتين خـــــــ ــك ايلجيـــــــ ــن خيالـــــــ عفتــــــــــــه رميــــــــــــةويـــــــ
ــسني  ــوي حـ ــن أخـ ــن  ويـ ــوا ويـــ ــن صـــ هراح مـــــــــن ايدينـــــــــعـــ
ــامليمون  ــاهللا يــــــ ــيت ردهبــــــ ــ هلفــــــــــــــــــــ يليووهـــــــــود عـــــــ
ــام  ــددهال متــــــــــــــــــــــــرگلــــــوب هاأليتــــ ــيهـــــــ مت حيلـــــــ
ــي مـــــــــــين والـــــــــــدههــــاي ســــكنه أتريــــد ــت دليلـــــــ فجعـــــــ

ــ ــسني چـ ــوي حـ ــكينهن أخـ ــتم ســــــــ هيدينــــــــاوراح مــــــــن يــــــــ
ــينلــــــــيش يــــــــامليمو ــايلســـــــ ــايل بت حـــــــ ــدمت بـــــــ واهـــــــ

ــگطعــــــــت بينــــــــهوا ــوايلةبطيحــــــ ــساريالــــــ اه ينكــــــــــــــــــ
ــيب وا ــت گلـــــ ــايل گطعـــــ ــسرجك اخلـــــ جــــــــت نـــــــــاري وهيبـــــ

ــامني حـــــــــرم ظلينــــــــــه  ــن حيـــــــ ــاراح مـــــــن ومـــــــ )١(هيدينـــــ
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١٦................................دور اإليمان بالغيب في تقويم السلوك والضبط االجتماعي       : ثانيا
١٨.................................ابتالء المسلمين بسنة ظلم نبيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم: ثالثا
٢٠.................................................دور المكون النشأوي في العقيدة وفهم الحياة   : رابعا

٢١.....................................................قصتي مع الكتاب كانت قبل أربعين سنة   : خامساً

 

املبحث األول

اليحموم يف اللغة والتاريخ
٢٥.........................................................اليحموم في اللغة  : المسألة األولى

٢٩......................................................في التاريخ  اليحموم :  المسألة الثانية



  

املبحث الثاني

اخليل يف القرآن
٣٣...........................................................المجال النفسي  : المسألة األولى

٣٧............................................................! التزيين أهو من اهللا أم من الشيطان؟   : أوالً
٤١.................................................................................جمال الخيل العربي : ثانياً

٤٦.................................................تأثره بهاللخيل وDحب نبي اهللا سليمان   :  ثالثاً

٥١.......................................................المجال االقتصادي :  المسألة الثانية

٥٢.........................................................المجال العسكري :  المسألة الثالثة

املبحث الثالث

عليه وآله وسلمخيل رسول ا صلى ا
٥٧...........................................................عددها وأسماؤها   : المسألة األولى

٦٢....................................................................تضميرها :  المسألة الثانية

املبحث الرابع

خيل املالئكة يف القرآن والسنة
٦٧.................................................رآن خيل المالئكة في الق: المسألة األولى

٧٤.................................................خيل المالئكة في السنة :  المسألة الثانية
٧٤............................................نزول المالئكة في بدر الكبرى على خيلهم يقاتلون      : أوالً

٧٦...........................2نزول المالئكة المقربين في معركة أحد بدعاء رسول اهللا     : ثانياً
٧٧.....................................مري انزول جبرائيل على فرسه الحيزوم ووقوع فتنة الس    : ثالثاً
٧٨........................................................................ان الحيزوم هو فرس الحياة  : رابعاً

٧٩......................................................................رؤية المالئكة بصور بشرية   : خامساً

٨١...................2إلى رسول اهللا   Dانتقال فرس جبرائيل   :  المسألة الثالثة





املبحث اخلامس

»احليزوم«ما يدل على أن اليحموم من خيل جربائيل عليه السالم وانه 
٨٩...............................................خيل جبرائيل عليه السالم    : المسألة األولى

التـي تـدل علـى ان اليحمـوم هـو      والشواهد التاريخية   لقرائن  بعض ا : المسألة الثانية 
٩٢...........................................................................................الحيزوم

٩٢..........................................................................أوالً ــ القدرة القتالية اإلعجازية   
٩٤................................................................ثانياً ــ القوة االقتحامية وسرعة الحركة   

٩٥............................................وامتثاله ألمره   Dثالثاً ــ فهمه لكالم اإلمام الحسين   
٩٦.......رد شبهة عدم احتياج أهل السماء إلى ما يحتاجه أهل األرض كالجوع والعطش       : رابعاً
 

املبحث السادس

احلكمة يف قتال اإلمام احلسني عليه السالم على فرس احلياة احليزوم
١٠٦.........من الحكمةعاشوراء تحدث عن أخبارها فتكشف جانباً          : المسألة األولى

١١٠...حين ظهوره مع العولمة            fأثر الحيزوم في تعامل اإلمام الغائب                     :  سألة الثانيةالم

١١١.................يكشفون جانباً من هذه الحكمة      Eأهل البيت   : لمسألة الثالثةا
١١١.................................................يكشف جانباً من الحكمة   fاإلمام المهدي   : أوالً

١١٥......................................حفظ النساء واألطفال من ان تسحق بحوافر الخيل   : ثانياً
١١٥....................................حفظ النساء واألطفال من ان تحرق وهي في المخيم    :  ثالثاً
١١٦...............في حفظ اإلمام زين العابدين عليه السالم ونجاته من القتل أو الحرق   : رابعاً

١١٧.بهذا اللون اليحموم       ) الحيزوم  (الحكمة في أن يكون فرس الحياة          : رابعة المسألة ال  

١٢١تربة كربالء تكشف جانباً من الحكمة في وطء فرس الحياة لها                    : خامسة   المسألة ال 

الحكمــة فــي وجــود  بعــض المــدارس اإلســالمية تظهــر جانبــاً مــن   : سادسةالمــسألة الــ
١٢٣....................................................................الحيزوم لقتال الظالمين

١٢٤................................................كيف يرى الحلبي وجود الحيزوم في المعركة؟       : أوالً
١٢٦.............................جود الحيزوم في المعركة؟   كيف يرى محي الدين بن عربي و : ثانياً



  

املبحث السابع

اليحموم يف قصائد الشعراء
١٣١»اليحموم«لشعراء لفرس اإلمام الحسين عليه السالم بلفظ تأبين ا: المسألة األولى

الحــسين عليـه الــسالم دون ذكــر لفــظ  اإلمــامتــأبين الـشعراء لفــرس  : المـسألة الثانيــة 
١٣٥.......................................................................................»اليحموم«

١٣٥................................................Sغديرية ابن العرندس الحلي   : القصيدة األولى 

١٤٠.............................................................Sللشاعر ابن نصار   : القصيدة الثانية 

١٤٢.............................................اليحموم في الشعر الدارج  :  المسألة الثالثة
١٤٢..............................................ئي ب كاظم منظور الکربال  يامليمون للحاج األد   يگلي  قصيدة 

١٤٧.........................................................................املصادر

١٥٩...................................................................فهرس اآليات

١٦٣......................................................فهرس األحاديث الشريفة

١٦٥.......................................................................احملتويات
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