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یقوم الشیعة في العشرین من شھر صفر من كل عام ھجري، بإحیاء ذكرى استشھاد اإلمام

الحسین بن علي في مجزرة كربالء على ید عبید هللا بن زیاد، وتأتي وفود الشیعة بالمالیین من
شتى بقاع األرض لزیارة ضریح اإلمام الحسین الموجود في مدینة كربالء في العراق، وعبر

وفیدیو.،mp3و،pdfوبصیغةمكتوب،األربعیننعينرفقسوفمقاالتيموقع
ما المقصود بنعي األربعین

نعي األربعین أو أربعینّیة الُحسین ھو الیوم الذي یوافق ذكرى مرور أربعین یوماً على استشھاد
سبط رسول هللا اإلمام حسین بن علي رضي هللا عنھما على ید جیش عبید هللا بن زیاد، في مذبحة
كربالء، ویوافق ھذا الیوم تاریخ العشرین من شھر صفر كل عام، حیث أنھ یذكر أن زینب بنت

الیومھذابمثلللھجرة61سنةاألیتاماألطفالبرفقةالحسنقبربزیارةالحسینبنوعليعلي،
نعي األربعین مكتوب كامل مكتوبة

وفیما یأتي نرفق بعضاً من أبیات النعي الخاصة بھذه المناسبة:
نقالً عن عبد الحمید الغمغام *** خویھ جینا وعلى قبرك قعدنا

ونخیناك یاعزنا وضمدنا *** خویھ ھاي المحامل قوم ردنا
ألرض المدینة وطن جدنا *** مھي مناسبھ نمشي وحدنا

خویھ یابوعلي لو ینكشف قبرك *** أضم اللحد واتمدد بجنبك
وأنت اللي تكفني یا لحسین *** ظلت تنادي یا یتامى یا نساوین

تراب القبر بنظر لحسین *** أنا بنظر اتكفن البقى من غیر تكفین
بقعد معاه وال أرید ھالدنیا الدنیا *** وحنا رایحین ال أبو فاضل اسمع زینب شتقول للعباس

تقلھ ماظنیت ترضى یابو فاضل یاعباس *** أركب على ظھر الجمل مكشوفة الرأس
ومن ابكي یخویھ یضربوني على الراس *** ومن ابكي یقولون سكتي یا خارجیھ

زینب تارة عند قبر الحسین وتارة عند قبر العباس *** جئنا النساء معھا الیوم كیوم عاشوراء كل
وحدة قاعدة عند قبر عزیزھا ***  زینب

قعدة عند قبر الحسین ویا الرباب وبنات رسول هللا *** وإذا بالرباب تلتفت الى االمام زین
العابدین

تقلھ یسجاد رضیعي من القبر طلعھ *** قبل مانمشي یابو محمد ابي اودعھ
قلبھ من العطش ذایب *** ابقعد ساعة ارضعھ

اسمع لزینب شتقول *** یازینب قبر اخوك حسین لي فتحیھ
تفتحینھ ورضیعي یام طاھر لي تطلعینھ *** یازینب لیت ویاج یمھدینھ وتناغیني

وسھم الي بوسط نحره یا محزونة تشیلینھ *** جات الرباب اسكینة قالت یا سكینة أخوك ذاب من
العطش جبده

قولي لخوك السجاد یطلعھ من وسط لحده *** أرید اضمھ لصدري وأحط خدي على خده
سكنھ جرت الونھ ونادت من الحسرة *** یایمھ حسین ما یرضى نشیل الطفل عن صدره

قالت ھالقبر فتحوه باشیل السھم من نحره *** قعدة الرباب تخاطب الرضیع تقلھ



یا عبدهللا المھد خالي *** وجبدي علیك متفطره
الي عنده حاجھ ھالیوم بحق الرضیع هللا *** یقضي حوائجنا وحوائجكم ان شاء هللا

تقلھ اشذنبك بالسھم مفطوم *** من الماي ما شربت قطرة
وتظل یبني مع المظلوم *** ومدد على صدره
ال ترفس برجلینك أبوك *** ضلوعھ متكسره
قال الرضیع لمھ *** أنھ ویاه یناغیني أنھ ویاه

من نحره ینادیني *** وینادي یالولد ویاله
یایمھ ال توصیني

أنھ أدري مرددین عظام *** نادت زوجة المظلوم
یا زینب بنت رسول هللا *** إن كان القبر بیفتحونھ

بنظر ولي هللا *** أعطیني أنھ الماي بسقیھ
وبسقي طفلك عبد هللا

وضلوا النسوان یحومون حول القبور *** أال یتیمھ وقفت تنظر یمین وشمال
ھذا قبر الحسین ھذا قبر القاسم ھذا قبر األكبر قبر العباس *** لكن ظلت تسأل عن قبر أبوھا

تعرف من ھذه حمیدة بنت مسلم بن عقیل باب الحوائج ھذا البیت الصحاب الحوائج اسمع وش
قالت حمیدة *** ھذا قتلني وزاد وزني

قبر عمي الحسین وذني *** بس قبر ابویا بعید عني
یا� إلھي نسألك وندعوك بأحب الخلق علیك محمٍد وآِل محمٍد سالم هللا علیھم یا� شافي مرضانا
فرج عنا یا هللا اللھم كن لولیك الحجة بن الحسن صلواتك علیھ وعلى ابائھ في ھذه الساعة وفي

كل ساعة ولیاً وحافظا وقائداً وناصراً ودلیالً وعینا حتى تسكنھ ارضك طوعا وتمتعھ فیھا طویال
وھب لنا رأفتھ ورحمتھ وخیره ودعائھ یا� إلى أمواتنا وأمواتكم الفاتحة قبلھا صلوات.


