
ان تنكروني فأنا نجل الحسنقصة   

إن تنكرونَي فأناْ نجَل الحسِن واحدة من األغاني التي تتمتع بأهمية كبيرة لدى الشيعةُ 
كافةً، وكاتب كلمات هذه األغنية ومنشدها هو حيدر اإلبراهيمّي، واسم األلبوم الذي 

األغنية بعام ُطرحت منه هذه األغنية باسمها "إن تنكرونّي"، وقد تم إصدار هذه 

للميالد، وفيما يأتي كلماتها 2021 : 

وَما زاَل آُل أبي طاِلٍب يَتََسابقوَن إلى القتاِل حتَّى وَصلَْت النوبةُ إلى أوالِد اإلماِم 
هُ َرْملةُ، فقاتَل  الحسِن عليه السالم وخرَج عبُد هللاِ األكبُر ابُن الحسِن عليه السالم وأمُّ

هُ َرملةُ حتَّى قُتِل. وخرج القاسِم  بِن الحسِن عليه السالم وهَو غالٌم لم يَبلُغِ الُحلَُم، وأمُّ
ه الحسيِن عليه السالم يستأذنُهُ في القتاِل، فنظَر إليِه الحسيُن  أيضاً، فأقبَل إلى عِمّ

عليه السالم ولم يْمِلْك نفَسه دوَن أْن تَقدََّم إليه واعتنقَهُ، وَجعال يبكياِن، وأَبى أْن يأذََن 
فلْم يَزِل القاسُم يتَوسَُّل إليِه ويُقبُِّل يَديِه حتَّى أِذَن له، فبرَز إلى الميَداِن راجالً وهو  له،

 :يقولُ 

ِسبِط النبيِّ المصطـفى والمؤتَمنْ  ..  إْن تُْنِكُروني فأنا نجُل الحَسنْ   

.. بيَن أناٍس ال سُقُوا َصوَب الُمُزنْ  هذا حسيٌن كاألسيِر المرتَهنْ   

 
َل ُمقاتَلةَ الرجاِل واألبطاِل وقَتََل عدداً مَن األعداِء. وبَْينَما هو يُقاتُِل انقَطَع ِشْسُع فقاتَ 

نَعلِه اليُسرى، فَوقََف يُْصِلُحهُ َغيَر ُمْكتَرٍث بالقوِم ِمن َحوِلِه، فقاَل َعْمُرو بُن سعِد بِن 
ى ضرَب رأَس القاسِم بالسيِف فَفَلَقَهُ، نُفَيٍل األَْزدّي: وهللاِ، ألَُشدَّنَّ عليِه، فَما ولّى حتَّ 

 !!فوقَع لوجهِه وصاَح: يا َعّماه
فأتاهُ الحسيُن عليه السالم ُمسِرعاً، وقَتََل قاتلَه، ثمَّ وقَف عنَد رأِس القاسِم وهَُو يَْفَحُص 

َك أْن تدُعَوهُ فال يجيبَُك، أو يجيبَُك فال يُ “بِِرْجلَْيِه فقاَل:  عينَُك، أو يِعزُّ وهللاِ على عِمّ
 .”يعينَُك فال يُغني عنَك، بُْعداً لقوٍم قتلوَك، هذا يَوٌم َكثَُر واتُِرهُ وقلَّ ناِصُره
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