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المقدمة

الحم���د هلل الذي م���ّن علينا بنعم���ة الوالية لنبي���ه واآل نبيه �صل���وات اهلل عليهم، 

فجعلهم ال�صمو�س الطالعة، واالأنجم الزاهرة، واأعالم الّدين وقواعد العلم، �صالحًا 

بعد �صالح، و�صادقًا بعد �صادق، و�صبياًل بعد �صبيل.

والحم���د هلل الذي مّن علينا من بينهم ب�صفين���ة النجاة، وم�صباح الهدى، االإمام 

الح�صين بن علي L الذي اأُمرنا باإحياء ذكره واإقامة اأمره تعظيمًا لحقه.

وبع���د، تعّد حرك���ة االإمام الح�صي���ن Q نه�صة في تاري���خ االإن�صانية ومحطة 

م���ن محطات ال�صراع بين الحق والباطل، وهي حركة مت�صلة ات�صااًل وثيقًا باأعظم 

الر�ص���االت ال�صماوي���ة على االطالق، نعني ر�صالة النبي االأك���رم P، بما تمّثله من 

معارف و�صرائع واأحكام ومفاهيم... ومن هنا قال النبي P: ح�صيٌن مّني واأنا من 

ح�صي���ن اأحّب اهلل من اأحّب ح�صين���ًا، ولي�س في و�صع اأّي كاتب اأو باحث غ�ّس الطرف 

عنها اأو تجاوزها.

ولذل���ك انكّب الباحث���ون على �صيرت���ه Q درا�ص���ة وتحلياًل وبحث���ًا وتحقيقًا 

وعر�صًا وتاأليفًا منذ يوم �صهادته وحّتى يومنا هذا...

وق���د احتلت �صيرته Q و�صهادته يوم الطف حّي���زًا هامًا وكبيرًا في التاريخ، 

واأخذت اأ�صكااًل مختلفة من االهتمام، تمثَّل اأحدها بالمجل�س الح�صيني الذي يعّد من 

اأهم ال�صعائر التي ال يزال اإحياوؤها قائمًا منذ قرون مديدة...

فاإحدى وظائف الخطيب والقارئ الح�صيني هي تعريف النا�س بمفاهيم عا�صوراء 
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وتاري���خ كربالء، والتذكير بمحطاتها الم�صيئة في حياة االإن�صانية، فال محي�س اإذن 

عن الرجوع اإلى التاريخ، لالطالع على ما جرى وح�صل في تلك الواقعة للقيام بهذه 

المهمة...

ولذل���ك فقد قام معهد �صيد ال�صهداء Q باإع���داد هذا الكتاب كمادة لتاريخ 

النه�صة الح�صينية، ليدخل في �صل�صلة الكتب المعتمدة في دورات تعليم العزاء الذي 

يقوم به المعهد بين الفينة واالأخرى...

ونح���ن ال نّدع���ي اأّننا اأح�صينا كل ما ج���رى وقمنا بتحليله وتبيين���ه، فاإّن كربالء 

و�صيرته���ا اأعل���ى �صاأنًا واأرفع مقامًا من اأن ي�صرحها قلم كاتب، اأو يخط حروفها بنان 

ر�ّص���ام، ولكّنها  اإطاللة عامة ور�صحات م���ن ذاك المعين الذي ال ين�صب... ليغو�س 

بع���د ذلك عا�صق الح�صين Q في بحر ال نهاية له م���ن مفاهيم العّزة والكرامة 

والت�صحية واالإباء...

فق���د عر�صنا ل�صيرة االإم���ام الح�صين Q بالقدر الذي ت�صم���ح به الغاية من 

تاأليفه. بدًء باإرها�صات النه�صة الح�صينية، واأ�صبابها التي �صبقتها، مرورًا باأحداثها 

ومجرياته���ا، وانتهاًء برك���ب ال�صبايا، ورجوعهم اإلى المدين���ة المنورة  على �صاكنها 

واآله اآالف التحية وال�صالم...

فن�صاأل���ه تعالى اأن يجعل هذا الكتاب نافعًا ومفيدًا والماأمول من العلماء االأفا�صل 

ُخ���ّدام المنب���ر الح�صيني اأن يتحفون���ا بمالحظاتهم وانتقاداتهم البّن���اءة، ع�صى اأن 

ياأخ���ذ هذا الكتاب مكان���ه المنا�صب بين الكت���ب الح�صينية.. اإّنه نع���م المولى ونعم 

الن�صير...

معهد �شيد ال�شهداء Q للمنبر الح�سيني



معاوية يؤسس الدولة األموية
ال�شجرة الأموية

عبد مناف

ها�صمعبد �صم�س

عبد المطلباأمية

حرباأبو العا�س

اأبو �صفيانعفانالحكم

معاويةعثمانمروان

من اأ�سباب 

النه�سة الح�سينية

الق�سم الأول
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بعد ا�صت�صهاد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ، نودي بمعاوية خليفة في 

، وب�صيطرته على الخالفة اأ�صبحت 
(((

بيت المقد�س �صنة 40 هجري���ة،)66 ميالدية

دم�صق عا�صمة الدولة االإ�صالمية، التي لم تكن اآنذاك ت�صم من العالم االإ�صالمي كله 

غي���ر بالد ال�صام �صوى م�ص���ر، التي كان عمرو بن العا�س قد انتزعها بعد التحكيم، 

ف���اإن اأهل العراق بايعوا االإمام الح�صن بن عل���يQ خليفة �صرعيًا، ولم يكن والء 

مك���ة والمدينة الآل اأبي �صفيان قويًا، فقد دخل هوؤالء االإ�صالم مقهورين بالفتح، بعد 

�صقوط مكة، فكان اإ�صالمهم عن م�صلحة ال عن اإيمان. 

وكان���ت والية الح�صن �صبعة اأ�صهر و�صبعة اأيام، فقد �صالح معاوية في ربيع االآخر 

، فا�صتولى معاوية على الحكم في ظل ظروف 
(((

اأو جمادي االأول �صنة اإحدى واأربعين

غي���ر طبيعية، اإذ ل���م يتّم ذلك عبر »االإنتخ���اب« اأو »الجماعة«، ول���م ت�صتند حكومة 

معاوي���ة اإلى ر�صى االأمة اأو م�صورتها، واإنما فر�صت عليها بقوة ال�صالح، وفي اأعقاب 

ح���رب دامي���ة. وقد اعترف معاوية بذلك: » واهلل ما وليته���ا بمحبة علمتها منكم وال 

. واألقى ف���ي النخيلة، بعد 
(((

ة بواليت���ي، ولكن جالدتكم ب�صيفي ه���ذا مجالدة« م�ص���رَّ

ال�صل���ح، بمج���رد و�صوله اإلى العراق، خطاب���ًا اأعلن فيه عن جبروت���ه وطغيانه على 

ر عليهم،  ه اإنما قاتل الم�صلمين و�صفك دماءهم ليتاأمَّ االأم���ة وا�صتهانته بحقوقها، واأنَّ

واأن جميع ما اأعطاه لالإمام الح�صنQ من �صروط فهي تحت قدميه ال يفي ب�صيء 

منها، فقال: 

»واهلل اإني ما قاتلتكم لت�صلوا وال لت�صوموا وال لتحجوا، وال لتزكوا، اإنكم لتفعلون 

 .
(4(

ر عليكم، وقد اأعطاني اهلل ذلك واأنتم له كارهون« ذلك، واإنما قاتلتكم الأتاأمَّ

وهكذا، فقدت الدولة مع معاوية الكثير من مالمحها الدينية ال�صابقة.

)))  - الطبري، ج)، �س4، قابل الم�صعودي، ج5، �س4). 

)))  - خليفة بن خياط، ج)، �س4))، الطبري، ج6، �س94. ابن االأثير الكامل، ج)، �س406. 

)))  - تاريخ الخلفاء �س )7.

)4)  - �صرح نهج البالغة ج4�س6).
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 وبع���د اأن اأ�صبح���ت دم�صق عا�صم���ة الدولة، تراجع الدور الر�صم���ي للكوفة، اآخر 

عا�صم���ة لدول���ة الخالفة، قب���ل الدول���ة االأموية، اإلى ال���وراء، مع بق���اء دور �صيا�صي 

وا�صتقطابي لها في مواجهة النظام االأموي.

ولى وعا�صمة الخلفاء من بعده، فقد اأ�صبحت 
ُ
واما المدينة، عا�صمة النبيP االأ

م���ن الما�ص���ي واأخذت تنطف���ئ وت�صبح مث���ل مكة، مدين���ة دينية، حي���ث قبر النبي 

وال�صحاب���ة، واأم���ا اأوالدهم، ممن لم يعد له حظ في قي���ادة الدولة االإ�صالمية، فقد 

عا����س ح�صارًا وعزلة �صيا�صية، اإم���ا الأن معاوية ا�صترى �صكوت بع�صهم بالمال كعبد 

ا طوقًا اأمنيًا اإرهابيًا على  اهلل بن عمر، واإما الأن �صيا�صة معاوية ونظامه االأمني فر�صَ

البع�س االآخ���ر، كاالإمامين الح�صن والح�صينQ وعب���د اهلل بن الزبير، فاحتوى 

معار�صتهم بالقوة والتخويف. 

لقد نج���ح معاوية في تاأ�صي����س الدولة االأموية، معتمدًا عل���ى مجموعة �صيا�صات، 

كا�صتقط���اب االأن�ص���ار والحلفاء، واإ�صع���اف الخ�صوم، واالإيقاع فيم���ا بينهم. وكان 

ي�صتخدم من اأجل ذلك مختلف الو�صائل غير الم�صروعة، مما اأ�صهم في والدة اأ�صلوب 

جديد لم يكن االن�صان العربي ياألفه في العهود ال�صابقة. 

 .
(((

لقد قام معاوية بانقالب تنظيمي �صيا�صي على دولة الخالفة وحّولها اإلى ُملك

ول���م يقف هذا االإنقالب عن���د الم�صمون العائلي الوراث���ي ال�صخ�صاني للدولة، فقد 

، واقتب����س الكثير من مظاهر 
(((

���ى معاوية اأخب���ار واأحوال مل���وك البيزنطيين تق�صَّ

، فقد 
(((

نظامه���م متاأثرًا اإلى حدٍّ بعي���د بالتاريخ الح�صاري البيزنطي لب���الد ال�صام

وجد معاوية في ال�صام، عندما دخلها مع الجيو�س العربية الفاتحة، ح�صارة بيزنطية 

متمر�صة في الحكم واالإدارة، لم تاألفها روح البداوة قبل ذلك، كما وجد جهازًا اإداريًا 

)))  - ال�صيوطي، تاريخ الخلفاء، �س99). 

)))  - الح�صني، منتخبات التواريخ لدم�صق، �س)8. 

)))  -  البالذري، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س47).  
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من الموظفين، الذين كانوا يعملون في ظل االإدارة البيزنطية في الميدانين االإداري 

والمالي، مما �صاعده على حكم بالد ال�صام، وذّلل اأمامه الكثير من الم�صاكل.

ب���ل كان لن�صارى ال�صام دور ممّيز و�صل اإلى قم���ة ال�صلطة، فكانت زوجة معاوية 

ن�صراني���ة عل���ى مذهب الَيعاِقبة، وهي عربية �صورية م���ن بني بجدل من قبيلة كلب، 

نف����س القبيلة التي تنتمي اإليها نائلة زوج���ة عثمان. وقد لعب اأخوال يزيد بن معاوية 

 ابن 
(((

دورًا كبي���رًا في تكوي���ن �صخ�صيته الديني���ة وال�صيا�صية. كذل���ك كان من�صور

�صرج���ون، الذي �صاهم في ت�صليم دم�ص���ق للعرب، ن�صرانيًا من اأ�ص���رة �صورية، كان 

. وكان طبيب معاوية اأي�صًا 
(((

يتولى بع�س رجالها �صوؤون بيت المال اأيام البيزنطيين

، وهي وظيفة 
(((

ه معاوية على جباية خراج حم�س ن�صرانيًا، وهو ابن اأثال، الذي والَّ

 .
(4(

عليا لم ي�صبق لن�صراني قبله اأن و�صل اإليها في تاريخ االإ�صالم

تحويل مظاهر �لخالفة �إلى مظاهر ك�صروية وقي�صرية

كان معاوي���ة مّيااًل بطبعه اإلى انتح���ال الملك، وهو بعُد ما يزال واليًا على ال�صام، 

، ثم جعل الخالفة 
(5(

حين و�صف���ه الخليفة عمر بن الخطاب، باأنه »ك�صرى الع���رب«

 ف���كان اأول مل���ك في االإ�ص���الم، فقد كّر����س االإنف�صال والأول م���رة في حياة 
(6(

مل���كًا

الدول���ة االإ�صالمية بي���ن الم�صجد والحاكم، ولم يعد للم�صجد ه���ذا الدور الفّعال في 

الحي���اة ال�صيا�صي���ة العامة، فقد اأق���ام حاجزًا في الم�صجد بينه وبي���ن عامة النا�س، 

)))  - ولقد التب�س االأمر على موؤرخي العرب فخلطوا بين هذا الرجل وبين �صرجون ابنه. راجع الطبري، ج)، �س05)، 8))، 9))، 

الم�صعودي، التنبيه، �س)0، 06)، 07)، ))).  

)))  - لقد اأ�صبحت والية المال في االإ�صالم اأهم الوظائف بعد قيادة الجي�س. 

)))  - ابن ع�صاكر، ج5، �س80. 

)4)  - اليعقوبي، ج)، �س65).

)5)  - البالذري، اأن�صاب، ج)، �س47).

)6)  - ابن خلدون، المقدمة، �س69)، وما يلي، اليعقوبي، ج)، �س57).  
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 في الجامع وجعلها مقامًا لل�صالة خا�صًا به تف�صله عن بقية 
(((

واأح���دث المق�صورة

 .
(((

، واأول من اتخذ �صرير الملك
(((

الم�صّلين، وهو اأول من خطب قاعدًا

 ،
(5(

، الذي تميَّز بكل مظاهر الملوك
(4(

وكانت كل اإقامت���ه في ق�صره »الخ�صراء«

م���ن العر����س اإلى الحر�س اإل���ى الحّجاب، وغير ذل���ك من المظاهر الت���ي انفرد بها 

 .
(6(

معاوية، دون اأ�صالفه من خلفاء الدولة االإ�صالمية

الجي�ش الأموي

اإن نقطة ال�صعف الرئي�صة في دولة معاوية كانت في اأنها قامت على القهر والغلبة 

و�صفك الدماء، والدولة التي تقوم على القهر والغلبة و�صفك الدماء تحتاج اإلى ذلك 

م���ن اأجل اأن ت�صتمر، واإاّل ف�صوف تكون عر�صة لالإنهيار ال�صّريع، ولذلك كان الحاكم 

االأموي دائمًا نّزاعًا اإلى �صفك الدماء والقتل واالإرهاب، معتقدًا اأنه لو تراخى في ذلك 

ف�صوف ي�صقط، ويقوم اأع���داوؤه بت�صفية ح�صابهم معه بنف�س الطريقة. فاإذا بالدولة 

االأموي���ة دولة ع�صكرية اأمنية، منذ والدته���ا التي تّمت بالقوة، مرورًا بنهجها القمعي 

الدموي في التعامل مع خ�صومها، وانتهاًء ب�صقوطها الذي تم على اأيدي العبا�صيين، 

وبالقوة اأي�صًا، وباأ�صلوب اأكثر ق�صوة ودموية من االأ�صاليب االأموية نف�صها. 

وقد تحملت قبائل ال�صام، و�صوادها االأعظم يومئٍذ ن�صارى من العرب ال�صوريين، 

واأكثره���ا يمني���ة، وبرغم تناق�صاته���ا القبلية، وزر ه���ذا الدور الدم���وي واالإرهابي، 

واأ�صبح���ت هي المادة الحربية التي دّربها معاوية، واأّلف منها القوات ال�صاربة التي 

)))  - اليعقوبي، ج)، �س65)، الدينوري، �س9))، الطبري، ج)، �س70. 

)))  - ابن العبري، �س88). 

)))  - ابن خلدون، المقدمة، �س7))، القلق�صندي، �صبح االأع�صى )القاهرة، ))9)- 8)) ج4، �س6. 

)4)  - البالذري، اأن�صاب، ج)، �س47). 

)5)  - راجع التذكرة الحمدونية البن حمدون االأندل�صي، �س98)- 9)). الح�صني، منتخبات التواريخ لدم�صق، �س80. 

)6)  - اليعقوبي، تاريخ ج8، �س)))، البالذري، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س47).



�صمي���ت الجي�س االأموي، الذي اأ�صبح ع�صب الحياة ال�صيا�صية والع�صكرية في الدولة 

االأموي���ة، واأقوى جي����س منّظم عرفه العرب، وكان االأداة الفاعل���ة التي اعتمد عليها 

معاوي���ة وكب���ار الخلفاء االأمويي���ن، في ال�صيط���رة و�صبط االأم���ن، وتثبيت نظامهم، 

وتوطي���د عرو�صهم، وتو�صيع حركة الفتوحات، و�صرب الحركات المعار�صة المعادية 

بمنتهى الق�صوة والدموية، كما فعل عبيد اهلل ابن زياد في العراق، وم�صلم ابن عقبة 

في المدينة، والحجاج بن يو�صف في مكة. 

وكان ال بد للحاكم االأموي اأن )يفّلت( هذا الجي�س، الذي كان اأداة طّيعة في قب�صة 

 ،
(((

الدولة ولعب دورًا كبيرًا في الدفاع عن الحكم االأموي، ويعطيه امتيازات خا�صة

فتحولت عمليات���ه وحروبه اإلى و�صيلة للنهب وال�صلب، واإرواء رغبات القادة والجنود 

المتعط�صين للمال ولل�صيطرة، وقد �صاعد ذلك من جهة اأخرى على امت�صا�س نقمة 

القبائ���ل والقادة والجنود الذين ي�صتم منهم رائحة معار�صة للنظام، فيتم اإر�صالهم 

.
(((

في البعوث والغزوات، ومن ثم اإبعادهم عن التدخل في �صوؤون الحكم

�ل�صيا�صة �لد�خلية للدولة �لأموية

اإن المب���داأ ال�صيا�صي الذي قام عليه النظام االأموي، وهو حكم العائلة، كان مادة 

ال�صيا�ص���ة الداخلية للدولة، فا�صبحت االأ�صرة االأموية �صاحبة النفوذ االأكبر مطلقًا، 

ماليًا و�صيا�صيًا واإداريًا واجتماعيًا، بل ودينيًا، فكان اأحد اأمراء بني اأمية، على الرغم 

من ف�صقه وفجوره، يتولى كل عام اإمارة الحج !! 

كذلك كان لقبائل ال�صام امتيازات اأخرى، واإن كانت اأقل مرتبة، لكن معاوية كان 

حري�ص���ًا على المحافظة على قاعدة التوازن معها وا�صتيعاب تناق�صاتها المتوارثة، 

فنج���ده يتحالف مع القبائ���ل اليمنية، وي�صاه���ر اأقوى قبائلهم، »كل���ب«، ويعّين في 

)))  - الم�صعودي، مروج الذهب، ج)، �س86. 

)))  - ابن االأثير، الكامل، ج)، �س49). 
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نف����س الوقت ال�صحاك بن قي����س الفهري، وهو من قري�س الظواهر وهي من القبائل 

، كذلك نجده يتجنب اإلى حدٍّ 
(((

القي�صية، في من�صب مهم وخطير وهو والية دم�صق

بعيد االإ�صتعانة باأهل الحجاز في م�صروعه الع�صكري.

وهك���ذا كانت قبائل ال�صام تعمل كلها في خدم���ة العائلة االأموية، بل وتت�صابق في 

ال�صعي اإلى احتالل الوظائف في خدمة االأمويين.

أواًل: السياسة المالية 
م�ص���ى معاوية على خطى �صلف���ه عثمان، فلم يكن ل�صيا�صت���ه فيما يخت�س بالمال 

ة عمر، واإنما كان ت�صرفه في جباية االأموال  ة النبوية وال حتى ب�صنَّ اأي���ة عالقة بال�صنَّ

واإنفاقه���ا خا�صع���ًا لرغباته واأهوائ���ه، فهو يهب الث���راء العري�س للق���وى الموؤيدة له 

ويحرم العطاء للمعار�صين، وي�صتولي على االأموال ويفر�س ال�صرائب بغير وجه حق 

ة اأو عرف.  من كتاب اأو �صنَّ

وف���وق ذلك قام معاوي���ة باإ�صاعة الحرمان ف���ي االأقطار التي كان���ت ت�صم القوى 

المعار�ص���ة له، فق���د اأجبر اأهل يثرب على بيع اأمالكه���م وا�صتراها باأبخ�س االأثمان، 

وعندم���ا اأر�صل القّيم على اأمالكه لتح�صيل وارداتها منع���وه عنها، وقابلوا حاكمهم 

عثم���ان ب���ن محّمد وقالوا ل���ه:)اإن هذه االأموال كله���ا لنا، واإن معاوي���ة اآثر علينا في 

نا الزمان ونالتنا المجاعة فا�صتراها  عطائنا، ولم يعطنا درهمًا فما فوقه حتى م�صّ

ه.  بجزء من مائة من ثمنها( فرد عليهم حاكم المدينة باأق�صى القول واأمرِّ

ووفد على معاوية ال�صحابي الجليل جابر بن عبد اهلل االأن�صاري فلم ياأذن له تحقيرًا 

ها جابر وقال لر�صول  ه ل���ه معاوية ب�صتمائة درهم فردَّ وتوهين���ًا به فان�صرف عنه، فوجَّ

معاوية: قل له، واهلل يا بن اآكلة االأكباد ال تجد في �صحيفتك ح�صنة اأنا �صببها اأبدًاً. 

)))  - ابن االأثير، اأ�صد الغابة في معرفة ال�صحابة، ج)، �س5). 
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���م عليهم البوؤ�س حتى ل���م يتمكن الرجل  وانت�ص���ر الفقر ف���ي بيوت االأن�صار، وخيَّ

منهم من �صراء راحلة ي�صتعين بها على �صوؤونه، ولما حجَّ معاوية واجتاز على يثرب، 

ا�صتقبل���ه النا����س ومنهم االأن�ص���ار، وكان اأكثرهم م�صاة فقال له���م: » ما منعكم من 

تلقّي كما يتلقاني النا�س!!؟ » فقال له �صعيد بن عبادة: » منعنا من ذلك قلة الظهر، 

وخف���ة ذات الي���د، واإلحاح الزمان علينا، واإيثارك بمعروف���ك غيرنا« !! فقال معاوية 

»اأين اأنتم عن نوا�صح المدينة؟« فاأجابه �صعيد قائاًل: » نحرناها يوم بدر، يوم قتلنا 

حنظلة بن اأبي �صفيان«. 

واأم���ا في العراق، وهو المركز الرئي�س للمعار�صة، فكان والته كالمغيرة بن �صعبة 

وزي���اد بن اأبيه و�صمرة بن جندب يحب�صون العطاء واالأرزاق عن اأهل الكوفة وعن كل 

ة �صار عليها  م���ن له هوى ف���ي اأهل البيت عليهم ال�صالم، وقد �صنَّ معاوي���ة بذلك �صنَّ

، وحتى عمر بن 
(((

الح���كام االأموي���ون من بعده في ا�صطه���اد العراق وحرمان اأهل���ه

عب���د العزيز، الذي يعتبرونه اأعدلهم، فاإنه لم ي�صاو بي���ن العراقيين وال�صاميين في 

العطاء، بل زاد في عطاء ال�صاميين ع�صرة دنانير ولم يزد في عطاء اأهل العراق.

تمييز �أهل �ل�صام

وبينم���ا كانت البالد االإ�صالمي���ة تعاني الجهد والحرمان كان���ت ال�صام في رخاء 

�صام���ل. ب���ل حمل اأهلها عل���ى رقاب النا����س، فكان ال�صام���ي هو االأول���ى دائمًا، وهو 

د، وله االإمتيازات المالية وال�صيا�صي���ة واالإجتماعية، وقد األمح  المخ���دوم، وهو ال�صيِّ

اإلى ذلك مالك بن هبيرة في حديثه مع الح�صين بن نمير اإذ قال له: » هلّم فلنبايع 

له���ذا الغالم )اأي خالد ب���ن يزيد( الذي نحن ولدنا اأباه وهو ابن اأختنا، فقد عرفت 

منزلتنا من اأبيه فاإنه كان يحملنا على رقاب العرب«. 

)))  - العقد الفريد ج4 �س59).
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توزيع �لمال بناًء على �لتحزب �ل�صيا�صي

وا�صتخدم معاوية الخزينة المركزية لتدعيم ملكه و�صلطانه، فمنح االأموال الهائلة 

الأ�صرته ووهبهم الثراء العري�س، واأغدق االأموال على الموؤيدين له والمنحرفين عن 

اأمير الموؤمنينQ، فوهب خراج م�صر البن العا�س، وجعله طعمة له ما دام حيًا. 

وم���ن ذل���ك اأنه قدم عليه يزيد ب���ن منبه من الب�صرة ي�صكو له دين���ًاً قد لزمه، فقال 

معاوي���ة لخ���ازن بيت المال: اعطه ثالثين األفًا، ولما ولَّى ق���ال: وليوم الجمل ثالثين 

األفًا اأخرى. 

�صر�ء �لذمم و�لدين)))

وق���د وفد علي���ه جماعة من اأ�ص���راف العرب فاأعط���ى كل واحد منه���م مائة األف 

واأعطى الحتات عم الفرزدق �صبعين األفًا، فلما علم الحتات بذلك رجع مغ�صبًا اإلى 

ا ح�صب���ي ف�صحيح، اأول�صت ذا �صن؟  مَّ
َ
معاوي���ة فقال ل���ه: » ف�صحتني في بني تميم، اأ

األ�ص���ت مطاعًا ف���ي ع�صيرتي؟ » فقال معاوية: » بلى.. « فق���ال: » فما بالك خ�صت بي 

دون الق���وم واأعطي���ت من كان عليك اأكث���ر ممن كان لك !! « فق���ال معاوية بال حياء 

وال خج���ل: » اإن���ي ا�صتريت من القوم دينهم، ووكلتك اإلى دينك وراأيك في عثمان بن 

 .
(((

عفان « فقال الحتات: » واأنا ا�صتر مني ديني « فاأمر له باإتمام الجائزة

وا�صط���ر معاوية بعد اإ�صرافه وتبذيره اإل���ى م�صادرة االأموال لي�صد العجز المالي 

ال���ذي ُمنيت به خزين���ة الدولة، ففر�س عل���ى الم�صلمين �صريبة الني���روز لي�صد بها 

نفقات���ه، واأ�صبحت الوالية في عه���ده م�صدرًا من م�صادر النه���ب وال�صرقة وللثراء 

وجمع االأموال. 

)))  - وقعة �صفين لن�صر بن مزاحم 495، �صرح نهج البالغة ج) �س)9).

)))  - تاريخ الطبري، ج 5، �س )4).
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�ل�صيا�صة �ل�صر�ئبية �لع�صو�ئية

اأم���ا جباية الخراج فكانت خا�صع���ة لرغبات الجباة واأهوائهم، وقد �صاأل �صاحب 

»اأخنا« عمرو بن العا�س عن مقدار ما عليه من الجزية!! فنهره ابن العا�س وقال له: 

» لو اأعطيتني من االأر�س اإلى ال�صقف ما اأخبرتك ما عليك، اإنما اأنتم خزانة لنا!! اإن 

كّثر علينا كّثرنا عليكم، واإن ُخفف عنا خففنا عنكم«. 

واأوع���ز معاوي���ة اإلى زياد بن اأبيه اأن ي�صطفي له الذه���ب والف�صة، فقام زياد مع 

عماله باإجبار النا�س على م�صادرة ما عندهم من ذلك واإر�صاله اإلى دم�صق. 

ثانيًا: إثارة عناصر التفرقة والعصبيات القبلية  
عم���ل معاوية على تمزيق اأوا�صر االأمة االإ�صالمي���ة باإثارة الروح القومية والقبلية 

واالإقليمي���ة اإمعان���ًا ف���ي اإله���اء االأمة ف���ي تناق�صات جانبي���ة على ح�ص���اب تناق�صها 

االأ�صا�ص���ي مع الحكم االأموي الجائر، وذلك في ممار�صة اإثارة ال�صغائن بين القبائل 

العربية واإ�صغالها بال�صراعات الجانبية فيما بينها، كال�صراع الذي ن�صب بين قي�س 

وم�صر، واأهل اليمن والمدينة، وبين قبائل العراق فيما بينها، واإثارة العن�صرية عند 

العرب �صد الم�صلمين من غير العرب الذين ُيعرفون تاريخيًا با�صم الموالي، الذين 

، كما عم���د معاوية اإلى 
(((

اأراد اأن يقت���ل �صط���رًا منه���م لو لم ينهه االأحن���ف بن قي�س

اإثارة االأحق���اد القديمة ما بين االأو�س والخزرج محاواًل بذلك التقليل من اأهميتهم، 

واإ�صق���اط مكانته���م، وبمقدور الم���رء اأن يجد اآثار تلك ال�صيا�ص���ة الجاهلية جلّيًا في 

اأ�صعار م�صكين الدارمي والفرزدق وجرير واالأخطل و�صواهم.

)))  العقد الفريد ج) �س60).
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ثالثًا: الخداع والمخاتلة
واأقام معاوية دولته على المخاتلة والخداع، فلما د�س ال�صم اإلى مالك االأ�صتر اأقبل 

على اأهل ال�صام فقال لهم: » اإن عليًا وجه االأ�صتر اإلى م�صر فادعوا اهلل اأن يكفيكموه«. 

فكان اأهل ال�صام يدعون عليه في كل �صالة، ولما اأخبر بموته اأنباأ اأهل ال�صام باأن 

موت���ه نتج عن دعائهم الأنهم حزب اهلل، ثم هم�س في اأذن ابن العا�س قائاًل له: »اإن 

هلل جنودًا من ع�صل«.

رابعًا: اإلستخفاف بالقيم واألحكام اإلسالمية
عرف معاوية بالخالعة والمجون، يقول ابن اأبي الحديد: » كان معاوية اأيام عثمان 

�صديد التهتك مو�صومًا بكل قبيح، وكان في اأيام عمر ي�صتر نف�صه قلياًلً خوفًا منه«. 

. وا�صتخف بكافة القيم 
(((

ونقل النا�س عنه في كتب ال�صيرة اأنه كان ي�صرب الخمر

الديني���ة، ولم يعن بجميع ما ج���اء به االإ�صالم من االأح���كام فا�صتعمل اأواني الذهب 

ل الح���دود، وا�صتلحق زياد بن  ، وتطيَّب ف���ي االإحرام، وعطَّ
(((

والف�ص���ة، واأباح الربا

اأبيه، وقد خالف بذلك قول ر�صول اهللP: »الولد للفرا�س وللعاهر الحجر«. 

خامسًا: تأسيس مدرسة الكذب في الحديث
وعم���د معاوية فاأوعز اإلى بع����س الو�صاعين من ال�صحاب���ة اأن يفتعلوا االأحاديث 

عل���ى ل�صان الر�صولP في اإلزام االأمة بالخ�ص���وع للظلم، والخنوع للجور والت�صليم 

لما يقترفه �صلطانها من الجور واالإ�صتبداد وهذه بع�س االأحاديث: 

) – روى البخاري ب�صنده عن ر�صول اهللP اأنه قال الأ�صحابه: » اإنكم �صترون بعدي 

اإث���رة، واأمورًا تنكرونها: قالوا فما تاأمرن���ا يا ر�صول اهلل؟ قالP: اأّدوا اإليهم 

حقهم، وا�صاألوا اهلل حقكم..«.

))) م�صند اأحمد ابن حنبل ج5 �س47).

)))  �صنن الن�صائي ج7 �س79).



تاريخ النه�سة احل�سينية 18

)- روى البخاري ب�صنده عن ر�صول اهللP اأنه قال: »من راأى من اأميره �صيئًاً يكره 

فلي�صبر عليه، فاإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية«. 

Qسادسًا: الحط من قيمة أهل البيت
وقد ا�صتخ���دم الكتاتيب لتغذي���ة االأطفال ببغ�صهم، ثم ا�صتخ���دم لذلك الوّعاظ 

الذي���ن �صخره���م وا�صتاأجرهم لكي يحول���وا القلوب عن اأه���ل البيتQ، ويذيعوا 

االأ�صالي���ل في انتقا�صهم تدعيمًا للحكم االأموي، فقام هوؤالء بافتعال االأخبار وو�صع 

االأحادي���ث على ل�صان النبيP للحط من قيم���ة اأهل البيتQ واأبرز هوؤالء: اأبو 

هري���رة الدو�صي، و�صمرة بن جن���دب، وعمرو بن العا�س، والمغي���رة بن �صعبة، وقد 

افتعل���وا اآالف االأحاديث عل���ى ل�صان النبيP، وكانت ع���دة طوائف مختلفة ح�صب 

التخطيط ال�صيا�صي للدولة وهي: 

الطائف���ة الأول���ى: و�صع االأخبار في ف�صل ال�صحاب���ة لجعلهم قبال اأهل البيت، وقد 

ع���ّد االإم���ام الباقرQ اأكثر م���ن مائة حديث، منه���ا اأن عمر 

ث���ًا، اأي تحدثه المالئكة. واأن ال�صكينة تنطق على ل�صان  كان محدَّ

عمر، واأن عمر يلقنه الملك، واأن المالئكة لت�صتحي من عثمان!! 

و» اإن �صيدي كهول اأهل الجنة اأبو بكر وعمر«، وقد عار�صوا بذلك 

الحديث المتواتر »الح�صن والح�صين �صيدا �صباب اأهل الجنة«.

الطائفة الثانية: و�صع االأخبار في ذم العترة الطاهرة والحط من �صاأنها، فقد اأعطى 

معاوية �صم���رة بن جندب اأربع مائة األف عل���ى اأن يخطب في اأهل 

ال�ص���ام، وي���روي لهم اأن ه���ذه االآية الكريم���ة { وم���ن النا�س من 

يعجب���ك قول���ه في الحياة الدنيا وي�س���هد اهلل عل���ى ما في قلبه 

وه���و األ���د الخ�س���ام واإذا تول���ى �سع���ى ف���ي الأر�س ليف�س���د فيها 

ويهل���ك الح���رث والن�س���ل واهلل ل يحب الف�س���اد } قد نزلت في 
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اأمير الموؤمنين عليQ، ف���روى لهم �صمرة ذلك واأخذ العو�س 

 .
(((

ال�صخم من بيت مال الم�صلمين

وروى االأعم�س اأنه لما قدم اأبو هريرة العراق مع معاوية عام 

الجماعة في �صنة )4 هجرية، جاء اإلى م�صجد الكوفة، فلما راأى 

كث���رة من ا�صتقبله من النا�س، جثا على ركبتيه ثم �صرب �صلعته 

م���رارًا، وقال: » يا اأهل العراق اأتزعم���ون اأني اأكذب على ر�صول 

اهللP واأحرق نف�صي بالنار؟ لقد �صمعت ر�صول اهللP يقول: 

» اإن لكل نبي حرمًا، واإن حرمي ما بين عير اإلى ثور فمن اأحدث 

فيهم���ا حدثًا فعليه لعن���ة اهلل والمالئكة اأجمعي���ن، واأ�صهد باهلل 

ه  اأن عليًا اأحدث فيه���ا!! فلما بلغ معاوية قوله اأجازه واأكرمه ووالَّ

 .
(((

اإم���ارة    المدين���ة

الطائف���ة الثالث���ة: افتعال االأخبار في ف�صل معاوية، فق���د روى هوؤالء اأن ر�صول اهلل

«  و 
(((

P ق���ال: » معاوي���ة بن اأب���ي �صفيان اأحلم اأمت���ي واأجودها

« و »اللهم علِّمه – يعني 
(4(

»�صاح���ب �صري معاوية بن اأبي �صفيان

معاوية – الكتاب وقه العذاب واأدخله الجنة«. 

)))  - ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج 4، �س )7.

)))  - �صرح نهج البالغة ج4، �س59) .

)))  - تطهير الجنان، �س)).

)4)  - تطهير الجنان، �س)). 
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Qسابعًا: سب اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وتم���ادى معاوية في التطاول عل���ى االإمام اأمير الموؤمني���نQ فاأعلن �صبه في 

نوادي���ه العامة والخا�صة واأوعز اإلى جميع عمال���ه ووالته اأن يذيعوا �صّبه بين النا�س، 

و�ص���رى �صب االإمام في جمي���ع اأنحاء العالم االإ�صالمي، وقد خط���ب معاوية في اأهل 

ال�ص���ام فق���ال لهم: » اأيه���ا النا�س، اإن ر�ص���ول اهللP قال لي: اإن���ك �صتلي الخالفة 

م���ن بعدي فاخت���ر االأر�س المقد�صة، يعني ال�صام، فاإن فيه���ا االأبدال، وقد اخترتكم 

، فعّج اأهل ال�صام ب�صب االإمام. وخطب معاوية فيهم، فقال لهم: 
(((

فالعنوا اأبا تراب«

» م���ا ظنكم برجل، يعني عليًا، ال ي�صل���ح الأخيه، يعني عقياًل، يا اأهل ال�صام !! اإن اأبا 

لهب المذموم في القراآن هو عم علي بن اأبي طالب« 

ويق���ول الموؤرخ���ون: اإنه كان اإذا خط���ب ختم خطابه بقوله: » الله���م اإن اأبا تراب 

به عذابًا األيمًا«.  األحد في دينك و�صدَّ عن �صبيلك فالعنه لعنًا وبياًل، وعذَّ

عن الزهري قال: قال ابن عّبا�س لمعاوية: اأال تكّف عن �صتم هذا الرجل؟ قال: ما 

كنت الأفعل حّتى يربو عليه ال�صغير ويهرم فيه الكبير، فلّما وّلي عمر بن عبد العزيز 

.
(((

نة كّف عن �صتمه، فقال النا�س: ترك ال�صُّ

وكان ي�ص���اد بهذه الكلمات على المنابر، ولما ولى معاوية المغيرة بن �صعبة اإمارة 

الكوف���ة، كان اأه���م ما عهد اإلي���ه اأن ال يت�صامح في �صتم االإم���امQ والترحم على 

عثم���ان، والعيب الأ�صحاب عليQ واإق�صائهم، واأق���ام المغيرة واليًا على الكوفة 

�صبع �صنين وهو ال يدع ذم عليQ والوقوع فيه. 

وا�صطهدت ال�صيعة اأيام معاوية ا�صطهادًا ر�صميًا في جميع اأنحاء البالد، وقوبلوا 

بمزي���د من العن���ف وال�صدة، فقد انتقم منهم معاوية كاأ�صد م���ا يكون االإنتقام ق�صوة 

وعذابًا. 

))) - �صرح نهج البالغة ج) �س)6).

)))  �صرح اأ�صول الكافي للمازندراني: )) �س )9)، البحار: )) �س 4))، �صرح النهج: ) �س )0). 
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ثامنًا: القتل واإلرهاب و تصفية المعارضين
فوج���ئ العرب والم�صلم���ون بال�صيا�صة الجديدة للدول���ة االإ�صالمية، وهي �صيا�صة 

البط����س واالإره���اب والقتل على الظنة وال�صك، فقد كان ع���دم وجود �صلطة مركزية 

اأح���د ع���دم موانع انت�صار الر�صال���ة االإ�صالمية، ولكن بعد اأن انت�ص���رت هذه الر�صالة 

وتاأ�ص�ص���ت دولته���ا المركزية واأ�صبح لديها جي����س قوي في ال�ص���ام، ا�صتعمل معاوية 

هذه الدولة المركزية وهذا الجي�س القوي في التنكيل والقتل وزرع الرعب في قلوب 

النا�س، فكانت هذه المرحلة مرحلة انقالب اأ�صا�صي في حياة النا�س وحريتهم، فقد 

كان���وا في زمن الخلفاء اأحرارًا ي�صتطيعون المعار�صة واإ�صقاط الخليفة بل قتله، اأما 

االآن فلم يكن اأمام النا�س اإال الخ�صوع مذهولين للدولة االإرهابية الجديدة. 

فمم���ا اأو�صى ب���ه معاوية اأحد قادة جيو�صه:».. فاأقتل من لقيته ممن لي�س هو على 

مث���ل راأيك، واخرب كل ما مررت به من القرى، واخرب االأموال، فاإن خرب االأموال 

 .
(((

�صبيه بالقتل وهو اأوجع للقلب«

وقد قتل ب�صر بن اأبي اأرطاأة ثالثين األفًا عدا من اأحرقهم بالنار، وقتل �صمرة بن 

جندب ثمانية اآالف من اأهل الب�صرة.

واأ�صرف معاوية اإلى حدٍّ كبير في �صفك دماء ال�صيعة، فقد عهد اإلى الجالدين من 

ق���ادة جي�صه بتتبع ال�صيعة وقتلهم حيثم���ا كانوا، وكتب اإلى والته في جميع االأم�صار: 

انظروا من قامت عليه البّينة اأنه يحّب عليًا واأهل بيته، فامحوه من الديوان وا�صقطوا 

، وكتب كتابًاً اآخر جاء فيه: من اتهمتموه بمواالة هوؤالء القوم فنّكلوا 
(((

عطاءه ورزقه

، فارتك���ب زياد بن اأبيه اأفظع المج���ازر، فقطع االأيدي واالأرجل 
(((

ب���ه واهدموا داره

و�صمل العيون، واأنزل بال�صيعة من �صنوف العذاب ما ال يو�صف لمرارته وق�صوته. 

)))  ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة ج ) �س 86 .

)))  ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة ج )) �س 45 .

))) ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة ج )) �س 45. 
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ر االإمام محّمد الباقرQ تلك الماأ�صاة الدامية باأق�صر عبارة واأدقها،  وقد �صوَّ

حي���ن قال: »فُقتلت �صيعتنا بكل بلدة، وقطعت االأيدي واالأرجل على الِظّنة، وكان من 

ُيذك���ر بحبنا واالإنقطاع اإلينا �ُصجن، اأو نهب ماله، اأو هدمت داره، ثم لم يزل البالء 

. 
(((

»Qي�صتّد ويزداد اإلى زمان عبيد اهلل بن زياد قاتل الح�صين

وعم���د معاوي���ة نف�صه اإلى اإبادة رم���وز ال�صيعة كحجر بن ع���دي، ور�صيد الهجري 

وعم���رو بن الحم���ق الخزاعي، واأوفى ب���ن ح�صن، وعب���د اهلل الح�صرمي، وجويرية 

العبدي و�صيفي بن ف�صيل. 

كذلك اأوعز معاوية اإلى جميع عماله بهدم دور ال�صيعة، فقاموا بنق�صها وتركوا �صيعة 

اآل البي���تQ بال ماأوى ياأوون اإلي���ه، وبادر عماله في الفح�س في �صجالتهم، فمن 

وجدوه محبًا الآل البيتQ محوا ا�صمه واأ�صقطوا عطاءه، وعمد معاوية اإلى اإ�صقاط 

ال�صيعة اجتماعيًا، فعهد اإلى جميع عماله بعدم قبول �صهادتهم في الق�صاء وغيره. 

واأراد زي���اد بن اأبيه ت�صفي���ة ال�صيعة من الكوفة وك�صر �صوكته���م فاأجلى خم�صين 

األفًا منهم اإلى خرا�صان وهي المقاطعة ال�صرقية في فار�س، وقد دقَّ زياد بذلك اأول 

م�صم���ار في نع�س الحكم االأم���وي، فقد اأخذ اأولئك الذين اأبع���دوا اإلى فار�س يعملون 

لت اإلى مرك���ز للمعار�صة �صد الحكم  عل���ى ن�صر الت�صيع ف���ي تلك البالد، حت���ى تحوَّ

االأموي، وهي التي اأطاحت به تحت قيادة اأبي م�صلم الخرا�صاني. 

تاسعًا: تعيين يزيد خليفة على المسلمين
ابت���داأت ق�صة يزيد مع الخالفة قب���ل �صهادة االإمام الح�صنQ، ولكن معاوية 

لم ي�صتطع االإ�صتمرار فيها ب�صبب بع�س المعار�صة، فاآثر تاأجيلها، وبعد �صهادة االإمام 

ج  Q ختم معاوية حياته باأكبر اإثم في االإ�صالم، فقد اأقدم غير متحرِّ
(((

الح�ص���ن

على فر�س يزيد خليفة على الم�صلمين.

)))  ابن اأبي الحديد �صرح نهج البالغة ج ))، �س )4 . 

)))  - االإ�صتيعاب، ج)، �س)9)، دار الجيل – بيروت، واالإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س)7)-74).
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فق���د بلغ المغيرة بن �صعبة اأن معاوية يريد عزل���ه عن والية الكوفة وتعيين �صعيد 

د له باأن يذلل له ال�صعاب  بن العا�س مكانه، فتقّرب اإليه باقتراح خالفة يزيد، وتعهَّ

ف���ي الكوفة، فاأرجعه اإلى عمله. وكانت ه���ذه الحادثة فتح عهد يزيد بالخالفة، فقد 

 .
(((

اأوفد اإليه المغيرة وفدًا من الكوفة لمبايعة يزيد، فابتداأت بذلك هذه المحنة

وقوي عزم معاوية على االإ�صتمرار، فطلب من زياد بن اأبيه الم�صورة ولكنه ن�صحه 

. ثم حاول اأن يفر�س 
(((

 فكتب ببيعته اإلى االآفاق
(((

بالتريث. فانتظر حتى مات زياد

، وبالحيلة والخداع 
(4(

ه���ذه البيعة على االإمام الح�صي���نQ بالقوة والعنف ت���ارة

. وقد كان االإمامQ يت�صدى لكل هذه المحاوالت لمعاوية ويك�صف 
(5(

تارة اأخرى

.
(6(

زيفها وحقيقة يزيد وعدم اأهليته

لق���د نق�س معاوية اأهم واأخط���ر بند في �صلحه مع االإمام الح�صن Q، واأ�صعل 

بذل���ك فتي���ل اأخطر حرب في تاريخ االإ�ص���الم لم تنطفئ اإلى يومن���ا هذا، فقد حّول 

االإمام���ة التي هي وراثة النب���وة اإلى ملك �صخ�صي عائلي يتوارث���ه االأبناء واالأحفاد، 

اه الموؤرخ���ون تحويل الخالفة اإلى قي�صري���ة وك�صروية، وفوق ذلك كله  وه���ذا ما �صمَّ

فقد كان مختاره للخالفة اأقل بكثير من الم�صتوى العادي، وهو ولده يزيد.

)))  - الكامل في التاريخ، ج)، �س)504-50. 

)))  - الكامل في التاريخ، ج)، �س506.

)))  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س76)-77). 

)4)  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س)8)-)8). 

)5)  - الفتوح الإبن االأعثم، ج4، �س)4).

)6)  - الفتوح الإبن االأعثم، ج4، �س9))، واالإمامة وال�صيا�صة، �س85)-90).
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�صخ�صية �لخليفة �لجديد: يزيد بن معاوية

، ون�صاأ في البادية متربيًا في اأح�صان 
(((

ول���د �صنة 5) اأو 6) هجرية والدة ملتب�صة

اأخواله من بني »كلب« ممن كان ن�صرانيًا قبل فتح بالد ال�صام، فتاأثر بهم في �صلوكه 

، ولع 
(((

واأف���كاره، ف���اإذا به ماجن ي�ص���رب الخمر ويدم���ن عليه حتى يترك ال�ص���الة

.ي�صتقري الكالب المهار�صة عند 
(5(

، ملحد في دين اهلل
(4(

، �صغف بالقرود
(((

بال�صيد

، اأو 
(6(

بَّق الأترابهنَّ والقينات ذات المعازف و�صروب المالهي التهار�س والحمام ال�صُّ

كما نقل ابن كثير )ا�صتهر بالمعازف و�صرب الخمر والغناء وال�صيد واتخاذ الغلمان 

والقيان والكالب والنطاح بين الكبا�س والدباب والقرود، وما من يوم اإال وي�صبح فيه 

، وما عن اأن�صاب االأ�صراف )كان يزيد بن معاوية اأول من اأظهر ال�صراب 
(7(

مخمورًا(

ه بما ي�صحك منه  واالإ�صتهت���ار بالغناء، وال�صيد، واّتخاذ القيان والغلم���ان، والمتفكِّ

المترفون من القرود والمعاقرة بالكالب والديكة(. 

وم���ع ذل���ك فقد كان ه���وى معاوية ف���ي يزيد، اإل���ى الدرجة الت���ي عّر�س فيها 

م�صتقب���ل حك���م بن���ي اأمّي���ة للخط���ر، فللحف���اظ على ه���ذا المل���ك كان ينبغي اأن 

ير�ص���ح داهي���ة اآخر يت�صنع االإيم���ان والحكمة والحلم غي���ر يزيد، وال يرتكب من 

الحماق���ات ما يف�صح���ه ويك�صفه عل���ى حقيقته، ولكن حبه ليزي���د وانقياده لهواه 

في���ه اأعم���اه عن ه���ذا الق�صد، فق���ال ) ولوال هواي ف���ي يزيد الأب�ص���رت ر�صدي 

 لذلك حاول اأن ي�صت���درك �صيئًاً من ال�صعف ف���ي �صخ�صية 
(8(

وعرف���ت ق�ص���دي(

))) - بحار االأنوار ج 44 �س 09)

))) - تاريخ ابن ع�صاكر ج 7 �س )7). وتاريخ الخلفاء لل�صيوطي �س )8، البداية والنهاية ج8 �س6))، الكامل البن االثير،ج4،�س45، 

مروج الذهب ج)�س59.

))) - الفخ���ري الب���ن الطقطقي �س45. تاريخ اليعقوبي ج) �س0)). تاريخ االأم���م والملوك ج4 �س68).البداية والنهاية ج8 �س  

.((9-((6

)4) - جواهر المطالب )4). اأن�صاب االأ�صراف ج ) �س ).

)5) -البداية ولنهاية ج8 �س)9)، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج) �س95.

)6)  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س87). 

)7)  - البداية والنهاية، ج)، �س58). 

)8)  - الفتوح الإبن االأعثم، ج4، �س44)، والبداية والنهاية، ج8، �س6)). 
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يزيد، فاأو�صاه بو�صايا يعلم���ه فيها كيف يتعامل مع روؤو�س معار�صيه المحتملين، 

م���ن اأوالد ال�صحاب���ة:

، واأما الح�سين فهو رجل 
(((

»فاأما عبداهلل بن عمر فهو معك فالزمه ول تدعه

 فق���د عرف���ت حظه من ر�س���ول اهللP، وهو من لحم ر�س���ول اهلل ودمه، 
(((

خفي���ف

وق���د علم���ت ل محالة اأن اأهل العراق �سيخرجونه اإليهم ثم يخذلونه وي�سّيعونه، 

واأرج���و اأن يكفيك���ه اهلل بم���ن قت���ل اأب���اه وخ���ذل اأخاه، ف���اإن ظفرت ب���ه فاأعرف حقه 

ومنزلته من ر�سول اهللP ول توؤاخذه بفعله، ومع ذلك فاإن لنا به خلطة ورحماً 

، فاإذا  . واأما ابن الزبير فخ���بٌّ �سبٌّ
(((

واإي���اك اأن تنال���ه ب�س���وء ويرى منك مكروه���اً

�سَخ����َس ل���ك فالبد ل���ه، اإل اأن يلتم�س من���ك �سلحاً، فاإن فعل فاأقب���ل واحقن دماء 

 .
(((

قومك ما ا�ستطعت«

كان معاوي���ة حري�صًا جدًاً في ه���ذه الو�صية على عنا�ص���ر المرونة والدهاء التي 

ت�صم���ن ا�صتمرار الحكم االأموي، وتبعده عن مهاوي الحماقة والنزق والعجلة. ولكن 

هل كان معاوية يعتقد باأن يزيد �صيطبق هذه الو�صية ؟ األم يخالف عندما طلب منه 

 األم يكن يعلم اأن يزيدًا �صوف يقتل 
(5(

عدم اإظهار التهتك والت�صتر على �صخ�صيته ؟

الح�صينQ، وهو المتتبع لالأخبار التي كانت تتناقل منذ ع�صر النبوة، وتقول اإن 

يزيد هو قاتله بيد جي�س يقوده عمر بن �صعد، بل ت�صل اإلى تحديد المكان والزمان، 

ب���ل وحتى ا�صم حامل الراأ�س ال�صري���ف؟ ولكنه مع ذلك كان م�صرًا على تعيين يزيد 

مل���كًا وهو يعل���م اأن االإمام الح�صي���نQ �صيبتلى بعد معاوية بم���ن ال ينظره فواق 

 .
(6(

ناقة، يعني يزيد

)))  - اأمالي ال�صدوق، �س9))، المجل�س الثالثون ح). 

)))  - الطبري، ج4، �س8))-9)). 

)))  - اأمالي ال�صدوق، 9))، المجل�س الثالثون، ح). 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك، ج4، �س8))-9)). ال�صيخ ال�صدوق، في اأماليه 9))ن المجل�س 0)،ح). 

)5)  - تاريخ اليعقوبي، ج)، �س0)). 

)6)  - �صرح نهج البالغة، ج8)، �س7)). 
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لق���د كان معاوية يو�صي يزي���دًا باتباع اأ�صلوب الده���اء والمراوغة، ولكن هل كان 

يق���دم معاوية على قتل االإم���ام الح�صينQ لو خرج عليه، كم���ا قتله يزيد حينما 

خرج عليه؟ 

ال اإ�صكال وال ريب... 

اإال اأن يق���ال ب���اأن معاوية اأدهى من اأن يبتلى علن���ًا وجهارًا بقتل االإمامQ كما 

فع���ل يزي���د، بل قد يقتله غيلة و�ص���رًاً بال�صم اأو غي���ره... ولكن القت���ل اأواًل واآخرًا هو 

االأ�صلوب الوحيد المتبقي بين يدي الوالد والولد، وهذا ما اأّكد عليه يزيد حينما قيل 

ل���ه اإن معاوية كان يك���ره قتل الح�صينQ فقال: » ذلك قب���ل اأن يخرج، ولو خرج 

 .
(((

على اأمير الموؤمنين واهلل قتله اإن قدر«

اإذن فالو�صية المذكورة من معاوية البنه ال تتعدى �صقف الو�صية باأ�صلوب الدهاء 

والمرونة والمراوغة ك�صيا�صة عامة مع الخ�صوم... واأما اأ�صل القتل والتنكيل فينبغي 

اأن يك���ون بحيث ال ي�صيب الدولة االأموية منه �صرر... اأي �صّرًا وخفية يقوم به جنود 

من ع�صل مثاًل. 

)))  - مقتل الح�صينQ، الخوارزمي �س60-59. 
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السيرة الذاتية
 ،

(((

ولد Q بالمدينة يوم الثالثاء، وقيل: يوم الخمي�س لثالث خلون من �صعبان

، وقيل: ول���د اآخر �صهر ربيع االأول 
(((

وقي���ل: لخم�س خل���ون منه �صنة اأربع من الهجرة

 ولم يكن بينه وبين اأخيه الح�صن L اإال الحمل، والحمل 
(((

�صنة ثالث من الهجرة

اه ح�صينًاً وعقَّ  �صت���ة اأ�صهر. وجاءت به فاطمة الزهراء اأمه اإلى ر�صول اهلل P ف�صمَّ

 P عن���ه كب�ص���ًاً. وعا�س �صبع���ًا  وخم�صين �صن���ة وخم�صة اأ�صهر، كان م���ع ر�صول اهلل

�صبع �صنين، ومع اأمير الموؤمنين �صبعًا وثالثين �صنة، ومع اأخيه الح�صن Q �صبعًا 

واأربعين �صنة، وكانت مدة خالفته ع�صر �صنين واأ�صهرًا. وا�صت�صهد �صلوات اهلل عليه 

 وقيل: يوم الجمعة �صنة اإحدى و�صتين 
(4(

يوم عا�صوراء يوم ال�صبت، وقيل: يوم االثنين

(5(

من الهجرة

))) - م�صار ال�صيعة: )6، م�صباح المتهجد: 758.

))) - اإر�صاد المفيد ): 7)، مناقب ابن �صهراآ�صوب 4: 76، مقاتل الطالبيين: 78، اأ�صد الغابة 8): ).

)))  - المقنعة: 67 4، التهذيب للطو�صي 6: )4.

)4)  - الكافي ): 85) / ب 5))، التهذيب للطو�صي 6: )4، مقاتل الطالبيين: 78.

)5)  - التهذيب للطو�صي 6: )4، مقاتل الطالبيين: 78.

ال�سبط ال�سهيد الإمام الح�سين 

Lبن علي بن اأبي طالب

سيد شباب أهل الجنة

الق�سم الثاني
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�لن�صو�ص على �إمامته  

ح النب���ي P على اإمامته اأي�صًا بقوله:»ابناي ه���ذان اإمامان قاما اأو قعدا«.  �ص���رَّ

واأي�صا فاإن و�صية الح�صن Q اإليه تدل على اإمامته، كما دلَّت و�صية اأمير الموؤمنين 

Q اإل���ى الح�صن Q على اإمامته، بح�صب م���ا دلت و�صية ر�صول اهلل P اإلى 

اأمير الموؤمنين Q على اإمامته من بعده. ومما جاء من االأخبار في و�صية الح�صن 

Q اإلي���ه م���ا رواه محّمد ابن يعقوب، عن علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن بكر بن 

�صالح، عن محّمد ابن �صليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محّمد بن م�صلم 

 Q يقول: )لم���ا احت�صر الح�صن L ق���ال: �صمع���ت اأبا جعفر محّمد ب���ن علي

ق���ال للح�صي���ن Q: يا اأخي اإني اأو�صيك بو�صية )فاحفظه���ا( اإذا اأنا مت فهيئني 

 O الأحدث به عهدًا، ثم ا�صرفني اإلى اأمي فاطمة P ووجهن���ي اإلى ر�صول اهلل

.
(((

ثم ردني فاأدفني بالبقيع(

 Q وروى محّمد بن يعقوب باإ�صناده، عن المف�صل بن عمر، عن اأبي عبد اهلل

ق���ال: »لما ح�صرت الح�صن Q الوفاة قال: يا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك 

موؤمن���ًا من غير اآل محّمد ؟ فقال: اهلل ور�صول���ه وابن ر�صوله اأعلم، قال: ام�س فادع 

. قال: فاأتيته، فلما دخلت عليه قال: هل حدث اإال خير ؟ قلت: 
(((

ل���ي محّم���د بن علي

ه، فخ���رج معي يعدو، فلما قام بين  ل على �ص�صع نعله فلم ي�صوِّ اأج���ب اأب���ا محّمد. فعجَّ

يدي���ه �صلَّم فقال له الح�صن Q: اإجل����س فلي�س مثلك يغيب عن �صماع كالم يحيى 

به االأموات ويموت به االأحياء، كونوا اأوعية العلم وم�صابيح الدجى، فاإن �صوء النهار 

ل  بع�ص���ه اأ�ص���وء من بع�س، اأما علم���ت اأن اهلل عز جل جعل ول���د اإبراهيم اأئمة وف�صَّ

.P بع�صهم على بع�س واأتى داود زبورًا، وقد علمت بما ا�صتاأثر )به( محّمدًا

 يا محّمد بن علي، اإني اأخاف عليك الح�صد، واإنما و�صف اهلل تعالى به الكافرين 

)))  - الكافي ): 40) / )، ونقله المجل�صي في بحار االأنوار 44: 74) / ).

)))  - هو اأخوه محّمد بن الحنفية.
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فقال: {كفاراً ح�سداً من عند اأنف�سهم من بعدما تبيَّن لهم الحق} ولم يجعل اهلل 

 Q لل�صيط���ان عليك �صلطانًاً. يا محّمد بن علي، اأال اأخبرك بما �صمعت من اأبيك

فيك ؟ قال: بلى. قال: �صمعت اأباك يقول يوم الب�صرة: من اأحب اأن يبّرني في الدنيا  

واالآخرة فليبر محّمدًا ولدي.

 ي���ا محّم���د بن علي، ل���و �صئت اأن اأخب���رك واأنت نطفة في ظه���ر اأبيك الأخبرتك. 

ي���ا محّمد بن علي، اأَم���ا علمت اأن الح�صين بن علي بعد وف���اة نف�صي ومفارقة روحي 

ج�صم���ي اإمام من بع���دي، وعند اهلل في الكتاب وراثة من النب���ي اأ�صافها اهلل له في 

وراث���ة اأبيه واأمه، علم اهلل اأنكم خيرة خلق���ه فا�صطفى منكم محّمدًا واختار محّمد 

علي���ًا واختارني عل���ي لالإمامة واخترت اأن���ا الح�صين. فقال له محّم���د بن علي: اأنت 

اإمامي و�صيدي...الح�صين اأعلمنا علمًاً، واأثقلنا حلمًا، واأقربنا من ر�صول اهلل رحمًا، 

كان اإمامًا قبل اأن يخلق، وقراأ الوحي قبل اأن ينطق، ولو علم اهلل اأن اأحدًاً خيرًاً منا 

ما ا�صطفى محّمدًا P، فلما اختار محّمدًا اختار محّمد عليًا اإمامًا واختارك علي 

.
(((

بعده واخترت الح�صين Q بعدك، �صلمنا ور�صينا

فكان���ت اإمامت���ه Q ثابت���ة بعد اأخيه الح�ص���ن Q واإن لم  ي���دع اإلى نف�صه، 

للهدن���ة الحا�صلة بينه وبين معاوية بن اأب���ي �صفيان، وجرى في ذلك مجرى اأبيه في 

 Q ثب���وت اإمامته بعد النبي عليه واآله ال�صالة وال�صالم مع الكف، ومجرى اأخيه

في زمان الهدنة، فلما انق�صت بهالك معاوية، واجتمع له اأن�صار اأظهر اأمره.

Q من خ�صائ�صه ومناقبه وف�صائله

كان Q ي�صب���ه النبي P من �صدره اإلى رجلي���ه وكان الح�صن Q ي�صبهه 

م���ن �ص���دره اإلى راأ�صه. وروى �صعيد بن را�صد، عن يعل���ى بن مرة قال: �صمعت ر�صول 

اهلل P يق���ول: )ح�سين مني واأنا م���ن ح�سين، اأحب اهلل من اأحب ح�سيناً، ح�سين 

)))  - الكافي ): 9)) / )، ونقله المجل�صي في بحار االأنوار 44: 74) / ).
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. وروى عب���د اهلل بن ميمون القداح، ع���ن جعفر بن محّمد 
(((

�سب���ط م���ن الأ�سب���اط(

L ق���ال: )ا�صط���رع الح�صن والح�صين بين يدي ر�صول اهلل P فقال ر�صول اهلل 

P:  )ح�ص���ن خذ ح�صين���ًاً، فقالت فاطمة O: يا ر�ص���ول اهلل اأت�صتنه�س الكبير 

 ح�صين 
(((

عل���ى ال�صغي���ر ؟ فقال ر�صول اهلل P: هذا جبرئيل يق���ول للح�صين: اإيهًا

. وروى االأوزاعي، عن عبد اهلل بن �صداد، عن اأم الف�صل، اأنها دخلت 
(((

خ���ذ ح�صنًا(

على ر�صول اهلل P فقالت: يا ر�صول اهلل راأيت الليلة حلمًا منكرًا. قال: )وما راأيت 

؟(. فقالت: اإنه �صديد. قال: )وما هو ؟(. قالت: راأيت كاأن قطعة من ج�صدك قطعت 

وو�صع���ت في حجري . فقال ر�صول اهلل P: )خيرًاً راأيِت، تلد فاطمة غالمًا فيكون 

ف���ي حجرك(. فول���دت الح�صين Q وكان في حجري كما ق���ال �صلوات اهلل عليه 

واآل���ه. قالت: فدخل���ت به يومًا على النب���ي P فو�صعته في حج���ره، ثم حانت مني 

التفات���ة فاإذا عينا ر�صول اهلل P تهرقان بالدموع، فقلت: باأبي اأنت واأمي يا ر�صول 

اهلل مال���ك ؟ قال: )اأتاني جبرئيل فاأخبرني اأن اأمتي �صتقتل ابني هذا، واأتاني بتربة  

. وفي م�صند الر�صا Q: عن علي بن الح�صين L قال: 
(4(

م���ن تربته حمراء(

)حّدثتن���ي اأ�صم���اء بنت عمي�س قالت: لما كان بعد حوٍل من مولد الح�صن Q ولد 

الح�صين Q فجاء النبي P فقال: يا اأ�صماء هاتي ابني، فدفعته اإليه في خرقة 

)))  - كامل الزيارات: )5 و )5، اإر�صاد المفيد ): 7))، الم�صنف البن اأبي �صيبة )): )0) / 44)))، �صنن ابن ماجة ): )5، االأدب 

المفرد للبخاري ): 455 / 64)، والتاريخ الكبير 8: 4)4 / 6)5)، م�صند اأحمد 4: )7)، �صحيح الترمذي 5: 658 / 775)، 

المعج���م الكبي���ر للطبراني ): 0) / 586 و 587 و 589، م�صتدرك الحاك���م ): 77)، ووافقه الذهبي في تلخي�س الم�صتدرك، 

تاري���خ اب���ن ع�صاكر– ترجمة االإمام الح�صي���نQ: 79 /، ))) اأ�صد الغابة ): 9)، جامع االأ�ص���ول 9: 9)، ذخائر العقبى: 

)))، �صير اأعالم النبالء ): 90)، ونقله المجل�صي في بحار االأنوار )4: 70) / 5).

))) - اإيه:ا�صم �صمي به الفعل،الأن معناه االأمر.تقول للرجل اإذا ا�صتزدته من حديث اأو عمل:اإيه)بك�صر الهاء(.قال ابن ال�صكّيت:فاإن 

و�صلت نونت فقلت:اإيه حدثنا.)ال�صحاح � اأيه �6:2226).

)))  - ق���رب اال�صن���اد: )0) / 9))، اأمالي ال�صدوق: )6)، اإر�ص���اد المفيد ): 8))، اأمالي الطو�صي ): )7)، مناقب ابن �صهراآ�صوب 

): )9)، مقت���ل الخوارزم���ي: 55)، تاريخ ابن ع�صاك���ر– ترجمة االإمام الح�صي���ن Q 6)) - 7)) / 54) - 56)، 5 اأ�صد 

الغاب���ة ): 9)، ذخائ���ر العقب���ى: 4))، االإ�صابة: ): )))، وفي بع�صها باختالف ي�صير، ونقل���ه المجل�صي في بحار االأنوار )4: 

.45 / (76

)4)  - اإر�ص���اد المفي���د ): 9))، دالئ���ل االإمامة: )7، م�صتدرك الحاكم ): 76)، دالئل النب���وة للبيهقي 6: 468، مقتل الخوارزمي ): 

58)، البداية والنهاية 6: 0)).
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بي�ص���اء فاأذن في اأذن���ه اليمنى، واأقام في الي�صرى، وو�صعه ف���ي حجره وبكى. قالت 

اأ�صم���اء: ف���داك اأبي واأمي مم ب���كاوؤك ؟ قال: من ابني هذا. قل���ت: اإنه ولد ال�صاعة ! 

ق���ال: ي���ا اأ�صماء تقتله الفئة الباغي���ة من بعدي، ال اأناله���م اهلل �صفاعتي، ثم قال: يا 

اأ�صم���اء، ال تخبري فاطمة فاإنها حديث عه���د بوالدته، ثم قال لعلي: اأي �صيئ �صميت 

ابن���ي هذا؟ قال: ما كن���ت الأ�صبقك با�صمه يا ر�صول اهلل، فق���ال ر�صول اهلل: ما كنت 

الأ�صب���ق با�صمه ربي. فاأتاه جبرئي���ل فقال: الجبار يقرئك ال�صالم ويقول: �صمه با�صم 

ابن هارون. فقال: وما ا�صم ابن هارون ؟ قال: �صبير. قال: ل�صاني عربي. قال: �صمه 

الح�صي���ن. ف�صم���اه الح�صين، ثم عق عن���ه يوم �صابعه بكب�صين اأملحي���ن، وحلق راأ�صه 

وت�صدق بوزن �صعره ورق���ًا، وطلى راأ�صه بالخلوق وقال: الدم فعل الجاهلية، واأعطى 

.
(((

القابلة فخذ كب�س(

���اك، ع���ن ابن المخارق، ع���ن اأم �صلمة ر�ص���ي اهلل عنها قالت: بينا   وروى ال�صحَّ

ر�صول اهلل P ذات يوم جال�س والح�صين Q في حجره اإذ هملت عيناه بالدموع 

فقلت: يا ر�صول اهلل اأراك تبكي جعلت فداك ؟ قال: )جاءني جبرئيل Q فعزاني 

.
(((

بابني الح�صين، واأخبرني اأن طائفة من اأمتي �صتقتله، ال اأنالهم اهلل �صفاعتي(

 وروي باإ�صن���اد اآخ���ر عن اأم �صلمة: اأن ر�صول اهلل P خ���رج من عندنا ذات ليلة 

فغاب عنا طوياًلً ثم جاءنا وهو اأ�صعث اأغبر ويده م�صمومة، فقلت له: يا ر�صول اهلل، 

رًا ؟ فقال: )اأ�صري بي في ه���ذه الليلة اإلى مو�صع من العراق  م���ا ل���ي اأراك �صعثًا مغبَّ

يق���ال له: كربالء، فاأريت فيه م�صرع الح�صين ابن���ي وجماعة من ولدي واأهل بيتي، 

فلم اأزل األقط منه دماءهم فها هي في يدي( وب�صطها فقال: )خذيه واحتفظي به(. 

فاأخذته ف���اإذا هو �صبه تراب اأحمر، فو�صعته في ق���ارورة و�صددت راأ�صها واحتفظت 

خرج تلك القارورة في كل 
ُ
بها، فلما خرج الح�صين Q متوجهًاً نحو العراق كنت اأ

ي���وم وليلة فاأ�صمها واأنظر اإليها ثم اأبكي لم�صابه، فلما كان يوم العا�صر من المحرم 

)))  - عيون اأخبار الر�صا Q ): 5) / �صمن حديث 5.

)))  - اإر�صاد المفيد ): 0))، ك�صف الغمة ): 7.
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- وه���و الي���وم الذي قتل فيه - اأخرجتها في اأول النه���ار وهي بحالها، ثم عدت اإليها 

اآخ���ر النهار فاإذا هي دم عبيط، ف�صحت في بيت���ي وكظمت غيظي مخافة اأن ي�صمع 

اأعداوؤه���م بالمدين���ة في�صرعوا بال�صمات���ة، فلم اأزل حافظة للوق���ت واليوم حتى جاء 

.
(((

الناعي ينعاه، فحقق ما راأيت

 وعن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه، عن النبي P قال: )قال لي جبرئيل Q: اإن 

اهلل ج���ل جالله قتل ب���دم يحيى بن زكريا �صبعين األفًا، وهو قاتل بدم ابنك الح�صين 

. وروى �صفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن علي بن 
(((

�صبعين األفًا و�صبعين األفًا(

الح�صي���ن L قال: )خرجنا مع الح�صين Q فما نزل منزاًل وال ارتحل عنه اإال 

ذك���ر يحيى ب���ن زكريا، وقال يوما: من هوان الدنيا على اهلل عز وجل اأن راأ�س يحيى 

. وروى يو�صف بن عبدة قال: 
(((

ب���ن زكريا اأهدي اإلى بغ���ي من بغايا بني اإ�صرًائي���ل(

�صمع���ت محّمد بن �صيرين يقول: لم ُتَر هذه الحمرة في ال�صماء اإال بعد قتل الح�صين 

Q. وذكر الحافظ ال�صيخ اأبو بكر البيهقي في كتاب دالئل النبوة قال: اأخبرنا 
(4(

القط���ان: حدثنا عبد اهلل بن جعفر، حدثنا يعقوب ب���ن �صفيان، حدثنا �صليمان ابن 

ح���رب، حدثنا حماد بن زيد، عن معمر قال: اأول ما عرف الزهري تكلم في مجل�س 

الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد: اأيكم يعلم ما فعلت اأحجار بيت المقد�س يوم قتل 

الح�صي���ن بن علي ؟ فقال الزهري: بلغني اأنه لم يقلب حجر اإال وجد تحته دم عبيط 

. ق���ال: واأخبرنا القط���ان باإ�صناده، عن علي بن م�صهر قال: حدثتني جدتي قالت: 
(5(

)))  - اإر�صاد المفيد ): 0))، ك�صف الغمة )80، وروى م�صمونه اليعقوبي في تاريخه ):

)))  - تاريخ بغدًاد ): )4)، تاريخ ابن االإمام الح�صين Q )4) / 86)، الفردو�س البن �صيرويه ): 87) / 5)45.

)))  - اإر�صاد المفيد ): )))، مجمع البيان ): )50، ك�صف الغمة ): 9.

)4)  - اإر�صاد المفيد ): )))، ك�صف الغمة ): 9، طبقات ابن �صعد - ترجمة االإمام الح�صينQ ج 8 انظر: مجلة تراثنا العدد 0): 

����س 00) ح 6))، تاريخ اأبن ع�صكر- ترجمة االإمام عل���يQ: 45 / 98)، وباختالف ي�صير في: المعجم الكبير للطبراني 

3:122 / 840)، ونحوه في: �صير اأعالم النبالء ): )))، وتاريخ االإ�صالم للذهبي: �س 5)حوادث �صنة )6.

)5)  - دالئل النبوة للبيهقي 6: )47، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ): 7)) / 856)، والذهبي في �صير اأعالم النبالء ): 4))، 

وتاريخ االإ�صالم: �س 6) حوادث �صنة )6، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 97).
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. قال: واأخبرنا 
(((

كنت اأيام الح�صين Q جاري���ة �صابة فكانت ال�صماء اأيامًا عُلقة

القطان باإ�صناده، عن جميل بن مرة قال: اأ�صابوا اإباًل في ع�صكر الح�صين Q يوم 

قتل فنحروها وطبخوها، ق���ال: ف�صارت مثل العلقم فما ا�صتطاعوا اأن ي�صيغوا منها 

. وعن ابن عبا�س قال: راأيت النب���ي P فيما يرى النائم ذات يوم بن�صف 
(((

�صيئ���ًاً

النه���ار اأ�صعث اأغبر، بي���ده قارورة فيها دم، فقلت: باأبي اأن���ت واأمي يا ر�صول اهلل ما 

هذه قال: )هذا دم الح�صين Q واأ�صحابه لم اأزل التقطه منذ اليوم(، فاأح�صي 

 وع���ن ن�صرة االأزدية: لما قتل الح�صين 
(((

بذل���ك الوقت فوجد )قد( قتل ذلك اليوم

 !! وروى 
(4(

ب���ن عل���ي L مطرت ال�صم���اء دمًا، فاأ�صبح���ت وكل �صيء لنا م���لء دم

محّم���د بن م�صلم، عن ال�صيدين الباقر وال�صادق L قال: �صمعتهما يقوالن: )اإن 

اهلل تعال���ى عّو�س الح�صين Q من قتله: اأن جعل االإمامة في ذريته، وال�صفاء في 

تربت���ه، واإجابة الدع���اء عند قبره، وال تعد اأيام زائره جائيًا وراجعًا من عمره(. قال 

محّمد بن م�صلم: فقلت الأبي عبد اهلل Q: هذه الخالل تنال بالح�صين فماله هو 

ف���ي نف�صه ؟ ق���ال: )اإن اهلل تعالى األحقه بالنبي P فكان معه في درجته ومنزلته( 

ث���م تال اأبو عبد اهلل Q: {والذين اآمنوا واتَّبَعته���م ذريتهم باإيمان األحقنا بهم 

. ومم���ا روي في ال�صبطين L: ما رواه عتب���ة بن غزوان قال: كان 
(6({(5(

ذريته���م

)))  - دالئل النبوة للبيهقي 6: )47، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ): 0)) / 6)8)، وابن ع�صاكر في تاريخه- ترجمة االإمام 

الح�صين Q: )4) / 89)، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 96).

)))  - دالئل النبوة للبيهقي 6: )47، ورواه الذهبي في �صير اأعالم النبالء ): )))، وتاريخ االإ�صالم: �س 5) حوادث �صنة )6.

)))  - م�صند اأحمد ): )4) و )8)، المعجم الكبير للطبراني ): 6))، ))8)، م�صتدرك الحاكم 4: 97)، ووافقه الذهبي في تلخي�س 

 (6( :- Q الم�صتدرك، دالئل النبوة للبيهقي 6: )47، تاريخ بغدًاد ): )4)، تاريخ ابن ع�صاكر - ترجمة االإمام الح�صين

/ 5))، اأ�صد - الغابة ): ))، �صير اأعالم النبالء ): 5))، تاريخ االإ�صالم للذهبي: �س 7) حوادث �صنة )6، البداية والنهاية 

6: )))، تهذيب التهذيب ): 55)، مجمع الزوائد 9: 94).

)4)  - طبقات ابن �صعد - ترجمة االإمام الح�صين Q - ج 8 انظر: مجلة تراثنا العدد 0): �س 99)ح )))، دالئل النبوة للبيهقي 

6: )47، تاريخ ابن ع�صاكر- ترجمة االإمام الح�صين Q 44) / 95)، �صير اأعالم النبالء ): ))).

)5)  - الطور )5: )).

)6)  - اأمالي الطو�صي ): 4)).
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النب���ي P ي�صّل���ي فج���اء الح�صن والح�صي���ن L يركبان ظه���ره، فلما ان�صرف 

ل هذا مرة وهذا مرة، فقال ق���وم: اأتحبهما يا ر�صول  و�صعهم���ا في حج���ره وجعل يقبِّ

. وروى �صلمان الفار�صي قال: 
(((

اهلل ؟ فق���ال: )م���ا لي ال اأحب ريحانتي من الدني���ا(

�صمع���ت ر�ص���ول اهلل P وهو يق���ول: )الح�صن  والح�صين ابني م���ن اأحبهما اأحبني، 

وم���ن اأحبني اأحبه اهلل، ومن اأحب���ه اهلل اأدخله الجنة، ومن اأبغ�صهما اأبغ�صني، ومن 

. وروى ابن لهيعة 
(((

اأبغ�صن���ي اأبغ�صه اهلل، ومن اأبغ�صه اهلل اأدخله النار على وجهه(

 العر�س، واأن الجنة 
(((

عن اأبي عوانة رفعه اإلى النبي P: اأن الح�صن والح�صين �صنفا

قال���ت: يا رب اأ�صكنتني ال�صعفاء والم�صاكين، فقال لها اهلل تعالى: )اأال تر�صين اأني 

 .
(5(

 العرو�س فرحًاً(
(4(

زين���ت اأركانك بالح�صن والح�صين، قال: فما�صت كما تمي����س

وروى عب���د اهلل بن بريدة قال: �صمعت اأبي يقول: كان ر�صول اهلل P يخطبنا فجاء 

الح�ص���ن والح�صين L وعليهما قمي�صان اأحمران يم�صيان ويعثران، فنزل ر�صول 

اهلل P م���ن المنب���ر فحملهم���ا وو�صعهما بين يدي���ه، ثم قال: )�ص���دق اهلل تعالى:

} نظرت اإلى هذين ال�صبيين يم�صيان ويعثران فلم 
(((

{اإنما اأموالكم واأولدكم فتنة

. واأما ما جاء من الرواية في ثواب زيارته، 
(7(

اأ�صب���ر حتى قطعت حديثي ورفعتهما(

وف�ص���ل تربته، وكيفية اأخذها، وغير ذلك مما يتعلق بجالل رتبته، وعلو منزلته عند 

اهلل فكثيرة.

)))  - مناقب ابن �صهراآ�صوب ): )8).

 :Qم�صت���درك الحاك���م ): 66)، وباختالف ي�صير في: اإر�ص���اد المفيد ): 8)، وتاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين -  (((

97 - 98 / ))) و )))، كفاية الطالب: ))4.

)))  - ال�صنف: القرط االأعلى. )ال�صحاح - �صنف - 4: )8) )).

)4)  - المي�س: �صرب من المي�صان، اأي �صرر من الم�صي في تبختر وتهاد، كما تمي�س الجارية العرو�س.)العين7: )))).

)5)  - اإر�ص���اد المفي���د ): 7))، مناقب ابن �صهراآ�صوب: 95)، وقطعة منه ف���ي: تاريخ بغدًاد ): 8))، ومجمع الزوائد 9: 84)، وكنز 

العمال )): ))).

)6)  - االأنفال 8: 8)، التغابن 64: 5).

 (44 / (07 :Q7)  - م�صن���د اأحم���د 5: 4 5)، �صحيح الترمذي 5: 658 / 774)، تاريخ اب���ن ع�صاكر– ترجمة االإمام الح�صين(

و 45).
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كان االإمام الح�صين بن عليQ في نظر االأمة والمجتمع )اأعظم الخلف ممن 

، والبقية الباقية م���ن اأهل بيت النبوة وبقية اآية التطهير واآية المودة واآية 
(((

م�ص���ى(

 وكان ال�صحابة 
(((

 والمنحرفين عن���ه
(((

المباهل���ة، حتى عند اأعدائه من بن���ي اأمية

، وال�صيد الكبير 
(5(

، و�صيد العرب
(4(

والتابع���ون يطلقون عليه لقب: �صيد اأهل الحجاز

، وكان المخل�صون وكل 
(6(

الذي لي�س على وجه االأر�س يومئٍذ اأحد ي�صاميه وال ي�صاويه

 .
(7(

من اأهّمه اأمر االإ�صالم ينتظر منه التحّرك

وق���د كان ال�صحاب���ة والتابع���ون، وكل من تناقل واهتم بالحدي���ث النبوي، يعرف 

باأن���ه �صيد ال�صهداء واأنه يقت���ل مظلومًا في كربالء، واأن �صفاع���ة النبيP لن تنال 

قتلت���ه، اإنهم كانوا يعرفون الطاغية الذي ياأمر بقتله، ومن يقود الجي�س الذي يقتله، 

)))  - اأن�صاب االأ�صراف )�س )5). 

)))  - اللهوف 8)، وتاريخ االأمم والملوك، 4 �س )5)و 56) و 57).

)))  - تاري���خ اب���ن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحم���ودي 47) و 49) ح )9) و 89)، ومجمع الزوائد 9: 86)-

87)، عن الطبراني في االأو�صط. 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك، 4 �س 88). 

)5)  - الفتوح ابن االأعثم، 5�س )). 

)6)  - البداية والنهاية، 8�س )5). 

)7)  - مقتل الح�صينQ، اأبو مخنف 6). 

النه�سة الح�سينية
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، ويتداولون االأخبار التي ا�صتفا�صت في التحذير من 
(((

وم���ن يحمل الراأ�س ال�صريف

خذالنه  والنهي عن عدم ن�صرته، ومع ذلك، فقد تجاوب القليل مع االأوامر النبوية، 

 
(((

وتخاذل االأكثر.

 Qبعد استشهاد اإلمام الحسن Qمنهج اإلمام الحسين
 ،Qبعد ا�صت�صهاد اأخي���ه االإمام الح�صن ،Qلق���د عا�صر االإمام الح�صي���ن

ع�ص���ر �صن���وات من حكم معاوية، ال���ذي ك�صف واقع اأهدافه ب���كل �صراحة بعد اإبرام 

وثيق���ة ال�صلح مع االإمام الح�صنQ ، ولّخ�صها ف���ي اأن هدفه هو اال�صتيالء على 

 .
(((

ال�صلطة وال�صيطرة على الحكم

وكان معاوي���ة يتدرج في تنفيذ المخطط االأموي، ال���ذي اأف�صح عنه اأبو �صفيان 

حي���ن تولى عثم���ان من�صب الحك���م، اإذ اعتبر خالفة النبيP ك���رة يتالعب بها 

 .
(4(

�صبي���ان    بن���ي  اأمي���ة

ك  ولم ي�صكت االإم���ام الح�صينQ بعد اإبرام ال�صلح مع معاوية، بل كان يتحرَّ

وفق م�صوؤوليته تجاه �صريعة رّبه واأّمة جدهP ب�صفته وريث النبوة، بعد اأخيه االإمام 

الح�ص���نQ، مراعيًا ظروف االأم���ة ومراقبًا لمدى تدهوره���ا و�صاعيًا للمحافظة 

على ثمرة جهود ر�صول اهللP. فحاول اختراق ح�صار الت�صليل االأموي عبر اأن�صطة 

مختلفة، من الوعظ واالإر�صاد اإلى حلقات التدري�س، اإلى الخطب في التجمعات العامة 

 Qف���ي مو�صم الحج، بل حت���ى في مجل�س معاوية نف�صه، فع���ّرف مكانة اأهل البيت

)))  - لجميع هذه المطالب: تراجع اأمالي الطو�صي، 67)-68)، المجل�س ح))، )78�س))- بحار االأنوار 44�س 48)، الفتوح الإبن 

االأعث���م، 4����س 5))، مثير االأحزان ))، تاريخ اب���ن ع�صاكر ترجمة االإمام الح�صينQ تحقي���ق المحمودي، 75)، حديث 

5))، مجم���ع الزوائ���د 9�س 87)-88)، بحار االأن���وار )4، 95)، باب 4)) حديث 8)، اأمالي ال�ص���دوق 478، المجل�س 87 ح 

5 – دالئل االإمامة، )8)-84). ح )0)�س6، م�صتدرك الحاكم )�س)8)، مناقب اآل اأبي طالب 4�س)5.

)))   - بحار االأنوار ج 44 �س 48) واالإر�صاد لل�صيخ المفيد �س )9) و46) وتاريخ ابن ع�صاكر، م. �س. �س 9)) ح )8) و))) و 69).

)))  - �صرح نهج البالغة ج4،�س6).

)4)  - مروج الذهب، )، )5)-)5). االأغاني، 6، 56)، )ذكر اأبي �صفيان وخبره ون�صبه(.
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.
(((

، واأنهم حجج اهلل على خلقه اأحياًء واأمواتًا
(((

وف�صلهم

وق���د عم���ل االإمام في فترة حك���م معاوية على تح�صين االأمة �ص���د االإنهيار التام 

ويمكن اأن نلّخ�س مجمل ن�صاطه في هذه الفترة فيما يلي:

رف�ص بيعة يزيد

اأعل���ن االإمام الح�صي���نQ رف�صه القاطع لبيع���ة يزيد بعدما ق���ّرر معاوية اأن 

 Qي�صافر اإلى المدينة ليتولى بنف�صه اإقناع المعار�صين، وقد اّت�صم موقف االإمام

 .
(((

مع معاوية بال�صدة وال�صرامة

�لتنديد ب�صيا�صة معاوية و��صتقبال �لمعار�صة

اأعلن االإم���ام الح�صينQ وفي منا�صبات مختلفة ع���ن اعترا�صه على �صيا�صة 

معاوي���ة وعل���ى نق�ص���ه ل�ص���روط ال�صل���ح، واحت���ج عل���ى ممار�ص���ات والت���ه وظلمهم 

وانحرافاتهم. واأخذ يحّذر الم�صلمين علنًا من �صيا�صة معاوية الهّدامة.

ولم���ا ا�صت�صه���د االإم���ام الح�صنQ تحرك���ت ال�صيعة ف���ي العراق وكتب���وا اإلى 

الح�صي���نQ في خل���ع معاوية والبيعة ل���ه، واأخذت الوفود تترى عل���ى االإمام من 

جميع االأقطار االإ�صالمية وهي تعّج بال�صكوى وت�صتغيث به نتيجة الظلم والجور الذي 

ح���ّل بها، وتطلب منه القي���ام باإنقاذها من االإ�صطهاد،  فامتنع عليهم وذكر اأن بينه 

وبي���ن معاوية عهدًا وعق���دًا ال يجوز له نق�صه حتى تم�صي الم���دة، فاإذا مات معاوية 

 .
(4(

نظر في ذلك

ونقلت العيون في يثرب اإلى ال�صلطة المحلّية تجّمع النا�س واختالفهم اإلى االإمام، 

)))  - االإحتجاج، ج)، �س))، - )) واإحقاق الحق ج))، �س595. 

)))  - الخرائج والجرائح، )، ))8ح 0)، واإثبات الهداة ج)، �س)8)، ح7)، الف�صل الثامن. 

)))   - االإمامة وال�صيا�صة، ج )، �س )8) اإلى �س 90) . الفتوح الإبن االأعثم، ج 4 �س 9)).

)4)  - االأخبار الطوال، 0)). اأن�صاب االأ�صراف، )، )5)، حديث)). 
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وكان الوالي مروان بن الحكم، ففزع من ذلك وخاف من عواقبه، فاأر�صل ر�صالة اإلى 

معاوي���ة ج���اء فيها: اأّما بعد فقد كث���ر اختالف النا�س اإلى الح�صي���ن، واهلل اإني الأرى 

، وروي اأن مروان بن الحكم كتب اإل���ى معاوية وهو عامله 
(((

لك���م من���ه يومًا ع�صيب���ًا

عل���ى المدينة: اأّما بعد، فاإن عم���رو بن عثمان ذكر اأن رجااًل من اأهل العراق، ووجوه 

اأهل الحجاز يختلفون اإلى الح�صين بن علي، وذكر اأنه ال ياأمن وثوبه، وقد بحثت عن 

ذلك فبلغني اأنه ال يريد الخالف يومه هذا، ول�صت اآمن اأن يكون هذا اأي�صًا لما بعده، 

فاكتب اإليَّ براأيك في هذا وال�صالم. فكتب اإليه معاوية: اأّما بعد، فقد بلغني وفهمت 

ما ذكرت فيه من اأمر الح�صين، فاإّياك اأن تعر�س للح�صين في �صيء، واترك ح�صينًاً 

م���ا تركك، فاإّنا ال نريد اأن نعر�س له في �صيء ما وفى بيعتنا، ولم ينازعنا �صلطاننا، 

.  فا�صطرب معاوية من تحرك االإمام 
(((

فاكمن عنه ما لم يبد لك �صفحته وال�صالم

فكت���ب اإلي���ه ر�صالة قال له فيها: اأّما بع���د، فقد انتهت اإليَّ اأمور عن���ك اإن كانت حقًا 

فقد اأظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر اهلل اإن من اأعطى اهلل عهده وميثاقه لجدير 

بالوف���اء، فاإن كان الذي بلغني باطاًل  فاإّنك اأن���ت اأعزل النا�س لذلك، وعظ نف�صك، 

فاذكر، وبعهد اهلل اأوف، فاإّنك متى ما تنكرني اأنكرك، ومتى ما تكدني اأكدك، فاتق 

�صق ع�صا هذه االأمة واأن يردهم اهلل على يديك في فتنة، فقد عرفت النا�س وبلوتهم، 

فانظر لنف�صك ولدينك والأمة محّمد، وال ي�صتخفنك ال�صفهاء والذين ال يعلمون. 

فلّم���ا و�ص���ل الكت���اب اإلى االإم���ام الح�صين Q  كت���ب اإليه ر�صال���ة يحّمله فيها 

م�صوؤولي���ات جميع ما وق���ع في البالد من �صفك الدماء وفقدان االأمن وتعري�س االأمة 

لالأزم���ات، وهي م���ن الر�صائل التي حفلت بذكر االأحداث الت���ي �صدرت من معاوية، 

فقال له فيها: 

» اأما بعد فقد بلغني كتابك تذكر اأنه قد بلغك عني اأمور)اأن بي عنها غنى وزعمت 

)))  - كتاب �صليم بن قي�س، �س 66)، طبعة طهران، اأن�صاب االأ�صراف ج)، �س)5)ح)) واالأخبار الطوال 4)).  

)))  - بحار االأنوار - العالمة المجل�صي - ج 44 - �س ))) – 5)) عن رجال الك�صي.
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اأّن���ي راغب فيها( اأنت لي عنها راغب، واأنا بغيرها عن���دك جدير، فاإّن الح�صنات ال 

يهدي لها وال ي�صّدد اإليها اإال اهلل. 

واأّم���ا ما ذكرت اأنه انتهى اإلي���ك عني، فاإنه اإنما رقاه اإلي���ك المالقون الم�صاوؤون 

بالنمي���م، وم���ا اأريد لك حربًا وال علي���ك خالفًا، واأيم اهلل اإن���ي لخائف هلل في ترك 

ذل���ك، وما اأظ���ن اهلل را�صيًا بترك ذلك، وال ع���اذرًا بدون االإعذار في���ه اإليك، وفي 

اأولئ���ك القا�صطين الملحدين حزب الظلمة، واأولياء ال�صياطين. األ�صت القاتل حجرًا 

اأخ���ا كندة، والم�صلين العابدين الذي���ن كانوا ينكرون الظلم وي�صتعظمون البدع، وال 

يخاف���ون ف���ي اهلل لومة الئم، ث���م قتلتهم ظلم���ًا وعدوانًا من بعد ما كن���ت اأعطيتهم 

االأيم���ان المغلَّظة، والمواثي���ق الموؤكدة، وال تاأخذهم بح���دث كان بينك وبينهم، وال 

باإحن���ة تجدها ف���ي نف�صك. اأَو َل�صت قاتل عمرو بن الحم���ق �صاحب ر�صول اهلل �صّلى 

اهلل علي���ه واآله، العب���د ال�صالح الذي اأبلت���ه العبادة، فنحل ج�صم���ه، و�صفرت لونه، 

بع���د ما اأمنته واأعطيته من عهود اهلل ومواثيق���ه ما لو اأعطيته طائرًا لنزل اإليك من 

و َل�صت المّدعي 
َ
راأ����س الجب���ل، ثم قتلته جراأًة على رب���ك وا�صتخفافًا بذلك العه���د. اأ

زي���اد بن �صمية المول���ود على فرا�س عبي���د ثقيف، فزعمت اأنه اب���ن اأبيك، وقد قال 

ر�صول اهلل P » الولد للفرا�س وللعاهر الحجر « فتركت �صنة ر�صول اهللP تعمدًا 

وتبع���ت هواك بغير هدى م���ن اهلل، ثم �صلطته على العراقين: يقطع اأيدي الم�صلمين 

واأرجله���م، وي�صمل اأعينهم وي�صلبهم على جذوع النخل، كاأنك ل�صت من هذه االأمة، 

ولي�صوا من���ك. اأو ََل�صت �صاحب الح�صرميين الذين كتب فيهم ابن �صمية اأنهم كانوا 

عل���ى دين عل���ي �صلوات اهلل عليه فكتب���ت اإليه اأن: اأقتل كل م���ن كان على دين علي، 

فقتله���م ومّث���ل بهم باأم���رك، ودين عل���ي Q واهلل الذي كان ي�ص���رب عليه اأباك 

وي�صرب���ك، به جل�صت مجل�صك الذي جل�صت، ول���وال ذلك لكان �صرفك و�صرف اأبيك 

 .
(((

الرحلتين

)))  يعنى ما في قوله تعالى { لإيالف قري�س اإيالفهم رحلة ال�ستاء وال�سيف}.
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وقلت فيما قلت: » انظر لنف�صك ولدينك والأمة محّمد، واتق �صق ع�صا هذه االأمة 

واأن ترده���م اإل���ى فتنة « واإني ال اأعلم فتنة اأعظم على ه���ذه االأمة من واليتك عليها، 

وال اأعل���م نظرًا  لنف�صي ولديني والأمة محّمد �صّلى اهلل عليه واآله علينا اأف�صل من اأن 

اأجاهدك فاإن فعلت فاإنه قربة اإلى اهلل، واإن تركته فاإني اأ�صتغفر اهلل لذنبي، واأ�صاأله 

توفيقه الإر�صاد اأمري. 

وقل���ت فيما قل���ت » اإني اإن اأنكرتك تنكرني واإن اأكدك تكدني«  فكدني ما بدا لك، 

فاإن���ي اأرجو اأن ال ي�صرني كي���دك فّي، واأن ال يكون علّي اأح���د اأ�صر منه على نف�صك، 

الأن���ك قد ركبت جهل���ك، وتحر�صت على نق����س عهدك، ولعمري م���ا وفيت ب�صرط، 

ولق���د نق�صت عهدك بقتلك هوؤالء النفر الذين قتلتهم بعد ال�صلح واالأيمان والعهود 

والمواثيق، فقتلتهم من غير اأن يكونوا قاتلوا، وقتلوا ولم تفعل ذلك بهم اإال لذكرهم 

ف�صلنا، وتعظيمهم حقنا، فقتلتهم مخافة اأمر لعلك لو لم تقتلهم مت قبل اأن يفعلوا 

اأو مات���وا قبل اأن يدركوا. فاأب�صر يا معاوية بالق�صا����س، وا�صتيقن بالح�صاب، واعلم 

اأن هلل تعال���ى كتابًاً ال يغادر �صغيرة وال كبيرة اإال اأح�صاها، ولي�س اهلل بنا�ٍس الأخذك 

بالظنة، وقتلك اأولياءه على التهم، ونفيك اأولياءه من دورهم اإلى دار الغربة، واأخذك 

النا����س ببيعة ابنك غالم حدث، ي�صرب الخمر، ويلع���ب بالكالب، ال اأعلمك اإال وقد 

خ�ص���رت نف�صك، وبترت دينك، وغ�ص�صت رعيتك، واأخزي���ت اأمانتك، و�صمعت مقالة 

ال�صفيه الجاهل، واأخفت الورع التقي الأجلهم وال�صالم «. 

فلم���ا قراأ معاوي���ة الكتاب قال: لقد كان في نف�صه �صب م���ا اأ�صعر به! فقال يزيد: 

ر اإليه نف�ص���ه وتذكر فيه اأباه ب�َص���رِّ فعله، قال:  ي���ا اأمي���ر الموؤمنين اأجب���ه جوابًا ي�صغِّ

ودخل عبد اهلل بن عمرو بن العا�س فقال له معاوية: اأما راأيت ما كتب به الح�صين؟ 

ر اإليه  ق���ال: وم���ا هو ؟ ق���ال: فاأقراأه الكتاب، فقال: وم���ا يمنعك اأن تجيبه بم���ا ي�صغِّ

نف�ص���ه، واإنما قال ذلك ف���ي هوى معاوية، فقال يزيد: كيف راأي���ت يا اأمير الموؤمنين 

راأي���ي ؟ ف�صحك معاوي���ة فقال: اأما يزيد فقد اأ�صار علي بمث���ل راأيك، قال عبد اهلل: 
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 محقًاً 
(((

فق���د اأ�صاب يزيد فقال معاوية: اأخطاأتما! اأراأيتم���ا لواأني ذهبت لعيب علي

م���ا ع�صي���ت اأن اأقول فيه، ومثلي ال يح�صن اأن يعي���ب بالباطل، وما ال يعرف، ومتى ما 

بوه، وما  عبت رجاًلً بما ال يعرفه النا�س لم يحفل ب�صاحبه، وال يراه النا�س �صيئًاً وكذَّ

ع�صي���ت اأن اأعي���ب ح�صينًاً وواهلل ما اأرى للعيب فيه مو�صع���ًا، وقد راأيت اأن اأكتب اإليه 

اأتوعده واأتهدده،) واأ�صّفهه واأجّهله( ثم راأيت اأن ال اأفعل وال اأمحكه. 

ق���ال في االإحتج���اج: فما كتب اإليه ب�صيء ي�صووؤه وال قطع عنه �صيئًاً كان ي�صله به، 

 .
(((

كان يبعث اإليه في كل �صنة األف األف درهم، �صوى عرو�س وهدايا من كل �صرب

�لحتكاك ب�صلطة معاوية و�ختبار ردة فعله

وكان اأول احت���كاك بي���ن االإمام الح�صي���نQ وبني اأمية، في الي���وم االأول من 

 Pدفنه قرب جده Qاأراد االإمام Q
(((

اإمامت���ه، فبعد �صهادة اأخيه الح�صن

فا�صتنف���ر مروان بن الحكم بني اأمي���ة واأمَّ الموؤمنين عائ�صة، وكاد يقع القتال بينهم 

وبي���ن بني ها�ص���م. اإذ خرجت اأم الموؤمني���ن على بغلة اأح�صرها له���ا مروان ومنعت 

االإم���امQ من دف���ن اأخيه قرب جده. وق���د حال االإم���امQ دون ن�صوب قتال 

Q. لق���د كانت هذه الحادث���ة اإيذانًا 
(4(

و�صف���ك دم���اء و�صّيًة م���ن االإمام الح�صن

ب�صورة ما �صوف يكون عليه الو�صع بين االإمام الح�صينQ واالأمويين.

وكان معاوي���ة ينفق اأكثر اأم���وال الدولة على تدعيم ملكه، كم���ا كان يهب االأموال 

 Qالطائلة لبني اأمية لتقوية مركزهم ال�صيا�صي واالإجتماعي، وكان االإمام الح�صين

)))  في االإحتجاج �س )5) :اأردت اأن اأعيب عليًا.

)))   نه���ج البالغ���ة البن اأبي الحديد ج 4 �س 7)) الطبعة االأول���ى اأو ج8)، �س7))، الطبعة الجديدة ونا�صخ التواريخ ج ) �س 95). 

اختي���ار معرفة الرجال ج)، �س)5)-59)، رق���م 99 واالإحتجاج ج)، �س9). بحار االأنوار - العالمة المجل�صي - ج 44 - �س 

))) – 5)) محّم���د الباق���ر البهب���ودي � الثانية الم�صحح���ة �)40) - )98) م � موؤ�ص�صة الوفاء - بي���روت - لبنان � دار اإحياء 

التراث العربي، عن رجال الك�صي.

)))  - بحار االأنوار 44 �س 4)). 

)4)  - دالئل االإمامة، )6)و )6)و الكافي ج)�س )0)و)0) ح). وتاريخ مدينة دم�صق )) �س )9). 
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ي�صج���ب هذه ال�صيا�صة، ويرى �ص���رورة اإنقاذ االأموال من معاوي���ة الذي يفتقد حكمه 

الأي اأ�صا����س �صرع���ي، وال يق���وم اإال على القمع واالإرهاب، وقد اجت���ازت على المدينة 

اأموال من اليمن اإلى خزينة دم�صق فعمد االإمامQ اإلى م�صادرتها وتوزيعها على 

المحتاجي���ن، وكتب اإلى معاوية: » من الح�صين ب���ن علي اإلى معاوية بن اأبي �صفيان، 

اأما بعد فاإن ِعيرًا مّرت بنا من اليمن تحمل مااًل وُحلاًل وعنبرًا وطيبًا اإليك لتودعها 

خزائن دم�صق وتعّل بها بعد النهل بني اأبيك، واإني احتجتها فاأخذتها، وال�صالم« وقد 

.
(((

اأجابه معاوية بر�صالة يهدده فيها بمن ياأتي بعده، يعني يزيد

�إعالن �لمعار�صة في مو�صم �لحج

فلم���ا كان قب���ل موت معاوية ب�صنة حجَّ االإم���ام الح�صين بن علي Q وعبد اهلل 

ب���ن عبا�س وعب���د اهلل بن جعفر معه. فجم���ع الح�صين Q بن���ي ها�صم، رجالهم 

ون�صاءه���م ومواليهم و�صيعتهم من ح���جَّ منهم، ومن االأن�صار مم���ن يعرفه الح�صين 

Q واأه���ل بيت���ه. ثم اأر�صل ر�ص���اًل: ) ال تدعوا اأحدًاً ممن ح���ج العام من اأ�صحاب 

ر�ص���ول اهلل P المعروفي���ن بال�صالح والن�ص���ك اإال اجمعوهم ل���ي (. فاجتمع اإليه 

 وهم في �صرادق���ه، عامتهم من التابعين ونحو من 
(((

بمن���ى اأكثر من �صبعمائة رجل

مائت���ي رجل من اأ�صحاب النبي �صّلى اهلل عليه واآل���ه وغيرهم. فقام فيهم الح�صين 

Q خطيب���ًا فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: اأما بع���د، فاإن هذا الطاغية قد فعل 

بن���ا وب�صيعتنا ما قد راأيت���م وعلمتم و�صهدتم، واإني اأري���د اأن اأ�صاألكم عن �صيء، فاإن 

�صدق���ت ف�صدقوني واإن كذبت فكذبوني. اأ�صاألك���م بحق اهلل عليكم وحق ر�صول اهلل 

وح���ق قرابتي من نبيكم، لما �صيرتم مقامي ه���ذا وو�صفتم مقالتي ودعوتم اأجمعين 

في اأن�صاركم من قبائلكم من اآمنتم من النا�س ووثقتم به، فادعوهم اإلى ما تعلمون 

))) )( االإمامة وال�صيا�صة، ج ) �س 84) والدرجات الرفيعة �س 4)) والغدير ج 0) �س )6) .

)))  في االإحتجاج: األف رجل.
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م���ن حقن���ا، فاإني اأتخوف اأن يدر�س هذا االأمر ويذه���ب الحق ويغلب، واهلل متم نوره 

 .
(((

ولو كره الكافرون

Qلموقف �لأموي من �لإمام �لح�صين�

ل���م تك���ن اأية مواجه���ة علنية بي���ن االإمام الح�صي���نQ ومعاوية ف���ي م�صلحة 

االأمويي���ن، وق���د اعتمد معاوية ه���ذا الموقف طالما بقي االإم���امQ �صمن حدود 

، وقد ح���اول معاوية اأن يبرز هذا 
(((

المعار�ص���ة الكالمي���ة ال�صلمية وملتزمًا بال�صلح

الموق���ف بعناوين اأخ���رى تظهر وكاأنه يحتف���ظ بكرامٍة لر�ص���ول اهللP في االإمام 

الح�صي���نQ اأو كاأن���ه حري����س عل���ى اأن ال ي�صفك هذا الدم الغال���ي من بني عبد 

 .
(((

مناف

اإذن فع���دم التعر����س لالإمامQ باالأذى ف���ي ع�صر معاوي���ة كان ب�صرط عدم 

. ومع ذلك فقد بق���ي االإمامQ تحت رقابة اأمنية 
(4(

تحرك���ه �صده، واإال فال�صيف

.
(5(

م�صددة من عمالء معاوية في المدينة حتى في خ�صو�صيات االإمام البيتية

لماذ� لم تح�صل �لنه�صة �لح�صينية في حياة معاوية؟ 

رف����س االإمام علي بن اأبي طال���بQ اأن يكون معاوية حاكمًا، ولم ي�صاوم على 

ذل���ك ولم يداهن، وخا�س حربًا طاحنة لمنعه وط���رده من ال�صام، وكان هذا موقف 

االإم���ام الح�صنQ لوال تخ���اذل اأهل الع���راق، اإذن فاأ�صباب ودواف���ع القيام على 

معاوي���ة ومحاربته كانت وما زالت اإلى ع�صر االإمام الح�صينQ وهو ما �صّرح به 

 .
(6(

االإمام نف�صه حين قال: واإني واهلل ما اأعرف اأف�صل من جهادك

)))  - كتاب �صليم بن قي�س - تحقيق محّمد باقر االأن�صاري - �س 0)).

)))  - اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س56) ح5). 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، 00) ح55)، واالإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س79). 

)4)  - اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س)5) ح)). 

)5)  - زهر االآداب، ج)، �س)0). االأخبار الطوال، 4)). 

)6)  - االأخبار الطوال، �س0))، واالإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س87). 
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ولك���ن ه���ل كان باإمكان االإم���ام الح�صينQ اأن يحقق اأح���د اأهدافه لو تحرك 

�صد معاوية؟ طل���ب االإ�صالح في اأمة جده؟ اأو االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

اأو اإزال���ة حكومة معاوية؟ واإال فتعري�س االأمة ل�صدمة مرّوعة بقتله واأهل بيته بحيث 

ت�صتيقظ االأمة من غفلتها وتتحرر وتعرف الحق واأهله؟ 

بع���د ا�صت�صهاد االإم���ام الح�صن Q واغتيال���ه من ِقبل معاوي���ة ونق�س معاوية 

لبن���ود ال�صلح تحّرك اأهل العراق وطالب���وا االإمام الح�صين Q بالتحرك والثورة 

�ص���د معاوية، حي���ث اإن الح�صينQ كان يملك الدليل المقب���ول لثورته، ولكّنه لم 

ي�صتجب لطلباتهم واآثر ال�صكون ما دام معاوية حيًا. وذلك لالأ�صباب التالية: 

الأول: اإن الوف���اء بالعهد ُخُلٌق اإ�صالمي رفيع يمّثل���ه االإمام المع�صوم اأح�صن تمثيل، 

وال ي�صّوغ االإمام لنف�صه اأن يهبط اإلى م�صتوى معاوية في نق�صه للعهد. 

الثان���ي: كان باإم���كان معاوي���ة اأن ي�صتغّل هذا النق�س، كورقة رابح���ة ي�صتعملها �صّد 

 .
(((

االإمام الح�صينQ وي�صّلل به الراأي العام

الثالث: اإن ال�صبب الرئي�س الذي دفع االإمام الح�صن Q اإلى ال�صلح مع معاوية، 

وه���و تخاذل الم�صلمين عن ن�صرة ابن بنت نبيهم، ما زال م�صتمرًا في ع�صر 

االإم���ام الح�صي���نQ، فقد ذاق هوؤالء م���رارة ال�صراع بي���ن معاوية، الذي 

ل���م يكن مك�صوفًا بعد، واالإمام علّيQ، وبي���ن اأم الموؤمنين عائ�صة وطلحة 

والزبي���ر، زوج النب���ي واأ�صحاب���ه وعلّيQ، وبي���ن الخ���وارج، الذين كانوا 

يّدعون الزهد والعب���ادة وعلّيQ، فاأنزلوا عليًا Q اإلى م�صتوى معاوية 

ال���ذي كان يرمي للو�صول اإلى الحكم ب���كل �صبب، ولم يكن لهذا الت�صدي منه 

والحر����س عل���ى ا�صتالم ال�صلط���ة اأّي م�ص���ّوغ ر�صالي، واإلى م�صت���وى عائ�صة اأو 

طلحة اأو الزبير، واإلى م�صتوى الخوارج، ولم ي�صتطع الم�صلمون تحمل االأعباء 

التامة لقت���ال الناكثين والقا�صطين والمارقين، واأتعبته���م الت�صحيات الجّمة 

)))  - االأخبار الطوال، �س0)). االإر�صاد، �س))).
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ف���ي الجم���ل و�صفين والنه���روان، فاأخذ جمهوره���م يتهّرب م���ن اأعباء تحّمل 

الم�صوؤولي���ة ال�صرعية نحو محاولة الت�صكيك في اأ�ص���ل االأهداف الكبرى التي 

م���ن اأجلها يجاه���د االإمام عليQ واأوالده من بعده!! ه���ذا الت�صكيك الذي 

تحّول اإلى نكول وتخاذل وفرار.

وحينما ي�صتفحل هذا ال�صك ويتحّول اإلى حالة مر�صّية، كما حدث ذلك في ع�صر 

االإمام الح�صنQ، لم يكن باالإمكان عالجها حّتى بالت�صحية، بل ال بّد من ال�صبر 

والتاأن���ي ليّت�صح لعاّمة الم�صلمين مدى َدَج���ل معاوية ومدى تظاهره باالإ�صالم ومدى 

التزام اأهل البيتQ بمبادئهم الر�صالّية. 

وقد ف�صح معاوية نف�صه وك�صف عن واقعه بعد نق�صه لكّل بنود ال�صلح مع االإمام 

الح�ص���نQ، وكان ال بد لل�صاّكين في �صالم���ة خّط اأهل البيتQ من االكتواء 

بلظ���ى النار التي �صّعرها لهم معاوية واأخذ يوؤّججها بكّل �صراوة، وكان تر�صيح يزيد 

وفر����س البيعة ل���ه بالخالفة هو اآخر الخ���ط لمعاوية، ومّهد معاوي���ة لذلك باغتيال 

االإم���ام الح�صنQ ليخلو له الجّو، وقد ذكر له التاأريخ اأكثر من محاولة ومراوغة 

لتحقيق ماأربه هذا وتحكيم الجاهلّية بثوٍب جديد في ربوع الدولة االإ�صالمية. 

 فلو ا�صت�صهد االإمام الح�صين Q والحالة هذه ف�صوف ال يكون لقتله اأية فائدة 

تع���ود على الدي���ن واالأمة. بل ربم���ا يكون �صرر ذل���ك اأكثر من نفع���ه، وذلك عندما 

يالحق ذلك معاوية الداهية بحملة دعائية مغر�صة، يق�صي فيها على االأمل الوحيد 

لالأم���ة، ويف�صل المجتم���ع الم�صلم نف�صيًا وفكريًا عن اأه���ل البيتR ب�صكل عام، 

وعن اأئمتهم ب�صورة خا�صة. 

وخال�س���ة الأم���ر: اإن قت���ل الح�صينQ في زمن معاوية لي����س فقط ال يجدي وال 

ينف���ع، واإنما يكون فيه ق�ص���اء تام على االأمل الوحيد للدي���ن، واالأمة، وللحق. 

وبمقدار ما يكون هذا خيانة حقيقية ظاهرة لكل ذلك، كان ا�صت�صهاد الح�صين

Q بع���د ذلك، في كرب���الء، وفاء للدي���ن، ولالأمة وللح���ق، عندما لم يعد 
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انحراف الحكم وعداوؤه للدين خافيًا على اأحد، ولم يكن بعد للدهاء والمكر، 

ولل�صيا�ص���ات المنحرف���ة اأن تت�صت���ر علي���ه، وال اأن تقلل من و�صوح���ه. واأ�صبح 

ال�صك���وت عليه في تلك الظروف ه���و الخيانة للدين، ولالأمة، وللحق. واإال فاإن 

 Qقد عا�س في حكم معاوي���ة بعد ا�صت�صهاد اأخيه الح�صن Qالح�صي���ن

ع�ص���ر �صنوات، ولم يقم بالثورة �صده، م���ع اأن الح�صينQ الذي �صكت في 

زم���ن معاوية ه���و نف�صه الح�صين الذي ثار في زمان يزي���د. كما اأن االنحراف 

والظل���م الذي كان في زمانهQ قد كان في زمان اأخيهQ. وما ذكرناه 

هو المبرر ل�صكوته هناك، وثورته هنا.

، ولكن االإمام الح�صن
(((

و�صحي���ح اأن االإم���ام الح�صينQ كان كارهًا لل�صل���ح

Q اأي�صًا كان له كارهًا. غير اأن هذا ال�صلح، على الكراهية التي كانت فيه، كان 

، واإن لم يكن االأف�صل، الأنها لم تكن م�صتعدة، ولم تكن تملك اإمكانية 
(((

خيرًاً لالأمة

القيام باالأف�صل منه، وهو الجهاد والت�صحية من اأجل االنت�صار على الطغيان االأموي 

، واأما اأخبار اعترا�س االإمام الح�صينQ على اأخيه، فهي من و�صع 
(((

واإ�صقاط���ه

االأمويي���ن واأتباعهم، فاإن فيها من �صوء التخاط���ب بين الح�صن والح�صين L ما 

  .
(4(

يوؤكد اأنها مفتعلة

ح االإمام الح�صينQ اأخاه االإمام الح�صنQ على �صلحه مع  هذا، وقد تمدَّ

 .
(5(

معاوية، واعتبره اإيثارًا هلل عند مداح�س الباطل

وكت���ب اأهل الكوفة اأكثر من مرة اإلى االإم���ام الح�صينQ يدعونه اإلى الخروج 

، وق���د اأمرهم بلزوم بيوتهم 
(6(

اإليه���م في خالفة معاوي���ة، وفي كل ذلك ياأبى عليهم

)))  - اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س50)، ح0). 

)))  - الكافي، ج8، �س0))، ح506. 

)))  - االأخبار الطوال، �س0)).

)4)  - الفت���وح الإب���ن االأعث���م، ج4، �س89)، والطبري، ج4، ����س)))، واأن�صاب االأ�صراف، ج)، ����س)5، ح)6، وتاريخ مدينة دم�صق، 

ج))، �س67). 

)5)  - تهذيب تاريخ دم�صق: ج 4 �س 0))، وعيون االأخبار البن قتيبة: ج ) �س 4)).

)6)  - ترجمة االإمام الح�صينQ من تاريخ دم�صق )بتحقيق المحمودي(: �س 97)، اأن�صاب االأ�صراف، )�س )5)، ح))و)).
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ي ع���ن اأعين ال�صلط���ة واالنتظار والتكّت���م على ميولهم  وبال�صب���ر والترق���ب، والتخفِّ

. فالقول باأن �صبب عدم ثورته على معاوية اإنما هو 
(((

واأفكاره���م ما دام معاوية حي���ًا

عدم بيعة النا�س له في زمنه، ال ي�صح. كما اأن النا�س كانوا قد بايعوا االإمام الح�صن

Q، فلم���اذا �صك���ت؟ ولماذا لم يطالب���ه الح�صين بالقيام؟! ولم���اذا يمدحه على 

؟ 
(((

�صلحه لمعاوية

Qموت معاوية وطلب يزيد �لبيعة من �لح�صين

ف���ي ال�صنة الثامنة ع�صرة م���ن الهجرة عّين عمر بن الخط���اب معاوية واليًا على 

دم�ص���ق خلف���ًا الأخيه يزيد بن اأبي �صفيان، فبقي حاكمًا حوال���ي اثنين واأربعين �صنة، 

منه���ا �صب���ع ع�صرة �صنة تقريبًا والي���ًا في عهد كل من عمر ب���ن الخطاب وعثمان بن 

عف���ان، وخم����س �صنوات تقريبًا متم���ردًا باغيًا في عهد اأمي���ر الموؤمنين علّي بن اأبي 

طال���ب Q، ثم ت�صع ع�صرة �صنة وب�صعة اأ�صهر ملكًا على جميع البالد االإ�صالمية، 

.
(4(

 و »ر�صينا بها ُملكًا«
(((

وهو  القائل: »اأنا اأول الملوك«

ولّم���ا مات معاوي���ة منت�صف رجب من �صن���ة �صتين من الهجرة ع���ن عمر تجاوز 

�صبعي���ن �صن���ة، وخّلف بعده ولده يزيد، كتب يزيد اإل���ى ابن عمه الوليد بن عتبة والي 

المدين���ة ياأمره باأخ���ذ البيعة من الح�صين بن عليQ قب���ل اأن يعلم اأهل المدينة 

باالأم���ر، وال يرخ����س له ف���ي التاأخر عن ذل���ك ويقول: اإن اأبى علي���ك فا�صرب عنقه 

، ولعل اال�صتعجال باأخذ البيعة من الح�صينQ قبل اأن يعلم 
(5(

وابع���ث اإلّي براأ�صه

، الذي اأح�صره 
(6(

اأه���ل المدينة باالأم���ر كان ن�صيحة من م���روان بن الحكم للوال���ي

)))  - االأخبار الطوال: �س ))) �س ))). و0))، اأن�صاب االأ�صراف، )�س 50)، ح0).

)))  - اإختيار معرفة الرجال، ج)، �س5))، ح76).

)))   - البداية والنهاية، 8: 44).

)4)  - محا�صن الو�صائل في معرفة  االأوائل: 85).

)5)  - تاريخ اليعقوبي، ج)�س )4). 

)6)  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س06)، الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س0). 
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الولي���د وا�صت�صاره في اأمراالإمام الح�صينQ، فقال: اإنه ال يقبل، ولو كنت مكانك 

ل�صربت عنقه، فقال الوليد: ليتني لم اأك �صيئًاً مذكورًا. 

ث���م بعث الولي���د اإلى الح�صينQ في اللي���ل فا�صتدعاه، قب���ل اأن يف�صو الخبر، 

 فعرف الح�صين
(((

وكان Q ف���ي الم�صجد النبوي، جال�صًا مع عبداهلل بين الزبير

Q الذي اأراد، فدعا بجماعة من اأهل بيته ومواليه وكانوا ثالثين رجاًلً واأمرهم 

بحمل ال�صالح وقال لهم: 

»اإن الولي���د ق���د ا�ستدعاني ف���ي هذا الوقت، ول�ست اآم���ن اأن يكّلفني فيه اأمراً ل 

اأجيب���ه اإليه، وهو غير ماأمون، فكون���وا معي، فاإذا دخلت فاجل�سوا على الباب، فاإن 

 .
(((

�سمعتم �سوتي قد عال فادخلوا عليه لتمنعوه عني«

ث���م �صار الح�صينQ اإلى الوليد فوجد عنده م���روان بن الحكم، فنعى الوليد 

معاوي���ة، فا�صترجع الح�صينQ، ثم قراأ عليه كتاب يزي���د وما اأمره فيه من اأخذ 

البيع���ة منه ليزيد. فلم ُيرد الح�صينQ اأن ي�صارح���ه باالمتناع من البيعة واأراد 

التخّل�س منه بوجه �صلمي، فقال له: 

»اإن���ي اأراك ل تقن���ع اأو تجت���زئ ببيعت���ي �س���راًً حت���ى اأبايع���ه جهراً فيع���رف ذلك 

النا����س«، اأو »دون ان نظهره���ا عل���ى روؤو�س النا�س عالني���ة«. اأو قال له »ل خير في 

بيعة �سر، والظاهرة خير، فاإذا ح�سر النا�س كان اأمراً واحداً«. 

فقال له الوليد: اأجل! 

فقال الح�صينQ: »ت�صبح وترى راأيك في ذلك«.

فقال له الوليد: ان�صرف على ا�صم اهلل حتى تاأتينا مع جماعة النا�س. 

فق���ال له مروان: واهلل لئن فارقك الح�صي���ن ال�صاعة ولم يبايع ال قدرت منه على 

مثلها اأبدًاً، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، ولكن احب�س الرجل فال يخرج من عندك 

)))  - الكامل في التاريخ، ج4، �س4)-5)، وتاريخ االأمم والملوك، ج4، �س50)-)5)، واالإمامة وال�صيا�صة، ج5، �س0)-)). 

)))  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س))، واالإر�صاد للمفيد، �س)))، وتاريخ االأمم والملوك، ج4، �س)5). 
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حتى يبايع اأو ت�صرب عنقه. 

فلم���ا �صم���ع الح�صينQ مروان �صارحهما حينئٍذٍ باالمتن���اع من البيعة واأنه ال 

يمكن اأن يبايع ليزيد اأبدًاً، فقال لمروان: 

ويل���ي علي���ك يا اب���ن الزرقاء ! اأنت تاأم���ر ب�سرب عنقي؟! كذب���ت واهلل ولوؤمت. 

واهلل لو رام ذلك اأحد من النا�س ل�سقيت الأر�س من دمه قبل ذلك، واإن �سئت ذلك 

فرم �سرب عنقي اإن كنت �سادقاً.  

ثم اأقبل على الوليد فقال: 

اأّيه���ا الأمي���ر اإنَّا اأهل بيت النبوة، ومعدن الر�سال���ة، ومختلف المالئكة، ومحل 

الرحم���ة. بن���ا فتح اهلل وبنا ختم. ويزي���د رجل فا�سق، �سارب الخم���ر، قاتل النف�س 

المحترمة، معلن بالف�سق، ومثلي ل يبايع مثله، ولكن ن�سبح وت�سبحون، وننظر 

 .
(((

وتنظرون اأّينا اأحق بالخالفة والبيعة

و�صم���ع من بالب���اب من الها�صميي���ن الح�صينQ، فهّموا بفت���ح الباب واإ�صهار 

ال�صي���وف، فخرج اإليهم الح�صينQ �صريعًا فاأمره���م باالإن�صراف اإلى منازلهم، 

.
(((

P، ثم عاد اإلى منزله مع ال�صبح
(((

وتوجه اإلى قبر جّده ر�صول اهلل

وكان���ت تلك الليلة هي ليلة ال�صبت لثالث بقين من رجب �صنة �صتين، فلما اأ�صبح 

خرج من منزله ي�صتمع االأخبار، فلقيه مروان فقال له: يا اأبا عبداهلل اإني لك نا�صح 

فاأطعني تر�صد، فقال الح�صينQ: وما ذاك، قل حتى اأ�صمع! 

فقال مروان: اإني اآمرك ببيعة يزيد بن معاوية فاإنه خير لك في دينك ودنياك. 

 :Qفقال الح�صين

»اإن���ا هلل واإن���ا اإليه راجع���ون، وعلى الإ�سالم ال�سالم اإذ قد بلي���ت الأمة براٍع مثل 

)))  -الفتوح، الإبن االأعثم، ج 5 �س 4).

)))  - الفتوح، ج5، �س6)-))، تاريخ االأمم والملوك، ج4، �س)5)و)5)، واالإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س06)، االإر�صاد �س)))و)))، 

الفتوح ابن االأعثم، ج5، �س))-4). 

)))  - الفتوح، ج5، �س8). 
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يزيد«. وطال الحديث بينه وبين مروان حتى ان�صرف Q وهو غ�صبان، فلما كان 

اآخ���ر نهار ال�صبت بعث الوليد اإلى الح�صينQ ليح�صر فيبايع فقال لهم الح�صين

Q: اأ�صبح���وا ثّم ترون ونرى، فكّف���وا عنه تلك الليلة، ولم يلّح���وا عليه وا�صتغلوا 

، فعزمQ على الخروج من المدينة. 
(((

بابن الزبير

فلما كانت الليلة الثانية خرج اإلى القبر اأي�صا و�صّلى ركعات، فلما فرغ من �صالته 

جعل يقول: 

»الله���م ه���ذا قب���ر نبيك محّم���د، واأنا ابن بن���ت نبيك، وقد ح�سرن���ي من الأمر 

م���ا ق���د علمت، اللهم اإني اأحب المعروف، واأنك���ر المنكر، واأنا اأ�ساألك يا ذا الجالل 

والإكرام بحق القبر ومن فيه اإل اخترت لي ما هو لك ر�سى، ولر�سولك ر�سى«. 

ث���م جعل يبكي عند القبر، حتى اإذا كان قريبًا من ال�صبح و�صع راأ�صه على القبر 

فاأغف���ى، فاإذا هو بر�صول اهلل قد اأقبل في كتيبة من المالئكة عن يمينه وعن �صماله 

ل بين عينيه، وقال:  وبين يديه، حتى �صم الح�صينQ اإلى �صدره وقبَّ

»حبيب���ي ي���ا ح�سي���ن، كاأّن���ي اأراك عن قري���ب مرم���اًل بدمائك، مذبوح���اً باأر�س 

ك���رٍب وب���الء، م���ن ع�سابة من اأمتي، واأنت م���ع ذلك عط�سان ل ت�سق���ى، وظماآن ل 

تروى، وهم مع ذلك يرجون �سفاعتي، ل اأنالهم اهلل �سفاعتي يوم القيامة، حبيبي 

ي���ا ح�سي���ن اإن اأب���اك واأمك واأخاك قدموا عل���يَّ  وهم م�ستاقون اإلي���ك، واإن لك في 

الجنان لدرجات لن تنالها اإل بال�سهادة«

فجعل الح�صين Q في منامه ينظر اإلى جده ويقول: 

»يا جداًه ل حاجة لي في الرجوع اإلى الدنيا فخذني اإليك واأدخلني معك في 

قبرك«

فقال له ر�صول اهلل P: » لبد لك من الرجوع اإلى الدنيا حتى ترزق ال�سهادة، 

وم���ا ق���د كت���ب اهلل لك فيها من الث���واب العظيم، فاإنك واأب���اك واأخاك وعمك وعم 

)))  - تذكرة الخوا�س �س4)). 



51تاريخ النه�سة احل�سينية

اأبيك تح�سرون يوم القيامة في زمرة واحدة، حتى تدخلوا الجنة «.

 فانتب���ه الح�صين Q من نومه، ث���م رجع اإلى منزله، وعند ال�صبح ق�س روؤياه 

على اأهل بيته وبني عبد المطلب، فلم يكن في ذلك اليوم، في م�صرق وال مغرب، قوم 

 .
(((

اأ�صد غمًا من اأهل بيت ر�صول اهلل P، وال اأكثر باٍك وال باكيٍة منهم

 فقال له: يا اأخي اأنت اأحب النا�س اإلي واأعّزهم 
(((

واأقبل اأخوه محّمد بن الحنفية

علي ول�صت اأدخر الن�صيحة الأحد من الخلق اإال لك واأنت اأحق بها » الأنك مزاج مائي 

ونف�ص���ي وروحي وب�صري وكبير اأهل بيت���ي، ومن وجب طاعته في عنقي، الأن اهلل قد 

، تن���ح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
(((

�صرف���ك عل���ّي، وجعلك من �صادات اأهل الجنة«

وع���ن االأم�صار م���ا ا�صتطعت، ثم ابعث ر�صلك اإلى النا����س فادعهم اإلى نف�صك، فاإن 

تابع���ك النا�س وبايعوا ل���ك حمدت اهلل على ذلك، واإن اأجم���ع النا�س على غيرك لم 

ينق����س اهلل بذل���ك دينك وال عقلك وال تذهب به مروءتك وال ف�صلك، اإني اأخاف اأن 

تدخ���ل م�صرًا من هذه االأم�صار فيختل���ف النا�س بينهم فمنهم طائفة معك واأخرى 

عليك، فيقتتلون فتكون اأنت الأول االأ�صّنة غر�صًا، فاإذا خير هذه االأمة كلها نف�صًا واأبًا 

واأمًا اأ�صيعها دمًا واأذلها اأهاًل!

فقال له الح�صين Q: » فاأين اأذهب يا اأخي ؟«.

ق���ال: ان���زل مكة فاإن اطماأنت بك الدار بها ف���ذاك واإن تكن االأخرى خرجت اإلى 

ب���الد اليمن، فاإنهم اأن�صار ج���دك واأبيك، وهم اأراف النا�س واأرقه���م قلوبًا، واأو�صع 

النا����س بالدًا، فان اطماأنت بك الدار، واإال لحق���ت بالرمال و�صعف »�صعوب« الجبال 

وخرجت من بلد اإلى بلد، حتى تنظر )ما ي�صير اأمر النا�س اإليه(« ويحكم اهلل بيننا 

وبين القوم الفا�صقين«، فاإنك اأ�صوب ما تكون راأيًا حين ت�صتقبل االأمر ا�صتقبااًل. 

)))   بحار االأنوار - العالمة المجل�صي ج 44   �س 8)).

)))  - الفتوح البن االأعثم، ج5، �س9)-0). 

)))   - بحار االأنوار - العالمة المجل�صي ج 44   �س 8)).
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فق���ال الح�صي���ن Q: »يا اأخ���ي واهلل لو لم يكن ملج���اأ، ول م���اأوى لما بايعت 

«، فقطع محّمد ابن الحنفية الكالم وبكى.
(((

يزيد بن معاوية

فق���ال الح�صين Q: » ي���ا اأخي« جزاك اهلل خيراًً قد ن�سحت واأ�سفقت، واأرجو 

 واأنا عازم على الخروج اإلى مكة، وقد تهياأت لذلك 
(((

اأن يكون راأيك �سديداً موفقاً

 .»
(((

اأنا واإخوتي وبنو اأخي و�سيعتي، واأمرهم اأمري وراأيهم راأيي

ثم دعا الح�صين Q بدواة وبيا�س وكتب هذه الو�صية الأخيه محّمد: 

» ب�س���م اهلل الرحم���ن الرحيم ه���ذا ما اأو�سى به الح�سين بن علي بن اأبي طالب 

اإل���ى اأخي���ه محّم���د المعروف باب���ن الحنفية، اإن الح�سي���ن ي�سه���د اأن ل اإله اإل اهلل 

وح���ده ل �سري���ك ل���ه واأن محّمداً عب���ده ور�سوله، جاء بالحق من عن���د الحق، واأن 

الجن���ة والن���ار ح���ق، واأن ال�ساعة اآتي���ة ل ريب فيها، واأن اهلل يبع���ث من في القبور، 

واأني لم اأخرج اأَ�ِسراً ول َبِطراً ول مف�سداً ول ظالماً واإنما خرجت لطلب الإ�سالح 

ف���ي اأم���ة ج���دي �سّل���ى اهلل عليه واآله اأري���د اأن اآم���ر بالمعروف واأنهى ع���ن المنكر، 

واأ�سي���ر ب�سي���رة ج���دي واأبي علي ابن اأب���ي طالب Q، فمن قبلن���ي بقبول الحق 

ف���اهلل اأول���ى بالح���ق، وم���ن رّد عليَّ ه���ذا اأ�سبر حت���ى يق�سي اهلل بين���ي وبين القوم 

بالحق وهو خير الحاكمين«. 

وهذه و�صيتي يا اأخي اإليك وما توفيقي اإال باهلل عليه توكلت واإليه انيب. 

ثم طوى الح�صين Q الكتاب وختمه بخاتمه، ودفعه اإلى اأخيه محّمد ثم ودعه 

 .
(4(

وخرج في جوف الليل

اإن حوادث الليلة التي و�صل فيها خبر موت معاوية اإلى المدينة تك�صف عدة اأمور 

مهمة: 

)))  - بحار االأنوار - العالمة المجل�صي ج 44   �س 8)).

)))  - االإر�صاد - ال�صيخ المفيد ج )   �س 4).

)))  - بحار االأنوار - العالمة المجل�صي ج 44   �س 8)).

)4)  - بحار االأنوار - العالمة المجل�صي ج 44   �س 8)).
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اأوًل: اإن االإم���ام الح�صينQ كان يخ�صى من عملية اإطفاء لثورته قبل اأن ت�صطرم، 

عبر اغتياله �صرًاً اأو في عملية مواجهة محدودة مفتعلة، تتبعها م�صرحية مكذوبة 

يق���وم االأمويون باإخراجها، وبالتالي ُتجه�س الثورة الح�صينية من اأولها، ولذلك 

كان احتياط االإمامQ �صديدًاً، فقد طلب من ثالثين مقاتاًل من بني ها�صم 

واأن�صارهم مرافقته وحمايته، حتى لو و�صل االأمر اإلى حدِّ اقتحام ق�صر االإمارة 

بدون ا�صتئذان اإذا �صمعوا �صوتهQ قد عال. 

ثانيا: طلب االإمامQ اأن تكون البيعة علنية، ولكن االإمامQ لم يكن ليبايع يزيد 

ال �صرًاً وال جهرًا، كما اأنه ب�صبب القوة الع�صكرية التي رافقته والتي تدل على اأنه 

كان م�صتعدًا لالإ�صتباك، يظهر اأنه احتاط لكي ال يتم اإحراجه بالبيعة. 

اإذًا، ه���و لم يكن يري���د البيعة اأ�صاًل، فال بد اأن طلبه اأن تك���ون البيعة علنية لكي 

ي�صتثمر االإجتماع العام الأهل المدينة غدًاً، مع ما في هذا االإجتماع من رموز ال�صحابة 

والتابعي���ن، فاإذا رف�س البيعة علن���ًا وف�صح حقيقة يزيد وذكرهم بموقعه عند النبي

P وفي القراآن ودعاهم اإلى مبايعته ون�صرته فقد ينقلب الو�صع لم�صلحته، ولكن 

م���روان انتب���ه اإلى مراد االإم���ام الح�صينQ ف�صّي���ق عليه الفر�صة الت���ي اأتاحها 

ل���ه الوالي حينما قب���ل بالتاأجيل، وذلك عبر التلفظ بتهديد االإم���ام بالقتل هنا وفي 

ه���ذه الغرفة، اإذ �صوف ي�صبح االإمامQ حينئٍذٍ بي���ن محذورين، اإما االإ�صت�صالم 

لالإبتزاز وال�صكوت والخ�صوع، واإما الرف�س لالإبتزاز وك�صف ورقته التي يخبئها هنا، 

وقد اختار االإمامQ الخيار الثاني، فاأعلن عن موقفه وتخّلى عما كان يتاأمله من 

ذلك االإجتماع العام اإن ح�صل. 

ثالث���اً: يظه���ر اأن مروان بن الحكم كان مناف�صًا قويًا للوليد بن عتبة بن اأبي �صفيان، 

ويري���د منه اإما اأن يقتل الح�صينQ فيتخل����س االأمويون من األد اأعدائهم 

على يد الوليد، واإما اأن ال يفعل في�صّهل عملية عزله واحتالل مكانه واليًا على 

المدينة.
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رابع���اً: يظهر من كثير من الن�صو����س اأن الوليد بن عتبة كان خائفًا على اآخرته من 

Q، اإال اأنه م���ع ذلك كان بنظر االإمام 
(((

الت���ورط في قت���ل االإمام الح�صين

، اإذ قد يقدم على ارتكاب جريمة كبيرة اإذا 
(((

الح�صي���نQ )غير ماأمون(

ما اأحرج حرجًا �صديدًاً، ولذلك لم يرغب االإمام ال�صير طوياًلً في ا�صتفزازه، 

ل في المدينة  وم���ع اأن االإمام بقي يومي���ن وليلتين بعد تلك الليلة، ومع اأنه تجوَّ

نه���ارًا وا�صتعد م���ع اأهله واأن�صاره وب�صكل علني للخ���روج اإلى مكة، وخرج على 

الطريق العام فاإن الوليد لم يبادر اإلى عمٍل �صد االإمام، وهذا كان من دوافع 

يزيد اإلى عزله بعد ذلك. 

ويظه���ر اأي�صًا اأن الوليد كان واليًا منا�صب���ًا ل�صيا�صة معاوية، المبنية على المرونة 

والده���اء مع اأعدائه وع���دم الحمق والنزق في االإدارة، ولكنه لم يكن منا�صبًا لتمثيل 

يزيد، فاأراد معالجة م�صكلة االإمامQ على طريقة معاوية، كما اأنه لم يعلن موت 

معاوي���ة ولم يدُع اإلى اجتماع عام اإال بعد خروج االإمامQ من المدينة، وهذا من 

دهائ���ه، فقد اأراد تفويت الفر�صة على االإمامQ، ولكن مرونة ودهاء الوليد على 

كل ح���ال �صاعد االإم���امQ على الخروج مبك���رًا من المدين���ة دون اأي ممانعة اأو 

م�صايقة، مما �صّهل حركة االإمام بعد ذلك، بينما كان من المفرو�س ح�صب �صيا�صة 

يزي���د ومروان الت�صييق عل���ى االإمام وفر�س االإقامة الجبري���ة عليه من اأجل اإجباره 

على البيعة اأو قتله في المدينة حتى تخنق الثورة في مهدها.

Qلخيار�ت �لمطروحة �أمام �لإمام �لح�صين�

لق���د كان اأم���ام الح�صين Q عّدة حلول ممكنة بعد اأن طل���ب يزيد منه البيعة 

وهّدده بالقتل اإن لم يبايع: 

)))  - الفتوح البن االأعثم، ج5، �س8)، وتاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين تحقيق المحمودي، �س00)، ح55). 

)))  - االإر�صاد، �س))). 
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الأول: اأن يبايع يزيد كما بايع علّي اأبا بكر وعمر وعثمان. 

الثاني: اأن يرف�س البيعة ويبقى في مّكة اأو المدينة. 

الثال���ث: اأن يلج���اأ اإلى بلد من بالد العالم االإ�صالمي، بعيدًا عن المواجهة المبا�صرة 

مع الدولة االأموية، حتى يلتف حوله العدد الكافي لمواجهة هذه الدولة.

الراب���ع: اأن يتحرك ويغادر المدينة اإلى مكة منتظ���رًا تحرك اأهل الكوفة وبيعتهم له، 

فاإذا ما ح�صل ذلك فاإنه يتوجه نحو العراق ويخو�س المعركة الفا�صلة مع الدولة 

االأموية، التي كان يعلم اأنه �صوف ُي�صت�صهد فيها، وبالطريقة التي وقعت. 

وكان اختي���اره للموقف االأخير قائم���ًا على اأ�صا�س اإدراك���ه لطبيعة الظرف الذي 

تعي�صه االأمة االإ�صالمية!! 

فاإن جزءًاً كبيرًا من االأمة االإ�صالمية قد فقد - مع قيام الدولة االأموية، وخ�صو�صًا 

خ���الل عهد معاوي���ة - اإرادته وقدرته على مواجهة النظام االأموي، وهو ي�صعر بالذل 

واالإ�صتكان���ة، وال�صلل وعدم الق���درة على التحرك. فقد كان حج���م االإرهاب االأمني 

االأم���وي مفاجئ���ًا لالإن�صان العربي، الذي لم يدِر كيف يتعام���ل معه، وهو الذي اعتاد 

عل���ى الفردي���ة في كل تفا�صي���ل حياته، بينما كان���ت اإزالة النظام االأم���وي وهزيمته 

تحت���اج اإلى تكتل وتظاف���ر وتعاون واتحاد واإطاعة لقائ���ٍد اأو لحزٍب يكون في م�صتوى 

 Qالق���درة على تحدي النظام االأم���وي واإزالته، ولم يكن �ص���وى االإمام الح�صين

موؤهاًل لذلك.

كم���ا اأن جزءًاً كبي���رًا  اآخر من االأمة االإ�صالمية قد هان علي���ه اأمر االإ�صالم، فلم 

يعد يهتم اإاّل بم�صالحه ال�صخ�صية، وت�صاءلت اأمامه الر�صالة االإ�صالمية، فهو ان�صم 

اإليها �صاّلبًا نّهابًا، يقاتل من اأجل الغنيمة ويطمع بالعي�س الرغيد. 

ولك���ن ج���زءًاً كبيرًا من االأمة االإ�صالمية كان يعلم تمام���ًا اأّن خ�صارة كبيرة تحيق 

باالأم���ة االإ�صالمي���ة من خالل تبديل الخالفة اإلى قي�صري���ة وك�صروية. واأنه في عهد 

معاوية طراأ تغّير اأ�صا�صي على نف�س مفهوم الخالفة، فلم تعد الخالفة حكمًاً لالأمة، 
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ب���ل حّولها معاوية اإل���ى حكم ك�صرى وقي�ص���ر، وهو تحويل خطير ف���ي المفهوم اأراد 

معاوية اأن يلب�ص���ه ثوب ال�صرعّية، ولكن هذا التحويل لم يواجه بالمعار�صة والرف�س 

م���ن ِقبل ال�صحابة، بل �صكتوا وا�صتكانوا، فاأمكن اأن تنطلي حيلة معاوية على الكثير 

م���ن ال�صّذج والب�صطاء من العوام اإذ يرون في �صكوت ال�صحابة اإم�صاًء له، وكان في 

ذلك اإحراج �صديد لالإم���ام الح�صينQ وهو ال�صحابي، والممثِّل للدين والقراآن 

واالإ�صالم، فكيف ي�صكت؟ اأال ُيفهم من �صكوته االإم�صاء لهذا التحول؟

ث���م اإن حقيق���ة موقف االإمام الح�ص���نQ في م�صاألة ال�صلح ل���م تكن معروفة 

لجمهور وعموم الم�صلمي���ن، اإال داخل دائرة خا�صة ومحدودة جدًاً كانت تعي�س هذه 

الم�صاألة عن قرب، بل حتى االأقربين كانوا غير قادرين على فهمها، كبع�س اأ�صحاب 

االإم���ام الح�ص���نQ الذي خاطبه يوم���ًا بكالٍم ال يخلو من ع���دم االإحترام قائاًل: 

»ال�صالم عليك يا ُمِذلَّ الموؤمنين« !!

فكي���ف باأه���ل العراق ب�صكل ع���اّم ؟؟ وكيف بم���ن كان يعي�س في اأط���راف العالم 

االإ�صالم���ي كاأقا�ص���ي خرا�صان، حيث لم يع�س المحنة يوم���ًا بعد يوم ولم يكتِو بالنار 

الت���ي اكتوى بها االإم���ام الح�صنQ في الكوفة من قواع���ده واأعدائه، واإنما كانت 

ت�صله االأخبار عبر الم�صافات ال�صا�صعة بين الكوفة واأطراف خرا�صان مثاًل ؟؟ 

ف���كل هوؤالء ل���م يفهموا اأن �صلح الح�صن م���ع معاوية وتنازله ع���ن الخالفة موؤقتًا 

لي�س اعترافًا ب�صرعّية معاوية واالأطروحة االأموية !! بل هو ت�صّرف اقت�صته ال�صرورة 

 .Q والظروف المو�صوعية التي كان يعي�صها االإمام الح�صن

ف���كان ال بّد لالإم���ام الح�صينQ اأن يخت���ار موقفًا يعالج في���ه م�صكلة كل هذه 

االإنهيارات في موقف الجمه���ور االإ�صالمي. باأن يعيد اإلى االأمة اإرادتها التي فقدتها 

بالتمّي���ع االأموي، واإيمانها بالر�صالة و�صعورها باأهمّي���ة االإ�صالم، واأن يك�صف معاوية 

ويرفع عنه الت�صتر باأ�صحاب النبيP واأنهم �صكتوا على تحويل الخالفة اإلى ك�صروية 

وقي�صري���ة، وذلك عن طريق رف�ص���ه �صخ�صيًا لذلك التحويل مهما كان الثمن، على 
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اأ�صا�س اأنه من ال�صحابة، ويمثلهم، واأنه رمز لهم، والبقّية الباقية من ال�صحابة.. 

وال ب���د اأي�ص���ًا اأن يخت���ار االإمام الح�صي���نQ الموقف الذي ي�ص���رح فيه، حتى 

لم���ن كان بعيدًا ع���ن االأحداث، اأن تنازل االإمام الح�صنQ ل���م يكن اإقرارًا بحٍق 

م���ا لمعاوي���ة وال لبني اأمية، واأن اأه���ل البيت يرف�صون تحويل خالف���ة النبيP اإلى 

ك�صروية وقي�صرية.

فما هو �لموقف �لذي يحقق كل هذه �لأهد�ف معًا ؟ 

اأم���ا مبايع���ة يزيد بن معاوية، ف�ص���وف تكّر�س كل المخاط���ر والمحاذير، ولي�صت 

خالف���ة يزي���د كخالفة اأبي بك���ر وعمر وعثم���ان، الأن خالفة هوؤالء ج���اءت من بيعة 

محدودة، اأو من �صورى، اأو بتعيين ال ي�صتبطن التوريث العائلي والتمليك ال�صخ�صي، 

واأما هنا في حالة يزيد بن معاوية، فقد اأ�صبحت تركة يح�صل عليها الورثة بالتوريث 

العائلي الخا�س.

 اإذن فالتحوي���ل هن���ا على م�صت���وى المفهوم، و�صوف يعني عل���ى م�صتوى التطبيق 

خ�صارة احتمال عودة االإمامة اإلى اأهل البيت اإلى االأبد !! وتنازل الح�صنQ كان 

موؤقت���ًا. فل���م يكن باالإمكان اأن تم�صي عملية التحويل ه���ذه دون اأن يقف اأهل البيت، 

الذين هم القادة الحقيقيون لالأمة، الموقف الديني الوا�صح المحّدد منها. 

واأما الموقف الثاني: فهو ال يحّقق ذلك المك�صب الذي يريده الح�صينQ اأي�صًا 

وذلك الأن االإمام الح�صينQ كان يوؤكد اأنه لو بقي في المدينة اأو في مّكة راف�صًا 

للبيع���ة لقتل من ِقبل بني اأمية حتى ولو كان متعلقًا باأ�صتار الكعبة.. وهذا القتل لي�س 

كالقتل الذي ا�صتطاع اأن يحرك البقية الباقية من عواطف الم�صلمين تجاه ر�صالتهم 

ودينهم. حتى ولو كان هذا القتل من خالل مواجهة ع�صكرية في المدينة، كان يحتمل 

 ،
(((

احتمااًل كبيرًا وقوعها بعد تعر�س االإمامQ لعملية اغتيال مدّبرة من قبل الوالي

)))  - الفتوح البن االأعثم، 5�س 8). 
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وحت���ى لو فر�صنا رف����س الوالي لتطبيق تلك الفكرة، اإال اأن يزيد ل���ن يعدم واليًا اأمويًا 

اآخر يقوم بالمهمة، بل لعل في بع�س االأخبار ما ي�صرح باأن االأمويين د�ّصوا على االإمام 

. فاإرجاع النا����س اإلى عقيدتهم، من خالل اإثارة 
(((

الح�صي���نQ من يقوم باغتياله

المتبقي من عواطفهم وم�صاعرهم، �صوف لن يتحقق من خالل قتٍل عابٍر �صهٍل من هذا 

القبيل، بل ال بد من اأن تح�صد له كل المثيرات والمحّركات.

ولذل���ك كان ال�صب���ب الرئي����س لخروج الح�صي���نQ من المدين���ة لي�س مجرد 

الخ�صية من االإغتيال، بل كان الخوف من اأن تخنق ثورته، باإغتياله، وتكتم اأنفا�صها 

�صرًاً، قبل اأن ت�صتعل، وفي ظروف يقوم االأمويون باإعدادها واإخراجها، وتذهب فيها 

نف�س الح�صينQ رخي�صة في ظروف ملتب�صة، ثم يقوم االأمويون باالإ�صتفادة من 

الحادثة كعادتهم، وتحويل اآثارها لم�صلحتهم.  

واأم���ا الموقف الثالث: فه���و واإن كان اأ�صلم من االأول والثاني على الخّط الق�صير، 

الأن���ه يمكن���ه اأن يعت�صم ب�صيعته في اليمن مثاًل اإلى بره���ة معينة، لكّنه �صوف ينعزل 

ويحيط نف�صه باإطاٍر منغلق عن م�صرح االأحداث، بينما البّد اأن يبا�صر عمله التغييري 

على م�ص���رح االأحداث الذي كان وقتئٍذ هو ال�صام والعراق ومّكة والمدينة، كي يمكن 

لهذا العمل اأن يوؤّثر تربويًا وروحيًا واأخالقيًا في كّل العالم االإ�صالمي. 

وعليه كان البّد اأن يختار الموقف الرابع الذي ا�صتطاع اأن يهّز به �صمير االأمة من 

ناحية، وي�صعره���ا باأهمّية االإ�صالم وكرامة هذا الدين من ناحية ثانية. واأن يدح�س 

ح لكّل  عملّي���ة تحوي���ل الخالفة اإلى ك�صروي���ة وقي�صرية م���ن ناحية ثالث���ة، واأن يو�صّ

الم�صلمي���ن مفهوم التنازل عند االإمام الح�ص���نQ، واأنه لم يكن موقفًا اإم�صائيًا 

 . Qواإّنما كان اأ�صلوبًا تمهيديًا لموقف االإمام الح�صين

واإذا كانت الهزيمة النف�صية لالأمة هي الحالة المر�صّية العاّمة التي قد تعر�صت 

له���ا االأم���ة الم�صلمة في ع�ص���ر الح�صينQ ، فالح�صين حي���ن يريد معالجة هذا 

)))  - تاريخ اليعقوبي، )�س 48)- 49).
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المر�س الم�صت�صري في ج�صمها ال بد له اأن يقّدم الموقف النظري والعملي معًا تجاه 

الو�ص���ع القائم، وي�صع النق���اط على الحروف بنحٍو  ينتهي اإل���ى اجتثاث جذور هذا 

المر�س الخبيث. 

وم���ن هنا كانت الث���ورة الم�صلحة بال�صكل المثير ج���ّدًا، والذي ي�صتنه�س النفو�س 

ل ُجبنه���ا اإلى ال�صجاعة ووهنها اإل���ى االإقدام، هو  المّيت���ة ويحييها م���ن �صباتها ويبدِّ

.P الحل الوحيد لالأزمة التي حلت باالأمة الم�صلمة بعد ر�صول اهلل

لق���د رف�س االإمام الح�صينQ رف�صًا قاطعًا بيعة يزيد، ولم يكن هذا الرف�س 

كًا باتجاه نق�س البنيان االأموي، طلبًا لالإ�صالح  �صلبي���ًا، بل كان رف�صًا اإيجابيًا متحرِّ

واالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يكن االإمام الح�صينQ لي�صكت، حتى 

ل���و �صكت عن���ه النظام االأموي، بل كان خروجه فعاًل ابتدائيًا درءًا للخطر الذي اأخذ 

يتهدد االإ�صالم بخالفة يزيد.

واالأم���ر االآخر اأن االإم���امQ كان اأمامه التهديد االأموي اإن ه���و لم يبايع، ولو 

باي���ع فاإنه �صيعطي في مثل ه���ذه الحالة الوثيقة ال�صرعّية للح���ّكام االأمويين الظلمة 

و�صيطفئ بالتالي ب�صي�س االأمل الذي تر�صده االأمة في تلك ال�صخ�صّية المعار�صة، 

. Q اأعني �صخ�صية االإمام

وف���ي حالة رف�صه فاإنه اأمام خيارين: اإما الموت الذي قّرره االأمويون له، ولو كان 

متعلق���ًا باأ�صت���ار الكعبة، واإما الرحيل اإل���ى اإحدى المناطق التي يمتل���ك فيها �صعبّية 

و�صيع���ة، وال تتعدى هذه المناطق اليمن، الكوف���ة والب�صرة، ومن المعلوم اأن الطلب 

االأم���وي �ص���وف يالحقه في هذه المناطق ب���ال فرق. وما دامت الكوف���ة تحتوي اأكثر 

القواعد ال�صعبية الموؤّيدة له باالإ�صافة اإلى الطلب ال�صديد من ِقبل اأهلها، فاإّن الخيار 

 ،Qال�صحي���ح ال بّد اأن يكون بالرحي���ل اإلى الكوفة عا�صمة اأبي���ه اأمير الموؤمنين

وله���ذا رف�س االإمامQ اإلح���اح اأخيه محّمد بن الحنفية وممانعته من الذهاب اإلى 

الكوفة، كما رف�س طلب ابن عّبا�س الذي اأ�صار على االإمامQ بالذهاب اإلى اليمن.
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�لخروج من �لمدينة

ي���ًا، وال خوفًا من ال�صلطة االأموية، فقد  ل���م يكن خروج االإمام الح�صينQ �صرِّ

كان موكب���ه من ال�صخامة بحيث ال يخفى على االأعين المراقبة، كما اأنه اطماأن اإلى 

اأن الوليد لن ُيقدم على عمل اأرعن �صده، بل كان يتمنى خروجه لكي ال يبتلى بدمه. 

ح اأعين النا�س  ولعل اختيار الليل كان للت�صتر على حركة الحرم النبوي ولكي ال تت�صفَّ

 .
(((

الن�صاء اإذا ما كان الخروج نهارًا

وخ���رج معه بنو اأخيه، واإخوته، وجّل اأهل بيته اإال محّمد بن الحنفية وعبداهلل بن 

جعف���ر. وكان مع���ه من اأن�صاره عب���داهلل بن يقطر الحميري ال���ذي ا�صتهر باأنه اأخو 

الح�صينQ من الر�صاعة، الأن اأم���ه كانت حا�صنة الح�صينQ، و�صليمان بن 

رزي���ن، واأ�صلم ب���ن عمر، وقارب بن عب���داهلل الدئلي، ومنجح بن �صه���م، وكلهم من 

موالي���ه وا�صت�صه���دوا معه في كربالء. و�صع���د بن الحرث الخزاع���ي، ون�صر بن اأبي 

الني���زر، وهما موليان الأمير الموؤمنين عل���ي Q، والحرث بن نبهان مولى حمزة 

، وعقبة بن �صمعان، الذي 
(((

بن عبد المطلب، وجون بن حوى مولى اأبي ذر الغفاري

، وهو الذي 
(((

اأ�صر في كربالء بعد نهاية المعركة، فادعى اأنه مملوك فاأطلق �صراحه

روى بع����س اأحداث الطف في رواي���ات اأبي مخنف، وذهب بع�س علماء االإمامية اإلى 

.
(4(

اأنه ا�صت�صهد في كربالء

 ولم���ا ع���زم الح�صينQ على الخروج من المدينة م�ص���ى في جوف الليل اإلى 

 Qففعل كذلك. ثم خرج Qقبر اأمه فودعها ثم م�صى اإلى قبر اأخيه الح�صن

من المدينة في جوف الليل، و�صار اإلى مكة، وهو يقراأ { فخرج منها خائفاً يترقب 

)))  - االإر�صاد، �س))) واالأخبار الطوال، 8))، والطبري، ج4، �س)5). 

)))  - اإب�صار العين في اأن�صار الح�صين، �س)9-94-95-96-97-98-و76)-77) وتنقيح المقال، ج)، �س5))و 48)، وج)، �س)8،  

)))  - الطبري، ج4، �س47)، ونف�س المهموم �س98)، وتنقيح المقال، ج)، �س54).  

)4)  - البح���ار، ج)0)، ����س6))-)4)، ومعج���م رجال الحديث لل�صيد الخوئ���ي، ج))، �س54)، ح))77، وم�صت���دركات علم رجال 

الحديث لل�صيخ علي النمازي، ج5، �س48). 
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 .
(((

قال رّب نجني من القوم الظالمين}

ول���زم الطريق االأعظم، فقال له اأهل بيته: ل���و تنّكبت الطريق االأعظم كما فعل 

اب���ن الزبير ك���ي ال يلحقك الطلب، فقال:» ل واهلل ل اأفارقه حت���ى يق�سي اهلل ما 

 .
(((

ه���و  قا����س«

لماذ� لم يتوجه �لإمام �لح�صينQ مبا�صرة �إلى �لعر�ق؟

   لقد كان اختيار )العراق( مركزًا للثورة في ثقافة الثورة الح�صينية منذ بدايتها، 

بل منذ االإخبار عنها في مالحم االأخبار النبوية، وبغ�س النظر عن ذلك فقد كانت 

الكوف���ة ه���ي االأقرب اإلى اال�صتجابة م���ن بين بقية المدن، فمك���ة والمدينة، لم يكن 

فيهما ع�صرون رجاًلً يحبون اأهل البيتQ والب�صرة كانت باأغلبها مح�صوبة على 

بن���ي اأمية، وال�صام كانت مغلقة ل�صالح االأمويي���ن، والثائرون المحبون الأهل البيت، 

كان���وا من اأه���ل الكوفة، وقد تم���ت ات�صاالت بهم بع���د ال�صلح وبعد �صه���ادة االإمام 

الح�ص���نQ ون�صحه���م فيها االإم���ام الح�صينQ باالنتظ���ار والترب�س.. وقد 

، كذلك مع 
(((

تح���دث االإمام الح�صينQ م���ع اأم �صلمة عن م�صرعه في الع���راق

 .
(4(

اأخيه عمر االأطرف االأخ التواأم لرقية، ابن ال�صهباء التغلبية

ولم يتوجه االإمام الح�صينQ مبا�صرة اإلى العراق الأنه كان يحتاج اإلى هام�س 

م���ن الزم���ن يظهر في���ه العراقي���ون اإرادتهم ورغبته���م وبيعتهم، وبم���ا اأن بقاءه في 

المدينة انتظارًا لذلك كان �صوف ي�صكل خطرًا على الثورة ويحتمل خنقها في مهدها 

ل االإمام جعل هذا الهام����س الزمني في حركة له اإلى  باغتيال���ه كم���ا تقدم، فقد ف�صّ

)))   الق�ص�س 8): )).

)))   االإر�صاد - ال�صيخ المفيد ج )   �س 4).

)))   - بحار االأنوار، ج44، �س)))-)))، باب7)، والخرائج والجرائح،ج)، �س)5)-54)، باب 4 ح7. 

)4)  - الله���وف ف���ي قتل���ى الطفوف، ))-))، و�صفين���ة البحار، ج)، �س)7). وبح���ار االأنوار، ج)4، )9، ب���اب 0))، ح0)، واالأخبار 

الطوال 06)-07). 
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مك���ة اأواًل حيث يلوذ بالبيت ويوؤخر عملي���ة اغتياله وتظهر بيعة اأهل العراق له خالل 

ذل���ك الزمان وتن�صج ظروف ثورت���ه �صعبيًا و�صيا�صيًا واجتماعي���ًا، بعد اأن ا�صتكملت 

اأ�صبابها ودوافعها الر�صالية والعقائدية في المدينة وحتى قبل وفاة معاوية. 

لقد كان القرار بالثورة جاهزًا في المدينة ولم يكن ينتظر بيعة اأهل العراق ولكن 

بيع���ة اأهل العراق كانت �صوف تقرر مكان وزمان الثورة، وقد �صّرح االإمام بذلك في 

 .
(((

لقائه مع اأخيه عمر االأطرف واأخيه محّمد بن الحنفية

�لإمام �لح�صين Q في مكة �لمكرمة

 وهو يقراأ :{ولما 
(((

دخ���ل االإمام الح�صينQ مكة في ليلة الجمع���ة ) �صعبان

}، وخرج منها اإلى 
(((

توّج���ه تلق���اء مدين قال ع�سى ربي اأن يهديني �سواء ال�سبي���ل

الع���راق ف���ي 8 ذي الحجة، فكان مكثه فيها مئة وخم�ص���ة وع�صرين يومًا، وتعتبر من 

اأط���ول مراحل الثورة الح�صينية، ومع ذلك فه���ي من اأقل مراحلها ن�صو�صًا، ومعظم 

الحوادث التي �صجلت اقت�صرت على وقائع االأيام االأخيرة منها. 

�صبب �ختيار مكة

لع���ل مو�ص���م الحج كان من اأه���م اأ�صباب اختي���ار االإمام لها، فه���و منا�صبة جيدة 

للدعاية ال�صيا�صية �صد النظ���ام االأموي وللتح�صير لثورته، كذلك مكة اأيام المو�صم 

هي المكان المنا�صب للقاء بوفود العراق لمعرفة تطور الو�صع هناك ومدى ا�صتعداده 

لقدوم االإمام اإليه. 

م���ن هن���ا، ن�صير اإل���ى اأن االإمامQ لم يق�ص���د مكة اإال بما هي م���كان لمو�صم 

الح���ج، ولم يق�صده���ا لذاتها فقد كانت مكة من���ذ االأيام االأولى للبعث���ة النبوية اإلى 

)))  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5 �س0)-))، وبحار االأنوار، ج44، �س9))-0))، باب 7). 

)))  - البداية والنهاية، �س60)، واإعالم الورى، )))، واأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س97)).

)))   االإر�صاد - ال�صيخ المفيد ج )   �س 4).
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مرحلة الهجرة النبوية اإلى المدينة اإلى ما جرى بعد ذلك من �صراعات وحروب في 

 ،Qولذرية علي بن اأبي طالب Qالجم���ل و�صفين مركزًا الأعداء اأهل البي���ت

فبع���د �صنتي���ن من �صه���ادة االإمام الح�صينQ ف���ي كربالء يق���ول االإمام علي بن 

 .
(((

الح�صين زين العابدين ) ما بمكة والمدينة ع�صرون رجاًلً يحبنا(

لق���د قتل علي بن اأبي طالب Q روؤو�س قري�س في ب���در واأحد واالأحزاب، وفي 

معرك���ة الجمل كانت قري�س كلها بكل بطونها موّحدة تحت راية اأم الموؤمنين عائ�صة 

بنت اأبي بكر �صد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ، وقد خ�صرت قري�س فيها 

اأي�ص���ًا الكثير من رموزها، وفي �صفين كانت قري�س كلها في جانب الفئة الباغية في 

..Qمع�صكر معاوية �صد علي بن اأبي طالب

لقد اأورثت الحوادث هذه كرهًا وبغ�صًا لعلي بن اأبي طالبQ واأوالده في قلوب 

 مما يح���دو بنا اإلى القول اإن ما ورد من التفاف )اأهل مكة( حول االإمام 
(((

المكيي���ن

الح�صينQ، وقد فرحوا به فرحًاً �صديدًاً وعكوفهم عليه ووفودهم اإليه وجلو�صهم 

، اإنما يراد به الحجيج والوافدون 
(((

حواليه ي�صتمعون كالمه وي�صبطون ما يروون عنه

.
(4(

اإلى مكة من اأطراف العالم االإ�صالمي وقد األمح اإلى ذلك بع�صهم واإن جزئيًا

، في �صعب 
(5(

ن���زل االإمام الح�صينQ في منزل عمه العبا�س بن عبد المطلب

، فل���م يكن االإم���امQ راغبًا في توري���ط اأحٍد من النا�س ف���ي م�صاكل مع 
(6(

عل���ي

االأمويين فيما لو نزل عنده، كما اأن منازل بني ها�صم كان قد باعها عقيل في خالل 

)))  - الغارات )9)، و�صرح النهج البن اأبي الحديد ج4، �س04)، وبحار االأنوار ج46، )4)). 

)))  - بح���ار االأنوار، ج9)، �س06)، وج9)، ����س))6-8)6-559 و �س)48-80)-)8) ،ج)4، �س60)، ج0)، �س50-)5، واأن�صاب 

القر�صيي���ن، ����س)9)، االإر�صاد للمفيد، �س46، االإحتجاج، ج)، �س47)- نهج البالغ���ة، 409 رقم 6) و�صرح النهج البن اأبي 

الحديد، ج4، �س04). 

)))  - البداية والنهاية، ج8، �س)5)، االإر�صاد، ))) الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س6).

)4)  - االإر�صاد للمفيد، )))، والف�صول المهمة، �س)8). 

)5)  - تاريخ االإ�صالم حوادث �صنة )6، �س8، وتهذيب الكمال، ج4، �س489، وتاريخ دم�صق ج4)، �س)8). 

)6)  - االأخبار الطوال، 9)). 
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ل  الهج���رة النبوية ف���ي المدينة، الأن قري�س كان���ت ت�صادر اأمواله���م ودورهم، فف�صَّ

، اإال اأن في ل�صان النبيP )وهل ترك لنا 
(((

بيعها، والظاهر اأن ذلك كان بر�صاهم

عقيل منزاًل( �صوب عتب. 

)))  - مغازي الواقدي، ج)، �س9)8.
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مراسلة أهل البصرة
وكت���ب الح�صينQ اإلى روؤ�صاء االأخما�س بالب�صرة واإلى اأ�صرافها، فكتب يزيد 

ب���ن م�صعود النه�صلي اإلى الح�صي���نQ جوابه مبديًا فيه ا�صتعداده للن�صرة، وقراأ 

الح�صي���ن كتابه ودع���ا له باالأمن يوم الخوف واالإرواء ي���وم العط�س االأكبر، ولكن لّما 

 .
(((

تجّهز للخروج لن�ص���رة �صّيده الح�صين Q بلغه قتله فجزع من انقطاعه عنه

واأما االأحنف بن قي�س فقد كتب للح�صينQ: اأما بعد فا�صبر اإن وعد اهلل حّق وال 

 .
(((

ي�صتخفّنك الذين ال يوقنون

واأّم���ا المنذر بن الجارود فاإنه جاء بالكت���اب والر�صول اإلى عبيد اهلل بن زياد في 

ع�صّية الليلة التي يريد ابن زياد اأن يذهب في �صبيحتها اإلى الكوفة. فاأخذ عبيداهلل 

الر�ص���ول ف�صلب���ه، ثم خطب النا����س وتوّعدهم عل���ى الخالف وخرج م���ن الب�صرة 

 .
(((

وا�صتخّلف اأخاه عثمان عليها

)))  - اللهوف، 0))، ومثير االأحزان، 7)-9). 

)))  - الجمل للمفيد، �س58)، قامو�س الرجال، ج)، �س)69، وتنقيح المقال، ج)، �س)0) وم�صتدركات علم الرجال، ج)، �س0)5. 

)))  - كتاب الغارات، 58)، الهام�س، وتاريخ االأمم والملوك، ج)، �س80).

التح�سير للثورة
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كان العراق هو المكان االأن�صب للثورة، اإذ لم يكن مغلقًا، كال�صام، لالأمويين، وكان 

االإم���ام الح�صينQ ينتظر موقف���ًا جيدًا من اأهل الكوفة، ولم يكن ينتظر ات�صااًل 

اإيجابيًا من اأهل الب�صرة يبادر اإلى دعوته وبيعته، لوجود ثقل لالأمويين في الب�صرة، 

ولقلة المحبين لعلي بن اأبي طالبQ فيها، خ�صو�صًا بعد معركة الجمل، ولوجود 

واٍل اأموي قوي واإرهابي م�صتبد فيها وهو عبيد اهلل بن زياد، والأن توزيعها اإلى خم�صة 

اأق�صام اأمنية تحت قيادة زعيم ع�صيرة من ع�صائرها �صّهل مراقبتها و�صبطها اأمنيًا، 

خ�صو�ص���ًا اإذا علمن���ا اأن من بين ه���والء الخم�صة كان واحد فق���ط يميل اإلى اآل علي 

، رغم ما في �صجله اأي�صًا من مواقف 
(((

ب���ن اأبي طالبQ وهو االأحنف بن قي����س

 .Q
(((

ت�صي���ر اإلى �صعف اعتق���اده وتهاونه وتقاع�صه عن ن�صرة االإم���ام الح�صين

، وكان م�صعود بن عمرو 
(((

واأم���ا االآخرون، فقد كان مالك بن م�صمع اأمويًا في ميوله

ب���ن ع���دي االأزدي في جي����س اأم الموؤمني���ن و�صديقًا حميمًا لعبي���د اهلل بن زياد وهو 

، وكان قي�س بن الهيثم ال�صلمي واليًا 
(4(

ال���ذي هّربه اإلى ال�صام بعد موت يزيد وحماه

لالأمويين في خرا�صان وعلى �صرطتهم في الب�صرة وموظفًا عند عبيد اهلل بن زياد، 

، واأما المنذر بن الجارود 
(5(

ث���م كان من الذين قاتلوا المختار تحت راية ابن الزبير

Q، خان 
(6(

العب���دي، فبعد اأن خان عليًاQ الذي واّله، فوّبخه اأمير الموؤمنين

االإن�صانية واالإ�صالم وال�صرف حينما �صّلم عبيد اهلل بن زياد �صليمان بن رزين ر�صول 

..
(7(

االإمام الح�صين فقتله، فكان اأول �صهداء الثورة الح�صينية

)))  - الجمل للمفيد، �س58)، قامو�س الرجال، ج)، �س)69، وتنقيح المقال، ج)، �س)0) وم�صتدركات علم الرجال، ج)، �س0)5. 

)))  - قامو����س الرج���ال، ج)، ����س)69، وتاريخ االأم���م والملوك ج6، �س95، ووقع���ة �صفين �س87)، ومعجم رج���ال الحديث، ج)، 

�س)7)، والغارات )6). 

)))  - كتاب الغارات هام�س �س66). 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك ج5، �س505و5)5 و9)5، ))5. 

)5)  - تاريخ االأمم والملوك، ج5 �س69)-)7)-09)-0)). 

)6)  - نهج البالغة، )46-)6)،كتاب رقم )7 وبحار االأنوار، ج))، �س506 وج4)، �س)))، وكتاب الغارات، �س57).

)7)  - كتاب الغارات، 58)، الهام�س، وتاريخ االأمم والملوك، ج)، �س80).
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�لت�صال بالب�صرة

كما ذكرنا، ب���ادر االإمام لالت�صال باأهل الب�صرة، عب���ر هوؤالء الذين ذكرناهم، 

الأنه���م الوا�صط���ة الوحي���دة اإلى اأه���ل الب�صرة، الذي���ن كانوا ال يتحرك���ون اإال باإرادة 

ه���وؤالء الزعماء، ولذلك لم يجد االإمام طريق���ًاً اإلى النا�س هناك واإلى اإلقاء الحجة 

عليه���م، اإال اإر�صال الر�صائ���ل مبا�صرة اإليهم، ولعّلّ خيرًاً يظه���ر منهم. وبالجملة لم 

تخ���ل الب�صرة من محبين وموالين وقفوا اإلى جانب الح�صين وا�صت�صهد بع�صهم معه 

، وكان يزيد بن م�صعود النه�صلي، اأح���د روؤو�س االأخما�س في الب�صرة 
(((

ف���ي كربالء

 .Q
(((

الوحيد الذي كان موقفه اإيجابيًا من دعوة االإمام الح�صين

�لموقف �لأموي في �لمدينة  بعد خروج �لإمام �لح�صينQ منها: 

و�صل���ت اأخبار الموقف المتهاون للوالي االأم���وي على المدينة الوليد بن عتبة من 

االإم���ام الح�صينQ اإلى يزيد بن معاوية ال���ذي اأغ�صبه موقف الوليد، فبادر اإلى 

مجموعة اإجراءات اأمنية و�صيا�صية، فعزل الوليد بن عتبة عن والية المدينة واأ�صاف 

، في محاولة 
(4(

 والي مكة اآنذاك
(((

واليته���ا اإلى عمرو بن �صعيد بن  العا����س االأ�صدق

لتوحيد ال�صيطرة على العمل االأمني في الحجاز وجعله في يد واحدة احتياطًا لخروج 

االإم���ام الح�صينQ، وقد قدم عمرو بن �صعيد االأ�صدق المدينة في �صهر رم�صان 

بعد خروج االإمام الح�صينQ منها فهّدد اأهل المدينة واأنذرهم وامتدح يزيد بن 

Q. ثم قام 
(5(

معاوي���ة وهّدد ابن الزبير، ولكن���ه تجنب التعر�س لالإمام الح�صين

يزي���د بات�صاالت �صيا�صية لمحاول���ة تطويق الثورة الح�صينية قب���ل انطالقها فاأر�صل 

)))  - اإب�صار العين، 89)-)9). 

)))  - اللهوف، 0))، ومثير االأحزان، 7)-9). 

)))  - معجم  ال�صعراء، �س))). 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك،  ج)، �س)7)، والبداية والنهاية، ج8، �س)5). 

)5)  - تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س)7)، العقد الفريد، ج4، �س)))و76). 
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، فيه���ا ترغيب وترهيب، وتحذير من 
(((

ر�صال���ة لعبداهلل بن عبا�س بن عبد المطلب

�ص���ق ع�ص���ا الطاعة)وكاأن الطاع���ة مفرو�صة؟!( وهي نمط من خط���اب الم�صادرة 

 .
(((

الذي اعتمده معاوية، واالإيحاء باأن االإمام الح�صينQ كان طالب ملك ودنيا

واأر�صل ر�صالة اأخرى اإلى اأهل المدينة يهددهم ويحذرهم من الثورة عليه، فاأر�صل 

اأهل المدينة هذه الر�صالة اإلى  االإمام الح�صين في مكة فاأجاب عليها مزدريًا به في 

ج���واب مخت�ص���ر ي�صير فيه اإلى القطيع���ة التامة بين االإ�صالم والكف���ر �صاربًا المثل 

باآي���ة قراآنية كانت هي كل الجواب {واإن كّذبوك فق���ل لي عملي ولكم عملكم، اأنتم 

 .
(4(

، وال�صالم
(((

بريئون مما اأعمل واأنا بريٌء  مما تعملون}

�لموقف �لأموي في مكة بعد و�صول �لإمام �لح�صينQ �إليها

كان عم���رو ب���ن �صعيد االأ�صدق اأموي���ًا متع�صبًا ومبغ�صًا الأه���ل البيتQ، فظًا 

غليظ���ًا، جبارًا متكبرًا، معتزًا بجاهليته واأمويت���ه، ال يبالي وال ي�صتحي من ادعاء ما 

.
(5(

لي�س له اأهاًل، ومحبًا ليزيد ومعاوية

وحينم���ا و�ص���ل االإم���ام الح�صينQ اإل���ى مكة وتواف���د النا�س اإلي���ه، توّجه اإليه 

عم���رو بن �صعيد االأ�صدق و�صاأله: م���ا اإقدامك؟ فقال االإمامQ: عائذًا باهلل وبهذا 

، ولم يف�صح االإمامQ عن �صيء من حقيقة موقفه،  اإال اأنه اأراد اأن يحرج 
(6(

البيت

ه���ذا الطاغية االأموي بالقاعدة االأ�صا�صية  التي ينبغي اأن ال يزول عنها اأي طاغية، ال 

في جاهلية وال في اإ�صالم، وهي اأن هذا حرم اهلل تعالى ومن دخله كان اآمنًا..

)))  - تذكرة الخوا�س، �س5)). 

)))  - معجم الموؤلفين،  ج7، �س69. 

)))  - يون�س، )4. 

)4)  - الفتوح ابن االأعثم ج5، �س77.

)5)  - العقد الفريد، البن عبد ربه االأندل�صي، ج4، �س)))-4)). 

)6)  - تذكرة الخوا�س، 4)).
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وف���ي خالل المدة التي ق�صاه���ا االإمام في مكة لم  يظهر من االأمويين اأي اإجراء 

ع�صك���ري عنيف �ص���د االإمامQ، ولعل ذلك ب�صبب ازدح���ام مكة بالحجيج، والأن 

االإم���امQ كان يتح���رك محاطًا  بحماية م���ن اأن�صاره واأهل بيت���ه، اأو الأن الوالي 

 .Qاالأموي لم يكن يملك قوة ع�صكرية كافية لال�صطدام باالإمام

وم���ع ذلك فاإن هناك من الدالئ���ل التاريخية ما يكفي الإثب���ات اأن االأمويين كانوا 

عازمي���ن على اغتيال االإم���ام الح�صينQ في مكة، حتى ول���و اأّخروا ذلك اإلى ما 

بعد انق�صاء مو�صم الحج، وبعد اأن تفرغ مكة من الوافدين، مّما �صّرع خطوات خروج 

.
(((

االإمامQ من مكة

تطور �لأحد�ث في �لكوفة بعد موت معاوية

 Qيظهر اأن نباأ موت معاوية و�صل اإلى اأهل الكوفة بعد و�صول االإمام الح�صين

.. فلم ت�صل اإليه ر�صائل من الكوفة خالل وجوده في المدينة، الأن الوقت 
(((

اإلى مكة

ال يت�ص���ع لو�ص���ول الخبر من دم�صق اإل���ى العراق، ثم لالجتماع وكتاب���ة الر�صائل، ثم 

و�ص���ول الر�صائ���ل من الع���راق اإلى المدينة قبل خ���روج االإمام الح�صي���ن منها، وكما 

علمنا، فاإن االإمامQ مكث يومين فقط في المدينة بعد ورود النعي بمعاوية. 

 Qواأم���ا الر�صائل الت���ي كانت ت�صل من العراق والتي تح����س االإمام الح�صين

 بعد �صه���ادة االإمام الح�صنQ ف���اإن االإمام الح�صين
(((

عل���ى الث���ورة على معاوية

Q كان يمتنع عليهم ويذكر لهم اأن بينه وبين معاوية عهدًا ال ينق�صه حتى تم�صي 

المدة فاإذا مات معاوية نظر في ذلك. 

وكان االجتم���اع االأول لروؤو����س اأهل الكوفة في من���زل �صليمان بن �صرد الخزاعي 

)))  - الله���وف، 8))، االإر�ص���اد للمفي���د، )0)، تذكرة ال�صهداء، ����س69، وتاريخ اليعقوبي، ج)، ����س48)-49)، بحار االأنوار، ج5، 

�س)))-4))، وتذكرة الخوا�س، �س48).

)))  - تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س77)، واالإر�صاد، )0)، �س69)، دار الفكر بيروت. 

)))  - اأن�صاب االأ�صراف ج)�س)5)-)5) ح))، واالإر�صاد للمفيد، �س00). 
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وبح�صورالم�صّي���ب ب���ن نجب���ة ورفاعة بن �ص���ّداد  وحبيب بن مظاه���ر، وخرجت اأول 

واأخط���ر ر�صالة من الكوفة اإلى االإمام الح�صي���نQ فو�صلت في العا�صر من �صهر 

، وبعد يومين على هذه الر�صال���ة، خرج قي�س بن م�صّهر ال�صيداوي ومعه 
(((

رم�ص���ان

. ثم ر�صائل اأخرى بعد 
(((

نحو من مائة وخم�صين ر�صالة من الرجل واالإثنين واالأربعة

، ثم اأخذت الر�صائل  تترى على االإمامQ ي�صاألونه القدوم عليهم، وهو 
(((

يومي���ن

مع  ذلك يتاأنى وال يجيبهم،  فورد عليه  في يوم واحد �صتمائة كتاب، وتواترت الكتب 

 .
(4(

حتى اجتمع عنده منها في ُنَوٍب متفرقة اثني ع�صر األف كتاب

�لإمام �لح�صينQ و�ل�صحابة و�لتابعون في مكة

عك���ف النا�س على االإمام الح�صينQ، يفدون اإليه، ويقدمون عليه، ويجل�صون 

حوالي���ه، وي�صتمعون كالمه، وتركوا عبد اهلل ب���ن الزبير الذي �صاءه ذلك ولكنه لزم 

م�صاّله عند الكعبة، وجعل يتردد اإلى الح�صينQ في  جملة النا�س، وقد  تراجع  

وزن���ه وذكره وت�صاءل اأمام ابن بن���ت ر�صول اهلل، �صيد الحجاز بل �صيد اأهل االأر�س، 

 .
(5(

ولكنه بقي يختلف اإلى االإمام الح�صينQ �صباحًا وم�صاًء

ينق�صم موقف ال�صحاب���ة والتابعين الذين التقوا االإمام الح�صينQ وحاوروه 

وطرحوا عليه اقتراحات ومواقف اإلى عدة اتجاهات وميول، تتراوح بين اال�صت�صالم 

لالأمويين والفرار من وجههم في االأر�س والترب�س بانتظار ح�صول تبدل في موازين 

القوى بين االإمام الح�صينQ واالأمويين من اأجل اإحراز ن�صٍر م�صمون... 

)))  - االإر�صاد للمفيد، )0)، وتاريخ االأمم والملوك، ج)، �س77).

)))  - االإر�صاد، �س)0).

)))  -  االإر�صاد، )0)، والبداية  والنهاية،  ج8،  �س54)، وتاريخ  اليعقوبي، ج)، �س)4).  

)4)  -  اللهوف، �س05).

)5)  - البداية والنهاية، ج8، �س)5)، واالأخبار الطوال، 9)). 
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اإال اأن اأحدًاً من هوؤالء جميعًاً، حتى اأقرب المقربين منهم، كاإبن عبا�س ومحّمد بن 

الحنفية وعبد اهلل بن جعفر، لم يكن يت�صور �صقفًا اأعلى من طموحات تحقيق ن�صر 

على الحكم االأموي يتمكن من ا�صترداد الدولة من قب�صته، وهو �صقف تحقيق �صهادٍة 

ت�ص���رب في اأعماق التاريخ والوجدان، وته���ز كل عرو�س الظالمين اإلى يوم القيامة، 

وتحفظ اأ�صل دين االإ�صالم، ولي�س فقط ا�صترداد قيادة الدولة االإ�صالمية. 

عبد �هلل �بن �لعبا�ص 

اأم���ا عب���د اهلل بن العبا�س بن عبد المطلب فقد حاول جه���ده ثني االإمام الح�صين

Q ع���ن التوج���ه اإلى العراق، وق���د راأى اأنه ال بد اأن يتحرك اأه���ل الكوفة ويخلعوا 

اأميرهم االأموي، ثم اإذا ا�صتقر الو�صع هناك ي�صتطيع االإمام اأن يذهب اإلى العراق، واإال  

 .
(((

فاإن الذهاب وهم  يطيعون اأميرهم ويعطون االإمام الكالم  فقط خطير جدًاً

لم يرف�س، اإذن، عبد اهلل بن عبا�س نظرية الثورة واالأمر بالمعروف والنهي عن  

المنك���ر، اإال اأنه راأى لها �صياقًا عرفيًا وح�صبم���ا يت�صرف القادة الثائرون عادة، اإذا 

م���ا اأرادوا االعتماد على  ال�صعب وعل���ى الطاقة الجماهيرية، فاإن على الجماهير اأن 

تث���ور، واأن تقدم ال�صلطة للقائ���د، واأما اأن »يغامر« القائد ويعتم���د على »اإمكانية« اأو 

»احتم���ال« التحرك معه من الجماهير، فهذا ياأباه طبع من يخطط تخطيطًا حكيمًا 

لال�صتي���الء على ال�صلطة، ولكن اأمرًا جوهريًا ف���ات عبد اهلل بن عبا�س، وهو اأن اأفق 

الثورة الح�صينية كان اأعلى واأعمق من ا�صترداد الدولة واإنجاز اإ�صالحات اجتماعية 

و�صيا�صي���ة، واأن ما كان يخطط له االإمامQ هو ُبعد ر�صالي تاأ�صي�صي �صوف يكون 

من ثماره االآنية ا�صترداد الدولة واإنجاز تلك االإ�صالحات. 

ول���م يك���ن اقتراح ابن عبا����س جامدًا، ب���ل كان ي�صتند اإلى اإمكاني���ة االلتجاء اإلى 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س94)، وتاريخ ابن ع�صاكر ترجمة االإمام الح�صينQ 04)، رقم 55).  
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م فيها االإمام الح�صينQ قواه الع�صكرية وال�صعبية  اأمكنة بعيدة، ي�صتطيع اأن ينظِّ

.
(((

وي�صتقطب االأن�صار ويخو�س بالتالي حربًا منت�صرة على االأمويين

ولق���د كان ابن عبا����س يبدو في جمي���ع محاوراته مع االإم���ام الح�صينQ اأنه 

عارف بالق�صي���ة الكبرى، واأن النبيP اأخبر بمقتل���هQ واأن على االأمة وجوب 

ن�صره، واأنه عارف بكفر االأمويين ونفاقهم، اإلى الدرجة التي و�صع فيها نف�صه تحت 

، ولعل 
(((

اإمرة االإمام، ولكن االإمام لم ياأمره باالإلتحاق بل اأمره بالم�صي اإلى المدينة

 .
(((

ذلك الأنه كان قد اأ�صبح كفيفًا قبل اأن يتوجه االإمام اإلى العراق

كيف و�جه �لإمامQ طرح عبد �هلل بن �لعبا�ص؟ 

لق���د اأخب���ره، اأواًل، باأن هن���اك خطة اأموية الغتياله في الح���رم حتى ولو لم يبايع 

ووقف موقفًا �صلبيًا من ق�صية الثورة، ثم اأخبره ثانيًا، في محاولة الإفهام ابن عبا�س، 

ب���اأن المجال مازال مت�صعًا الأخ���ذ القرار النهائي بالتوجه اإلى الع���راق، واأنه باٍق في  

الح���رم )فاإّن���ي م�ستوط���ن ه���ذا الحرم، ومقي���م فيه اأب���داًً م���ا راأيت اأهل���ه يحّبوني 

)، واالإمامQ يعلم اأنه ال 
(((

وين�سروني، فاإذا هم خذلوني ا�ستبدلت بهم غيرهم

يوجد من اأهل مكة من يحبه ويحب اأهل بيته، فترك الح�صم والجواب النهائي حتى 

ت�صتبي���ن االأمور، وابن عبا����س يعلم بموقف اأهل مكة من اأه���ل البيتQ فا�صتقر 

 .
(5(

بذلك في نف�س ابن عبا�س اأن االإمامQ، اإذن، خارج ال محالة

وف���ي محاولة، لعلها كان���ت االأخيرة بينهما، وقبل خروجه Q من مكة بيوم اأو 

)))  - نف�س الم�صدر.

)))  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س7)، ومقتل الح�صين للخوارزمي، ج)، �س)8).

)))  - تنقي���ح المق���ال، د)، �س)9)، قامو�س الرجال، ج6، �س470، �ص���رح نهج البالغة البن اأبي الحديد ج0) �س0))و4)). و�صير 

اأع���الم النب���الء ج)، ����س54)-56)، ومنتهى المقال ج4، ����س)0)، والمعارف الب���ن قتيبة، 589، واختي���ار معرفة الرجال، 

ج)،����س)7) واأمال���ي الطو�ص���ي، 4))-5))، المجل�س )) الحدي���ث 640�س87، وم���روج الذهب للم�صع���ودي، ج)، �س08)، 

و�صفينة البحار، ج6، �س8)).

)4)  - الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 6)-7). ونقله الخوارزمي عنه في مقتل الح�صين ج ) �س78)- )8).

)5)  - نف�س الم�صادر ال�صابقة. 
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يومي���ن، ح�صم االإمامQ اأمره مع ابن عبا�س، و�صّرح له باأنه )ال بد من العراق( 

واأن���ه اإن يقتل بالع���راق اأحب اإليه من اأن يقتل بمكة، فاإن���ه اإذا كان مقتواًل ال محالة، 

واأن م���ا ق�ص���ى اهلل فه���و كائن، فالهج���وم والتقدم اإل���ى االأمام اأف�صل م���ن النكو�س 

.
(((

والتراجع

محّمد بن �لحنفية 

التقى ب���ه االإمام الح�صينQ في المدينة قبل خروج���ه اإلى مكة فاقترح عليه 

خط���ة ح�صد عنا�صر القوة الع�صكرية وال�صعبية من اأجل التاأثير في ميزان القوى مع 

الدول���ة االأموية، بدعوة النا�س اإليه ولو بالتنقل من بلد اإلى بلد، ومن جبل اإلى جبل، 

انطالق���ًا من المدينة اإلى مك���ة اإلى اليمن، واإال فاإلى الودي���ان والجبال والبوادي... 

 .
(((

وهكذا

(((
ر�سالة الإمام Q اإلى محّمد بن الحنفية ومن ِقبله من بني ها�سم

، بعث االإمام الح�صين Q اإلى 
(4(

وخ���الل وجوده في مكة، اأو بعد خروجه منها

ها:  اأخيه محّمد بن الحنفية ومن ِقبله من بني ها�صم في المدينة ر�صالة ن�صّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

م���ن الح�سي���ن ب���ن عل���ي اإل���ى محّم���د ب���ن عل���ي وم���ن ِقبل���ه م���ن بن���ي ها�س���م. 

(((
اأّما بعُد: فاإن من لحق بي ا�ست�سهد، ومن لم يلحق بي لم ُيدرك الفتح وال�سالم.«

)))  - تاريخ  الطبري، ج)، �س94)و95)، الفتوح ابن االأعثم، ج5، �س)7، مثير االأحزان،  8). 

)))  - االإر�صاد لل�صيخ المفيد، �س)0)و )0)، والفتوح ابن االأعثم، ج5، �س0)و )). 

)))  - راج���ع تاري���خ ابن ع�صاكر )ترجم���ة االإمام الح�صين Q�س تحقيق المحم���ودي، 98)ح 56)(، البداية والنهاية، 8، 78)، 

تاريخ االإ�صالم، حوادث �صنة )6، �س9. 

)4)  - ب�صائر الدرجات، )48 حديث رقم 5، كما رواها عن االإمام ال�صادق Q، وظاهرها اأن االإمام الح�صين Q كتبها بعد 

خروجه من مكة، محّمد بن يعقوب الكليني في كتاب الر�صائل. راجع بحار االأنوار، ج 44، �س 0))، وج45، �س84. 

)5)  - ب�صائر الدرجات 0)�س )48 باب 9 ح وكامل الزيارات 75 باب 4)، ح5)، وبحار االأنوار، ج44، �س0))، باب 7).. 
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، بعد ه���ذه الر�صالة، ولكنه لم 
(((

وق���د لح���ق محّمد بن الحنفية باالإمام ف���ي مكة

يلح���ق به اإلى الع���راق !!! حيث اقترح عل���ى االإمام في الليلة االأخي���رة التي خرج في 

�صبيحتها اإل���ى العراق، المكوث في الحرم، ف�صّرح له االإمام بخ�صيته من اأن يغتاله 

االأموي���ون في الح���رم فيكون بذلك هو ال���ذي تتحدث عنه الرواي���ات النبوية والذي 

ت�صتب���اح به حرمة الم�صجد الح���رام، واأن ذنوبه لو وزنت بذنوب الثقلين لوزنتها واأن 

، ولو نجح االأموي���ون في قتل االإمام الح�صينQ في 
(((

علي���ه ن�صف عذاب العالم

ا�صيهم وكّذابيهم اأنه هو المق�صود بتلك الروايات  الحرم، ف�صوف يرّوجون عبر ق�صّ

النبوية.

 ث���م التقى محّمد بن الحنفية باالإمام للمرة االأخي���رة متعّجبًا من اإ�صرار االإمام 

على التوّج���ه اإلى العراق، ف�صّرح له االإمامQ بطرف من الم�صروع االإلهي الذي 

ي�صع���ى اإليه، عبر اإخباره باأن النبيP اأتاه واأم���ره بالخروج مع اأهل بيته )فاإّن اهلل 

.
(((

قد �ساء اأن يراك قتياًل... و�ساء اأن يراهن �سبايا(

لماذ� لم يلتحق محّمد بن �لحنفية بالإمامQ في �لعر�ق؟

الظاهر من بع�س االأخبار اأن محّمد بن الحنفية كان مري�صًا مر�صًا �صديدًاً اأيام 

خروج االإمام الح�صينQ من المدينة اإلى مكة ثم اإلى العراق، بحيث اأنه لم يكن 

 Qالح�صين االإمام  فاإنَّ  اآخر،  بع�س  وفي   .
(4(

الرمح اأو  ال�صيف  يقوى على حمل 

قال له: »واأما اأنت يا اأخي فال عليك اأن تقيم في المدينة فتكون لي عينًا، وال تخف 

)))  - البداية والنهاية، ج8، �س67)، وتاريخ ابن ع�صاكر )ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحمودي( 04)، رقم56). 

)))  - �صير اأعالم النبالء ج)، �س77)، وقامو�س الرجال، ج6، �س54). 

)))  - اللهوف، �س7)). 

)4)  - كتاب حكابة المختار في اأخذ الثاأر برواية اأبي مخنف، ))، المطبوع مع كتاب اللهوف في قتلى الطفوف، من�صورات المطبعة 

الحيدري���ة في النجف االأ�صرف، وا�صرًار ال�صهادة للدربندي، نقاًل عن اأبي مخنف، �س46)، ومعالي ال�صبطين، ج)،�س0))، 

وتذكرة ال�صهداء لل�صيخ حبيب اهلل الكا�صاني، �س)7و )8، والكامل للمبّرد ج)، �س66)، دار الفكر العربي- القاهرة. 
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الباحث  تح�صيل  في  تكف  لم  الروايات  هذه  اأن  اإال 
(((

اأم��وره��م.« من  �صيئًاً  عليَّ 

باالإمام  االإلتحاق  من  الحنفية  بن  محّمد  منع  الذي  ال�صبب  في  واليقين  القطع 

 .Qالح�صين

وعل���ى كل ح���ال، �صواء كان محّمد بن الحنفية معذورًا ف���ي عدم التحاقه باالإمام

Q اأم ل���م يك���ن معذورًا، فقد فات���ه فتح جليل، الأن االإم���ام الح�صينQ جعله 

قري���ن ال�صه���ادة، هذا الفتح الذي م���ا زال اإلى يومنا هذا اأمنيًة ل���كل من يحيي اأمر 

االإمام ال�صهيد Q واأ�صحابه واأهل بيته. 

عبد �هلل بن جعفر

 ن�صاأ في حجر النبيP وكان على 
(((

واأما عبد اهلل بن جعفر الذي كان �صحابيًا

، فقد ات�صل 
(4(

 جريئًا في قول الحق
(((

ميمنة اأمير الموؤمنينQ في �صفين اإماميًا

، تبعًا 
(5(

باالإم���ام الح�صينQ عبر ر�صالة حاول فيها ثنيه عن الم�صير اإلى العراق

الب���ن عبا�س ومحّمد ب���ن الحنفية بناًء على روؤيتهم لموازي���ن القوى والعتقادهم اأن 

اأفق الثورة الح�صينية هو اإحراز ن�صر �صيا�صي ع�صكري على الدولة االأموية وا�صترداد 

قيادة الدولة.

 رغم 
(6(

لك���ن عبد اهلل بن جعفر ل���م يلتحق بالثورة الح�صينية بل عاد من الطريق

اأن زوجت���ه زين���ب بنت االإمام علي ب���ن اأبي طالبQ قد رافق���ت االإمام الح�صين

))) الفتوح البن اأعثم،ج5، �س )). 

)))  - م�صت���دركات عل���م الرج���ال: 4�س )50 – خال�ص���ة االأقوال للحلي: ����س)0) – منتهى المقال للحائ���ري، ج4، �س67)، ونقد 

الرجال للتفر�صي، ج)، �س)9، و�صير اأعالم النبالء، ج)، �س456. 

)))  - الخ�صال، ج)، �س477، باب ))) رقم )4، معجم رجال الحديث، ج0)، �س8)) رقم )675. 

)4)  - قامو�س الرجال، ج6، �س84)، �صرح نهج البالغة البن اأبي الحديد، ج6، �س95)- 97). 

)5)  -  الفت���وح الإب���ن االأعث���م ج5، �س74، تاريخ ابن ع�صاك���ر، )ترجمة االإمام الح�صينQ تحقيق المحم���ودي، �س)0)، البداية 

والنهاية ج8، �س69). 

)6)  - االإر�صاد لل�صيخ المفيد، �س9))، تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س97). 
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 قد رافقوا االإمام اأي�صًا 
(((

، اأو اأوالده
(((

Q في ثورته حتى النهاية ورغم اأن ولديه

وا�صت�صهدوا معه في كربالء. 

يبق���ى �صيء في مو�صوع عبد اهلل بن جعف���ر وهو و�صاطته التي قام بها بين عمرو 

ب���ن �صعي���د االأ�صدق االأموي واالإم���ام الح�صينQ، في محاولة من���ه لتحقيق اأمان 

لالإم���ام في مكة اعتق���ادًا منه باأن �صبب الث���ورة الح�صينية هو ع���دم االأمان وتهديد 

االأمويي���ن لالإم���ام بالقتل، لكن  ه���ذه المحاولة ف�صلت الإ�صرار االإم���ام على ما قّرره 

والأن االأمان االأموي كما في ر�صالة االأ�صدق اإلى االإمام كان يحمل اإرغامًا واإذالاًل ياأباه 

 .Q
(((

االإمام 

والجدي���ر بالذكر اأن رواية الطب���ري للو�صاطة تن�صب ر�صالة االأ�صدق اإلى عبد اهلل 

ب���ن جعفر مع ما فيها من �صوء االأدب والتط���اول على االإمام Q مما ال ينبغي اأن 

ي�ص���در من مواٍل مهّذب كعبد اهلل بن جعفر، ون�صبة الر�صالة اإلى االأ�صدق، دون عبد 

 يدل على اأن 
(4(

اهلل ب���ن جعفر، كما يوؤكد عليها ابن اأعثم وابن االأثير وال�صيخ المفيد

ي���د الو�صع ت�صّربت اإلى تاريخ االأمم والملوك في محاولة لالنتقا�س من عبد اهلل بن 

جعف���ر، اأو محاولة اإثبات اأن اإجماع ال�صحابة لم يكن عل���ى تاأييد الثورة الح�صينية، 

وهي مدر�صة الطبري في تقريب االألوان بين ال�صحابة. 

عبد �هلل بن عمر

واأما عبد اهلل بن عمر فناأتي معه اإلى م�صتوى اآخر منخف�س في التعامل مع الثورة 

الح�صيني���ة، فقد رف�س اأ�صل الثورة ودع���ا االإمامQ اإلى الدخول في ما دخل فيه 

)))  - االإر�صاد للمفيد، �س9))و 47)، والكامل في التاريخ، ج)، �س579، والطبري، ج)، �س)4). 

)))  - مقاتل الطالبيين، اأبو الفرج االأ�صفهاني، �س)6، بحار االأنوار، ج45، �س4). 

)))  - تاري���خ االأم���م والملوك، ج)، ����س97)، والكامل في التاريخ، ج)، �س548، والفتوح الإبن االأعث���م، ج5، �س75، االإر�صاد لل�صيخ 

المفيد، �س9))، والبداية والنهاية، ج8، �س69). 

)4)  - نف�س الم�صادر في الحا�صية رقم 8. 
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، مع اأنه �صمع 
(((

النا����س واإل���ى مبايعة يزيد وال�صبر عليه كما �صبر لمعاوي���ة من قبل

م���ن ر�صول اهللP االأمر بن�ص���رة الح�صينQ، و�صمع ابن عبا����س يروي حديثًا 

.
(((

م�صابهًا عن النبيP، و�صمع من االإمام الح�صينQ يطلب منه اأن ين�صره

وم���ع ذلك قعد ابن عمر وتخّلف عن ن�ص���رة االإمام الح�صين Q بال عذر، بل 

دع���اه اإلى متاركة بن���ي اأمية والقعود عن الثورة ولزوم منزله واأن بني اأمية لن يقتلوه 

حتى ولو لم يبايع!!! 

ولك���ن م���ن قال البن عمر ذل���ك؟ هل كان على ات�ص���ال ببني اأمي���ة ويريد اإغراء 

االإمام بالمكوث في مكة الإجها�س الثورة في مهدها؟ 

ق���د يكون الجواب اإيجابيًا اإذا علمنا اأن ابن عمر قد عا�س في نعيم المال االأموي 

، بل 
(4(

 واأنه بايع يزيد واعتبر نكث بيعته من اأعظم الغدر
(((

من اأجل اأن يبايع ليزيد

، وعر�س �صري���ع لهويته التاريخية يك�صف 
(5(

كان م���ع معاوية ويزي���د من اأول الطريق

الكثير من �صخ�صيته، فقد و�صفه اأمير الموؤمنين عليQ باأنه �صيء الخلق �صغيرًا 

 .
(6(

وكبيرًا

وكان اب���ن عمر ُيكث���ر الحديث عن ر�صول اهللP وُيكثر ف���ي الفتيا، وُيخطئ في 

كليهم���ا اأخط���اًء فاح�صة، وق���د ك�صفت عائ�صة ع���ن كثير من ا�صتباهات���ه في الرواية 

. 
(7(

والفتيا

ويكف���ي ابن عمر جه���اًل اأنه ما كان يح�صن طالق زوجت���ه، فقد طلقها ثالثًا وهي 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر )ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، )9)- )9)- 00) رقم 46)و 54). 

)))  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س6)- 7). 

)))  - البداية والنهاية البن كثير، ج8، �س)8، الكامل في التاريخ البن االأثير، ج)، �س5099. 

)4)  - �صنن الترمذي، ج4، �س44). 

)5)  - اأمالي ال�صدوق، �س5))، المجل�س الثالثون ح). 

)6)  - �صرح نهج البالغة البن اأبي الحديد، ج4، �س9و 0). 

)7)  - راجع الغدير: 0)، 7)- 58 و�س )4، عن االإجابة للزرك�صي: 9))) الغدير: 0): )4 عن كتاب االإن�صاف ل�صاه �صاحب (.  
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.
(((

، وكان ابن عمر يقول: ال اأقاتل في الفتنة، واأ�صلي وراء من غلب!
(((

حائ�س

 »كان راأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو 
(((

وق���ال ابن حجر في فت���ح الباري

ظهر اأن اإحدى الطائفتين محقة واالأخرى مبطلة!« وهذا مخالف ل�صريح القراآن في 

 »كان، اأي ابن عمر، في 
(4(

وج���وب قتال الفئة التي تبغي! وقال ابن كثير ف���ي تاأريخه

م���دة الفتنة ال ياأتي اأميرًا اإال �صّلى خلفه! واأّدى اإليه زكاة ماله!« فهو مع االأمير دائمًا 

واإن كان ظالمًا فاجرًا!«  

لك���ن ابن عمر لم يلتزم بما ادعى االلتزام به م���ن تلك المتبنيات في موقفه من 

االأمير الحّق علّيQ، اإذ لم يَر �صرعيته حتى بعد انت�صاره في موقعة الجمل! ولم 

يبايعه وقعد عنه. 

وال���ذي ي�صح���ك الثكلى قول ابن عبد الب���ّر في ابن عم���ر:» وكان ر�صي اهلل عنه 

 .
(5(

لورعه قد اأ�صكلت عليه حروب علّي ر�صي اهلل عنه وقعد عنه!«

ويتم���ادى ابن عم���ر في تمّرده وتطاوله حين ياأمن �صطوة اأهل الحق، اإذ »لما بايع 

النا�س عليًا، وتخّلف عبد اهلل بن عمر، وكّلمه في البيعة، اأتاه في اليوم الثاني فقال: 

اإّني نا�صح! اإن بيعتك لم ير�َس بها كلهم، فلو نظرت لدينك ورددت االأمر �صورى بين 

الم�صلمي���ن! فقال علي: ويحك! وه���ل كان عن طلب مني!؟ األم يبلغك �صنيعهم!؟ قم 

. وُيروى اأن ابن عمر اأظهر في اأواخر عمره 
(6(

عّن���ي يا اأحمق! ما اأنت وهذا الكالم؟«

.
(7(

ندمه على عدم ن�صرته الأمير الموؤمنين علّيQ في حروبه

ول���و �ص���ّح هذا الندم فال ب���ّد اأن ح�صوله كان لما ح�صرت اب���ن عمر الوفاة والت 

)))  - راجع تاريخ االأمم والملوك، 4، 8))، والكامل البن االأثير، )، 9)). 

)))  - راجع: الطبقات الكبرى: 4، 49). 

)))  - ابن حجر، فتح الباري ج))، �س47. 

)4)  - تاريخ ابن كثير ج9، �س8 حوادث �صنة 74. 

)5)  - االإ�صتيعاب، )، )8. 

)6)  - �صرح نهج البالغة البن اأبي الحديد: 4، 0). 

)7)  - راجع الطبقات الكبرى، 4، 87)، واالإ�صتيعاب، )، )8، واأ�صد الغابة، )، ))4، والريا�س الن�صرة، )، )0). 
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�صاع���ة من���دم، ذلك الأنه كان ي�صّل���ي اأواخر عمره خلف الحّج���اج في مكة، وخطباء 

الحجاج كانوا ي�صّبون عليًاQ بل كان ابن عمر ي�صّلي اأي�صًاً خلف نجدة بن عامر 

 .
(((

الخارجّي

وق���د اأذّل اهلل ابن عمر واأذاقه وب���ال اأمره، بامتناعه عن مبايعة علّيQ، اإذ لّما 

اأراد اأن يباي���ع لطاغية زمانه عبد الملك بن مروان على يد ممثله الحجاج مدَّ اإليه هذا 

 .
(((

المتجّبر رجله بداًل من يده احتقارًا له، ثّم �صّلطه اهلل عليه، فقتله و�صّلى عليه!

عبد�هلل بن �لزبير

هو عبداهلل  بن الزبير بن العّوام، واأّمه اأ�صماء بنت اأبي بكر وخالته اأم الموؤمنين 

 الأنه ولد ف���ي ال�صنة االأولى اأو ال�صنة الثانية 
(((

عائ�ص���ة، وقد ُعدَّ من �صغار ال�صحابة

من الهجرة، وقد و�صفه اأمير الموؤمنينQ في واحٍد من اأخباره بالمغيبات قائاًل: 

، ي���روم اأمرًا وال ُيدركه، ين�صب حبالة الدي���ن ال�صطياد الدنيا، وهو بعُد  »َخ���بٌّ �صبٌّ

.
(4(

م�صلوب قري�س!«

وه���و الذي رّغب عثمان بن عّفان، اأثناء الح�صار، بالتحّول اإلى مكة، لكّن عثمان 

اأبى ذلك قائاًل: اإني �صمعُت ر�صول اهلل يقول: ُيلحد بمكة كب�س من قري�س ا�صمه عبد 

اهلل، علي���ه مثل ن�صف اأوزار النا�س، وقد �صم���ع هذا االنذار مرة ثانية، حينما حّذره 

عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بقوله: »اإّياك واالإلحاد في حرم اهلل، فا�صهد ل�صمعُت 

ر�ص���ول اهللP يق���ول: ُيحّلها، )او ُتحلُّ به( رجل من قري����س لو وزنت ذنوبه بذنوب 

(5(

الثقلين لوزنتها، فانظر يا ابن الزبير ال تكونه!

)))  - راجع الطبقات الكبرى: 4، 49)، والمحّلى: 4، )))). 

)))  - راجع: االإ�صتيعاب، )، )8، واأ�صد الغابة، )، ))، واأن�صاب االأ�صراف، 0)، 447و )45. 

)))  - �صير اأعالم النبالء، )، 64). 

)4)  - �صرح نهج البالغة البن اأبي الحديد، 7، 4). 

)5)  - �صير اأعالم النبالء. )، 78). 
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وكان عب���د اهلل بن الزبي���ر من اأهّم العوامل التي اأّثرت في تغيير م�صار اأبيه، وفي 

.
(((

هذا يقول اأمير الموؤمنينQ: »ما زال الزبير مّنا حتى ن�صاأ ابنه عبد اهلل!«

وهو الذي حّر�س عائ�صة على موا�صلة الم�صير اإلى الب�صرة حين ق�صدت  الرجوع 

بعد نباح كالب الحواأب عليها.

وه���و الذي بقي اأربعين يومًا ال ي�صّلي على النبيP في خطبته حتى التات عليه 

النا�س، فقال: اإّن له اأهل بيت �صوء! اإذا ذكرته ا�صراأّبت نفو�صهم اإليه وفرحوا بذلك، 

.
(((

فال اأحّب اأن اأقّر اأعينهم بذلك!

وهو الذي دعا ابن عبا�س ومحّمد بن الحنفية وجماعة من بني ها�صم اإلى بيعته، فلما 

اأبوا عليه جعل ي�صتمهم ويتناولهم على المنبر.. ثم قال: لتبايعن اأو الأحرقنكم بالنار! فاأبوا 

 .
(((

عليه، فحب�س محّمد بن الحنفية في خم�صة ع�صر من بني ها�صم في ال�صجن

وق���د كان يبغ�س بني ها�صم ويلع���ن عليًاQ وي�صّب���ه، وكان حري�صًا جدًاً على 

االإم���ارة وال�صلطة، وكان يدعو النا�س اإلى طلب الثاأر قبل موت يزيد، فلّما مات طلب 

، وكان، مع ذلك، مت�صفًا ب�صفات وخالٍل تنافي اأخالقيات 
(4(

المل���ك لنف�صه ال للثاأر

الرئا�صة وال ي�صلح معها للخالفة، اإذ كان بخياًل، �صيء الخلق، ح�صودًا، كثير الخالف 

 .
(5(

ولذا تراه اأخرج ابن الحنفية، ونفى ابن عبا�س اإلى الطائف

وقد عانى النا�س اأيام �صلطته الق�صيرة اأنواع البوؤ�س والجوع والحرمان، وخ�صو�صًا 

الموالي فقد القوا منه اأنواع ال�صيق حتى اأن�صد �صاعرهم فيه: 

 اإّن الموالي اأم�ست وهي عاتبة         على الخليفة ت�سكو الجوع وال�سغبا

(((
ماذا علينا وماذا كان ُيرزوؤن������ا           اأّي الملوك على من حولنا غلب�������ا

)))  - بحار االأنوار، 4)، 89).

)))  - العقد الفريد، 4، ))4، بحار االأنوار، 48، )8). 

)))  - العقد الفريد، 4، ))4. 

)4)  - م�صتدركات علم الرجال، 5، 8). 

)5)  - فوات الوفيات، )، 448. 

)6)  - مروج الذهب، )، )). 
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وعندم���ا و�صل االإمام الح�صي���نQ اإلى مكة »ا�صتد ذلك على ابن الزبير، الأنه 

كان ق���د طمع اأن يبايعه اأهل مكة، فلما قدم الح�صينQ �صّق ذلك عليه، غير اأنه 

ال ُيب���دي م���ا في قلبه اإلى الح�صين، لكّنه يختلف اإلي���ه وي�صّلي ب�صالته، ويقعد عنده 

  Qوي�صم���ع حديثه، وهو يعل���م اأنه ال يبايعه اأحٌد من اأهل مك���ة والح�صين بن علي

، الذي لزم 
(((

به���ا، الأن الح�صينQ عنده���م اأعظم في اأنف�صهم من اب���ن الزبير

م�ص���اّله عن���د الكعبة، وجعل يتردد ف���ي غ�صون ذلك اإل���ى الح�صينQ في جملة 

النا�س، وال يمكنه اأن يتحّرك ب�صيء مما في نف�صه مع وجود الح�صينQ، ِلما يعلم 

من تعظيم النا�س له وتقديمهم اإّياه عليه وميلهم اإليهQ الأنه ال�صّيد الكبير، وابن 

 .
(((

بنت ر�صول اهلل، لي�س على وجه االأر�س يومئٍذ اأحٌد ي�صاميه وال ي�صاويه«

من هنا كان كّل هم عبد اهلل بن الزبير واأق�صى اأمنيته اأن يخرج االإمام  الح�صين

Q من مكة لتخلو له، وكان يظن اأن ما ي�صمره خاٍف على االإمامQ، غير اأن 

اأمره كان اأظهر من اأن يخفى!؟   

لقد اأتاه وحّدثه �صاعة ثم قال: ما اأدري ما تركنا هوؤالء القوم وكّفنا عنهم ونحن 

اأبناء المهاجرين ووالة هذا االأمر دونهم، خبرني ما تريد اأن ت�صنع؟

فقال الح�صينQ: واهلل لقد حّدثت نف�صي باإتيان الكوفة ولقد كتب اإليَّ �صيعتي 

بها واأ�صراف اأهلها واأ�صتخير اهلل!

فقال له ابن الزبير: اأََما لو كان لي بها مثل �صيعتك ما عدلت بها !

ث���م اإن���ه خ�صي اأن يتهمه، فق���ال: اأََما اإنك لو اأقمت بالحجاز ث���م اأردت هذا االأمر 

ههنا ما خولف عليك اإن �صاء اهلل.

)))  - الفتوح، 5، 6)، اأعالم الورى، )))، البداية والنهاية، 8، )5)، رو�صة الواعظين، )7). 

)))  - البداية والنهاية، 8، )5)، تاريخ االإ�صالم، 68). 
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ث���ّم قام فخرج من عنده، فق���ال الح�صينQ: ها، اإن هذا لي�س �صيء يوؤتاه من 

الدني���ا اأحبَّ اإلي���ه من اأن اأخرج من الحج���از اإلى العراق، وقد عل���م اأنه لي�س له من 

 
(((

االأمر معي �صيء، واإن النا�س لم يعدلوه بي فودَّ اأني خرجت منها لتخلو له.

وق���ال عبد اهلل ب���ن �صليم والمذري بن الم�صمع���ل االأ�صديين: خرجنا حاجين من 

الكوف���ة حتى قدمنا مكة، فدخلنا يوم التروية، فاإذا نحن بالح�صينQ وعبد اهلل 

ب���ن الزبي���ر قائمين عند ارتفاع ال�صح���ى فيما بين الحجر والب���اب، فتقربنا منهما 

ف�صمعن���ا ابن الزبير وه���و يقول للح�صينQ اإن �صئت اأن تقي���م اأقمت فوليت هذا 

االأمر فاآزرناك و�صاعدناك ون�صحنا لك وبايعناك.

فق���ال له الح�صينQ: اإن اأبي حدثني اأن بها كب�صًاً ي�صتحل حرمتها، فما اأحب 

اأن اأكون اأنا ذلك الكب�س، فقال له ابن الزبير فاأقم اإن �صئت وتوليني اأنا االأمر فتطاع 

.
(((

وال تع�صى!! فقالQ: وما اأريد هذا اأي�صًا

وروى اأبو مخنف عن اأبي �صعيد عقي�صا، عن بع�س اأ�صحابه قال: �صمعت الح�صين 

بن عليQ وهو بمكة، وهو واقف مع عبد اهلل بن الزبير، فقال له ابن الزبير: اإلّي 

يا ابن فاطمة، فاأ�صغى اإليه ف�صاره. ثم التفت اإلينا الح�صينQ فقال: اأتدرون ما 

يقول ابن الزبير؟

فقلنا: ال ندرى جعلنا اهلل فداك.

فقال: قال اأقم في هذا الم�صجد اأجمع لك النا�س.

ثم قال الح�صين:) واهلل لأن اأقتل خارجاً منها ب�سبر اأحّب اإليَّ من اأن اأقتل داخاًل 

منها ب�سبر، واأَيمَّ اهلل لو كنت في ُجْحر هامة من هذه الهوام ل�ستخرجوني حتى 

.
(((

يق�سوا فّي حاجتهم وواهلل ليعتّدن علّي كما اعتدت اليهود في ال�سبت(

)))   تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 88)و�س 89) 

)))  تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 88)و�س 89) 

))) تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 88)و�س 89)
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وبل���غ عبد اهلل بن الزبير ما يهم به الح�صينQ، فاأقبل حتى دخل عليه، فقال 

ل���ه: لو اأقم���ت بهذا الحرم، وبثثت ر�صل���ك في البلدان، وكتبت اإل���ى �صيعتك بالعراق 

اأن يقدم���وا علي���ك، ف���اإذا قوي اأم���رك نفيت عمال يزي���د عن هذا البل���د، وعليَّ لك 

المكانفة والموؤازرة، واإن عملت بم�صورتي طلبت هذا االأمر بهذا الحرم، فاإنه مجمع 

اأه���ل االآف���اق، ومورد اأهل االأقطار لم يعدمك ب���اإذن اهلل اإدراك ما تريد، ورجوت اأن 

 .
(((

تناله

وع���ن اأبي �صعيد عقي�صا، ق���ال: �صمعت الح�صين بن عليQ وخال به عبد اهلل 

ب���ن الزبير وناجاه طوي���اًل، قال: ثم اأقبل الح�صينQ بوجهه اإليهم وقال: اإنَّ هذا 

يق���ول ل���ي: كن حمامًا من حمام الحرم، والأن اأقتل وبين���ي وبين الحرم باع اأحب اإليَّ 

من اأن اأقتل وبيني وبينه �صبر، والأن اأقتل بالطف اأحب اإليَّ من اأن اأقتل بالحرم. 

وعن اأبي عبد اهللQ، قال: قال عبد اهلل بن الزبير للح�صينQ: ولو جئت 

اإلى مكة فكنت بالحرم، فقال الح�صينQ: ال ن�صتحلها وال ت�صتحل بنا، والأن اأقتل 

على تٍل اأعفر اأحب اإليَّ من اأن اأقتل بها.

وع���ن اأبي جعفرQ، قال: اإن الح�صينQ خرج من مكة قبل التروية بيوم، 

ع���ه عب���د اهلل بن الزبير فق���ال: يا اأبا عب���د اهلل لقد ح�صر الح���ج وتدعه وتاأتي  ف�صيَّ

الع���راق؟ فقال: يابن الزبير الأن اأدف���ن ب�صاطئ الفرات اأحّب اإليَّ من اأن اأدفن بفناء 

.
(((

الكعبة

كانت �صخ�صية عبد اهلل بن الزبير قلقة، م�صطربة، انعك�صت على اآرائه ومواقفه، 

فق���د كان طامحًا للرئا�صة، اإلى الدرجة التي �صاوى فيها بينه وبين االإمامQ في 

م�صاأل���ة الح���ق بالخالفة فيقول له )ونحن اأبناء المهاجري���ن ووالة االأمر دونهم( بل 

)))  االأخبار الطوال- الدينوري  �س 44).

)))  كام���ل الزي���ارات، جعفر بن محّمد بن قولوي���ه  �س )5)و �س )5). عنه البحار 45ج: 85�س و86. قال الجوهري: االأعفر الرمل 

االأحمر، واالأعفر االأبي�س ولي�س بال�صديد البيا�س، وقال الم�صعودي: تل اأعفر مو�صع من بالد ديار ربيعة.
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و�ص���ل به التعل���ق االأعمى بالرئا�صة حدًا توهم اأن يكون ه���و الخليفة مع وجود االإمام 

فيقول له )فاأقم اإن �صئت وتوليني اأنا االأمر(. 

وم���ع ذلك فقد كان االإم���امQ ي�صايره ويحاوره ب���دون اأن يظهر له اأنه يعرف 

حقيق���ة م�صروعه الذي كان فيه ا�صتحالاًل للبيت وانتهاكًا لحرمته، وقد قال ذلك له 

االإم���ام �صراحة، »اإّن اأب���ي حدثني اأن بها كب�ساً ي�ستحل حرمتها، فما اأحب اأن اأكون 

اأنا ذلك الكب�س«))).

وكان االإمامQ حري�صًا على اأن ال يتوهم اأحد اأنه يخفي �صيئًاً بخ�صو�س هذه 

المحاورات، فكان ي�صّرح لمن يراهما يتحادثان بحقيقة موقف ابن الزبير. 

اإ�صافة اإلى ذلك كله، كان االإمامQ يلقي الحجة على عبد اهلل بن الزبير في 

وجوب الخروج والثورة معه على بني اأمية... ولكن هذه الحجة لم توؤثر في نف�س ابن 

الزبير الأنه كان يتمنى خروج الح�صينQ لكي يدعو اإلى نف�صه ويخلو له الجو. 

)))  تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 88)و�س 89) 
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دعوة أهل الكوفة واإلعالن عن االستعداد للبيعة
ولم���ا بلغ اأه���ل الكوفة موت معاوية وامتن���اع الح�صينQ م���ن البيعة، ارجفوا 

بيزي���د وُعقد اجتماع في منزل �صليمان بن �صرد الخزاعي، فاأر�صلوا وفدًا من قبلهم 

وعليهم اأبو عبداهلل الجدلي وكتبوا اإليه معهم.

ث���م لبثوا يومين واأنف���ذوا قي�س بن م�صهر ال�صيداوي وعب���د الرحمن بن عبداهلل 

بن �صداد االأرحبي وعمارة بن عبداهلل ال�صلولي اإلى الح�صينQ ومعهم نحو مائة 

وخم�صي���ن �صفحة م���ن الرجل واالإثنين واالأربع���ة، وهو مع ذلك يتاأن���ى وال يجيبهم، 

ف���ورد علي���ه في يوم واحد مائة كت���اب، وتواترت الكتب حتى اجتم���ع عنده اإثنا ع�صر 

األ���ف كت���اب، ثم لبث���وا يومين اآخرين و�صرح���وا اإليه هاني بن هان���ي ال�صبعي و�صعيد 

ب���ن عب���داهلل الحنفي وكانا اآخ���ر الر�صل وكتب���وا اإليه:) ب�ص���م اهلل الرحمن الرحيم 

للح�صين بن علي من �صيعته من الموؤمنين والم�صلمين، اأّما بعد، فحّيهال، فاإن النا�س 

 
(((

ينتظرونك ال راأي لهم غيرك فالعجل العجل، ثم العجل العجل، وال�صالم(.

)))  تاريخ االأمم والملوك ج ) �س77). االإر�صاد لل�صيخ المفيد �س )0) و )0). البالذري، اأن�صاب االأ�صراف، ج ) �س 69). البداية 

والنهاية، ج 7 �س 54). تذكرة الخوا�س �س 5)). تاريخ اليعقوبي ج ) �س )4).

م�سلم بن عقيل
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�جتماع �لإمام Q بر�صل �أهل �لكوفة ومبعوثيهم

 Q عن البيعة ليزي���د، واأنه Q بع���د اأن علم اأه���ل الكوفة بامتناع االإم���ام

ق���د �ص���ار اإلى مك���ة، تقاطرت ر�صائله���م الكثيرة اإليه ب���ال انقطاع، وق���د اأبدوا فيها 

ا�صتعدادهم لن�صرته والقيام معه، ودعوه فيها اإلى القدوم اإليهم. 

، وكان 
(((

»وتالق���ت الر�صل كلها عنده، فقراأ الكت���ب، و�صاأل الر�صل عن النا�س...«

هاني بن هاني و�صعيد بن عبد اهلل الحنفي اآخر الر�صل القادمين عليه. 

فقال الح�صين Q لهاني و�صعيد بن عبد اهلل الحنفي: 

خبراني من اجتمع على هذا الكتاب الذي ُكتب معكما اإلّي؟ 

فقاال: يا اأمير الموؤمنين اجتمع عليه �صبث بن ربعي، وحّجار بن اأبجر، ويزيد بن 

الحارث، ويزيد بن رويم، وعروة بن قي�س، وعمرو بن الحجاج، ومحّمد بن عمر بن 

عطارد. 

قال: فعندها قام الح�صين Q فتطّهر و�صّلى ركعتين بين الركن والمقام، ثم انفتل 

من �صالته و�صاأل ربه الخير فيما كتب اإليه اأهل الكوفة، ثم جمع الر�صل فقال لهم: 

»اإني راأيُت جدي ر�سول اهلل P في منامي، وقد اأمرني باأمر واأنا ما�ٍس لأمره. 

 
(((

فعزم اهلل لي بالخير، اإّنه ولي ذلك والقادر عليه اإن �ساء اهلل تعالى«

ر�صالة �لإمام �لح�صين Q �إلى �أهل �لكوفة 

«... ثم كتب مع هاني بن هاني و�صعيد بن عبداهلل، وكانا اآخر الر�صل: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

م���ن الح�سي���ن بن علي اإل���ى المالأ م���ن الموؤمني���ن والم�سلمين: اأما بع���ُد: فاإّن 

هاني���اً و�سعي���داً قدما علي بكتبكم، وكانا اآخر من قدم علّي من ر�سلكم، وقد فهمت 

)))  - االإر�صاد، 04). 

)))  - الفتوح، 5، 4). 
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كل ال���ذي اقت�س�ستم وذكرت���م، ومقالة ُجلِّكم: اإّنه لي�س علينا اإمام فاأقبل لعل اهلل 

اأن يجمعنا بك على الحق والهدى. 

واإّني باعث اإليكم اأخي وابن عّمي وثقتي من اأهل بيتي م�سلم بن عقيل بن اأبي 

طالب، واأمرته اأن يكتب لي بحالكم وخبركم وراأيكم وراأي ذوي الحجى والف�سل 

منك���م، وه���و متوجه اإليك���م اإن �ساء اهلل، ولقوة اإل باهلل، ف���اإن كنتم على ما قدمت 

ب���ه ر�سلك���م )اأو: ف���اإن كتب اإلّي اأنه ق���د اجتمع راأي ملئك���م وذوي الحجى والف�سل 

منك���م عل���ى مث���ل ما قدم���ت به ر�سلك���م( وقراأت في كتبك���م، فقوموا م���ع ابن عّمي 

وبايع���وه ول تخذل���وه، فاإن���ي اأق���دم اإليك���م و�سيكاً اإن �س���اء اهلل، فلعمري م���ا الإمام 

العامل)الحاك���م( بالكت���اب القائم بالق�س���ط، الداين بدين الح���ق، الحاب�س نف�سه 

.
(((

على ذات اهلل، كالذي يحكم بغير الحق ول يهتدي �سبياًل وال�سالم...«

ثم طوى الكتاب، وختمه، ودعا بم�صلم بن عقيل فدفع اإليه الكتاب وقال:

»اإّني موجهك اإلى اأهل الكوفة، و�سيق�سي اهلل من اأمرك ما يحّب وير�سى، واأنا 

اأرج���و اأن اأك���ون اأنا واأنت في درجة ال�سهداء، فام�ِس ببركة اهلل وعونه حتى تدخل 

الكوف���ة، فاإذا دخلتها فانزل عن���د اأوثق اأهلها، وادع النا�س اإلى طاعتي، فاإن راأيتهم 

مجتمعي���ن عل���ى بيعت���ي فعّجل علّي بالخبر حت���ى اأعمل على ح�س���اب ذلك اإن �ساء 

اهلل تعالى«. 

. ث���م �صّرحه م���ع قي�س بن 
(((

» ث���م عانق���ه الح�صي���ن Q ووّدع���ه وبكيا جميع���ًاً

م�صه���ر ال�صي���داوي، وعمارة بن عب���د اهلل ال�صلولي، وعبد اهلل وعب���د الرحمن ابني 

�ص���داد االأرحبي، واأم���ره بالتقوى وكتمان اأمره، واللطف، ف���اإن راأى النا�س مجتمعين 

 .
(((

م�صتو�صقين عّجل اإليه بذلك...«

)))  - الفت���وح، 5، 5)، مقت���ل الخوارزمي، )، 95)- 96). االإر�ص���اد، 04)، وتاريخ االأمم والملوك، )، 78)، واالأخبار الطوال، )))، 

وفيه »ليعلم لي كنه اأمركم...«.

)))  - الفتوح، 5، 6)، مقتل الخوارزمي، )، 96). 

)))  - االإر�صاد، 44. 
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رحلة م�صلم �إلى �لعر�ق

، فقد كان اأحد قيادات 
(((

لقد كان م�صلم بن عقيل من اأ�صجع بني عقيل واأرجلهم

، وهو ال���ذي خاطب معاوية 
(((

ميمن���ة جي����س اأمير الموؤمنين عل���ي Q في �صفين

وكان اآن���ذاك الطاغية ذا الي���د المطلقة في العالم االإ�صالمي: م���ه، دون اأن اأ�صرب 

، وهو ال���ذي وّدع االإمام الح�صين Q وداع ف���راق ال لقاء بعده 
(((

راأ�ص���ك بال�صيف

 Q اإال ف���ي الجن���ة بعد اأن عرف اأنه متوجه اإلى ال�صهادة ال محالة من قول االإمام

ل���ه: واأن���ا اأرجو اأن اأكون اأن���ا واأنت في درج���ة  ال�صهداء. وهو الذي قاب���ل جموع اأهل 

الكوف���ة وح���ده من دون اأن يعينه اأو يقف اإلى جنبه اأي اأح���د، فاأ�صاع فيهم القتل مما 

م���الأ قلوبه���م ذعرًا وخوفًا، ولّما جيء به اأ�صيرًا عل���ى ابن زياد لم يظهر عليه اأي ذل 

اأو انك�صار. 

ولك���ن بع�س الموؤرخي���ن روى ق�صة مختلقة عن رحلة م�صلم اإل���ى العراق، ت�صفه 

بالجب���ن والتطّي���ر، للح���ّط من مقام ه���ذا ال�صهيد وت�صوي���ه �صورت���ه، ولاليحاء باأن 

م�صوؤولي���ة ف�صل انتفا�صة الكوفة تقع على عاتق م�صلم بن عقيل ولي�س على عاتق اأهل 

الكوفة، فقد كان جبانًا متطّيرًا !!!

 ،Pفقالوا اإن م�صلم بن عقيل اأقبل حتى اأتى المدينة، ف�صّلى في م�صجد ر�صول اهلل

وودع من اأحب من اأهله، ثم ا�صتاأجر دليلين من قي�س فاأقبال به، ف�صالَّ من الطريق 

وجارا، واأ�صابهم عط�س �صديد، وقال الدليالن: هذا الطريق حتى تنتهي اإلى الماء، 

وق���د كادوا اأن يموت���وا عط�صًاً )وفي رواية االإر�صاد: وم���ات الدليالن عط�صًاً(، فكتب 

م�صل���م ب���ن عقيل مع قي�س بن م�صه���ر ال�صيداوي اإلى الح�صي���ن وذلك بالم�صيق من 

)))   اأن�صاب االأ�صراف، )، 6)8.

)))   بحار االأنوار ج )4 �س )9.

)))  بحار االأنوار ج )4 �س 6)).
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بط���ن الُخبيت )اأوالخبت(: اأما بعُد، فاإني اأقبلت من المدينة معي دليالن لي فجارا 

، وا�صتد علين���ا العط�س، فلم يلبثا اأن مات���ا، واأقبلنا حتى انتهينا  ع���ن الطريق و�صالَّ

اإل���ى الم���اء فلم ننج اإال بح�صا�ص���ة اأنف�صنا، وذل���ك الماء بمكان ُيدع���ى الم�صيق من 

بط���ن الخبيت، وقد تطّيرُت من وجهي هذا، فاإن راأي���ت اأعفيتني منه وبعثت غيري، 

 :Qوال�صالم. فكتب اإليه الح�صين

اأما بعُد، فقد خ�سيت األ يكون حملك على الكتاب اإليَّ في ال�ستعفاء من الوجه 

الذي وجهتك له اإل الجبن، فام�ِس لوجهك الذي وجهتك له، وال�سالم عليك. 

 .
(((

فقال م�صلم لما قراأ الكتاب: هذا ما ل�صُت اأتخوفه على نف�صي...«

وق���د فات رواة ه���ذه الحكاية الكاذب���ة اأن م�صيق الخبت، ال���ذي بعث منه م�صلم 

، في حي���ن اأن الرواية تن�س على 
(((

ر�صالت���ه اإل���ى االإمام، يقع ما بين مك���ة والمدينة

اأن���ه ا�صتاأج���ر الدليلين من المدينة، وخرجوا اإلى الع���راق ف�صلوا عن الطريق ومات 

الدلي���الن، وه���ذا يعني اأن هذه الحادثة وقعت ما بي���ن المدينة والعراق، ولم تقع ما 

بين مكة والمدينة. 

ول���و فر�صنا اأن هناك مكان���ًا ُيدعى بهذا اال�صم يقع ما بين يث���رب والعراق، فاإن 

ال�صف���ر من���ه اإلى مكة ذهابًا واإياب���ًا ي�صتوعب زمانًا يزيد على ع�ص���رة اأيام، في حين 

اأن �صف���ر م�صلم من مكة كان في الي���وم الخام�س ع�صر من �صهر رم�صان، وقد و�صل 

اإلى الكوف���ة في اليوم الخام�س من �صوال، فيكون مجموع �صفره ع�صرين يومًا، وهي 

اأ�ص���رع مدة يقطعه���ا الم�صافر من مكة اإلى المدينة، ثم اإل���ى الكوفة، واإذا ا�صتثنينا 

م���ن هذه الم���دة �صفر ر�صول م�صلم من ذلك المكان ورجوع���ه اإليه، فاإن مدة �صفره 

م���ن مكة اإلى الكوفة تكون اأقل من ع�صرة اأي���ام، وي�صتحيل عادة قطع تلك الم�صافة 

به���ذه الفت���رة    م���ن    الزم���ن.

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 78)، االإر�صاد، 04)، االأخبار الطوال، 0)). 

)))   الحموي، معجم البلدان، )، )4)
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والموؤ�ص���ف ان ال�صي���خ المفيد ينقل ه���ذه الحكاية عن الطبري، ب���دون تمحي�س 

ونقد، مع ما عرف عن الطبري من انحراف عن المنهج الحق وانتقائية. 

ر�صول �لح�صينQ �إلى �لكوفة 

خ���رج م�صلم ب���ن عقيلQ من مك���ة في منت�ص���ف �صهر رم�ص���ان �صنة �صتين 

 .
(((

للهجرة، ودخل الكوفة في اليوم الخام�س من �صهر �صّوال من نف�س ال�صنة

، وقد روي اأنه 
(((

واأو�ص���اه االإم���ام الح�صينQ اأن ينزل عند اأوثق اأه���ل الكوفة

، لكن 
(4(

، كما روي اأنه نزل عند هاني بن عروة ابتداًء
(((

نزل عند م�صلم بن عو�صجة

Q نزل ف���ي دار المختار بن اأبي عبي���د الثقفي ابتداًء ثم  االأ�صه���ر ه���و اأن م�صلمًاً

 .
(5(

تحّول منها بعد ذلك اإلى دار هاني

وجعل االإم���ام مبادرته واإ�صراعه في القدوم على اأهل الكوفة منوطًا بما اإذا كتب 

 .
(6(

اإليه م�صلم باأن حقيقة حالهم على مثل ما قدمت به ر�صلهم وكتبهم

ما هي طبيعة مهمة م�صلم بن عقيل في �لكوفة؟

ل���م تكن مهمة م�صلم في الكوف���ة منح�صرة في االإعداد والتعبئة فقط حتى يقدم 

االإم���امQ فتتم البيعة له مبا�صرة، ثم ه���و يرى راأيه في كيفية العمل بعد ذلك، بل 

كان، كما يظهر من االأخبار، اأن م�صلمًاً كان معه �صالحية المبادرة اإلى التحرك المبا�صر 

)))  - مروج الذهب، )، 55. 

)))  - الفتوح، 5، 6)، ومقتل الخوارزمي، )، 96). 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 75)، مروج الذهب، )، 55.

)4)  - �صير اأعالم النبالء، )، 99).

)5)  - االإر�صاد، 86)، وتاريخ االأمم والملوك، )، 79)، واإب�صار العين، 80 .

)6)  - االإر�صاد: 86)، وتاريخ االأمم والملوك، )، 8)، واالأخبار الطوال، ))). 
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 .Q
(((

والقيام باأهل الكوفة �صد ال�صلطة االأموية هناك حتى قبل مجيء االإمام

والظاه���ر اأن االإم���ام كان يعلم باأن مهم���ة م�صلم �صوف تنته���ي ب�صهادته، ولذلك 

. واأو�صاه: 
(((

اأ�صع���ره ب���اأن ختام اأم���ره في هذا الطري���ق هو الفوز بدرج���ة ال�صه���ادة

»بالتق���وى، وكتمان اأمره، واللطف، فاإن راأى النا�س مجتمعين م�صتو�صقين عّجل اإليه 

 .
(((

بذلك...«

�لأ�صلوب �ل�صّري في تعبئة �أهل �لكوفة 

كان ال ب���د لم�صلم من اعتم���اد ال�صّر والرفق في تعبئة اأه���ل الكوفة حتى ي�صتكمل 

الع���دد والعّدة الكافيين لتاأهيل الكوفة للقيام معه، اأو مع االإمامQ بعد اأن ي�صل 

، وقد كانت االأجواء المعنوية وال�صيا�صية موؤاتية للتحرك، ولذلك فقد اتخذ 
(4(

اإليه���ا

له مركزًا في اأحد البيوت، وابتداأ يجتمع بالنا�س الذين اأخذوا يتوافدون عليه اأفرادًا 

وجماع���ات ويبايع���ون االإمام الح�صي���نQ )واأقبل���ت ال�صيعة تختل���ف اإليه، فلما 

. واأخذ 
(5(

اجتمعت اإليه جماع���ة منهم قراأ عليهم كتاب الح�صين، فاأخذوا يبكون...«

ع���دد الذين يبايعون م�صلم���ًاً من اأهل الكوفة يتزايد يومًا بعد يوم، حتى بايعه ثمانية 

 كتب م�صل���م اإلى االإمامQ بذلك 
(7(

، حينئٍذٍ
(6(

ع�ص���ر األف رجل في �صتر ورف���ق!«

واأر�صله مع عاب�س بن اأبى �صبيب ال�صاكرى: 

)))  - الفتوح، 5، 5)، ومقتل الخوارزمي، )، 95)- 96). 

)))  - الفتوح، 5، 6)، ومقتل الخوارزمي، )، 96). 

)))  - االإر�صاد، 86). 

)4)  - �صرح االأخبار، )، )4). 

)5)  - تاريخ االأمم والملوك، )، 79). 

)6)  - االأخبار الطوال: 5))،رو�صة الواعظين، )7).  

)7)  - اإن اأق���ل ع���دد للمبايعي���ن ذكرته الم�صادر التاأريخية هو اإثنا ع�صر األفًا )مناقب اآل اأبي طالب، 4، )9، وتاريخ االأمم والملوك، 

)، 75)، وم���روج الذه���ب، )، 55، وغيرهم(، واأما ثمانية ع�صر األفًا فعليه اأكثر الموؤرخين )اللهوف: 6)، ورو�صة الواعظين، 

)7)، واالأخبار الطوال، 5)).
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» اأّما بعُد، فاإن الرائد ل يكذب اأهله، وقد بايعني من اأهل الكوفة ثمانية ع�سر 

األفاً، فعّجل الإقبال حين ياأتيك كتابي هذا، فاإّن النا�س كّلهم معك! لي�س لهم في 

 .
(((

اآل معاوية راأي ول هوى، وال�سالم«

اإّن ه���ذه البيعة كانت من جهة اأهل الكوفة تعبي���رًا عن الحب والوالء من جانبهم 

لالإم���ام Q، لي����س اأكثر، ولم يك���ن معناها اأن كل الذين يبايع���ون قد تحولوا اإلى 

ت�صكي���الت منظمة من �صرايا وكتائب وقطعات م�صلح���ة جاهزة للقتال، فكانت هذه 

مهم���ة اأخ���رى لم�صل���م، ومرحل���ة اأدق واأ�صعب من مرحل���ة تح�صيل البيع���ة واإعالن 

ال���والء، ف���كان على م�صلم، الذي يمّثل ق���وة �صيا�صية، كانت بعي���دة عن الكوفة طوال 

ع�صرين عامًا، اأن يخت�ص���ر ع�صرين عامًا، كانت ال�صلطة االأموية خاللها تبني اأقوى 

ت�صكيالتها االأمني���ة واأخطبوطها االإرهابي، وامتداداتها القبلية والع�صائرية، ولذلك 

كان���ت المواجهة غير متكافئة تمامًا، فمجرد البيعة ال يعني وجود القوة حتى لو كان 

عدد المبايعين ثمانية ع�صر األفًا!!

فف���ي اأحد االجتماعات التي عقدت مع م�صل���م وبايعه فيها النا�س، على كثرة من 

ح�صر هذا االجتماع ممن هو مح�صوب على الت�صّيع، لم يقم اإال ثالثة، ا�صت�صهدوا بعد 

ذلك في كربالء، اأظهروا لم�صلم ا�صتعدادهم التام المتثال اأمره والت�صحية في هذا 

. بينم���ا كان هناك كثرة اأظهرت اأنها تحّب الح���ق ولكنها تكره اأن تموت 
(((

ال�صبي���ل!

.
(((

من اأجله

اإن كراهية الموت هنا هي تعبير عن الخوف من االإقدام في �صوء التفوق الكا�صح 

لل�صلط���ة االأموية، الأن االإق���دام في مثل هذه الحالة يحتاج اإلى وعي والتزام كبيرين، 

واإل���ى نفو�س كبي���رة عالية الهمة، واإلى م�صتوى فكري وعقائ���دي متين جدًاً، لم يكن 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 90)، مثير االأحزان، )). 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 79). 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 79). 



93تاريخ النه�سة احل�سينية

متوفرًا عند جمهور اأهل الكوفة، الذي كان يحتاج اإلى اأن ينجز م�صلم مرحلة االإعداد 

وت�صكيل ال�صرايا، فاإذا تم ذلك، وا�صت�صعر هوؤالء النا�س القوة، فاإنهم �صوف يقاتلون، 

الأن القت���ال حينئ���ٍذ م�صمون النتيجة، وه���ذا ديدن الجماهير الت���ي كلما ا�صت�صعرت 

الكث���رة والتظافر اعتمدت على تجمهرها واعتبرت���ه م�صدر قوة فتقوم وتثور، وعلى 

القيادة بعد ذلك اأن ت�صّيرها نحو اأهدافها.

ولم���ا تزايد ع���دد المبايعي���ن لم�صلم انت�صر اأم���ره وف�صا بين النا����س، وكان ال بد 

لل�صلطة االأموية من اأن تعلم، والظاهر اأن النعمان بن ب�صير بن �صعد الخزرجي والي 

الكوف���ة، لم يكن م�صتع���دا ًلتنفيذ ا�صتعمال القوة �صد م�صل���م والمبادرة اإلى الهجوم 

علي���ه، اإم���ا الأن م�صلمًاً كان في بي���ت �صهره المخت���ار، واإما الأن���ه كان يتبّنى �صيا�صة 

معاوي���ة، وهي تحا�صي المواجهة العلنية مع االإمام الح�صينQ، بحيث اأن معاوية 

ل���و ا�صطر اإلى مواجهة علنية وقتال �ص���ّد االإمام الح�صينQ وظفر به لعفا عنه، 

ولي����س ذلك حّب���ًا لالإمامQ واإنما الأن معاوية يعل���م اأن اإراقة دم االإمام علنًا وهو 

بتلك القد�صّية البالغة في قلوب االأّمة كفيل باأن يف�صل االأموية عن االإ�صالم، ويذهب 

بجه���ود حرك���ة النفاق عامة والحزب االأم���وي خا�صة اأدراج الري���اح، خ�صو�صًا تلك 

الجهود التي بذلها معاوية في مزج االأموية باالإ�صالم في عقل االأمة وعاطفتها بحيث 

اأن���ه لم يع���د اأكثر هذه االأمة يعرف اإال االإ�صالم االأم���وي، حتى �صار من غير الممكن 

بع���د ذلك الف�صل بين االإ�صالم واالأموية اإال اإذا اأريق ذلك الدم المقد�س، دم االإمام

Q، �صد الحكم االأموي. 

ف���كان النعم���ان بن ب�صير يعتق���د اأن يزيد �صوف يطبق �صيا�ص���ة معاوية في تجنب 

االإ�صط���دام الدموي مع رمز االإ�صالم المحّمدي االأ�صي���ل اآنذاك، الح�صين بن علي، 

خوف���ًا من وقوع الفرز بينه وبي���ن االإ�صالم االأموي، وبالتالي انك�صاف اللعبة النفاقية 

التي كان يحتاج اإليها معاوية في بناء وا�صتمرارية ملك بني اأمية! 

واإم���ا الأن الق���وة المعنوي���ة لنه�صة م�صلم كانت ق���د انت�صرت بحي���ث اأنها تحتاج، 
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لمواجهتها، اإلى ا�صتعمال �صر�س وعنيف لل�صلطة االأمنية، ولم تكن �صخ�صية النعمان 

لذاتها قادرة على ذلك! 

البيت الأهل  محبًا  ب�صير  بن  النعمان  يكن  فلم  الممكنة،  االحتماالت  هي  هذه 

، بل كان له والأبيه تاريخ اأ�صود طويل في ن�صرة حركة 
(((

Q وال ذا ميل اإليهم

علي ببغ�س  يجاهر  الهوى،  عثماني  وكان   ،Pاالعظم النبي  موت  بعد  النفاق 

يكن  فلم  كذلك  و�صّفين،  الجمل  ي��وم  حاربه  وق��د  فيه،  القول  وي�صيء   ،Q

في  نبيهًا  تلميذًا  بل   ،
(((

ال�صالمة« ويغتنم  العافية  يحّب  نا�صكًا  »حليمًا  النعمان 

االأ�صلوب  على  ويعّول  وحيلة،  مكرًا  يت�صّعف  فكان  ال�صيا�صية،  معاوية  مدر�صة 

بل  بن عقيل،  م�صلم  والتخل�س من  الثورة  للق�صاء على  الخفية  والخدعة  ال�صّري 

  .Qالتخل�س حتى من نف�س االإمام

، فاأخذت تتوالى 
(((

وعل���ى كل ح���ال، لم يرق موقفه لحلف���اء بني اأمية في الكوف���ة

 تخب���ره بم�صتجدات حركة االأح���داث في الكوفة، 
(4(

ر�صائله���م اإلى يزيد ف���ي ال�صام

وبموق���ف النعم���ان بن ب�صير منها، وقد اأجمعت على اأن���ه »اإن كان لك بالكوفة حاجة 

فابعث اإليها رجاًلً قويًا، ُينفذ اأمرك، ويعمل مثل عملك في عدّوك، فاإن النعمان بن 

.
(5(

ب�صير رجل �صعيف اأو هو يت�صّعف!«

عبيد �هلل بن زياد و�لي �لكوفة �لجديد

ا�صتدعى يزيد م�صت�صاره وم�صت�صار اأبيه من قبل �صرجون بن من�صور الن�صراني، 

عليه  فاأ�صار  النعمان،  من  بداًل  الكوفة  على  الوالي  يكون  من  في  راأي��ه  عن  و�صاأله 

)))  - االإمامة وال�صيا�صة، )، 4. 

)))  - االأخبار الطوال، ))). تاريخ االأمم والملوك، )، 79). 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 79)، والكامل في التاريخ، )، 86)، واالأخبار الطوال، )))، واالإر�صاد، 86). 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك، )، 89). 

)5)  - تاريخ االأمم والملوك، )، 80). 
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�صرجون با�صتعمال عبيد اهلل بن زياد قائاًل باأن هذا هو راأي معاوية اأي�صًا، واأخرج 

و�صم  الراأي  بهذا  يزيد  فاأخذ   ،
(((

موته قبل  بذلك  كتبه  قد  معاوية  كان  كتابًاً  له 

الكوفة والب�صرة اإلى عبيد اهلل بن زياد، وبعث اإليه بعهده الجديد واأمره باعتقال 

م�صلم اأو قتله.

وما اأن ت�صلم عبيد اهلل بن زياد ر�صالة يزيد حتى اأمر بالجهاز من وقته والم�صير 

، ثّم خرج ومعه �صريك ب���ن االأعور الحارثي وح�صمه 
(((

والتهي���وؤ اإل���ى الكوفة من الغد

واأه���ل بيته، وكان �صريك �صيعيًا، وقي���ل: »كان معه خم�صماءة، فت�صاقطوا عنه، فكان 

اأّول من �صقط في النا�س �صريك، ورجوا اأن يقف عليهم وي�صبقه الح�صين اإلى  الكوفة، 

 .
(((

فلم يقف على اأحٍد منهم...«

فلم���ا اأ�ص���رف عليها نزل حتى اأم�صى لياًل، ولما �صار ف���ي داخل المدينة في جنح 

الظ���الم وكان معتّم���ًا بعمامة �صوداء وه���و متلثم، والنا�س قد بلغه���م اإقبال الح�صين

Q، فقالت امراأة: اهلل اأكبر ابن ر�صول اهلل ورّب الكعبة! فت�صايح النا�س، وظّنوا 

اأن���ه االإمام الح�صي���نQ، وقالوا: اإّنا معك اأكثر من اأربعي���ن األفًا. وازدحموا عليه 

حتى اأخذوا بذنب داّبته، فاأخذ ال يمّر على جماعة من النا�س اإال �صلموا عليه وقالوا: 

مرحبًاً بك، يا ابن بنت ر�صول اهلل، قدمت خير مقدم، فراأى من تبا�صرهم بالح�صين 

 .
(4(

ما �صاءه

»و�صار حتى وافى الق�صر بالليل، ومعه جماعة قد التّفوا به ال ي�صّكون اأّنه الح�صين

Q، فاأغل���ق النعمان ب���ن ب�صير الباب عليه وعلى خا�صت���ه، فناداه بع�س من كان 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، 80). 

)))  - االإر�صاد، 87). 

)))  - الكامل في التاريخ، )، 88). 

)4)  - تاريخ االأمم والملوك، )، )8)، واالإر�صاد، 87). مثير االأحزان، 0)، وفيه: »حتى اأم�صى لئال يظن اأهلها اأنه الح�صين...« بحار 

االأنوار، 44، 40) عن مثير االأحزان. وقال ال�صبلنجي في نور االأب�صار: 40)، »ولما قرب منها عبيد اهلل بن زياد تنكر ودخلها 

لياًل، واأوهم اأنه الح�صين، ودخلها من جهة البادية في زّي اأهل الحجاز...«.  
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معه ليفتح له���م الباب، فاطلع عليه النعمان وهو يظنه الح�صينQ، فقال: ياابن 

ر�صول اهلل مالي ولك؟ وما حملك على ق�صد بلدي من بين البلدان؟ اأن�صدك اهلل اإال 

ما تنحيت، واهلل ما اأنا بم�صلم اإليك اأمانتي، ومالي في قتالك من اإرب!. 

فجعل ال يكلمه، ثم اإنه دنى وتدلى النعمان من �ُصرف الق�صر، فقال له ابن زياد: 

اإفتح ال فتحت! فقد طال ليلك! وح�صر اللثام عن فيه.

و�صمعه���ا اإن�ص���ان خلفه فنك�س اإل���ى القوم الذين اتبعوه من اأه���ل الكوفة على اأنه 

الح�صي���نQ فقال: يا قوم! ابن مرجانة والذي ال اإله غيره! فعرفه النعمان ففتح 

 ،
(((

ل���ه، وتنادى النا�س: اب���ن مرجانة! وح�صبوه بالح�صب���اء، ففاتهم ودخل الق�صر

 .
(((

و�صربوا الباب في وجوه النا�س«

لقد اأظهرت كيفية دخول ابن زياد الكوفة مدى ال�صلل في الجهاز االأمني االأموي، 

.Q ومدى الحالة العامة المعنوية الموؤيدة لالإمام الح�صين

تفعيل �لت�صكيالت �لأمنية �لأموية في �لكوفة

ه���و المهمة االأولى التي عمل ابن زياد عليه���ا، فبعد اأن دخل الق�صر، واطلع على 

حقيق���ة مجري���ات حركة االأحداث ف���ي الكوفة، مّه���د لقرارات���ه واإجراءاته بخطاب 

 .
(((

اإرهابّي توّعد اأهل الكوفة فيه بال�صوط، وال�صيف، ورّغبهم باالنقياد

ث���م اأتبع خطاب���ه باإجراءات اأمنية، تمثل���ت في اإعادة �صب���ط وتفعيل الت�صكيالت 

االأمنية، واأهم فئة فيه هم العرفاء، اأي الم�صوؤولين االأمنيين المبا�صرين في االأحياء 

وو�صط القبائل، فا�صتدعاهم واأخذهم اأخذًا �صديدًاً، وطلب منهم تزويده بالتقارير: 

اكتب���وا اإلّي الغرباء، ومن فيكم من طلب���ة اأمير الموؤمنين، ومن فيكم من الحرورية، 

)))  - مروج الذهب، )، 66- 67. 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، )8)، واالإر�صاد، 87)، وعنه بحار االأنوار، 44، 40).  

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، )8)، واالإر�صاد، 88). 
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واأه���ل الريب الذين راأيهم الخالف وال�صقاق! فم���ن كتبهم لنا فبرئ، ومن لم يكتب 

لن���ا اأحدًاً ي�صمن لنا ما في عرافت���ه اأاّل يخالفنا منهم مخالف، وال يبغي علينا منهم 

باٍغ، فمن لم يفعل برئت منه الذّمة، وحالل لنا ماله و�صفك دمه، واأيما عريف وجد 

لب على باب داره، واألغيت  في عرافته من بغية اأمير الموؤمنين اأحٌد لم يرفعه اإلينا �صُ

 .
(((

تلك العرافة من العطاء، و�ُصّير اإلى مو�صع بعمان الزارة«

لقد كان لمبادرة ابن زياد هذه اأهمية كبيرة في تحويل االأحداث في �صاحة الكوفة 

اإلى غير المجرى الذي كان تجري فيه بهدوء تحت اإ�صراف ابن عقيل، اإذ كان العرفاء 

الوا�صط���ة بين ال�صلط���ة والنا�س اآنذاك، فه���م الم�صوؤولون عن اأم���ور القبائل، يوزعون 

عليهم العطاء، ويقومون بتنظيم ال�صجالت العامة، التي فيها اأ�صماء الرجال والن�صاء 

واالأطف���ال، وي�صّجل فيها م���ن يولد ليفر�س له العطاء، ويح���ذف منها المّيت ليحذف 

عط���اوؤه، وكانوا اأي�صًا م�صوؤولين عن �صوؤون االأمن والنظام، وكانوا اأيام الحرب يقومون 

باأمور تعبئة النا�س له���ا، ويخبرون ال�صلطة باأ�صماء المتخّلفين عنها، وتعاقب ال�صلطة 

روا فيها، ولقد كان للعرفاء بعد هذا  العرفاء اأ�صّد العقوبة اإذا اأهملوا واجباتهم اأو ق�صّ

القرار دور كبير في تخذيل النا�س عن الثورة، واإ�صاعة الخوف والرهبة بينهم، كما كان 

 .Qلهم بعد ذلك دور كبير في زّج النا�س لحرب االإمام الح�صين

ولم���ا �صمع م�صلم بن عقيل بمجيء ابن زي���اد اإلى الكوفة ومقالته التي قالها، وما 

اأخذ به العرفاء والنا�س، لم يعد بقاوؤه في دار �صهر الوالي نافعًا، اإذ لم يعد هذا في 

ال�صلط���ة، وكان عليه اأن يبادر اإلى االإ�صتعانة بعنا�صر قوة �صريعة، التعتمد فقط على 

البيع���ة والوالء الأه���ل البيت، بل على عن�صر الوالء القبل���ي، لمواجهة التطور االأمني 

الجديد الذي تمثل با�صتنها�س وتفعيل القوة االأمنية االأموية، خ�صو�صًا واأن المختار 

لي����س له م���ن القوة القبلية في الكوفة ما يجعله في منع���ة، بعك�س ما عليه هانيء بن 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، )8)، واالإر�صاد، 88)، وتذكرة الخوا�س، 00). 
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 .
(((

عروة المرادي من العزة والقوة القبلية في الكوفة

فخ���رج م���ن دار المختار حتى انته���ى اإلى دار هان���يء بن عروة الم���رادي، �صيخ 

مذح���ج، من اأقوى قبائل الكوفة، وزعيمها، فدخلها، فاأخذت ال�صيعة تختلف اإليه في 

 .
(((

دار هانيء على ت�صتر وا�صتخفاء من عبيد اهلل، وتوا�صوا بالكتمان...«

ت�صفية وجوه �ل�صيعة وحب�صهم

اتخ���ذ ابن زياد و�صعية الهجوم، لل�صيطرة على زمام االأمور والق�صاء على حركة 

ي رج���ال ال�صيعة في الكوفة واإلق���اء القب�س عليهم وقتلهم،  م�صل���م، فبادر اإلى تق�صّ

لب معه ت�صعة اآخرون في ُدفع���ة واحدة!. وقتل ر�صيد  فحب����س ميثم التمار وقتل���ه و�صُ

، و�صليمان بن �صرد، واإبراهيم 
(4(

، وحب�س المختار وعبد اهلل بن الحارث
(((

الهجري

 .
(5(

بن مالك االأ�صتر

محاولة �كت�صاف مركز م�صلم بن عقيل

كان اله���م االأكبر لعبيد اهلل ب���ن زياد منذ بدء تفعيله لجه���ازه االأمني هو معرفة 

مكان م�صلم بن عقيل، وقد تم له ذلك ب�صهولة، عبرعميل تظاهر باأنه رجل من اأهل 

، واأنه مولى لذي الكالع الحميري في ال�صام، واأنه محب 
(6(

ال�ص���ام ومن اأهل حم����س

الأه���ل البيت واأنه يحمل مااًل لهم، حتى ال يكون باإم���كان م�صلم بن عو�صجة اأن ي�صاأل 

)))  - مروج الذهب، )، 69. 

)))  - االإر�صاد، 88). 

)))  - معجم رجال الحديث، 7، )9) رقم 4589، اختيار معرفة الرجال، )، )9)، رقم )))، وفي اأمالي الطو�صي، 65)- 66)، رقم 

76)�س 8). البحار، )4، )))، باب )))ن رقم 6. الف�صول المهمة، 97) وو�صيلة الماآل، 86).

)4)  - تاري���خ االأم���م والمل���وك، )، 94)، وق���ال البالذري، ف���ي اأن�صاب االأ�ص���راف، 5، 5)): » اأمر ابن زياد بحب�صهم���ا، بعد اأن �صتم 

 .»Qالمختار وا�صتعر�س وجهه بالق�صيب ف�صتر عينه، وبقيا في ال�صجن اإلى اأن ُقتل الح�صين

)5)  - تنقيح المقال، )، )6، قامو�س الرجال، 5، 80). 

)6)  - مثير االأحزان، )). 
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وي�صتف�صر عن حقيقة حاله في قبائل الكوفة، ولعل اأهل حم�س اآنذاك قد ُعرف اأن فيهم 

م���ن يحّب اأهل البيتQ، فيكون ذلك مدع���اة الطمئنان من يتخذه »معقل« منفذًا 

 .Qالختراق حركة م�صلم، كما اأن المعروف عن جّل الموالي حّبهم الأهل البيت

فاخت���رق هذا العميل الموان���ع االأمنية المحيطة بم�صلم وو�ص���ل اإلى مركزه، عبر 

اإيقاع م�صلم بن عو�صجة في الفخ. 

وال يحت���اج تعرفه على ابن عو�صجة اإلى كثي���ر جهد وم�صقة، اإذ كان وجيهًا �صيعيًا 

معروف���ًا ف���ي الكوفة، وقد ك�صف له معق���ل عن �صّر �صهولة تعّرف���ه عليه حين قال له: 

�صمع���ت نفرًا يقولون: هذا رجٌل له علم باأهل هذا البيت، فاأتيتك لتقب�س هذا المال 

 ولقد عّبر 
(((

وتدّلن���ي على �صاحبك فاأبايعه، واإن �صئت اأخ���ذت البيعة له قبل لقائه!«

ل���ه ابن عو�صجة عن ا�صتيائ���ه ل�صرعة تعّرفه عليه وقوله: »... ولقد �صاءتني معرفتك 

 .
(((

اإياي بهذا االأمر من قبل اأن ينمى مخافة هذا الطاغية و�صطوته..«

اإن عبارة م�صلم بن عو�صجة )ولقد �صاءتني معرفتك اإياي بهذا االأمر من قبل 

بن  اهلل  عبيد  �صيطرة  مدى  على  تدل  و�صطوته(  الطاغية  هذا  مخافة  ينمى  اأن 

زياد على ال�صارع وعلى مدى �صرّية وتكتم وخفاء حركات م�صلم بن عقيل، وتدل 

عليها  االعتماد  ي�صح  ب�صكل  وتنمو  بعد  تن�صج  لم  م�صلم  ت�صكيالت  اأن  على  اأي�صًا 

 .
(((

واالنطالق بها

)))  - اإب�صار العين، 08)- 09)، وانظر االإر�صاد: 89)، وتاريخ االأمم والملوك، )، )8).

)))  - نف�س الم�صدر. 

)))  - االأخبار الطوال، 5))- 6))، االإر�صاد، �س89)، تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س)8)، الكامل البن االأثير، ج)، �س9)، مقاتل 

الطالبيين، �س64، تجارب االأمم ج)، �س)4، تذكرة الخوا�س، �س8)). 
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ك�صف موقع م�صلم بن عقيل

ث���م اإن اب���ن عو�صجة اأّخر معقاًل اأيام���ًا قبل اأن يطلب االإذن ل���ه، وكان يجتمع 

مع���ه ف���ي منزله هو تل���ك االأيام »اختل���ف اإلّي اأيامًا ف���ي منزلي فاإن���ي طالب لك 

 ث���م لم يدخل���ه على م�صل���م بن عقيل حت���ى طلب له 
(((

االإذن عل���ى �صاحب���ك...«

االإذن ف���اأذن    ل���ه.

وهك���ذا، ا�صتطاع عبيد اهلل بن زياد اختراق جماعة م�صلم عبر هذا العميل الذي 

اأو�صل���ه م�صل���م بن عو�صجة اإلى مق���ر م�صلم في دار هانيء، حي���ث كان يمكث النهار 

بطوله يراقب الغادين والرائحين، وفي الليل كان ي�صع عبيد اهلل بن زياد في ح�صيلة  

معلوماته. 

فكرة �غتيال عبيد �هلل بن زياد في د�ر هانيء بن عروة

و�ص���واء كان المري����س في الروايات هو هانيء بن ع���روة اأو هو �صريك بن االأعور 

الهمدان���ي، و�صواء كان الذي و�صع خطة االغتيال وحّر�س عليها هو هانيء بن عروة 

اأم ه���و �صريك.. اإال اأن الثاب���ت اأن م�صلمًاً رف�س تنفيذ ه���ذه الخطة، الأن هانيء اأبى 

وكره اأن يتم االغتيال في داره، اأو الأن امراأة في داره هي التي اأبت ذلك، وال غرابة في 

ذلك فلي�س من اأخالق اأهل البيت خيانة االأمانة وال الفتك وال الغدر بمن ا�صت�صافهم 

واأدخلهم داره، فقد كانت خطة االغتيال واإن حققت ن�صرًا عاجاًل تعتبر نقي�صة في 

االأخالق ال�صيا�صية الأهل البيت لما فيها من االإ�صاءة وعدم الوفاء لهانيء، خ�صو�صًا 

واأن عملي���ة االغتيال هذه �صوف تكون في عرف العرب �صببًا في ال�صّبة والمعابة على 

هان���يء، فقد جاء عبيد اهلل ليزوره اأو ليع���وده والعرب ال ت�صيء اإلى �صيفها حتى ولو 

 .
(((

كان عدوًا

)))  - االإر�صاد، 89). 

)))  - االأخبار الطوال، �س)))- 4))، مقاتل الطالبيين، �س65 موؤ�ص�صة دار الكتاب للطباعة والن�صر، قم، تجارب االأمم ج4�س44، 
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، خالف���ًا لقاعدته ف���ي النقل االأعمى عن الطب���ري، زاد هنا 
(((

ولك���ن اب���ن االأثير

برهان���ًا على عمى ب�صيرت���ه كلمة )بموؤمن( ف���ي رواية )فال يفت���ك موؤمن بموؤمن( 

ون�صبه���ا اإلى م�صلم اإلى علي بن اأبي طالبQ اإلى ر�صول اهللP، وكاأنه يريد اأن 

م�صلم���ًاً ي�صف عبيد اهلل بن زياد باأنه موؤمن، وه���ذا ين�صجم مع قاعدته في تقدي�س 

ال�صلطان واإن كان جائرًاً. 

�عتقال هانيء بن عروة

بع���د اأن علم عبي���د اهلل بن زياد بموقع م�صلم قّرر المب���ادرة اإلى الهجوم، وكانت 

اأول خط���وة اعتق���ال هانيء، فا�صتدرج���ه عبر روؤو�س اأهل الكوف���ة، فا�صتاأمن، ودخل 

الق�ص���ر متخليًا عن الحذر، حيث واجهه عبيد اهلل ب���ن زياد بالجا�صو�س، فاأوقع في 

ي���ده واعترف، لكنه بادر اإلى الهج���وم معتمدًا على قوة ع�صيرته، ولكن عبيد اهلل بن 

زي���اد اعتقل���ه، و�صاعده قريبه عمرو ب���ن الحجاج في تفريق ع�صيرت���ه حينما جاءت 

لنجدته، كما لعب �صريح القا�صي دورًا �صيئًا في التعمية على الع�صيرة، فبقي هانيء 

معتق���اًل في الق�ص���ر، وا�صتطاع عبيد اهلل ب���ن زياد اإخراج قبيل���ة مذحج من �صاحة 

المعرك���ة وج���ّرد م�صلم بن عقي���ل من قوة قبيلة كان���ت �صتكون تح���ت ت�صرفه لو اأن 

 .
(((

هانيءًا طليق

تاريخ االأمم والملوك، ج)، �س)8). االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س4، تاريخ اليعقوبي، ج)، �س)4). 

)))  الكامل في التاريخ، ج)، �س90)

)))  - االإر�ص���اد، ����س90)- الكام���ل البن االأثير، ج)، �س)9)- تج���ارب  االأمم، ج)، �س45- 46- 47، تاري���خ االأمم والملوك، ج)، 

�س76)- )8)- )8)- 84)- مروج الذهب، ج)، �س67- الفتوح الإبن االأعثم ج5، �س84- االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س5. 
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�إنتفا�صة م�صلم بن عقيل

وا العدة وي�صتبقوا  ه���ل كان ينبغي الأهل الكوفة المعار�صين للحكم االأموي اأن ُيعدَّ

 Qاالأم���ور، والمبادرة اإلى ال�صيط���رة على الو�صع في الكوفة قب���ل مجيء االإمام

اإليها، وذلك بالقيام باإجراءات وقائية احترازية، كاعتقال الوالي االأموّي ومعاونيه، 

ومن���ع الخروج من الكوفة لحج���ب اأخبارها عن م�صامع ال�صلط���ة االأموية اأطول مدة 

ممكنة حتى ي�صل االإمامQ فيم�صك بزمام االأمور ويقود الثورة ؟

لم يكن من الممكن اأن ت�صدر هذه المبادرة عن اأهل الكوفة، حتى مع وجود ذوي 

الخب���رات الع�صكرية فيهم، واإذا كان من المظنون جدًاً اأن تكون فكرة هذه المبادرة 

قد خطرت في ذهن بع�صهم، اإاّل اأنها لم يكن من الممكن لها اأن تتحول اإلى مبادرة 

جماعية تنفيذية على االأر�س.

فق���د كان اأهل الكوفة من قبائل �صتى، لكل قبيلة وجهاوؤها واأ�صرافها المتعدّدون، 

ول���كّل منه���م تاأثير في قبيلته ال يتعداه اإلى القبائل االأخ���رى، ولم يكن من ال�صهل اأن 

يكون لهذا العدد الكبير من القبائل عميٌد واحد يرجعون اإليه في اأمورهم، وي�صدرون 

ع���ن راأي���ه وقراره واأمره. كذل���ك لم يكن من ال�صه���ل اأبدًاً اأن ت�ص���در مواقفهم اإزاء 

االأح���داث عن تن�صي���ق بينهم وتنظيم يوّحد بين تلك المواق���ف. لقد كان ذلك �صبيه 

بالم�صتحيل في ذلك الزمان !!

ولقد تر�صخت هذه الحالة، في اأهل الكوفة خا�صة والعراق عامة، نتيجة ال�صيا�صات 

الت���ي مار�صها معاوية، وبتركيز خا�س على الكوف���ة، وكان عمادها االإرهاب والقمع، 

والمراقب���ة ال�صديدة، واال�صطه���اد والقتل الذي تعّر�س له كثير من اأهل الكوفة ومن 

زعمائه���م خا�صة، وبث عنا�صر الفرقة والتناحر بي���ن القبائل، االأمر الذي زرع بين 

النا�س، على مدى ع�صرين �صنة، الحذر المفرط والخوف ال�صديد من �صطوة النظام 

االأمني االأموي، و�صعف الثقة بالنف�س، وعدم االإطمئنان لبع�صهم البع�س، والفردية 

في اتخاذ الموقف والقرار.
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ول���م تكن جميع قبائل الكوفة معادية للنظام االأموي، واإذا ما كانت قبيلة معادية 

ل���ه فلم تكن كذلك بجميع اأفرادها، بل كثيرًا ما نجد انق�صامًا للوالء في نف�س اأفراد 

القبيل���ة الواحدة، ففي كّل قبيلة اإذا كان هناك م���ن يعار�س الحكم االأموّي اأو يوالي 

اأهل البيتQ، فقد كان هناك اأي�صًا من يوالي الحكم االأموّي ويخدم في اأجهزته، 

بل قد يكون في بع�س هذه القبائل من الموالين للحكم االأموي اأكثر من المعار�صين 

له عامة والموالين الأهل البيتQ خا�صة.  

ولذلك كان من ال�صعب جدًاً اأن ي�صتطيع روؤ�صاء القبائل التاأثير النف�صي والمعنوي 

على قبائلهم ودفعهم للثورة �صد الحكم االأموي عالنية، ذلك الأن عنا�صر اأخرى، قد 

تك���ون اأ�صا�صية اأي�صًا، في نف�س القبيلة، مّمن يخدمون ف���ي اأجهزة االأمويين االأمنية 

اأو يوالونه���م، �صوف يحبطون ذلك، بالتخريب من داخل القبيلة نف�صها على م�صاعي 

الزعي���م، اأو م���ن خارجه���ا باالإ�صتعانة بال�صلطة االأموي���ة نف�صها، وذل���ك اإما باإخبار 

ال�صلط���ة االأموية بما عزم عليه زعيم قبيلتهم، واإم���ا بالمبادرة اإلى اإجها�س تحرك 

زعيم قبيلتهم، ومحا�صرته ومنعه من ا�صتنها�س القبيلة �صد النظام االأموي، وذلك 

باإح���داث حالة من التن���ازع الداخلي بين اأفراد القبيلة ودفعه���ا نحو عدم اأخذ قرار 

اإجماعي �صد اأحد طرفي النزاع، فتميل القبيلة اإلى الحياد بين االأطراف المتنازعة، 

وبه���ذا ينجو النظام االأموي، وتخرج هذه القبيلة من ع���داد اأعدائه، فُيق�صى بذلك 

على العمل قبل البدء فيه، هذا اإذا لم يق�س على الزعيم وعلى اأن�صاره اأي�صًا. 

ففي قبيلة مذحج الكبيرة في الكوفة مثاًل، كان زعيم القبيلة معاد للنظام االأموي، 

وهو هانيء بن عروة، ولكن كان باإزاءه زعيم اآخر موال للنظام االأموي، واإن كان اأقل 

من���ه مرتب���ة في القبيلة، ه���و عمرو بن الحج���اج الزبيدي، الذي ق���ّدم خدمة كبيرة 

لالأمويي���ن، حينما ركب موج���ة قبيلة مذحج التي ا�صتنفرت الإط���الق �صراح هانيء، 

ف�صرفه���م عن اقتحام الق�صر وفّرق جموعه���م بمكيدة �صارك في حبكها عبيد اهلل 

بن زياد و�صريح القا�صي.
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�لمهمة �ل�صعبة لم�صلم بن عقيل

م���ن هنا كان���ت مهمة م�صل���م، التي اأر�صله م���ن اأجلها االإمامQ اإل���ى الكوفة، 

ه���ي تعبئة واإعداد الموالين لالإمام الح�صي���نQ والمعار�صين للحكم االأموي في 

الكوفة، وتنظيمهم في ت�صكيالت اأمني���ة وع�صكرية موؤاتية لمواجهة المهام المقبلة، 

الت���ي اأوله���ا ال�صيطرة عل���ى الو�صع داخل الكوف���ة، وقد ال يكون اآخره���ا الدخول في 

مواجهة ع�صكرية �صاملة مع الجي�س االأموي ال�صامي.

 لق���د كان ذل���ك يحتاج اإلى وق���ٍت بحيث ُت�ص���دُّ كل الثغرات والنواق����س المعنوية 

والتنظيمية، على االأقل من اأجل اإنجاز المرحلة االأولى وهي اإعادة الكوفة اإلى حظيرة 

الطاعة واالإنقياد لقيادة االإمام الح�صين المقبلة من الحجاز، حتى اإذا و�صل االإمام 

الح�صينQ اإلى الكوفة، فاإنه �صوف يكون هو القائد المبا�صر، ويوا�صل من موقعه 

المقد�س ف���ي القلوب، وعلى طريقته، قيادة الث���ورة وا�صتكمال الم�صروع االإ�صالحي 

والتغييري العام.

م���ن هنا، تحا�صى م�صل���م الدخول في اأي مواجهة ميداني���ة فا�صلة قبل اأوانها مع 

ال�صلطة االأموية المحلّية في الكوفة، حتى ي�صتكمل االإعداد والتح�صير، كذلك كانت 

ه���ذه ال�صلط���ة ال تريد تلك المواجهة الميدانية الفا�صل���ة مع حركة م�صلم بن عقيل، 

اإم���ا العتبارات �صخ�صي���ة تربك حركة الوال���ي، كوجود قيادة ه���ذه الحركة في دار 

�صه���ره المختار، اأو لطمع في نف�س هذا الوالي باإمكانية ال�صيطرة على هذه الحركة 

وا�صتيعابها بال�صيا�صة، على طريقة معاوية، اأو لعدم وجود مقدرة �صخ�صية �صلطوية 

عند الوالي على تفعيل االمكانيات االأمنية المحلية في الكوفة، ومراهنته على و�صول 

نجدة من ال�صام تتولى هي الموقف. 

بينما نجد اأن االأمر انقلب تمامًا مع قدوم عبيد اهلل بن زياد، ال�صخ�صية ال�صلطوية 

االأمنية االأقوى، اإلى الكوفة، فقد كان اإلى جانب خبثه ودهائه عارفًا بالو�صع ال�صيا�صي 
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واالإجتماعي والنف�صي في الكوفة، وبرجالها وقبائلها، وقادرًا على االإم�صاك بالجهاز 

االأمن���ي وتفعيله وت�صغيله باأق�ص���ى طاقاته، واأبوه زياد بن اأبيه هو الذي اأ�ص�صه وبناه، 

وكان قوام���ه اأربعة اآالف رجل، فاإذا ما كان هذا الوالي الجديد قادرًا على االإم�صاك 

بالو�ص���ع االأمني، وكان طامح���ًا اإلى اإنجاز المهمة التي اأوكله���ا اإليه يزيد، طمعًا في 

تقوي���ة موقعه االإداري ومركزه القيادي عنده ف�صوف يب���ادر اإلى ا�صتعمال اأق�صى ما 

يمل���ك من الده���اء والبط�س والق�صوة ب���دون االإ�صتعانة بالجي�س االأم���وي. فبادر اإلى 

اختراق حركة م�صلم م���ن داخلها بوا�صطة اأحد جوا�صي�صه االأمنيين المحترفين، ثّم 

تواط���اأ مع بع�س زعم���اء الكوفة لالإيقاع بهانىء بن ع���روة واعتقاله، ثم �صّغل �صريح 

القا�ص���ي في ت�صليل قبيلة هانىء، ثم ا�صتعمل عم���رو بن الحجاج في امتطاء موجة 

غ�ص���ب مذحج الزاحفة نحو الق�ص���ر، ثم ل�صرفها عنه وتفري���ق جموعها، وبعد اأن 

ف�صل بين م�صلم واأقوى قيادة قبلية كانت معه في الكوفة، اأراد االنتقال اإلى الخطوة 

االأخيرة، اإعتقال راأ�س الحركة: م�صلم بن عقيل!!

�ل�صطر�ر و�لقر�ر �ل�صتثنائي

مّثل اعتقال هاني منعطفًا حرجًا وخطيرًا في تقديرات م�صلم بن عقيل، ا�صطره 

اإل���ى الخروج عن الخط���ة االأ�صلية التي كان ق���د اعتمدها، واتخاذ ق���رار ا�صتثنائي 

لمواجه���ة الو�صع الطارئ ال���ذي فر�صه ابن زياد على الحرك���ة باعتقاله هانيًا، فلم 

يع���د طبيعيًا االإ�صتمرار في موا�صلة التعبئة واالإعداد والتح�صير، وكاأن �صيئًاً لم يكن 

!! ف���اإن ه���ذه الموا�صلة، من جهة، لم تعد ممكنة بعد اعتق���ال هانىء، الذي يعد من 

اأق���وى واأمن���ع زعماء القبائ���ل في الكوفة، ومن جه���ة ثانية، اإذا تمك���ن ابن زياد من 

اعتقال���ه ولم يواج���ه بتحرك �صارم من قبيلت���ه ومن بقية عنا�ص���ر حركة م�صلم بن 

عقي���ل الإنقاذه، ف�صوف يب���ادر عبيد اهلل بن زي���اد اإلى اعتقال المزي���د والمزيد من 

اأ�ص���راف وزعماء الكوفة بال اأدنى محذور، بدون اأن يتحرك اأحد الإنقاذ اأّي رجل من 
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قب�صة ابن زياد، اأو اإنه، من جهة ثالثة، �صوف يعتقل م�صلمًاً نف�صه الذي لم يعد اآمنًا 

ف���ي الكوفة، وال �صك اأنه الرجل الثان���ي الذي �صُيعتقل مبا�صرة بعد هانىء الذي كان 

اأقوى واأمنع ح�صن يمكن اأن يحميه.

 فاأّي فائدة تبقى بعد اعتقال هانىء في موا�صلة التعبئة والتح�صير!؟

اإذن ال ب���د م���ن االنعط���اف في طريق���ة العم���ل، والتخّلي ع���ن موا�صل���ة االإعداد 

والتح�صير، والمبادرة اإلى التحرك فورًا، تحت وطاأة ال�صرورة واال�صطرار، والدخول 

في مواجهة حا�صمة �صريعة مع ال�صلطة االأموية المحّلية في الكوفة.

�لنتفا�صة

يق���ول عب���د اهلل بن حازم: »اأنا واهلل ر�صول ابن عقي���ل اإلى الق�صر في اأثر هانيء 

الأنظر ما �صار اإليه اأمره، فلما �صرب وحب�س ركبت فر�صى وكنت اأول اأهل الدار دخل 

عل���ى م�صلم بن عقيل بالخبر واإذا ن�صوة لمراد مجتمعات ينادين يا عثرتاه يا ثكاله، 

فاأخبرته الخبر، فاأمرني اأن اأنادي في اأ�صحابي وقد مالأ الدور منهم حواليه، فقال: 

ناِد: يا من�صور اأِمْت!

فخرج���ت فناديُت، وتنادى اأهل الكوف���ة فاجتمعوا اإليه فعقد م�صلم لعبيد اهلل بن 

عم���رو بن عزيز الكندي عل���ى ربع كندة وربيعة، وقال: �صر اأمامي في الخيل، وقّدمه 

ف���ي الخيل، وعق���د لم�صلم بن عو�صجة على مذحج واأ�صد، وق���ال له: اإنزل فاأنت على 

الّرّجال���ة. وعقد الأبي تمامة ال�صائدي عل���ى تميم وهمدان، وعقد للعبا�س بن جعدة 

 .
(((

الجدلي على اأهل المدينة، ثّم اأقبل نحو الق�صر«

، قد بادر اإلى الم�صجد، بعد 
(((

وكان عبي���د اهلل بن زياد، خ�صية اأن يثب النا�س به

اأن حب����س هانىء بن عروة وبعد اأن �صرف قبيلته مذحج م�صتعينًا ب�صريح وعمرو بن 

)))  - مقاتل الطالبيين، 66. 

)))   تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 75)و �س 76)
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الحج���اج، ف�صعد المنبر ومع���ه اأ�صراف النا�س و�صرطه وح�صم���ه، فحمد اهلل واأثنى 

عليه ثم قال: اأيها النا�س ! اإعت�صموا بطاعة اهلل وطاعة اأئمتكم وال تفرقوا فتختلفوا 

وتهلكوا وتذلوا وتخافوا وتخرجوا، فاإن اأخاك من �صدقك، وقد اأعذر من اأنذر. 

وم���ا اأن اأت���م خطبته وذهب لينزل حتى �صمع ال�صيح���ة، فقال ما هذا ؟ فقيل له: 

اأيه���ا االأمي���ر الحذر الحذر! هذا م�صل���م بن عقيل قد اأقبل في جمي���ع من بايعه! فما 

ن���زل حتى دخلت النظارة الم�صجد من قبل التمارين ي�صتدون ويقولون: قد جاء ابن 

.
(((

عقيل، فدخل عبيداهلل الق�صر و تحرز فيه واأغلق بابه

واأقب���ل م�صل���م ي�صير في النا����س من مراد، وبي���ن يديه االأعالم و�صاّك���وا ال�صالح 

، حتى اأح���اط بالق�صر، 
(((

وه���م في ذلك ي�صتم���ون عبيد اهلل بن زياد ويلعن���ون اأباه

 !!! 
(((

وكان���وا حينما خرجوا مع م�صلم اأربعة اآالف فم���ا بلغوا الق�صر اإال وهم ثلثمائة

، حتى امتالأ الم�صجد من  ث���م اإن النا����س تداعوا اإليهم واجتمعوا، وما لبث���وا اإال قلياًلً

، ف�صاق بعبيد اهلل 
(4(

النا�س وال�صوقة، ما زالوا يتوثبون حتى الم�صاء، واأمرهم �صديد

، وكان كبر اأم���ره اأن يتم�صك بباب الق�صر ولي�س مع���ه اإال ثالثون رجاًل من 
(5(

اأم���ره

.
(6(

ال�صرط وع�صرون رجاًل من اأ�صراف النا�س واأهل بيته ومواليه

�إن�صمام �لأ�صر�ف �إلى �بن زياد

ولم���ا �صمع اأ�صراف الكوفة بما يجري البن زياد اأقبلوا ياأتونه من قبل الباب الذي 

يل���ي دار الروميين، وجعلوا ي�صرفون على اأن�صار م�صلم، فينظرون اإليهم، فيتقون اأن 

، وكان 
(7(

يرموه���م بالحجارة واأن ي�صتموهم وهم ال يفترون على عبيداهلل وعلى اأبيه

)))    مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج االأ�صفهاني  �س70. الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 86.

)))    الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 86.

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 75)و �س 76)

)4)    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4 �س 75)و 76)و87)

)5)    مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج االأ�صفهاني  �س )7

)6)    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4 �س 75)

)7)    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 75)
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اأن�ص���ار عبي���د اهلل بن زياد من االأ�ص���راف حتى تلك ال�صاعة ق���د اأ�صبحوا مائتين!!! 

 والن�صاب، ويمنعونهم من الدنو من 
(((

فقاموا على �صور الق�صر يرمون القوم بالمدر

.
(((

الق�صر، فلم يزالوا بذلك حتى اأم�صوا

�لحرب �لنف�صية

ودع���ا عبيداهلل بن زي���اد اأعوانه: كثير بن �صهاب، فاأم���ره اأن يخرج فيمن اأطاعه 

م���ن مذح���ج في�صي���ر بالكوف���ة ويخ���ذل النا�س عن اب���ن عقي���ل، ويخوفه���م الحرب 

ويحذره���م عقوبة ال�صلط���ان، واأمر محّمد ب���ن االأ�صعث اأن يخرج فيم���ن اأطاعه من 

كن���دة وح�صرموت فيرف���ع راية اأمان لمن جاءه من النا�س، وق���ال مثل ذلك للقعقاع 

بن �صور الذهلي، و�صبث بن ربعي التميمي، وحجار ابن اأبجر العجلي، و�صمر بن ذي 

الجو�ص���ن العامري، وحب�س �صائر وج���وه النا�س عنده ا�صتيحا�صًا اإليهم لقلة عدد من 

.
(((

معه من النا�س

 محاولة محا�صرة م�صلم

وخ���رج كثير بن �صهاب يخذل النا�س عن ابن عقيل، وين�صب الحواجز لكي يمنع 

النا����س من االإلتح���اق بم�صلم، فاألفى عبد االأعلى بن يزيد قد لب�س �صالحه يريد ابن 

عقي���ل في)حي( بنى فتي���ان، فاأخذه حتى اأدخله على ابن زي���اد فاأخبره خبره فقال 

البن زياد: اإنما اأردتك، قال: وكنت وعدتني ذلك من نف�صك فاأمر به فحب�س. وخرج 

محّم���د بن االأ�صعث حتى وق���ف عند دور بني عمارة وجاءه عمارة بن �صلخب االأزدي 

 .
(4(

وهو يريد ابن عقيل عليه �صالحه، فاأخذه فبعث به اإلى ابن زياد فحب�صه

)))   رماح كانت تركب فيها القرون المحددة مكان االأ�صنة.

)))    االأخبار الطوال- الدينوري  �س 8)).

)))   تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 75).

)4)    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 75).
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م�صلم يحاول فك �لح�صار

بع���ث ابن عقي���ل اإلى محّمد ب���ن االأ�صعث م���ن الم�صجد عبد الرحم���ن بن �صريح 

ال�صبام���ي فلم���ا راأى محّمد ب���ن االأ�صعث كثرة من اأت���اه اأخذ يتنح���ى ويتاأخر واأر�صل 

القعقاع بن �صور الذهلي اإلى محّمد بن االأ�صعث: قد حّلت على ابن عقيل من العرار، 

                                         .
(((

فتاأخر عن موقفه، فاأقبل حتى دخل على ابن زياد من قبل دار الروميين

تجمع قوة �بن زياد في �لق�صر و�نتقالها �إلى �لهجوم

فلم���ا اجتمع عند عبيداهلل كثير بن �صهاب ومحّم���د والقعقاع فيمن اأطاعهم من 

قومه���م، وقد ظهر اأنه تجمع لدى ابن زياد الق���وة الكافية للقيام بالهجوم المعاك�س 

عل���ى قوة م�صلم ومنعها بالتالي من الهجوم على الق�صر، وعلى االأقل تاأخير الهجوم 

حت���ى الم�صاء، فقال كثير البن زياد، وكان���وا منا�صحين له: اأ�صلح اهلل االأمير، معك 

في الق�صر نا�س كثير من اأ�صراف النا�س ومن �صرطك واأهل بيتك ومواليك، فاأخرج 

.
(((

بنا اإليهم!! فاأبى عبيداهلل، وعقد ل�صبث بن ربعي لواء فاأخرجه

قتال �صو�رع حول �لق�صر

ورك���ب اأ�صحاب ابن زياد، بقي���ادة �صبث بن ربعي، واختلط الق���وم، فقاتلوا قتااًلً 

�صدي���دًاً، وعبيد اهلل بن زياد وجماعة من اأهل الكوفة قد اأ�صرفوا على جدار الق�صر 

.
(((

ينظرون اإلى محاربة النا�س

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 77).

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 77).

)))   الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 87-86.
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�لإنهيار �لمعنوي لأن�صار م�صلم

ثم قال عبيداهلل لالأ�صراف: لي�صرف كل رجل منكم في ناحية من ال�صور، فخوفوا 

، فمّنوا اأه���ل الطاعة الزيادة والكرام���ة وخوفوا اأه���ل المع�صية الحرمان 
(((

الق���وم

والعقوب���ة واأعلموه���م ف�ص���ول الجنود من ال�ص���ام اإليهم، فاأ�صرف كثي���ر بن �صهاب، 

ومحّم���د بن االأ�صعث، والقمقاع بن �ص���ور، و�صبث ابن ربعي، وحجار بن اأبجر، و�صمر 

، على قوات م�صلم، فتكلم كثير بن �صهاب اأول النا�س حتى كادت 
(((

ب���ن ذي الجو�صن

ال�صم�س اأن تجب، فقال: اأيها النا�س، يا اأهل الكوفة، اتقوا اهلل وال ت�صتعجلوا الفتنة، 

وال ت�صق���وا ع�صا هذه االأمة، الحق���وا باأهاليكم وال تعجلوا ال�صر وال تعر�صوا اأنف�صكم 

للقت���ل، وال توردوا على اأنف�صكم خيول ال�صام، فقد ذقتموهم، وجربتم �صوكتهم، فاإن 

ه���ذه جنود اأمير الموؤمنين يزيد قد اأقبلت. وقد اأعطى اهلل االأمير عهدًا لئن اأتممتم 

عل���ى حربه ولم تن�صرفوا م���ن ع�صيتكم اأن يحرم ذريتكم العط���اء ويفرق مقاتلتكم 

ف���ي مغازي اأهل ال�صاأم على غير طم���ع واأن ياأخذ البريء بال�صقيم وال�صاهد بالغائب 

حتى ال يبقى له فيكم بقية من اأهل المع�صية اإال اأذاقها وبال ما جّرت اأيديها، وتكلم 

االأ�صراف بنحو من كالم هذا.

�لإنهيار �لعام

 فلما �صمع النا�س مقالتهم فتروا بع�س الفتور، واأخذوا يتفرقون وين�صرفون. وكان 

الرج���ل من اأهل الكوف���ة ياأتي ابنه، واأخاه، وابن عمه فيق���ول: ان�صرف، فاإن النا�س 

يكفون���ك، غدًاً ياأتيك اأهل ال�صام فما ت�صنع بالحرب وال�صر؟ ان�صرف ! فيذهب به. 

وتجيء المراأة اإلى ابنها وزوجها واأخيها فتقول ان�صرف! النا�س يكفونك، فتتعلق به 

حتى يرجع.

)))   االأخبار الطوال- الدينوري  �س 9)).

)))   االأخبار الطوال- الدينوري  �س 9)).
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فم���ا زال���وا يتفرقون ويت�صّدعون حتى اأم�صى ابن عقيل وم���ا معه اإاّل ثالثون نف�صًا 

في الم�صجد حتى �صالة المغرب، فلما راأى اأنه قد اأم�صى ولي�س معه اإال اأولئك النفر 

خ���رج من�صرفًا ما�صيًا، وم�ص���وا معه، متوجهًاً نحو اأبواب كندة، فم���ا بلغ االأبواب اإاّل 

.
(((

معه منهم ع�صرة

والظاه���ر ال���ذي ال بد من القول ب���ه هنا هو اأن ق���ادة االألوية االأربع���ة، م�صلم بن 

عو�صج���ة، واأب���ا ثمام���ة ال�صائدي، وعبد اهلل ب���ن عزيز الكن���دي، وعبا�س بن جعدة 

الجدل���ي، وغيرهم من اأمثال عبداهلل بن ح���ازم البكري، كانوا من القلة التي بقيت 

م���ع م�صلم بن عقيل اإلى اآخ���ر االأمر، ولم يتخلوا عنه في تل���ك ال�صاعة، ولم يتركوه، 

ب���ل االأرجح اأنه اتفق معهم على التفرق واالختفاء بع���د اأن اأ�صبحوا ال نا�صر لهم وال 

.Qمعين، على اأن يلتحقوا باالإمام الح�صين

وق���د التحق فع���اًل م�صلم بن عو�صج���ة واأبو ثمام���ة ال�صائدي بالرك���ب الح�صيني 

وا�صت�صهدوا مع االإم���ام الح�صينQ في كربالء، واأماعبد اهلل بن عزيز الكندي، 

وعبا�س بن جعدة الجدلي، فقد اعتقلهم عبيد اهلل بن زياد ثم قتلهم، واأما عبداهلل 

بن حازم البكري فقد ا�صت�صهد في ثورة التوابين.

م�صلم بن عقيل وحيد�ً

   ثم خرج م�صلم من الباب واإذا لي�س معه اإن�صان، والتفت فاإذا هو ال يح�س اأحدًاً 

، فم�صى 
(((

يدله على الطريق وال يدله على منزل وال يوا�صيه بنف�صه اإن عر�س له عدو

، ال يدري اأين يذهب 
(((

عل���ى وجهه يتلدد في اأزقة الكوف���ة، وقد اأثخن بالجراح���ات

حت���ى خرج اإلى دور بني جبل���ة من كندة، فم�صى حتى انتهى اإلى باب امراأة يقال لها 

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 77) و �س 78). االأخبار الطوال- الدينوري  �س 9)). مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج 

االأ�صفهاني  �س )7.

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 77) و �س 78). االأخبار الطوال- الدينوري  �س 9)). مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج 

االأ�صفهاني  �س )7.

)))   الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 88-87.
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طوع���ة، اأم ولد كانت لالأ�صعث بن قي�س فاأعتقه���ا فتزوجها اأ�صيد الح�صرمي فولدت 

ل���ه بالاًل، وكان بالل قد خ���رج مع النا�س واأمه قائمة تنتظ���ره، وكانت ممن خف مع 

، ف�صلم عليها ابن عقيل، فردت عليه، فقال لها: يا اأمة اهلل ا�صقيني ماء !!
(((

م�صلم

فدخلت ف�صقته، فجل�س، واأدخلت االإناء ثم خرجت.

فقالت: يا عبد اهلل األم ت�صرب ؟

قال: بلى !

قالت: فاذهب اإلى اأهلك !

ف�صكت! ثم عادت فقالت مثل ذلك، ف�صكت ! 

ثم قالت له: فئ هلل ! �صبحان اهلل ! يا عبد اهلل ! فمر اإلى اأهلك عافاك اهلل ! فاإنه 

ال ي�صلح لك الجلو�س على بابي وال اأحّله لك !

فقام فقال: يا اأمة اهلل مالي في هذا الم�صر منزل وال ع�صيرة ! فهل لك اإلى اأجر 

ومعروف ولعلي مكافئك به بعد اليوم ؟؟

فقالت: يا عبد اهلل ! وما ذاك ؟

قال: اأنا م�صلم بن عقيل !! كّذبني هوؤالء القوم وغّروني !

قالت: اأنت م�صلم ؟

قال: نعم !

قالت: ادخل !

فاأدخلت���ه بيتًا في دارها، غير البيت ال���ذى تكون فيه، وفر�صت له، وعر�صت عليه 

الع�ص���اء فلم يتع�س، ولم يكن باأ�صرع من اأن جاء ابنها فراآها تكثر الدخول في البيت 

والخروج منه، فقال: واهلل اإنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك 

منه، اإن لك ل�صاأنًا.

قالت: يا بنى اله عن هذا !!

)))   االأخبار الطوال- الدينوري  �س 9)). 
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قال لها: واهلل لتخبرني.

قالت: اأقبل على �صاأنك وال ت�صاألني عن �صيء !

فاأل���ح عليها، فقال���ت: يا بنّي ال تحّدثن اأحدًا من النا����س بما اأخبرك به، واأخذت 

عليه االإيمان، فحلف لها فاأخبرته، فا�صطجع و�صكت، وزعموا اأنه قد كان �صريدًا من 

 .
(((

النا�س، وقال بع�صهم كان ي�صرب مع اأ�صحاب له

عبيد �هلل بن زياد ي�صيطر على �لو�صع

ولّم���ا تف���ّرق النا�س عن م�صلم، طال على ابن زياد، واأخ���ذ ال ي�صمع الأ�صحاب ابن 

عقي���ل �صوتًا كما كان ي�صمعه قبل ذلك، فق���ال الأ�صحابه: اأ�صرفوا فانظروا هل ترون 

منه���م اأحدًا ؟ وكان الم�صجد مع الق�صر. فاأ�صرفوا، فلم يروا اأحدًا، فقال ابن زياد: 

فانظروا، لعلهم تحت الظالل قد كمنوا لكم!

 فنزع���وا تخائج الم�صج���د، وجعلوا يخف�صون �صعل النار ف���ي اأيديهم ثم ينظرون 

ه���ل في الظالل اأحد، وكان���ت اأحيانًا ت�صيء لهم واأحيانًا ال ت�صيء لهم كما يريدون، 

فدول���وا القناديل واأطناب الق�ص���ب، ت�صد بالحبال ثم تجعل فيه���ا النيران ثم تدلى 

حت���ى تنتهي اإلى االأر�س، ففعل���وا ذلك في اأق�صى الظالل واأدناه���ا واأو�صطها، حتى 

فعل���وا ذلك بالظلة التي فيها المنب���ر فلما لم يروا �صيئًا واأعلموا ابن زياد، فقال ابن 

زياد: اإن القوم قد خذلوا، واأ�صلموا م�صلمًا. وان�صرفوا. فخرج فيمن كان معه، وجل�س 

في الم�صج���د، وو�صعت ال�صموع والقناديل، ففتح باب ال�ص���دة التي في الم�صجد، ثم 

خرج ف�صعد المنبر، وخرج اأ�صحابه معه، فاأمرهم فجل�صوا حوله قبيل العتمة.

)))    -  تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 77) و �س 78). مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج االأ�صفهاني  �س )7. االإر�صاد، 

�س94). الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 89
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�بن زياد ي�صتنفر كامل جهازه �لأمني لعتقال م�صلم

 واأم���ر اب���ن زياد عمرو بن نافع، فن���ادى: اأال برئت الذمة م���ن رجل من ال�صرطة 

والعرف���اء اأو المناك���ب اأو المقاتلة والحر�س �صّلى العتمة اإال ف���ي الم�صجد، فلم يكن 

ل���ه اإال �صاع���ة حتى امتالأ الم�صجد من النا�س، ثم اأم���ر مناديه فاأقام ال�صالة، فقال 

الح�صين بن نمير: اإن �صئت �صليت بالنا�س اأو ي�صّلي بهم غيرك ودخلت اأنت ف�صليت 

في الق�صر فاإني ال اآمن اأن يغتالك بع�س اأعدائك، فقال: مر حر�صي فليقوموا ورائي 

كما كانوا يقفون ودر فيهم فاإني ل�صت بداخل اإذًا.

 ف�صّل���ى بالنا�س الع�ص���اء، ثم قام فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم ق���ال: اأّما بعد، فاإّن 

اب���ن عقيل ال�صفيه الجاهل قد اأتى ما ق���د راأيتم من الخالف وال�صقاق، فبرئت ذمة 

اهلل م���ن رجل وجدناه ف���ي داره، ومن جاء به فله ديته، اتقوا اهلل عباد اهلل، والزموا 

طاعتكم وبيعتكم، وال تجعلوا على اأنف�صكم �صبياًل.

ث���م قال للح�صين بن نمير ال�صكوني: يا ح�صين اب���ن نمير، ثكلتك اأمك اإن �صاع 

ب���اب �صك���ة من �صكك الكوفة لم تطبق على اأهلها، اأو خرج هذا الرجل ولم تاأتني به، 

ف���واهلل لئن خرج من الكوفة �صالم���ًا لنريقن اأنف�صنا في طلبه، وقد �صلطتك على دور 

اأه���ل الكوف���ة، فابعث مرا�صدة على اأف���واه ال�صكك واأ�صبح غ���دًاً وا�صتبر الدور، دارًا 

دارًا، وج����س خاللها حتى تاأتيني بهذا الرجل، وكان الح�صين على �صرطه، وهو من 

بن���ي تميم، ثم نزل ابن زي���اد فدخل الق�صر وقد عقد لعمرو ب���ن حريث راية واأّمره 

 .
(((

على النا�س

�إنك�صاف مكان م�صلم

فلما اأ�صبح جل�س مجل�صه واأذن للنا�س فدخلوا عليه، واأقبل في اأوائلهم محّمد بن 

االأ�صعث فقال: مرحبًا بمن ال ي�صتغ�س واليتهم، ثم اأقعده اإلى جنبه معه على �صريره، 

)))    تاري���خ االأم���م والمل���وك - الطبري ج 4   �س 78)و79). االأخب���ار الطوال- الدينوري  �س 40). مقات���ل الطالبيين- اأبو الفرج 

االأ�صفهاني  �س )7. االإر�صاد، 95). الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س90.
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واأ�صب���ح اب���ن تلك العجوز وهو بالل بن اأ�صيد الذى اآوت اأمه ابن عقيل فغدًا اإلى عبد 

الرحم���ن ب���ن محّمد ابن االأ�صع���ث فاأخبره بمكان ابن عقيل عن���د اأمه، فقال له عبد 

الرحمن: اأ�صكت االآن وال تعلم بهذا اأحدًاً من النا�س، ثم اأقبل عبد الرحمن حتى اأتى 

اأب���اه وه���و عند ابن زياد ف�صاّره في اأذنه وقال: اإن م�صلمًاً في دار طوعة، فقال له ابن 

زياد: ما قال لك عبد الرحمن ؟ 

فقال: اأ�صلح اهلل االأمير، الب�صارة العظمى!

فقال عبيد اهلل بن زياد: وما ذاك؟ ومثلك من ب�ّصر بخير !

فق���ال محّمد بن االأ�صعث: اإن ابني هذا اأخبرن���ي اأن ابن عقيل في دار من دورنا، 

في دار طوعة، موالة لنا.

 ف�ُصّر بذلك  عبيد اهلل بن زياد، ونخ�س بالق�صيب في جنبه ثم قال: قم فاأتني به 

ال�صاعة، ولك ما بذلت من الجائزة والحّظ االأوفى.

وحين قام ابن االأ�صعث لياأتيه بابن عقيل بعث ابن زياد اإلى عمرو بن حريث، وهو 

ف���ي الم�صجد خليفته عل���ى النا�س، اأن اأبعث مع ابن االأ�صع���ث �صتين اأو �صبعين رجاًل 

، الأن قي�س وقري�س من عرب ال�صمال الذين يبغ�صون علي 
(((

كلهم من قي�س اأو قري�س

بن اأبي طالبQ الأنه قتل رجالهم في بدر واأحد واالأحزاب والجمل و�صفين، فهم 

م�صتع���دون لقتل اب���ن اأخيه م�صلم بن عقيل، بخالف اأهل الجن���وب، اليمنيين الذين 

.Qيحبون علي بن ابي طالب

واإنم���ا كره اأن يبعث معه قومه الأنه قد علم اأن كل قوم يكرهون اأن ي�صادف فيهم 

مثل ابن عقيل، فبعث معه عمرو بن عبيداهلل بن عبا�س ال�صلمى في �صتين اأو �صبعين 

.
(((

من قي�س حتى اأتوا الدار التي فيها ابن عقيل

)))   االأخبار الطوال، الدينوري، �س 9)).

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4   �س 79). مقاتل الطالبيين- اأبو الفرج االأ�صفهاني  �س 69. االأخبار الطوال- الدينوري  

�س 9)). االإر�صاد، 95). الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س)9.
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�لمعركة �لأخيرة و�صهادة م�صلم بن عقيل

فلم���ا �صمع م�صلم بن عقيل وقع حواف���ر الخيل واأ�صوات الرجال عرف اأنه قد اأتي 

في طلب���ه، فبادر اإلى فر�صه فاأ�صرجه واألجمه، و�ص���ب عليه درعه، واعتجر بعمامة، 

وتقل���د �صيفه والقوم يرمون الدار بالحج���ارة، فتب�صم م�صلم، ثم قال للمراأة: رحمك 

اهلل وجزاك عني خيرًاً، اإعلمي اأني اأوتيت من قبل ابنك، ولكن افتحي الباب.

ففتحت الباب، فاقتحموا عليه الدار ف�صد عليهم ي�صربهم ب�صيفه حتى اأخرجهم 

م���ن الدار، ثم عادوا اإليه ف�صد عليهم كذلك فاختلف هو وبكير بن حمران االأحمري 

�صربتي���ن ف�صرب بكير ف���م م�صلم فقطع �صفت���ه العليا، واأ�صرع ال�صي���ف في ال�صفلى 

ون�صل���ت لها ثنيتاه، ف�صربه م�صلم �صربة في راأ�صه منك���رة، وثّنى باأخرى على حبل 

العات���ق كادت تطل���ع على جوفه، فلم���ا راأوا ذلك اأ�صرفوا عليه م���ن فوق ظهر البيت، 

وظه���روا فوق���ه، فاأخذوا يرمون���ه بالحجارة ويلهب���ون النار في اأطن���اب الق�صب ثم 

يقلبونها عليه من فوق البيت.

فلم���ا راأى ذل���ك قال: اأكلم���ا اأرى من االإجالب لقتل ابن عقي���ل ؟ يانف�س اخرجي 

اإلى الموت الذي لي�س منه محي�س، وال عنه محيد، فخرج م�صلتًا �صيفه اإلى ال�صكة، 

وجعل ي�صاربهم ب�صيفه حتى قتل منهم جماعة، فبلغ ذلك عبيد اهلل بن زياد فاأر�صل 

! 
(((

اإلى محّمد بن االأ�صعث اأن اأعطه االأمان، فاإنك لن تقدر عليه اإاّل باالأمان

واأخذوا يرمون م�صلمًاً بالحجارة فقال: ويلكم! ما لكم ترمونني بالحجارة كما ُترمى 

 Pالكّف���ار!؟ واأنا من اأه���ل بيت االأنبياء االأب���رار! ويلكم، اأما ترعون ح���ّق ر�صول اهلل

وذّريته!؟

ثم حمل عليهم على �صعفه فك�صرهم! وفّرقهم في الدروب! ثم رجع واأ�صند ظهره 

اإل���ى باب دار هناك، فرج���ع القوم اإليه، ف�صاح بهم محّمد ب���ن االأ�صعث: ذروه حتى 

)))   بحار االأنوار ج 44 �س 54).
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اأكلمه بما ُيريد. ثم دنا منه ابن االأ�صعث حتى وقف قبالته وقال: ويلك يا ابن عقيل! 

ال تقتل نف�صك، اأنت اآمن ودمك في عنقي! 

فقال له م�صلم: اأتظّن يا ابن االأ�صعث اأني اأعطي بيدي اأبدًاً واأنا اأقدر على القتال!؟ 

ال واهلل ال كان ذلك اأبدًاً!

ث���م حمل عليه حتى األحقه باأ�صحابه، ثم رجع اإلى مو�صعه فوقف وقال: اللهم اإن 

العط�س قد بلغ مّني! فلم يج�صر اأحد اأن ي�صقيه الماء وال َقُرَب منه! 

فاأقب���ل اب���ن االأ�صعث على اأ�صحاب���ه وقال: ويلك���م! اإن هذا لهو الع���ار والف�صل اأن 

 .
(((

تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع! اإحملوا عليه باأجمعكم حملة واحدة!

فُطع���ن من ورائه طعنة ف�صقط اإلى االأر�س، فاأقبل عليه محّمد بن االأ�صعث فقال: 

ي���ا فتى لك االأمان، ال تقت���ل نف�صك. فقال م�صلم: ال حاجة لي اإل���ى اأمان الغدرة، ثم 

اأقبل يقاتلهم وهو يقول:

 اأق�سمت ل اأقتل اإل ح����������ّرا      واإن راأيت الموت �سيئاً نكرا

 اأخاف ان اأكذب اأواأغ���������ّرا        اأو يخلط البارد �سخناً مّرا

 ُردَّ �سعاع ال�سم�س فا�ستقّرا    كل امرئ يوم��������اً مالٍق �سّرا

 اأ�س�����ربكم ول اأخ���اف �س����ّرا

فقال له محّمد بن االأ�صعث: ويحك يا ابن عقيل، اإنك ال تكذب وال تخدع وال تغر، 

اإن القوم بنو عمك ولي�صوا بقاتليك وال �صاربيك، فال تقتل نف�صك !

ولك���ن م�صلم ب���ن عقيل لم يلتفت اإل���ى كالمه وجعل يقاتل حت���ى اأثخن بالجراح، 

وتكاثروا عليه وجعلوا يرمونه بالحجارة، فعجز عن القتال، وانبهر فاأ�صند ظهره اإلى 

جنب تلك الدار، فدنا محّمد بن االأ�صعث فقال: لك االأمان!

 فقال له م�صلم: اآمن اأنا ؟

)))  - المعروف اأن ُبكير لم ُيقتل ب�صربة م�صلم بل جرح جرحًا منكرًا، وهو الذي اأمره ابن زياد بقتل م�صلم بعد ذلك، كما في تاريخ 

االأم���م والملوك، واالإر�صاد، لكّن الدينوري ف���ي االأخبار الطوال: )4) ذكر اأن الذي تولى �صرب عنق م�صلم هو اأحمر بن بكير 

ولي�س بكير نف�صه. 



تاريخ النه�سة احل�سينية 118

ق���ال: نع���م ! وقال القوم جميعًا: اأن���ت اآمن ! غير عمرو بن عبي���داهلل بن العبا�س 

ال�صلمي، فاإنه قال: ال ناقة لي في هذا وال جمل، وتنحى. 

خذ اأ�صيرًا، واأتي 
ُ
 وقال ابن عقيل اأما لو لم توؤمنوني ما و�صعت يدي في اأيديكم، فاأ

ببغل���ة فحمل عليه���ا، واجتمعوا حوله، و�صلبه ابن االأ�صعث حي���ن اأعطاه االأمان �صيفه 

، وتقّدم رجل من بني �صليمان ُيق���ال له عبيد اهلل بن العبا�س 
(((

وانتزع���ه م���ن عنقه 

 .
(((

فاأخذ عمامته!«

فكاأنه عند ذلك اآي�س من نف�صه فدمعت عيناه، وعلم اأن القوم قاتلوه، فقال: هذا 

اأول الغدر! فقال محّمد بن االأ�صعث: اأرجو اأال يكون عليك باأ�س !

قال م�صلم: ما هو اإال الرجاء، اأين اأمانكم؟! اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، وبكى.

فقال له عمرو بن عبيداهلل بن عبا�س ال�صلمي: اإن من يطلب مثل الذى تطلب اإذا 

نزل به مثل الذى نزل بك لم يبك !

ق���ال م�صلم:» اإنى واهلل ما لنف�صي اأبكي وال لها من القتل اأرثي، واإن كنت لم اأحب 

له���ا طرفة عين تلفًا، ولك���ن اأبكي الأهلي المقبلي���ن اإلّي، اأبكي لح�صي���ن واآل ح�صين، 

ث���م اأقبل على محّمد بن االأ�صعث فقال له: ي���ا عبد اهلل ! اإني اأراك واهلل �صتعجز عن 

 ، اأمان���ي فه���ل عندك خير ت�صتطيع اأن تبعث من عندك رجاًل على ل�صاني يبلغ ح�صينًاً

فاإن���ي ال اأراه اإال قد خرج اإليكم اليوم مقب���اًل، اأو هو خرج غدًا هو واأهل بيته، واإن ما 

ت���رى من جزعي لذل���ك، فيقول اإن ابن عقيل بعثني اإليك وهو في اأيدي القوم اأ�صير، 

ال يرى اأن تم�صي حتى تقتل، وهو يقول ارجع باأهل بيتك وال يغرك اأهل الكوفة فانهم 

اأ�صحاب اأبيك الذى كان يتمنى فراقهم بالموت اأو القتل اإن اأهل الكوفة، قد كذبوك 

وكذبوني ولي�س لمكذوٍب راأي، فقال ابن االأ�صعث: واهلل الأفعلن والأعلمن ابن زياد اأني 

قد اأمنتك. 

)))  - مروج الذهب، )، 68 .

)))  - الفتوح: )9- 96، وانظر مقتل الح�صينQ للخوارزمي، )، 00)- )0). 



119تاريخ النه�سة احل�سينية

واأقب���ل محّمد بن االأ�صعث بم�صلم ابن عقيل اإلى باب الق�صر، فا�صتاأذن فاأذن له، 

فاأخبر عبيداهلل خبر ابن عقيل و�صرب بكير اإياه، فقال: بعدًا له، فاأخبره محّمد بن 

االأ�صع���ث بما كان من���ه وما كان من اأمانه اإياه، فقال عبيداهلل: ما اأنت واالأمان؟ كاأّنا 

اأر�صلناك توؤمنه!! اإنما اأر�صلناك تاأتينا به !! ف�صكت !!

وانته���ى اب���ن عقيل اإل���ى باب الق�ص���ر وهو عط�ص���ان، وعلى ب���اب الق�صر نا�س 

جلو����س ينتظرون االإذن، منهم عمارة بن عقب���ة بن اأبي معيط، وعمرو بن حريث، 

وم�صل���م ب���ن عمرو، وكثير بن �صه���اب، واإذا قلة باردة مو�صوع���ة على الباب فقال: 

ا�صقون���ي  م���ن  ه���ذا   الم���اء !! 

فق���ال له م�صلم بن عمرو: اأتراها م���ا اأبردها ؟؟ ال واهلل ال تذوق منها قطرة اأبدًاً 

حتى تذوق الحميم في نار جهنم !

ق���ال له م�صلم: ويحك من اأنت ؟؟ قال: اأنا ابن من عرف الحق اإذا اأنكرته ! ون�صح 

الإمامه اإذ غ�ص�صته ! و�صمع واأطاع اإذ ع�صيته وخالفت ! اأنا م�صلم بن عمرو الباهلي !

فق���ال م�صلم: الأمك الثكل ! ما اأجفاك وما اأفظك واأق�صى قلبك واأغلظك ! اأنت يا 

ابن باهلة اأولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني.

ثم جل�س مت�صاندًا اإلى حائط، وجاوؤوه بقلة عليها منديل ومعه قدح ف�صب فيه ماء 

ث���م �صقاه، فاأخذ كلما �صرب امتالأ القدح دمًا، فلما مالأ القدح المرة الثالثة لي�صرب 

�صقطت ثنيتاه فيه فقال: الحمد هلل لو كان لي من الرزق المق�صوم �صربته.

دخ���ل م�صلم بن عقيل عل���ى عبيد اهلل بن زياد فقال ل���ه الحر�صي: �صّلم على 
ُ
ث���م اأ

االأمير!

ّم لك! مالك ولل���كالم! واهلل لي�س هو لي باأميٍر فاأ�صّلم 
ُ
�صكت ال اأ

ُ
فق���ال له م�صلم: اأ

 فقال له عبيد اهلل بن زياد: ال عليك! �صّلمت اأم لم ت�صّلم، فاإنك مقتول!
(((

عليه!

فقال م�صلم بن عقيل: اإن قتلتني فقد قتل �صٌر منك من كان خيرًاً مّني!

)))  - نقل الطريحي اأن م�صلمًاً حينما دخل ديوان الق�صر على ابن زياد قال له القوم �صلِّم على االأمير! فقال: »ال�صالم على من اأتبع 

الهدى، وخ�صي عواقب الردى، واأطاع الملك االأعلى..« )المنتخب 7)4، المجل�س التا�صع من الجزء الثاني(.
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فق���ال اب���ن زياد: يا �صاّق! يا عاّق! خرجت على اإمام���ك و�صققت ع�صا الم�صلمين 

واألحقت الفتنة! 

فق���ال م�صل���م: كذبت يا ابن زي���اد! واهلل ما كان معاوية خليف���ة باإجماع االأّمة، بل 

تغلب على و�صّي النبي بالحيلة، واأخذ عنه الخالفة الغ�صب، وكذلك ابنه يزيد! واأّما 

الفتنة فاإنك األحقتها اأنت واأبوك زياد بن عالج من بني ثقيف! وانا اأرجو اأن يرزقني 

اهلل ال�صهادة على يدي �صّر برّيته! فواهلل ما خالفت وال كفرُت وال بّدلُت! واإنما اأنا في 

طاعة اأمير الموؤمنين الح�صين بن علي، بن فاطمة بنت ر�صول اهللP، ونحن اأولى 

بالخالفة من معاوية وابنه واآل زياد! 

فقال له ابن زياد: يا فا�صق اإن نف�صك تمنيك ما حال اهلل دونه ولم يرك اأهله!

قال: فمن اأهله يا ابن مرجانة ؟

قال: معاوية واأمير الموؤمنين يزيد!!

فقال م�صلم: الحمد هلل على كل حال ر�صينا باهلل حكمًا بيننا وبينكم !

قال: كاأنك تظن اأن لكم في االأمر �صيئًا ؟

قال: ال واهلل ما هو بالظن ولكنه اليقين !

قال: قتلني اهلل اإن لم اأقتلك قتلة لم يقتلها اأحد في االإ�صالم !

ق���ال: اأم���ا اإنك اأحق من اأحدث في االإ�صالم م���ا لم يكن فيه ! اأما اإنك ال تدع �صوء 

القتل���ة وقبح المثلة وخبث ال�صي���رة ولوؤم الغلبة، وال اأحد م���ن النا�س اأحق بها منك، 

واهلل ل���و كان مع���ي ع�صرة ممن اأثق بهم، وقدرت عل���ى �صربة من ماء لطال عليك اأن 

تران���ي في هذا الق�صر! ولكن اإن عزمت على قتلي وال بد لك من ذلك فدعني اأو�ِس 

اإلى بع�س قومي.

ث���م نظر م�صلم اإلى جل�صاء عبيداهلل وفيهم عمر بن �صعد، فقال: يا عمر اإن بيني 

وبينك قرابة، ولي اإليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي، وهو �صر، فاأبى اأن 

يمّكن���ه م���ن ذكرها، فقال له عبيداهلل: ال تمتنع اأن تنظ���ر في حاجة ابن عمك فقام 
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مع���ه فجل�س حيث ينظ���ر اإليه ابن زياد فقال له: اإن عليَّ بالكوف���ة دينًا ا�صتدنته منذ 

( فاق�صه عني، حت���ى ياأتيك من غلتي 
(((

قدم���ت الكوف���ة، �صبعمائة درهم،)اأو األ���ف

بالمدينة، وانظر جثتي فا�صتوهبها من ابن زياد، لئال يمثل بها، فوارها، وابعث اإلى 

ح�صي���ن من يرده ويعلمه حالي، وما �ص���رت اإليه من غدر هوؤالء الذين يزعمون اأنهم 

�صيعت���ه، واأخبره بم���ا كان من نكثهم بع���د اأن بايعني منهم ثماني���ة ع�صر األف رجل، 

لين�صرف اإلى حرم اهلل، فيقيم به، وال يغتر باأهل الكوفة، فاإني قد كتبت اإليه اأعلمه 

اأن النا�س معه وال اأراه اإال مقباًل.

فقال عمر البن زياد: اأتدري ما قال لي ؟ 

قال له ابن زياد: هات ! اإنه ال يخونك االأمين ولكن قد يوؤتمن الخائن ! 

قال عمر: اإنه ذكر كذا وكذا.

فقال ابن زياد لم�صلم: اأما مالك فهو لك ول�صنا نمنعك اأن ت�صنع فيه ما اأحببت، 

ا  واأم���ا ح�صي���ن فاإن���ه اإن لم يردنا لم ن���رده واإن اأرادنا ل���م نكف عنه، واأم���ا جثته فاإنَّ

ل���ن ن�صفعك فيها اإنه لي�س باأهل منا لذلك ق���د جاهدنا وخالفنا وجهد على هالكنا، 

وزعموا اأنه قال: اأما جثته فاإّنا ال نبالي اإذا قتلناه ما �صنع بها.

ولكن���ي اأريد اأن تخبرني يا ابن عقي���ل، بماذا اأتيت اإلى هذا البلد؟ �صّتت اأمرهم، 

وفّرقت كلمتهم، ورميت بع�صهم على بع�س. 

فقال م�صلم بن عقيل: لي�س لذلك اأتيت هذا البلد، ولكّنكم اأظهرتم المنكر، ودفنتم 

المع���روف، وتاأّمرتم على النا�س من غير ر�صا، وحملتموهم على غير ما اأمركم اهلل 

به، وعملتم فيهم باأعمال ك�صرى وقي�صر، فاأتيناهم لناأمر فيهم بالمعروف وننهاهم 

ع���ن المنكر، وندعوه���م اإلى حكم الكتاب وال�صّنة، وكّنا اأهل ذلك، ولم تزل الخالفة 

لن���ا منذ ُقتل اأمير الموؤمني���ن علي بن اأبي طالب، وال تزال الخالف���ة لنا، فاإّنا ُقهرنا 

)))   االأخبار الطوال- الدينوري  �س )4).
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عليها، الأنكم اأّول من خرج على اإمام هدًى، و�صّق ع�صا الم�صلمين، واأخذ هذا االأمر 

غ�صب���ًا، ونازع اأهل���ه بالظلم والع���دوان، وال نعلم لنا ولكم مث���اًل اإال قول اهلل تبارك 

 ..
(((

وتعالى: {و�سيعلم الذين ظلموا اأّي منقلب ينقلبون}

ق���ال ابن زي���اد: وما اأنت وذاك ي���ا فا�صق، اأو ل���م نكن نعمل بذاك فيه���م اإذ اأنت 

بالمدينة ت�صرب الخمر ؟

فق���ال م�صل���م بن عقيل: ق���ال: اأنا اأ�صرب الخم���ر ؟ واهلل اإن اهلل ليعل���م اإنك غير 

�ص���ادق! واإنك قلت بغير عل���م! واإني ل�صت كما ذكرت، واإن اأح���قُّ ب�صرب الخمر مني 

واأولى بها من يلغ في دماء الم�صلمين ولغًا، فيقتل النف�س التي حّرم اهلل قتلها ويقتل 

النف�س بغير النف�س، وي�صفك الدم الحرام، ويقتل على الغ�صب والعداوة و�صوء الظن، 

وهو يلهو ويلعب كاأن لم ي�صنع �صيئًا !!

 .Qفجعل ابن زياد ي�صتم علّيًا والح�صن والح�صين

فق���ال له م�صلم: اأنت واأب���وك اأحّق بال�صتيمة منهم! فاق�س م���ا اأنت قا�س! فنحن 

اأهل بيت موكول بنا البالء. 

فق���ال عبيد اهلل بن زياد: اإلحقوا به اإلى اأعلى الق�ص���ر فا�صربوا عنقه، واألحقوا 

راأ�صه ج�صده!. 

فقال م�صلم بن عقيل البن االأ�صعث: اأما واهلل لوال اأنك اآمنتني ما ا�صت�صلمت!! قم 

 ! ثم قال البن زياد: اأم���ا واهلل يا ابن زياد! لو 
(((

ب�صيف���ك دون���ي فقد اأخفرت ذمت���ك

ُكنَت من قري�س اأو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتني، ولكّنك ابن اأبيك!

ثم قال ابن زياد: اأين هذا الذي �صرب ابن عقيل راأ�صه بال�صيف وعاتقه، فُدعي، 

فق���ال: ا�صعد فكن اأن���ت الذي ت�صرب عنقه، ف�صعد به وهو يكب���ر وي�صتغفر وي�صّلي 

على النبي محّمد P ومالئكة اهلل ور�صله، وهو يقول: »اللهم احكم بيننا وبين قوٍم 

)))  - �صورة ال�صعراء، 7)). 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، )، )9).
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غّرون���ا وكّذبون���ا واأذلونا«، واأ�صرف ب���ه على النا�س، وهم على ب���اب الق�صر مما يلي 

الرحب���ة، على مو�صع الجزاري���ن اليوم، حتى اإذا راأوه �صرب���ت عنقه هناك، ف�صقط 

راأ�صه اإلى الرحبة، ثم اأتبع الراأ�س بالج�صد. 

�للحظات �لأخيرة

نزل االأحمري بكير بن حمران الذي قتل م�صلمًا فقال له ابن زياد: قتلته ؟

قال: نعم !

قال: فما كان يقول واأنتم ت�صعدون به ؟

قال: كان يكبر وي�صبح وي�صتغفر، فلما اأدنيته الأقتله قال:» اللهم احكم بيننا وبين 

ق���وم كّذبونا وغّرونا وخذلونا وقتلونا«، فقلت ل���ه: ادن مني، الحمد هلل الذى اأقادني 

من���ك ف�صربت���ه �صربة لم تغن �صيئ���ًاً، فقال: اأما ترى في خد����س تخد�صنيه وفاًء من 

دمك اأيها العبد ؟

فقال: ابن زياد وفخرًا عند الموت ؟

. 
(((

قال: ثم �صربته الثانية فقتلته

مقتل هانيء و�أن�صار م�صلم �لمعتقلين

وكان محّم���د بن االأ�صعث قد كلم عبيداهلل بن زياد في هانيء بن عروة، وقال له: 

اإنك قد عرفت منزلة هانيء بن عروة في الم�صر وبيته في الع�صيرة، وقد علم قومه 

ا وهبته لي فاإني اأكره عداوة قومه، وهم  اأني و�صاحبي �صقناه اإليك، فاأن�صدك اهلل لّمَّ

اأعز اأهل الم�صر وعدد اأهل اليمن، فوعده اأن يفعل.

فلم���ا كان م���ن اأمر م�صلم ابن عقيل ما كان بدا لعبي���د اهلل بن زياد فيه، واأبى اأن 

)))   تاري���خ االأم���م والملوك - الطبري ج 4 �س )8)-84). مقاتل الطالبيين، اأب���و الفرج االأ�صفهاني �س67- 68. االأخبار الطوال- 

الدينوري  �س )4). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، �س97). الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س)0).
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يف���ي لمحّمد بن االأ�صع���ث بما قال، فاأمر بهانيء بن عروة حين قتل م�صلم بن عقيل، 

فق���ال: اأخرجوه اإلى ال�صوق فا�صرب���وا عنقه، فاأخرج بهانيء حت���ى انتهى اإلى مكان 

م���ن ال�ص���وق كان يباع فيه الغنم وه���و مكتوف، فجعل يق���ول:» وامذحجاه وال مذحج 

ل���ي اليوم، وامذحجاه واأين من���ي مذحج !!« فلما راأى اأن اأح���دًا ال ين�صره جذب يده 

فنزعه���ا م���ن الكتاف ثم قال:» اأما من ع�صا اأو �صكي���ن اأو حجر اأو عظم يجاح�س به 

رج���ل عن نف�صه؟؟ ووثبوا اإليه ف�صدوه وثاقا«، ث���م قيل له: امدد عنقك، فقال: ما اأنا 

بها مجد �صخي وما اأنا بمعينكم على نف�صي، ف�صربه مولى لعبيد اهلل بن زياد، تركي 

يقال له ر�صيد، بال�صيف، فلم ي�صنع �صيفه �صيئًاً، فقال هانيء: اإلى اهلل المعاد، اللهم 

.
(((

اإلى رحمتك ور�صوانك !! ثم �صربة اأخرى فقتله

ثم قام اأعوان عبيد اهلل بن زياد ب�صحل جثتي م�صلم بن عقيل وهاني بن عروة في 

.
(((

، وبعد ذلك اأمر بهما ف�صلبا منك�صين
(((

�صوق الكوفة

فب�ص���ر عبد الرحن بن الح�صين الم���رادي بخازر بالمولى التركي لعبيد اهلل بن 

زي���اد الذي يقال له ر�صيد وال���ذي قتل هانيء بن عروة، وهو م���ع عبيداهلل بن زياد، 

فق���ال النا�س هذا قاتل هانيء بن ع���روة فقال ابن الح�صين: قتلني اهلل اإن لم اأقتله 

 .
(4(

اأو اأقتل دونه، فحمل عليه بالرمح فطعنه فقتله

ثم دعا عبيداهلل بن زياد بعبد االأعلى الكلبي، الذى كان اأخذه كثير بن �صهاب في 

بني فتيان، فاأتي به فقال له: اأخبرني باأمرك !

فقال: اأ�صلحك اهلل خرجت الأنظر ما ي�صنع النا�س فاأخذني كثير بن �صهاب !

يمان المغلظة اإن كان اأخرجك اإال ما زعمت ؟؟
َ
فقال له: فعليك وعليك من االأ

فاأب���ى اأن يحلف، فقال عبيداهلل: انطلقوا به���ذا اإلى جبانة ال�صبع فا�صربوا عنقه 

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4 �س )8)-84). مقاتل الطالبيين، اأبو الفرج االأ�صفهاني �س67- 68.

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج 4 �س 96).

)))   الفتوح الإبن االأعثم، ج 5 �س 05).

)4)    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4 �س )8)-84). مقاتل الطالبيين، اأبو الفرج االأ�صفهاني �س67- 68.
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بها ! فانطلق به ف�صربت عنقه.

ثم اأتي اأي�صًا بعمارة ابن �صلخب االأزدي، وكان ممن يريد اأن ياأتي م�صلم بن عقيل 

بالن�صرة لين�صره، فقال له عبيداهلل بن زياد: ممن اأنت ؟؟

قال: من االأزد !

.
(((

قال: انطلقوا به اإلى قومه، ف�صربت عنقه فيهم

�إعتقال �لمعار�صين �لم�صتبه بهم

وكان المخت���ار ب���ن اأبي عبيد وعبد اهلل بن الحارث بن نوفل قد خرجا مع م�صلم، 

خ���رج المختار براية خ�صراء، وخرج عبد اهلل براية حمراء وعليه ثياب حمر، وجاء 

المخت���ار برايته فركزها على ب���اب عمرو بن حريث وقال: اإنما خرجت الأمنع عمرًا، 

واأن االأ�صع���ث والقعق���اع بن �صور و�صبث بن ربعي قاتلوا م�صلم���ًا واأ�صحابه ع�صية �صار 

م�صل���م اإل���ى ق�صر ابن زي���اد قتااًل �صدي���دًا، واأن �صبثًا جعل يقول انتظ���روا بهم الليل 

يتفرق���وا فقال له القعق���اع: اإنك قد �صددت على النا�س وج���ه م�صيرهم فافرج لهم 

ين�صرب���وا، واأن عبي���داهلل اأمر اأن يطلب المختار وعب���د اهلل بن الحارث وجعل فيهما 

جعاًل فاأتى بهما فحب�صا.

�إر�صال �لب�صارة و�لروؤو�ص �إلى يزيد بن معاوية

ث���م اإن عبيداهلل ابن زياد، لم���ا قتل م�صلمًاً وهانيءًا، بع���ث بروؤو�صهما مع هانيء 

ب���ن اأبي حية الوادعي والزبير اب���ن االأروح التميمي اإلى يزيد بن معاوية، واأمر كاتبه 

عم���رو بن ناف���ع اأن يكتب اإلى يزيد بن معاوية: اأما بعد، فالحمد هلل الذى اأخذ الأمير 

الموؤمني���ن بحق���ه وكفاه موؤنة عدوه، اأخب���ر اأمير الموؤمنين اأكرم���ه اهلل اأنَّ م�صلم بن 

عقي���ل لجاأ اإلى دار هانيء بن عروة الم���رادي، واإني جعلت عليهما العيون، ود�ص�صت 

)))    تاريخ االأمم والملوك - الطبري ج 4 �س )8)-84). مقاتل الطالبيين، اأبو الفرج االأ�صفهاني �س67- 68.
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اإليهما الرجال، وكدتهم���ا حتى ا�صتخرجتهما واأمكن اهلل منهما، فقدمتهما ف�صرب 

اأعناقهم���ا، وقد بعثت اإليك بروؤو�صهما مع هان���يء بن اأبي حية الهمداني والزبير بن 

االأروح التميمي، وهما من اأهل ال�صمع والطاعة والن�صيحة فلي�صاألهما اأمير الموؤمنين 

.
(((

عما اأحب من اأمر، فاإن عندهما علمًا و�صدقًا وفهمًا وورعًا، وال�صالم

فكت���ب اإليه يزيد: اأما بع���د، فاإنك لم تعد اأن كنت كما اأح���ب عملت عمل الحازم 

و�صل���ت �صولة ال�صجاع الرابط الجاأ�س، فقد اأغنيت وكفيت و�صدقت ظني بك وراأيي 

فيك، وقد دعوت ر�صوليك ف�صاألتهما وناجيتهما، فوجدتهما في راأيهما وف�صلهما كما 

ذك���رت، فا�صتو�س بهما خيرًا، واإنه قد بلغني اأن الح�صين بن علي قد ف�صل من مكة 

متوجهًا نحو الع���راق، ف�صع المناظر والم�صالح، واأدرك العيون عليه، و�صع االأر�صاد 

على الطرق، واحتر�س على الظن، وخذ على التهمة وقم اأف�صل القيام، غير اأال تقتل 

، وال�صالم عليك 
(((

اإال من قاتلك، واكتب اإلّي في كل ما يحدث من الخبر في كل يوم

ورحمة اهلل. 

.
(((

ثم اأمر يزيد بن معاوية بن�صب الراأ�صين في درب من دم�صق

ولم���ا بلغ عبيد اهلل بن زياد اأن االإمام الح�صينQ توجه من مكة اإلى العراق، 

بعث الح�صين بن النمير ال�صكوني �صاحب �صرطه حتى نزل القاد�صية في اأربعة اآالف 

فار����س م���ن اأهل الكوفة !! واأمره اأن يقيم بالقاد�صية اإل���ى خّفان اإلى القطقطانة وما 

بي���ن واق�صة اإلى طريق ال�صام اإلى طريق الب�صرة اإلى لعلع، فيمنع من اأراد الدخول 

وم���ن اأراد النفوذ من ناحية الكوف���ة اإلى الحجاز، اإاّل من كان حاجًا اأو معتمرًا، ومن 

 .
(4(

ال يتهم بمماالة الح�صين

ث���م جّم���د عبيد اهلل بن زي���اد البعوث الع�صكري���ة التي كانت متوجه���ة اإلى الثغور 

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج 4 �س 85). االإر�صاد للمفيد، �س 00).

)))   االأخبار الطوال �صفحة )4). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج 4 �س 85). االإر�صاد للمفيد، �س 00). 

)))   مناقب اآل اأبي طالب ج 4 �س )9.

)4)   اأالإر�صاد للمفيد، �س )0) و 04). االأخبار الطوال �س )4). اأن�صاب االأ�صراف، ج ) �س 77)و 78).
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.Q
(((

وحّولها اإلى قتال االإمام الح�صين

وكان���ت انتفا�صة م�صلم بن عقيل بالكوفة يوم الثالثاء لثمان ليال م�صين من ذي 

الحج���ة �صنة 60 للهجرة النبوية، وكان خ���روج الح�صينQ من المدينة اإلى مكة 

ي���وم االأحد لليلتين بقيتا من رجب �صنة 60 للهج���رة، ودخل مكة ليلة الجمعة لثالث 

م�صين م���ن �صعبان، فاأقام بمكة �صعبان و�صهر رم�صان و�صوال وذا القعدة، ثم خرج 

منه���ا لثمان م�صين من ذى الحجة ي���وم الثالثاء يوم التروية في اليوم الذي انتف�س 

 .
(((

فيه م�صلم بن عقيل في الكوفة

                            

                          

)))   تاريخ دم�صق، ج 4) �س 5)). تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، 05) رقم 64).

)))    تاريخ االأمم والملوك، الطبري ج 4 �س 84)و85)و86). االأخبار الطوال �صفحة )4).  
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لماذا زمان الثورة ومكانها في العراق؟ 
بغ�س النظر عن الر�صائل التي و�صلت اإلى االإمام الح�صينQ من اأهل الكوفة، لم 

، ومواطن 
(((

، الأن بذرة ال�صيعة في العراق. فهناك �صيعته
(((

يكن بٌد من التوجه اإلى العراق

العلويين الذي���ن ظهر منهم االإخال�س الأهل البيت وخا�ص���وا اإلى جانبهم حروب الجمل 

 .Q
(4(

، واأثنى عليهم اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب
(((

و�صفين والنهروان

والأن العراق لم ي�صت�صلم لبني اأمية كبقية االأقطار، فقد كانت الكوفة هي الحا�صرة 

الوحيدة في العالم االإ�صالمي التي اخترقت الوالء لالأمويين، وكانت مقر المعار�صة 

والثورة �صدهم طيلة ع�صرين �صنة، وبقيت تتمنى زوالهم، بعد اأن ذاقت مّر حكمهم 

وا�صطهادهم وظلمه���م، فقد حرموها وجّوعوها وبط�صوا برجالها وروؤو�صها، وبقيت 

، وتزوره دائمًا 
(5(

على ات�صال باالإمام الح�صينQ تدعوه اإلى الثورة �صد االأمويين

)))  - مقتل الح�صين للخوارزمي، ج)، �س0)). 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، �س94).

)))  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س))). 

)4)  - االإمامة وال�صيا�صة، ج)، �س0))، مخت�صر البلدان البن الفقيه، �س)6). 

)5)  - االإر�صاد، �س)8). 

Qالإمام الح�سين     

 يتحرك نحو العراق
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. كل ذلك اأّدى اإل���ى اأن تكون احتماالت انعكا�س االإ�صت�صهاد الح�صيني 
(((

ف���ي المدينة

ف���ي التربة العراقية اأكبر بكثير من غيرها، والحوادث التي وقعت بعد كربالء وعلى 

مدى �صنين متطاولة تثبت ذلك. 

 ،Q
(((

بينم���ا لم يكن ف���ي مكة والمدين���ة ع�صرون رج���اًلً يحبون اأه���ل البيت

وحينم���ا خرج االإم���ام الح�صينQ اإلى العراق، لم يخرج مع���ه من مكة والمدينة 

رجل واحد في ثورته. 

. ومع ذلك فال 
(((

ه���ذا م���ع اأنه كان يعلم �ص���الم اهلل عليه باأن اأهل الكوفة قاِتل���وه

بد من العراق، الأن اهلل تعالى ور�صول اهللP اختارا م�صرعه وبدء م�صيره وحملته 

 .
(4(

الإنقاذ االإ�صالم هناك في كربالء، في العراق

�لروؤيا دليل �لخط �ل�صحيح للثورة

فق���د تكررت هذه الروؤيا غير مرة، وهي روؤيا حق���ة، الأن الرائي اإمام مع�صوم، ال 

 .P
(5(

ياأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، والأن المرئّي هو ر�صول اهلل 

وكان ب���دء هذه الروؤيا الحقة في المدينة، بعدما اأعلن االإمام رف�صه مبايعة يزيد 

بع���د موت معاوية اأم���ام الوليد بن عتبة والي المدينة يوم���ذاك، فقد خرج في الليلة 

الثانية اإلى القبر، ف�صّلى ركعتين، فلما فرغ من �صالته جعل يقول:

»الله���م اإّن ه���ذا قب���ر نبّي���ك محّم���د، واأن���ا اب���ن بنت محّم���د، وق���د ح�سرني من 

الأم���ر م���ا قد علم���ت، اللهم واإني اأحب المع���روف واأكره المنكر، واأن���ا اأ�ساألك يا ذا 

الج���الل والإك���رام بح���ق هذا القبر ومن في���ه اإل ما اخترت من اأم���ري هذا ما هو 

لك ر�سى«.

)))  - اأن�صاب االأ�صراف للبالذري، ج)، �س56)- 57) ح5). 

)))  - �صرح النهج البن اأبي الحديد، ج4، �س04). 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحمودي، ))) رقم 66). 

)4)  - بحار االأنوار، ج44، �س)))- )))، والخرائج والجرائح، ج)، �س)5) رقم7. 

)5)  - م�صابيح االأنوار، )، )، المطبعة العلمية – النجف االأ�صرف- عن ال�صدوق في االأمالي والعيون. 
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ث���م جعلQ يبكي، حت���ى اإذا كان في بيا����س ال�صبح و�صع راأ�ص���ه على القبر 

فاأغف���ى �صاعة، فراأى النبّيP قد اأقبل ف���ي كوكبة من المالئكة عن يمينه و�صماله 

وم���ن بين يديه ومن خلفه، حت���ى �صّم الح�صينQ اإلى �ص���دره، وقّبل بين عينيه 

وقال: 

»ي���ا بن���يَّ يا ح�سين، كاأّنك عن قري���ب اأراك مقتوًل مذبوح���اً باأر�س كرٍب وبالء 

من ع�سابة من اأمتي، واأنت في ذلك عط�سان ل ُت�سقى وظماآن ل ُتروى، وهم مع 

ذل���ك يرجون �سفاعت���ي! ما لهم ل اأنالهم اهلل �سفاعتي يوم القيامة، فما لهم عند 

اهلل من خالق. 

حبيب���ي ي���ا ح�سين، اإّن اأباك واأّمك واأخاك قد قدموا عليَّ وهم اإليك م�ستاقون، 

واإّن لك في الجنة درجات لن تنالها اإّل بال�سهادة« ! 

فجع���ل الح�صين Q ينظر في منامه اإلى ج���ده P وي�صمع كالمه ويقول: »يا 

جّداه، ل حاجة لي في الرجوع اإلى الدنيا اأبداًً، فخذني اإليك واجعلني معك اإلى 

منزلك!«

 :P فقال له النبي

»يا ح�سين، اإنه ل بّد لك من الرجوع اإلى الدنيا حتى ُترزق ال�سهادة، وما كتب 

اهلل لك فيها من الثواب العظيم، فاإنك واأباك واأخاك وعّمك وعم اأبيك ُتح�سرون 

 .
(((

يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخلوا الجنة«

ولم���ا كان ال�صحر ارتح���ل الح�صين Q، فبلغ ذلك ابن الحنفي���ة، فاأتاه فاأخذ 

زمام ناقته التي ركبها، فقال له: يا اأخي، األم تعدني النظر فيما �صاألتك؟ 

قال Q: بلى.

قال: فما حداك على الخروج عاجاًل؟ 

)))  - الفتوح: 5، 7)- 9)، وعنه مقتل الح�صين Q للخوارزمي، )، 86)، وبحار االأنوار، 44، 8)). 
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فقال Q: اأتاني ر�صول اهلل P بعد ما فارقتك، فقال: يا ح�صين، اأخرج فاإن 

اهلل قد �ساء اأن يراك قتياًل! 

فق���ال له ابن الحنفية: اإنا هلل واإنا اإليه راجع���ون، فما معنى حملك هوؤالء الن�صاء 

معك، واأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ 

فق���ال له Q: »قد ق���ال لي، اإن اهلل ق���د �ساء اأن يراه���ّن �سباي���ا!«، و�صّلم عليه 

 .
(((

وم�صى

وق���د اأ�صار االإمام Q اأي�صًا اإلى اأمر هذه الروؤيا بعد خروجه عن مكة، في رّده 

على عبد اهلل بن جعفر ويحيى بن �صعيد حينما األّحا عليه بالرجوع وجهدا في ذلك، 

حي���ث قال Q لهما: »اإّني راأيُت روؤيا فيها ر�ص���ول اهلل P، وُامرُت فيها باأمٍر اأنا 

ما�ٍس له، عليَّ كان اأو لي!« ولما �صاأاله فما تلك الروؤيا؟ 

.
(((

قال Q: »ما حّدثت بها اأحدًا، وما اأنا محّدث بها حتى األقى رّبي!«

فبع���د اأن اخت���ار رف�س البيعة ليزيد و�صل���ك �صبيل الثورة والقت���ل الحتمي، �صواء 

خرج اإلى العراق اأم لم يخرج، اإذن، ال بد اأن يختار ما اختاره اهلل ور�صوله من حيث 

الزمان والمكان، عا�صوراء في كربالء، في العراق. 

في �لطريق �إلى كربالء

، التقى االإم���امQ بال�صاعر الفرزدق 
(((

ف���ي ب�صت���ان بني عامر، اأو ابن معم���ر

الذي اأجاب���ه على �صوؤاله بالكلمة ال�صهيرة: »قلوب النا�س معك واأ�صيافهم عليك، مع 

 :Qبني اأمية، والق�صاء ينزل من ال�صماء، واهلل يفعل ما ي�صاء«، فقال االإمام

)))  - اللهوف: 7)، وعنه بحار االأنوار، 44، 64). 

)))  - تاريخ الطبري، )، 97)، والكامل في التاريخ، )، )40، تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين Q تحقيق المحمودي، 

)0)، رقم55)، بتفاوت وفيها »حتى األقى عملي«، وكذلك البداية والنهاية، 8، 76). 

)))  - معج���م البل���دان، ج)، �س4)4، اأو في ال�صفاح، اأن�ص���اب االأ�صراف، ج)، �س76)، تاريخ الطبري، ج)، �س96)، تجارب االأمم 

ج)، �س56- 57. 
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» �سدق���ت، النا����س عبيد المال، والدين لع���ق على األ�سنتهم، يلوكونه ما دّرت به 

!
(((

معائ�سهم ! فاإذا مّح�سوا بالبالء قّل الدياّنون

ي���ا ف���رزدق ! اإن ه���وؤلء ق���وم لزم���وا طاع���ة ال�سيط���ان، وتركوا طاع���ة الرحمن، 

واأظه���روا الف�س���اد في الأر�س، واأبطل���وا الحدود، و�سربوا الخم���ور، وا�ستاأثروا في 

اأم���وال الفق���راء والم�ساكي���ن، واأن���ا اأول���ى من ق���ام بن�سرة دي���ن اهلل واإع���زاز �سرعه 

 .
(((

والجهاد في �سبيله لتكون كلمة اهلل هي العليا

هلل الأمر، وكل يوم ربنا هو في �ساأن، اإن نزل الق�ساء بما نحب فنحمد اهلل على 

نعمائ���ه، وه���و الم�ستعان على اأداء ال�سكر، واإن حال الق�ساء دون الرجاء، فلم يبعد 

 .
(((

من كان الحق نيته والتقوى �سريرته«

 .Q اإال اأن الفرزدق ا�صتمر في طريقه مع اأمه اإلى مكة ولم يلتحق باالإمام

وف���ي التنعي���م، على بع���د ))كلم من مك���ة، التقى االإمامQ بقافل���ة اآتية من 

 .
(4(

اليمن لم�صلحة يزيد ف�صادرها

 التقىQ بب�صر بن غالب الذي قال ل���ه اأي�صًا: قلوب النا�س 
(((

وف���ي ذات ع���رق

مع���ك و�صيوفهم مع بني اأمي���ة، فقال له االإمامQ: » �سدق اأخو بني اأ�سد، اإن اهلل 

!!
(((

يفعل ما ي�ساء، ويحكم ما يريد«

وب�صر بن غالب هذا هو الذي روى عنه دعاء عرفة، ويعد من اأ�صحابه ومن موالي اأهل 

 .Q اإال اأنه ا�صتمر في طريقه اإلى مكة ولم يلتحق باالإمام ،
(7(

البيتQ و�صيعتهم

اإن كالًّ م���ن الفرزدق وب�صر بن غالب قد اأخبر االإمامQ اأن قلوب اأهل العراق 

)))  - ك�صف الغمة، ج ) �س )).المحجة البي�صاء، ج4 �س 8)).

)))  - تذكرة الخوا�س �س 7))- 8)).

)))   االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 67.

)4)  - اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س75)- 76)، االإر�صاد، �س)0)، الطبري، ج)، �س96).

)5)  - معجم البلدان، ج 4 �س 08).

)6)  - اأمالي ال�صدوق، �س)))، مثير االأحزان، �س)4، اللهوف، �س0). 

)7)  - م�صتدركات علم رجال الحديث،ج ) �س ))، رقم 0))). ل�صان الميزان، ج ) �س 9).
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مع���ه و�صيوفهم مع بني اأمية، ومع ذلك فنحن نجد اأن االإمامQ يجيبهما بجواب 

واحد: �صدقت!!

وذل���ك يدل بال ري���ب على اأن االإمامQ كان يعلم منذ الب���دء باأن اأهل العراق 

�صوف يخذلونه ويقتلونه، واأن ال�صهادة تنتظره في العراق !!

ة، وهو واٍد بعالية نجد،  مَّ وحينم���ا و�صل االإمامQ اإلى الحاجر من بط���ن الرُّ

ومن���زل الأهل الب�صرة اإذا اأرادوا المدينة، وفي���ه يجتمع اأهل الكوفة والب�صرة، ويقع 

، بعث قي�س بن الم�صهر ال�صيداوي، ويقال: بل بعث اأخاه من الر�صاعة 
(((

�صمال نجد

، اإلى اأهل الكوفة، ولم يكن Q علم بخبر م�صلم ابن عقيل 
(((

عب���د اهلل بن يقطر

وكتب معه اإليهم: 

» ب�س���م اهلل الرحم���ن الرحيم من الح�سين بن علي اإل���ى اإخوانه من الموؤمنين 

والم�سلمين، �سالم عليكم، فاإني اأحمد اإليكم اهلل الذي ل اإله اإل هو. 

اأم���ا بع���د، فاإن كتاب م�سلم ب���ن عقيل جاءني يخبر فيه بح�س���ن راأيكم واجتماع 

ملئكم على ن�سرنا والطلب بحقنا، ف�ساألت اهلل اأن يح�سن لنا ال�سنيع، واأن يثيبكم 

عل���ى ذلك اأعظم الأجر، وق���د �سخ�ست اإليكم من مكة يوم الثالثاء لثمان م�سين 

 ف���ي اأمركم 
(((

م���ن ذي الحج���ة ي���وم التروية، ف���اإذا قدم عليك���م ر�سول���ي فانكم�سوا

 .
(((

وجدوا، فاإني قادم عليكم في اأيامي هذه، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل «

وكان عبيد اهلل بن زياد قد علم بخروج الح�صينQ من مكة، فكّلف الح�صين 

بن النمير ال�صكوني بمراقبة مداخل العراق من الحجاز، فاتخذ الح�صين القاد�صية 

)))  - بط���ن الرم���ة: منزل يجم���ع طريق الب�صرة والكوف���ة اإلى المدينة المن���ورة » مرا�صد االطالع ): 4)6. معج���م البلدان، ج)، 

�س449، وج)، �س04)، وخطب االإمام الح�صينQ ج)، �س))).

)))  - وهو قول الطبري في تاريخه 5: 98)، و�صبطه ابن االثير بالباء كما في الكامل 4: )4، وفي القامو�س المحيط: 76): بقطر- 

كع�صفر- رجل.

)))  - اأي اأ�صرعوا.

)4)  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 70.
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مرك���زًا له ووزع خيل���ه �صرقًا وغربًا، فاأقبل قي�س بن م�صه���ر ال�صيداوي، حتى انتهى 

اإل���ى القاد�صية، فاأخذه الح�صين بن نمي���ر، وبعث به اإلى عبيد اهلل بن زياد، فاأخرج 

قه، فلما ح�صر بين يدى عبيد اهلل قال له: من اأنت ؟  الكتاب ومزَّ

! Q قال: رجل من �صيعة اأمير الموؤمنين

قال: فلماذا مزقت الكتاب ؟

قال: لئال تعلم ما فيه !

قال: ممن الكتاب واإلى من ؟

قال: من الح�صين Q اإلى قوم من اأهل الكوفة ال اأعرف اأ�صماءهم !

فغ�صب ابن زياد، وقال له: ا�صعد ف�صب الكذاب ابن الكذاب الح�صين بن علي بن 

اأبي طالب !

ف�صعد قي�س الق�صر فحمد اهلل واأثنى عليه وقال: 

»اأّيها النا�س اإّن هذا الح�سين بن علي خير خلق اهلل ابن فاطمة بنت ر�سول اهلل 

�سّلى اهلل عليه واآله، واأنا ر�سوله، وقد فارقته في الحاجز فاأجيبوه« !! 

ثم لعن عبيد اهلل بن زياد واأباه، وا�صتغفر لعلي بن اأبي طالب Q، فاأمر عبيد 

 !!     
(((

اهلل فاألقي من فوق الق�صر فتقطع فمات

فبينما الح�صينQ في الطريق اإذ طلع عليه ركب اأقبلوا من الكوفة فاإذا فيهم 

ه���الل بن نافع الجملي وعمرو بن خالد ف�صاألهم عن خبر النا�س !! فقالوا: اأما واهلل 

االأ�ص���راف فقد ا�صتمالهم ابن زياد باالأموال فهم عليك واأما �صائر النا�س فاأفئدتهم 

لك و�صيوفهم م�صهورة عليك !! 

قال: فلكم علم بر�صولي قي�س بن م�صهر ؟؟

قالوا: نعم !! قتله ابن زياد !!

)))  - تاري���خ الطب���ري، الطبري ج 4 �س 98). تج���ارب االأمم ج) �س57. اأن�صاب االأ�صراف، ج) �س78). االأخبار الطوال، �س45)-

46). تذكرة الخوا�س، �س))). 
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فا�صترج���ع، وا�صتعب���ر باكي���ًا، وقال: جع���ل اهلل له الجن���ة ثوابًا، الله���م اجعل لنا 

 .
(((

ول�صيعتنا منزاًل كريمًا اإنك على كل �صيء قدير

ثم التقى االإمامQ بعبد اهلل بن مطيع العدوي اأحد رجال عبد اهلل بن الزبير 

، وتكون التي �صبقتها من ا�صتباه الموؤرخين. 
(((

، ولعلها المرة االأولى
(((

ثانية

، وبينها وبين الثعلبية اإثن���ان وثالثون مياًل على جهة 
(4(

ثم و�صل اإل���ى الخزيمية

 .
(5(

الكوفة. فاأقام يومًا وليلة

زهير بن �لقين

، بعد الخزيمية بميل، ان�صم اإليه زهير بن القين بعد اأن ذّكره االإمام
(6(

وفي زرود

 .
(7(

Q بحادثٍة جرت معه وكالم �صمعه من �صلمان الفار�صي

 اإلى طريق ال�صام اإلى طريق 
(8(

وكان عبيداهلل بن زياد اأمر فاأخذ ما بين واق�سة

الب�صرة، فال يدعون اأحدًا يلج وال اأحدًا يخرج، واأقبل الح�صين Q ال ي�صعر ب�صيء 

ا ال ن�صتطيع اأن نلج اأو  حت���ى لقي االأعراب، ف�صاأله���م فقالوا: ال واهلل ما ندري، غير اأنَّ

 .Q نخرج. ف�صار تلقاء وجهه

فق���د اأت���اه زهير بن القين، وم���ا لبث اأن ج���اء م�صتب�صرًا قد اأ�ص���رق وجهه، فاأمر 

بف�صطاطه وثقله ورحله ومتاعه فقو�س وحمل اإلى الح�صين Q، ثم قال المراأته: 

)))  - مثي���ر االأح���زان، ابن نما الحلي �س 0) و)). وتجارب االأمم، ج)، �س57، واأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س78)، واالأخبار الطوال، 

�س45)و46)، وتذكرة الخوا�س، �س))). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )7. تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س98).

)))  - االإر�صاد، )0)، تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 98). 

)))  - االأخبار الطوال، �س46). 

)4)  - معجم البلدان، ج)، �س70).

)5)  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س))). 

)6)  مو�صع على طريق حاج الكوفة بين الثعلبية والخزيمية. » معجم البلدان ): 9))«.

)7)  - مثي���ر االأحزان، ����س47، ورو�صة الواعظين، �س)5)، ومقتل الخوارزمي، ج)، �س)))ن ع���ن ابن اأعثم والكامل البن االأثير، 

ج)، �س77)، تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 98)، االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )7. 

)8)  مو�صع في طريق مكة اإلى العراق » معجم البلدان 5: 54)
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اأنت طالق، الحقي باأهلك، فاإني ال اأحب اأن ي�صيبك ب�صببي اإال خير، فاإني قد وطنت 

نف�صي على الموت مع الح�صين Q. ثم قال لمن كان معه من اأ�صحابه: من اأحب 

منك���م )ال�صهادة فليقم، ومن كرهها فليتقدم( اأن يتبعن���ي واإال فاإنه اآخر العهد اإني 

 ففتح اهلل علينا واأ�صبنا غنائم، فقال لنا �صلمان 
(((

�صاأحدثك���م حديثًا: غزونا بلنجر

الفار�ص���ي ر�صي اهلل عنه: اأفرحتم بما فتح اهلل عليكم واأ�صبتم من المغانم ؟ فقلنا: 

نع���م ! فقال لنا: اإذا اأدركتم �صيد �صب���اب اآل محّمد فكونوا اأ�صد فرحًا بقتالكم معهم 

مما اأ�صبتم من الغنائم. فاأما اأنا فاإني اأ�صتودعكم اهلل. 

 .
(((

فلم يقم معه منهم اأحد، وخرجوا مع المراأة واأخيها حتى لحقوا بالكوفة

وكان زهير مواليًا الأهل البيت عليهم ال�صالم يتكتم وال يظهر ذلك، حتى لقد �صبهه 

 ،
(4(

. ولم يكن عثمانيًا كما ُي�صتوحى من بع�س الموؤرخين
(((

االإمام بموؤمن اآل فرعون

الذي���ن نقلوا الرواية عن مجهولين)رجل من بني ف���زارة(، بل نف�س هذه الن�صو�س 

ت���دل عل���ى اأنه كان موالي���ًا الأهل البيتQ، فقد ق���ال: )اأفل�ص���َت ت�صتدل بموقفي 

هذا اأن���ي منهم؟( ولم يقل: اأ�صبحت منهم!! عدا عن اأن مواكبة الح�صينQ في 

الطري���ق غي���ر معقولة فقد غادر االإمام مكة قبل زهير بخم�صة اأيام على االأقل، فاإذا 

كان االإم���ام ق���د جّد ال�صير نحو العراق ال يلوي على �ص���يء فكيف يواكبه؟ اإال اإذا جّد 

زهي���ر ال�صير وب�صرعة، والذي يريد اأن يق�صي حجه ويلحق باالإمام في نف�س الوقت، 

فعليه اأن يجّد ال�صير ويرقل بناقته ومع ذلك فهو لن ي�صتطيع اأن يدركه اإال في زرود، 

فيكون زهير قد جّد ال�صير ال اأنه واكبه فاإذا نزل م�صى واإذا م�صى نزل!!! 

فهنا ن�صاأل: لماذا يجّد ال�صير؟ هل اإال ليلحق باالإمام ؟. 

))) - وهي مدينة ببالد الروم. انظر: معجم ما ا�صتعجم ): 76).

))) -  تاري���خ الطب���ري 5: 96)، الكامل في التاريخ 4: )4، ومخت�صرا ف���ي مقتل الح�صين Q للخوارزمي ): 5))، عن اأحمد بن 

اعثم. االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )7. االأخبار الطوال، الدينوري، �س 46)و47).

)))  - تاريخ الطبري، ج)، �س9))، واإب�صار العين، �س65)- 66). 

)4)  - الطبري، ج)، �س4))، واأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س78)- 79). 
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كم���ا اأن ح���وار زهير مع زوجته حينما قرر االإلتح���اق يك�صف عن حب عميق الأهل 

البي���تQ والح�صي���نQ. واأن���ه كان يعل���م بالوقعة وباأن االإم���امQ �صوف 

ي�صت�صهد.

 ،
(((

وو�صل االإمامQ اإلى الثعلبية وتقع على ثلثي الطريق من مكة اإلى العراق

 .
(((

حيث علم هناك ب�صهادة م�صلم بن عقيل وهانيء بن عروة

فق���د روى عبد اهلل بن �صليمان والمنذر ب���ن الم�صمعل االأ�صديان قاال: لما ق�صينا 

حجن���ا لم تكن لنا همة اإال اللحاق بالح�صين Q في الطريق، لننظر ما يكون من 

 بن���ا نياقنا م�صرعين حتى لحقنا ب���زرود، فلما دنونا منه اإذا 
(((

اأم���ره، فاأقبلنا ترقل

نح���ن برجل من اأهل الكوف���ة قد عدل عن الطريق حين راأى الح�صين Q، فوقف 

الح�صين كاأنه يريده ث���م تركه وم�صى، وم�صينا نحوه، فقال اأحدنا ل�صاحبه: اذهب 

بنا اإلى هذا لن�صاأله فاإن عنده خبر الكوفة، فم�صينا حتى انتهينا اإليه فقلنا: ال�صالم 

عليك ! 

فقال: وعليكم ال�صالم ! 

قلنا: ممن الرجل ؟ 

قال: اأ�صدي ! 

قلت: ونحن اأ�صديان ! فمن اأنت ؟ 

قال: اأنا بكر بن فالن ! 

وانت�صبنا له ثم قلنا له: اأخبرنا عن النا�س وراءك، قال: نعم، لم اأخرج من الكوفة 

حت���ى قتل م�صلم بن عقيل وهانيء بن ع���روة، وراأيتهما يجران باأرجلهما في ال�صوق. 

فاأقبلن���ا حتى لحقنا الح�صين �صل���وات اهلل عليه ف�صايرناه حتى نزل الثعلبية مم�صيًا، 

)))  - معجم البلدان، ج)، �س78. 

)))  - تاريخ الطبري، ج)، �س)0)- )0). 

)))   اأرقلت في �صيرها: اأ�صرعت، مجمع البحرين، رقل:ج 5 �س 85).
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فجئن���اه حين نزل ف�صلمنا عليه فرد علين���ا ال�صالم، فقلنا له: رحمك اهلل، اإن عندنا 

خبرًا اإن �صئت حدثناك عالنيًة، وان �صئت �صرًا ! 

فنظر اإلينا واإلى اأ�صحابه ثم قال: » ما دون هوؤالء �صتر« 

فقلنا له: راأيت الراكب الذي ا�صتقبلته ع�صي اأم�س ؟ 

قال: نعم، وقد اأردت م�صاألته !

فقلن���ا: ق���د واهلل ا�صتبراأنا لك خبره، وكفين���اك م�صاألته، وهو ام���روؤ منا ذو راأي 

و�صدق وعقل، واإنه حّدثنا اأنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل م�صلم وهانيء، وراآهما 

يجران في ال�صوق باأرجلهما !! 

فقال: » اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، رحمة اهلل عليهما « يرّدد ذلك مرارًا ! 

فقلن���ا له: نن�صدك اهلل في نف�صك واأهل بيتك اإال ان�صرفت من مكانك هذا، فاإنه 

لي����س لك بالكوفة نا�صر وال �صيعة، بل نتخوف اأن يكونوا عليك. فنظر اإلى بني عقيل 

فقال: » ما ترون ؟ فقد قتل م�صلم « 

فقالوا: واهلل ال نرجع حتى ن�صيب ثاأرنا اأو نذوق ما ذاق ! 

فاأقبل علينا الح�صين Q وقال: » ال خير في العي�س بعد هوؤالء « !!

فعلمنا اأنه قد عزم راأيه على الم�صير، فقلنا له: خار اهلل لك ! 

فقال: رحمكما اهلل.

فقال له بع�س اأ�صحابه: اإنك واهلل ما اأنت مثل م�صلم ابن عقيل، ولو قدمت الكوفة 

لكان النا�س اإليك اأ�صرع !! ف�صكت !!

ثم انتظر حتى اإذا كان ال�صحر قال لفتيانه وغلمانه: » اكثروا من الماء « فا�صتقوا 

 .
(((

واأكثروا ثم ارتحلوا

)))  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 99)و00).
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، وهناك وافاه بها ر�صول محّمد بن االأ�صعث بما كان 
(((

ف�صار حتى انتهى اإلى زبالة

�صاأله م�صلم اأن يكتب به اإليه من اأمره، وخذالن اأهل الكوفة اإياه، بعد اأن بايعوه، وقد 

كان م�صل���م �صاأل محّمد بن االأ�صعث ذلك. فلما ق���راأ الكتاب ا�صتيقن ب�صحة الخبر، 

واأفظع���ه قت���ل م�صلم بن عقيل، وهانيء ابن عروة. ثم اأخب���ره الر�صول بقتل قي�س بن 

.
(((

م�صهر ر�صوله الذي وجهه من بطن الرمة 

والم�صه���ور هو اأن االإم���ام الح�صينQ �صّرح عبداهلل بن يقط���ر اإلى م�صلم بن 

عقي���ل بع���د خروجه من مكة في ج���واب كتاب م�صل���م اإلى االإمام، ال���ذي اأخبره فيه 

 .
(((

باجتم���اع النا�س و�صاأله فيه القدوم اإلى الكوف���ة، فقب�س عليه الح�صين بن نمير

ولك���ن هن���اك رواية تقول اإن الذي اأر�صله الح�صينQ ه���و قي�س بن م�صّهر... واإن 

عب���د اهلل ب���ن يقطر بعث���ه الح�صين مع م�صلم، فلم���ا اأن راأى م�صلم الخ���ذالن قبل اأن 

يت���م عليه ما تم بعث عبد اهلل اإل���ى الح�صين يخبره باالأمر الذي انتهى، فقب�س عليه 

 .
(4(

الح�صين و�صار ما �صار عليه من االأمر الذي ذكرناه«

فاأخ���رج اإلى النا�س كتابًاً فق���راأه عليهم: » ب�سم اهلل الرحمن الرحي���م، اأّما بعد: 

فاإّن���ه ق���د اأتان���ا خبر فظيع قتل م�سلم ب���ن عقيل، وهانيء بن ع���روة، وعبد اهلل بن 

يقط���ر، وق���د خذلن���ا �سيعتنا، فم���ن اأحب منك���م الإن�سراف فلين�س���رف غير حرج، 

لي�س عليه ذمام « .

وكان االإم���ام الح�صي���نQ ال يمر باأه���ل ماء اإال اأتبعوه حتى انته���ى اإلى زبالة، 

فتف���رق النا����س عنه واأخذوا يمينًا و�صمااًل، حتى بقي ف���ي اأ�صحابه الذين جاوؤوا معه 

م���ن المدين���ة، ونفر ي�صير مم���ن ان�صووا اإلي���ه. واإنما فعل ذلك الأن���ه Q علم اأن 

االأغ���راب الذين اأتبعوه اإنما اأتبعوه وه���م يظنون اأنه ياأتي بلدًا قد ا�صتقامت له طاعة 

)))   زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة. » معجم البلدان ): 9)) .

)))  - االأخبار الطوال، �س 47)-48).

)))  - راجع االإر�صاد، )0). وتاريخ الطبري، ج)، )0). 

)4)  - اإب�صار العين، 94 .
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اأهل���ه، فك���ره اأن ي�صيروا معه اإالآ وهم يعلمون على ما يقدمون، وقد علم اأنهم اإذا بين 

لهم لم ي�صحبه اإالَّ من يريد موا�صاته والموت معه، فلما كان من ال�صحر اأمر فتيانه 

 .
(((

فا�صتقوا الماء واأكثروا، ثم �صار حتى مر ببطن العقبة فنزل بها 

وهكذا، �صّمم Q على الم�صي والم�صير نحو الكوفة، حتى ولو عّبر باأنه ال خير 

ف���ي العي����س بعد �صباب بني عقي���ل اأو ا�صتجابة للرغبة في الث���اأر عند هوؤالء... ولكن 

موقف���ه الحقيقي كان االندفاع نح���و االأمام لتحقيق المواجه���ة التاريخية بين الحق 

 .
(((

والباطل

واأقبل الح�صين Q حتى نزل �سراف فلما كان في ال�صحر اأمر فتيانه فا�صتقوا 

من الم���اء فاأكثروا، ثم �صاروا منها حتى انت�صف النه���ار تقريبًا، فظهرت في االأفق 

راي���ات الجي����س االأموي بقيادة الحر ب���ن يزيد الرياحي، فتيا�ص���ر االإمامQ اإلى 

جب���ل ا�صمه ذو ُح�َسم، ك���ي ي�صعه خلفه ويواجه القوم. فن���زل الح�صين فاأمر باأبنيته 

ف�صربت.

و�صرع���ان ما تواجه الجي�صان في حرِّ الظهي���رة، األف فار�س من اأهل العراق وقلة 

قليلة مع االإمام Q معتمون متقلدو اأ�صيافهم، فقال الح�صينQ لفتيانه: 

ا�صقوا القوم وارووهم من الماء ور�صفوا الخيل تر�صيفًا !!

فقام فتيانه و�صقوا القوم من الماء حتى اأرووهم، واأقبلوا يملوؤن الق�صاع واالأتوار 

، فيه ثالثًا اأو اأربعًا اأو خم�صًا  والط�صا����س م���ن الماء ثم يدنونها من الفر�س، فاإذا عبَّ

عزلت عنه و�صقوا اآخر، حتى �صقوا الخيل كلها !!

وكان مجيء الحر بن يزيد من القاد�صية، حيث الجي�س االأموي بقيادة الح�صين 

بن نمير التميمي الذي كان على �صرطة عبيداهلل بن زياد، واأمره اأن ينزل القاد�صية 

)))   تاري���خ الطب���ري، الطبري ج 4 �س 00)، والخوارزمي في مقتل الح�صي���ن Q ): 8))، وذكره اأبو الفرج في مقاتله �س 0)) 

مخت�ص���را، ونقل���ه العالمة المجل�صي في البح���ار 44: )7). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) ����س 75. االأخبار الطوال، الدينوري 

�صفحة 48). 

)))  - الفخري في االآداب ال�صلطانية والدول االإ�صالمية، �س5))، دار �صادر. 
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واأن ي�ص���ع الم�صال���ح فينظ���م م���ا بي���ن القطقطان���ة اإلى خف���ان، ولم ي�ص���ّرح الحر 

لالإم���ام Q بمهمته حتى انق�صى حّيز م���ن النهار �صّلى فيه االإمامQ الظهر 

والع�صر.  

وحينم���ا ح�صرت �صالة الظهر خرج الح�صينQ في اإزار ورداء ونعلين فحمد 

اهلل واأثنى عليه ثم قال: 

»اأّيه���ا النا����س، اإّنه���ا مع���ذرة اإلى اهلل ع���ز وجل واإليك���م، اإّني لم اآتك���م حتى اأتتني 

كتبك���م، وقدم���ت عل���ّي ر�سلكم، اأن اقدم علينا فاإّنه لي�س لن���ا اإمام، لعل اهلل يجمعنا 

ب���ك عل���ى اله���دى، فاإن كنتم على ذلك فق���د جئتكم، فاإن تعطوني م���ا اأطمئن اإليه 

م���ن عهودك���م ومواثيقكم اأق���دم م�سركم، واإن لم تفعلوا وكنت���م لمقدمي كارهين 

ان�سرفت عنكم اإلى المكان الذي اأقبلت منه اليكم«.

ف�صكتوا عنه، فقال الح�صين Q للحر: اأتريد اأن ت�صلي باأ�صحابك ؟ 

قال: ال ! بل ت�صلي اأنت ون�صلي ب�صالتك !

ف�صّل���ى بهم الح�صينQ، ثم دخ���ل خيمته واجتمع اإلي���ه اأ�صحابه، وان�صرف 

الح���ر اإلى مكانه الذى كان ب���ه، فلما كان وقت الع�صر اأمر الح�صينQ اأن يتهيوؤا 

للرحي���ل، ثم خرج فاأمر مناديه فنادى بالع�ص���ر، ف�صّلى بالقوم، ثم �صلم وان�صرف 

اإل���ى الق���وم بوجهه مخاطبًا الجموع التي كانت مع الح���ر، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم 

قال: 

»اأّم���ا بع���د، اأّيه���ا النا�س، فاإّنك���م اإن تتقوا وتعرف���وا الحق لأهله يك���ن اأر�سى هلل، 

ونحن اأهل البيت اأولى بولية هذا الأمر عليكم من هوؤلء المّدعين ما لي�س لهم، 

وال�سائرين فيكم بالجور والعدوان، واإن اأنتم كرهتمونا وجعلتم حّقنا وكان راأيكم 

غير ما اأتتني كتبكم وقدمت به علّي ر�سلكم ان�سرفت عنكم« 

فقال له الحر بن يزيد: اإنا واهلل ما ندرى ما هذه الكتب التي تذكر !!

فقال الح�صينQ: يا عقبة بن �صمعان !! اأخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم 
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اإلي! فاأخرج خرجين مملوءين �صحفًا فن�صرها بين اأيديهم !! 

ولكن الظاهر اأن هذا الخطاب كان بال جدوى، فقد �صّرح الحّر لالإمام باأنه يريد 

اأن ُيْقِدم���ه على اب���ن زياد، وقال: فاإنا ل�صنا من هوؤالء الذين كتبوا اإليك !! وقد اأمرنا 

اإذا نحن لقيناك اأال نفارقك حتى نقدمك على عبيداهلل ابن زياد !! 

رف�س االإمامQ وقال للحر: الموت اأدنى اإليك من ذلك !!

ثم قام Q فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: 

»اإّن���ه ق���د ن���زل م���ن الأمر م���ا ق���د ت���رون، واإّن الدنيا قد تغي���رت وتنك���رت واأدبر 

معروفها وا�ستمرت جداً، فلم يبق منها اإل �سبابة ك�سبابة الناء، وخ�سي�س عي�س 

كالمرع���ى الوبي���ل، األ ت���رون اأّن الح���ق ل يعم���ل ب���ه، واأّن الباط���ل ل يتناه���ى عنه، 

ليرغب الموؤمن في لقاء اهلل محقاً، فاإّني ل اأرى الموت اإل �سعادة، ول الحياة مع 

.»
(((

الظالمين اإل برما

فقام زهير بن القين البجلي فقال الأ�صحابه: اأتتكلمون اأم اأتكلم ؟؟ 

قالوا: ال !! بل تكلم !!

فحمد اهلل فاأثنى عليه، ثم قال لالإمامQ: قد �صمعنا هداك اهلل يا ابن ر�صول 

اهلل مقالت���ك، واهلل ل���و كانت الدنيا لن���ا باقية وكنا فيها مخلدي���ن اإال اأن فراقها في 

ن�صرك وموا�صاتك الآثرنا الخروج معك على االإقامة فيها!! 

، ثم اأمر قافلت���ه باالإن�صراف، فاعتر�صها 
(((

فدع���ا له الح�صين ثم قال له خي���رًا

جي�س الحر، فوق���ع تال�صن بينه وبين االإمامQ.. ولما كثر الكالم بينهما قال له 

الح���ر: اإني لم اأومر بقتال���ك، واإنما اأمرت اأن ال اأفارقك حت���ى اأقدمك الكوفة، فاإذا 

اأبيت فخذ طريقًا ال تدخلك الكوفة وال تردك اإلى المدينة، لتكون بيني وبينك ن�صفًا 

حت���ى اأكت���ب اإلى ابن زياد وتكتب اأن���ت اإلى يزيد بن معاوي���ة، اإن اأردت اأن تكتب اإليه 

)))  - في اللهوف �س 4) وفي معظم الم�صادر)�صعادة(. وفي تاريخ الطبري، ج 4 �س 05))�صهادة(.

))) - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 04).
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اأو اإل���ى عبي���داهلل بن زي���اد اإن �صئت !! فلعل اهلل اإلى ذاك اأن ياأت���ي باأمر يرزقني فيه 

العافية من اأن اأبتلي ب�صيء من اأمرك!! 

.
(((

قال االإمام الح�صينQ: فخذ ههنا

كان االإمام Q يريد اأن يدخل الكوفة ُحّرًا وبالطريقة التي يختارها هو، وكان 

الُح���ّر يريد اأن ياأخذه اإليها اأ�صيرًا! باأمٍر م���ن ابن زياد! وكان هذا اأ�صل االأخذ والرد 

بينهم���ا، فقد ظل االإمام Q م�صرًا على التوج���ه نحو الكوفة، حتى بعد اأن خّيره 

الح���ر بن يزيد ف���ي اأن يتخذ طريقًاً ال تُدخله الكوفة وال ت���رده اإلى المدينة، فيذهب 

حي���ث ي�صاء بين ذلك، بل على رواية ابن اأعثم، كان االإختيار اأو�صع، حيث �صمل حتى 

الرج���وع اإل���ى المدين���ة اإذا �صاء، حين قال له الح���ر: »يا اأبا عب���د اهلل، اإني لم اأوؤمر 

بقت���ال، واإنم���ا اأُم���رُت اأن ال اأفارق���ك اأو اأقدم بك عل���ى ابن زياد! واأن���ا واهلل كارٌه اأن 

يبتلين���ي اهلل ب�صيء من اأمرك، غير اأني قد اأخ���ذُت ببيعة القوم وخرجت اإليك! واأنا 

اأعل���م اأن���ه ال يوافي القيامة اأحد م���ن هذه االأمة اإال وهو يرج���و �صفاعة جّدك محّمد 

P! واأن���ا خائف اإن قاتلتك اأن اأخ�صر الدنيا واالآخ���رة! ولكن خذ عّني هذا الطريق 

وام����سِ حيث �صئت! حتى اأكتب عل���ى ابن زياد اأن هذا خالفني في الطريق فلم اأقدر 

 .
(((

عليه!..«

وعل���ى ذلك، فق���د كان االإمام قادرًا على الع���ودة اإلى المدينة، ولكن���ه اأ�صّر على 

 Q ا منعه الحر اأن يدخله���ا اإاّل اأ�صيرًا، لم يبق اأمامه ، ولمَّ
(((

التوج���ه اإل���ى الكوفة

اإال التيا�صر، فال ي�صت�صلم للحر وال يريد العودة اإلى المدينة، وهذا الطريق هو الذي 

 .
(4(

قاده اإلى كربالء

وهكذا اأخ���ذ الح�صينQ يتيا�صر ع���ن طريق العذيب والقاد�صي���ة وبينه وبين 

)))  - االأخبار الطوال، الدينوري 49) و)5).

)))  - الفتوح، ج 5، 9)). 

)))  - الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س4))- 9)). 

)4)   تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س )0)و)0)و04). االإر�صاد، �س06). اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س80)- )8).
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العذيب ثمانية وثالثون مياًل، و�صار في اأ�صحابه والحر ي�صايره. 

، خطب الح�صي���ن اأ�صحابه 
(((

وف���ي البي�س���ة، وهي ما بي���ن واق�صة اإلى العذي���ب

واأ�صحاب الحر، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: 

»اأّيها النا�س اإّن ر�سول اهلل P قال من راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاًل لُحرم اهلل 

ناكثاً لعهد اهلل مخالفاً ل�سنة ر�سول اهلل P يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان 

فلم يغّير عليه بفعٍل ول قول، كان حقاً على اهلل اأن يدخله مدخله !! 

األ واإّن ه���وؤلء ق���د لزم���وا طاع���ة ال�سيطان، وترك���وا طاعة الرحم���ن، واأظهروا 

الف�س���اد، وعّطلوا الح���دود، وا�ستاأثروا بالفيء، واأحّلوا ح���رام اهلل وحّرموا حالله، 

���ر! وق���د اأتتن���ي كتبكم وقدم���ت عل���ّي ر�سلك���م ببيعتك���م، اأّنكم ل  واأن���ا اأح���ّق م���ن َغيَّ

ت�سلمون���ي ول تخذلون���ي، فاإن تممتم على بيعتكم ت�سيبوا ر�سدكم ! فاأنا الح�سين 

ب���ن عل���ي وابن فاطمة بنت ر�سول اهلل P، نف�س���ي مع اأنف�سكم واأهلي مع اأهليكم، 

فلك���م ف���ّي اأ�س���وة! واإن لم تفعلوا! ونق�ست���م عهدكم، وخلعتم بيعت���ي من اأعناقكم، 

فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها باأبي واأخي وابن عمي م�سلم! والمغرور 

م���ن اغت���ر بكم! فحظكم اأخطاأتم، ون�سيبكم �سيعتم! وم���ن نكث فاإّنما ينكث على 

.
(((

نف�سه، و�سيغني اهلل عنكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«

واأقب���ل الح���ر ي�صاير االإم���ام الح�صينQ وهو يق���ول له: اإن���ي اأذكرك اهلل في 

نف�صك، فاإني اأ�صهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قوتلت لتهلكن فيما اأرى !!

 :Qفقال له الح�صين

اأفبالم���وت تخوفني ؟؟ وهل يع���دو بكم الخطب اأن تقتلوني؟ ما اأدري ما اأقول 

ل���ك !! ولك���ن اأق���ول كما قال اأخو الأو�س لبن عمه ولقي���ه وهو يريد ن�سرة ر�سول 

اهلل P، فقال له: اأين تذهب فاإنك مقتول، فقال: 

)))  - معجم البلدان، ج) �س))5.

))) - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س )0) .
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�ساأم�سي وما بالموت عار على الفتى        اإذا ما نوى حقاً وجاهد م�سلماً 

واآ�سى الرج��������ال ال�سالحين بن���ف�سه         وفارق مثب�����وراً يغ����س ويرغ����ما 

فلم���ا �صمع ذلك منه الحر تنح���ى عنه، وكان ي�صير باأ�صحاب���ه في ناحية واالإمام 

، فاإذا هم 
(((

، حتى انتهوا اإلى عذي���ب الهجانات
(((

الح�صي���نQ في ناحية اأخرى

باأربع���ة نفر قد اأقبلوا م���ن الكوفة، فاأقبل اإليهم الحر بن يزيد فقال: اإّن هوؤالء النفر 

الذين من اأهل الكوفة لي�صوا ممن اأقبل معك واأنا حاب�صهم اأو رادهم !

فق���ال له الح�صي���نQ: الأمنعّنهم مما اأمنع منه نف�ص���ي !! اإنما هوؤالء اأن�صاري 

واأعواني!! وقد كنت اأعطيتني اأال تعر�س لي ب�صيء حتى ياأتيك كتاب من ابن زياد!! 

فقال الحر: اأجل !! لكن لم ياأتوا معك !

قال الح�صينQ: هم اأ�صحابي وهم بمنزلة من جاء معي !! فاإن تممت على ما 

كان بيني وبينك واإال ناجزتك!!

فكف عنهم الحر. 

ثم قال لهم الح�صينQ: اأخبروني خبر النا�س وراءكم !!

فق���ال له مجمع بن عبد اهلل العائذي: اأما اأ�صراف النا�س فقد اأعظمت ر�صوتهم، 

وملئت غرائرهم، ي�صتمال وّدهم، وي�صتخل�س به ن�صيحتهم، فهم األب واحد عليك!! 

واأما �صائر النا�س بعد، فاإن اأفئدتهم تهوي اإليك، و�صيوفهم غدًا م�صهورة عليك !

فقال الح�صينQ: اأخبرني ! فهل لكم بر�صولي اإليكم ؟

قالوا: من هو ؟

قال: قي�س بن م�صهر ال�صيداوي!! 

فقالوا: نعم ! اأخذه الح�صين بن نمير فبعث به اإلى ابن زياد، فاأمره ابن زياد اأن 

يلعنك ويلعن اأباك ف�صّلى عليك وعلى اأبيك ولعن ابن زياد واأباه، ودعا اإلى ن�صرتك 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )8.

)))  - معجم البلدان، ج4 �س)9.
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لقي من طمار الق�صر!!
ُ
واأخبرهم بقدومك، فاأمر به ابن زياد فاأ

فترقرق���ت عين���ا الح�صين Q ولم يملك دمع���ه !! ثم قال: »منه���م من ق�سى 

نحب���ه ومنه���م م���ن ينتظر وم���ا بدلوا تبدي���اًل، اللهم اجع���ل لنا وله���م الجنة نزًل 

 .
(((

واجمع بيننا وبينهم في م�ستقٍر من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك«

ث���م دنا الطرماح ب���ن عدّي من الح�صينQ فقال له: واهلل اإني الأنظر فما اأرى 

مع���ك اأح���دًاً! ولو لم يقاتل���ك اإال هوؤالء الذين اأراهم مالزميك ل���كان كفى بهم، وقد 

راأي���ُت قب���ل خروجي من الكوف���ة اإليك بيوٍم ظه���َر الكوفة وفيه من النا����س ما لم تَر 

عين���اي في �صعيد واحٍد جمعًا اأكثر منه! ف�صاألُت عنهم فقيل: اجتمعوا لُيعَر�صوا، ثم 

ُي�صَرحون اإلى الح�صين!

فاأن�ص���دك اهلَل اإن ق���درت على اأال تقدم عليهم �صبرًا اإال فعلت! فاإن اأردت اأن تنزل 

بلدًا يمنعك اهلل به حتى ترى من راأيك وي�صتبين لك ما اأنت �صانٌع ف�ِصْر حتى اأنزلك 

مناع جبلنا الذي ُيدعى )اأجاأ(. 

اأمتنعن���ا واهلل به من ملوك غ�صان وحمير، ومن النعمان بن المنذر، ومن االأ�صود 

!! واالأحمر، واهلل اإن دخل علينا ُذلٌّ قطُّ

 
(((

، ثم نبعث اإل���ى الرجال ممن باأجاأ و�صلمى
(((

فاأ�صي���ر معك حتى اأُنزلك الُقَريَّة

م���ن طيء، فواهلل ال ياأتي عليك ع�صرة اأيام حتى ياأت���وك رجااًل وركبانًا! ثم اأقم فينا 

م���ا بدا لك، فاإن هاجك هيٌج فاأنا زعيم لك بع�صرين األف طائي ي�صربون بين يديك 

 :Q ل اإليك اأبدًاً ومنهم عيٌن تطرف! فقال له باأ�صيافهم! واهلل ال يو�صَ

»جزاك اهلل وقومك خيراًً، اإنه قد كان بيننا وبين هوؤلء القوم قوٌل ل�سنا نقدر 

)))  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 06).

)))  - الُقَريَّة: ت�صغير قرية، مكان في جبلْي طيء م�صهور )راجع: معجم البلدان، 4، 40)). 

)))  - وه���و اأح���د جبل���ْي طيء، وهما اأج���اأُ و�صلمى، وهو جبل وعٌر، به واٍد يق���ال له رك، به نخٌل واآبار مطوي���ة بال�صخر طيبة الماء. 

)معجم البلدان، )، 8))). 
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 .
(((

معه على الإن�سراف! ول ندري عالم تن�سرف بنا وبهم الأمور في عاقبة!«

ق���ال الطرماح بن عدي: فودعته، وقلت له: دفع اهلل عنك �صرَّ الجن واالإن�س، اإني 

ق���د اأمرُت الأهلي من الكوفة مي���رة، ومعي نفقة لهم، فاآتيه���م فاأ�صع ذلك فيهم، ثم 

اأقبل اإليك اإن �صاء اهلل، فاإن األحقك فواهلل الأكونّن من اأن�صارك! 

قالQ: فاإن كنت فاعاًل فعّجل رحمك اهلل! 

ق���ال الطرم���اح: فعلمُت اأنه م�صتوح����ٌس اإلى الرجال حتى ي�صاألن���ي التعجيل! فلّما 

بلغُت اأهلي و�صعت عندهم ما ُي�صلحهم واأو�صيُت ! فاأخذ اأهلي يقولون: اإنك لت�صنع 

َتَك هذه �صيئًاً ما كنت ت�صنعه قبل اليوم!؟ فاأخبرتهم بما اأريد، فاأقبلُت في طريق  مرَّ

 ! بن���ي ُثَع���ل حتى اإذا دنوُت من ُعذيب الهجانات ا�صتقبلن���ي �صماعة بن بدر فنعاه اإليَّ

 .
(((

فرجعت«

�إ�صر�ر �لإمام على �لم�صير بعد علمه بانقالب �لو�صع في �لكوفة

بعد انقالب اأهل الكوفة على م�صلم بن عقيل وخذالنهم اإياه، انتفت عمليًا وانتهت 

تمام���ًا حّجته���م التي األزموا االإم���امQ بها بما اأر�صلوا من ر�صائ���ل وبالبيعة التي 

بايعوها لم�صلم، ومع ذلك فلم ُيعر�س االإمامQ عن التوجه اإلى العراق بعد و�صول 

خب���ر مقتل م�صلم وهان���ي وعبد اهلل بن يقطر، بل اأ�صّر عل���ى التوجه اإليهم، ووا�صل 

االإحتج���اج عليهم بر�صائلهم وبيعتهم !! فها هو يق���ول لمن يقابله في الطريق:»هذه 

، ويقول للطرّم���اح وقد �صاأله اأن 
(((

»!... كت���ب اأه���ل الكوف���ة اإليَّ ول اأراه���م اإل قاتليَّ

يلج���اأ اإلى جبل اأجاأ: »اإن بيني وبين القوم موعداً اأك���ره اأن اأخلفهم! فاإن يدفع اهلل 

عن���ا فقديم���اً م���ا اأنع���م علينا وكف���ى، واإن يكن م���ا لبد منه فف���وٌز و�سه���ادة اإن �ساء 

)))  - وفي مثير االأحزان، 40/ »فقال: اإن بيني وبين القوم موعدًا اأكره اأن اأُخلفهم! فاإن يدفع اهلل عنا فقديمًا ما اأنعم علينا وكفى، 

واإن يكن ما البد منه ففوٌز و�صهادة اإن �صاء اهلل«.

)))  - تاأريخ الطبري، )، 08). 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر )ترجمة االإمام الح�صين Q/ تحقيق المحمودي(، )))، رقم66)، وانظر �صير اأعالم النبالء، )، 05).  
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 وفي ن�س اآخر: »اإنه قد كان بيننا وبين هوؤلء القوم قوٌل ل�سنا نقدر معه 
(((

اهلل..«

 .
(((

على الإن�سراف..«

 فه���ل كان االإم���امQ يراهن عل���ى قدرت���ه ال�صخ�صية على التاأثي���ر على اأهل 

الكوف���ة لو دخلها ه���و �صخ�صيًا وخاطب اأهلها مبا�صرة، بحي���ث اأنهم �صيلتّفون حوله 

 Qوي�صارع���ون اإل���ى ن�صرته ؟ بناًء على اأن م�صلم ب���ن عقيل ال يملك قدرة االإمام

في هذا المجال ؟؟

ولعل هذه الفكرة طراأت على ذهن اأحد اأ�صحاب االإمامQ حين قال له: »اإنك 

 ،
(((

واهلل ما اأنت مثل م�صلم بن عقيل، ولو قدمت الكوفة لكان النا�س اإليك اأ�صرع...«

ولذا وا�صل االإمام االإ�صرار على التوجه اإلى الكوفة ؟ 

اأم اأن االإمامQ كان يعلم منذ البدء اأن اأهل الكوفة �صوف يخذلونه ويقتلونه، 

لعلم���ه بم���ا �صي���وؤول اإليه موقف اأه���ل الكوفة من قب���ل ذلك، فهو يعلم بم���ا كان وبما 

�صيكون اإلى قيام ال�صاعة، اأو الأن اأنباء اأهل الكوفة، بعد مقتل م�صلم، قد تواترت اإليه 

ب�صرع���ة موؤك���دة على اأن ابن زياد ق���د عّباأهم لقتاله واأنهم اأ�صبح���وا اإلبًا عليه، وفي 

عذي���ب الهجان���ات لم يعد ثّمة �صّك في اأن الكوفة ق���د انقلبت على عهدها مع االإمام 

Q راأ�صًا على عقب، بل وقد عّباأها ابن زياد عن بكرة اأبيها وا�صتعر�س ع�صاكرها 

 .Q لُي�صّرح بهم اإلى الح�صين

فيكون االإمامQ قد وا�صل طريقه، واأ�صّر على التوجه اإلى الكوفة، ال الأن الأهل 

الكوف���ة حجة باقي���ة عليه، بل وفاًء منه بوع���ده والقول الذي اأعط���اه، وحتى ال يقول 

واحد من النا�س اأنه لم يِف تمامًا بالعهد، لو اأنه ان�صرف عن التوجه اإلى الكوفة في 

بع����س مراحل الطريق، حتى بع���د اأن اأغلق جي�س الحّر دونه الطريق اإليها، ذلك الأن 

)))  - مثير االأحزان، 9). 

)))  - تاريخ  الطبري، )، 08). 

)))  - االإر�صاد، 04). 



تاريخ النه�سة احل�سينية 150

االإم���امQ اأراد اأن يت���م حّجته على اأهل الكوفة، ولم ي�صاأ اأن يدع لهم اأّية موؤاخذة 

علي���ه يمكن اأن يتذّرعوا بها لو اأنه كان قد ان�صرف عن التوجه اإليهم اأثناء الطريق، 

الأنه���م يمكن اأن يّدعوا اأن االأخبار التي بلغت االإم���امQ عن حال الكوفة لم تكن 

�صحيح���ة اأو دقيقة! واأن اأن�صارًا له كثيرين فيها كانوا ينتظرونه في خفاء عن ر�صد 

ال�صلطة!

اإن اإ�صرار االإمام على التوجه اإلى العراق، رغم علمه باالإنقالب الحاد في موازين 

 Qالقوى لم�صلحة االأمويين، يدل على اأن ر�صائل اأهل الكوفة اإلى االإمام الح�صين

ودعوته���م اإليه لم تكن ه���ي ال�صبب الرئي�س في توجهه نحو الع���راق، بل كان ال�صبب 

الرئي����س وراء اإ�ص���راره على التوجه نحو العراق هو علم���ه الم�صبق باأنه ما لم يبايع، 

مقت���ول ال محالة، حتى ل���و كان في جحر هامة من هوام االأر�س، بل كانQ يعلم 

اأن اأه���ل الكوفة قاتلوه، »ه���ذه ر�صائل اأهل الكوفة اإلّي وال اأراه���م اإال قاتلّي!«. ولذلك 

كان عليه اأن يختار بنف�صه اأر�س م�صرعه، ولم يكن اأف�صل من اأر�س العراق للم�صرع 

المحت���وم الذي ال ُبّد من���ه، لما ينطوي عليه الع���راق من ا�صتع���دادات للتاأثر بواقعة 

الم�ص���رع، والتغّير، حيث �صتُهّب من هناك، بعد مقتله، عوا�صف التغيير والتحوالت 

الكب���رى التي ال ته���داأ حتى ُت�صقط دول���ة االأمويين، والتي �صوف يتحق���ق فيها الفتح 

الح�صيني!

اإذن، عندما قال االإمام Q في خطبته بعد �صالة الظهر: »... واإن لم تفعلوا 

وكنتم لمقدمي كارهين ان�سرفت عنكم اإلى المكان الذي اأقبلُت منه اإليكم«، وفي 

خطبته بعد �صالة الع�صر: »واإن كرهتمونا وجهلتم حقنا، وكان راأيكم غير ما اأتتني 

كتبك���م وقدم���ت به عليَّ ر�سلكم ان�سرفت عنك���م!«، لم يق�صد التخّلي عن ثورته، بل 

ق�ص���د القي���ام باالنتقال في ثورته من موقع اإلى موقع، ف���اإذا كان ال يمكنه اأن يدخل 

الكوف���ة اإال اأ�صيرًا، فيمكن االآن عدم التوج���ه اإليها، وهذا ال يعني تخليه عن موا�صلة 

الث���ورة، بل يعني تغيير م�صار الحرك���ة الثورية الح�صينية اإلى جهة اأخرى، وااللتفاف 
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عل���ى الطوق الع�صكري الذي فر�صه علي���ه ابن زياد، �صواء بالعودة اإلى مكة المكرمة 

اأو المدينة المنورة اأو الذهاب اإلى اليمن اأو اأي مكان اآخر، خ�صو�صًا واأن اأي ا�صتباك 

بعيدًا عن ا�صتكمال الحجة �صوف يكون خ�صارة للثورة الح�صينية واأهدافها. 

في ق�صر بني مقاتل

ثم م�صى الح�صين Q حتى انتهى اإلى ق�صر بني مقاتل، فنزلوا جميعًا هناك، 

ف���اإذا هو بف�صطاط م�ص���روب، ف�صاأل عنه، فاأخبر اأنه لعبي���د اهلل بن الحر الجعفي، 

وكان من اأ�صراف اأهل الكوفة وفر�صانهم، فاأر�صل الح�صينQ اإليه بع�س مواليه، 

فاأقبل حتى دخل عليه في ف�صطاطه ف�صّلم عليه فرّد Q ثم قال: ما وراءك؟ 

فقال: واهلِل قد اأهدى اهلل اإليك كرامة اإن قبلتها! 

قال: وما ذاك؟ 

فق���ال: هذا الح�صين بن عل���ي L يدعوك اإلى ن�صرته! ف���اإن قاتلت بين يديه 

اأُجرَت، واإن متَّ فاإنك ا�صت�صهدت! 

فق���ال ل���ه عبيد اهلل: اإن���ا هلل واإنا اإليه راجع���ون، واهلل ما خرجت م���ن الكوفة اإال 

كراهي���ة اأن يدخلها الح�صين واأنا فيها فال اأن�ص���ره، لكثرة من راأيته خرج لمحاربته 

وخ���ذالن �صيعت���ه، فعلمت اأن���ه مقتول وال اأقدر عل���ى ن�صره، الأنه لي�س ل���ه في الكوفة 

�صيعة وال اأن�صار اإال وقد مالوا اإلى الدنيا اإال من ع�صم اهلل منهم! فارجع اإليه وخّبره 

بذاك. واهلل ما اأريد ول�صت اأحب اأن اأراه وال يراني ؟ 

فاأقبل اإلى الح�صينQ فخّبره بذل���ك، ف�صار الح�صينQ اإليه في جماعة 

م���ن اإخوان���ه، فلما دخل و�صلَّم وث���ب عبيد اهلل بن الحر من �ص���در المجل�س، وجل�س 

الح�صين فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: 

»اأما بعد يا ابن الحّر، فاإن اأهل م�سركم هذه كتبوا اإلي وخّبروني اأنهم مجتمعون 

عل���ى ن�سرت���ي، واأن يقوم���وا دوني ويقاتلوا ع���دّوي، واإنهم �ساألون���ي القدوم عليهم 
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فقدم���ُت، ول�س���ت اأدري الق���وم على ما زعموا، فاإنهم قد اأعان���وا على قتل ابن عمي 

م�سل���م بن عقيل و�سيعته! واأجمع���وا على ابن مرجانة عبيد اهلل بن زياد مبايعين 

ليزيد بن معاوية!

واأن���ت ي���ا ابن الحر، فاعلم اأن اهلل عز وجل موؤاخذك بم���ا ك�سبت واأ�سلفت من 

، واأنا اأدعوك ف���ي وقتي هذا اإلى توبة تغ�سل بها ما 
(((

الذن���وب ف���ي الأيام الخالية

علي���ك م���ن الذنوب، اأدع���وك اإلى ن�سرتنا اه���ل البيت، فاإن اأعطين���ا حّقنا حمدنا 

اهلل عل���ى ذل���ك وقبلن���اه، واإن منعن���ا حقن���ا وُركبن���ا بالظلم كنت م���ن اأعواني على 

طل���ب   الح���ق«. 

فقال عبيد اهلل بن الحر: واهلل يا ابن بنت ر�صول اهلل، لو كان لك بالكوفة اأعوان 

يقاتل���ون معك لكنُت اأ�صّدهم عل���ى عدّوك! ولكني راأيُت �صيعت���ك بالكوفة وقد لزموا 

منازلهم خوفًا من بني اأمية ومن �صيوفهم! 

واهلل اإن���ي الأعلم اأن م���ن �صايعك كان ال�صعيد في االآخرة، ولكن ما ع�صى اأن اأغني 

عنك، ولم اأخلف لك بالكوفة نا�صرًا، فاأن�صدك اهلل اأن تطلب مّني هذه المنزلة! فاإن 

نف�ص���ي لم ت�صمح بعد بالموت، واأنا اأوا�صيك بكل ما اأقدر عليه، وهذه فر�صي ملجمة، 

واهلل م���ا طلبت عليه���ا �صيئًاً اإال اأذقته حيا�س الموت، وال ُطلب���ُت واأنا عليها فُلحقُت، 

وخذ �صيفي هذا فواهلل ما �صربت به اإال قطعُت!

 :Qفقال له الح�صين

» يا ابن الحّر، ما جئناك لفر�سك و�سيفك! اإنما اأتيناك لن�ساألك الن�سرة، فاإن 

كن���ت ق���د بخلت علينا بنف�سك فال حاج���ة لنا في �سيء من مالك! ولم اأكن بالذي 

اتخ���ذ الم�سّلي���ن ع�سداً، فاإن لم تن�سرنا فات���ق اهلل اأن تكون ممن يقاتلنا، واهلل ل 

)))  - كان عبي���د اهلل ب���ن الح���ر الجعفي عثماني الهوى، والأجله خ���رج اإلى معاوية وحارب عليًا Q ي���وم �صّفين، وروى الطبري 

اأخبارًا في تمرد هذا الرجل على ال�صريعة بنهبه االأموال وقطعه الطرق. 
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 اأحد ثم ل ين�سرنا اإل هلك، لأني قد �سمعت ر�سول اهلل P وهو 
(((

ي�سمع واعيتنا

يقول: من �سمع داعية اأهل بيتي ولم ين�سرهم على حّقهم اإل اأكّبه اهلل على وجهه 

في النار«. 

فق���ال: اأم���ا هذا فال يكون اأب���دًا اإن �صاء اهلل، ثم �ص���ار الح�صينQ من عنده، 

 .
(((

ورجع اإلى رحله«

ولم���ا كان في اآخر الليل اأمرQ فتيانه باالإ�صتقاء من الماء، ثم اأمر بالرحيل، 

فارتح���ل من ق�صر بن���ي مقاتل لياًل، ومعه الح���ر بن يزيد، كلم���ا اأراد اأن يميل نحو 

البادي���ة منعه، وبع���د اأن �صار الح�صينQ �صاعة خفق وهو على ظهر فر�صه خفقة 

ثم انتبه، وهو يقول: » اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، والحمد هلل رب العالمين « 

ففع���ل ذل���ك مرتي���ن اأو ثالث���اً، فاأقب���ل اإليه ابن���ه علي بن الح�سي���ن L على 

فر�س فقال: ممَّ حمدت اهلل وا�سترجعت ؟ 

فقال: » يا بنّي، اإنّي خفقت خفقة فعنَّ لي فار�س على فر�س وهو يقول: القوم 

ي�سيرون، والمنايا ت�سير اإليهم، فعلمت اأّنها اأنف�سنا نعيت اإلينا « 

فقال له: يا اأبت ل اأراك اهلل �سوءاً، األ�سنا على الحق ؟ 

قال: » بلى، واّلذي اإليه مرجع العباد « 

ق���ال: فاإنن���ا اإذاً ل نبال���ي اأن نم���وت محقين)وق���ع الم���وت علين���ا اأم وقعن���ا على 

الم���وت( فق���ال ل���ه الح�سين Q: » ج���زاك اهلل من ولد خير ما ج���زى ولداً عن 

 .
(((

والده«

)))  - الواعية: ال�صارخة. » ال�صحاح - وعى - 6: 6)5) »

)))  - الفت���وح، 5، 9))- )))، وعن���ه مقت���ل الح�صين Q للخوارزم���ي، )، 4))- 6))، تاريخ الطب���ري، الطبري ج 4 �س 08). 

اأن�ص���اب االأ�ص���راف، )، 84)، اإب�صار العي���ن، )5)-)5)، نقاًل عن خزانة االأدب الكب���رى، )، 58) بتفاوت. االأخبار الطوال- 

الدينوري �س 49)و)5). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )8.  

)))  - الله���وف ف���ي قتلى الطفوف، �س0)، مقتل الح�صين للخوارزمي، ج)، �س4))، الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س)))، �صير اأعالم 

النب���الء للذهب���ي، ج)، �س98)، تاريخ الطبري، الطبري ج 4 ����س 09)، االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )8، ومناقب اآل اأبي 

طالب، ج4، �س95. 
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فلّم���ا اأ�صبح نزل ف�صّلى الغداة، ثّم عّجل الرك���وب فاأخذ يتيا�صر باأ�صحابه يريد 

ًا �صديدًاً  اأن يفرقه���م، فياأتيه الحّر فيرّده واأ�صحابه، فجعل اإذا رّدهم نحو الكوفة ردَّ

 .
(((

امتنعوا عليه وارتفعوا فلم يزالوا يتيا�صرون كذلك حتى انتهوا اإلى نينوى

ف���اإذا راكب على نجيب له وعليه ال�صالح متنك���ب قو�صًا مقبل من الكوفة، فوقفوا 

جميع���ًا ينتظرونه، فلما انته���ى اإليهم �صلَّم على الحر بن يزي���د واأ�صحابه ولم ي�صلم 

عل���ى الح�صين Q واأ�صحابه، فدف���ع اإلى الحر كتابًا من عبي���داهلل بن زياد فاإذا 

فيه: 

 بالح�صين ب���ن علي واأ�صحابه بالمكان ال���ذي يوافيك كتابي 
(((

اأّم���ا بعد، فجعجع

ويق���دم علي���ك ر�صولي، ف���ال تنزله اإال بالع���راء في غير ح�صن وعل���ى غير ماء، وقد 

اأمرت ر�صولي اأن يلزمك وال يفارقك حتى ياأتيني باإنفاذك اأمري، وال�صالم. 

فلم���ا قراأ الكت���اب قال لهم الحر: هذا كت���اب االأمير عبيداهلل اب���ن زياد ياأمرني 

في���ه اأن اأجعجع بك���م في المكان الذى ياأتيني فيه كتابه، وهذا ر�صوله وقد اأمره اأن ال 

 وال بد من االنتهاء اإلى اأمره، فانزل بهذا المكان، 
(((

يفارقن���ى حتى اأنفذ راأيه واأمره

وال تجعل لالأمير عليَّ عّلة. 

فنظر اأبو ال�صعثاء الكندي اإلى ر�صول عبيداهلل بن زياد، فعنَّ له، فقال: اأمالُك بن 

الن�صير البدي ؟؟ قال: نعم !! وكان اأحد كندة.

فقال له: ثكلتك اأمك !! ماذا جئت فيه ؟ 

قال: وما جئت فيه ؟؟ اأطعت اإمامي ووفيت ببيعتي !!

فق���ال له اأبو ال�صعثاء: ع�صيت ربك !! واأطع���ت اإمامك في هالك نف�صك!! ك�صبت 

العار والنار!! قال اهلل عز وجل: {وجعلنا منهم اأئمة يدعون اإلى النار ويوم القيامة 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )8. تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 08).

)))  - جعجع القوم اأي اأناخوا بالجعجاع وهو ما غلظ من االأر�س. وفي ال�صحاح، ): 96)): جعجع: كتب عبيداهلل بن زياد اإلى عمر 

بن �صعد: اأن جعجع بح�صين. قال االأ�صمعي: يعني احب�صه، وقال ابن االأغرابي: يعني �صيق عليه.

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 08).
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}، فاإمامك منهم. 
(((

ل ين�سرون

واأخذ الحر بن يزيد االإمام الح�صينQ واأ�صحابه واأهل بيته بالنزول في ذلك 

المكان على غير ماٍء وال في قرية. 

فقالوا: دعنا ننزل في هذه القرية، يعنون نينوى، اأو هذه القرية، يعنون الغا�صرية، 

اأو هذه االأخرى، يعنون �صفية!! 

فقال: ال واهلل ما اأ�صتطيع ذلك !! هذا رجل قد بعث اإليَّ عينًا!! 

فق���ال زهي���ر بن القين لالإم���ام الح�صينQ: اإني واهلل م���ا اأراه يكون بعد هذا 

ال���ذي ت���رون اإال اأ�صد مما ترون، باأبي واأمي يا ابن ر�ص���ول اهلل، واهلل لو لم ياأتنا غير 

هوؤالء لكان لنا فيهم كفاية، فكيف بمن �صياأتينا من غيرهم ؟ فهلم بنا نناجز هوؤالء، 

اإن قت���ال هوؤالء اأهون من قتال من ياأتينا من بعدهم فلعمري لياأتينا من بعد ما ترى 

 !!
(((

ما ال قبل لنا به

فق���ال له االإم���ام الح�صينQ: فاإني اأكره اأن اأبداأه���م بقتال، ما كنت البداأهم 

بالقتال حتى يبداأوا!! 

ا على �صط الف���رات، وهي  فق���ال ل���ه زهير ب���ن القين: فهاهن���ا قرية بالق���رب منَّ

ح�صين���ة، الفرات يحدق بها اإال من وجه واحد. ف���اإن منعونا قاتلناهم 
(((

ف���ي عاقول

 :Qفقتاله���م اأهون علينا من قتال من يجيء من بعدهم فقال له االإمام الح�صين

واأية قرية هي ؟؟

قال: هي العقر!! 

فقال االإمام الح�صينQ: اللهم انى اأعوذ بك من العقر !!

فقال الح�صين للحر: �صر بنا قلياًل، ثم ننزل. 

)))  - الق�ص�س، ال�صورة 8) االآية )4.

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 84.

)))  - عاقول الوادي ما اعوج منه، واالأر�س العاقول التي ال يهتدي اإليها.
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ف�صار معه حتى اأت���وا كربالء، فوقف الحر واأ�صحابه اأمام الح�صين ومنعوهم من 

الم�صير، وقال: انزل بهذا المكان، فالفرات منك قريب. 

قال الح�صينQ: وما ا�صم هذا المكان ؟ 

قالوا له: كربالء. 

قالQ: ذات كرٍب وبالء، ولقد مرَّ اأبي بهذا المكان عند م�سيره اإلى �سفين، 

واأنا معه، فوقف، ف�ساأل عنه، فاأخبر با�سمه، فقال: »هاهنا محط ركابهم، وهاهنا 

مهراق دمائهم«، ف�سئل عن ذلك، فقال: » ثقل لآل بيت محّمد، ينزلون هاهنا«. 

، وكان ذلك يوم الخمي�س، وهو 
(((

ثم اأمر الح�صين باأثقاله، فحطت بذلك المكان

.
(((

اليوم الثاني من المحرم �صنة اإحدى و�صتين

)))  - االأخبار الطوال، الدينوري �س 49) و)5).

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 09). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 84. 
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كربالء
ذكر »ياقوت« اأنها لفظة عربية م�صتقة من »الكربلة«، وهي رخاوة في القدمين اأي 

الرخ���وة، اأو من التهذيب والنقاوة، اأي االأر����س المنقاة من الح�صى والدغل. اأو الأن 

 .
(((

فيها الكثير من نبات »الكربل« وهو ا�صم نبات الحّما�س

وذك���ر »ال�صهر�صتان���ي« اأن كربالء معّرب���ة من كور بابل اأي )ق���رى بابلية(، وقال 

الكرملي اإنها موؤلفة من كلمتين كرب واإل اأي حرم اهلل. 

وكان���ت معروف���ة قبل الفتح العربي لب���الد ما بين النهرين، وق���د ُذكرت في كتب 

. فهي قطعًا لي�صت لفظة عربية. 
(((

التاريخ قبل الفتح

فكرب���ال اإذن م���ن الق���رى القديمة كباب���ل واأربيل ونين���وى، فلعل اال�ص���م بابلي اأو 

اآرام���ي. ث���م ورثها اأمراء المناذرة و�ص���كان الحيرة بحماية الفر����س. وكانت منطقة 

زراعي���ة تجب���ى عنها الثمار وتنيخ عنها القوافل. يحده���ا �صرقًا نهر الفرات ومدينة 

باب���ل، فهي على م�صارف البادية، ومن ال�صمال الغربي االأنبار، ومن الجنوب الغربي 

الحيرة عا�صمة المناذرة. 

)))  - معجم البلدان، ج4، �س445، مرا�صد االطالع ج)، �س54)). 

)))  - الطبري، ج)، �س574 وبحار االأنوار ج44، �س59)- 60)، باب ))، ح))، معجم البلدان، ج4، �س9)4. 

Q الإمام الح�سين  

في كربالء
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وهي عبارة عن وهدة ف�صيحة محدودة ب�صل�صلة تالل ممدودة وربوات مت�صلة من 

ثالث جهات مدخلها الجهة ال�صرقية. 

وله���ا اأ�سم���اء اأخ���رى ذكرته���ا الم�صادرالتاريخي���ة: مث���ل الط���ف اأو الطف���وف، 

 ،
(((

، والنواوي�س، وهي مقاب���ر الن�صارى
(((

، ونين���وى
(((

وط���ف الفرات اأي ال�صاط���ئ

والغا�صرية.

م )6هـ م �إلى فجر 0) محرَّ من 2 محرَّ

ن���زل الركب الح�صين���ي اأر�س كربالء في الثاني من المح���رم �صنة اإحدى و�صتين 

 .
(4(

للهجرة، وكان ذلك في يوم الخمي�س، على ما هو الم�صهور القوّي

وق���د عّبر االإم���ام الح�صينQ عن معرفت���ه العميقة باالأر����س وبالتاريخ حيث 

ق���ال: » اإنزل���وا، هاهن���ا من���اخ ركابن���ا، هاهن���ا ت�سف���ك دماوؤن���ا، هاهن���ا واهلل ُتهت���ك 

حريمن���ا، هاهن���ا واهلل ُتقت���ل رجالن���ا، هاهنا واهلل ُتذب���ح اأطفالنا، هاهن���ا واهلل ُتزار 

قبورنا، وبهذه التربة وعدني جّدي ر�سول اهللP، ول ُخلف لقوله«، ثّم نزل عن 

 ،
(6(

ربت خيمة الأهله وبنيه، و�صرب ع�صيرته خيامهم من حول خيمته ، و�صُ
(5(

فر�صه

ثّم بقية االأن�صار. 

 واأقبل الحر بن يزيد حتى نزل حذاء الح�صينQ في األف فار�س ثم كتب اإلى 

 .
(7(

عبيد اهلل بن زياد يخبره اأن الح�صين نزل باأر�س كربالء

فلم���ا كان من الغ���د قدم عليهم عمر بن �صعد بن اأبي وّقا�س من الكوفة في اأربعة 

)))  - معجم البلدان ج4، �س5)و 6). 

)))  - مو�صوعة العتبات المقد�صة، ج8، �س))، وتاريخ الطبري، ج4، �س08). 

)))  - معجم البلدان ج5، �س54)، ول�صان العرب، ج6، �س45). 

)4)  - الطبري، ج4، �س09)، وابن االأثير، الكامل، ج)، �س)8)، وال�صيخ المفيد، االإر�صاد، )5)، البالذري، اأن�صاب، ج)، �س85). 

)5)  - منتهى االآمال: ج)، �س7)6، تذكرة الخوا�س، �س5))، الفتوح، ج5، �س49). اللهوف، �س5). 

)6)  - الفتوح، ج5، �س49). 

)7)  - الفتوح، ج5، �س50). 
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 وهناك ان�صم اإليه الحر بن يزيد الرياحي في األف فار�س، 
(((

اآالف فار�س فنزل بنينوى

ف�صار في خم�صة اآالف فار�س، وما زال ابن زياد ير�صل اإليه بالع�صاكر حتى و�صل عدد 

  .
(((

الجي�س الذي ا�صتنفر لقتال الح�صينQ اإلى ثالثين األفًا ما بين فار�س وراجل

عمر بن �صعد يتولى قيادة �لجي�ص �لأموي

واف���ق عم���ر بن �صعد بن اأبي وقا����س على تولي قيادة الجي����س االأموي في كربالء 

ل النار في  ، وف�صَّ
(((

مقاب���ل الوع���د بوالية الري، ولم ي�صتمع اإلى ن�صائ���ح النا�صحين

االآخرة مع والية الري في الدنياعلى الجنة. 

وكان عبي���د اهلل بن زياد قد بعث عمر بن �صع���د على راأ�س اأربعة اآالف فار�س من 

، وكانت الديلم قد خرجوا اإليها وغلبوا عليها، وكتب اإليه 
(4(

اأهل الكوفة اإلى »د�صتبى«

عهده على الرّي واأمره بالخروج، فخرج مع�صكرًا بالنا�س بحّمام اأعين، فلما كان من 

اأمر الح�صينQ ما كان واإقباله اإلى الكوفة، دعا ابن زياد عمر بن �صعد فقال له: 

�صْر اإلى الح�صين، فاإذا فرغنا مما بيننا وبينه �صرَت اإلى عملك.

فقال له عمر بن �صعد: اإن راأيت رحمك اهلل اأن تعفيني فافعل! 

فقال عبيد اهلل بن زياد: نعم على اأن ترد اإلينا عهدنا!

فان�ص���رف عمر ي�صت�صير ن�صح���اءه! فلم يكن ي�صت�صير اأح���دًاً اإال نهاه! فاأقبل اإلى 

ابن زياد، فقال له: اأ�صلحك اهلل، اإنك وليتني هذا العمل وكتبت لي العهد، و�صمع به 

النا����س، فاإن راأيت اأن ُتنفذ لي ذلك فافعل، وابعث اإلى الح�صين في هذا الجي�س من 

اأ�صراف الكوفة من ل�صُت باأغنى وال اأجزاأ عنك في الحرب منه. ف�صّمى له اأنا�صًا. 

)))  - االإر�صاد، �س)5)، تاريخ الطبري، ج4، �س0))، 09).. 

 .Qهكذا ذكره في االإر�صاد وهو المروي عن ال�صادق - (((

)))   - تاريخ الطبري، ج4، �س0))، 09).

)4)  - معج���م البل���دان، ج)، ����س454. وهي كورة كبيرة، كان���ت م�صتركة بين الري وهمذان، فق�صمت كورتي���ن، وت�صتمل على قريب 

ت�صعين قرية.
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فق���ال له ابن زياد: ال تعلمن���ي باأ�صراف الكوفة، ول�ص���ُت اأ�صتاأمرك فيمن اأريد اأن 

اأبعث! اإن �ِصرَت بجندنا واإال فابعث اإلينا بعهدنا. 

 .
(((

فلما راآه قد لّج، قال: اإّني �صائر!...«

وهك���ذا وافق عمر بن �صعد على قي���ادة الحرب �صد االإمام الح�صينQ برغم 

كل النواه���ي والتحذي���رات التي �صبق اأن بلغت م�صامعه ال�صّم���اء، فقد روي اأن اأمير 

الموؤمنين علي بن ابي طالبQ قال له: كيف اأنت اإذ ُقمَت مقاماً ُتخير فيه بين 

 .
(((

الجنة والنار فتختار النار!؟«

وروي اأن عم���ر ب���ن �صعد ق���ال يومًا لالإم���ام الح�صينQ: يا اأبا عب���د اهلل، اإن 

ِقبلنا نا�صًا �صفهاء يزعمون اأّني اأقتلك! فقال له الح�صينQ: اإنهم لي�صوا ب�صفهاء 

.»! ولكنهم حلماء، اأما اإنه تقّر عيني اأن ال تاأكل من بّر العراق بعدي اإال قلياًلً

»وروى عب���د اهلل ب���ن �صريك العامري، قال: كنت اأ�صم���ع اأ�صحاب عليQ اإذا 

 Qدخ���ل عم���ر بن �صعد من ب���اب الم�صجد يقول���ون: هذا قات���ل الح�صين بن علي

وذلك قبل اأن ُيقتل بزمان!«. 

ولم يكن عمر بن �صعد عبد الدنيا فح�صب! بل كان ذا ميل وهوى اأموي، فقد كان 

مم���ن يتق���ّرب اإلى �صلطانهم، وكان م���ن جملة الذين كتبوا اإلى يزي���د بن معاوية في 

�صعف والي الكوفة النعمان بن ب�صير اأو ت�صّعفه في مواجهة م�صلم بن عقيل.

وكان قد نّفذ تعاليم ابن زياد تمامًا في قتل االإمام الح�صينQ وفي اأن يوطئ 

 .
(((

الخيل �صدره وظهره!

ولّم���ا لم ينل، بع���د عا�صوراء، من ابن زياد ما كان ياأمله من والية الرّي، والزلفى 

من ال�صلطان، خرج من مجل�س ابن زياد يريد منزله اإلى اأهله وهويقول في طريقه: 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س09)- 0)). االأخبار الطوال، الدينوري �س 54).

)))  - الفتوح، ج5، �س)5)- )5). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 86. االأخبار الطوال، الدينوري �س 55) .



161تاريخ النه�سة احل�سينية

ما رجع اأحٌد مثل ما رجعت! اأطعُت الفا�صق ابن زياد، الظالم ابن الفاجر! وع�صيت 

الحاكم العدل! وقطعت القرابة ال�صريفة!

وهجره النا�س، وكّلما مّر على مالأ من النا�س اأعر�صوا عنه، وكلما دخل الم�صجد 

 .
(((

خرج النا�س منه، وكل من راآه قد �صّبه! فلزم بيته اإلى اأن ُقتل

Qُر�ُصل عمر بن �صعد �إلى �لإمام

بعد اأن ا�صتلم عمر بن �صعد قيادة العمليات �صد االإمام الح�صينQ وو�صل اإلى 

كربالء، بعث اإليه عزرة بن قي�س االأحم�صي وقال له: ائته ف�صله ما الذي جاء به وماذا 

يريد، وكان عزرة ممن كتب اإلى الح�صين فا�صتحيا منه اأن ياأتيه، فعر�س عمر بن �صعد 

ذلك على الروؤ�صاء الذين كاتبوه فكلهم اأبى وكرهه. 

وقام اإليه كثير به عبد اهلل ال�صعبي، فقال: اأنا اأذهب اإليه !! واهلل لئن �صئت الأفتكّن 

به فقال له عمر بن �صعد: ما اأريد اأن يفتك به ولكن ائته ف�صله ما الذى جاء به!!

 :Qفلما راآه اأبو ثمامة ال�صائدي قال للح�صين ،Qفاأقب���ل كثير اإلى االإمام

اأ�صلحك اهلل اأبا عبد اهلل، قد جاءك �صر اأهل االأر�س واأجراأه على دم واأفتكه!! 

فقام اأبو ثمامة اإليه فقال له: �صع �صيفك !!

ق���ال: ال واهلل وال كرامة، اإنم���ا اأنا ر�صول فاإن �صمعتم من���ي اأبلغتكم ما اأر�صلت به 

اليكم، واإن اأبيتم ان�صرفت عنكم!! 

فقال له: فاإني اآخذ بقائم �صيفك ثم تكلم بحاجتك !

قال: ال واهلل ال تم�صه!

فق���ال له: اأخبرني ما جئت ب���ه واأنا اأبلغه عنك وال اأدعك تدن���و منه فاإنك فاجر! 

 !! 
(((

فا�صتبا

)))  - تذكرة الخوا�س، �س))). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 87. تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 0)).
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ث���م ان�ص���رف كثير اإلى عمر ابن �صع���د فاأخبره الخبر، فدعا عم���ر قرة بن قي�س 

الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، الَق ح�صينًا ف�صله ما جاء به وماذا يريد!! 

فاأتاه قرة بن قي�س، فلما راآه الح�صين مقباًل قال اأتعرفون هذا ؟؟ 

فق���ال حبيب بن مظاه���ر: نعم !! هذا رجل من حنظلة، تميم���ي، وهو ابن اأختنا، 

ولقد كنت اأعرفه بح�صن الراأي وما كنت اأراه ي�صهد هذا الم�صهد.

فج���اء حت���ى �صلَّم على الح�صي���نQ واأبلغه ر�صالة عمر بن �صع���د اإليه له فقال 

 :Qالح�صين

» كتب اإليَّ اأهل م�سركم هذا اأن اأقدم فاأما اإذ كرهوني فاأنا اأن�سرف عنهم«. 

اأنَّى ترجع  ثم قال حبيب ابن مظاهر لقرة بن قي�س: ويحك يا قرة بن قي�س، 

واإيانا  بالكرامة  ك اهلل  اأيدَّ باآبائه  الذى  الرجل  ان�صر هذا  الظالمين،  القوم  اإلى 

معك !!

اإلى  فان�صرف  راأيي،  واأرى  ر�صالته  بجواب  �صاحبي  اإلى  اأرجع  قرة:  له  فقال 

يعافيني اهلل  اأن  الأرجو  اإني  �صعد  له عمر بن  الخبر، فقال  فاأخبره  �صعد  عمر بن 

من حربه وقتاله.

وكتب عمر بن �صعد اإلى عبيداهلل بن زياد:

اأّم���ا بعد، فاإني حيث نزلت بالح�صين بعثت اإليه ر�صولي ف�صاألته عما اأقدمه وماذا 

يطل���ب وي�ص���األ، فقال :كتب اإل���ّي اأهل هذه الب���الد واأتتني ر�صله���م ف�صاألوني القدوم 

ففعلت، فاأما اإذ كرهوني فبدا لهم غير ما اأتتني به ر�صلهم فاأنا من�صرف عنهم. 

فلما قرئ الكتاب على ابن زياد قال: 

االآن اإذ ع��لق�ت مخال���بنا ب�����ه       يرجو النجاة والت حين منا�س

وكت���ب اإلى عمر بن �صعد: اأما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فاعر�س 

عل���ى الح�صي���ن اأن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع اأ�صحاب���ه، فاإذا فعل ذلك راأينا 

راأينا، وال�صالم.



163تاريخ النه�سة احل�سينية

 .
(((

فلما اأتى عمر بن �صعد الكتاب قال: قد ح�صبت اأال يقبل ابن زياد العافية

 !Qفاأر�صل عمر بن �صعد بكتاب ابن زياد اإلى الح�صين

فق���ال الح�صينQ للر�ص���ول: ل اأجيب اب���ن زياد اإلى ذل���ك اأبداًً، فه���ل هو اإل 

الموت؟ فمرحباًً به!

فكت���ب عم���ر بن �صعد اإلى ابن زي���اد بذلك، فغ�صب، فخرج بجمي���ع اأ�صحابه اإلى 

.
(((

النخيلة

�لإمام �لح�صين Q ي�صتري �أر�ص نينوى

»روي اأن الح�صينQ ا�صترى النواحي التي فيها قبره من اأهل نينوى والغا�صرية 

ب�صتي���ن األف درهم، وت�صدق عليهم و�صرط اأن ُير�صدوا اإلى قبره، وُي�صّيفوا من زاره 

ثالث���ة اأيام«، ثم بّين في ذي���ل الخبر مقدار م�صاحة تلك االأرا�ص���ي، واأنها هي حرم 

الح�صينQ بقوله: »قال ال�صادقQ: حرم الح�صينQ الذي ا�صتراه اأربعة 

اأمي���ال في اأربعة اأميال، فهو حالل لولده ومواليه، حرام على غيرهم ممن خالفهم، 

.
(((

وفيه البركة«، واإنما �صارت حالاًل بعد ال�صدقة الأنهم لم يفوا بال�صرط

Qبن زياد يعّبئ �لكوفة لقتال �لح�صين�

كان الح���ر ب���ن يزيد الرياحي قد كت���ب اإلى ابن زياد، بعد ن���زول االإمام الح�صين

 :Qفي كربالء، يخبره بذلك، فكتب ابن زياد عندئٍذ اإلى االإمام الح�صين Q

»اأم���ا بعُد يا ح�صين، فقد بلغني نزول���ك بكربالء، وقد كتب اإلّي اأمير الموؤمنين يزيد 

ب���ن معاوية اأن ال اأتو�ّصد الوثير وال اأ�صبع م���ن الخمير، اأو األحقك اللطيف الخبير! اأو 

ترجع اإلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س ))). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 86-84.

)))  - مو�صع قرب الكوفة على �صمت ال�صام. معجم البلدان، ج5، �س78). 

)))  - تاريخ كربالء وحائر الح�صينQ: 44 عن ك�صكول البهائي: )0)، ط، م�صر )0))هجرية. 
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فلّم���ا ورد الكتاب ق���راأه الح�صين ثّم رمى به، ثّم قال: ل اأفلح ق���وٌم اآثروا مر�ساة 

اأنف�سهم على مر�ساة الخالق! فقال له الر�صول: اأبا عبد اهلل! جواب الكتاب؟ 

ت عليه كلمة العذاب!  قال: ما له عندي جواب، الأنه قد حقَّ

. ثم جمع 
(((

فق���ال الر�صول البن زي���اد ذلك، فغ�صب من ذل���ك اأ�صّد الغ�ص���ب...

النا�س في م�صجد الكوفة، ثم خرج ف�صعد المنبر، فقال: اأّيها النا�س، اإنكم قد بلوتم 

اآل �صفي���ان فوجدتموهم على م���ا تحّبون، وهذا يزيد قد عرفتموه اأنه ح�صن ال�صيرة، 

محم���ود الطريقة، مح�صن اإلى الرعية، متعاهد الثغور، يعطي العطاء في حّقه، حتى 

اأنه كان اأبوه كذلك! وقد زاد اأمير الموؤمنين في اإكرامكم، وكتب اإلّي يزيد بن معاوية 

 اأفّرقه���ا عليكم واأخرجكم اإلى حرب عدّوه 
(((

باأربع���ة اآالف دينًار ومائتي األف درهم

الح�صين بن علي! فا�صمعوا واأطيعوا، وال�صالم. 

 ،Qث���م اإن اب���ن زياد اأم���ر عمر بن �صعد بتول���ي قيادة الجيو�س لقت���ال االإمام

فخرج، بعد تردٍد، في اأربعة اآالف حتى نزل كربالء في الثالث من المحّرم، وان�صّم 

اإليه الحر مع األف فار�س هناك، ف�صار في خم�صة اآالف فار�س.

»ولم���ا �صّرح اب���ن زياد عمر بن �صعد، خ���رج اإلى النخيلة وا�صتخّل���ف على الكوفة 

، واأم���ر النا�س فع�صكروا بالنخيلة، واأم���ر اأال يتخّلف اأحٌد منهم، 
(((

عم���رو بن حريث

فال يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتّجار وال�صكان اإال خرج فع�صكر معي! فاأّيما 

رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخّلفًا عن الع�صكر برئت منه الذمة!«

ثّم دعا ابن زياد كثير بن �صهاب الحارثي، ومحّمد بن االأ�صعث بن قي�س، والقعقاع 

ب���ن �صويد، واأ�صماء بن خارجة الفزاري، وق���ال: طوفوا في النا�س فمروهم بالطاعة 

واال�صتقامة، وخّوفوهم عواقب االأمور والفتنة والمع�صية! وحّثوهم على الع�صكرة! 

)))  - الفتوح، ج5، �س50)- )5). 

)))  - »وق���د زادك���م مائة مائة، واأمرن���ي اأن اأوفرها عليكم واأخرجكم اإلى حرب عدوه الح�صي���ن، فا�صمعوا واأطيعوا«. البحار، ج44، 

�س85). 

)))  -قامو�س الرجال، ج8، �س75. 
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فخرج���وا يعذروا، وداروا بالكوفة، وفيم���ا كان القعقاع بن �صويد يتطوف بالكوفة 

، فاأتى به ابن 
(((

ف���ي خي���ل، وجد رجاًلً من همدان قد قدم يطلب ميراثًا ل���ه بالكوفة

زياد فقتله! فلم يبق بالكوفة محتلم اإال خرج اإلى الع�صكر بالنخيلة. ثم لحقوا جميعًاً 

بابن زياد، غير كثير بن �صهاب فاإنه كان مبالغًا يدور بالكوفة ياأمر النا�س بالجماعة 

ل عن الح�صين!  ويحّذرهم الفتنة والفرقة، ويخذِّ

وبع���ث ابن زياد اأي�صًا اإلى الح�صين بن نمير ال�صكوني وكان بالقاد�صية في اأربعة 

اآالف، فق���دم النخيلة في جميع من معه، ف�صّرحه ابن زي���اد في االأربعة اآالف الذين 

كانوا معه اإلى الح�صينQ بعد �صخو�س عمر بن �صعد بيوم اأو يومين. 

�كتمال تعبئة �لكوفة لقتال �لإمامQ في �ل�صاد�ص من �لمحّرم

كان ال�صم���ر ب���ن ذي الجو�صن ال�صلولي اأول من خ���رج اإلى عمر بن �صعد في اأربعة 

اآالف فار����س، ف�ص���ار ف���ي ت�صعة اآالف، ثم اأتبع���ه زيد )يزيد( ب���ن ركاب الكلبي في 

األفي���ن، والح�صي���ن بن نمير ال�صكوني في اأربع���ة اآالف، والم�صاب الماري في ثالثة 

اآالف، ون�ص���ر ب���ن حربة في األفين، فتم له ع�صرون األفًا، ثم بعث ابن زياد اإلى �صبث 

بن ربعي الرياحي.. فاعتل بمر�ٍس، فقال له ابن زياد: اأتتمار�س؟ اإن كنت في طاعتنا 

فاأخ���رج اإلى قتال عدّونا، فخرج اإلى عمر بن �صعد في األف فار�س بعد اأن اأكرمه ابن 

زي���اد واأعطاه وحب���اه، واأتبعه بحّجار بن اأبجر في األف فار����س، ووّجه اأي�صًا يزيد بن 

الحارث بن يزيد بن رويم في األف اأو اأقّل، ف�صار عمر بن �صعد في اإثننين وع�صرين 

. وكان الرجل ُيبعث في األف فال ي�صل اإال في ثالثمائة 
(((

األفًا من بين فار�س وراجل«

 !
(((

اأو اأربعمائة واأقّل من ذلك كراهة منهم لهذا الوجه

)))  - االأخبار الطوال، �س55). 

)))  - الفتوح، ج5، �س57)- 58). البحار، ج44، �س86).

)))  - االأخبار الطوال، 54). 
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ثم جعل ابن زياد ُير�صل الع�صرين والثالثين والخم�صين اإلى المائة، غدوة و�صحوة 

ون�صف النهار وع�صّية، من النخيلة يمدُّ بهم عمر بن �صعد، حتى تكامل عنده، ل�صتٍّ 

 .
(((

م�صين من المحّرم، ثالثون األفًا ما بين فار�س وراجل«

وو�صع ابن زياد المناظر على الكوفة لئاّل يجوز اأحٌد من الع�صكر مخافة الأن يلحق 

الح�صين مغيثًا له! ورّتب الم�صالح حولها، ورتب بينه وبين ع�صكر عمر بن �صعد خياًل 

 .
(((

م�صمرة مقدحة! فكان خبر ما ِقَبِله ياأتيه في كل وقت«

وه���ّم عّم���ار بن اأب���ي �صالمة الداالن���ي اأن يفت���ك بعبيد اهلل بن زي���اد في ع�صكره 

، وكان قد �صهد 
(((

بالنخيلة، فلم يمكنه ذلك، فلطف حتى لحق بالح�صين فُقتل معه!

.Q
(4(

الم�صاهد مع اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب

وكان عبد اهلل بن عمير الكلبي قد نزل الكوفة، واتخذ عند بئر الجعد من همدان 

دارًا وكانت معه امراأة له، يقال لها اأم وهب بنت عبد، فراأى القوم بالنخيلة يعر�صون 

لي�صرح���وا اإلى الح�صين، ف�صاأل عنهم فقيل له ي�صرح���ون اإلى ح�صين بن فاطمة بنت 

ر�صول اهلل P، فقال: واهلل لو قد كنت على جهاد اأهل ال�صرك حري�صًا واإني الأرجو 

اأال يك���ون جه���اد هوؤالء الذين يغ���زون ابن بنت نبيهم اأي�صر ثواب���ًا عند اهلل من ثوابه 

اإي���اي في جهاد الم�صركين، فدخل اإلى امراأته فاأخبرها بما �صمع واأعلمها بما يريد، 

فقال���ت: اأ�صبت اأ�صاب اهلل بك اأر�صد اأمورك، افعل واأخرجني معك، فخرج بها لياًل 

 .
(5(

حتى اأتى ح�صينًاQ فاأقام معه

)))  - البحار، ج44، �س86)، اأمالي ال�صدوق: )7)- 74). المجل�س ال�صبعون، رقم 0). الفتوح، ج5، �س59).

)))  -اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س86)- 88). 

)))  -اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س88). 

)4)  - مقتل الح�صينQ، للمقّرم، �س99)، عن كتاب االإكليل للهمداني، ج0)، �س87 و)0). 

)5)   -  تاريخ الطبري - الطبري ج 4 �س 7)).
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خطبة لالإمامQ في �أ�صحابه

لما نزل عمر بن �صعد باالإمام الح�صينQ، واأيقن اأنهم قاتلوه قام في اأ�صحابه 

خطيبًا، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: 

»ق���د ن���زل بن���ا م���ا ت���رون م���ن الأم���ر، واإّن الدني���ا ق���د تغّي���رت وتنّك���رت، واأدب���ر 

معروفه���ا، وا�ستم���ّرت حتى ل���م يبق منه���ا اإّل �سبابة ك�سبابة الإن���اء! واإّل خ�سي�س 

عي����س كالمرع���ى الوبي���ل!، األ ت���رون اأّن الحق ل ُيعمل ب���ه! واأّن الباطل ل ُيتناهى 

عن���ه! ليرغ���ب الموؤم���ن في لق���اء اهلل، فاإّني ل اأرى الموت اإل �سع���ادة! والحياة مع 

 .
(((

الظالمين اإّل برما«

حبيب بن مظاهر ي�صتنفر حيًا من بني �أ�صد لن�صرة �لإمام

في ال�صاد�س من محّرم، وبعد اأن التاأمت الع�صاكر عند عمر بن �صعد، جاء حبيب 

ب���ن مظاهر االأ�صدي اإلى الح�صينQ فقال له: ي���ا ابن ر�صول اهلل! اإن هاهنا حيًا 

م���ن بني اأ�ص���د قريبًا منا، اأفتاأذن ل���ي بالم�صير اإليهم الليلة اأدعوه���م اإلى ن�صرتك، 

فع�صى اهلل اأن يدفع بهم عنك بع�س ما تكره؟ 

فقال له الح�صينQ: قد اأذنت لك.

فخ���رج اإليه���م حبيب من مع�صك���ر الح�صينQ في جوف اللي���ل متنكرًا، حتى 

�صار اإليهم فحياهم وحيوه وعرفوه. 

فقالوا له: ما حاجتك ياابن عم؟

ق���ال: حاجتي اإليك���م اأني قد اأتيتكم بخير م���ا اأتى به وافد اإلى ق���وٍم قط، اأتيتكم 

اأدعوك���م اإل���ى ن�صرة ابن بنت نبّيكم، فاإنه في ع�صابة م���ن الموؤمنين، الرجل منهم 

)))  - تاري���خ اب���ن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحم���ودي، 4))- 5))، رقم )7)، الطبراني، المعجم الكبير، 

ج)، ����س4))، رقم)84)، اأب���و نعيم اال�صبهاني، حلية االأولياء، ج)، 9)، الخوارزمي، ع���ن اأبي نعيم، في المقتل، ج)، �س7، 

رقم7، المتقي الهندي، مجمع الزوائد، ج9، �س)9). 
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خي���ٌر من األف رجل، لن يخذلوه ولن ُي�صلموه وفيهم عين تطرف! وهذا عمر بن �صعد 

ق���د اأحاط ب���ه، واأنتم قومي وع�صيرتي وقد اأتيتكم به���ذه الن�صيحة، فاأطيعوني اليوم 

تنالوا �صرف الدنيا وح�صن ثواب االآخرة، فاإني اأق�صم باهلل ال ُيقتل منكم رجل مع ابن 

بنت ر�صول اهلل محت�صبًا اإال كان رفيق محّمدP في اأعلى عليين. 

لق���د نجح حبيب بن مظاه���ر نجاحًا جزئيًا في محاولته تعبئ���ة بني اأ�صد لن�صرة 

االإم���ام الح�صين Q، فان�صم اإلي���ه ثلة منهم، ولكن جا�صو�ص���ًا كان بينهم اأو�صل 

خبر ذلك اإلى عمر بن �صعد فاختار اأحد رجاله و�صم اإليه اأربعمائة فار�س، ووجه به 

اإل���ى حي بني اأ�صد مع ذلك ال���ذي جاء بالخبر، فبينما اأولئك القوم من بني اأ�صد قد 

اأقبلوا في جوف الليل مع حبيب يريدون ع�صكر الح�صين اإذ ا�صتقبلتهم خيل ابن �صعد 

على �صاط���ئ الفرات، وكان بينهم وبين مع�صكر الح�صين الي�صير، فتناو�س الفريقان 

واقتتلوا. 

وعلمت بنو اأ�صد اأن ال طاقة لهم بخيل ابن �صعد فانهزموا راجعين اإلى حّيهم! ثّم 

تحمل���وا في ج���وف الليل خوفًا من ابن �صعد اأن يكب�صه���م، ورجع حبيب اإلى الح�صين 

.
(((

Q فاأخبره، فقال: ال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم!«

وفي �ليوم �ل�صابع من �لمحّرم

رجعت تلك الخيل حتى نزلت على الفرات، وحالوا بين الح�صينQ واأ�صحابه 

وبي���ن الم���اء، فاأ�ص���ّر العط�س بالح�صي���ن وبمن مع���ه، فاأخذ الح�صي���نQ فاأ�صًا، 

وج���اء اإلى وراء خيمة الن�ص���اء، فخطا على االأر�س ت�صع ع�صرة خطوة نحو القبلة، ثم 

احتفر هناك فنبعت له هناك عين من الماء العذب! ف�صرب الح�صين و�صرب النا�س 

باأجمعهم! ومالأوا اأ�صقيتهم، ثم غارت العين فلم ُيَر لها اأثر!. 

)))  - مقتل الح�صين للخوارزمي، ج)، �س45)- 46)، الفتوح، ج5، �س59)- )6)، البحار، ج44، �س87). 
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وبل���غ ذل���ك اإلى عبيد اهلل فكتب اإلى عمر بن �صعد: بلغن���ي اأن الح�صين يحفر االآبار 

وي�صيب الماء في�صرب هو واأ�صحابه، فانظر اإذا ورد عليك كتابي هذا فحل بين الح�صين

Q واأ�صحابه وبين الماء، فامنعهم من حفر االآبار ما ا�صتطعت، و�صّيق عليهم وال 

تدعهم اأن يذوقوا من الماء قطرة! وافعل بهم كما فعلوا بالزكّي عثمان! وال�صالم.

فلم���ا ورد على عمر بن �صعد ذلك اأمر عم���رو بن الحجاج اأن ي�صير في خم�صمائة 

راكب، فينيخ على ال�صريعة، ويحولوا بين الح�صين واأ�صحابه وبين الماء، وذلك قبل 

 .
(((

مقتله Q بثالثة اأيام، فمكث اأ�صحاب الح�صين عطا�صى

ون���ادى اأحد اأوبا�س اهل الكوفة: يا ح�صين، اأال تنظر اإلى الماء كاأنه كبد ال�صماء، 

واهلل ال تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عط�صًا، فقال الح�صين Q: » اللهم 

اأقتله عط�صًا وال تغفر له اأبدًا «. 

 ثم 
(((

وروى م���ن راآه بع���د معرك���ة كربالء، فقال اإن���ه راآه ي�صرب الماء حت���ى يبغر

يقيئه، وي�صيح: العط�س العط�س، ثم يعود في�صرب الماء حتى يبغر ثم يقيئه ويتلظى 

 .
(((

عط�صًا، فما زال ذلك داأبه حتى لفظ نف�صه

 بن علي بن اأبي 
(4(

ولما ا�صتد على الح�صين Q واأ�صحابه العط�س دعا العبا�س

)))  - االأخبار الطوال، 55). مقتل الح�صينQ: الخوارزمي، ج)، �س46)، الفتوح، ج5، �س)6)، تاريخ الطبري، ج4، �س)))- 

)))، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س89). 

)))  بغر: كثر �صربه للماء، انظر » العين - بغر - 4: 5)4.

)))  - االإر�صاد - ال�صيخ المفيد ج )   �س87.

)4)واأم���ه اأم البني���ن، فاطم���ة بنت حزام بن خالد الكالبّي، وه���و اأكبر اأوالدها، ولدته في الرابع من �صعب���ان �صنة �صّت وع�صرين من 

. »وكان رج���اًلً و�صيمًا جمياًل، وكان ُيق���ال له: قمر بني 
(((

الهج���رة، وكان عم���ره ال�صري���ف عند �صهادت���ه اأربعًا وثالثين �صن���ة

.
(((

ب بال�صقاء  «. وكان �صلوات اهلل عليه ُيلقَّ
(((

ها�صم!، وكان لواء الح�صين بن عليQ معه يوم ُقتل 

���� ))( م�صتدركات علم رجال االأحداث،ج4،�س50)،رقم8447.

���� ))( مقاتل الطالبين،ج4،�س56.

���� ))( اإب�صار العين،)6،مقاتل الطالبين،55ومقتل الح�صين للخوارزمي،ج)،�س)74وج)،�س4).االأخبار الطوال،56)،االإر�صاد60).

              وكان مث���ااًل لل�صجاع���ة والنج���دة واالإق���دام، فف���ي الي���وم العا�ص���ر، »لم���ا ن�صبت الحرب بي���ن الفريقين تقدم عم���رو بن خالد 

ال�صي���داوي، ومواله �صعد، ومجمع بن عبد اهلل، وجن���ادة بن الحرث، ف�صّدوا مقدمين باأ�صيافهم على النا�س، فلما وغلوا فيهم عطف 

عليه���م النا����س فاأخ���ذوا يحوزونهم، وقطعوهم م���ن اأ�صحابهم، فندب الح�صينQ له���م اأخاه العبا�س، فحمل عل���ى القوم وحده! 

ف�صرب فيهم ب�صيفه حتى فّرقهم عن اأ�صحابه وخل�س اإليهم ف�صّلموا عليه، فاأتى بهم، ولكنهم كانوا جرحى فاأبوا عليه اأن ي�صتنقذهم 
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طالب Q اأخ���اه، فبعثه في ثالثين فار�صًا وع�صرين راجاًل، وبعث معهم بع�صرين 

قرب���ة، فجاءوا حت���ى دنوا من الماء لي���اًل، وا�صتقدم اأمامهم بالل���واء نافع بن هالل 

الجملي، فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي: من الرجل؟ فِجيْء! ما جاء بك؟ 

قال: جئنا ن�صرب من هذا الماء الذي حالأتمونا عنه. 

قال: فا�صرب هنيئًا. 

ق���ال: ال واهلل، ال اأ�ص���رب منه قط���رة وح�صين عط�ص���ان ومن ترى م���ن اأ�صحابه! 

فطلعوا عليه. 

فقال: ال �صبيل اإلى �صقي هوؤالء! اإنما و�صعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء! 

فلم���ا دنا منه اأ�صحابه ق���ال لرجاله: امالأوا قربكم. فدهم العبا�س على ال�صريعة 

بم���ن معه حتى اأزالوهم عنها، واقتحم رجالة الح�صين الماء، فمالأوا قربهم، ووقف 

العبا����س في اأ�صحابه يذبون عنهم، فثار اإليهم عمروب���ن الحجاج واأ�صحابه، فحمل 

عليه���م العبا�س بن علي ونافع بن هالل، فاقتتلوا على الماء قتااًلً عظيمًا، فكان قوٌم 

يقتتل���ون وقوم يملوؤون القرب حتى ملوؤها، فُقتل من اأ�صحاب عمرو جماعة ولم يقتل 

م���ن اأ�صح���اب الح�صين اأحد، ث���م رجع القوم اإل���ى مع�صكرهم و�ص���رب الح�صين من 

 .
(((

القرب ومن كان معه

 .
(((

�صالمين، فعاودوا القتال وهو يدفع عنهم حتى ُقتلوا في مكان واحد فعاد العبا�س اإلى اأخيه واأخبره خبرهم

وكان االإمام الح�صينQ يحّب اأخاه العبا�س حبًا خا�صًا فائقًا، حتى كانQ يفدي اأبا الف�صل بنف�صه القد�صية، فلما زحف عمر 

ب���ن �صع���د يوم الخمي�س، التا�صع من المحرم، بعد �صالة الع�صر بجيو�صه نحو مع�صك���ر االإمام الح�صينQ، قال االإمام الأخيه اأبي 

.
(((

الف�صل: »يا عبا�س اركب، بنف�صي اأنت يا اأخي! حتى تلقاهم فتقول لهم مالكم وما بدا لكم، وت�صاألهم عما جاء بهم!؟«

، وتركه االإمام في المكان الذي ا�صت�صهد فيه ل�صرِّ 
(((

ولما ا�صت�صهد العبا�س قال الح�صينQ: »الآن انك�سر ظهري وقّلت حيلتي!«

مكن���ون اأظهرت���ه االأيام، وهو اأن يدفن في مو�صعه منحازًا عن ال�صهداء، ليكون ل���ه م�صهٌد ُيق�صد بالحوائج والزيارات! وبقعة يزدلف 

اإليها النا�س.

���� ))( اإب�صار العين،)6.تاريخ الطبري،ج4�س40).

���� ))( تاريخ الطبري،ج4،�س5)).

���� ))( البحار،45،�س)4،مقتل الح�صين للخوارزمي،ج)،�س4).

)))  - الفت���وح، ج5، ����س64)، مقتل الح�صي���ن، للخوارزمي، ج)، �س46)، االأخبار الطوال، ����س55). تاريخ الطبري، ج4، �س)))، 

اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س89)، الكامل في التاريخ، ج)، �س)8).
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�لمحاورة بين �لإمامQ وبين عمر بن �صعد

»ث���م اأر�صل الح�صينQ اإلى عمر ب���ن �صعد: اإني اأريد اأن اأكلمك، فالقني الليلة 

بين ع�صكري وع�صكرك، فخرج اإليه عمر بن �صعد في ع�صرين فار�صًا، واأقبل الح�صين 

في مثل ذلك، فلما التقيا اأمر الح�صين اأ�صحابه فتنحوا عنه، وبقي معه اأخوه العبا�س 

وابنه علّي االأكبر، واأمر عمر بن �صعد اأ�صحابه فتنحوا، وبقي معه حف�س ابنه وغالم 

 .
(((

له ُيقال له الحق

فق���ال ل���ه االإمام الح�صي���نQ: ويحك يا ابن �صع���د! اأما تتق���ي اهلل الذي اإليه 

مع���ادك اأن تقاتلن���ي، واأنا ابن من علمت ياهذا من ر�ص���ول اهلل P!؟ فاترك هوؤالء 

وكن معي، فاإني اأقّربك اإلى اهلل عز وجل. 

فقال له عمر بن �صعد: اأخاف اأن ُتهدم داري! 

فقال له الح�صين Q: اأنا اأبنيها لك. 

فقال: اأخاف اأن توؤخذ �صيعتي! 

فقال الح�صين: اأنا اأخلف عليك خيرًاً منها من مالي بالحجاز. 

فقال: لي عيال اأخاف عليهم! 

فقال: اأنا اأ�صمن �صالمتهم.

ق���ال فلم يج���ب عمر اإلى �ص���يء من ذل���ك! فان�صرف عن���ه الح�صين Q وهو 

يقول: مالك!؟ ذبحك اهلل على فرا�صك �صريعًا عاجاًل! وال غفر اهلل لك يوم ح�صرك 

.
(((

ون�صرك! فواهلل اإني الأرجو اأن ال تاأكل من بّر العراق اإال ي�صيرًا

»فق���ال ل���ه عمر: يا اأبا عب���د اهلل! في ال�صعير عو�س عن الب���ّر!! ثم رجع عمر اإلى 

 .
(((

مع�صكره«

»وتحّدث النا�س فيما بينهما ظّنًا يظنونه اأن ح�صينًاً قال لعمر بن �صعد: اأخرج معي 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س))). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 87.

)))  - الفتوح، ج5، �س64)- 66). 

)))  - مقتل الح�صينQ، للخوارزمي، ج)، �س47).  
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اإل���ى يزيد ب���ن معاوية! وندع الع�صكرين! قال عمر: اإذن ُته���دم داري، قال: اأنا اأبنيها 

ل���ك، قال: اإذن توؤخ���ذ �صياعي! ق���ال: اإذن اأعطيك خيرًاً منها م���ن مالي بالحجاز. 

فتكّره عمر، فتحدث النا�س بذلك و�ساع فيهم من غير اأن يكونوا �سمعوا من ذلك 

 .
(((

�سيئاًً ول علموه!«

ويحاول الطبري، على مذهبه في محاولة الم�صالحة بين الدين ودنيا ال�صالطين، 

اإ�صف���اء حالة من ال�صدقية عل���ى يزيد بن معاوية، واأن االإم���ام الح�صينQ كان 

م�صتع���دًا لم�صالحته، واأن المجرم القاتل ه���و عبيد اهلل بن زياد، ثم يجعل الطبري 

ذل���ك عل���ى عهدة المحّدثين، ب���ل »هو ما عليه جماع���ة المحّدثين«! وه���و اأن االإمام 

الح�صي���نQ قال لهم: اختاروا مني خ�صااًل ثالثًا، اإما اأن اأرجع اإلى المكان الذي 

اأقبل���ت منه، واإما اأن اأ�صع ي���دي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه راأيه!، 

واإم���ا اأن ت�صيروني اإلى اأي ثغر من ثغور الم�صلمي���ن �صئتم، فاأكون رجاًلً من اأهل، لي 

 .
(((

ما لهم وعلّي ما عليهم«

 ،Qلكن �صاهد عيان، وهو عقبة بن �صمعان مولى الرباب زوج االإمام الح�صين

وكان مم���ن �صحب االإمام م���ن المدينة اإلى كربالء، وكان في خدمة االإمام فلم يغب 

عن �صيء مما خاطب االإمام به النا�س!.. يروي الحقيقة، ويقول:

»�صحب���ت ح�صينًاً، فخرجت معه من المدينة اإلى مكة، ومن مكة اإلى العراق، ولم 

اأفارقه حتى ُقتل، ولي�س من مخاطبته النا�س كلمة بالمدينة وال بمكة وال في الطريق 

وال بالع���راق وال ف���ي ع�صكر اإلى يوم مقتله اإال وقد �صمعته���ا، اأال واهلل ما اأعطاهم ما 

يتذاك���ر النا�س وما يزعمون من اأن ي�ص���ع يده في يد يزيد بن معاوية! وال اأن ي�صّيروه 

اإلى ثغر من ثغ���ور الم�صلمين! ولكنه قال: دعوني فالأذهب في هذه االأر�س العري�صة 

 .
(((

حتى ننظر ما ي�صير اإليه اأمر النا�س«

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س)))- ))). 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س)))، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س90). 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س))). 
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عمر بن �صعد يفتري على �لإمامQ لينجو

ال �ص���ك اأن عم���ر بن �صعد، كغيره من مجرمي جي�س اب���ن زياد، كان يعلم باأحقية 

االإم���امQ بهذا االأمر! كم���ا كان يعلم بما ال يرتاب فيه بالع���ار وال�صقوط اللذين 

�صيلحقان���ه م���دى الدهر اإذا ما قت���ل االإمامQ في هذه المواجه���ة التي �صار هو 

فيه���ا على راأ�س الجي����س االأموي! ولكنه كان في باطنه اأي�ص���ًا اأ�صير رغبته الجامحة 

في والية الرّي! من هنا فقد �صعى اإلى اأن يجد المخرج من هذه الورطة فُيعافى من 

ارتكاب جريمة قتل االإمامQ، وال يخ�صر اأمنيته في والية الري. فكتب، بعد لقائه 

ه: »اأما بعد، فاإن اهلل ق���د اأطفاأ النائرة،  م���ع االإم���امQ، اإلى ابن زياد كتاب���ًاً ن�صّ

وجمع الكلمة، واأ�صلح اأمر االأمة! هذا ح�صين قد اأعطاني اأن يرجع اإلى المكان الذي 

اأت���ى منه، اأو اأن ي�صير)ن�صّي���ره( اإلى )اأي( ثغر من الثغور)�صيئنا(، فيكون رجاًلً من 

الم�صلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، اأو اأن ياأتي يزيد اأمير الموؤمنين في�صع يده في 

 .
(((

يده، فيرى فيما بينه وبينه راأيه، وفي هذا لكم ر�صًى ولالأمة �صالح«

فلم���ا قراأ عبيد اهلل الكتاب قال: هذا كتاب رجل نا�صح الأميره م�صفق على قومه! 

نعم قبلت! 

 Pولكن ال�صمر بن ذي الجو�صن، تقربًا منه اإلى ابن زياد بدم ابن بنت ر�صول اهلل

واإبطاًء لخطة عمر بن �صعد وطمعًا باأن يكون هو اأمير الجي�س في كربالء، قال البن 

زي���اد: اأتقبل هذا منه، وقد ن���زل باأر�صك اإلى جنبك!؟ واهلل لئن رحل من بلدك ولم 

ي�ص���ع يده في يدك ليكونّن اأولى بالقّوة والع���ّز، ولتكونّن اأولى بال�صعف والعجز، فال 

تعط���ه هذه المنزلة فاإنها م���ن الوهن، ولكن لينزل على حكمك ه���و واأ�صحابه، فاإن 

عاقب���ت فاأنت ول���يُّ العقوبة )اأول���ى بالعقوبة(، واإن غفرت كان ذل���ك لك! واهلل لقد 

بلغني اأن ح�صينًاً وعمر بن �صعد يجل�صان بين الع�صكرين فيتحّدثان عاّمة الليل! 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س))). والكامل البن االثير 4: 55. االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 87.



تاريخ النه�سة احل�سينية 174

فقال له ابن زياد: ِنْعم ما راأيت، الراأي راأيك!!«

ثم اإن عبيد اهلل بن زياد دعا �صمر بن ذي الجو�صن، فقال له: اخرج بهذا الكتاب 

اإلى عمر ب���ن �صعد، فليعر�س على الح�صين واأ�صحابه النزول على حكمي! فاإن فعلوا 

فليبعث بهم اإلّي �صلمًا! واإن هم اأبوا فليقاتلهم، فاإن فعل فا�صمع له واأطع، واإن هو اأبى 

.
(((

فقاتلهم فاأنت اأمير النا�س، َوِثْب عليه فا�صرب عنقه وابعث اإلّي براأ�صه!«

وكان كت���اب ابن زياد لعمر بن �صعد: »اأّم���ا بعُد، فاإّني لم اأبعثك اإلى ح�صين لتكّف 

عن���ه، وال لتطاول���ه، وال لتمّنيه ال�صالم���ة والبقاء، وال لتقعد له عن���دي �صافعًا، انظر 

ف���اإن نزل ح�صي���ن واأ�صحابه على الحكم وا�صت�صلموا فابعث بهم اإل���ّي �صلمًا، واإن اأبوا 

فازح���ف اإليهم حتى تقتله���م وتمّثل بهم فاإنه���م لذلك م�صتحقون، ف���اإن ُقتل ح�صين 

فاأوط���ئ الخيل �صدره وظهره، فاإّنه عاقٌّ م�صاقٌّ قاط���ع ظلوم، ول�صُت اأرى في هذا اأن 

ي�ص���ّر بعد الموت �صيئ���ًاً، ولكن علّي قول لو قد قتلته فعلُت ه���ذا له! فاإن اأنت م�صيت 

الأمرن���ا فيه جزيناك جزاء ال�صامع المطي���ع، واإن اأبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلِّ 

.
(((

بين �صمر بن ذي الجو�صن وبين الع�صكر فاإّنا قد اأمرناه باأمرنا، وال�صالم«

وفي �ليوم �لتا�صع من �لمحّرم �لحر�م

اأقبل �صمر بن ذي الجو�صن بكتاب عبيد اهلل بن زياد اإلى عمر بن �صعد، فلما قدم 

ب���ه علي���ه فقراأه قال له عمر: يا اأبر�س ! ما لك؟ ويل���ك، ال قّرب اهلل دارك، وال �صّهل 

محلت���ك، وقّبح���ك، وقّبح ما قدمَت به علّي، واهلل اإني الأظّن���ك اأنت ثنيته اأن يقبل ما 

كتب���ُت به اإليه، اأف�صدت علينا اأمرًا كّنا رجونا اأن ي�صلح، ال ي�صت�صلم واهلِل ح�صيٌن، اإّن 

نف�صًا اأبية لبين جنبيه. 

)))  - تاريخ الطبري، ج)، �س)))- 4))، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س90)- )9)، الكامل في التاريخ، ج)، �س84). 

)))  - تاري���خ الطب���ري، ج4، �س4))، الكامل في التاريخ، ج)، �س84). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 88، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، 

�س9))، االأخبار الطوال، 55)، الفتوح، ج5، �س66). 
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فق���ال له �صمر: اأخبرن���ي ما اأنت �صانع!؟ اأتم�صي الأمر اأمي���رك وتقتل عدّوه؟ واإال 

فخلِّ بيني وبين الجند والع�صكر. 

.
(((

قال: ال، وال كرامة لك، واأنا اأتوّلى ذلك، فدونك، فكن اأنت على الرجالة

�بن زياد يكتب �أمانًا لأبي �لف�صل �لعبا�صQ و�إخوته)2)

لم���ا قب�س �صمر ب���ن ذى الجو�س الكتاب قام هو وعبد اهلل بن اأبي المحل، وكانت 

عمته اأم البنين ابنة حزام عند اأمير الموؤمنين علي بن اأبى طالب Q، فولدت له 

العبا����س وعبد اهلل وجعفرًا وعثمان، فقال عبد اهلل بن اأبي المحل الكلبي لعبيد اهلل 

بن زياد: اأ�صلح اهلل االأمير اإن بني اأختنا مع الح�صين، فاإن راأيت اأن تكتب لهم اأمانًا 

فعلت !! قال: نعم ونعمة عين !! فاأمر كاتبه فكتب له اأمانًا. 

وج���اء �صمر حت���ى وقف على اأ�صح���اب الح�صي���نQ فقال: اأين بن���و اأختنا؟ 

فخ���رج اإليه العبا�س وجعفر وعبداهلل وعثمان بنو علي بن اأبي طالبQ، فقالوا 

ل���ه:   م���ا   تري���د؟ 

فقال: اأنتم يا بني اأختي اآمنون. 

!؟
(((

فقال له الفتية: لعنك اهلل ولعن اأمانك ! اأتوؤمننا وابن ر�صول اهلل ال اأمان له

ثم اإن عمر بن �صعد نفر بجي�صه لقتال االإمامQ »فنه�س اإليه ع�صّية الخمي�س 

، ونادى: يا خيل اهلل اركبي واأب�صري! 
(4(

لت�صع م�صين من المحرم«

فركب في النا�س، ثم زح���ف نحوهم بعد �صالة الع�صر، والح�صينQ جال�س 

)))  -تاري���خ الطب���ري، ج)، ����س5))، الكامل في التاري���خ، ج)، �س84)، االإر�ص���اد، 56)- 57)، اأن�صاب االأ�ص���راف، ج)، �س)9). 

االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 89. 

)))  -   تاريخ الطبري، ج4، �س5))، الكامل في التاريخ، ج)، �س84)، الفتوح، ج5، �س66)- 67). 

)))  - االإر�ص���اد، ال�صي���خ المفيد ج ) �س 88. تاريخ الطبري، ج4، �س5))، الكامل في التاريخ، ج)، �س84)، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، 

�س)9) الفتوح، ج5، �س68)- 69). 

)4)  - تاري���خ الطب���ري، ج4، �س5))، واالأخبار الطوال: �س56)، الكامل في التاريخ، ج)، �س84)، االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 

88. اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س)9). 
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 Qاأم���ام بيته محتبيًا �صيفه، فقال العبا�س: يا اأخ���ي، اأتاك القوم! فنه�س االإمام

وقال: يا عّبا�س، اركب بنف�سي اأنت يا اأخي! حتى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم، وما 

بدا لكم، وت�ساألهم عّما جاء بهم! 

فاأتاه���م العبا�سQ، فا�صتقبلهم في نح���و من ع�صرين فار�صًا، فيهم زهير بن 

القين وحبيب بن مظاهر، فقال لهم العبا�س: ما بدا لكم وما تريدون؟ 

قالوا: جاء اأمر االأمير باأن نعر�س عليكم اأن تنزلوا على حكمه اأو ننازلكم! 

قال: فال تعجلوا حتى اأرجع اإلى اأبي عبد اهلل فاأعر�س عليه ما ذكرتم. 

فوقفوا، ثم قالوا: اإلَقه فاأعلمه ذلك، ثم القنا بما يقول. 

فان�صرف العبا�سQ راجعًا يرك�س اإلى الح�صينQ يخبره بالخبر، ووقف 

اأ�صحابه يخاطبون القوم. 

 :Qبما عر�س عليه عمر بن �صعد، فقال له االإمام Q واأتى العبا�س ح�صينًاً

اإرجع اإليهم، فاإن ا�صتطعت اأن توؤخرهم اإلى غدوة وتدفعهم عّنا الع�صية، لعلنا ن�صلّي 

لربن���ا الليلة وندعوه ون�صتغفره، فهو يعلم اأني قد كنت اأحب ال�صالة له وتالوة كتابه 

 .
(((

وكثرة الدعاء واالإ�صتغفار«

ولمّا رك�س العبا����س اإلى الح�صينQ يخبره بالخبر، وقف اأ�صحابه يخاطبون 

الق���وم فقال حبي���ب بن مظاهر لزهي���ر بن القين: كّل���م القوم اإن �صئ���ت، واإن �صئت 

كلمتهم !! 

فقال له زهير: اأنت بداأت بهذا فكن اأنت الذي تكلمهم !!

فق���ال لهم حبيب بن مظاهر: اأما واهلل لبئ�س الق���وم عند اهلل غدًا، قوم يقدمون 

علي���ه قد قتل���وا ذرية نبيه Q وعترت���ه واأهل بيته P وعباد اأه���ل هذا الم�صر، 

المجتهدين باالأ�صحار، والذاكرين اهلل كثيرا !!

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س5))- 7))، الكامل في التاريخ، ج)، �س84)- 85)، اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س)9). االإر�صاد، ال�صيخ 

المفيد ج ) �س 88. الفتوح، ج5، 75)- 79)، مقتل الح�صينQ للخوارزمي، ج)، �س)5)- 54). 
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فقال له عزرة بن قي�س: اإنك لتزكي نف�صك ما ا�صتطعت !!

فقال له زهير: يا عزرة ! اإن اهلل قد زكاها وهداها، فاتِق اهلل يا عزرة، فاإني لك 

من النا�صحين، اأن�صدك اهلل يا عزرة اأن تكون ممن يعين ال�صالل على قتل النفو�س 

الزكي���ة! قال ع���زرة: يا زهير م���ا كنت عندنا من �صيع���ة اأهل هذا البي���ت اإنما كنت 

عثمانيًا !!

فق���ال ل���ه زهير: اأفل�صت ت�صتدل بموقفي هذا اأني منه���م ؟ اأما واهلل ما كتبت اإليه 

كتاب���ًا قط، وال اأر�صلت اإليه ر�صواًل قط، وال وعدته ن�صرتي قط !! ولكن الطريق جمع 

بيني وبينه، فلما راأيته ذكرت به ر�صول اهلل P ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه 

من عدوه وحزبكم، فراأيت اأن اأن�صره واأن اأكون في حزبه واأن اأجعل نف�صي دون نف�صه 

 .
(((

حفظًا لما �صيعتم من حق اهلل وحق ر�صوله

وهن���ا، اأقبل العبا�سQ يرك�س حتى انتهى اإليهم، فقال لهم: يا هوؤالء! اإن اأبا 

عب���داهلل ي�صاألكم اأن تن�صرفوا ه���ذه الع�صّية حتى ينظر في هذا االأمر، فاإن هذا اأمٌر 

ل���م يحر بينكم وبين���ه فيه منطٌق ف���اإذا اأ�صبحنا التقينا اإن �ص���اء اهلل، فاإما ر�صيناه 

 .
(((

فاأتينا باالأمر الذي ت�صاألونه وت�صومونه! اأو كرهنا فرددناه

والظاهر اأن ر�صواًل من طليعة الجي�س االأموي نقل طلب االإمامQ اإلى عمر بن 

�صعد، فقال عمر بن �صعد: ما ترى يا �صمر ؟؟ 

قال: ما ترى اأنت، اأنت االأمير والراأي راأيك !!

قال: قد اأردت اأال اأكون! 

ثم اأقبل على النا�س، فقال: ماذا ترون ؟؟ 

فق���ال عم���رو بن الحجاج: �صبحان اهلل ! واهلل لو كانوا من الديلم ثم �صاألوك هذه 

المنزلة لكان ينبغي لك اأن تجيبهم اإليها !

)))  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 6)).

)))  - الفتوح، ج5، �س78)- 79).
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وق���ال قي�س ب���ن االأ�صعث: اأجبه���م اإلى ما �صاأل���وك، فلعم���ري لي�صبحنك بالقتال 

غ���دوة، فوافق عمر بن �صع���د على طلب االإمامQ واأر�صل ر�ص���واًل من قبله، فقام 

م���ن مع�صكر االإمام الح�صينQ مثل حيث ُي�صمع ال�ص���وت فقال: اإنا قد اأّجلناكم 

اإلى غٍد، فاإن ا�صت�صلمتم �صّرحنا بكم اإلى اأميرنا عبيد اهلل بن زياد، واإن اأبيتم فل�صنا 

 .
(((

. فان�صرف الفريقان بع�صهم من بع�س
(((

بتاركيكم«

لق���د �صعى االإم���ام الح�صينQ اأال ُيقت���ل في ظروف زماني���ة ومكانية وبكيفية 

يختارها ويخطط لها وُيعّدها العدو، و�صعىQ اأن يتحقق م�صرعه الذي ال بد منه 

عل���ى اأر�ٍس يختارها هو، وبحيث ال يتمّكن العدّو فيها اأن يعّتم على م�صرعه فتختنق 

االأه���داف المرج���ّوة من رواء ه���ذا الم�صرع الذي �صيهّز االأعم���اق في وجدان االأمة 

ويحّركه���ا باالتجاه ال���ذي اأراد الح�صينQ، كما �صعى اأن تج���ري وقائع الماأ�صاة 

في و�صح النهار ال في ظلمة الليل، ليرى جريان وقائعها اأكبر عدد من ال�صهود، فال 

يتمّك���ن العدو من اأن يعّتم على هذه الوقائع الفجيعة ويغطي عليها، وهذا هو الهدف 

المن�صود من وراء العامل االإعالمي والتبليغي في طلب االإمامQ ع�صر تا�صوعاء 

اأن يمهلوه اإلى �صبيحة عا�صوراء. 

لق���د كان النه���ار عاماًل مهمًا م���ن عوامل نجاح حفظ حقيق���ة فاجعة الطف كما 

ه���ي وبكل تفا�صيلها، اإذ لو كانت قد ح�صل���ت الواقعة في ليل لغّطت ظلمته على جل 

تفا�صيله���ا المفجع���ة وبطوالتها الم�صرقة، وَلَما راأى من ح�صره���ا اإال نزرًا قلياًلً من 

وقائعه���ا، ثّم، َلَما بلغنا منه���ا اإال حكاية مبهمة وجيزة ال تحمل في طّياتها من الفعل 

والتاأثير اإال �صيئًاً ي�صيرًا. 

)))  - تاريخ الطبري، ج4، �س7)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س  89 - 90.  

)))  - الفتوح، ج5، �س79)، مقتل الح�صين للخوارزمي، ج)، �س54)- 55). تاريخ الطبري، ج4، �س7)). 
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ثم كانت ليلة عا�صور�ء 

وف���ي تل���ك الليلة اأح���ّل االإم���ام الح�صينQ اأ�صحاب���ه من بيعت���ه وطلب منهم 

االإن�صح���اب على اأن ي�صحب���وا معهم اأهل بيته، اإال اأنهم رف�ص���وا جميعًاً و�صّمموا على 

القتال واالإ�صت�صهاد معه.

يق���ول االإمام علي بن الح�صين زين العابدين Q: جمع الح�صين اأ�صحابه بعد 

م���ا رجع عمر بن �صعد، وذلك عن���د قرب الم�صاء، فدنوت من���ه الأ�صمع واأنا مري�س، 

ف�صمعت اأبي وهو يقول الأ�صحابه: 

»اأثن���ي عل���ى اهلل تبارك وتعالى اأح�س���ن الثناء، واأحمده على ال�س���راًء وال�سراء، 

الله���م اإني اأحمدك عل���ى اأن اأكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القراآن، وفقهتنا في الدين، 

وجعلت لنا اأ�سماعاً واأب�ساراً واأفئدًة ولم تجعلنا من الم�سركين.

اأّم���ا بع���د ! فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراًً من اأ�سحابي، ول اأهل بيت اأبّر 

، األ واإّني اأظن يومنا 
(((

ول اأو�س���ل م���ن اأهل بيت���ي، فجزاكم اهلل عني جميعاً خي���راًً

م���ن ه���وؤلء الأع���داء غ���داًً، األ واإّني ق���د اأذنت لك���م فانطلقوا جميعاً ف���ي حلٍّ لي�س 

، ثم لياأخذ كل رجل 
(((

عليك���م من���ي ذمام، وه���ذا الليل قد غ�سيكم فاتخذوه جم���اًل

منك���م بي���د رجل من اأهل بيتي، ث���م تفّرقوا في �سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل، 

فاإّن القوم اإنما يطلبوني، ولو قد اأ�سابوني لهوا عن طلب غيري« !!

 فق���ال له اإخوته، واأبناوؤه، وبن���و اأخيه، واأبناء عبد اهلل ابن جعفر: لم نفعل ؟ لنبقى 

بعدك ؟ ال اأرانا اهلل ذلك اأبدًاً !! بداأهم بهذا القول العبا�س ابن عليQ، ثم اإنهم 

تكلموا بهذا ونحوه، فقال الح�صين Q: يا بني عقيل ح�صبكم من القتل بم�صلم !! 

اإذهبوا قد اأذنت لكم !! 

)))  - االإر�صاد، ج)، �س)9، تاريخ الطبري، ج)، �س5))، الكامل في التاريخ، ج4، �س57، بحار االأنوار، ج)4، �س95)، باب 4))، 

حديث رقم8). 

)))   تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 7)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 88.
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قال���وا: فم���ا يقول النا����س ؟؟ يقولون اإّنا تركن���ا �سيخنا و�سيدن���ا وبني عمومتنا 

خي���ر العم���ام ول���م ن���رم معهم ب�سه���م ولم نطعن معه���م برمح ول���م ن�سرب معهم 

ب�سيف ول ندري ما �سنعوا !! ل واهلل !! ل نفعل ! ولكن تفديك اأنف�سنا واأموالنا 

واأهلونا !! ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقّبح اهلل العي�س بعدك !!

فق���ام اإليه م�صلم بن عو�صجة االأ�ص���دي فقال: اأنحن نخّلي عن���ك ولّما نعذر اإلى 

اهلل في اأداء حقك ؟؟ اأما واهلل حتى اأك�سر في �سدورهم رمحي واأ�سربهم ب�سيفي 

م���ا ثب���ت قائمه في يدي ول اأفارقك، ولو لم يكن معي �سالح اأقاتلهم به لقذفتهم 

بالحجارة دونك حتى اأموت معك !!

وق���ال �صعيد بن عبد اهلل الحنفي: واهلل ل نخليك حتى يعلم اهلل اأّنا قد حفظنا 

غيب���ة ر�س���ول اهلل �سّل���ى اهلل عليه واآله و�سلم فيك !! واهلل ل���و علمت اأّني اأقتل، ثم 

اأحي���ا، ث���م اأحرق حياً، ث���م اأذر !! يفعل ذلك بي �سبعين مرة، ما فارقتك حتى األقى 

حمام���ي دون���ك، فكيف ل اأفعل ذلك واإّنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي ل 

انق�ساء لها اأبداًً. 

وق���ال زهير ب���ن القين: واهلل لوددت اأّن���ي قتلت ثم ن�سرت، ثم قتل���ت، حتى اأقتل 

كذا األف قتلة واأّن اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتية من 

 
.(((

اأهل بيتك

وقي���ل لمحّمد بن ب�صي���ر الح�صرمي، وهو مع الح�صينQ ف���ي كربالء: قد اأ�صر 

ابن���ك بثغر الري. ق���ال: عند اهلل اأحت�صبه ونف�صي ما كنت اأح���ب اأن يوؤ�صر وال اأن اأبقى 

بعده. ف�صمع قوله الح�صينQ فقال له: رحمك اهلل اأنت في حل من بيعتي فاعمل في 

فكاك ابنك ! قال: اأكلتني ال�سباع حياً اإن فارقتك!!! قال: فاأعط ابنك هذه الثواب 

 .
(((

البرود ت�ستعين بها في فداء اأخيه. فاأعطاه خم�صة اأثواب قيمتها األف دينًار

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )9- )9.

))) -  ترجم���ة االإم���ام الح�صينQ ابن ع�صاكر  �س ))) رواه اب���ن �صعد في الحديث 00) من ترجمة االإمام الح�صينQ من 

الطبقات الكبرى، ورواه ابن العديم ب�صنده اإلى ابن ع�صاكر في الحديث 78 من بغية الطلب �س )5.
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وتكل���م جماعة اأ�صحابه بكالم ي�صبه بع�صه بع�صًا في وجه واحد، فقالوا: واهلل ل 

نفارقك ولكن اأنف�سنا لك الفداء نقيك بنحورنا وجباهنا واأيديناً فاإذا نحن قتلنا 

 .
(((

كّنا وفينا وق�سينا ما علينا

فق���ال الح�صي���نQ حينئ���ٍذ الأ�صحابه: اإّنك���م تقتلون غ���داً كّلك���م ول يفلت 

منك���م   رج���ل! 

فقالوا: الحمدهلل الذي اأكرمنا بن�سرك، و�سّرفنا بالقتل معك، اأو ل نر�سى اأن 

نكون معك في درجتك يابن ر�سول اهلل ؟ 

فقال: جزاكم اهلل خيراًً، ودعا لهم بخير. 

فقال له القا�سم بن الح�سنQ: واأنا فيمن يقتل؟ 

فا�سفق عليه، فقال له: يا بنّي كيف الموت عندك ؟! 

قال: يا عم !! اأحلى من الع�سل. 

فق���ال: اإي واهلل ف���داك عمك اإن���ك الأحد من يقتل من الرجال مع���ي، بعد اأن تبلو 

ببالء عظيم، وابني عبد اهلل. 

فقال: يا عم وي�صلون اإلى الن�صاء حتى يقتل عبد اهلل وهو ر�صيع ؟ 

فق���ال: فداك عم���ك يقتل عبد اهلل، اإذا جفت روحي عط�س���اً، و�سرت اإلى خيمنا 

فطلب���ت ماًء ولبناً فال اأج���د قط فاأقول: ناولوني اإبني، لأ�سرب من فيه، فياأتوني 

ب���ه، في�سعون���ه على يدي، فاأحمله لأدنيه من فّي، فيرميه فا�سق، لعنه اهلل، ب�سهم 

فينح���ره، وهو يناغ���ي، فيفي�س دمه في كفي، فارفعه اإل���ى ال�سماء، واأقول: اللهم 

�سب���راً واحت�ساب���اً فيك، فتعجلن���ي الأ�سنة منهم، والنار ت�ستعر ف���ي الخندق الذي 

فيه ظهر الخيم، فاأكّر عليهم في اأمّر اأوقات في الدنيا، فيكون ما يريد اهلل !!

فبك���ى وبكين���ا، وارتفع البكاء وال�ص���راخ من ذراري ر�ص���ول اهلل، P، في الخيم، 

وي�صاأل زهير ابن القين، وحبيب بن مظاهر، عني، فيقولون: يا �صيدنا ! ف�صيدنا علي،  

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 7)) و8)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س)9- )9.
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في�صي���رون اإل���ّي ! ماذا يكون من حاله ؟ فيقول، م�صتعبرًا: ما كان اهلل ليقطع ن�صلي من 

 
(((

الدنيا، فكيف ي�صلون اإليه وهو اأب ثمانية اأئمة ؟

قالوا: الحمد هلل الذي �صّرفنا بالقتل معك. 

ث���م دعا فقال لهم: ارفع���وا روؤو�صكم وانظ���روا، فجعلوا ينظ���رون اإلى موا�صعهم 

 .
(((

ومنازلهم من الجنة، وهو يقول لهم: هذا منزلك يا فالن

 Qق���ال: قلت ل���ه اأخبرني عن اأ�صح���اب الح�صين Q وع���ن اأب���ي عبد اهلل

واإقدامه���م عل���ى الم���وت !! فقال: اإنه���م ك�صف له���م الغطاء حت���ى راأوا منازلهم من 

الجن���ة، فكان الرجل منه���م يقدم على القتل ليبادر اإلى ح���وراء يعانقها واإلى مكانه 

 .
(4(

 ف�صهداء الطف اإذن اأعلى مقامًا واأ�صرف رتبة حتى من �صهداء بدر
(((

من الجنة.

!
(5(

ول�صمو منزلتهم كان ر�صول اهللP قد حفر لهم قبورهم

برير يحاول �لتاأثير في عمر بن �صعد

ثم قال برير بن خ�صير الهمداني للح�صين Q: اإئذن لى يا ابن ر�صول اهلل اأن 

اآت���ي هذا الفا�صق عمر اب���ن �صعد فاأكلمه، )في اأمر الم���اء(، فع�صاه يرتدع فقال له: 

ذلك اإليك.

فجاء برير اإلى عمر بن �صعد، فدخل عليه فلم ي�صلِّم عليه، فقال ابن �صعد: يا اأخا 

همدان ما منعك من ال�صالم علّي األ�صت م�صلمًاً اأعرف اهلل ور�صوله ؟ 

فقال له برير: » لو كنت م�صلمًاً كما تقول لما خرجت اإلى عترة ر�صول اهلل �صّلى اهلل 

)))  - مدينة المعاجز - ال�صيد ها�صم البحراني ج 4   �س 4)).

)))  -  بح���ار االأن���وار، العالم���ة المجل�صي ج 44 ����س 98)وج45، �س)7. عل���ل ال�صرائع،ج)، 9))، باب)6)، حدي���ث رقم). اأن�صاب 

االأ�صراف، ج)، �س400/ دار الفكر – بيروت، االإر�صاد، ج)، �س)0)، 04)، �صرح نهج البالغة البن اأبي الحديد، ج)، 07)/ 

دار اإحياء التراث العربي- بيروت.

)))   - علل ال�صرائع، ال�صيخ ال�صدوق ج ) �س 9)).

)4)  - الطبران���ي المعج���م الكبير، ج)، �س)))، رقم8)8)، �صير اأعالم النبالء، ج))، ����س))5، رقم99)، ج6، �س0))، رقم0)، 

تهذيب الكمال، ج0)، �س86، رقم4)9)، الجرح والتعديل، ج6، �س0))، رقم9)8). 

)5)  - اأمالي الطو�صي، 90، المجل�س الثالث، حديث رقم49، اأمالي المفيد، 9))، المجل�س الثامن والثالثون، حديث رقم6. 
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عليه واآله تريد قتلهم ! وبعد، هذا ماء الفرات ت�صرب منه كالب ال�صواد وخنازيرها 

وهذا الح�صين بن علي واأخوته ون�صاوؤه واأهل بيته يموتون عط�صًا قد حلت بينهم وبين 

ماء الفرات اأن ي�صربوه واأنت تزعم اأنك تعرف اهلل ور�صوله ؟؟ 

فاأط���رق عمر ب���ن �صعد )�صاعة اإلى االأر����س، ثم رفع راأ�صه ثم ق���ال: واهلل يا اأخا 

همدان اإني الأعلم ) يقينًا اأن كل من قاتلهم وغ�صبهم حقهم هو في النار ال محالة( 

حرم���ة اأذاهم، ولكن، )يا بري���ر، اأفت�صير علّي اأن اأترك والي���ة الري فتكون لغيري ؟ 

فواهلل ما اأجد نف�صي تجيبني لذلك، ثم اأن�صاأ يقول:

قومه دون  م��ن  اهلل  عبيد  لحينيدع��ان��ي  خ��رج��ت  ف��ي��ه��ا  خ��ط��ة  اإل����ى 

ل��واق��ف واإن������ي  اأدري  ال  اهلل  اأرت�������ص���ي���ه وم��ي��نف���و  ع���ل���ى خ���ط���ر ال 

ح�صيناأاأت������رك م��ل��ك ال����ري وال�����ري رغبة ب��ق��ت��ل  م���اأث���وم���ًا  اأرج�����ع  اأم 

دونها لي�س  ال��ت��ي  ال��ن��ار  قتله  ق����رة عينيوف���ي  ال�����ري  ح���ج���اب وم���ل���ك 

فرجع برير فقال للح�صين Q: يا ابن ر�صول اهلل !! قد ر�صي اأن يقتلك بوالية 

 .
(((

الري

يق���ول االإمام علي بن الح�صين زي���ن العابدين Q: اإني جال�س في تلك الع�صية 

الت���ي قتل اأبي �صبيحتها، وعمتي زينب عندي تمر�صني، اإذ اعتزل اأبي باأ�صحابه في 

خباء له وعنده حوي مولى اأبى ذر الغفاري وهو يعالج �صيفه وي�صلحه واأبي يقول:

خليل م������ن  ل������ك  اأٍف  ده��������ر  ي������ا  ك�����م ل�����ك ب������الإ�������س������راق والأ�����س����ي����ل 

قتيل ط�����ال�����ٍب  اأو  �����س����اح����ٍب  ب����ال����ب����دي����لم�����ن  ي����ق����ن����ع  ل  وال��������ده��������ر 

وك�����������ل ح��������ي �������س������ال������ك ال���������س����ب����ي����لواإن��������م��������ا الأم�������������ر اإل�����������ى ال���ج���ل���ي���ل

)))  - ك�صف الغمة، ابن اأبي الفتح االإربلي ج ) �س 58). نف�س المهموم، �س 8)). الفتوح، الإبن االأعثم،ج5 �س)7). مقتل الح�صين، 

الخوارزمي، ج) �س)5)، الف�صول المهمة، ابن ال�صباغ، �س)0). مطالب ال�صوؤل، �س76.  
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فاأعادها مرتين اأو ثالث���ًا حتى فهمتها فعرفت ما اأراد، فخنقتنى عبرتي فرددت 

دمعي ولزمت ال�صكون، فعلمت اأن البالء قد نزل، فاأما عمتي فاإنها �صمعت ما �صمعت، 

وه���ي امراأة، وفى الن�صاء الرقة والجزع، فلم تملك نف�صها اأن وثبت تجر ثوبها واإنها 

لحا�ص���رة، حتى انته���ت اإليه فقالت: واث���كاله !! ليت الموت اأعدمن���ى الحياة، اليوم 

ماتت فاطمة اأمي وعلي اأبي وح�صن اأخي!! يا خليفة الما�صي وثمال الباقي !!

فنظر اإليها الح�صين Q فقال: يا اأخية ال يذهبن حلمك ال�صيطان !! وترقرقت 

عيناه، وقال: لو ترك القطا لنام !!

قال���ت: ي���ا ويلت���ى! اأفتغت�صب نف�ص���ك اغت�صابًا، فذل���ك اأقرح لقلب���ي واأ�صد على 

نف�صي!! 

فقال لها الح�صينQ: » يا اأخّية اتقي اهلل وتعّزي بعزاء اهلل، واعلمي اأّن اأهل 

الأر�س يموتون واأّن اأهل ال�سماء ل يبقون، واأّن كل �سيء هالك اإل وجه اهلل الذي 

خلق الأر�س بقدرته ويبعث الخلق فيعودون، وهو فرد وحده، اأبي خير مّني واأمّي 

خير مّني واأخي خير مّني، ولي ولهم ولكل م�سلم بر�سول اهلل اأ�سوة«. 

فعّزاها بهذا ونحوه، وقال لها: » يا اأخّية اإّني اأق�سم عليك فاأبري ق�سمي!! ل ت�سّقي 

علّي جيباً ول تخم�سي علّي وجهاً ول تدعي علّي بالويل والثبور اإذا اأنا هلكت!!

ث���م جاء به���ا حتى اأجل�صها عندي، وخرج اإلى اأ�صحاب���ه فاأمرهم اأن يقربوا بع�س 

بيوته���م من بع�س، واأن يدخلوا االأطن���اب بع�صها في بع�س، واأن يكونوا هم بين يدي 

البيوت اإال الوجه الذى ياأتيهم منه عدوهم، في�صتقبلوا القوم من وجه واحد والبيوت 

م���ن ورائهم وعن اأيمانهم وع���ن �صمائلهم قد حّفت بهم، اإال الوجه الذي ياأتيهم منه 

.
(((

عدّوهم

وخ���رج الح�صينQ في جوف الليل اإلى خارج الخيام يتفقد التالع والعقبات، 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 9))و0)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 95، ونقله المجل�صي في البحارج 45: )،).
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فتبعه نافع بن هالل الجملي ف�صاأله الح�صينQ عما اأخرجه ! قال: يا ابن ر�صول 

اهلل اأفزعني خروجك اإلى جهة مع�صكر هذا الطاغي !! 

فق���ال الح�صينQ: اإني خرجت اأتفقد التالع والروابي مخافة اأن تكون مكمنًا 

لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون! 

ث���م رجع Q وهو قاب�س على يد نافع ويق���ول: هي هي واهلل وعد ال خلف فيه، 

ث���م ق���ال له: اأال ت�صلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنف�صك؟ فوقع نافع 

على قدميه يقبلهم���ا ويقول: ثكلتني اأمي، اإن �صيفي باألف وفر�صي مثله، فواهلل الذي 

مّن بك علي ال فارقتك حتى يكالَّ عن فري وجري. 

ثم دخل الح�صينQ خيمة زينب، ووقف نافع اإزاء الخيمة ينتظره ف�صمع زينب 

تقول له: هل ا�صتعلمت من اأ�صحابك نياتهم؟ فاإني اأخ�صى اأن ي�صلموك عند الوثبة. 

فق���ال لها: واهلل لق���د بلوتهم فما وجدت اإال االأ�صو�س االأقع����س ي�صتاأن�صون بالمنية 

دوني ا�صتينا�س الطفل اإلى محالب اأمه. 

قال نافع: فلما �صمعت هذا منه بكيت واأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت ما �صمعت 

منه ومن اأخته زينب. 

قال حبيب: واهلل لوال انتظار اأمره لعاجلتهم ب�صيفي هذه الليلة !

قال نافع: اإني خلفته عند اأخته، واأظن الن�صاء اأفقن و�صاركنها في الح�صرة ! فهل 

لك اأن تجمع اأ�صحابك وتواجههن بكالم يطّيب قلوبهن؟؟ 

فقام حبيب ونادى: 

يا اأ�صحاب الحمية وليوث الكريهة !! 

فتطالعوا من م�صاربهم كاالأ�صود ال�صارية ! فقال لبني ها�صم: ارجعوا اإلى مقركم 

ال �صهرت عيونكم. ثم التفت اإلى اأ�صحابه وحكى لهم ما �صاهده و�صمعه نافع فقالوا 

باأجمعه���م واهلل الذي مّن علينا بهذا الموقف ل���وال انتظار اأمره لعاجلناهم ب�صيوفنا 

ال�صاعة! فطب نف�صًا وقرَّ عينًا فجزاهم خيرًاً. 
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وقال: هلموا معي لنواج���ه الن�صوة ونطيب خاطرهن، فجاء حبيب ومعه اأ�صحابه 

وقال: يا مع�صر حرائر ر�صول اهلل هذه �صوارم فتيانكم اآلوا اأال يغمدوها اإال في رقاب 

م���ن يريد ال�صوء فيكم، وهذه اأ�صنة غلمانك���م اأق�صموا اأال يركزوها اإال في �صدور من 

يفرق ناديكم. 

فخرج���ن الن�صاء اإليهم ببكاء وعويل وقل���ن: اأيها الطيبون حاموا عن بنات ر�صول 

اهلل وحرائر اأمير الموؤمنين. 

 Q فجزاهم الح�صين .
(((

ف�ص���ّج القوم بالبكاء حت���ى كاأن االأر�س تميد به���م

خيرًا وان�صرف اإلى م�صربه. 

ث���م قام الح�صينQ واأ�صحابه الليل كل���ه ي�صّلون وي�صتغفرون ويدعون، وباتوا 

ولهم دويٌّ كدوّي النحل ما بين راكع و�صاجد وقائم وقاعد، ومّر بهم خيل البن �صعد 

Q ليق���راأ: {ول يح�سب���ّن الذين كفروا اأّنم���ا نملي لهم  يحر�صه���م، واإن ح�صينًاً

خي���ر لأنف�سه���م اإّنم���ا نملي لهم ليزدادوا اإثماً ولهم ع���ذاٌب مهين، ما كان اهلل ليذر 

الموؤمني���ن عل���ى ما اأنتم عليه حتى يميز الخبيث م���ن الطيب}، ف�صمعها من تلك 

الخيل رجل فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون، ميزنا منكم. فقال له برير بن خ�صير: 

يا فا�صق اأنت يجعلك اهلل من الطيبين؟! فقال له: من اأنت ويلك ؟ قال: اأنا برير بن 

 .
(((

خ�صير، فت�صابا

، وكان اأبو  وعب���ر اإليهم في تلك الليل���ة من ع�صكر ابن �صعد اثنان وثالث���ون رجاًلً

ال�صعث���اء الِكْندي وهو يزيد بن زياٍد، مع ابن �صعٍد، فلما رّدوا ال�صروط على الح�صين

. ومن هوؤالء: جوين بن مالك التميمي، وزهير بن �صليم االأزدي، 
(((

Q �صار معه

.
(4(

والنعمان بن عمرو االأزدي الرا�صبي واأخوه الحاّل�س

)))  - الدمعة ال�صاكبة، �س5)). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 95. تاريخ الطبري، ج 4 �س 0)). البحار، ج 45:�س )،).

))) - تاري���خ الطب���ري، ج4، ����س0))، االأمالي لل�صدوق، �س7))، مجل�س 0). العقد الفري���د، ج5 �س8)). تهذيب ابن ع�صاكر، ج4 

�س8)). االإمامة وال�صيا�صة، ج) �س6.

)4)  - راجع: اإب�صار العين، �س 94)و 86) و 87). وو�صيلة الدارين، �س6)) و7)) رقم 6)و 77) رقم ))).
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�لأن�صار �لملتحقون بهQ في كربالء حتى ليلة �لعا�صر

. جوي���ن بن مالك بن قي����س بن ثعلبة 
(((

اأن����س ب���ن الحارث الكاهل���ي، ال�صحابي

. م�صلم بن 
(((

ر( االأ�صدي الفقع�صي، ال�صحابي . حبيب بن مظاهر )ُمَظهِّ
(((

التميمي

 .
(5(

. م�صلم اأواأ�صلم بن كثير االأعرج االأزدي، ال�صحابي
(4(

عو�صجة االأ�صدي، ال�صحابي

 .
(7(

. القا�صم بن حبيب بن اأبي ب�صر االأزدي
(6(

رافع بن عبد اهلل مولى م�صلم بن كثير

. النعمان بن عم���رو االأزدي الرا�صبي والُحال�س بن عمرو 
(8(

زهي���ر بن �صليم االأزدي

. م�صعود بن 
((0(

. جابر بن الحّجاج مولى عامر بن نه�صل التيمي
(9(

االأزدي الرا�صب���ي

. عمر بن �صبيعة 
((((

الحّج���اج التيمي. عبد الرحمن بن م�صعود بن الحّج���اج التيمي

 .
((((

. اأمية بن �صع���د الطائي
((((

ب���ن قي�س بن ثعلب���ة ال�صبعي التميم���ي، ال�صحاب���ي

)))  - البحار، ج45، �س)7. 

)))  - اإب�صار العين، �س99، و�صيلة الداين في اأن�صار الح�صينQ، �س6))، رقم5)، البحار، ج)0)، �س)7). 

)))  - جمهرة الن�صب، ج)، �س)4)، رجال الك�صي، �س78، رقم)))، االإر�صاد، �س4))، اللهوف، �س4)، تاريخ الطبري، ج4، )6)، 

 Qتاريخ الطبري، ج4، �س)))، 6))، 6))، 6))، 5))،  اإب�صار العين، �س00)- )0)، 04)، 05)، 06)، مقتل الح�صين

للخوارزمي، ج)، �س45)، ج)، �س))، الكامل في التاريخ، ج)، �س)9)- )9)، االأخبار الطوال، �س56)، معالي ال�صبطين، 

ج)، �س76)، ينابيع المودة، �س5)4، البحار، ج45، �س)7. 

)4)  - الج���زري ف���ي اأُ�ص���د الغابة، ج4، �س64) با�صم م�صلم بن عو�صجة االأ�صدي، وابن حج���ر في االإ�صابة، ج6، �س96، رقم 7978، 

وق���ال النم���ازي: » م�صلم بن عو�صجة االأ�صدي من اأ�صحاب ر�صول اهللP...« )م�صتدركات علم رجال الحديث، ج7، �س4)4، 

رق���م 5)49)، اإب�صار العين، ����س07)- 09)،08)- 0))، 04)، )))،  مقاتل الطالبيين، �س66، االأخبار الطوال، �س5))- 

6))، االإر�صاد، �س89)، تاريخ الطبري، ج4،�س70)، )))،)))، الكامل في التاريخ، ج)، �س90)، البحار، ج45، 69- 7-، )7. 

)5)  -اإب�ص���ار العين،�س85)، م�صت���دركات علم رجال الحديث، ج7، �س5)4، و�صيلة الداري���ن في اأن�صار الح�صينQ �س06)، 

البحار، ج45، �س)7.

)6)  - اإب�صار العين، �س85)، و�صيلة الدارين، �س6)).

)7)  - البحار، ج45،�س)7، اإب�صار العين، 86). 

)8)  - اإب�صار العين، �س86)، و�صيلة الدارين، �س9))، رقم )5، م�صتدركات علم رجال الحديث، ج)،�س440، رقم))58، البحار، 

ج45، �س)7. 

)9)  - اإب�صار العين، �س87)، و�صيلة الدارين، �س00)، رقم60). 

)0))  -اإب�صار العين، �س)9)، و�صيلة الدارين، �س)))، رقم7). 

))))  - اإب�صار العين، �س)9)- 94)، البحار، ج45، �س)7و  ج)0): �س)7). 

))))  - و�صيلة الدارين، �س77)، رقم)))، اإب�صار العين، �س94)، البحار، ج45، �س)7، وج)0)، �س)7). 

))))  - اإب�صار العين، �س98). 
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.  قا�صط 
(((

. كنانة بن عتي���ق التغلبي، ال�صحاب���ي
(((

ال�صرغام���ة بن مال���ك التغلبي

ب���ن زهي���ر بن الح���رث التغلبي وكردو�س بن زهي���ر بن الحرث التغلب���ي وم�صقط بن 

. حنظلة 
(4(

. �صالم بن عمرو مولى بن���ي المدينة الكلبي
(((

زهير ب���ن الحرث التغلبي

. �صيف بن الحرث بن �صريع بن جابر الهمداني الجابري ومالك 
(5(

بن اأ�صعد ال�صامي

. �صبيب مولى الحرث بن �صريع 
(6(

بن عبد اهلل بن �صريع بن جابر الهمداني الجابري

. حب�صي بن قي�س 
(8(

. عّمار بن اأبي �صالمة الداالني، ال�صحابي
(7(

الهمداني الجابري

. �صوار بن منعم بن 
((0(

. زي���اد بن عريب الهمداني ال�صائدي، اأبو عم���رة
(9(

النهم���ي

 .
((((

. عمرو بن عبداهلل الجندعي
((((

حاب�س بن اأبي عمير بن نهم الهمداني النهمي

. الحارث بن امرء 
((4(

. عب���داهلل بن ب�صر الخثعم���ي
((((

عم���رو ب���ن قرظة االأن�صاري

. عبداهلل بن 
((6(

. ب�صر بن عمرو بن االأُحدوث الح�صرمي الكندي
((5(

القي�س الكندي

)))  - اإب�صار العين، �س99، و�صيلة الدارين، �س57)، رقم78، البحار، ج45، )7و )0)، �س)7). 

)))  - و�صيلة الدارين، �س84)- 85)، رقم)))، اإب�صار العين،�س99)، البحار، ج45، �س)7، وج)0)، �س)7). 

)))  - اإب�ص���ار العي���ن، ����س00)، وقعة �صفين، ����س04)- 06)، و�صيلة الدارين، ����س)8)- 84)، رق���م0))و )))، البحار، ج)0)، 

�س)7)، و ج45، �س)7. 

)4)  -اإب�صار العين، �س)8)- )8)، و�صيلة الدارين، �س45)- 46)، رقم56، البحار، ج)0)، �س)7). 

)5)  - ياق���وت الحم���وي في معجم البل���دان، ج)، �س8))، اإب�صار العين، �س0))- )))، و�صيل���ة الدارين، �س4))- 5))، رقم40، 

البحار، ج45، �س)7، و ج)0)، �س)7). 

)6)  - و�صيلة الدارين، �س54)، رقم)7و )7، اإب�صار العين، �س)))- )))البحار، ج)0)، �س)7). 

)7)  - االإ�صابة، ج)، �س60)، رقم960)، و�صيلة الدارين، �س55)، رقم75، البحار، ج)0)، �س)7). 

)8)  - االإ�صاب���ة، ج)، ����س)))، رق���م)646، اإب�ص���ار العي���ن، ����س)))- 4))، وانظر و�صيل���ة الدارين، �س)7)، رق���م06)، اأن�صاب 

االأ�صراف، ج)، �س88)، البحار، ج45، �س)7، و ج)0)، �س)7). 

)9)  - االإ�صابة، ج)، �س04)- 05)، رقم644)، اإب�صار العين، �س4))، و�صيلة الدارين، �س8))، رقم0). 

)0))  - اإب�صار العين، �س4))- 5))، و�صيلة الدارين، �س45)، الرقم55. 

))))  - البحار، ج)0)، �س)7)، و ج45، �س)7، اإب�صار العين، �س5)- 6))، و�صيلة الدارين، �س)5)، رقم70. 

))))  - البحار، ج)0)، �س)7)، اإب�صار العين، �س6))، 7))، و�صيلة الدارين �س78)، رقم ))).

))))  - مثي���ر االأح���زان، ����س)6، اللهوف، �س46- 47، اإب�صار العي���ن، �س55)- 56)، و�صيلة الدارين، ����س74)- 76)، رقم08)، 

البحار، ج)0)، )7)، وج45، �س)7. 

)4))  - اإب�صار العين، �س70). 

)5))  - و�صيلة الدارين، �س6))- 7))، رقم6)، اإب�صار العين، �س)7). 

)6))  - البحار، ج)0)، �س)7). 
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. عبداهلل بن 
(((

ع���روة بن حّراق الغفاري وعبد الرحمن بن عروة بن حّراق الغفاري

.
(((

عمير الكلبي

Qأن�صار �لإمام �لح�صين�

اإختلف���ت الرواي���ات في ع���دد اأ�صحاب االإم���ام الح�صينQ ي���وم الطف، بين 

، ومئة وخم�صة 
(6(

، و�صبعة وثمانين
(5(

، واإثنين وثمانين
(4(

، واإثنين و�صبعين
(((

�صبعين

، وورد في بع����س الم�صادر اأن عددهم 
(8(

، خم�صماي���ة فار�س ومئة راجل
(7(

واأربعي���ن

، غير اأن اأ�صهر عدد الأن�ص���ار االإمامQ يوم 
((0(

، اأو واح���د و�صتي���ن
(9(

كان �صتي���ن

الطف هو اإثنان و�صبعون. 

�صحابة ر�صول �هلل في �أن�صار �لإمام �لح�صينQ يوم �لطف

لق���د �صارك بع����س �صحابة ر�صول اهلل ف���ي القتال في كربالء اإل���ى جانب االإمام 

الح�صين Q، وهم:

اأن����س ب���ن الحارث الكاهلي الأ�سدي، وهو مم���ن روى عن ر�صول اهللP حديثه: 

 .
((((

»اإن ابني هذا، ُيقتل باأر�ٍس ُيقال لها كربالء، فمن �صهد ذلك منكم فلين�صره«

عبد الرحمن بن عبد رّب الأن�ساري الخزرجي، وهو ممن �صهد حينما ا�صت�صهد 

)))  - اإب�صار العين، �س75)- 76)، البحار، ج)0)، �س)7). 

)))  -اإب�صار العين، �س79)- )8)، و�صيلة الدارين، �س68)- 70)، رقم98، البحار، ج)0)، �س)7). 

)))  - مخت�صر تاريخ دول االإ�صالم للذهبي، ج)، �س))، تاريخ الخمي�س، ج)، �س7)). 

)4)  - االإر�صاد، ج)، �س95، االأخبار الطوال، �س56)، تاريخ ابن الوردي، ج)، �س64)، المنتظم، ج5، 8)). 

)5)  - مناقب اآل اأبي طالب، ج4، �س98، نور االأب�صار، �س59)، مراآة الجنان، ج)، �س))). 

)6)  - تارخ مخت�صر الدول البن العنبري،�س0)). 

)7)  - تذكرة الخوا�س، �س45)، مثير االأحزان، �س54، اللهوف، �س)4. 

)8)  - مروج الذهب، ج)، �س)70. 

)9)  - حياة الحيوان للدميري، ج)، �س)7. 

)0))  - راجع اإثبات الو�صية، )4). 

))))  - تاريخ ابن ع�صاكر/ ترجمة االإمام الح�صينQ، 47)، رقم)8). 
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االإم���ام عليQ النا�س في الرحبة اأنه �صمع ر�صول اهللP يقول: »اأال اإن اهلل عز 

وج���ل وليّي، واأنا ولي الموؤمنين، اأال فمن كنت م���واله فعليٌّ مواله، اللهم وال من وااله 

.
(((

وعاِد من عاداه، واأحّب من اأحّبه، وابغ�س من اأبغ�صه، واأعْن من اأعانه«

. م�سلم 
(((

. عبداهلل بن يقطر الحميري
(((

حبيب بن مظاهر )مظّهر( الأ�سدي

. عّمار بن اأبي �سالمة الدالني 
(((

. كنانة بن عتيق التغلبي
(((

بن عو�سجة الأ�سدي

. عمروبن �سبع���ة ال�سبعي 
(((

. زي���اد ب���ن عري���ب الهمداني ال�سائ���دي
(((

الهمدان���ي

. زاه���ر مول���ى عمرو بن 
(((

. اأ�سل���م )م�سل���م( ب���ن كثي���ر الأع���رج الأزدي
(((

التميم���ي

Q. يزيد 
((((

. �سعد بن الحرث مولى علي ب���ن اأبي طالب
((1(

الحم���ق الخزاع���ي

 .
((((

. �سبيب بن عبد اهلل مول���ى الحرث بن �سري���ع الكوفي
((((

ب���ن مغف���ل الجعف���ي

. جن���دب ب���ن حجي���ر الخولني 
((((

جن���ادة ب���ن الح���رث ال�سلمان���ي الأزدي الكوف���ي

 .
((((

الكوفي

واأم���ا عدد اأفراد الجي�س االأم���وي، فقد تفاوتت الروايات والمت���ون التاريخية في 

)))  - اإب�صار العين، 00)، الجزري في اأ�صد الغابة، )، 07). 

)))  - اإب�صار العين، 00)، ابن الكلبي في جمهرة الن�صب، ج، )4). 

)))  - اإب�صار العين، )9، ابن حجر، االإ�صابة،ج4، �س59، 

)4)  - اإب�صار العين، 08)، الجزري، اأ�صد الغابة، 4: 64)، ابن حجر، االإ�صابة، 6: 96، رقم7978، 

)5)  - �صهد موقعة اأحد و�صيلة الدارين، 84)- 85)، رقم)))، اإب�صار العين، 99).

)6)  - ابن حجر، االإ�صابة، ): )))، رقم)646، تنقيح المقال، ): 48)، اإب�صار العين، 98، و�صيلة الدارين، 7))، رقم7). 

)7)  - اإب�صار العين، 4))- 5)).

)8)  - و�صيلة الدارين، 77) رقم))). 

)9)  -اإب�صار العين، 85)، م�صتدركات علم رجال الحديث، 7: 5)4 رقم9)49)، و�صيلة الدارين، 05)، 06) رقم )). 

)0))  -البحار، 45، )7،معجم رجال الحديث: 7، 4))، رقم4647، قامو�س الرجال: 4، )40 رقم)90)، اإب�صار العين، )7)، و�صيلة 

الدارين: 7))- 8)) رقم)5، م�صتدركات علم رجال الحديث: )، 6)4، رقم5699. 

))))  - اإب�صار العين: 96، و�صيلة الدارين: 48)، رقم59، م�صتدركات عليم رجال الحديث: 4، 7)، رقم08)6. 

))))  - اإب�صار العين، )5)، تنقيح المقال: )، 8))، م�صتدركات علم رجال الحديث، 8، )6)، رقم87)6). 

))))  - و�صيلة الدارين: 55) رقم75، تنقيح المقال: )، )8 رقم85)5، م�صتدركات علم رجال الحديث، 4، 99)، رقم))68. 

)4))  - و�صيلةالداري���ن، )))، رق���م))، تنقيح المقال: )، 4))، رقم957)، م�صتدركات علم رج���ال الحديث، )، 9))، رقم5)9)، 

اإب�صار العين، 44). 

)5))  -و�صيلة الدارين: 4))، رقم))، تنقيح المقال: )، 6))، مخت�صر تاريخ دم�صق البن منظور: 6، )))، اإب�صار العين: 74). 
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ع���دد الجي�س االأموي ال���ذي واجه االإمام الح�صينQ في كرب���الء يوم عا�صوراء، 

وهذه االأعداد على الترتيب من االأقّل اإلى االأكثر هي: 

، اإثن���ا ع�صر األفًا، 
(4(

، ثمانية اآالف
(((

، �صت���ة اآالف
(((

، اأربع���ة اآالف
(((

األ���ف مقاتل

، خم�صة 
(8(

، ثالثون األفًا
(7(

، اإثنان وع�صرون األف���ًا
(6(

، ع�صرون األفًا
(5(

�صتة ع�ص���ر األفًا

. وكان هوؤالء كما و�صفتهم الروايات 
((((

، خم�صون األفًا
((0(

، اأربعون األفًا
(9(

وثالثون األفًا

، ومن اأهل االأهواء واالأطماع، 
((((

التاريخي���ة من المزدلفين اإلى االإمامQ لقتل���ه

 .
((6(

، والخوارج
((5(

، والف�صقة والبطالين
((4(

، والمرتزقة
((((

ومن االنتهازيين

واالأق���رب االأقوى اأن ع���دد الجي�س االأموي الذي واج���ه االإمام الح�صينQ في 

كربالء هو ثالثون األفًا، الأن هناك رواية عن االإمام الح�صنQ اأنه خاطب االإمام 

الح�صينQ قائاًل: 

»ولك���ن ل ي���وم كيومك يا اأبا عب���د اهلل يزدلف اإليك ثالث���ون األف رجل يّدعون 

اأّنه���م م���ن اأمة جّدنا محّم���دP وينتحلون دين الإ�س���الم، فيجتمعون على قتلك 

)))  -نور االإب�صار: )4). 

)))  -نور االإب�صار: )4). 

)))  - حياة االإمام الح�صينQ، ج)،�س)))، عن ال�صراط ال�صوي في مناقب اآل النبي: �س87. 

)4)  - حياة االإمام الح�صين بن عليQ )، 0))، عن مراآة الزمان في تواريخ االأعيان �س)9. 

)5)  -الدّر النظيم: )55. 

)6)  - ال�صواعق المحرقة: 97)، الف�صول المهمة: 75)، مراآة الزمان: )، ))). 

)7)  - مقتل الح�صين للخوارزمي، )، 7، �صذرات الذهب، )، 67، مراآة الزمان، )، ))) ك�صف الغمة، )، 59). 

)8)  - عمدة الطالب، )9). 

)9)  - المناقب البن �صهر اآ�صوب، 4، 98. 

 .(( ،Q0))  -نور العين في م�صهد الح�صين(

))))  -حياة االإمام الح�صين بن علّيQ، )، 0))، عن �صرح �صافية اأبي فرا�س، )، )9.

))))  - اأمالي ال�صدوق، )0) المجل�س 4)،حديث رقم)/ و)7)- 74)، المجل�س 70، حديث رقم0). 

))))  - �صير اأعالم النبالء، )، )0). 

)4))   - بحار االأنوار: 45، 56، المنتخب للطريحي: )45. 

)5))  - تاريخ الطبري، )، 7))، اإب�صار العين، )))- ))). 

)6))  - اإب�ص���ار العي���ن، 59)، و�صيلة الدارين، 49)، رقم)6، تنقيح المقال: )، ))، رقم4666، م�صتدركات علم رجال الحديث، 4، 

7)، رقم07)6.
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 .
(((

و�سفك دمك، وانتهاك حرمتك، و�سبي ذراريك ون�سائك، وانتهاب ثقلك...«

ورواية اأخرى عن االإمام زين العابدينQ اأنه قال: 

»ول يوم كيوم الح�سينQ ازدلف عليه ثالثون األف رجل يزعمون اأّنهم من 

ه���ذه الأّم���ة! كلٌّ يتقرب اإلى اهلل عّز وجّل بدمه!! وهو باهلل يذّكرهم فال يّتعظون 

 .
(((

حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً...«

ولكن الثابت والم�صهور اأن اأهل ال�صام لم ي�صتركوا في واقعة الطّف، واأن جميع من 

ح�ص���ر مقتل الح�صين من الع�صاكر وحاربه وتولّى قتله كانوا من اأهل الكوفة خا�صة، 

، ولكن قد ُي�صتفاد اأن اأف���رادًا متفّرقين من اأهل ال�صام قد 
(((

»ل���م يح�صرهم �صامّي«

 ف���ي جي�س ابن زياد، بل لعّل م���ن غير الممكن اأن 
(4(

ح�ص���روا كرب���الء يوم عا�صوراء

ال يتحق���ق ه���ذا، الأنه ال ب���ّد لل�صلطة المركزية ف���ي ال�صام من مرا�صلي���ن وجوا�صي�س 

�صاميي���ن يعتمدهم يزيد ب���ن معاوية، يوا�صلونه بكل جديد ع���ن حركة االأحداث في 

العراق عاّمة والكوفة خا�صة. 

لكنن���ا نقط���ع باأن يزيد بن معاوية ل���م يبعث اإلى ابن زياد باأّي���ة قطعات ع�صكرية 

.Qصامّية للم�صاعدة في مواجهة االإمام الح�صين�

)))  - اأمالي ال�صدوق: )0)، المجل�س 4)،حديث رقم ).

)))  - اأمالي ال�صدوق، )7)- 74) المجل�س 70، حديث رقم0). 

)))  - مروج الذهب، )، �س)7، ابن الجوزي في تذكرة الخوا�س: 6)). 

)4)  - ترجم���ة االإم���ام الح�صينQ ومقتله، م���ن الق�صم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير الب���ن �صعد، تحقيق ال�صيد عبد 

العزي���ز الطباطبائي M ����س)7، العقد الفريد، 5: 5))،عي���ون االأخبار: 06)، �صرح االأخب���ار: )، 57)، الفتوح: )))،5، 

مناق���ب اآل اأب���ي طالبQ: 4، ����س98 و09). اأمالي ال�صيخ ال�صدوق، 8))، المجل�س الثالث���ون، حديث رقم)، الكافي: 4، 

كتاب ال�صيام، 47)، حديث رقم7. 
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االستعداد للقتال
لّما اأ�صبح الح�صينQ يوم عا�صوارء، وكان يوم الجمعة، �صّلى باأ�صحابه �صالة 

ال�صب���ح، وق���ام خطيبًا فيهم، فحِمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال:»اإن اهلل تعالى قد اأِذَن 

 .
(((

في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بال�سبر والقتال «

واأ�صبح عمر بن �صعد في ذلك اليوم، فعّباأ اأ�صحابه، وخرج فيمن معه من النا�س 

نح���و الح�صين Q ، وكان على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدى، وعلى مي�صرته 

�صم���ر بن ذي الجو�صن، وعلى الخي���ل عزرة بن قي�س االأحم�صي، وعلى الرجالة �صبث 

 .
(((

بن ربعي، واأعطى الراية ذويدًا )دريدًا( مواله

ولما �صّبحت الخيل الح�صينQ رفع يديه وقال: 

»الله���م اأن���ت ثقتي في كّل كرب، ورجائي ف���ي كّل �سدة واأنت لي في كّل اأمٍر نزل 

ب���ي ثق���ٌة وع���ّدة، كم من ه���مٍّ ي�سعف فيه الف���وؤاد، وتق���ل فيه الحيل���ة، ويخذل فيه 

ال�سدي���ق، وي�سم���ت فيه الع���دو، اأنزلته بك و�سكوت���ه اإليك، رغبة مّن���ي اإليك عّمن 

)))  - اإثبات الو�صية، �س)6) وكامل الزيارات �س )7. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س0))و))). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 95. االأخبار الطوال، الدينوري  �س 56).

عا�سوراء
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�س���واك، ففرجت���ه وك�سفته، فاأنت ول���ّي كل نعمة، و�ساح���ب كل ح�سنة، ومنتهى كل 

  .
(((

رغبة «

ث���م �صّف اأ�صحابه للحرب، وكانوا اثنين و�صبعين فاِر�صًا وراجاًل )اثنين وثالثين 

، فجعل ُزهير ب���ن القين في الميمنة، وحبيب بن مظاهر 
(((

فار�ص���ا واأربعين راجال(

 ،
(5(

، واأعطى رايت���ه اأخاه العّبا�س
(4(

، وثبت هو واأه���ل بيته في القلب
(((

ف���ي المي�صرة

، وجعلوا البيوت في ظهوره���م، واأمر بحطٍب 
(6(

ثم وق���ف، ووقفوا معه اأمام البي���وت

وق�ص���ٍب كان م���ن وراء البي���وت اأن ُيترك في خن���دٍق كان قد ُحفر هن���اك واأن ُيحرق 

.
(7(

بالنار، مخافة اأن ياأتوهم من ورائهم

وزحف عمر بن �صعد نحو االإمام الح�صينQ في ثالثين األفًا. ثم اأقبل اأ�صحابه 

يجول���ون حول البيوت، فاإذا بالنار ت�صط���رم في الحطب والق�صب الذي كان اأن�صار 

االإمام الح�صينQ قد األهبوا فيه النار من ورائهم لئال ياأتوهم من خلفهم، وتقدم 

منه���م رجل من اأ�صحاب عمر بن �صع���د يرك�س على فر�س كامل االأداة، فلم يكلمهم 

حت���ى مر على اأبياتهم، فنظر اإليها فاإذا هو ال يرى اإال حطبا تلتهب النار فيه، فرجع 

فنادى باأعلى �صوته: يا ح�صين ا�صتعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة!!

فقال الح�صينQ : من هذا ؟ كاأنه �صمر بن ذي الجو�صن! 

فقال���وا: نعم اأ�صلح���ك اهلل هو هو، فقالQ: يا ابن راعية المعزى اأنت اأولى بها  

�صليا.

فقال له م�صلم بن عو�صجة: يا ابن ر�صول اهلل جعلت فداك اأال اأرميه ب�صهم، فاإنه 

)))  - البحار، ج ج 45 �س 4. االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 96. تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س ))).

)))  -  االأخبار الطوال- الدينوري  �س 56).

)))  - االإر�صاد للمفيد، ج)�س 95. 

)4)  - مقتل الح�صين الخوارزمي: ج)، �س4. 

)5)  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 0)).

)6)  - االأخبار الطوال، الدينوري  �س 56).

)7)  - االإر�صاد للمفيد ج)�س 96.  
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قد اأمكنني، ولي�س ي�صقط �صهم، فالفا�صق من اأعظم الجبارين.

.
(((

 فقال له الح�صينQ: ال ترمه فاإني اأكره اأن اأبداأهم

خطبة �لإمام �لح�صينQ �لأولى في �أهل �لعر�ق

ث���م دعا االإم���ام الح�صين Q براحلته فركبها وتقدم حت���ى وقف بازاء القوم، 

فجع���ل ينظر اإلى �صفوفه���م كاأنهم ال�صيل، ونظ���ر اإلى ابن �صعد واقف���ًا في �صناديد 

الكوفة، ثم نادى باأعلى �صوته، وجلهم ي�صمعون: » يا اأهل العراق «

 ثم قال: 

، وحتى  » اأّيها النا�س! ا�سمعوا قولي ول تعجلوا حتى اأعظكم بما يحق لكم عليَّ

اأعذر اإليكم، فاإن اأعطيتموني النَّ�َسف كنتم بذلك اأ�سعد، واإن لم تعطوني النَّ�َسف 

جمع���وا راأيك���م ثم ل يك���ن اأمركم عليك���م ُغّمة ثم اق�س���وا اإليَّ ول 
َ
م���ن اأنف�سك���م فاأ

تنظرون، اإّن وليي اهلل الذي نّزل الكتاب وهو يتولى ال�سالحين!« 

ثم حمد اهلل واأثنى عليه وذكر اهلل بما هو اأهله، و�صّلى على النبي �صّلى اهلل عليه 

واآل���ه وعلى مالئكة اهلل واأنبيائه، فلم ي�صمع متكلم في قبله وال بعده اأبلغ منطق منه، 

فقال:

»الحم���دهلل ال���ذي خلق الدني���ا فجعلها داَر فن���اٍء وزواٍل، مت�سّرف���ة باأهلها حاًل 

ته وال�سقي من فتنته، فال تغرّنكم هذه الدنيا، فاإّنها  بعد حال، فالمغرور من غرَّ

تقطع رجاء من ركن اإليها وُتخيِّب َطَمَع من طٍمع فيها، واأراكم قد اجتمعتم على 

اأمٍر قد اأَ�سخطتم اهلل فيه عليكم واأعَر�س بوجهه الكريم عنكم، واأحلَّ بكم نقمته، 

نا، وبئ�س العبيُد اأنت���م ! اأقررتم بالطاعة، واآمنتم  وجنَّبك���م رحمت���ه، فنعم الربُّ ربُّ

بالر�س���ول محّم���د �سّلى اهلل عليه واآله ثم اإّنكم زحفتم اإلى ذريته وعترته تريدون 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س ))). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 96.
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قتله���م، لق���د ا�ستحوذ عليك���م ال�سيطان، فاأن�ساكم ذكر اهلل العظي���م، فتّباً لكم ولما 

تري���دون، اإّن���ا هلل واإّن���ا اإلي���ه راجعون، هوؤلء قوم كف���روا بعد اإيمانه���م فُبعداً للقوم 

الظالمين!!

اأّما بعد، فان�سبوني فانظروا من اأنا، ثم ارجعوا اإلى اأنف�سكم وعاتبوها، فانظروا 

ه���ل ي�سُل���ُح لكم قتلي وانتهاُك حرمتي ؟ األ�ست اب���َن بنت نبيِّكم، وابَن و�سيه وابَن 

عم���ه واأوَل الموؤمني���ن الم�س���ّدق لر�س���ول اهلل بم���ا ج���اء به م���ن عند رب���ه، اأو لي�س 

َو 
َ
حم���زة �سّي���د ال�سهداء عّمي، اأو لي�س جعفر الطّيار في الجّنة بجناحين عّمي ؟! اأ

ل���م يبلغُك���م م���ا قال ر�سول اهلِل لي ولأخ���ي: هذان �سيدا �سباب اأه���ل الجّنة ؟ ! فاإن 

�سّدقتمون���ي بم���ا اأقول وهو الحّق، واهلل م���ا تعّمدت كذباً منذ علمت اأّن اهلل يمقت 

علي���ه اأهل���ه، واإن كّذبتمون���ي ف���اإّن فيكم م���ن لو �ساألتم���وه عن ذلك اأخبَرك���م، �سلوا 

جاب���َر ب���َن عبِد اهلِل الأن�ساري واأبا �سعيٍد الخ���درّي و�سهل بن �سعد ال�ساعدّي وزيَد 

بَن اأرقم واأن�َس بَن مالك، يخبروكم اأّنهم �سمعوا هذه المقالَة من ر�سول اهلِل �سّلى 

َما في هذا حاجز لكم)يحجزكم( عن �سفك دمي ؟!«. 
َ
اهلُل عليِه واآلِه لي ولأخي، اأ

 فقال عمر: ويلكم كلموه فاإّنه ابن اأبيه، واهلل لو وقف فيكم هكذا يومًا جديدًا  لما 

انقطع ولما ح�صر، فكلموه!

 فتقدم �صمر لعنه اهلل فقال: يا ح�صين ما هذا الذي تقول ؟ اأفهمنا حتى نفهم!

 فق���ال: اأق���ول اّتقوا اهلل ربكم ول تقتلوني، فاإّنه ل يح���ّل لكم قتلي، ول انتهاك 

حرمتي، فاإّني ابُن بنت نبيِّكم، وجّدتي خديجة زوجة نبيِّكم، ولعّله قد بلغكم قول 

 .
(((

نبيِّكم: الح�سن والح�سين �سيدا �سباب اأهل الجنة

فق���ال ل���ه �صمر ب���ن ذي الجو�ص���ن: )اأنا اأعب���د اهلل على حرف اإن كن���ت اأدري ما 

 فقال له حبيب بن مظاهر: واهلل اإني الأراك تعبد اهلل على �صبعين حرفًا، 
(((

تق���ول!(

واأنا اأ�صهد اأنك �صادق ما تدري ما يقول، قد طبع اهلل على قلبك. 

)))  - بحار االأنوار، العالمة المجل�صي ج 45 �س 5 و�س 6.

)))  - مقتل الح�صين الخوارزمي، ج ج ) �س58).
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فق���ال له االإمام الح�صينQ: ح�سب���ك يا اأخا بني اأ�سد! فق���د ق�سي الق�ساء، 

وجف القلم، واهلل بالغ اأمره، واهلل اإّني لأ�سوق اإلى جدي واأبي واأّمي واأخي واأ�سالفي 

من يعقوب اإلى يو�سف واأخيه! ولي م�سرع اأنا لقيه!

ث���م ق���ال لهم الح�صين Q: » فاإن كنت���م في �سك من ه���ذا، اأفت�سكون اأّني ابن 

بن���ت نبيك���م ! فواهلل ما بي���ن الم�سرق والمغرب ابن بنت نب���ي غيري فيكم ول في 

غيرك���م، ويحك���م اأتطلبوني بقتيٍل منكم قتلته، اأو ماٍل لكم ا�ستهلكته، اأو بق�سا�ِس 

جراحة ؟!«

فاأخ���ذوا ال يكلمونه، فنادى: » يا �سب���ث بن ربعي، يا حجار بن اأبجر، يا قي�س بن 

الأ�سعث، يا يزيد بن الحارث، األم تكتبوا اإليَّ اأن قد اأينعت الثمار واخ�سرَّ الجناب، 

واإنما ُتقِدم على ُجند لك مجّند؟! « 

فق���ال ل���ه قي�س بن االأ�صعث: ما ندري ما تقول، ولك���ن انزل على حكم بني عمك، 

فاإنهم لن يروك اإال ما تحب.

 فق���ال له الح�صي���ن Q » ل واهلل ل اأعطيكم بي���دي اإعطاء الذلي���ل، ول اأفّر 

فرار)اأقر اإقرار( العبيد«. 

ث���م نادى: » يا عباد اهلل، اإّني عذت برّبي ورّبك���م اأن ترجمون، اأعوذ ّبربي ورّبكم 

من كل متكبٍر ل يوؤمن بيوم الح�ساب «.

 .
(((

 ثم اإنه اأناخ راحلته واأمر عقبة بن �صمعان فعقلها

وكان بي���ن يديه برير بن خ�صير الهمداني، فقال ل���ه االإمامQ: كّلم القوم يا 

برير وان�صحهم! 

فتق���دم برير فقال: ي���ا قوم اّتقوا اهلل ف���اإّن ثقل محّمد قد اأ�صب���ح بين اأظهركم، 

هوؤالء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون اأن ت�صنعوه 

بهم ؟ 

)))  -االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س 97 و�س 98. تاريخ الطبري ج 4 �س ))).
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فقالوا: نريد اأن نمّكن منهم االأمير ابن زياد، فيرى راأيه فيهم !

 فق���ال له���م برير: اأفال تقبلون منه���م اأن يرجعوا اإلى المكان ال���ذي جاوؤوا منه ؟ 

ويلكم يا اأهل الكوفة اأن�صيتم كتبكم وعهودكم التي اأعطيتموها واأ�صهدتم اهلل عليها، 

ي���ا ويلكم اأدعوتم اأهل بيت نبيك���م، وزعمتم اأنكم تقتلون اأنف�صك���م دونهم، حتى اإذا 

اأتوك���م اأ�صلمتموه���م اإل���ى ابن زياد، وحالأتموه���م عن ماء الف���رات!! بئ�س ما خلفتم 

نبيكم في ذريته، ما لكم ال �صقاكم اهلل يوم القيامة، فبئ�س القوم اأنتم !

 فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول ؟ 

فقال برير: الحمد هلل الذي زادني فيكم ب�صيرة!! اللهم اإني اأبرء اإليك من فعال 

هوؤالء القوم! اللهم األق باأ�صهم بينهم، حتى يلقوك واأنت عليهم غ�صبان!

 فجعل القوم يرمونه بال�صهام، فرجع برير اإلى ورائه.

  ثم خطب زهير بن القين فقال:

 ي���ا اأه���ل الكوفة! ن���ذاِر لكم من عذاب اهلل ن���ذاِر! اإّن حقًا عل���ى الم�صلم ن�صيحة 

اأخي���ه الم�صلم، ونحن حتى االآن اإخوة، وعلى دين واحد وملة واحدة، ما لم يقع بيننا 

وبينكم ال�صيف، واأنت���م للن�صيحة مّنا اأهل، فاإذا وقع ال�صيف انقطعت الع�صمة وكنا 

اأمة واأنتم اأمة.

اإّن اهلل ق���د ابتالنا واإياكم بذرية نبيه محّمد P، لينظر ما نحن واأنتم عاملون، 

اإن���ا ندعوكم اإلى ن�صره���م وخذالن الطاغي���ة عبيداهلل بن زي���اد، فاإنكم ال تدركون 

منهم���ا اإال ب�صوء عمر �صلطانهما كله! لي�صم���الن اأعينكم ويقطعان اأيديكم واأرجلكم، 

ويمثالن بكم، ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتالن اأماثلكم وقّراءكم، اأمثال حجر 

بن عدي واأ�صحابه وهانيء بن عروة واأ�صباهه.

ف�صّب���وه واأثن���وا على عبيد اهلل بن زياد ودعوا له، وقال���وا: واهلل ال نبرح حتى نقتل 

�صاحبك ومن معه، اأو نبعث به وباأ�صحابه اإلى االأمير عبيداهلل �صلمًا!

 فق���ال لهم زهير: عباد اهلل اإن ولد فاطمة ر�صوان اهلل عليها اأحق بالود والن�صر 
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م���ن ابن �صمية، ف���اإن لم تن�صروه���م فاأعيذكم ب���اهلل اأن تقتلوهم، فخل���وا بين هذا 

الرج���ل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية، فلعمري اإنَّ يزيد لير�صى من طاعتكم بدون 

!Q قتل الح�صين

فرم���اه �صمر ب���ن ذي الجو�صن ب�صهم، وقال: ا�صكت! اأ�صك���ت اهلل ناأمتك! اأبرمتنا 

ال عل���ى عقبيه! ما اإي���اك اأخاطب! اإنما  بكث���رة كالم���ك! فقال له زهي���ر: يا ابن البوَّ

اأن���ت بهيم���ة! واهلل ما اأظنك تحكم من كتاب اهلل اآيتين! فاأب�صر بالخزي يوم القيامة 

والعذاب االأليم!

فقال له �صمر: اإن اهلل قاتلك و�صاحبك عن �صاعة!

قال زهير: اأفبالموت تخوفني! فواهلل للموت معه اأحب اإلى من الخلد معكم!

ثم اأقبل على النا�س رافعًا �صوته فقال: عباد اهلل ال يغرنكم من دينكم هذا الجلف 

الجاف���ي واأ�صباهه! فواهلل ال تنال �صفاعة محّمد P قومًا اأهرقوا دماء ذريته واأهل 

بيته، وقتلوا من ن�صرهم وذبَّ عن حريمهم.

فن���اداه رج���ل فقال له: اإن اأبا عبد اهلل يقول لك اأقب���ل فلعمري لئن كان موؤمن اآل 

فرع���ون ن�صح لقوم���ه واأبلغ في الدعاء لق���د ن�صحت لهوؤالء واأبلغت ل���و نفع الن�صح 

 .
(((

واالإبالغ

ثم خطب االإمام الح�صين Q خطبة ثانية، وقال: 

» تّب���اً لك���م اأيتها الجماعة وترح���ا! حين ا�ست�سرختمونا والهي���ن فاأ�سرخنا كم 

موجفي���ن! �سللت���م علين���ا �سيفاً لن���ا في اأيمانك���م! وح�س�ستم علينا ن���اراً اقتدحناها 

عل���ى عدّون���ا وعدّوكم! فاأ�سبحتم اإلباً لأعدائكم عل���ى اأوليائكم، بغير عدل اأف�سوه 

فيك���م، ول اأم���ل اأ�سبح لكم فيهم! فه���اّل لكم الويالت! تركتمون���ا وال�سيف م�سيم 

والجاأ����س طام���ن وال���راأي لّم���ا ي�ستح�سف! ولك���ن اأ�سرعت���م اإليها كطي���رة الدبى! 

)))   - تاري���خ الطب���ري، الطب���ري ج 4 �س ))) – 4)). الكامل في التاريخ الب���ن االثير ج ) �س 88). تاريخ اليعقوبي ج ) �س 77). 

اأن�صاب االأ�صراف، ج) �س 97).
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وتداعيت���م اإليه���ا كتهافت الفرا�س! ف�سحقاً يا عبيد الأّمة، و�سذاذ الأحزاب، ونبذة 

الكتاب، ومحّرفي الكلم، وع�سبة الآثام، ونفثة ال�سيطان، ومطفئي ال�سنن! اأهوؤلء 

تع�سدون وعّنا تتخاذلون!!؟

 اأج���ل واهلل! الغ���در فيك���م قديم! و�سجت اإليه اأ�سولكم وت���اأزّرت عليه فروعكم! 

فكنتم اأخبث ثمر! �سجى للناظر واأكلة للغا�سب!

ع���ي قد ركز بي���ن اثنتين، بين ال�سّل���ة والذّلة، وهيهات  ع���ي اب���ن الدَّ  األ واإّن الدَّ

منَّا الذّلة، ياأبى اهلل لنا ذلك ور�سوله والموؤمنون، وحجور طابت وطهرت، واأنوف 

حمية، ونفو�س اأبية من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام! األ واإّني زاحف 

بهذه الأ�سرة مع قلة العدد وخذلة النا�سر!

ُم���غ���لَّ���ب���ي���ن���اف���������اإن ُن�����ه�����زم ف�����ه�����ّزام�����ون ِق�����دم�����اً  ف����غ����ي����ر  ُن����غ����ل����ب  واإن 

ول���ك���ن  ُج������ب������ٌن  ط����ّب����ن����ا  اإن  اآخ������ري������ن������اوم��������ا   م������ن������اي������ان������ا ودول����������������ة 

اأُن����ا�����س  ع����ن  ������ع  رفِّ ال����م����وت  م����ا  ك�������الك�������ل�������ه اأن�������������������اخ ب������اآخ������ري������ن������ااإذا 

ك����م����ا اأف�����ن�����ى ال������ق������رون الأول����ي����ن����اف����اأف����ن����ى ذل�����ك�����م �������س������روات ق���وم���ي 

خُلدنا اإذاً  ال���م���ل���وك  خ����ُل����د  بقيناف���ل���و  اإذاً  ال�������ك�������رام  ب����ق����ي  ول��������و 

لقيناف����ق����ل ل���ل�������س���ام���ت���ي���ن ب����ن����ا اأف����ي����ق����وا  ك���م���ا  ال�������س���ام���ت���ون  ���س��ي��ل��ق��ى 

ي���مَّ اهلل ل تلبث���ون بعده���ا اإل كريث ما يركب الفر�س، حت���ى تدور بكم دور 
َ
ث���م اأ

الرح���ى وتقلق بك���م قلق المحور، عهد عهده اإلّي اأبي عن ج���ّدي، فاأجمعوا اأمركم 

ة ثمَّ اق�سوا اإلّي ول تنظرون، اإنِّي توكلت  و�سركاءك���م ث���مَّ ل يكن اأمركم عليكم غمَّ

���ي عل���ى �سراٍط  عل���ى اهلل رب���ي وربك���م م���ا م���ن داب���ة اإل ه���و اآخ���ذ بنا�سيته���ا اإنَّ ربِّ

م�ستقيم. 

ثم رفع يديه نحو ال�صماء وقال: 

»الله���ّم احب�س عنه���م قطر ال�سماء، وابعث عليهم �سني���ن ك�سنيِّ يو�سف، و�سلِّط 
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، واهلل ل يدُع اأحداًً منهم اإل انتقم لي 
(((

عليهم غالَم ثقيٍف، ي�سقيهم كاأ�ساً م�سبَّرًة

من���ه قتل���ًة بقتلٍة، و�سربًة ب�سربٍة، واإنَّه لينت�س���ر لي ولأهل بيتي واأ�سياعي. فاإّنهم 

بونا وخذلونا، واأنت ّربنا عليك توكلنا، واإليك اأنبنا واإليك الم�سير«.  كذَّ

���اأ اأ�صحابه  ث���م ن���زل Q ودعا بفر����س ر�ص���ول اهلل P المرتج���ز فركبه وعبَّ

.
(((

للقتال

وا�صتدع���ى الح�صينQ عمر بن �صعد فُدعي له، وكان كارهًا ال يحبُّ اأن ياأتيه، 

 ،
(((

 وُجرجان
(((

عي ب���الد الري فق���ال: »اأي عم���ر!! اأتزعم اأّنك تقتلني، ويوّليك الدَّ

واهلل ل تهناأ بذلك، عهٌد معهود، فا�سنع ما اأنت �سانٌع، فاإّنك ل تفرُح بعدي بدنياً 

ول اآخرٍة، وكاأّني براأ�سك على ق�سبة يتراماه ال�سبيان بالكوفة، ويّتخذونه غر�ساً 

بينهم«... 

 .
(5(

ف�صرف بوجهه عنه مغ�صبًا

ن�صوب �لقتال

تق���دم عمر بن �صعد نحو جي�س الح�صينQ، ثم نادى غالمه: يا ذويد)دريد( 

!! اأدن رايت���ك! فاأدناه���ا، ثم و�ص���ع عمر �صهمه في كبد قو�صه ث���م رمى ب�صهم فقال: 

 كلهم باأجمعهم 
(7(

، فرمى اأ�صحابه
(6(

ا�صه���دوا ) لي عند االأمير( اأّني اأول من رم���ى

، فما بقي من اأ�صحاب الح�صينQ اأحد اإاّل 
(8(

في اأثره ر�صقة واحدة كاأنَّها القطر

))) - �صّبر الكاأ�س اأي مالأها اإلى راأ�صها، وال�صبرة بمعنى الُمرة، المنجد، والمعنى ي�صقيهم كاأ�صًا ُمّرة. 

)))   -اللهوف في قتلى الطفوف، ال�صيد ابن طاوو�س الح�صني �س 58- 60 ومقتل الخوارزمي، ج) �س6.

)))  -الرُي: بفتح الراء وت�صديد الياء، مدينة اإيرانية بالقرب من طهران دفن فيها عبد العظيم بن عبداهلل الح�صني، وذكر ياقوت 

اأن طهران كانت ُتعّد من قرى »الري«، بينهما نحو فر�صخ، راجع طهران من معجم البلدان ج4 �س)5. 

)4)  -ُجْرج���ان: ب�ص���م الجيم و�صكون الراء، مدين���ة م�صهورة عظيمة بين طبر�صتان وخرا�صان، راج���ع ياقوت في معجم البلدان: 

ج) ����س9)). 

)5)  المقتل للمقرم: �س84)، نقاًل عن تظّلم الزهراءQ �س0))، ومقتل الخوارزمي، ج) �س8. 

)6)  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4  �س 5))، 6)).

)7)  -الخطط للمقريزي: ج)، �س87). االإر�صاد، ج) �س)0). تاريخ الطبري، ج 4 �س))). اإعالم الورى، ج) �س)46. الكامل في 

التاريخ، ج) �س89).

)8) -اللهوف على قتلى الطفوف، �س58).



تاريخ النه�سة احل�سينية 202

 فقال االإمام الح�صينQ الأ�صحابه: قوموا يرحمكم 
(((

اأ�صاب���ه من رميتهم �صهم! 

اهلل اإلى الموت الذي ال بد منه فاإنَّ هذه ال�صهام ر�صل القوم اإليكم!! 

توبة �لحر 

 ،Qفلما راأى الحر بن يزيد الرياحي اأن القوم قد �صمموا على قتال الح�صين

وكان ق���د �ص���اع في �صفوف جي�س ابن �صعد اأن االإمام الح�صين Q عر�س خ�صااًل 

عل���ى عم���ر بن �صعد اأحدها اأن يتركوه ي�صع يده في يد يزيد، وقد تقدم اأن ذلك لي�س 

 ،Q اإاّل كذبة ابتكرها عمر بن �صعد نف�صه لكي ينجو من التورط في قتل الح�صين

وقد انتهت هذه الكذبة عندما رف�س عبيد اهلل بن زياد اقتراح عمر، فقد تقدم الحر 

من ابن �صعد وقال له: اأي عمر، اأ�صلحك اهلل اأمقاتل اأنت هذا الرجل؟ 

قال: اإي واهلل!! قتااًل اأي�صره اأن ت�صقط الروؤو�س وتطيح االأيدي.

 قال: اأفما لكم في واحدة من الخ�صال التي عر�س عليكم ر�صًى؟

 قال عمر بن �صعد: اأما واهلل لو كان االأمر اإلّي لفعلت ولكن اأميرك قد اأبى ذلك.

 فاأقب���ل الح���ر حتى وقف من النا�س موقفًا، ومع���ه رجل من قومه يقال له قرة بن 

قي�س، فقال يا قرة هل �صقيت فر�صك اليوم؟

قال: ال.

قال الحر: فما تريد اأن ت�صقيه؟

ق���ال قرة: فظنن���ت واهلل اأنه يريد اأن يتنحى فال ي�صهد القتال، وكره اأن اأراه حين 

ي�صنع ذلك فيخاف اأن اأرفعه عليه، فقلت له: لم اأ�صقه واأنا منطلق ف�صاقيه. فاعتزلت 

 .
(((

ذلك المكان الذي كان فيه

))) - مقتل الح�صين الخوارزمي ج) �س)). ت�صلية المجال�س ج) �س78).

)))  - ل���م نذك���ر هنا كالمًا لقّرة، ذكره حين رواية هذا الكالم بعد عا�صوراء، يقول فيه لو اأن الحر قال له حقيقة ما كان يريد فعله 

م���ن االإلتحاق باالإم���ام الح�صين Q اللتحق به معه، وال �صك اأن قّرة يكذب، فقد بقي في جي�س ال�صاللة حتى بعد التحاق 

.Q الحر باالإمام الح�صين
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، فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر  فاأخذ الحر يدنو من ح�صينٍ قلياًل قلياًلً

بن اأو�س: ما تريد يا ابن يزيد؟ اأتريد اأن تحمل؟ 

ف�صكت الحر واأخذه مثل العرواء )االأفكل(، وهي الرعدة !!

فقال له: يا ابن يزيد! واهلل اإن اأمرك لمريب، واهلل ما راأيت منك في موقف قط 

مث���ل �ص���يء اأراه االآن، ولو قيل لي من اأ�صجع اأهل الكوفة رج���اًلً ما عدوتك، فما هذا 

الذى اأرى منك؟ 

ق���ال الح���ر: اإني واهلل اأخّير نف�صي بين الجنة والن���ار!! وواهلل ال اأختار على الجنة 

قت!! عت وحرِّ �صيئًا ولو قطِّ

ثم �صرب فر�صه فلحق باالإمام الح�صين Q وهو يقول: 

.
(((

، فقد اأرعبت قلوَب اأوليائك، واأولد نبّيك« » اللهم اإليك اأنيُب فتب عليَّ

ث���م ق���ال له: جعلني اهلل فداك ي���ا ابن ر�صول اهلل! اأنا �صاحب���ك الذي حب�صتك عن 

الرجوع، و�صايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا المكان، واهلل الذي ال اإله اإال هو 

ما ظننت اأن القوم يرّدون عليك ما عر�صت عليهم اأبدًاً! وال يبلغون منك هذه المنزلة! 

)فقل���ت ف���ي نف�صي ال اأبالي اأن اأطيع القوم في بع�س اأمره���م وال يرون اأنَّي خرجت من 

طاعتهم واأما هم ف�صيقبلون من ح�صين هذه الخ�صال التي يعر�س عليهم!(

 واهلل لو ظننت اأنهم ال يقبلونها منك ما ركبتها منك! واإني قد جئتك تائبًا مما كان 

مني اإلى ربي وموا�صيًا لك بنف�صي حتى اأموت بين يديك! اأفترى ذلك لي توبة ؟؟

، اأنت الحر كما �صمتك اأمك، اأنت الحر، اإن �صاء اهلل، 
(((

 قال نعم يتوب اهلل عليك

في الدنيا واالآخرة.. اإنزل..

 ق���ال: اأنا لك فار�ص���ًا خير مني راجاًل اأقاتلهم على فر����س �صاعة واإلى النزول ما 

ي�صير اآخر اأمري.

))) - اأمالي ال�صدوق، �س))). 

)))  - الله���وف عل���ى قتلى الطفوف: �س)0)، واالأمالي لل�صدوق: ����س)))، ذكر الطبري هنا اأن االإمامQ �صاأله عن ا�صمه، ولم 

نذكر ذلك الأن ال�صدوق في اأماليه �س 8)) ذكر ذلك عندما تعّرف االإمامQ عليه حينما التقيا اأول مرة.
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 قال الح�صينQ: فا�صنع يرحمك اهلل ما بدا لك!

 ث���م ا�صت���اأذن الحر الح�صينQ في اأن ُيكّلم اأهل الكوف���ة، فاأذن له، فا�صتقدم 

اأمام )الح�صين( اأ�صحابه ثم قال: اأيها القوم اأال تقبلون من ح�صين خ�صلة من هذه 

الخ�صال التي عر�س عليكم فيعافيكم اهلل من حربه وقتاله؟

 قالوا: هذا االأمير عمر بن �صعد فكلِّمه!

 فكّلمه بمثل ما كلَّمه به قبل وبمثل ما كلَّم به اأ�صحابه.

قال عمر: قد حر�صت، لو وجدت اإلى ذلك �صبياًل فعلت! 

فقال الحر: يا اأهل الكوفة، الأمكم الهبل والعبر! اإذ دعوتموه )اأدعوتم هذا العبد 

ال�صال���ح( حت���ى اإذا اأتاكم اأ�صلمتموه، وزعمتم اأنكم قاتل���وا اأنف�صكم دونه ثم عدوتم 

، واأحطتم به من كل جانب فمنعتموه 
(((

عليه لتقتلوه، اأم�صكتم بنف�صه واأخذتم بكظمه

التوجه في بالد اهلل العري�صة، حتى ياأمن وياأمن اأهل بيته، واأ�صبح في اأيدكم كاالأ�صير 

 ون�ص���اءه و�صبيته واأ�صحابه 
(((

ال يمل���ك لنف�صه نفعًا وال يدفع عنه���ا �صرًا، وحالأتموه

ع���ن ماء الفرات الجاري ... وتمرغ فيه خنازير ال�صواد وكالبه! وهاهم قد �صرعهم 

العط����س! بئ�صما خلفتم محّمدًا ف���ي ذريته، ال اأ�صقاكم اهلل يوم الظماأ االأكبر )اإن لم 

تتوبوا وتنزعوا عما اأنتم عليه من يومكم هذا في �صاعتكم هذه(.

اأم���ام  وق���ف  حت���ى  فاأقب���ل  بالنب���ل،  ترمي���ه  له���م  رجال���ة  علي���ه  فحمل���ت   

.
(((

Qالح�صين

)))  - يقال: اخذت بكظمه اأي بمخرج نف�صه » ال�صحاح - كظم - 5: ))0)«.

)))  - حاله عن الماء: طرده ولم يدعه ي�صرب » ال�صحاح - حال - ): 45 «.

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س )))، 4))، 5))، 6)). الكامل في التاريخ: ج4، �س65.

              االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج ) �س 99، 00).
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خروج م�صروق بن و�ئل من �صاحة كربالء

وكان م�ص���روق ب���ن وائل في اأوائ���ل الخيل، ممن �صار اإل���ى الح�صينQ، فقال: 

اأك���ون في اأوائلها لعّل���ي اأ�صيب راأ�س الح�صينQ فاأ�صيب به منزلة عند عبيد اهلل 

بن زياد !! 

م رجل من القوم يقال له عبد اهلل ابن حوزة  فلم���ا انتهى اإلى الح�صينQ تقدَّ

حتى وقف اأمام الح�صينQ فقال: اأفيكم ح�صين ؟ 

ف�صك���ت الح�صي���نQ فقاله���ا ثاني���ة، ف�صكت، حت���ى اإذا كان���ت الثالثة، قال 

:Q  الح�صي���ن

 قولوا له نعم ! هذا ح�سين، فما حاجتك.

فقال ابن حوزة: يا ح�صين اأب�صر بالنار !

قال الح�صينQ: كذبت!! بل اأقدم على ربٍّ غفوٍر و�سفيٍع مطاع، فمن اأنت ؟

قال: ابن حوزة !!!

فرف���ع الح�صينQ يدي���ه حتى راأينا بيا����س اإبطيه من فوق الثي���اب، ثم قال: 

ه اإلى النار!! اللهم حزَّ

فغ�ص���ب ابن حوزة فذه���ب ليقحم اإليه الفر����س وبينه وبينه نه���ر، فا�صطرب به 

فر�ص���ه في ج���دول فوقع فيه، وتعلقت رجله الي�صرى بال���ركاب وارتفعت اليمنى ووقع 

راأ�ص���ه في االأر�س، ف�صدَّ عليه م�صلم بن عو�صجة ف�صرب رجله اليمنى فطارت، ونفر 

الفر����س وعدا به فانقطعت قدمه و�صاقه وفخذه وبقي جانبه االآخر متعلقًا بالركاب، 

فاأخذه الفر�س يمّر به في�صرب براأ�صه كل حجر وكل �صجرة حتى مات. 

فرج���ع م�صروق وترك الخيل م���ن ورائه، بعد اأن راأى اال�صتجاب���ة الفورية الأهل 

. 
(((

R البي���ت

))) -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 7))، 8)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد ج ) �س )0).
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�لمبارزة �لأولى

ث���م برز ي�ص���ار مولى زياد بن اأبي �صفيان و�صالم مول���ى عبيد اهلل بن زياد، فقاال: 

م���ن يبارز ؟ ليخرج اإلينا بع�صكم! فوثب حبيب ب���ن مظاهر وبرير بن خ�صير! فقال 

لهم���ا الح�صي���نQ: اجل�صا! فقام عب���د اهلل بن عمير الكلبي فق���ال: اأبا عبد اهلل 

رحمك اهلل! ائذن لي فالأخرج اليهما!! فراأى الح�صينQ رجاًل اآدم طوياًل �صديد 

ال�صاعدي���ن بعيد ما بين المنكبين، فقال الح�صينQ: اإني الأح�صبه لالأقران قّتااًلً 

!! اخرج اإن �صئت. فخرج اإليهما. 

فقاال له: من اأنت؟ فانت�صب لهما.

فق���اال: ال نعرفك!! ليخرج اإلينا زهير بن القي���ن اأو حبيب بن مظاهر اأو برير بن 

 اأمام �صالم.
(((

خ�صير !! وي�صار م�صتنتل

فق���ال له الكلبي: ي���ا ابن الزانية! وبك رغب���ة عن مبارزة اأحد م���ن النا�س؟! وما 

يخرج اإليك اأحد من النا�س اإال وهو خير منك؟

ث���م �صدَّ عليه ف�صرب���ه ب�صيفه حتى برد، فاإنه لم�صتغل ب�صرب���ه اإذ �صدَّ عليه �صالم 

مول���ى عبي���داهلل بن زياد، ف�صاح ب���ه اأ�صحابه: قد رهقك العب���د !! فلم ياأبه له حتى 

ه الي�صرى فاأطارت اأ�صابع كفه ثمَّ �صدَّ عليه  غ�صيه فبدره �صربة اتَّقاها ابن عمير بكفِّ

ف�صربه حتى قتله، واأقبل وقد قتلهما جميعًا وهو يقول: 

كلب  اب�����ن  ف����اأن����ا  ت���ن���ك���رون���ي  ُع��َل��ي��ٍم ح�صبياإن  ف���ي  ب��ب��ي��ت��ي  ح�����ص��ب��ي 

وع�صب ٍة  ِم��������رَّ ذو  ام�������روؤ  النكباإّن�������ي  ع���ن���د  ب����ال����خ����ّوار  ول�������ص���ت 

وه����ب  اأمَّ  ل������ك  زع�����ي�����م  وال�صرباإّن�����������ي  ُم��ق��دم��ا  فيهم  ب��ال��ّط��ع��ن 

�صرب غالم موؤمن بالرب

 فاأخذت اأم وهب امراأته عمودًا ثم اأقبلت نحو زوجها تقول له: فداك اأبي واأمي قاتل 

دون الطيبين ذرية محّمد!

)))  - ا�صتنتل، تقّدم اأمامه في ال�صف في الحرب، ل�صان العرب، ابن منظور، ج)) �س644.
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فاأقب���ل اإليه���ا يرّدها نحو الن�صاء، فاأخذت تجاذب ثوب���ه! ثم قالت: اإني لن اأدعك 

دون اأن اأموت معك! فناداها الح�صينQ فقال:

 »جزيت���م م���ن اأه���ل بيت خيراًً، اإرجع���ي رحمك اهلل اإلى الن�س���اء فاجل�سي معهن 

.
(((

فاإّنه لي�س على الن�ساء قتال« ! فان�صرفت اليهن

�لحملة �لأولى

وحمل �صمر بن ذي الجو�صن في مي�صرة اأهل الكوفة على ميمنة االإمام الح�صين

Q فثبت���وا ل���ه فطاعن���وه واأ�صحابه، وحمل عم���رو بن الحجاج وه���و في ميمنة 

اأه���ل الكوفة من نح���و الفرات على مي�ص���رة االإمام الح�صي���نQ، وهو يقول: يا 

اأه���ل الكوفة! الزموا طاعتكم وجماعتك���م، وال ترتابوا في قتل َمن َمرق عن الدين 

وخال���ف   االإم���ام !!

علّي تحّر����س النا�س؟ اأنحن 
َ
فق���ال له الح�صين Q: يا عم���رو بن الحجاج ! اأ

م���ا واهلل لتعلمن لو ق���د قب�ست اأرواحك���م ومّتم على 
َ
مرقن���ا واأنت���م ثبت���م علي���ه ؟ اأ

اأعمالكم اأّينا مرق من الّدين، ومن هو اأولى ب�سلي الّنار!.

 
(((

فلما اأن دنت خيل اأهل الكوفة من اأ�صحاب االإمام الح�صينQ ثبتوا، وجثوا

الرماح نحوهم، فلم تقِدم الخي���ل على الرماح، فلما 
(((

له���م على الرك���ب، واأ�صرعوا

ذهب���ت الخيل لترج���ع ر�صقهم اأ�صح���اب الح�صي���نQ بالنبل، ف�صرع���وا رجااًل 

..
(4(

وجرحوا اآخرين

ث���م حمل عمرو بن الحجاج ف���ي اأ�صحابه على الح�صي���ن Q من نحو الفرات 

فاقتتلوا �صاعة، ثم ان�صرف عمرو بن الحجاج واأ�صحابه، وارتفعت الغبرة، فاإذا هم 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4 �س7)).

))) - جثا اأي جل�س على ركبتيه، المنجد. 

))) - اأ�صرع ال�صيء اأي رفعه جدًاً، المنجد. 

)4) - المقتل للمقرم، �س90)، نقاًل عن الكامل البن كثير: ج8، �س)8). 
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بم�صلم بن عو�صجة االأ�صدي �صريع، فم�صى اإليه الح�صينQ فاإذا به رمق، فقال: 

»رحم���ك رب���ك ي���ا م�سل���م اب���ن عو�سج���ة،« {منهم من ق�س���ى نحب���ه ومنهم من 

!
(((

ينتظر وما بّدلوا تبدياًل}

ودنا منه حبيب ابن مظاهر، فقال: عّز علّي م�صرعك يا م�صلم! اأب�صر بالجنة!

رك اهلل بخير! فقال له م�صلم، قواًل �صعيفًا: ب�صَّ

فق���ال ل���ه حبيب: لوال اأني اأعلم اأني في اأثرك الح���ق بك من �صاعتي هذه الأحببت 

اأن تو�صين���ي ب���كل ما اأهمك، حتى اأحفظك في كل ذلك بم���ا اأنت اأهل له في القرابة 

والدين!

قال: بل اأنا اأو�صيك بهذا رحمك اهلل، واأهوى بيده اإلى الح�صين، اأن تموت دونه!

قال حبيب: اأفعل ورّب الكعبة! 

 �صهيد م���ن اأ�صحاب 
(((

، وكان اأول
(((

فم���ا كان باأ�ص���رع من اأن مات ف���ي اأيديه���م

الح�صي���نQ.. و�صاحت جارية ل���ه فقالت: يا ابن عو�صجتاه ي���ا �صيداه !! فتنادى 

اأ�صحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا م�صلم ابن عو�صجة االأ�صدي. 

فق���ال �صبث لبع�س من حوله من اأ�صحابه: ثكلتكم اأمهاتكم! اإنما تقتلون اأنف�صكم 

باأيديك���م وتذللون اأنف�صكم لغيرك���م! تفرحون اأن يقتل مثل م�صل���م بن عو�صجة؟ اأما 

وال���ذي اأ�صلمت له، ل���ربَّ موقٍف له قد راأيته في الم�صلمين كريم! لقد راأيته يوم �صلق 

اآذربيج���ان قتل �صتة م���ن الم�صركين قبل َتَتاّم خيول الم�صلمي���ن!! اأفيقتل منكم مثله 

وتفرحون ؟. 

وكان ال���ذي قتل م�صلم بن عو�صجة، م�صلم بن عب���د اهلل ال�صبابي وعبد الرحمن 

 .
(4(

ابن اأبي خ�صكارة البجلي

)))  - االأحزاب )): )).

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 7)). واالإر�صاد لل�صيخ المفيد ج)، �س04). 

)))  - بحار االأنوار، ج45 �س70-69.

)4)  - تاري���خ الطب���ري، ج4 �س7)). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج) ����س 05). المنتظم، ابن الجوزي، ج5 �س9)). البداية والنهاية، 

ابن كثير، ج8 �س)8).
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وحم���ل �صم���ر ب���ن ذي الجو�صن ف���ي مي�صرة عم���ر بن �صع���د على ميمن���ة االإمام 

الح�صي���نQ واأ�صحابه، فثبتوا ل���ه فطاعنوه واأ�صحابه، وقاتل عبد اهلل بن عمير 

الكلبي قتااًلً �صديدًاً، فقتل رجلين اآخرين من اأ�صحاب �صمر، فحمل عليه هانيء بن 

ثبي���ت الح�صرم���ي وبكير بن حي التيمى فقتاله، وكان ال�صهي���د الثاني من اأ�صحاب 

الح�صينQ. وخرجت امراأة الكلب���ي تم�صي اإلى زوجها، حتى جل�صت عند راأ�صه 

تم�ص���ح عنه التراب، وتق���ول: هنيئًا لك الجن���ة، فقال �صمر ب���ن ذي الجو�صن لغالم 

.
(((

ي�صمى ر�صتم: ا�صرب راأ�صها بالعمود، ف�صرب راأ�صها ف�صدخه، فماتت مكانها

��صت�صهاد مجموعة �ل�صيد�وي بكاملها

وفي اأول الحملة االأولى، وما اأن ن�صب القتال، حتى �صدَّ ال�صيداوي عمرو بن خالد، 

، ومجمع بن عبد اهلل العائ���ذي، وابنه عائذ، و�صعد 
(((

وجن���ادة بن الح���ارث ال�صلماني

مولى عمر بن خالد، ووا�صح مولى الحرث، مقدمين باأ�صيافهم على اأهل الكوفة، فلما 

وغلوا عطف عليهم اأ�صحاب عمر بن �صعد فاأخذوا يحوزونهم وقطعوهم من اأ�صحابهم 

غير بعيد، فحمل عليهم العبا�س بن علي R، فا�صتنقذهم فجاوؤوا قد جّرحوا، فلما 

.
(((

دنا منهم عدوهم �صّدوا باأ�صيافهم فقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد

Qلهجوم �لمعاك�ص لأن�صار �لإمام �لح�صين�

، وقاتلوهم قتااًل �صديدًاً، واأخذت 
(4(

ثم حمل اأ�صحاب الح�صين Qحملة واحدة

خيلهم تحمل، واإنما هم اثنان وثالثون فار�صًا، واأخذت ال تحمل على جانب من خيل 

اأهل الكوفة اإال ك�صفته.

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 4))و 5))و6)). اأن�صاب االأ�صراف، ج)، �س)40، الكامل في التاريخ، ج) �س)9).

)))  - رجال ال�صيخ الطو�صي، �س99 رقم 968.

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س40)

)4) - اللهوف على قتلى الطفوف، �س)0). 
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مقدمة جي�ص �بن �صعد تطلب �لنجدة

فلم���ا راأى ع���زرة بن قي�س، وهو عل���ى خيل اأهل الكوفة، اأن خيل���ه تنك�صف من كل 

جان���ب، وراأى الوهَن في اأ�صحابه والف�صل كّلما يحملون، بعث اإلى عمر بن �صعد عبَد 

الرحمن بَن ح�صن فقال: اأما ترى ما تلقى خيلي منذ اليوم من هذه العدة الي�صيرة؟ 

ابعث اإليهم الرجال والرماة!! فقال عمر بن �صعد ل�صبث بن ربعي: اأال تقدم اإليهم؟

فق���ال: �صبح���ان اهلل اأتعمد اإلى �صيخ م�صر واأهل م�صر عامة تبعثه في الرماة ؟؟ 

 ؟
(((

لم تجد من تندب لهذا ويجزي عنك غيري

وكان الح�صي���ن ب���ن نمير ال�صكون���ي على �صرط���ة عبيداهلل بن زي���اد، فبعثه اإلى 

 وخم�صمائة 
(((

الح�صينQ، وكان مع عمر بن �صعد، فا�صتدعاه، فبعث معه المجّففة

م���ن المرامية، فاأقبلوا حتى اإذا دنوا من الح�صينQ واأ�صحابه ر�صقوهم بالنبل، 

وا�صت���دَّ القتال، واأكثر اأ�صحاب الح�صين فيهم الجراح، فلم يلبثوا اأن عقروا خيولهم 

 .
(((

ف�صاروا رجالة كلهم

Qو�صول �أوبا�ص �لكوفة �إلى قلب مع�صكر �لإمام �لح�صين

مر في جماعة م���ن اأ�صحابه على مي�صرة الح�صينQ حتى طعن  ث���م حمل ال�صِّ

ف�صطاط الح�صين برمحه، ونادى علّي بالنار حتى اأحرق هذا البيت على اأهله. ف�صاح 

الن�صاء وخرجن من الف�صطاط، و�صاح به الح�صينQ: يا ابن ذي الجو�سن، اأنت 

تدعو بالّنار لتحرق بيتي على اأهلي، حرقك اهلل بالّنار!

)))  - ذكر الطبري، في ج4 �س))): اأنهم ما زالوا يرون من �صبث الكراهة لقتالهQ وقال اأبو زهير العب�صي: فاأنا �صمعته)يعني 

�صبث( في اإمارة م�صعب يقول: ال يعطي اهلل اأهل هذا الم�صر خيرًا اأبدًا وال ي�صددهم لر�صّد اأال تعجبون اأّنا قاتلنا مع علي بن 

اأبى طالب ومع ابنه من بعده اآل اأبي �صفيان خم�س �صنين ثم عدونا على ابنه وهو خير اأهل االأر�س نقاتله مع اآل معاوية وابن 

�صمية الزانية، �صالل يالك من �صالل.

)))  - فرق���ة ع�صكري���ة من الرماة، كان اأفرادها يحملون دروعًا كبيرة تقيهم وتقي الرم���اة منهم نبال ورماح االأعداء، والظاهر اأن 

مهمتها كانت كمهمة الق�صف التمهيدي في الجيو�س الحديثة.

)))   -  تاري���خ الطب���ري، الطب���ري ج4 ����س )))و))). اإعالم الورى، �س45)، والكام���ل في التاريخ، ج4، ����س69. االإر�صاد، ال�صيخ 

المفيد، �س 04).
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فحمل عليه زهير بن القين في ع�صرة رجال من اأ�صحابه، ف�صدَّ على �صمر بن ذي 

حتى ارتفعوا عنه���ا، و�صرعوا اأبا عزة 
(((

الجو�ص���ن واأ�صحابه، فك�صفه���م عن البيوت

 .
(((

ال�صبابي فقتلوه وكان من اأ�صحاب �صمر

وقاتلوه���م حتى انت�صف النهار اأ�صد قتال خلق���ه اهلل! فلم يقدروا اأن ياأتوهم من 

 عن اأيمانهم 
(((

�صوه���ا وج���ٍه واح���ٍد لتقاُرب اأبنيتهم، فاأر�صل اب���ن �صعٍد الرجال ليقوِّ

وع���ن �صمائلهم ليحيطوا بهم، فاأخذ الثالثة واالأربعة من اأ�صحاب الح�صين يتخّللون 

البي���وت في�صّدون عل���ى الرجل وهو ينه���ب فيقتلونه، ويرمونه من قري���ب فيعقرونه. 

فق���ال ابن �صع���ٍد: احرقوها بالنار، فاأ�صرموا فيها الن���ار، ف�صاحت الن�صاء وُدِه�صت 

االأطف���ال، فقال الح�صي���نQ: دعوهم فليحرقوه���ا! فاإّنهم لو ق���د حرقوها لم 

ي�ستطيعوا اأن يجوزوا اإليكم منها!

 واأخذوا ال يقاتلونهم اإال من وجه واحد.
(4(

وكان ذلك كذلك

واأح���اط جي�س عمر بن �صعد باأ�صحاب االإم���ام الح�صينQ وبمع�صكره من كل 

جانب، وتعطفوا عليهم من كل جهة وبجميع االأ�صلحة، وا�صتعر القتال، وتفّوقت الكثرة 

 Q ع���ددًا وعدًة وكثافًة ف���ي الرماية على القّلة، واأخذ اأ�صح���اب االإمام الح�صين

ي�صت�صهدون واح���دًا تلو االآخر، فكان اإذا قتل الرجل اأو الرجالن من اأ�صحاب االإمام

Q يبين ذلك فيهم لقلتهم، وال يبين القتل في جي�س عمر بن �صعد لكثرتهم.

من اأ�صحاب الح�صين 
(5(

وانجلت غبرة الحملة االأولى عن ت�صعة وخم�صين �صريعًا

Q. فعندها �صرب الح�صين Q بيده على لحيته وجعل يقول:

»ا�ست���دَّ غ�س���ب اهلل تعال���ى عل���ى اليهود والن�س���ارى اإذ جعل���وا له ول���داًً! وا�ستدَّ 

))) -  تاريخ الطبري، ج)، �س6))، والمقتل الخوارزمي، ج ج)، �س6). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد،ج)، �س 05).

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 4))و 5))و6)).

))) - قّو�س البناء اأي هّدمه، المنجد. 

)4) - الكامل في التاريخ، ج4، �س69. 

)5) - بحار االأنوار: ج45، �س))، نقاًل عن محّمد ابن اأبي طالب. 
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غ�س���ب اهلل تعال���ى على الن�سارى اإذ جعلوه ثالث ثالثة! وا�ستدَّ غ�سب اهلل تعالى 

عل���ى المجو�س اإذ عبدوا ال�سم�س والقمر دونه! وا�ستدَّ غ�سب اهلل تعالى على قوم 

اتفق���ت اآراوؤهم)كلمته���م( عل���ى قتل اب���ن بنت نبّيه���م! )اأم���ا( واهلل ل اأجيبهم اإلى 

 !
(((

ب بدمي �سيء مما يريدونه اأبداًً حتى األقى اهلل واأنا مخ�سّ

ث���م �صاحQ: اأما من مغيث ُيغيثنا لوجه اهلل تعال���ى؟ اأما من ذابٍّ يذّب عن 

؟«  
(((

حرم ر�سول اهلل

وهن���ا اأنزل اهلل تعال���ى الن�صر عل���ى الح�صين Q، حتى كان م���ا بين ال�صماء 

!
(((

واالأر�س، ثم خّير: الن�صر اأو لقاء اهلل، فاختار لقاء اهلل

�صهد�ء �لحملة �لأولى 

ت�صارب���ت جدًاً اأرق���ام واأ�صماء �صهداء معركة الط���ف، وخ�صو�صًا �صهداء الحملة 

االأولى، وتداخلت مع اأ�صماء ال�صهداء الذين �صقطوا مبارزة بعد الحملة االأولى. وقد 

ذكرنا هنا اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى التي ا�صتفدناها من جملة من كتب التراجم 

والتواريخ، مع مالحظة اأن يكون بع�صهم مكررًا نتيجة للت�صحيف الذي تقع فيه كتب 

التاري���خ ب�صبب عملية الن�صخ، اأو اأن يكون بع�صه���م ذكر في بع�س الم�صادر االأخرى 

ممن ا�صت�صهد في المبارزة. وهم:  

- الُحال�س بن عمرو الرا�صبي االأزدي  – النعمان 
(4(

 الحّب���اب بن عامر التميمي 

ب���ن عم���رو الرا�صب���ي االأزدي  – االأدهم بن اأمّية العبدي الب�ص���ري – اأم وهب  زوج 

عبد اهلل بن عمير الكلبي  – اأمية بن �صعد الطائي – القا�صم بن حبيب بن اأبي ب�صر 

))) - اللهوف على قتلى الطفوف، �س58). 

))) - مقتل الح�صين الخوارزمي ج) �س))-))

))) - الكافي، ج) �س60)، باب اأن االئمة يعلمون متى يموتون، واأنهم ال يموتون اإاّل باختيار منهم، ح 8.

)4)  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 95). ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). الزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. 
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 – اأ�صلم ب���ن عمرو التركي مولى 
(((

االأزدي  – الحج���اج ب���ن بدر التميم���ي ال�صعدي 

 – الح���رث بن نبهان  
(((

الكندي  القي����س  امرء  بن  Q– الح���ارث 
(((

الح�صي���ن

)4)– جبلة 

مول���ى حمزةQ – ب�صر ب���ن عمرو بن االأحدوث الح�صرم���ي الكندي 

– جنادة بن كعب بن الحرث  ب���ن حجير الكندي  )5)– جندب 

ب���ن علي ال�صيباني 

ال�صلماني  المذحجي  الحرث  بن  )6)– جنادة 

االأن�ص���اري - جوين بن مالك التيمي 

)7)– جابر بن الحّجاج  مولى عامر بن نه�صل 

– ج���ون ب���ن حوّي، مولى اأب���ي ذّر 
)9)– حجير بن جندب بن حجير الكندي 

ال�صيباني )8)– حنظلة بن عمرو 

التيم���ي

- زاه���ر بن عمرو الكن���دي، �صاحب عمرو بن الحمق - زهي���ر بن �صليم االأزدي 
((0(

  - �صالم مولى عامر بن م�صلم 
((((

- �صالم بن عمرو
((((

الخثعمي  ب�صر  بن  – زهير 
)4))– �صعد  

- �صيف بن مالك العب���دي الب�صري 
((((

- �ص���وار بن اأبي عمير النهم���ي 

)))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 4)). 

)))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 95- 96. 

)))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، )7). الزنجاني، و�صيلة الدارين، 6))- 7)). المامقاني، تنقيح المقال، )، )4). 

)4)  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 74). لكن ابن �صهر اآ�صوب لم يذكره في اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى في المناقب، 4، ))). 

)5)  - اإب�صار العين، 5)). ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). 

)6)  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). ال�صماوي، اإب�صار العين، 94). 

)7)  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 76). ال�صيد ابن طاوو�س، اللهوف، )6). البحار، ج 45، )). 

)8)  - ال�صم���اوي، اإب�ص���ار العين، )9). ولكن المامقان���ي لم يذكر في ترجمته اأنه ُقتل في الحملة االأول���ى )راجع تنقيح المقال: )، 

98). وم�صت���دركات عل���م رج���ال الحديث، )، 97(. ول���م يذكره االآخرون اأي�ص���ًا في �صهداء الحملة االأول���ى )راجع، الحدائق 

 .((( ،4 ،Q55). ومناقب اآل اأبي طالب ،Qالوردية، ))). وت�صمية من ُقتل مع الح�صين

)9)  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). والزنجاني، و�صيلة الدارين،94. ولم يذكره ال�صماوي في اإب�صار العين في من ا�صت�صهد 

في الحملة االأولى. 

)0))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 74). 

))))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). الزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. ولم يذكره ال�صماوي في اإب�صار العين، بل ذكر »عبد اهلل 

بن ب�صر الخثعمي« وترجم له في �س70)من كتابه، وذكر في ترجمته اأنه ُقتل في الحملة االأولى. 

))))  - كان �صال���م مول���ى لبن���ي المدينة، وهم بطن من كل���ب، كوفّيًا من ال�صيعة، خرج اإلى الح�صي���نQ اأّيام المهادنة، فان�صم 

اإل���ى اأ�صحاب���ه. قال في الحدائق: ومازال معه حتى ُقتل في اأول حملة مع من ُقتل من اأ�صحاب الح�صينQ. انظرالحدائق 

الوردي���ة: ))). ول���م نعثر على ا�صم���ه في مجموعة اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى الذين ذكره���م ابن �صهر اآ�صوب ال�صروي في 

المناقب: 4، ))). انظر البحار، ج 45، )7. اإب�صار العين، )8). 

))))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). ال�صماوي، اإب�صار العين، 5))- 6)). 

)4))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). لكن ال�صماوي قال: قتل مبارزة بعد �صالة الظهر،« اإب�صار العين، )9). 



تاريخ النه�سة احل�سينية 214

Q– �صبيب  
(((

مول���ى عمرو بن خالد ال�صيداوي – �صع���د بن الحرث  مولى علي

النه�صلي  عب���د اهلل  بن  )))– �صبيب 

مول���ى الحرث ب���ن �صريع الهمدان���ي الجاب���ري

– عائذ  الب�صري  العبدي  )4)– عام���ر بن م�صلم 

- �صرغام���ة بن مالك التغلبي 
(((

 –(5(

ب���ن مجم���ع ب���ن عب���د اهلل العائذي – عب���د الرحم���ن بن عب���د اهلل االأرحب���ي 

– عبد  )6)– عبي���د اهلل بن يزيد العب���دي الب�صري 

عب���د اهلل ب���ن ب�ص���ر الخثعمي 

- عبد 
(7(

اهلل ب���ن يزيد العب���دي الب�صري  – عبد الرحمن بن عب���د رّب االأن�صاري 

- عبد اهلل 
(9(

ب���ن الحّجاج  )8)– عبد الرحمن بن م�صعود 

اهلل ب���ن ع���روة الغفاري 

)0))– عمرو بن �صبعة 

ب���ن عمير الكلب���ي – عمرًان بن كعب بن ح���ارث االأ�صجع���ي 

– عمرو بن خالد االأ�صدي  ))))– عّمار الداالن���ي 

- عم���رو الجندعي 
((((

ال�صبع���ي 

- عمار بن ح�صان الطائي – قارب بن عبد اهلل الدئلي – قا�صط بن 
((((

ال�صيداوي 

بن  – م�صلم  االأزدي  كثير  بن  )4))– م�صلم 

زهير التغلبي – كنانة بن عتيق التغلبي 

)))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). 

)))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، ))). لم يذكره ابن �صهر اآ�صوب في اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى، المناقب، 4، ))). 

)))  - الزنجاني، و�صيلة الدارين، 55)- 56) رقم 76. ال�صيخ الطو�صي في رجاله، �س74. 

)4)  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). لكن ال�صماوي قال: قتل مبارزة بعد �صالة الظهر، اإب�صار العين، 99). 

)5)  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). والزنجاني، و�صليلة الدارين، 94، ولكنه في ترجمته في �س64)- 65) رقم 90 ذكر اأنه 

ا�صت���اأذن االإم���امQ في البراز بعد �ص���الة الظهر. وال�صماوي في ترجمة عبدالرحمن االأرحب���ي في �س))) نقاًل عن اأبي 

مخنف قال اإن االأرحبي ُقتل مبارزة. البالذري، اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 404.  

)6)  - راجع حا�صية ا�صم »زهير بن ب�صر الخثعمي« . رقم 5 �س 6)). 

)7)  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 57)- 58). ولم يذكره ابن �صهر اآ�صوب في المناقب في من ذكرهم من �صهداء الحملة االأولى. 

)8)  - قي���ل اإن���ه واأخ���اه عبد الرحمن ُقتال مبارزة، اإب�صار العين، 76). لكن ابن �صهر اآ�صوب في المناقب 4، )))، ذكر عبد اهلل في 

من قتل في الحملة االأولى. 

)9)  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). ال�صماوي، اإب�صار العين، )9)- 94). الزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. 

)0))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). والزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. م�صتدركات علم الرجال: 6، 75و 08) رقم 090)). 

))))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، )))، با�صم »عمرو بن م�صيعة«. الزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. ال�صماوي، اإب�صار العين، 94).

))))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). الزنجاني، و�صيلة الدارين، 94. ال�صماوي، اإب�صار العين، 6)). 

))))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 4))- 6))، لكن ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، )0)، ذكر اأنه برز، ثم برز ابنه خالد، ولم يذكر 

الموؤرخون اأن ابنه خالدًا كان معه! كذلك في اللهوف، )6). ابن طاوو�س.  

)4))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 99). 
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عو�صجة االأ�صدي – م�صعود بن الحّجاج التيمي – م�صقط بن زهير التغلبي – مجمع 

اأبي  Q– ن�صر بن 
(((

ب���ن عب���د اهلل العائذي – منجح بن �صهم  مول���ى الح�صين

عجالن. بن  Q– نعيم 
(((

نيزر  مولى علي

وتعطف النا�س على الباقين من اأ�صحاب االإمام الح�صينQ، فكثروهم، فاإذا 

قتل منهم الرجل والرجالن تبين فيهم، واأولئك كثير ال يتبين فيهم ما يقتل منهم.

�ل�صالة �لأخيرة يوم عا�صور�ء

فلم���ا راأى ذلك اأبو ثمامة، عمرو ابن عبد اهلل ال�صائدي، قال للح�صينQ: يا 

اأب���ا عب���د اهلل ! نف�صي لك الفداء، اإني اأرى هوؤالء ق���د اقتربوا منك، وال واهلل ال تقتل 

حت���ى اأقت���ل دونك اإن �صاء اهلل، واأحب ان األقى ربى وقد �صليت هذه ال�صالة التي قد 

دنا وقتها!!

فرفع الح�صينQ راأ�صه ثم قال: 

ذك���رت ال�س���الة، جعل���ك اهلل م���ن الم�سلين الذاكري���ن، نعم!! ه���ذا اأول وقتها، 

�سلوهم اأن يكفوا عنا حتى ن�سلي!! 

�صهادة حبيب بن مظاهر 

فقال لهم الح�صين بن النمير ال�صكوني: اإنها ال تقبل !! 

فق���ال له حبيب ب���ن مظاهر: ال تقبل!! زعمت ال�صالة م���ن اآل ر�صول اهلل P ال 

تقبل وتقبل منك ...!؟ 

فحمل عليهم الح�صين بن النمير ال�صكوني، وخرج اإليه حبيب بن مظاهر ف�صرب 

وجه فر�صه بال�صيف، ف�صب ووقع عنه، وحمله اأ�صحابه فا�صتنقذوه .

)))  - ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، 4، ))). ال�صماوي، اإب�صار العين، 96. 

)))  - ال�صماوي، اإب�صار العين، 98. 
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واأخ���ذ حبيب يقاتل قتااًل �صديدًاً، فحمل عليه رج���ل من بني تميم ف�صربه حبيب 

، وحم���ل عليه اآخر من بني تمي���م فطعنه فوقع حبيب، 
(((

بال�صي���ف عل���ى راأ�صه فقتله

فذه���ب ليقوم ف�صربه الح�صين بن النمير ال�صكوني على راأ�صه بال�صيف فوقع، ونزل 

اإليه التميمي فاحتّز راأ�صه. فقال له الح�صين: اإني ل�صريكك في قتله! 

فقال التميمي: واهلل ما قتله غيري! 

فق���ال الح�صين: اأعطني���ه اعلقه في عنق فر�ص���ي كيما يرى النا����س ويعلموا اأني 

�صرك���ت ف���ي قتله، ثم خذه اأنت بعد فام�س به اإلى عبي���داهلل بن زياد، فال حاجة لي 

فيما تعطاه على قتلك اإياه! 

فاأب���ى علي���ه، فاأ�صلح قومه فيم���ا بينهما على ه���ذا !! فدفع اإليه راأ����س حبيب بن 

مظاهر، فجال به في الع�صكر قد علقه في عنق فر�صه، ثم دفعه بعد ذلك اإليه، فلما 

رجع���وا اإل���ى الكوفة اأخذ االآخر راأ�س حبيب فعلقه في لبان فر�صه ثم اأقبل به اإلى ابن 

زياد في الق�صر.

Q وقال: ولما قتل حبيب ابن مظاهر هدَّ ذلك ح�صينًاً

.
(((

 »عند اهلل اأحت�سب نف�سي وحماة اأ�سحابي«

)))  - الكامل في التاريخ ج ) �س9)).

)))  - بح���ار االأن���وار، ج 45 ����س7). تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 4))و 5))و6)). وفيه بع���د رواية مقتل حبيب: فب�صر به ابنه 

القا�ص���م ب���ن حبيب وه���و يومئذ قد راهق، فاأقبل م���ع الفار�س ال يفارقه كلم���ا دخل الق�صر دخل مع���ه، واإذا خرج خرج معه، 

فارت���اب ب���ه، فقال مالك: يا بني تتبعني ق���ال: ال �صيء قال بلى يا بنى اأخبرني، قال له: ان ه���ذا الراأ�س الذي معك راأ�س اأبي 

اأعطينيه حتى اأدفنه، قال: يا بني ال ير�صى االأمير اأن يدفن، واأنا اأريد اأن يثيبني االأمير على قتله ثوابًا ح�صنًا قال له الغالم: 

لك���ن اهلل ال يثيب���ك على ذلك اإال اأ�صواأ الثواب، اأما واهلل لقد قتلته خي���رًا منك، وبكا، فمكث الغالم حتى اإذا اأدرك لم يكن له 

هم���ة اإال اتب���اع اأثر قاتل اأبي���ه، ليجد منه غرة فيقتله باأبيه فلم���ا كان زمان م�صعب بن الزبير وغ���زا م�صعب باجميرا، دخل 

ع�صك���ر م�صع���ب فاإذا قاتل اأبيه في ف�صطاط���ه، فاأقبل يختلف في طلبه والتما�س غرته، فدخ���ل عليه وهو قائل ن�صف النهار، 

ف�صربه ب�صيفه حتى برد.
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�أد�ء �ل�صالة �لأخيرة و�صهادة �صعيد بن عبد �هلل �لحنفي

وقام االإم���ام الح�صينQ اإلى ال�صالة، ف�صّلى بم���ن بقي من اأ�صحابه �صالة 

. وتق���ّدم اأمامه زهير بن 
(((

، ويقال ب���ل �صّلى واأ�صحاُبه ف���رادى باالإيماء
(((

الخ���وف

َل اإلى الح�صين،  ، وُو�صِ
(((

القين و�سعيد بن عبد اهلل الحنفي في ن�صٍف من اأ�صحابه

فا�صتق���دم الحنفي اأمامه، فا�صُتهِدَف له���م يرمونه بالنبل يمينًاً و�صم���ااًلً قائمًا بين 

 اإلى االأر�س وهو يقول: الله���م العنهم لعن عاد 
(4(

يدي���ه، فما زال يرمي حتى �صق���ط

وثم���ود! اللهم اأبلغ نبيك عني ال�صالم! واأبلغه ما لقيت م���ن األم الجراح، فاإني اأردت 

 .
(5(

بذلك ن�صرة نبيك

ثم التفت اإلى االإمام الح�صينQ فقال: اأوفيت يا ابن ر�صول اهلل ؟؟

فقالQ: نعم!! اأنت اأمامي في الجنة! 

ثم فا�صت نف�صه.

ولم���ا نظ���ر من بقي من اأ�صح���اب الح�صينQ اإلى كثرة من قت���ل منهم، اأخذ 

الرجالن والثالث���ة واالأربعة ي�صتاأذنون الح�صينQ في الذّب عنه. ثم اأخذوا بعد 

اأن ق���لَّ عددهم وبان النق�ُس فيهم يبرز الرجُل بع���د الرجِل، فاأكثروا القتل في اأهل 

الكوف���ة، وكان كل من اأراد الخ���روج وّدَع الح�صينQ بقوله: ال�صالُم عليك يا ابن 

ر�صول اهلل، فُيجيُبه الح�صين: وعليك ال�صالم، ونحن خلفك، ثم يقراأ: { فمنهم من 

 
(6(

ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبدياًل}.

وكان الح���ر بن يزيد الرياح���ي اأول من برز من اأ�صح���اب الح�صينQ، فقال 

له: يا ابن ر�صول اهلل! كنت اأول خارج عليك، فاأذن لي اأن اأكون اأول قتيل بين يديك، 

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س6)) و7)).

)))  - مثير االأحزان، البن نما، �س65. 

)))  - المقتل للمقرم، �س96)، نقاًل عن مقتل العوالم، �س88 ومقتل الخوارزمي: ج) �س7). 

)4)   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س6)) و7)).

)5)   - بحار االأنوار ج 45 �س70.

)6)  - المقتل للمقرم، �س98)، نقاًل عن مقتل العوالم، �س85 ومقتل الخوارزمي، ج ج) �س5)، واالآية )) من �صورة االأحزاب. 
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فلعّلي اأن اأكون اأّول من ي�صافح جّدك محّمدًا غدًاً في القيامة!!

وتقدم اإلى قتال القوم، واأخذ يرتجز ويقول:

اأق���ت���ال ح���ت���ى  اأق�����ت�����ل  ال  اآل�����ي�����ت  مقبال  اإال  ال����ي����وم  اأ�����ص����اب  ول�����ن 

مق�صال �صربًا  بال�صيف  اأ�صربهم  م��ه��ل��ال  وال  ع���ن���ه���م  ن������اك������اًل  ال 

 واأخذ يقول اأي�صًا:

عن خير من حَلّ منى والخيف اأ�صرب في اأعرا�صهم بال�صيف

 فقاتل هو وزهير بن القين قتااًل �صديدًاً، فكان اإذا �صدَّ اأحدهما، فاإن ا�صتلحم، �صدَّ 

االآخر حتى يخل�صه ففعال ذلك �صاعة. 

وكان رجل من اأهل الكوفة يقال له يزيد بن �صفيان قد قال: اأما واهلل لو اأني راأيت 

الحر بن يزيد حين خرج الأتبعته ال�صنان، فبينا النا�س يتجاولون ويقتتلون والحر بن 

يزيد يحمل على القوم مقدمًا ويتمثل قول عنترة: 

حت������ى ت�ص�������ربل بال��������دم
(((

ما زل���ت اأرميه����م بثغ�����رة نح��������ره       ولبان��ه

واإن فر�ص���ه لم�صروب على اأذنيه وحاجبه واإن دم���اءه لت�صيل، فقال الح�صين بن 

نمير ليزيد بن �صفيان: هذا الحر بن يزيد الذي كنت تتمنى، قال: نعم!

فخرج اإليه، فقال له: هل لك يا حر بن يزيد في المبارزة؟

قال: نعم قد �صئت !!

(((

فبرز له، فكاأنما كانت نف�صه في يده فما لبث الحر حين خرج اإليه اأن قتله.

ورم���ى اأحد اأ�صحاب عمر بن �صعد فر�س الح���ر ب�صهم، فما لبث اأن اأرعد الفر�س 

(((

وا�صطرب وكبا، فوثب عنه الحر كاأنه ليث وال�صيف في يده وهو يقول:

الحر اب����ن  ف���اأن���ا  ب���ي  ت��ع��ق��روا  ه���زب���راإن  ل����ب����د  ذي  م�����ن  اأ�����ص����ج����ع 

فما ُرئَي اأحد قط يفري فريه.

)))  - اللبان: ال�صدر » ال�صحاح - لبن - 6: )9))«.

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س))).االإر�صاد لل�صيخ المفيد ج)، �س)0)

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 4))و 5))و6)).
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. ثم اإن رجالة 
(((

  وق���د روى ال�صي���خ ال�صدوق اأنه قتل منه���م ثمانية ع�صر رج���اًلً

، فاحتمله اأ�صح���اب الح�صينQ حتى و�صعوه 
(((

ت عل���ى الحر بن يزيد فقتل �صدَّ

بين يديه وبه رمق، فجعل الح�صينQ يم�صح وجهه ويقول:

.
(((

اأنت الحر كما �سمتك اأّمك! واأنت الحر في الدنيا، واأنت الحر في الآخرة

، وهو اأب���و ال�صعثاء الكندي، فجثى 
(4(

ث���م برز يزيد بن زي���اد بن مها�سر الكندي

على ركبتيه بين يدي الح�صينQ، فرمى بمائة �صهم ما �صقط منها اإال خم�صة اأ�صهم، 

وكان راميًا. واالإمام الح�صينQيقول: اللهم �صدد رميته، واجعل ثوابه الجنة. 

فلم���ا رم���ى بها قام فقال: ما �صقط منها اإال خم�ص���ة اأ�صهم، ولقد تبّين لي اأّني قد 

 »وكان في اأول من 
(5(

قتل���ُت خم�صة نف���ر. فلم يزل يقاتل حتى ُقتل ر�صوان اهلل علي���ه

 .
(6(

ُقتل«

 Qاالإمام الح�صين  
(7(

وا�صت���اأذن ال�صحابي الجليل اأن�س بن الحارث الكاهلي

لمب���ارزة االأعداء فاأذن له، »وبرز �صاّدًا و�صط���ه بالعمامة، رافعًا حاجبيه بالع�صابة، 

)))  - اأمالي ال�صدوق، 6)) المجل�س 0)، حديث رقم ).

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س6)) و7)). الكامل في التاريخ ج ) �س)9).

)))  - االأخبار الطوال- الدينوري  �س 56). اأمالي ال�صدوق، 6)) المجل�س 0)، حديث رقم ).

وقيل اإن الح�صينQ رثاه باأبيات من ال�صعر، فقال:

       لنعم الح����ر ح����ر بني رياح              ونع���م الحر عند م�صتبك الرماح

      ونع�م الحر اإذ فادى ح�صينًاً              فج�����اد بنف�ص���ه ع��ن�����د ال�ص��باح 

اأمال���ي ال�صي���خ ال�ص���دوق، 6)) المجل�س 0) رقم)، وقي���ل رثاه بهذه االأبيات بع����س اأ�صحاب الح�صينQ، وذك���ر الخوارزمي عن 

الحاك���م الج�صمي اأنه قال: بل رث���اه علي بين الح�صينQ، مقتل الح�صينQ الخوارزم���ي، ج )، 4)وانظر الفتوح، 5، 

86)، وانظر البحار، ج 45، 4)، 

)4)  - ذكره المفيد في االإر�صاد، ج)،�س)8، اأمالي ال�صدوق، 7))، المجل�س 0) ح)، الكامل في التاريخ، )، )9)، ابن �صهر اآ�صوب 

في المناقب، 4، )0). 

)5)  - اإب�صار العين، )7)، اأمالي ال�صدوق، 7))، المجل�س 0)، ح)، وانظر مقتل الح�صينQ الخوارزمي، ج )، ))، مناقب اآل 

اأبي طالب، Q، 4، )0)، الكامل في التاريخ، )، )9)، البحار، ج 45، )7.. 

)6)  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س40)، وانظر الكامل في التاريخ، )، )9). 

)7)  - ذك���ره ال�صي���خ ال�صدوق في االأمال���ي: 7)) المجل�س 0) ح)، ابن �صهر اآ�صوب في المناقب، 4، )0)، الخورزمي في المقتل، )، 

))، اب���ن حج���ر في االإ�صابة، )، 68، وابن حّبان في كتاب الثقات، 4، )4، والطبري في ذخائر العقبى، 46)، وابن االأثير في 

اأ�صد الغابة، )، )))، ال�صيخ عبا�س القمي، في نف�س المهموم، 89). البحار، ج 45، )7.  
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ولم���ا نظر اإليه الح�صينQ بهذه الهيئة بكى وق���ال: �صكر اهلل لك يا �صيخ، فقاتل 

 .
(((

حتى قتل

وب���رز وه���ب ب���ن وه���ب، وكان ن�صرانيًا اأ�صل���م على يد الح�صي���نQ هو واأمه، 

فاأتبعوه اإلى كربالء، فركب فر�صًا وتناول بيده عمود الف�صطاط، فقاتل، ثم ا�صتوؤ�صر 

ت���ي به عمر بن �صعد لعنه اهلل، فاأمر ب�ص���رب عنقه، ورمي به اإلى ع�صكر الح�صين
ُ
فاأ

 :Qواأخذت اأّمه �صيفه وبرزت، فقال لها الح�صين ،Q

���ك وابنك مع جدي  ي���ا اأم وه���ب! اجل�س���ي فقد و�س���ع اهلل الجهاد عن الن�ساء، اإنَّ

 .
(((

محّمد P في الجنة«

ثم برز الحجاج بن م�سروق المذحجي الجعفي، وهو يقول: 

مهدّي�ا ه���ادي�������ًا  ح�����ص��ي��ن  ك ال��ن��ب��ّي�����ااأق������دم  ال���ي�������وم ن��ل��ق�����ى ج�������دَّ

ع��ل��ّي�����ا ال����ُع���������ال  ذا  اأب�����������اك  الولّياث�����م  ال��ر���ص��ا  ال��خ��ي��ر  وال��ح�����ص��ن 

 
(((

وذا الجناحي�������ن الفت����ى الك����مي���������ّ�ا         واأ�ص�������د اهلل ال�ص����ه�ي�����د الح���ّي�������ا

ن االإمام الح�صينQ في اأوقات ال�صالة،  ، وكان موؤذِّ
(4(

ثم حمل فقاتل حتى ُقتل

وخرج من الكوفة اإلى االإمامQ والتحق به في مكة المكرمة. 

 وقال: 
(5(

وتقدم زهير بن القين  و�صرب على منكب الح�صين

 هادي��ًا مه��دي�����ا              ف�����الي����وم نلق�����ى ج����ّدك الن������ب���ي�ا
(6(

اأق�������دم ُهديَت

وح�����صن���ًا والم��������رت���ص���ى ع��لي�����ا             وذا الج��ن��اح���ين الف���ت��ى ال���ك����مي���ا 

 واأ�ص�������د اهلل ال�ص��هي���د الح����ي���ا

)))  - ذخيرة الدارين، 08)، وفي المناقب البن �صهراآ �صوب، 4، )0)، اإب�صار العين، 00). 

)))  - اأمالي ال�صدوق، 7))، المجل�س 0)، حديث رقم). 

)))  - يمر بنا في م�صرع  زهير بن القين اأن زهيرًا  اأن�صد هذه االأبيات، وال مانع من اأن يكون قد اأن�صدها اأكثر من رجل واحد من االأن�صار.

)4)  - انظر مقتل الح�صين الخوارزمي، ج )، ))، مناقب األ اأبي طالبQ، 4، )0)، اإب�صار العين، )5)- )5)، ومقتل الح�صين 

للمقرم، )5)- 54). 

)5)  - اأي وهو ي�صتاأذنه ويودعه. 

)6)  - وفي اإب�صار العين، 67) »فدتك نف�صي هاديًا مهديًا«.



221تاريخ النه�سة احل�سينية

ثم اأخذ يقاتل قتااًلً �صديدًاً، وهو يقول: 

ح�صيِن اأن�������ا زه����ي����ر واأن���������ا اب������ن ال��ق��ي��ن  ع���ن  ب��ال�����ص��ي��ف  اأذوده�������م 

 
(((

 ف�صّد عليه كثير بن عبد اهلل ال�صعبي، ومهاجر بن اأو�س، فقتاله.

رع زهير: ال يبعدّنك اهلل يا زهير! ولعن اهلل قاتلك  فقال الح�صينQ حين �صُ

 
(((

لعن الذين م�صخهم قردة وخنازير.«

وكان �سلم���ان ب���ن م�س���ارب البجلي  مع ابن عمه زهير ف���ي �صفر الحّج �صنة �صتين 

للهج���رة، ولم���ا مال زهير ف���ي الطريق اإلى االإم���امQ وان�صم اإليه، م���ال معه ابن 

عّمه �صلمان هذا وان�صم اإلى االإمامQ اأي�صًا، وا�صت�صهد في كربالء، ولعله قتل مع 

.
(((

زهير

ثم برز اأبو ثمامة ال�سائدي وقال:

وبن�ات�ه  ال��م�����ص��ط��ف�����ى  الآل  على حب�س خير النا�س �صبط محّمدع�����زاًء 

وزوج�ها ال��ن��ب�����ي  ل��زه�����راء  اأحم�دع�����زاًء  بع�د  م��ن  اهلل  عل�م  خ��زان��ة 

كلهم  وال��غ��رب  ال�صرق  الأه���ل  الم�صددع���زاًء  الح�صين  حب�س  على  وحزنًا 

(4(

 فم������ن مبل�������غ عن����ي النب�����ي وبن����ت�ه            باأن ابنكم ف���ي مجه�د اأّي مج��ه�د«

ثم اإن اأبا ثمامة قال للح�صينQ، وقد �صّلى: يا اأبا عبد اهلل اإني قد هممت اأن 

األحق باأ�صحابي، وكرهت اأن اأتخّلف واأراك وحيدًا من اأهلك قتياًل. فقال له الح�صين

Q: تقدم فاإنا الحقون بك عن �صاعة. 

ثخن بالجراحات، فقتله قي�س بن عبد اهلل ال�صائدي ابن عم 
ُ
فتقدم فقاتل حتى اأ

)))  - تاري���خ الطب���ري، الطبري ج 4 ����س6)) و7))، 8))، وانظر اأمالي ال�صدوق، 6))، المجل�س 0) ح)، واأن�صاب االأ�صراف، ج )، 

)40.االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 05).

)))  0 مقتل الح�صين الخوارزمي، ج )، 4)، اأمالي ال�صدوق، 6))، المجل�س 0) ح)، المناقب، 4، 04)، وت�صلية المجال�س، )، 77)، 

البحار، ج 45، )7. 

)))  - اإب�صار العين، 69)، عن الحدائق الوردّية، ))). 

 .(05 ،4 ،Q4)  - مناقب اآل اأبي طالب(
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. ولكن الطبري يذكر اأن اأبا ثمامة ال�صائدي هو الذي قتل ابن 
(((

ل���ه، وكان له عدوًا

.
(((

عم له وكان عدوًا له!

َنَع بك؟ قال:  وخ���رج يزيد بن معقل، فقال يا برير بن خ�سير كي���ف ترى اهلل �صَ

َنَع اهلل بك �صرًا!  َنَع اهلل واهلل بي خيرًاً، و�صَ �صَ

ما�صي���ك في بني لوذان 
ُ
اب���ًا ! هل تذكر وانا اأ ق���ال: كذب���ت وقبل اليوم ما كنت كذَّ

واأن���ت تق���ول اإن عثمان بن عفان كان على نف�صه م�صرف���ًا، واإن معاوية بن اأبي �صفيان 

�صاٌل م�صٌل ، واإن امام الهدى والحق علي بن اأبي طالب ؟؟

فقال له برير: اأ�صهد اأنَّ هذا راأيي وقولي ؟ 

فقال له يزيد بن معقل: فاإني اأ�صهد اأنك من ال�صالين. 

فقال له برير بن خ�صير: هل لك فالأباهلك ولندع اهلل اأن يلعن الكاذب واأن يقتل 

المبطل ثم اخرج فالأبارزك ؟

فخرجا فرفعا اأيديهما اإلى اهلل يدعوانه اأن يلعن الكاذب واأن يقتل المحق المبطل، 

ثم برز كل واحد منهما ل�صاحبه، فاختلفا �صربتين، ف�صرب يزيد بن معقل برير بن 

ت المغفر  خ�صي���ر �صربًة خفيفًة لم ت�صره �صيئًاً، و�صرب���ه برير بن خ�صير �صربًة قدَّ

ا هوى من حالق، واإن �صيف ابن خ�صير لثابت في راأ�صه وهو  وبلغت الدماغ، فخرَّ كاأنمَّ

ين�صن�صه من راأ�صه. 

وحم���ل عليه ر�صي بن منقذ العبدي، فاعتنق بريرًا، فاعتركا �صاعة، ثم اإن بريرًا 

 والدفاع ؟ 
(((

قعد على �صدره فقال ر�صي: اأين اأهل الم�صاع

فذهب كعب بن جابر االأزدي ليحمل عليه، فقيل له: اإن هذا برير بن خ�صير القارئ 

الذى كان يقرئنا القراآن في الم�صجد !! فحمل عليه بالرمح حتى و�صعه في ظهره فلما 

)))  - اإب�صار العين، )))، وتابعه على ذلك الزنجاني في و�صيلة الدارين، 99، رقم). 

)))   -  تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س6)) و7)).

)))  - الم�صع: ال�صرب بال�صيف، والمما�صعة: المقاتلة والمجالدة بال�صيوف، )ل�صان الل�صان، )، 559). 
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وجد م�س الرمح برك عليه فع�س بوجهه وقطع طرف اأنفه، فطعنه كعب بن جابر حتى 

األقاه عنه وقد غيب ال�صنان في ظهره، ثم اأقبل عليه ي�صربه ب�صيفه حتى قتله.

فلما رجع كعب بن جابر قالت له امراأته اأو اأخته النوار بنت جابر: اأعنت على ابن 

فاطم���ة، وقتل���ت �صيد القراء!! لقد اأتيت عظيمًا من االأم���ر واهلل ال اأكلمك من راأ�صي 

.
(((

كلمًة اأبدًا 

وخرج عمرو بن قرظة الأن�ساري يقاتل دون الح�صينQ وهو يقول: 

ق�����د علم�����ت كتي�����بة االأن�ص����������اِر            اأّن���ي �ص����اأح��م�����ي ح��������وزة ال����ّذم��ار

(((

�ص���رب غ���الم غير نك����ٍس �ص���������اِر            دون ح�ص��ي�����ن م���ه���ج���ت���ي وداري«

وكان عل���ّي ب���ن قرظة اأخوه مع عم���ر بن �صعد! فن���ادى: يا ح�صي���ن! اأ�صللت اأخي 

وغررته حتى قتلته!؟ قال: اإن اهلل لم ُي�سل اأخاك ولكنه هدى اأخاك واأ�سلك! 

اأو اأموت دونك! فحمل عليه، فاعتر�صه نافع بن  اأقتلك  قال: قتلني اهلل اإن لم 

هالل الجملي المرادي فطعنه ف�صرعه، فحمله اأ�صحابه فا�صتنقذوه فدووَي بعُد 

 .
(((

فبرئ

وكان ناف���ع ب���ن ه���الل الجمل���ي قد كتب ا�صمه على اأفواق نبل���ه، فجعل يرمي بها 

م�صمومة وهو يقول: 

اأخفاقهااأرم��������ي ب���ه���ا م���ع���ّل���م���ًة اأف����واق����ه����ا ب��ه��ا  ت���ج���ري  م�����ص��م��وم��ة 

اإ�صفاقهاي�������م�������الأّن اأر������ص�����ه�����ا ر����ص���اق���ه���ا ي��ن��ف��ع��ه��ا  ال  وال���ن���ف�������س 

فقت���ل اثن���ي ع�صر رجاًلً من اأ�صح���اب عمر بن �صعد �صوى من ج���رح! حتى اإذا فنيت 

نباله جّرد فيهم �صيفه، فحمل عليهم وهو يقول:

)))   - تاري���خ الطب���ري، ج 4 �س 8))، 9))، الكامل في التاريخ، )، 89)- 90)، واأن�صاب االأ�صراف، ج )، 99) ومثير االأحزان، )6، 

والله���وف، 60)، مناق���ب اآل اأب���ي طالب، ج 4، 00)، اأمال���ي ال�صدوق، 6))- 47)، المجل�س 0) رق���م)، ت�صلية المجال�س، )، 

)8)، والبحار، ج 45، 5). 

)))  - تاريخ الطبري ج 4 �س 8))، 9)). 

)))  - تاريخ الطبري، ج 4 �س 8))، 9)). 
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 الج�������م�����لي           اأن�������������ا ع�������ل����ى دي���������������ن ع���������ل����ي
(((

اأن�������ا اب������ن ه����الل

فب���رز اإليه مزاحم بن حري���ث فقال له: اأنا على دين عثم���ان، فقال له نافع: اأنت 

على دين �صيطان، وحمل عليه فقتله. 

ف�ص���اح عمرو بن الحجاج باأ�صحاب���ه: يا حمقى!! اأتدرون م���ن ُتقاتلون؟ ُتقاتلون 

فر�ص���ان الِم�صر واأهل الب�صائر وقومًا م�صتميتين، ال يبرُز اإليهم اأحٌد منكم اإال قتلوه 

على ِقّلتهم، واهلل لو لم ترموهم اإال بالحجارة لقتلتموهم. 

فق���ال عمر بن �صعد: �صدقت، ال���راأُي ما راأيت، اأر�صل في النا�س من يعزم عليهم 

.
(((

 الأتوا عليكم
(((

اأن ال يبارزهم رجل منهم، ولو خرجتم اإليهم وحدانًا

 فتواثب���وا عليه واأطافوا به ي�صاربونه بالحج���ارة والن�صال حتى ك�صروا ع�صديه، 

فاأخ���ذوه اأ�صي���رًا، فاأم�صكه �صمر ب���ن ذي الجو�صن، ومعه اأ�صحاب ل���ه ي�صوقون نافعًا 

حت���ى اأتي به عمر بن �صعد، فقال ل���ه عمر بن �صعد: ويحك يا نافع ما حملك على ما 

�صنعت بنف�صك؟؟

قال، والدماء ت�صيل على لحيته: اإن ربي يعلم ما اأردت، واهلل لقد قتلت منكم اثني 

ع�ص���ر �ص���وى من جرحت، وما األوم نف�صي على الجهد، ولو بقيت لي ع�صد و�صاعد ما 

اأ�صرتموني!

فقال �صمر لعمر بن �صعد: اأقتله اأ�صلحك اهلل !!

قال: اأنت جئت به !! فاإن �صئت فاأقتله !!

فانت�ص���ى �صم���ر �صيفه، فقال له ناف���ع: اأما واهلل اأن لو كنَت م���ن الم�صلمين لعظم 

علي���ك اأن تلقى اهلل بدمائن���ا، فالحمد هلل الذى جعل منايانا على يدي �صرار خلقه!! 

!!
(4(

فقتله �صمر لعنه اهلل

)))  - ال�صم���اوي، اإب�ص���ار العي���ن، 49)- 50)، ذك���ر الطبري الهزبر مكان ابن ه���الل، وال ي�صح وزن ال�صعر عل���ى عبارة الطبري، 

فاخترنا ماذكره ال�صيخ المفيد في االإر�صاد  ج) �س )0). واختاره ال�صماوي.

))) - الوحداني – بك�صر الواو – المنفرد بنف�صه، المنجد. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س))).

)4)  - تاري���خ الطب���ري، ج 4 �س6)) و7)). ال�صماوي، اإب�صار العي���ن، 49)- 50)، ت�صلية المجال�س، )، 96)، وفيه »هالل بن نافع« 
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وا�صت���اأذن يزي���د بن مغفل الجعف���ي الح�صينQ في البراز ف���اأذن له، فتقّدم 

وهو يقول: 

مغف�ل  ب�������ن  واأن�����������ا  ي���زي�������د  ���ص��ي��ف منجلاأن���������ا  ن�����ص��ل  ي��م��ي��ن��ي  وف����ي 

الق�صطل  و���ص��ط  ال��ه��ام��ات  ب��ه  لاأع��ل��و  المف�صّ ال��م�����اج��د  الح�صين  ع��ن 

.
(((

ثم قاتل حتى ُقتل«

بن ثمامة الأ�سدي ال�سيداوي ممن جاء اإلى الح�صينQ في 
(((

وكان الموّقع

رع  الط���ّف، وخل�س اإليه لياًل مع م���ن خل�س، فنثر نبله وجثا على ركبتيه فقاتل، ف�صُ

فج���اءه نف���ر من قومه فا�صتنقذوه وقال���وا له: اأنت اآمن ! اأخرج اإلين���ا، فخرج اإليهم، 

واأت���وا ب���ه اإلى الكوفة فاأخفوه، فلّم���ا قدم عمر بن �صعد على ابن زي���اد واأخبره خبره 

اأر�ص���ل اإليه ليقتله، ف�صف���ع فيه جماعة من بني اأ�صد، فلم يقتل���ه ولكن كّبله بالحديد 

، وكان مري�صًا من الجراحات التي به، فبقي في الزارة مري�صًا 
(((

ونفاه اإلى ال���زارة

 .
(4(

مكّباًل حتى مات بعد �صنة

وكان جنادة بن كعب بن الحرث االأن�صاري الخزرجي مّمن قتل في الحملة االأولى 

Q، وكان قد �صح���ب االإمامQ من مكة، وجاء معه 
(5(

م���ن اأ�صحاب الح�صين

، فقالت ل���ه اأمه: يا بني اخرج فقاتل 
(6(

اأهل���ه وابن���ه عمرو وهو ابن اإحدى ع�صر �صنة

بي���ن يدي ابن ر�ص���ول اهلل حتى ُتقتل! فخ���رج فقال الح�صينQ: ه���ذا �صاٌب ُقتل 

اأب���وه، ولع���ّل اأمه تكره خروجه، فقال ال�صاب: اأمي اأمرتن���ي يا ابن ر�صول اهلل! فخرج 

واأن�صاب االأ�صراف، ج )، 404، اأمالي ال�صدوق، 7))، المجل�س0)، حديث رقم)، قال ال�صيخ ال�صماوي: »الجملي: من�صوب اإلى 

جمل بطن من مذحج، ويم�صي على االأل�صن وفي الكتب، البجلي، وهو غلط فا�صح«، )اإب�صار العين، (50).  

)))  - اإب�صار العين، )5)- 54). 

)))  - في تاريخ الطبري، ج4، �س 47)، ورد فيه هكذا: »اإال اأن المرّقع بن ثمامة االأ�صدي .

)))  - الزارة: مو�صع بُعمان كان ينفي اإليه زياد وابنه من �صاء من اأهل الب�صرة والكوفة. 

)4)  - اإب�صار العين، 7)). 

)5)  - راجع: مناقب اآل اأبي طالبQ، 4، 04)، وفيه بعد ذلك »ثم برز ابنه وا�صت�صهد«. 

)6)  - راجع: مقتل الح�صينQ، للمقّرم، )5)، اإب�صار العين، 59). 
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وهو يقول: 

�����ص����رور ف�������وؤاد ال��ب�����ص��ي��ر ال��ن��ذي��راأم����ي����ري ح�����ص��ي��ن ون���ع���م االأم���ي���ر

وال�������������داه وف����اط����م���������ة  نظير ع����ل���������يٌّ  م�����ن  ل�����ه  ت���ع���ل���م���ون  ف���ه���ل   

ثم قاتل فُقِتل، وُحزَّ راأ�صه ورمي به اإلى ع�صكر الح�صين، فاأخذت اأمه راأ�صه وقالت له: 

اأح�صنت يا بني! يا ُقرة عيني و�صرور قلبي!

ثّم اأخذت عمود خيمة وحملت على القوم وهي تقول: 

�صعيفة  ال��ن�����ص��ا  ف���ي  ع���ج���وز  ب����ال����ي���������ة خ�����������اوي�����������ة ن���ح���ي���ف�������ةاأن�����ا 

عنيفة  ب�������ص���رب�������ة  ال�����ص��ري��ف�����ةاأ����ص���رب���ك�������م  ف���اط���م���ة  ب���ن���ي  دون 

 .
(((

فاأمر الح�صينQ ب�صرفها ودعا لها«

فلم���ا راأى اأ�صح���اب الح�صي���ن اأنهم قد ُكث���روا، واأنهم ال يقدرون عل���ى اأن يمنعوا 

ح�صين���ًاً وال اأنف�صه���م تناف�صوا في اأن ُيقتلوا بين يديه، فجاءه عبد اهلل وعبد الرحمن 

 الغفاري���ان، فقاال: يا اأبا عبد اهلل، علي���ك ال�صالم! حازنا 
(((

اإبن���ا ع���زرة )اأو عروة(

العدّو اإليك فاأحببنا اأن ُنقتل بين يديك، نمنعك وندفع عنك! 

قال: مرحبًاً بكما اأُدنوا مّني! 

فدنوا منه، فجعال يقاتالن قريبًا منه، واأحدهما يقول: 

ق�����د علم����ْت حق���������ًا بن������و ِغف����اِر                 وخ����������ن������دٌف ب����ع���د ب����ن���ي نزار

لن�صربّن م����ع�ص���������ر ال�������ف�ُّج���������ار                 بك�������ل ع�����صٍب �ص������ارٍم بّت�����������اِر

(4(

                بالم�ص����رفّي والق���نا الخّط����ار
(((

يا ق���������وم ذودوا عن بني االأحرار

)))  - مقت���ل الح�صي���نQ الخوارزم���ي، ج )، 5)- 6)، واتظ���ر البحار، ج 45، 7)- 8)، عن ت�صلي���ة المجال�س، وفيه اإ�صافة هذا 

البيت:  »له طلعة مثل �صم�س ال�صحى             له غرة مثل بدر منير«.

)))  - �صب���ط المحق���ق المرح���وم ال�صيخ ال�صم���اوي اإ�صم اأبيهما اأنه )عروة( ولي����س عزرة، وذكر اأن ا�صم جّدهم���ا حّراٌق، وكان من 

اأ�صحاب اأمير الموؤمنين عليQ، وممن �صارك معه في حروبه الثالث، راجع اإب�صار العين، 75). 

)))    في اإب�صار العين، 76)، في البيت الثالث )عن بني االأطهار( بداًل من )عن بني االأحرار(. 

)4)  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س8)). مقتل الح�صين الخوارزمي، ج )، ))، )، 6)،  وكذلك ابن �صهر اآ�صوب في المناقب، 4، 

)0)، ال�صي���خ ال�صدوق، في اأماليه، 6))، المجل�س 0) حديث).مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )))، اإب�صار العين، 75)- 76). 

البحار، ج 45، )7.  
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وجاء الفتيان الجابريان �سيف بن الحارث بن �سريع ومالك بن عبد بن �سريع، 

Q، فدن���وا منه وهما يبكيان، فقال: اأي  وهم���ا ابنا عم واأخوان الأم، فاأتيا ح�صينًاً

ابني اأخي ما يبكيكما، فواهلل اإني الأرجو اأن تكونا عن �صاعة قريري عين؟ 

قاال: جعلنا اهلل فداك! ال واهلل ما على اأنف�صنا نبكي، ولكنا نبكي عليك، نراك قد 

اأحيط بك وال نقدر على اأن نمنعك!! 

فق���ال: جزاكما اهلل يا ابني اأخ���ي بوجدكما من ذلك وموا�صاتكما اإياي باأنف�صكما 

.
(((

اأح�صن جزاء المتقين

ث���م ا�صتقدما يلتفتان اإل���ى الح�صينQ ويقوالن: ال�صالم علي���ك يا ابن ر�صول 

.
(((

اهلل! فقال: وعليكما ال�صالم ورحمة اهلل، فقاتال حتى قتال

وج���اء حنظلة بن اأ�سعد ال�سبامي، فق���ام بين يدي االإمام الح�صينQ، فاأخذ 

ين���ادي: يا قوم ! اإني اأخاف عليكم مثل ي���وم االأحزاب مثل داأب قوم نوح وعاد وثمود 

والذي���ن من بعدهم وما اهلل يريد ظلمًا للعباد وي���ا قوم اإني اأخاف عليكم يوم التناد 

يوم تولون مدبرين ما لكم من اهلل من عا�صم ومن ي�صلل اهلل فما له من هاد، يا قوم 

ال تقتلوا ح�صينًاً في�صحتكم اهلل بعذاب وقد خاب من افترى ! 

 :Qفقال له الح�صين

ي���ا اب���ن اأ�سع���د! رحم���ك اهلل! اإنهم ق���د ا�ستوجبوا الع���ذاب حي���ن رّدوا عليك ما 

دعوته���م اإلي���ه من الحق ونه�سوا اإليك لي�ستبيح���وك واأ�سحابك! فكيف بهم الآن 

وقد قتلوا اإخوانك ال�سالحين!

 ق���ال: �صدقت جعلت فداك!! اأن���ت اأفقه مني واأحق بذلك، اأفال نروح اإلى االآخرة 

ونلحق باإخواننا !! 

)))   تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س8)).

)))  - تاري���خ الطب���ري، الطبري ج 4�س8)). انظر الكامل في التاأريخ، )، )9)، واأن�صاب االأ�صراف، ج )، 405، واالإر�صاد، )، 05)، 

 .(56 ،Qومقتل الح�صين الخوارزمي، ج )، 8)، واللهوف، 64)، وت�صلية المحال�س، )، 94)، وت�صمية من ُقتل مع الح�صين

البحار، ج )0)، )7)و 45، )7، وكذلك في الزيارة الرجبية وال�صعبانية )راجع البحار، ج )0)، 40). 
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فقالQ: رح اإلى خير من الدنيا وما فيها واإلى ملك ال يبلى! 

فقال: ال�صالم عليك اأبا عبد اهلل !! �صّلى اهلل عليك وعلى اأهل بيتك وعّرف بيننا 

وبينك في جنته. 

فقالQ: اآمين اآمين!!

 فا�صتقدم فقاتل حتى قتل.

 بن عبد اهلل مولى �ساكر، 
(((

وج���اء عاب����س بن اأبي �سبيب ال�ساكري ومعه �سوذب

فقال: يا �صوذب ما في نف�صك اأن ت�صنع؟ 

قال: ما اأ�صنع؟ اأقاتل معك دون ابن بنت ر�صول اهلل P حتى اأقتل. 

ق���ال: ذلك الظن بك!! اأما االآن فتقدم بين يدي اأبي عبد اهلل حتى يحت�صبك كما 

احت�ص���ب غيرك من اأ�صحابه وحتى اأحت�صبك اأنا !! فاإنه لو كان معي ال�صاعة اأحد اأنا 

اأولى به مني بك ل�صرني اأن يتقدم بين يدي حتى اأحت�صبه، فاإن هذا يوم ينبغي لنا اأن 

نطلب االأجر فيه بكل ما قدرنا عليه، فاإنه ال عمل بعد اليوم واإنما هو الح�صاب!! 

فتق���دم �س���وذب ف�صلَّم على الح�صي���نQ فقال: ال�صالم عليك ي���ا اأبا عبد اهلل 

.
(((

ورحمة اهلل وبركاته، اأ�صتودعك اهلل واأ�صترعيك، ثم م�صى فقاتل حتى قتل

ث���م تقدم عاب����س بن اأبي �سبي���ب ال�ساك���ري، فقال: يا اأبا عب���د اهلل! اأما واهلل ما 

اأم�ص���ى على ظهر االأر�س قريب وال بعيد اأعز علّي وال اأحب اإلّي منك! ولو قدرت على 

اأن اأدف���ع عنك ال�صيم والقتل ب�صيء اأعز علّي من نف�صي ودمي لفعلته! ال�صالم عليك 

يا اأبا عبد اهلل اأ�صهد اهلل اأّني على هديك وهدي اأبيك. 

ث���م م�صى بال�صيف م�صلتًا نحوهم وبه �صربة عل���ى جبينه، فقال اأحد رجال عمر 

ب���ن �صعد، لم���ا راآه مقباًل، وقد عرفه، وق���د �صاهده في المغازي: اأيه���ا النا�س!! هذا 

�صود! هذا ابن اأبي �صبيب! ال يخرج���ن اإليه اأحد منكم! فاأخذ �صبيب ينادي: 
ُ
اأ�ص���ُد االأ

اأال رجل لرجل !! فقال عمر بن �صعد: ار�صخوه بالحجارة! 

)))  - هكذا �صبطه المحقق ال�صماوي M، �صوذب بن عبد اهلل الهمداني ال�صاكري، )مولى لهم(، )راجع، اإب�صار العين، 9)).  

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س8)). وانظر مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، 6). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 05).
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فرم���ي بالحجارة من كل جان���ب، فلما راأى ذلك األقى درعه ومغفره، ثم �صدَّ على 

النا�س، فكان يطرد اأكثر من مائتين من النا�س، ثم اإنهم تعطفوا عليه من كل جانب 

ة، ه���ذا يقول اأنا قتلته وه���ذا يقول اأنا  فقت���ل. ف���كان راأ�صه في اأي���دي رجال ذوي عدَّ

قتلت���ه!! فاأت���وا عمر بن �صعد فق���ال: ال تخت�صموا! هذا لم يقتله �صن���ان واحد، ففّرق 

.
(((

بينهم بهذا القول

 ،
(((

وكان �سع���ٌد واأخوه اأب���و الحتوف، الأن�ساريان، من اأهل الكوفة ومن المحّكمة

فخرج���ا مع عمر بن �صعد اإل���ى قتال الح�صينQ، فلما كان الي���وم العا�صر، وُقتل 

اأ�صحاب الح�صين فجعل الح�صينQ ُينادي: اأال نا�صر فين�صرنا. ف�صمعته الن�صاء 

 Qواالأطف���ال، فت�صارخن، و�صم���ع �صعٌد واأخوه اأبو الحتوف الن���داء من الح�صين

وال�صراخ من عياله، فماال ب�صيفهمًا مع الح�صينQ على اأعدائه، فجعال يقاتالن 

(((

حتى ُقتال معًا«.

 وعّباد بن المهاجر ب���ن اأبي المهاجر 
(((

وكان مجم���ع ب���ن زي���اد بن عمرو الجهن���ي،

 قد التحقوا باالإمامQ من منازل جهينة، وهو في طريقه من المدينة اإلى 
(5(

الجهني،

وا عنه حين انف�س كثير من االأغراب عنه في ُزبالة،  مكة، وثبتوا معه والزموه، فلم ينف�صّ

فلما كان يوم العا�صر من المحرم قاتلوا بين يديه حتى قتلوا ر�صوان اهلل عليهم. 

وكان ول���دا يزي���د بن ثبيط العبدي الب�س���ري، عبد اهلل وعبيد اهلل، قد ُقتال في 

.
(7(

، فبرز وقاتل حتى قتل
(6(

الحملة االأولى

)))  - تاري���خ الطب���ري، الطب���ري ج 4�س9)). اأن�صاب االأ�ص���راف، ج )، 404. ومقتل الح�صين، الخوارزم���ي، ج )، 6)- 7). اإب�صار 

العين، 9)). ول�صان الل�صان، )، )45. االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 06).

)))  - م���ن المحكم���ة: اأي من الخوارج، وفي اأنهما كانا من الخوارج كالم واأخٌذ ورّد بين المحققين )راجع قامو�س الرجال: 5، 8)، 

رقم 47))).  

 .(54 ،Qاإب�صار العين، 59). راجع الحدائق الوردية، ))). وت�صمية من قتل مع الح�صين -  (((

)4)  - راجع اإب�صار العين، )0).وانظر تنقيح المقال، ج )، )5. المحقق الت�صتري في قامو�س الرجال: 8، 674 رقم )5)6. 

)5)  - اإب�صار العين، )0). انظر تنقيح المقال، ج )، ))). الزنجاني في و�صيلة الدارين: )6)، رقم 87. 

 .((( ،4 :Q6)  - راجع مناقب اآل اأبي طالب(

)7)  - راجع اإب�صار العين، 90).
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وكان راف���ع ب���ن عب���د اهلل  قد خرج اإلى االإمام الح�صينQ مع مواله م�سلم بن 

كثي���ر الأع���رج الأزدي  من الكوفة، وان�صّما اإل���ى االإمامQ في كربالء، ولما كان 

الي���وم العا�ص���ر، ون�صب القت���ال ُقتل م�صلم ب���ن كثير في الحملة االأول���ى، وبعد �صالة 

الظه���ر، تق���ّدم مواله راف���ع بن عبد اهلل مب���ارزًا لالأعداء بين ي���دي االإمام الح�صين

 .
(((

Q، فقاتل ثم نال �صرف ال�صهادة

 ،
(((

، وزياد ب���ن عريب الهمداني ال�سائدي 
(((

ث���م قتل حب�سي بن قي�س النهمي 

وكنيت���ه اأب���و عمرة، وهو مم���ن اأدرك زمان النبي P، وق���د روى ال�صيخ ابن نما عن 

 Qمه���ران الكاهلي، وه���و مولى لبني كاه���ل، قال: �صهدت كربالء م���ع الح�صين

فراأيت رجاًلً يقاتل قتااًلً �صديدًاً، ال يحمل على قوم اإال ك�صفهم! ثم يرجع اإلى الح�صين

Q ويرتجز ويقول: 

اأب�ص���ر ُهديَت الُر�ص�����د يا بن اأحمدا         ف���ي جن�����ة الف�����ردو�س ت��عل���وا �صّع��دا

فقلت: من هذا؟ قالوا: اأبو عمرة النه�صلي، فاعتر�صه عامر بن نه�صل اأحد بني تيم 

 .
(4(

اهلل بن ثعلبة فقتله واحتّز راأ�صه. وكان اأبو عمرة هذا متهّجدًا كثير ال�صالة

وم���ن اأن�صارهQ الذين ا�صت�صهدوا بين يديه في كربالء قعنب بن عمر النمري 

الب�س���ري، وكان ق���د جاء اإلى االإمامQ مع الحجاج ب���ن بدر ال�صعدي  من الب�صرة، 

والتحقا به في مكة، ولم يزل مالزمًا له، حتى ن�صب القتال يوم عا�صوراء، فقاتل في الطّف 

 .
(6(

، وروي اأنه ُقتل مبارزة 
(5(

بين يدي االإمامQ حتى ُقتل في الحملة االأولى

 ،Qوكان بكر بن حي التيمي ممن خرج مع عمر ابن �صعد اإلى حرب الح�صين

حت���ى اإذا قامت الحرب على �صاق، مال مع الح�صينQ على ابن �صعد، فقتل بين 

)))  - راجع اإب�صار العين: 85). وذخيرة الدارين: 70). وتنقيح المقال: )، ))4. 

)))  -  اإب�صار العين، 4)). واالإ�صابة، )، 04)- 05) رقم 644). و�صيلة الدارين، 8)) رقم0).

)))  - اإب�صار العين: 4))- 5)). وانظر و�صيلة الدارين، 45) رقم 55. 

)4)  - مثير االأحزان: 57. 

)5)  - راجع: اإب�صار العين، 5))- 6)). و�صيلة الدارين: 84) رقم ))).

)6)  - البحار: 45، )7و )0)، )7). 
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 .
(((

يدي الح�صينQ، بعد الحملة االأولى

وكان م���ن موالي الح�صين غالم تركّي قارئ للقراآن، عارف بالعربية، فخرج اإلى 

القتال وهو يقول: 

اأمي�����ري ح�ص��يٌن ونع���م االأم���ير           �ص�����رور ف����وؤاد الب�صي����ر الن�����ذي���ر

فجع���ل يقاتل، فتحاو�صوه ف�صرعوه، فجاءه الح�صينQ وبكى وو�صع خّده على 

خ���ّده، ففت���ح عينيه وراآه فتب�ص���م وقال: من مثل���ي وابن ر�صول اهلل وا�ص���ٌع خده على 

 .
(((

خدي، ثم �صار اإلى رّبه

 بن عمرو بن الأُحدوث الح�سرمي وهو يقول: 
(((

وقاتل ب�سير

اليوَم ي���ا نف�ُس اأالق��ي الرح���من            وال���يوم ُتج����َزين ب�����ك اإح�ص����ان 

(4(

ال تج���زع���ي فك����ّل �ص��يء ف����ان            وال�صبر اأحظى لِك عند الديان«

حتى قتل.

وكان �سوي���د ب���ن عم���رو بن اأبي المط���اع الخثعمي، اآخر م���ن ا�صت�صهد بين يدي 

، وكان �صيخًا �صريف���ًا عابدًا كثير ال�صالة، و�صجاعًا 
(5(

الح�صي���نQ من اأ�صحابه

. فقاتل قتال االأ�ص���د البا�صل، وبالغ ف���ي ال�صبر على البالء 
(6(

مجّرب���ًا في الح���روب

النازل حتى �صقط بين القتلى وقد اأثخن بالجراح، ولم يزل كذلك ولي�س به حراك، 

)))  - انظر الحدائق الوردية: ))). وفيه: » وُقتل بكر بن حي التيمي من بني تيم اهلل بن ثعلبة. اإب�صارالعين: 94).

)))  - مقتل الح�صينQ. البحار: 45، )7. 

)))  - تتف���اوت الم�ص���ادر التاريخي���ة في �صب���ط ا�صمه، فبع�صها يذك���ره با�صم )ب�صير( فف���ي اإب�صار العي���ن، )7) »ب�صر بن عمرو 

االأح���دوث الح�صرمي الكندي«. وورد ال�صالم عليه في زيارة الناحي���ة المقّد�صة با�صم »ب�صر بن عمر الح�صرمي«. البحار، ج 

 :Q45، ����س 0)).70. واأن�ص���اب االأ�صراف، ج )، 404،وورد بعنوان »ب�صير بن عم���ر« كما في ت�صمية من ُقتل مع الح�صين

56). وقد ذكر المحقق ال�صماوي اأنه ُقتل في الحملة االأولى نقاًل عن قول ابن �صهر اآ�صوب ال�صروّي في المناقب)راجع اإب�صار 

العي���ن، 74)(. ولك���ن ابن �صهر اآ�صوب لم يذكره في اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى)راج���ع مناقب اآل اأبي طالب، 4، )))( بل 

ذكره الزنجاني في و�صيلة الدارين في اأ�صماء �صهداء الحملة االأولى)راجع و�صيلة الدارين، 94- 95، الذي ذكره با�صم »ب�صير 

ب���ن عم���رو«(. لكّن الطبري )راجع تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س9))( روى اأن اآخر من بقي مع االإمامQ من ا�صحابه 

�صويد بن عمرو بن اأبي المطاع الخثعمي، وب�صير بن عمرو الح�صرمي.

)4)  - اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 404. البحار، ج 45، 70. 

)5)  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 47). والكامل في التاريخ، )، )9). واأن�صاب االأ�صراف، ج )، 409. 

)6)  - اإب�صارالعين، 69). 
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حتى �صمعهم يقولون: ُقتل الح�صين. فتحامل واأخرج من خّفه �صكينًا، وجعل يقاتلهم 

 .
(((

بها حتى قتل ر�صوان اهلل عليه«

واأما اآخر من بقي مع الح�صين Q ولم ي�صت�صهد في كربالء، فهو ال�صحاك بن 

 Qعبداهلل الم�صرقي، وكان قد قدم هو ومالك بن الن�صر االأرحبي على الح�صين

، ف�صلما عليه ثم جل�صا اإليه، فرد عليهما ورحب بهما، 
(((

وهو في الطريق اإلى كربالء

و�صاألهما عما جاءا له، فقاال: جئنا لن�صلم عليك وندعو اهلل لك بالعافية، وُنحدث بك 

عهدًا، ونخبرك خبر النا�س، واإنا نحّدثك اأنهم قد جمعوا على حربك! فَر راأيك. 

فقال الح�صينQ: ح�صبي اهلل ونعم الوكيل. 

فتذمما و�صلما عليه ودعوا اهلل له! فقال لهما: ما يمنعكما من ن�صرتي!؟

فقال مالك بن الن�صر: علّي دين ولي عيال!!

فقال ال�صحاك بن عبداهلل الم�صرقي: اإن عليَّ دينًاً واإن لي لعيااًل، ولكنك اإن جعلتني 

في حّل من االإن�صراف اإذا لم اأجد مقاتاًل، قاتلُت عنك ما كان لك نافعًا وعنك دافعًا!

 قال االإمام الح�صينQ: فاأنت في حّل! 

، وعندما ا�صت�صهد اآخر واحد من اأ�صحاب الح�صينQ ا�صتاأذن 
(((

فاأق���ام معه

االإمامQ بالتخّلي عنه اآخر االأمر، وفّر من الميدان، ونجا من القتل!!

)))  - اللهوف، 65). ت�صمية من ُقتل مع الح�صينQ، 54). والحدائق الوردية، 04). اإب�صارالعين، 69)-70). 

)))  - لق���د اأ�ص���ار ال�صي���خ ال�صدوق اإلى مثل هذا اللق���اء في كتابه ثواب االأعمال وعقاب االأعمال: ))) ف���ي منزل ق�صر بني مقاتل، 

والرجاًلن الم�صرقيان في رواية ال�صيخ ال�صدوق هما عمرو بين قي�س الم�صرقي وابن عّم له. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري ج 4�س9)). وفي اإب�صار العين، )7) »ب�صر بن عمرو االأحدوث الح�صرمي الكندي«. وورد ال�صالم عليه في 

زيارة الناحية المقّد�صة با�صم »ب�صر بن عمرو الح�صرمي«. البحار، ج 45، �س 70. قال ال�صحاك بن عبد اهلل الم�صرقي: لما راأيت 

اأ�صحاب الح�صين قد اأ�صيبوا وقد خل�س اإليه واإلى اأهل بيته ولم يبق معه غير �صويد بن عمرو بن اأبي المطاع الخثعمي وب�صير بن 

عمرو الح�صرمي قلت له: يا ابن ر�صول اهلل قد علمت ما كان بيني وبينّك قلت لك اأقاتل عنك ما راأيت مقاتاًل، فاإذا لم اأر مقاتاًل 

فاأنا في حل من االإن�صراف فقلت لي نعم قال: فقال :�صدقت وكيف لك بالنجاء؟ اإن قدرت على ذلك فاأنت في حل، قال: فاأقبلت 

اإلى فر�صي وقد كنت حيث راأيت خيل اأ�صحابنا تعقر اأقبلت بها حتى اأدخلتها ف�صطاطًا الأ�صحابنا بين البيوت، واأقبلت اأقاتل معهم 

راج���اًل فقتل���ت يومئٍذ بين يدي الح�صينQ رجلين وقطعت يد اآخ���ر، وقال لي الح�صينQ يومئٍذ مرارًا  ال ت�صلل ال يقطع 

اهلل ي���دك، ج���زاك اهلل خيرًا عن اأهل بيت نبيك P،فلما اأذن لي ا�صتخرجت الفر�س من الف�صطاط، ثم ا�صتويت على متنها ثم 

�صربته���ا حت���ى اإذا قامت على ال�صنابك رميت بها عر�س القوم فاأفرجوا لي، واأتبعني منهم خم�صة ع�صر رجاًل حتى انتهيت اإلى 

»�صفية« قرية قريبة من �صاطئ الفرات فلما لحقوني عطفت عليهم فعرفوني فقالوا: هذا ال�صحاك بن عبد اهلل الم�صرقي، هذا 

ابن عمنا، نن�صدكم اهلل لما كففتم عنه فقال ثالثة نفر من بني تميم كانوا معهم: بلى واهلل لنجيبن اإخواننا واأهل دعوتنا اإلى ما 

اأحبوا من الكف عن �صاحبهّم قال: فلما تابع التميميون اأ�صحابي كف االآخرون قال فنجاني اهلل.
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 Qأن�صار �آخرون لأبي عبد �هلل �لح�صين�

لقد وردت في م�ص���ادر مختلفة ومت�صابهة ومتباينة، اأ�صماء اأخرى لرجال ذكرت 

ه���ذه الم�صادر اأنهم ا�صت�صهدوا مع االإمام الح�صينQ في كربالء، وهذ اال�صماء 

تت�صاب���ه م���ع اأ�صماء اأخرى، بع�صها ذكر اأنه ا�صت�صهد في الطف، وبع�صها لم يكن من 

�صهداء الطف، وهوؤالء هم: 

، زيد بن 
(((

، ربيعة ب���ن خوط
(((

، اأني�س ب���ن معقل الأ�سبحي
(((

مال���ك ب���ن دودان

، خالد بن عمرو بن خالد 
(((

، بدر بن رقيط وابنيه
(((

، ه���الل ابن الحجاج
(((

معق���ل

، جعبة 
(((

، عم���رو ب���ن جن���دب الح�سرم���ي
(((

، جاب���ر ب���ن ع���روة الغف���اري
(((

الأزدي

 ،
((((

، يزيد ب���ن ُح�سين الهمداني الم�سرقي
((((

، اأبو الهياج
((1(

ب���ن قي����س بن م�سلمة

، يحيى بن �سليم 
((((

، عبد الرحمن بن عبد اهلل اليزني
((((

عمرو بن مطاع الجعفي

، عمير بن عبد اهلل 
((((

، �سعد بن حنظلة التميمي
((((

، جبلة بن عبد اهلل
((((

المازني

)))  -  مناقب اآل اأبي طالب،  ج 4 �س04).

)))  - مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )0). ابن اأعثم الكوفي، الفتوح، 5، 98). مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، )). 

)))  - ذخيرة الدارين، 88). 

)4)  - رجال ال�صيخ الطو�صي: 00)رقم )98. مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 78. البحار، ج 45، )7، وج 0)، )7). 

)5)  - اأمالي ال�صيخ ال�صدوق، 7))، المجل�س، 0)، حديث رقم ). 

)6)  - راجع البحار، ج )0)، �س 40)، )7)، وج 45، �س )7. 

)7)  - مناقب اآل اأبي طالب ج 4، �س)0). ومقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، 7). 

)8)  - م�صتدركات علم رجال الحديث، )، )0)، رقم )40). ذخيرة الدارين، 08)، اإب�صار العين، 99. مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، 5). 

)9)  - م�صتدركات علم رجال الحديث، 6، ))، رقم 0755). البحار، ج 45، )7وج )0)، )7).  

)0))  - االإ�صابة، )، 85)، رقم 6))4. 

))))  - االإ�صابة، 4، 80. 

))))  - ك�صف الغمة، )، 05). ورجال ال�صيخ الطو�صي، 06). وتنقيح المقال، ج )، 5)). وذخيرة الدارين، 79). قامو�س الرجال، 

)، 94)- 96)، رقم 077). 

))))  - مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )0). مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، )). 

)4))  - مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )0)- )0). ت�صلية المجال�س، )، )9). 

)5))  - مناقب اآل اأبي طالب: 4، )0). مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، )). 

)6))  - االإقبال، 4)7. البحار، ج )0)، �س 40)، وج 45، �س )7.

)7))  - مقتل الح�صين، الخوارزمي، ج )، 7). مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )0). تاريخ الطبري، )، 9)). االإر�صاد، )، 07). اللهوف، 

64). اإب�صار العين، 0))- )))- ))). البحار، ج 45، )7. 
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 ،
(((

، دارم بن عب���د اهلل ال�سائدي
(((

، اإبراهي���م ب���ن الح�سين الأ�س���دي
(((

المذحج���ي

.
(5(

، الهفهاف بن المهند الرا�صبي
(4(

يحيى بن هاني بن عروة

وورد ال�صالم في الزيارة الرجبية ال�صعبانية على االأ�صماء التالية:

�سليم���ان ب���ن �سليمان الأزدي، عامر بن مال���ك، منيع بن زياد، عامر بن جليدة، 

ل الجعفي، حيان  ، منذر ب���ن المف�سّ
(((

حّم���اد بن حّم���اد الخزاعي، رميث بن عمرو

، عم���ر بن اأبي كعب، �سليمان بن ع���ون الح�سرمي، عثمان بن فروة 
(((

ب���ن الح���ارث

الغف���اري، غي���الن ب���ن عبد الرحمن، قي�س ب���ن عبد اهلل الهمداني، عم���ر بن كّناد، 

.
(((

زائدة بن مهاجر، �سليمان بن كثير، �سويد مولى �ساكر

مقاتل وم�صارع   بني ها�صم  Q في كربالء

وبع���د ما ا�صت�صه���دت ال�صفوة العظيمة من اأ�صحاب االإم���ام الح�صينQ هّب 

اأبناء االأ�صرة النبوية �صبابًا واأطفااًل للت�صحية والفداء، وهم بالرغم من �صغر �صنهم 

كانوا كالليوث، لم يرهبهم الموت ولم تفزعهم االأهوال، وت�صابقوا ب�صوق اإلى ميادين 

الجه���اد، وقد �ص���ّن االإمامQ على بع�صهم بالموت، فل���م ي�صمح لهم بالجهاد اإال 

اأنهم اأخذوا يت�صرعون اإليه ويقّبلون يديه ورجليه لياأذن لهم في الدفاع عنه. 

والمنظ���ر الرهيب الذي يذيب القل���وب، ويذهل كل كائن حي هو اأن اأولئك الفتية 

جع���ل يوّدع بع�صهم بع�صًا الوداع االأخير، فكان كل واحد منهم يو�صع اأخاه وابن عمه 

)))  - مقتل الح�صين الخوارزمي، ج )، 7). مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، )0).

)))  - مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 05). 

)))  - جمهرة اأن�صاب العرب، 95). الن�صب، 7)). رجال ال�صيخ الطو�صي، 04)، رقم 9)0). 

)4)  - راجع اإب�صار العين، 9))، 49). تهذيب الكمال، ))، 8)، رقم 6)69. تنقيح المقال، ج )، )))، رقم 089)). وانظر ذخيرة 

الدارين، 55). راجع تاريخ الطبري، )، 4)).

)5) - ت�صمي���ة م���ن ُقتل مع الح�صين، 56). و�صيل���ة الدارين، )0)- 04)، رقم 64). انظر الحدائ���ق الوردية، ))). م�صتدركات علم 

رجال الحديث 8، )6)، رقم5944). 

)6)  - راجع مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 78. 

)7)  - البحار، ج ))، 40)، وج )0)، )7). وج 45، )7. االإقبال، 576. رجال ال�صيخ الطو�صي، 99، رقم 968. اإب�صار العين، 44). 

)8)  - راجع البحار، ج )0)، �س 40)- )4). 
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تقبي���اًل، وهم غارقون بالدموع حزنًا واأ�صًى على ريحانة ر�صول اهلل P حيث يرونه 

وحيدًا غريبًا قد اأحاطت به جيو�س االأعداء، ويرون عقائل النبوة قد تعالت اأ�صواتهن 

بالب���كاء والعويل... و�صاعد اهلل االإمامQ عل���ى تحّمل هذه الكوارث التي تق�صم 

االأ�ص���الب، وتذهل االألب���اب، وال يطيقها اأّي اإن�صان اإال من امتحن اهلل قلبه لالإيمان، 

بل ال يطيقها اإال من ع�صمه اهلل بع�صمة االإمامة. 

بين  م��ا  الها�صميين،  م��ن  الطف  �صهداء  ع��دد  ف��ي  اأق���وال  ع��دة  وردت  وق��د 

وع�صرين  �صبعة  اإلى   ،
(((

ع�صر �صبعة  اإلى   ،
(((

ع�صر اأحد  اإلى   ،
(((

اأ�صخا�س ت�صعة 

اأول   ،Qالح�صين االإم����ام  اب��ن   ،Q
(5(

الأكبر ع��ل��ّي  .وك��ان 
(4(

���ص��ه��ي��دًا

)))  - ال�صيرة النبوية، �س558. 

)))  - تاريخ االإ�صالم للذهبي، حوادث �صنة )6، �س))، مراآة الزمان لليافعي، ج)، ))). 

)))  - االإر�ص���اد، ����س79)، ال���در النظيم، ����س78)، االإ�صابة، ج)، ����س7)، تاريخ العلم���ًاء ووفياتهم، ج)، �س)7)، م���راآة الزمان، 

ج)، ����س)))، البداي���ة والنهاية، ج8، �س)9)، المعجم الكبير للطبراني، ج)، ����س04)، رقم805)، خطط المقريزي، ج)، 

�س86)، تهذيب التهذيب، ج)، �س)))، اإب�صار العين، 49- 77، 89، )9، 54، )9، البحار، ج45، �س65- 69. 

)4)  - مناق���ب اآل اأب���ي طالب البن �صهر اآ�صوب، ج4، ����س)))، ذخائر العقبى، �س46)، مقتل الح�صينQ للخوارزمي، ج)، )5، 

�صفينة البحار،ج)،�س96)، اأعيان ال�صيعة، ج4، �س4)).

)5)  - الم�صرح���ون باأن���ه هو االأكبر: اب���ن �صعد في طبقاته، )ترجمة االإمام الح�صين،Q ومقتل���ه، من الق�صم غير المطبوع من 

كت���اب الطبق���ات الكبير البن �صعد، تحقيق ال�صيد عب���د العزيز الطباطبائي، )7(. وابن فندق في لب���اب االأن�صاب، )، 49). 

وابن كثير في البداية والنهاية، 8، )9). والطبري، في تاريخه، ج4، �س40). واأبو الفرج االأ�صفهاني، في مقاتل الطالبيين، 

86. والدينوري في االأخبار الطوال، 56). وابن االأثير في الكامل، )، )9). وابن الجوزي في تذكرة الخوا�س، 9)). والديار 

بكري، في تاريخ الخمي�س، )، 98). وابن الحنبلي، في �صذرات الذهب، )، )6. والمجدي العلوي في المجدي، )9. والبالذري 

ف���ي اأن�ص���اب االأ�صراف، ج )، 406.واالأندل�صي في جمه���رة اأن�صاب العرب، 67). والفخر الرازي ف���ي ال�صجرة المباركة، )7. 

 .(8 Q50). والطبراني في مقتل الح�صين ،Qوالف�صي���ل ب���ن الزبير الكوفي االأ�صدي في ت�صمية من ُقتل مع الح�صين

واب���ن �صه���ر اآ�صوب في المناقب. والذهبي في �صير اأعالم النب���الء، )، ))). والم�صعودي في مروج الذهب، )، )6. والذهبي 

اأي�ص���ًا ف���ي تارخ االإ�صالم )حوادث �صنة )6، �س))(. الزرندي في نظ���م درر ال�صبطين، 8)). واليافعي في مراآة الزمان، )، 

))). واليعقوبي في تاريخه، )، 94. واليماني في النفحة العنبرية، 45. والعقيقي كما في الحدائق الوردية، 6)). واأبو ن�صر 

في �صّر ال�صل�صلة العلوية، 0). وابن اإدري�س في ال�صرًائر، )، 657. وال�صهيد االأول، في الدرو�س، )، )). 

 :Qومن االأدلة على اأنه االأكبر من االإمام زين العابدين

) – اأن عل���ّي ب���ن الح�صينQ المقتول بكربالء مع اأبيهQ، ول���د �صنة ثالث وثالثين للهجرة النبوية على قول الواقدي، وينقل 

ذل���ك المق���رم في كتابه مقتل الح�صينQ ����س55)(. واأن االإمام زين العابدين علي ب���ن الح�صينQ ولد �صنة ثماني 

وثالثي���ن م���ن الهج���رة، وبع�س الن�صو�س ت�صّرح ب���اأّن عليًا ال�صهيدQ ولد ف���ي اإمارة عثمان )راج���ع ال�صرًائر، )، 654. 

ومقاتل الطالبيين، 86). 

) – ي���روي الموؤرخ���ون اأن االإم���ام زين العابدينQ حينما �صاأل���ه يزيد بن معاوية: ما ا�صمك؟ قال: علي ب���ن الح�صين. قال: اأولم 

يقتل اهلل علّي بن الح�صين؟ قالQ: قد كان لي اأخ اأكبر مني ُي�صمى عليُا فقتلتموه. )راجع مقاتل الطالبيين، 9))- 0)). 

ون�صب قري�س، 58). 
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مّرة  اأبي  بنت  ليلى  واأّمه  يديه.  بين  ال�صهادة  اإلى  تقّدموا  الذين   
(((

الها�صميين

راآه  فلما  �صنة،  وع�صرين  ثمانية  ابن  يومئٍذ  وهو  الثقفي،  م�صعود  بن  عروة  بن 

وقال:  ال�صماء  نحو  �صيبته  رفع  الح�صين 

»الله���م ا�سه���د على هوؤلء القوم، فقد برز اإليهم غالم اأ�سبه النا�س َخلقاً وُخُلقاً 

ومنطقاً بر�سولك محّمد P، كنا اإذا ا�ستقنا اإلى وجه ر�سولك نظرنا اإلى وجهه. 

الله���م فامنعهم ب���ركات الأر�س، واإن منعته���م ففّرقهم تفريق���اً، ومّزقهم تمزيقاً. 

واجعله���م طرائق قدداً، ول ُتر�سي الولة عنه���م اأبداًً، فاإنهم دعونا لين�سرونا، ثّم 

عدوا علينا يقاتلونا ويقتلونا  «. 

ثم �صاح الح�صينQ بعمر بن �صعد: 

»مال���ك، قط���ع اهلل رحمك، ول بارك اهلل في اأم���رك، و�سّلط عليك من يذبحك 

على فرا�سك، كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من ر�سول اهلل P، ثم رفع 

�سوت���ه وق���راأ {اإن اهلل ا�سطفى اآدم ونوح���اً واآل اإبراهيم واآل عمراًن على العالمين 

ذّريًة بع�سها من بع�س واهلل �سميع عليم}.

ثم حمل علي بن الح�صينQ وهو يقول: 

بالنبياأن�����ا ع��ل��ي ب���ن ال��ح�����ص��ي��ن ب���ن علي اأول�����ى  اهلل  وب���ي���ت   ن��ح��ن   

الدعي  اب���ن  ف��ي��ن��ا  ي��ح��ك��م  ال  ينثنيواهلل  ح��ت��ى  ب���ال���رم���ح  اأط��ع��ن��ك��م 

يلتوي  ح��ت��ى  ب��ال�����ص��ي��ف  �����ص����رب غ������الم ه���ا����ص���م���ي ع��ل��وياأ���ص��رب��ك��م 

)))  - هناك ثالثة اأقوال في هذا ال�صدد: 

) – العبا�س بن علي بن اأبي طالبQ: ذهب اإلى هذا القول ال�صعبي )راجع تذكرة الخوا�س، 0))). 

)- عبداهلل بن م�صلم بن عقيلQ، ذهب اإليه ال�صروي في المناقب، 4، 05). وال�صدوق في االأمالي، 6)). وابن فّتال في رو�صة 

الواعظين، 8)). والحائري، في ت�صلية المجال�س، )، )0). 

)- عل���ّي االأكبرQ، ذه���ب اإليه اأكثر الموؤرخين كابن االأثير، في الكامل، )، )9). والمفيد ف���ي االإر�صاد، )، 06). والبالذري في 

اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. واأبي الفرج االأ�صفهاني، في مقاتل الطالبيين، 86. واالأندل�صي في جمهرة اأن�صاب العرب، 67). 

وال�صيد ابن طاوو�س في اللهوف، 66). والطبر�صي في اإعالم الورى، )، )46. والدينوري في االأخبار الطوال، 56).وابن نما 

في مثير االأحزان، 68. وع�صرات الكتب االأخرى تركناها رعاية لالخت�صار.  

ويوؤي���ده م���ا ورد في زي���ارة الناحية المقّد�صة من ال�ص���الم عليه: »ال�صالم عليك ي���ا اأول قتيل من ن�صل خي���ر �صليل من �صاللة 

اإبراهيم الخليل«. )راجع البحار، ج 45، 65). 
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فل���م ي���زل يقاتل حتى �صّج اأهل الكوف���ة لكثرة من قتل منهم، ثم رج���ع اإلى اأبيه وقد 

اأ�صابته جراحات كثيرة، فقال: يا اأبة، العط�س قد قتلني، وثقل الحديد قد اأجهدني، 

فهل اإلى �صربة ماٍء من �صبيل؟ اأتقّوى بها على االأعداء. 

فبك���ى الح�صي���نQ وقال: يا بني عزَّ عل���ى محّمد وعلى علّي وعل���ى اأبيك، اأن 

تدعوهم فال يجيبونك، وت�صتغيث بهم فال يغيثونك، يا بني هاِت ل�صانك. 

ه، ودفع اإليه خاتمه وقال: خذ ه���ذا الخاتم في فيك، وارجع  فاأخ���ذ ل�صان���ه فم�صّ

اإل���ى قتال عدّوك، فاإني اأرجو اأن ال تم�صي حتى ي�صقيك جدك بكاأ�صه االأوفى �صربة ال 

تظماأ بعدها اأبدًاً. 

فرجع علّي بن الح�صينQ اإلى القتال، وحمل وهو يقول: 

حقائق   ل���ه���ا  ب���ان���ت  ق����د  وظ����ه����رت م����ن ب���ع���ده���ا م�����ص��ادقال����ح����رُب 

ن���ف���ارق ال  ال����ع����ر�����س،  رّب  ال����ب����وارقواهلل  ُت���غ���م���د  اأو  ج���م���وع���ك���م 

 وجع���ل ُيقات���ل، ف�صربه منقذ بن ُم���رة العبد على مفرق راأ�ص���ه �صربة �صرعه فيها، 

و�صربه النا�س باأ�صيافهم، فاعتنق الفر�س، فحمله الفر�س اإلى ع�صكر عدّوه، فقطعوه 

باأ�صيافهم اإربًا اإربًا، فلما بلغت روحه التراقي نادى باأعلى �صوته، يا اأبتاه هذا جدي 

ر�ص���ول اهلل P ق���د �صقاني بكاأ�صه االأوفى �صربة ال اأظماأ بعدها اأبدًاً، وهو يقول لك: 

العجل فاإن لك كاأ�صًا مذخورة. 

 :Qف�صاح الح�صين

»قت���ل اهلل قوماً قتل���وك يا بني ما اأجراأهم على اهلل وعلى انتهاك حرمة ر�سول 

اهلل P على الدنيا بعدك العفا«. 

!
(((

ثم اأخذ بكفه من دمه الطاهر ورمى به نحو ال�صماء، فلم ي�صقط منه قطرة

 وخرج���ت ال�صيدة زينب O م�صرعة تنادي بالويل والثبور، ت�صيح: واحبيباه، 

وا  ثم���رة ف���وؤاداه، وا نور عيناه، يا اأخي���اه وابن اأخياه، ثم جاءت حت���ى انكّبت عليه، 

)))  - كامل الزيارات، )5) باب 79 رقم))- ن�صر مكتبة ال�صدوق. البحار، ج 45، 65- 66. 
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فج���اء اإليها الح�صي���ن حتى اأخذ بيدها ورّدها اإلى الف�صطاط، ثم اأقبل مع فتيانه اإلى 

ابن���ه فقال: احملوا اأخاكم! فحملوه م���ن م�صرعه حتى و�صعوه عند الف�صطاط الذي 

 .
(((

، والظاهر من بع�س االأخبار اأنه كان لعلي االأكبر ذرية
(((

يقاتلون اأمامه

 Qمن اآل عقيل Qواندفع���ت الفتية الطّيبة م���ن اأن�صار االإمام الح�صي���ن

اإلى الجهاد، وهي م�صتهينة بالموت، وقد نظر االإمامQ اإلى ب�صالتهم واندفاعهم 

اإل���ى ن�صرته فكان يقول: » الله���م اأقتل قاتل اآل عقيل... �صبرًا اآل عقيل اإن موعدكم 

الجن���ة«. وكان عل���ي بن الح�صي���ن زين العابدي���نQ يميل اأ�صّد المي���ل الآل عقيل 

ويقّدمه���م على غيرهم من اآل جعفر، فقيل له في ذلك، فقال: اإني الأذكر يومهم مع 

اأبي عبد اهلل فاأرق لهم. 

وقد ا�صت�صهد منه���م ت�صعة في المعركة دفاعًا عن ريحانة ر�صول اهلل P وفيهم 

يقول ال�صاعر: 

عيُن ج��������ودي بعب��������رة وع����وي���ل           وان����دب����ي اإن ن�����دب���ِت اآل ال�����ر�ص������ول

(((

�صبع�����ة كل������ه�م ل�ص������لب ع�����لّي            ق���������د اأ�صي����بوا وت�ص����ع���ة لع��ق�������ي�ل«

)))  - مقت���ل الح�صي���نQ، للخورازم���ي، )، 4)- 6). وانظ���ر االإر�صاد، ال�صي���خ المفيد، ج )، ����س 06)-07). وتاأريخ الطبري، 

ج4، ����س40) و)4). وال���در النظيم، 555. واالأخبار الطوال، 56). وتذك���رة الخوا�س، 0)). واإعالم الورى، )، 464. وت�صلية 

المجال�س، �س 0)). ومقاتل الطالبيين، 86. 

)))  - راج���ع كام���ل الزي���ارات، )5) باب 79 رقم )). وذكر بع�س الموؤرخين اأن لالإم���ام الح�صينQ اأبناًء اآخرين، عدا 

عل���ي االأكبر وال�صّجاد، وعبد اهلل الر�صيع، فقد ذك���ر ابن �صهر اآ�صوب ال�صروي في المناقب: 4، ))) في جملة المقتولين من 

اأه���ل البيت مجموعة من اأبناء الح�صي���نQ قائاًل: »و�صتة من اأبناء الح�صين مع اختالف فيه���م: علّي االأكبر، واإبراهيم، 

وعب���د اهلل، ومحّمد وحمزة وعل���ّي، وجعفر، وعمر، وزيد، وُذبح عبداهلل في حجره«، ولكّن هوؤالء ت�صعة ولي�صوا �صتة كما ذكر، 

ولعّل ال�صتة جاءت بداًل من الت�صعة �صهوًا. 

كما ذكرت بع�س الم�صادر االأخرى اأن لالإمام الح�صينQ ولدًاً �صغيرًا ا�صمه اأبو بكر، واأنه قتل في كربالء مع اأبيه الح�صين

Q، راج���ع تاري���خ الطب���ري، ج4، �س )4). والكامل في التاري���خ، )، 94). وترجمة االإم���ام الح�صينQ من الق�صم غير 

المطب���وع من كت���اب الطبقات الكبير البن �صعد، 76. ومقت���ل الح�صينQ للطبراني، 8). وال�صج���رة المباركة )7. وفي �صّر 

ال�صل�صلة العلوية، �س 0)، اأن اأبا بكر مات �صغيرًا قبل اأبيه، وروى ابن �صعد في طبقاته اأن عبد اهلل بن عقبة الغنوي هو قاتل اأبي 

بكر، وجعفر، ابني الح�صينQ، كذلك روى الطبري وابن االأثير واأبو الفرج اأن قاتل اأبي بكر هو هذا الغنوي لعنه اهلل. 

وذهب �صاحب االإمامة وال�صيا�صة: )، 6. والتميمي في المحن: 4)). وابن عبد ربه في العقد الفريد، 5، 4)) اإلى اأن محّمد 

بن الح�صين )الذي ذكره ابن �صهر اآ�صوب في القتلى( كان في قافلة االأ�صرى.  

)))  - »المحق���ق القر�ص���ي، حياة االإمام الح�صين بن عليQ: )، 49). وانظر المعارف البن قتيبة: 04). ونف�س المهموم: ))). 

وجمهرة اأن�صاب العرب: 69.
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 Qوالذي���ن ا�صتهر عند الموؤرخين واأهل التراج���م اأنهم ا�صت�صهدوا مع االإمام

ي���وم عا�ص���وراء هم: عبداهلل بن م�سلم بن عقيلQ، وق���د روي اأنه اأول من خرج 

من الطالبيينQ اإلى قتال االأعداء، وكان يقول: 

النبيال���ي���وم األ���ق���ى ُم�����ص��ل��م��ًا وه����و اأب���ي  دي�����ن  ع���ل���ى  ب�������ادوا  وف���ت���ي���ة 

بالكذب  ُع����رف����وا  ك���ق���وٍم  ل���ك�������ن خ����ي����اٌر وك���������راُم ال��ن�����ص��ِب ل��ي�����ص��وا 

                                  م�������ن ه��ا�ص���م ال�ص��ادات اأه��ل الح�ص��ب

 
(((

. فقد رماه عمرو بن �صبيح ال�صيداوي
(((

ثم حمل حتى قتل منهم جماعة وُقتل

ب�صه���م فو�ص���ع كّفه على جبهت���ه، فاأخذ ال ي�صتطي���ع اأن يحرك كّفيه، ث���م انتهى له 

. ويقال قتله اأ�صد بن مالك 
(((

ب�صه���م اآخر ففلق قلبه، فاعتوره النا�س من كل جانب

 .
(4(

الح�صرم���ي

 :Qوحم���ل بنو اأبي طالب بعد قتل عبداهلل حمل���ة واحدة، ف�صاح بهم الح�صين

�صب���رًا على الموت يا بني عمومت���ي! فوقع محّمد بن م�سلم بن عقي���ل بن اأبي طالب

فقتاله. 
(5(

Q، واأمه اأم ولد، ف�صّد عليه اأبو مرهم االأزدي ولقيط بن اإيا�س الجهني،

 بن عقيل بن اأبي طالب وهو يرتجز ويقول: 
(((

وبرز اإلى ميدان الحرب جعفر

)))  - راجع الفتوح، 5، )0)- )0). ومقتل الح�صينQ الخوارزمي، ج )، 0). 

)))  - راجع: اللهوف، )8). ذوب النظار: ))).

)))  - تاريخ الطبري،ج4، �س40) و)4). الكامل، )، )9). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س07). االأخبار الطوال، 57). 

)4)  - المناق���ب، 4، 05). ت�صلي���ة المجال����س، )، )0). الدر النظيم، 555. وترجمة االإمام الح�صي���نQ ومقتله من الق�صم غير 

المطبوع من كتاب الطبقات الكبير البن �صعد تحقيق ال�صيد عبد العزيز الطباطبائي، �س76. اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. 

اإب�ص���ار العي���ن، 90. ت�صمية م���ن قتل مع الح�صينQ، )5)، وفيه: قتله عمرو بن �صبي���ح ال�صيداوي، ويقال: قتله اأ�صد بن 

مالك الح�صرمي.

)5)  - مقاتل الطالبيين: 97. مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 09). تذكرة  الخوا�س، 9)). االأخبار الطوال، 57).

)6)  - واأم���ه اأم الثغ���ر بنت عام���ر بنت اله�صاب العامري من بني كالب. ويقال: اأمه الخو�صاء بنت الثغر، وا�صمه عمرو بن عامر... 

راج���ع مقات���ل الطالبيين، 97. وفي ت�صمية من قتل مع الح�صي���نQ: )5). اأمه اأم البنين بنت النفرة بن عامر بن ه�صان 

الكالبي. وانظر اإب�صار العين، )9. 
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الطالبي االأب���ط���ح���ي  ال���غ���الم  م���ن م��ع�����ص��ر ف���ي ه��ا���ص��م وغ��ال��باأن�����ا 

ه�����ذا ح�����ص��ي��ن ���ص��ي�����د االأط���ائ�������بون���ح���ن ح���ق���ًا �����ص����ادة ال���ذوائ�������ب 

 .
(((

فقتله عروة بن عبد اهلل الخثعمي

، وهو يرتجز ويقول: 
(((

وبرز عبد الرحمن بن عقيلQ، واأمه اأم ولد

اأب����ي عقي����ل فاأعرفوا م�ك��اني        م�����ن ها�ص����م وها�ص����م اإخ���واني

(((

ك�����هول �ص����دق �ص���ادة الق��راآن        هذا ح�صين �ص��ام���خ ال���بن����يان«

 فقتلوه. 
(4(

ف�صّد عليه اثنان من رجال عمر بن �صعد

 ،Qوب���رز اإلى �صاحة الحرب محّم���د بن اأبي �سعيد بن عقيل ب���ن اأبي طالب

واأم���ه اأم ول���د. فقتل���ه لقيط بن يا�ص���ر الجهني، وُذك���ر اأنه ا�صترك مع���ه اآخرون في 

 .
(5(

قتله

وق���ال ه�صام الكلبي: حّدث هاني بن ثبيت الح�صرم���ي قال: كنت ممن �صهد قتل 

الح�صي���نQ، فواهلل اإني لواقف عا�صر ع�صرة لي����س منا اإال رجل على فر�س، وقد 

جال���ت الخيل وت�صع�صعت، اإذ خرج غالم من اآل الح�صين وهو مم�صك بعود من تلك 

االأبنية عليه اإزار وقمي�س، وهو مذعور يتلفت يمينًاً و�صمااًلً، فكاأني اأنظر اإلى دّرتين 

ف���ي اأذني���ه يتذبذب���ان كّلما التفت، اإذ اأقب���ل رجل يرك�س حتى اإذا دن���ا منه مال عن 

فر�صه، ثم اقت�صد الغالم فقطعه بال�صيف. 

قال ه�صام الكلبي: هاني بن ثبيت الح�صرمي هو �صاحب اأي قاتل، الغالم، وكّنى 

 .(5( Qمقاتل الطالبيين، 97. تاريخ الطبري، )، ))). تذكرة الخوا�س، 9)). وت�صمية من قتل مع الح�صين-  (((

 .(5( ، Qراجع مقاتل الطالبيين، 96. وراجع �صير اأعالم النبالء، )، 0)). ت�صمية من قتل الح�صين -  (((

)))  - الفت���وح، 5، )0). راج���ع االإر�ص���اد، )، 07). الطبقات الكبرى، 76. اإب�صارالعي���ن، )9. وعن ابن فندق في لباب االأن�صاب، )، 

97)، باأن عمره حينما قتل كان ابن خم�س وثالثين �صنة. 

)4)  - تاري���خ الطبري،ج4، �س)4). مقات���ل الطالبيين، 96. ت�صمية من قتل مع الح�صينQ، )5). االأخبار الطوال57). اأن�صاب 

االأ�صراف، ج )، 406. جمهرة اأن�صاب العرب، 60. المناقب، 4، 05).  

)5)  - ت�صمي���ة م���ن قتل مع الح�صينQ، )5). وتاريخ العلمًاء ووفياتهم، )، )7). ترجمة االإمام الح�صينQ من طبقات ابن 

�صعد، 77. وتاج المواليد للمرحوم الطبر�صي، 08). ومناقب اآل اأبي طالب، ج 4، ))).
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 .
(((

عن نف�صه ا�صتحياًء اأو خوفًا«

 وقاتل قتال االأبطال، فُقتل 
(((

وانبرى اإلى �صاحة القتال عبد اهلل بن عقيل الأكبر

 .
(((

وهو ابن ثالث وثالثين �صنة

 ،
(4(

ث���م برز بقية اأولد عقيل، عبيد اهلل، واأم���ه الخو�صاء بنت حف�صة، ومحّمد

. ثم برز اأحمد بن 
(5(

وهو �صهر االإمام اأمير الموؤمنينQ، وعون، وعلي، ومو�سى

، فا�صت�صهدوا جميعًاً واحدًا تلو االآخر.
(6(

محّمد بن عقيل

ث���م ابتداأ اآل جعفر بن اأبي طال���بQ بالتقدم اإلى حومة الحرب لن�صرة �صيد 

 زينب 
(8(

، واأمه العقيلة
(7(

Qصباب اأهل الجنة، فبرز عون بن عبد اهلل بن جعفر�

بنت االإمام اأمير الموؤمنينQ. وهو يرتجز ويقول: 

اإن تنك������روني فاأن���ا اب���ن جعف���ر         �صهيد �ص��دق في الجن��ان اأزه���ر 

(9(

يطي����ر في����ه���ا بجن���اح اأخ����ص����ر         كفى بهذا �صرفًا ف�����ي المح�صر

ث���م برز اإلى ميدان المعركة محّمد بن عبد اهلل ب���ن جعفر بن اأبي طالب، واأمه 

. وهو يرتجز: 
((0(

الخو�صاء بنت حف�صة

)))  - تاريخ الطبري، )، ))). ومقاتل الطالبيين، 88). 

)))  - قال في المقاتل: 97، واأمه اأم ولد. راجع ت�صمية من قتل مع الح�صينQ )5). مقاتل الطالبيين، 97. راجع المعارف البن 

قتيبة، 04). البحار، ج 45، )).  

)))  - لباب االألباب، )، 97). وفي الطبقات البن �صعد، 76. تذكرة الخوا�س، 9)). 

)4)  - االأخبار الطوال، 57). 

)5)  - المع���ارف، 04)، ق���ال اب���ن قتيب���ة: وولد عقيل م�صلم���ًاً وعبد اهلل ومحّمد ورمل���ة وعبيد اهلل الأم ولد. م�صت���دركات علم رجال 

الحديث، ج5، 5)4. وج6، 44). وج7، 09). البحار، ج 45، )6. المناقب، 4، ))). االأخبار الطوال: 57). وفي ن�صب قري�س، 

45. وكانت اأم هاني بنت علي عند عبد اهلل االأكبر بن عقيل بن اأبي طالب فولدت له محّمدًا قتل في الطف. ذخيرة الدارين، 

)6). وف���ي مقات���ل الطالبيي���ن، 98 اأن علي بن عقيل اأمه اأم ولد قتل يومئذ. وعن ابن فن���دق في لباب االأن�صاب، )، 97)، باأن 

عمره كان 8) �صنة.

)6)  - تنقيح المقال، ج )، )0)، رقم 589. وعنه م�صتدركات علم رجال الحديث، )، 459، رقم))6). 

)7)  - االأخبار الطوال، 57). 

)8)  - ت�صمي���ة من قت���ل مع الح�صينQ، 50). عمدة الطالب لل�صيد الداوودي، 6). مقتل الح�صينQ الخوارزمي، ج )، )). 

مقاتل الطالبيين، 95. نف�س المهموم، 7)). 

)9)  - مناقب اآل اأبي طالبQ، 4، 06). وانظر اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. والدر النظيم، 555.  

)0))  - راجع ت�صمية من قتل مع الح�صين،Q، )5). اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. وفي اإب�صار العين، 77.
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ن�صك������و اإل����ى اهلل م�����ن العدوان          ِفعاِل ق��وم ف��ي ال�����ردى ع���مي�ان

ق������د بّدل��وا مع�������ال����م الق�����راآن           ومح���ك�م التن���زي����ل والت���بي����ان

(((

واأظه�����روا الك���ف����ر م����ع الطغ����ي�ان«

 .
(((

فقاتل وُقتل

وكان القا�س���م ب���ن محّمد بن جعفر بن اأبي طال���بQ، واأمه اأم ولد، مالزمًا 

الب���ن عم���ه الح�صينQ، ولم يفارق���ه اأبدًا، وقد زّوجهQ بن���ت عّمه عبد اهلل 

 ،Qب���ن جعفر التي خطبها معاوية البنه يزي���د، واأمها زينب بنت اأمير الموؤمنين

وا�صمه���ا اأم كلثوم ال�صغرى، وق���د انتقل القا�صم مع زوجته م���ع الح�صينQ اإلى 

 .
(((

كربالء، وقاتل واأثخن بالجراح، فتعطفوا عليه من كل جانب، فقتلوه

، واأمه الخو�صاء بنت 
(4(

Qوبع���ده ا�ست�سهد عبيد اهلل بن عبد اهلل ب���ن جعفر

Q
(5(

حف�صة، ثم عبد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر

ثم جاء دور اأبناء االإمام الح�صن بن عليQ، وكان اأول واحد فيهم القا�سم بن 

. ولما راأى وحدة 
(7(

، وكان يقول: » ال ُيقتل عمي واأنا اأحمل ال�صيف«
(6(

Qالح�شن

 .
(8(

عمه، ا�صتاأذنه في القتال فلم ياأذن له ل�صغره، فما زال به حتى اأذن له

روى ال�صي���خ المفي���د M قائ���اًل: »ق���ال حميد بن م�صل���م: فاإنا كذل���ك اإذ خرج 

علين���ا غالم كاأن وجه���ه �صقة قمر في ي���ده �صيف، وعليه قمي����س واإزار، ونعالن قد 

)))  - الفتوح، 5، 04). 

)))  - ت�صمي���ة م���ن قت���ل مع الح�صين،Q )5). ومقات���ل الطالبيين، 96. ومقتل الح�صينQ الخوارزم���ي، ج )، )). وذخيرة 

الدارين، 55). ورجال ال�صيخ الطو�صي، 05)، الرقم 7)0). مقاتل الطالبيين، 96. 

)))  - تنقيح المقال، ج )، 4)، رقم 0)96. وعنه م�صتدركات علم رجال الحديث، 6، 55)، رقم 786)). 

)4)  - مقاتل الطالبيين، 96. 

)5)  - مناقب اآل اأبي طالبQ، 4، ))). وعنه م�صتدركات علم رجال الحديث، 5، 50، رقم )846.  

)6)  - اأم���ه اأم اأب���ي بكر، يقال اإن ا�صمها رملة. )راجع اإب�صار العي���ن، )7(. وفي ت�صمية من قتل مع الح�صينQ، 50). »واأمه اأم 

ولد«. االأخبار الطوال، 57). 

)7)  - حياة االإمام الح�صين بن عليQ، )، 54). عن الب�صتان الجامع لجميع تواريخ اأهل الزمان لعماد الدين االأ�صفهاني، 5). 

)8)  - الخوارزمي في المقتل، )، )). راجع لباب االأن�صاب، البن فندق )، 97). وانظر البحار، ج 45، 4)- 5). ورو�صة الواعظين، 88).  
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انقطع �ص�صُع اإحداهما، فقال لي عمر بن �صعيد بن نفيل االأزدي: واهلل الأ�صّدن عليه. 

فقل���ت: �صبح���ان اهلل، وما تريد بذلك؟! دع���ه يكفيكه هوؤالء الق���وم الذين ما يبقون 

عل���ى اأحد منهم! فق���ال: واهلل الأ�صّدن علي���ه. ف�صّد عليه فما وّلى حت���ى �صرب راأ�صه 

بال�صي���ف ففلقه، ووقع الغالم لوجهه فقال: يا عّماه! فجلى الح�صينQ كما ُيجلي 

ال�صقر، ثم �صّد �صدة ليث اأغ�صب، ف�صرب عمر بن �صعيد بن نفيل بال�صيف فاتقاها 

بال�صاعد، فاأطّنها من لُدِن المرف���ق، ف�صاح �صيحة �صمعها اأهل الع�صكر، ثم تنحى 

عنه الح�صينQ، وحملت خيُل الكوفة لت�صتنقذه فتوّطاأته باأرجلها حتى مات. 

وانجلت الغبرة فراأيت الح�صينQ قائمًا على راأ�س الغالم وهو يفح�س برجله 

ك. ثم  والح�صينQ يقول: بعدًا لقوم قتلوك، ومن خ�صمهم يوم القيامة فيك جدُّ

قال: 

، واهلل، على عمك اأن تدعوه فال يجيبك، اأو يجيبك فال ينفعك،) اأو يعينك  عزَّ

ف���ال يغني عنك، بعداً لقوم قتل���وك، الويل لقاتلك( �سوت، واهلل، كثر واتروه وقل 

نا�سروه!!

ث���م حمله على �صدره، فكاأن���ي اأنظر اإلى رجلي الغالم تخط���ان االأر�س. فجاء به 

حت���ى األقاه مع ابنه علي بن الح�صينQ والقتلى من اأهل بيته، ف�صاألُت عنه فقيل 

 .Q
(((

لي: القا�صم بن الح�صن بن علي بن اأبي طالب

ثم رفع �صوته اإلى ال�صماء وقال: 

»الله���م اأح�سه���م عدداً ول تغ���ادر منهم اأحداً، ول تغفر لهم اأب���داً. �سبراً يا بني 

 .
(((

عمومتي، �سبراً يا اأهل بيتي ل راأيتم هوانا ًبعد هذا اليوم اأبداًً«

وكان اأحم���د ب���ن الح�سنQ قد خرج مع عّم���ه الح�صينQ هو واأّمه واأخوه 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 08). الدر النظيم، 556. تذكرة الخوا�س، 0)). تاريخ الطبري، ج4، �س)4)و)4). ماآثر 

االإنافة، )، 07).

)))  - مقت���ل الخوارزم���ي، ج )، )). المناق���ب، 44، 06). اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. وفي اأمالي ال�صيخ ال�صدوق، 8))، المجل�س 

0)، حديث رقم). 
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القا�ص���م واأختاه اأّم الح�صن واأّم الخير اإل���ى مكة، ثم اإلى كربالء، وله من العمر �صت 

ع�ص���رة �صنة، وعند ا�صتداد القتال، بعد �صالة الظهر، حمل على القوم وهو يرتجز، 

. ثم ا�صت�صهد بعده اأبو بكر 
(((

واأثخ���ن بالجراح، فتعّطفوا عليه جماعة كثيرة فقتل���وه

.Q
(((

بن الح�سن

وقاتل الح�سن ب���ن الح�سن المثنى، فاأ�صابته ثماني ع�صرة جراحة، وقطعت يده 

، فقد وقع فاأخذه خاله اأ�صماء بن خارجة فحمله اإلى الكوفة 
(((

اليمن���ى ولم ي�صت�صهد

 .
(4(

وداواه حتى برئ وحمله اإلى المدينة

 ولكن ابن الجوزي 
(5(

واأما عمر بن الح�سنQ، فقد قيل اإنه من �صهداء الطف،

 .
(6(

قال: »وا�صت�صغروا اأي�صًا عمر ابن الح�صن بن عليQ فلم يقتلوه وتركوه«

 Qوبع���د ا�صت�صه���اد اأوالد عمومت���ه واأوالد اأخيه، اأخذ اإخ���وان االإمام الح�صين

بالت�صدي والقتال في يوم عا�صوراء. وهناك اختالف بين الموؤرخين حول عدد اأوالد 

االإم���ام علي ب���ن اأبي طالبQ الذين قتلوا مع ريحان���ة ر�صول اهلل P في واقعة 

الط���ف، فع���ن المفيد والطب���ري اأنهم كانوا خم�ص���ة، وعن اآخرين اأنه���م كانوا ت�صعة 

اأ�صخا�س، ونحن نذكر هنا الم�صهورين منهم. 

 اإخوة العبا�س بن عليQ من اأمه، اأم البنين 
(7(

 وكان عبداهلل وجعفر وعثمان

)))  - تنقيح المقال، ج )، )0)، رقم 588. ذخيرة الدارين، 65). �صياء العينين، )0). 

)))  - االإر�ص���اد، ال�صي���خ المفي���د، ج)، �س 09). اأن�صاب االأ�صراف، ج )، 406. تاريخ الطب���ري، ج4، �س)4)و)4). ماآثر االإنافة، )، 

07)، وع���ن اأب���ي فن���دق في لباب االأن�صاب، )، 97)، باأن عم���ره حيمنا قتل كان خم�صًا وثالثين �صن���ة. مقاتل الطالبيين، )9. 

تذك���رة الخوا�س، 9)). والظاهر اأن الح�صين ت�صحيف الح�ص���ن، خ�صو�صًا في مقاتل الطالبيين، وذلك الأنه ذكره في جملة 

اأوالد الح�ص���نQ ق���ال فيما بعده: والقا�صم بن الح�صن... وهو اأخو اأبي بكر ب���ن الح�صن المقتول قبله الأبيه واأمه.. اإعالم 

الورى، )، 466. 

)))  - وفي �صير اأعالم النبالء. )، )0). ذكر الذهبي، باأن الح�صن بن الح�صن لم يقتل وله ذرية. 

)4)  - اللهوف، )9). 

)5)  - ذكره الخوارزمي في المقتل: )، )5، وانظر �صير اأعالم النبالء، )، )0). 

)6)  - تذكرة الخوا�س، 9))، وانظر �صير اأعالم النبالء، )، )0). 

)7)  - مقاتل الطالبيين، 87. اإب�صار العين، 67. 
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، فلما راأى العبا�س كثرة القتلى في اأهله قال 
(((

فاطمة بنت حزام الكالبية، العامرية

لهم: »يا بني اأمي، تقدموا، بنف�صي اأنتم، فحاموا عن �صيدكم حتى تموتوا دونه، حتى 

 ،Q فتقدموا جميعًا. ف�صاروا اأمام الح�صين 
(((

اأراكم قد ن�صحتم هلل ولر�صوله.

يقونه بوجوههم ونحورهم. 

فتق���دم عب���داهلل فقاتل قت���ااًلً �صديدًاً، فاختل���ف هو وهاني بن ثبي���ت الح�صرمي 

، وجاء 
(5(

، فقتله اأي�صًا هانيء
(4(

. ثم تقدم جعفر
(((

�صربتي���ن فقتله هاني لعنه اهلل«

 .
(7(

. وروي اأن خولِّي بن يزيد االأ�صبحي هو الذي قتله
(6(

براأ�صه

وعندم���ا ب���رز عثم���ان ب���ن عل���يQ، رم���اه خوليُّ بن يزي���د االأ�صبح���ي ب�صهم 

، و�صّد عليه رجل من بني دارم فاحتّز راأ�صه، فاأتى عمر بن �صعد، فقال له: 
(8(

ف�صرعه

. وبقي 
(9(

اأثبني، فقال عمر: عليك باأميرك، يعني عبيد اهلل بن زياد، ف�صله اأن يثيبك

العبا�س بن علي قائمًا اأمام الح�صينQ يقاتل دونه، ويميل معه حيث مال.

ث���م ب���رز محّم���د الأ�سغ���ر، اأو عب���د اهلل، اأبو بك���ر بن عليQ واأم���ه ليلى بنت 

)))  - االأخبار الطوال، 57).

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 09)، وفي االأخبارالطوال: 57) »تقدموا بنف�صي اأنتم فحاموا عن �صيدكم حتى تموتوا دونه«. 

ولعل كلمة اأرثكم الواردة في تاأريخ الطبري، )، )))،هي ت�صحيف لكلمة »اأراكم« اأو »اأرزء بكم« واهلل العالم. 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 09). مقاتل الطالبيين، 88. مقتل الح�صينQ للطبراني، 8). مروج الذهب، )، )6. نظم 

درر ال�صمطين، 8)). كفاية الطالب، 98). الدر النظيم، 557. مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 07). االأخبار الطوال، 57).

)4)  - ول���د بع���د اأخيه عثمان ب�صنتي���ن، واأمه فاطمة اأم البنين، وبقي مع اأبيه نحو �صنتين وم���ع اأخيه الح�صنQ نحو اثنتي ع�صر 

�صن���ة، وم���ع اأخيه الح�صينQ نحو اإحدى وع�صرين �صنة، وذلك مدة عم���ره. )راجع اإب�صار العين، 69. وتنقيح المقال، ج 

)، 9)). واأعيان ال�صيعة، 4، 9))). 

)5)  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س 09). الدر النظيم، 557. مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 07). راجع: اإب�صار العين، 70. وانظر 

مقت���ل الخوارزم���ي، ج )، 4). وتاريخ خليفة 45). و�صرح االأخبار، )، 94). جمهرة الن�صب البن الكلبي، )8). وماآثر االإنافة، 

8)). االأخبار الطوال، 57).

)6)  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س )4) و�س )4). االأخبار الطوال، 57).

)7)  - مقاتل الطالبيين، 88. 

)8)  - واأمه فاطمة اأم البنين. اإب�صار العين، 68. وروي عن اأمير الموؤمنيننQ اأنه قال: »اإنما �صّميته عثمان بعثمان بن مظعون 

اأخي« راجع مقاتل الطالبيين، 89. االأخبار الطوال، 57).

)9)  - االإر�صاد، )، 09). مقاتل الطالبيين، 89. �صرح االأخبار، )، 94). جمهرة الن�صب، )، 8). المناقب، 4، 07). البحار، ج 45، 

7). نف�س المهموم، 7)). االأخبار الطوال، 57).
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 قائاًل: 
(((

م�صعود الثقفية

�صي�����خي عل������ي ذو الفخ���ار االأط�ول          من ها�ص���م الخير الكري��م الُمف�ص��ل

هذا ح�صي��ن اب���ن النب����ّي المر�ص���ل           ع���نه نح���امي بالح��ص���ام الم�صق�����ل

                                   ت�����فدي�����ه ن��ف����صي م�����ن اأٍخ مبج���ّل

. ويق���ال اإن���ه ل���م ُيقتل 
(((

، واأم���ه اأم ول���د
(((

فرم���اه رج���ل فقتل���ه وج���اء براأ�ص���ه

 .
(4(

لمر�صه

ولك���ن موؤرخين اآخرين اأوردوا كنيته دون ا�صمه، وذكروا اأن اأمه ليلى بنت م�صعود 

ب���ن خال���د، من تمي���م. وروي عن االإمام محّم���د الباقرQ اأن رج���اًلً من همدان 

 .
(6(

، وذكر المدائني: اأنه ُوجد في �صاقية مقتواًل ال ُيدرى من قتله«
(5(

قتله

وذكر ابن �صهرا�صوب في المناقب اأن عمر بن عليQ برز، من بعد اأخيه اأبي 

بكر، وهو يرتجز: 

خّل������وا عداة اهلل خل����وا ع���ن ع�م���ر          خ��لوا عن اللي��ث اله�ص��ور المك�ف��ه�ر

ي�ص�������ربك�������م ب�ص���يف����ه وال ي�������ف���ر           ي����ا زج���ر ي���ا زج��ر ت��داَن م��ن عم��ر

 .
(8(

، فلم يزل يقاتل حتى قتل
(7(

وقتل زجرًا قاتل اأخيه، ثم دخل حومة الحرب

ولك���ن ما ذكره  ابن �صهرا�صوب في المناقب يدفعنا اإلى طرح م�صاألة مهمة، وهي 

)))  - راج���ع اإب�ص���ار العين، 70. االإر�صاد، )، 54). تاريخ المواليد، )المطبوع �صمن المجموعة النفي�صة رقم 95(، �س08). ك�صف 

الغمة، )، 66.

)))  - االأخبار الطوال، 57). تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س )4) و�س )4). وانظر مناهل ال�صرب في اأن�صاب العرب، 86. 

)))  - مقاتل الطالبيين، 69. وفي تاريخ خليفة، 45). 

 .((( ،4 ،Q4)  - مناقب اآل اأبي طالب(

)5)  - مقاتل الطالبيين، 88.

)6)  - مقات���ل الطالبيي���ن، )9. وانظر ت�صمية من قتل مع الح�صي���نQ 49). وتاريخ العلمًاء ووفياتهم، )، )8). وال�صيرة النبوية 

واأخبار الخلفاء، 560. واالإمامة وال�صيا�صة، )، 6. ونظم درر ال�صمطين، 8)). وجمهرة اأن�صاب العرب، 0)). والمجدي، )): 

»وفيه اأبو بكر ا�صمه عبداهلل قتل بالطف«. وراجع �صذرات الذهب، )، 66. وتاريخ الخمي�س، )، 98). وم�صتدركات علم رجال 

الحديث، 8، )4). 

)7)  - مناقب اآل اأبي طالب، ج 4، 07). 

)8)  - ت�صليةالمجال�س، )، 06). وانظر مقتل الح�صينQ الخوارزمي، ج )، )). 
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 با�صم عمر، االأكبر واالأ�صغر، اأم 
(((

اأنه �ص���واء كان الأمير الموؤمنين عليQ ابنين

،  فالم�صهور اأن عمر قد تخّل���ف عن اأخيه الح�صين
(((

كان ل���ه ابن واحد ا�صمه عم���ر

Q بال عذر معروف، ولم ي�صر معه اإلى الكوفة، واأن الرواية التي تقول اإن »عمر« 

ح�ص���ر كربالء ال يمكن اأن ت�ص���ح، فالم�صهور بين اأهل التواريخ وال�صير اأنه لم ي�صهد 

 وهو ابن 
(4(

. والمذكور في التاريخ اأنه مات بينبع
(((

م���ع اأخيه الح�صينQ بالطف

 ..
(5(

�صبع و�صبعين �صنة، وقيل خم�س و�صبعين �صنة، وقيل عا�س خم�صًا وثمانين �صنة!

واأنه اإذا كان هناك »عمر« اآخر، فهو لم يح�صر الطف اأي�صًا، بل قتل في وقعة المذار 

.
(6(

�صنة �صبع و�صتين 

وتباين���ت كلمات الموؤرخين في �صهادة اإبراهيم بن علي بن اأبي طالبQ في 

وقعة الطف. 

فق���د �ص���كك في ذلك اأبو الفرج اال�صفهاني في مقات���ل الطالبيين، وهو اأقدم من 

تح���ّدث في ه���ذه الم�صاألة، حيث قال: »وق���د ذكر محّمد بن علي ب���ن حمزة اأنه قتل 

يومئ���ٍذ  اإبراهي���م بن علي ب���ن اأبي طالب Q. واأمه اأم ول���د. وما �صمعت بهذا من 

 .
(7(

غيره، وال راأيت الإبراهيم في �صيء من كتب االأن�صاب ذكرًا«

 ،
(9(

 واب���ن �صهر اآ�ص���وب
(8(

وف���ي مقاب���ل ذلك �ص���رح ابن عب���د رب���ه االأندل�ص���ي،

)))  - راجع م�صتدركات علم رجال الحديث، 6، )0)، رقم 070)).

)))  - عمدة الطالب، 9)). وانظر ال�صل�صلة العلوية، 96. الطبقات الكبرى، 5، 7)). 

)))  - نف�س المهموم، 8)). 

)4)  - الحموي في معجم البلدان، 5، 84). 

)5)  - راجع م�صتدركات علم رجال الحديث، 6، )0)، رقم 070)).

)6)  - تاريخ خليفة بن خياط، 65). 

)7)  - مقاتل الطالبيين، )9. وعنه نف�س المهموم، 8)). 

)8)  - العقد الفريد، 5، 4)). 

 .((( ،4 ،Q9)  - مناقب اآل اأبي طالب(
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، باأنه  قتل  في كربالء، بين  ي���دي  ريحانة ر�صول اهلل 
(((

، والخوارزم���ي
(((

والنم���ازي

 .P

ث���م ا�صت�صهد بقية اأوالد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ، عتيق، واأمه اأم 

، لكن اأبا الف���رج ذكر اأنه 
(5(

. ويحي���ى، واأمه اأ�صم���اء بنت عمي����س
(4(

. وع���ون
(((

ول���د

 .Q
(6(

توفي في حياة اأبيه اأمير الموؤمنين

وذك���رت بع�س االأخبار اأن عبيد اهلل بن علي بن اأبي طالب Q قتل في واقعة 

، ولكن ال يمكن االإعتماد على هذه االأخبار، الأن هناك اأقوال كثيرة مقابلها 
(7(

الطف

ت�ص���ّرح باأنه ل���م يقتل بكربالء، خ�صو�ص���ًا واأن في اأ�صحابها من ل���ه الخبرة التامة 

، اأو اب���ن فندق في لباب 
(8(

ف���ي عل���م االأن�صاب، كم�صع���ب الزبيري في ن�ص���ب قري�س

، ويقول اأبو الفرج االأ�صبهاني 
((0(

، اأو االأندل�صي في جمهرة اأن�صاب العرب
(9(

االأن�صاب

)))  - م�صتدركات علم رجال الحديث، )، 7)). 

 .5( ،( ،Qمقتل الح�صين -  (((

)))  - االإمام���ة وال�صيا�ص���ة، )، 6. م���راآة الزمان، )، ))). تاريخ االإ�صالم، حوادث �صن���ة )6، �س)). �صذرات الذهب، )، 66. تاريخ 

الخمي�س، )، 98).

)4)  - تاريخ االإ�صالم، حوادث �صنة )6، �س)6. مناهل ال�صرب في اأن�صاب العرب، 86. 

)5)  - م�صت���دركات عل���م رجال الحديث، 8، 0)). وذكر في �س546: باأن االإمام اأمير الموؤمنينQ تزّوج اأ�صماء بنت عمي�س بعد 

موت اأبي بكر فولدت له يحيى. 

 .Qوقال اأبو الفرج في المقاتل: 6)، واأ�صماء بنت عمي�س تزوجها جعفر بن اأبي طالب ثم اأبو بكر ثم اأمير الموؤمنين

)6)  - مقاتل الطالبيين، 7). راجع الطبقات الكبرى، 8، 08). 

)7)  - االإر�ص���اد، )، 54). وع���ن المعارف، 0)). تاج المواليد �صمن المجموعة النفي�ص���ة، 95. راجع �س08). ك�صف الغمة، )، 66. 

بطل العلقمي، )، )0). ماآثر االإنافة، 8)). تهذيب الكمال، 0)، 479. تاريخ خليفة، 45). البحار، ج )0)، 9)). 

)8)  - م�صع���ب الزبي���ري ف���ي ن�صب قري����س، )4، قال: »وعبيد اهلل بن علي كان ق���دم على المختار بن اأبي عبي���د الثقفي حين غلب 

المخت���ار عل���ى الكوفة فل���م ير عند المختار ما يحب، زعم���وا اأن المختار قال له: �صاحُب اأمرنا ه���ذا رجل منكم ال يعمل فيه 

ال�ص���الح فاإن �صئت، جرب���ت فيك ال�صالح، فاإن كنت �صاحبنا لم ي�صرك ال�صالح وبايعناك، فخرج من عنده، فقدم الب�صرة، 

فجم���ع جماع���ة، فبعث اإليه م�صعب، فاأت���اه عبيد اهلل فلم يزل مقيمًا عنده حتى خرج م�صعب اإل���ى المختار، فقّدم بين يديه 

محّم���د ب���ن االأ�صعث بن عي�صى الكندي... ف�صم عبيد اهلل اإليه مع محّمد في مقّدمة م�صعب، فبّيته اأ�صحاب المختار، فقتلوا 

محّمدًا، وقتلوا عبيد اهلل تحت الليل«.   

)9)  - اب���ن فن���دق ف���ي لباب االأن�صاب، )، 97)، ذكر باأن عبيد اهلل بن علي بن اأبي طالب قتل وهو قريب من خم�صين �صنة وقتله ابن 

حريث.

)0))  - االأندل�صي في جمهرة اأن�صاب العرب: 0)).
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 قتله اأ�صحاب المختار بن 
(((

ف���ي مقاتل الطالبيين: اإنما قتل عبيد اهلل ي���وم المدار،

 وقبره هناك ظاهر، معروف 
(((

. اأو بالمذار
(((

اأب���ي عبيد الثقفي، وقد راأيته بالمدار

.
(4(

عند اأهل تلك البالد

وذك���ر بع�س المحققي���ن اأن »العبا����س الأ�سغر« ب���ن الإمام عل���ي Q هو اأخو 

االإم���ام الح�صي���نQ الأبيه، واأمه لبابة بنت عبيد اهلل ب���ن العّبا�س، واأنه ا�صت�صهد 

 Qوقد نقل ذلك عن خليفة بن خياط، ق���ال: »وقتل مع الح�صين .
(5(

ي���وم الط���ف

. ويوؤيده ما رواه �صبط ابن 
(6(

العبا����س االأ�صغر، اأمه لبابة بنت عبيد اهلل بن العبا�س«

 .
(7(

الجوزي

لكّن النمازّي يقول في ترجمة )لبابة بنت عبيد اهلل بن عبا�س بن عبد المّطلب(: 

»تزّوجه���ا اأب���و الف�سل العبا�س ب���ن اأمير الموؤمني���نQ، فولد له منها عبيد اهلل 

وف�صل، وكانت جميلة عاقلة، وبعد �صهادة العبا�سQ تزوجها زيد بن عبد الملك، 

 .
(8(

وعن المجدي تزّوجها وليد بن عتبة بن اأبي �صفيان، فولد له منها القا�صم«

ف���اإذا كان العبا����س االأ�صغر، هو ابن لبابة بنت عبيد اهلل ب���ن العبا�س، زوجة اأبي 

الف�صلQ، فهو اإذن ابن اأبي الف�صل العبا�س، ولي�س اأخاه، ذلك الأن لبابة ال يمكن 

)))  - المدار بالفتح ا�صم مكان من دار يدور: مو�صع بالحجاز في ديار عدوان اأو ُغدانة. )راجع معجم البلدان، 5). 

)))  - مقات���ل الطالبيي���ن، )9. وذه���ب الم�صعودي في اإثبات الو�صي���ة: ))). وابن قتيبة في المع���ارف، )40. واالأعرجي في مناهل 

ال�ص���رب ف���ي اأن�صاب العرب، 86. وابن الطقطقي في االأ�صيلي في اأن�صاب الطالبيين، 57. وابن عماد في �صذرات الذهب، )، 

75. وتاريخ اأهل البيتQ، 98. والربيعي الدم�صقي في تاريخ مولد العلمًاء ووفياتهم،)، )7). اأن عبيد اهلل هذا لم يقتل 

في واقعة الطف في كربالء. 

)))  - ق���ال الحم���وي الروم���ي في معجم البل���دان: 5، 88، المذار بالفتح واآخ���ره راء في مي�صان بين وا�ص���ط والب�صرة، وهي ق�صبة 

مي�صان بينها وبين الب�صرة مقدار اأربعة اأيام، وبها م�صهد عامر كبير جليل عظيم قد اأُنفق على عمارته االأموال الجليلة وعليه 

الوقوف وت�صاق اإليه النذور، وهو قبر عبد اهلل بن علي بن اأبي طالب... وكانت بالمذار وقعة لم�صعب بن الزبير. 

)4)  - ال�صرًائر، 55). 

)5)  - باقر �صريف القر�صي، حياة االإمام الح�صينQ،ج)، �س 70).

)6)  - تاريخ خليفة، 45). 

)7)  - تذكرة  الخوا�س، )5) –ولعل للمتاأمل تحفظات عديدة.

)8)  - م�صتدركات علم رجال الحديث، 8، 598 رقم67)8). 
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 .Qثم زوجة البنه اأبي الف�صل ،Qاأن تكون زوجة الأمير الموؤمنين

Qصهادة �أبي �لف�صل �لعبا�ص�

 ،Qاأكبر اأوالد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب Qكان اأبو الف�صل العبا�س

واأمه���م اأم البني���ن فاطمة بنت حزام الكالبية، وقد ولد ف���ي الرابع من �صعبان �صنة 

�صت وع�صرين للهجرة، وكان عمره ال�صريف عند ا�صت�صهاده اأربعًا وثالثين �صنة. 

وقد ذكرت الم�ص���ادر التاريخية في كيفية �صهادة اأبي الف�صل العبا�س �صورتين، 

اإجمالية وتف�صيلية. 

 Qاأم���ا االإجمالية، فقد قال ال�صيخ المفيد: »وحمل���ت الجماعة على الح�صين

فغلب���وه على ع�صكره، وا�صتد ب���ه العط�س، فركب الم�صّناة يري���د الفرات، وبين يديه 

العبا�س اأخوه، فاعتر�صته خيل ابن �صعد وفيهم رجل من بني دارم فقال لهم: ويلكم 

حولوا بينه وبين الفرات وال تمكنوه من الماء! فقال الح�صينQ: اللهم اأظمئه. 

فغ�ص���ب الدارمّي ورماه ب�صهم فاأثبته في حَنِك���ه، فانتزع الح�صينQ ال�صهم، 

وب�ص���ط يده تحت حنكه فامت���الأت راحتاه بالدم! فرمى به ثّم ق���ال: اللهم اإني اأ�صكو 

اإليك ما ُيفعل بابن بنت نبّيك! ثم رجع اإلى مكانه وقد ا�صتّد به العط�س، واأحاط القوم 

بالعّبا����س فاقتطعوه عنه، فجع���ل يقاتلهم وحده حتى ُقتلQ، وكان المتوّلي لقتله 

، بعد اأن اأُثخن بالجراح 
(((

، وحكيم بن الطفيل ال�صنب�ص���ي
(((

زيد ب���ن ورقاء الحنفّي

 .
(((

فلم ي�صتطع حراكًا!«

واأم���ا التف�صيلية، فق���د ا�صتركت في اإيرادها مجموعة م���ن الم�صادر، وتقول اإن 

العبا�س بن عليQ خرج من بعد اأخيه عبد اهلل، فحمل وهو يقول: 

)))  - )راج���ع مقاتل الطالبيين90 وتذكرة الخوا����س، 9))، وترجمة االإمام الح�صينQ، ومقتله من الق�صم المطبوع من كتاب 

الطبقات الكبير البن �صعد، 75(، وفي كتاب ذو الن�صار، 0)).

)))  في كتاب ذو الن�صار: 9)).

)))  االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س09) و0))، وفي مثير االأحزان، )7، اللهوف، 70). 
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االأعظ�م  االأع���������ّز  ب����اهلل  وب���ال���ح���ج���ون �����ص����ادق����ًا وزم���������زماأق�����ص��م��ت 

المح�ّرم وال��ف��ن�����ا  بدميوب��ال��ح�����ط��ي�����م  ج�����ص��م��ي  ال���ي���وم  ل��ي��خ�����ص��ب��ّن 

االأق���دم الفخار  ذي  الح�صين  اإم���������ام اأه������ل ال��ف�����ص��ل وال���ت���ك���ّرمدون 

 فل���م يزل يقاتل حتى قتل جماع���ة من القوم، ثم ُقتل، فق���ال الح�صينQ: »االآن 

 .
(((

انك�صر ظهري وقّلت حيلتي!«

وف���ي م�صادر اأخرى المزيد م���ن التفا�صيل، يقول ابن �صه���ر اآ�صوب ال�صروي في 

كتاب���ه المناقب: » وكان عّبا�س ال�صقاء قم���ر بني ها�صم، �صاحب لواء الح�صين، وهو 

اأكبر االإخوان، م�صى يطلب الماء، فحملوا عليه، وحمل هو عليهم وجعل يقول: 

زقا ال��م��وت  اإذا  ال���م���وَت  اأره����ب  لقاال  ال��م�����ص��ال��ي��ت  ف��ي  اأوارى  ح��ت��ى 

وقا الطهر  الم�صطفى  لنف�س  بال�صقانف�صي  اأغ����دو  ال��ع��ب�����ا���س  اأن����ا  اإن����ي 

                               وال اأخ������اف ال��ص������ّر ي������وم الم������لت���ق���ى 

ففّرقهم، فكمن له زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن طفيل 

ال�صنب�صي ف�صربه على يمينه، فاأخذ ال�صيف ب�صماله، وحمل عليهم وهو يرتجز: 

ي��م��ي��ن�����ي  ق���ط���ع���ت�������م  اإن  دينيواهلل  ع����ن  اأب���������دًاً  اأح����ام����ي  اإن������ي 

ن���ج���ل ال���ن���ب���ّي ال���ط���اه���ر االأم����ي����ِن وع������ن اإم��������ام �����ص����ادق ال��ي��ق��ي��ِن 

فقاتل حتى �صعف، فكمن له الحكيم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة ف�صربه على 

�صماله فقال:

الكفار  م���ن  ت��خ�����ص��ي  ال  ن��ف�����س  واأب�����������ص�����ري ب���رح���م���ة ال���ج���ّب�������اِر ي���ا 

المخت�ار ال�������ص���ّي�������د  ال���ن���ب���ّي  ق�����د ق���ط���ع���وا ب��ب��غ��ي��ه��م ي�������ص���اري م����ع 

                                ف�������اأ�صل������ه�����م ي���ارب ح�������ر ال����ن�������ار

 .
(((

فقتله الملعون بعمود من حديد«

)))  - مقتل الح�صين للخوارزمي، )، 4)، وانظر الفتوح، 5، 07). 

)))  - مناقب اآل اأبي طالبQ: 4، 08)، وانظر البالذري كتاب اأن�صاب االأ�صراف، )، 406. البحار، 45، )4- 45. 
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�لإمام �لح�صينQ وحيد�ً فريد�ً في �لميد�ن

ولم���ا قت���ل العبا����سQ التفت الح�صي���نQ فلم ي���َر اأحدًاً ين�ص���ره! ونظر 

اإل���ى اأهله و�صحب���ه مجّزرين كاالأ�صاحي، وهو اإذ ذاك ي�صم���ع عويل االأيامى و�صراخ 

االأطفال، ف�صاح باأعلى �صوته: »هل من ذاٍب عن ُحرم ر�صول اهلل ؟» هل من موّحٍد 

يخاف اهلل فينا؟ هل من مغيث يرجو اهلل في اإغاثتنا؟« 

فخ���رج ولده علي بن الح�صين زين العابدينQ، وكان مري�صًا ال يقدر اأن يقّل 

�صيف���ه، واأّم كلثوم تنادي خلفه: يا بن���ّي ارجع، فقال: يا عّمتاه ذريني اأقاتل بين يدي 

اب���ن ر�صول اهلل، فق���ال الح�صينQ: »يا اأّم كلثوم، خذيه لئال تبقى االأر�س خالية 

 .
(((

»P من ن�صل اآل محّمد

Qقتل �أطفال �لح�صين

ويظه���ر من االأخبار والروايات الواردة في ه���ذا الف�صل من ملحمة عا�صوراء اأن 

االإم���امQ كان له ولدان �صغي���ران ُقتال في الطف، اأحدهم���ا ا�صمه عبد اهلل بن 

الح�صينQ واأمه الرباب بنت امرئ القي�س، واالآخر ا�صمه علي االأ�صغر. 

 اأمام 
(((

ت���ي االإمام الح�صينQ به وه���و قاعد
ُ
اأم���ا االأول فُول���د في الحرب، فاأ

، فاأخذه في حجره ولّباه بريقه واأّذن في اأذنه 
(((

الف�صط���اط، اأو هو واقف على فر�صه

وجع���ل يحّنكه، و�صّماه عب���داهلل. فرماه حرملة بن الكاهل االأ�ص���دي ب�صهم فوقع في 

حلق ال�صبّي فذبحه، فنزع الح�صين ال�صهم من حلقه وجعل يلطخه بدمه ويقول: 

            اإب�صار العين، )6- )6.

)))  - ت�صلي���ة المجال����س: )، 4))، وانظر مقتل الح�صينQ للخوارزمي، )، 6). تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س )4). وترجمة 

االإمام الح�صين Q من الق�صم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير البن �صعد: 77، االإر�صاد: )، )9، واإثبات الو�صية، 

77)، و)8)، ون�ص���ب قري����س: 58، واإعالم الورى، )، 469، وتذكرة الخوا�س، 9)) عن الواقدي، والمناقب البن �صهر اآ�صوب: 

4، )))، وعمدة الطالب، )8). 

)))  - ت�صمية من قتل مع الح�صينQ: 50). الدينوري، االأخبار الطوال: 59). بغية الطلب: 6، 6)- 9). 

)))  - تاريخ اليعقوبي: )، 77)، الحدائق الوردية: 0))، وفي مقتل الح�صين للخوارزمي، )، 7). 
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 ،
(((

» واهلل لأن���ت اأك���رم على اهلل من الناق���ة، وَلمحّمد اأكرم على اهلل من �سالح«

 .
(((

ثم نزل عن فر�صه وحفر له بطرف ال�صيف ورّمله بدمه و�صّلى عليه ودفنه«

م اإلى باب الخيمة وقال لزينب:   وف���ي رواية اأخرى اأن االإمامQ هو الذي تقدَّ

ناولين���ي ولدي ال�صغير حت���ى اأودعه، فاأخ���ذه واأمال اإليه ليقّبل���ه، فرماه حرملة بن 

الكاهل االأ�ص���دي ب�صهم فوقع في نحره فذبحه، فقال لزينب O :خذيه. ثم تلقى 

الدم بكفيه حتى امتالأتا، ورمى به نحو ال�صماء وقال: هّون علّي ما نزل بي اأنه بعين 

. وفي رواية 
(((

اهلل. قال الباقرQ: »فلم ت�صقط من ذلك الدم قطرة اإلى االأر�س«

ال�صي���خ المفيد: فتلق���ى الح�صينQ دمه فلّما مالأ كّفه �صّب���ه في االأر�س ثم قال: 

»رّب اإن تك���ن حب�ص���ت عن���ا الن�صر من ال�صم���اء، فاجعل ذلك لما ه���و خير، وانتقم 

لن���ا من ه���وؤالء القوم الظالمين«. ثم حمله حتى و�صعه م���ع قتلى اأهله من ولده وبني 

 .
(4(

اأخيه

واأم���ا ولده الثاني، فقد كان معه حينما خرج م���ن المدينة. وا�صمه علي االأ�صغر، 

. وكان االإمامQ يقبله وهو واقف اإلى باب الخيمة، 
(5(

ل���ه من العمر ثالث �صني���ن

ويق���ول له: ي���ا بني ويل لهوؤالء الق���وم اإذا كان غدًاً خ�صمهم ج���ّدك محّمد . فاأ�صابه 

 .
(6(

�صهم فقتله

)))  - تاريخ اليعقوبي: )، 77)، الحدائق الوردية: 0))، وفي مقتل الح�صين للخوارزمي، )، 7). 

)))  - الفتوح، 5، ))). 

)))  - اللهوف، 69).

)4)  - االإر�صاد: )، 08)، وانظر تاريخ الطبري، ج4، �س)4). واأن�صاب االأ�صراف، )، 407، والمعجم الكبير، )، )0)، والحدائق الوردية، 

)0)، ون�صب قري�س، 59، اأخبار الدول واآثار االأول: 08)، والدر النظيم: 556، وجواهر المطالب، ): 87)، ترجمة االإمام الح�صين 

Q من الطبقات الكبرى: )7، اأعالم الورى، )، 466، مثير االأحزان، 70، البحار، 45، 46، اللهوف، 69). 

)5)  - �صير اأعالم النبالء: )، )0). 

)6)  - االأ�صيلي في اأن�صاب الطالبيين، )4)، النفحة العنبرية: 46، ك�صف الغمة: )، 50)، المناقب، 4، 09). 
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�لو�صية �لأخيرة

اإليه االإمام الح�صين  اأح�صر علي بن الح�صينQ، وكان علياًل، فاأو�صى  ثم 

العلوم  دف��ع  ق��د  اأن��ه  وع��ّرف��ه   ،Qاالأنبياء وم��واري��ث  االأع��ظ��م  باالإ�صم   Q

اأّم �صلمة ر�صي اهلل عنها، واأمرها اأن تدفع  اإلى  وال�صحف والم�صاحف وال�صالح 

 .
(((

جميع ذلك اإليه

O، فدفع 
(((

وروي اأن الح�صي���نQ دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الح�صين

اإليه���ا كتابًاً ملفوفًا وو�صي���ة ظاهرة، وكان علي بن الح�صي���نQ مبطونًا معهم ال 

ي���رون اإال اأنه لم���ا به، فدفعت فاطمة الكتاب اإلى علي ب���ن الح�صينQ ، ثم �صار 

.Q
(((

ذلك اإلى بقية اأئمة اأهل البيت 

�لإ�صتعد�د لل�صهادة 

ولم���ا بقي الح�صينQ في ثالث���ة رهط اأو اأربعة، قال: ائتون���ي بثوٍب ال يرغب 

في���ه اأحد األب�صه غير ثيابي، واأجعله تحت ثيابي، ال اأجّرد فاإني مقتول م�صلوب، فقال 

 قال: ذلك ثوب مذل���ة، وال ينبغي لي اأن 
(4(

ل���ه بع����س اأ�صحابه: لو لب�صت تحت���ه ُتّبانًا

 ونكثه لكيال 
(5(

األب�ص���ه، ثم اأتوه ب�ص���يء اأو�صع منه دون ال�صرًاويل وفوق التب���ان ففزره

 .
(6(

ي�صلبه ولب�صه

)))  - اإثبات الو�صية: 77)، 06)، نف�س المهموم: 47)، اإثبات الهداة، 5، 6))، حديث9 وفيه �س)8). 

)))  - راجع تهذيب الكمال، 5)، 55). 

)))  - ب�صائر الدرجات، 64)، اإثبات الهداة، 5، 5))، ح5، البحار، 6)، 5)، ح)6. 

)4)  - التبان: �صبه ال�صرًاويل ال�صغيرة.)راجع ل�صان العرب: )، 8)). 

)5)  - فزره: اأي نق�س ن�صجه، مّزقه. 

)6)  - مناقب اآل اأبي طالب،Q  4، 09)، المنتخب، )45. المعجم الكبير، )، 5))، مثير االأحزان، 74، لواعج االأ�صجان، )6)، 

الله���وف، 74). تاري���خ الطبري، الطبري ج 4 �س 45). مجمع الزوائ���د، 9، )9)، بغية الطلب، 6، 7)4)، تهذيب الكمال، 6، 

8)4، االإر�صاد، )، )))، الدر النظيم، 558، اأعالم الورى، )، 468. 
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�لملحمة �لح�صينية

ث���م وقف �صلوات اهلل علي���ه قبلة القوم و�صيفه ُم�صلت في ي���ده، اآي�صًا من الحياة 

عازمًا على الموت، وهو يقول: 

نفي�ص�ة ت��ع�����ّد  ال��دن��ي��������ا  تك��ن  واأن��ب�����ُل واإن  اأع��ل�����ى  ث�������واب اهلل  ف�������اإن   

اأن�صئت  للم�وت  االأب����دان  تكن  اأف�صلواإن  اهلل  في  بال�صيف  امرئ  فقتل 

مق�ّدرًا ق�صم�ًا  االأرزاق  تك�ن  اأجمُلواإن  الك�صب  في  المرء  �صعي  فقّلة 

جمع�ها للترك  االأم�����وال  تك�ن  يبخ�ُلواإن  ال��م��رُء  ب��ه  م��ت��روك  ب��ال  فما 

وُيقت�ُل�صاأم�صي وما بالقتل عار على الفتى يم�ص�ي  اهلل  �صبيل  ف��ي  اإذا 

ث���م اإنه دعا النا�س اإلى البراز، فلم ي���زل يقتل كّل من دنا منه من عيون الرجال، ثم 

حمل على الميمنة وقال: 

وال����ع����ار اأول������ى م���ن دخ�����ول ال��ن��ار ال����م����وت خ���ي���ر م����ن رك������وب ال���ع���ار 

ثم حمل على المي�صرة وقال: 

اأح����������م����������ي ع����������ي����������االت اأب����������ي اأن�����������ا ال����ح���������ص����ي����ن اب���������ن ع���ل���ي 

اأن������ث������ن������ي  ال  اأن  اأم�����������ص�����ي ع����ل����ى دي��������ن ال���ن���ب���ياآل����������ي����������ت 

 بثبات ورباطة جاأ�صه! وق���د و�صفه اأحد الذين �صه���دوا وقعة الطف 
(((

وجع���ل يقات���ل

م���ن اأعدائ���ه في مع�صكر ابن �صعد، فقال: » فواهلل ما راأيت مكثورًا قط، قد ُقتل ولده 

واأه���ل بيت���ه وجميع اأ�صحابه حول���ه، واأحاطت به الكتائب،  اأرب���ط جاأ�صًا، وال اأم�صى 

جنان���ًا من���ه، وال اأج���راأ مقدمًا! واهلل ما راأي���ت قبله وال بعده مثله! ف���واهلل لكان ي�صّد 

عليه���م فكان���ت الرّجالة لتنك�صف من ع���ن يمينه و�صماله انك�ص���اف المعزى اإذا �صّد 

 .
(((

فيها الذئب«

)))  - مناقب اآل اأبي طالب: 4، 0))، ت�صلية المجال�س، )، 8))، البحار، 4، 49، العوالم، 7)، )9).

)))  - تاري���خ الطب���ري، الطب���ري، ج4، ����س44). الكامل ف���ي التاريخ، )، 95). عي���ون االأخبار، 4)). و�صعد ال�صع���ود، 6)). و�صرح 

االأخبار، )، )6). واأن�صاب االأ�صراف، )، 408. 
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. وكان يحمل فيهم، 
(((

»فمك���ث ملي���ًا والنا�س يدافعونه ويكره���ون االإقدام علي���ه«

ولق���د كّملوا ثالثين األفًا فُيهزمون بين يديه كاأنه���م الجراد المنت�صر!! ثّم يرجع اإلى 

 .
(((

مركزه وهو يقول: ال حول وال قوة اإال باهلل!«

فق���ال عمر بن �صعد لقومه: ويلكم اأتدرون من تبارزون؟ هذا ابن االأنزع البطين! 

! فحمل عليه مئات الرجال من 
(((

ه���ذا ابن قّتال العرب! فاحملوا عليه من كّل جانب

حملة الرماح وال�صيوف ورماة ال�صهام!.... 

ثم حم���ل الح�صينQ على االأعور ال�صلمي وعمرو بن الحّجاج الزبيدي، وكانا 

ف���ي اأربعة اآالف رجل على ال�صريعة، واأقح���م الفر�س على الفرات! ولكن �صارخًا من 

جي�س عمر بن �صعد هتف به: تتلذذ ب�صرب الماء وقد ُهتكت حريمك!؟ فنف�س الماء 

 .
(4(

من يده، وحمل على القوم فك�صفهم فاإذا الخيمة �صالمة!

ث���م وّدع ثاني���ًا اأهل بيته، واأمره���م بال�صبر، ووعدهم بالث���واب واالأجر، واأمرهم 

بلب�س اأُِزرهم، وقال لهم: 

»ا�ستعدوا للبالء، واعلموا اأن اهلل تعالى حافظكم وحاميكم، و�سينجيكم من �سّر 

ب اأعاديكم باأنواع البالء، ويعّو�سكم  الأعداء، ويجعل عاقبة اأمركم اإلى خير، ويعذِّ

اهلل ع���ن ه���ذه البلية باأن���واع النعم والكرامة، فال ت�سك���وا، ول تقولوا باأل�سنتكم ما 

 .
(((

ينق�س من قدركم!«

يق���ول اإبن �صهراآ�صوب: »ثم وّدع الن�صاء وكان���ت �صكينة ت�صيح ف�صّمها اإلى �صدره 

وقال: 

�صيط����ول ُبع����دي ي����ا �صك��ينة فاعلمي              من�����ك البكاء اإذا الحمام دهان�ي 

)))  - راج���ع: عي���ون االأخبار، 4))، و�صعد ال�صعود، 6))، و�صرح االأخب���ار، )، )6)، واأن�صاب االأ�صراف، )، 408. الدينوري، االأخبار 

الطوال: 59).

)))  - اللهوف: 05). 

)))  - مناقب اآل اأبي طالب: 4، ))). 

.58 ،4 :Q4)  - مناقب اآل اأبي طالب(

)5)  - جالء العيون: )0)، وعنه نف�س المهموم: 55). 
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ال تح����رق��ي قلب����ي بدمع���ك ح�ص����رة              ما دام مّن��ي ال��روح ف���ي جثم��اني

(((

ف����اإذا ُقت���لُت ف����اأن��ِت اأول���ى ب���ال���ذي              ت����اأتي����نه ي��ا خ�ي�����رة الن�ص��وان«

فقال عمر بن �صعد: ويحكم اهجموا عليه ما دام م�صغواًل بنف�صه وحرمه، واهلل اإن 

فرغ لكم ال تمتاز ميمنتكم عن مي�صرتكم !! 

فحمل���وا عليه يرمونه بال�صهام حت���ى تخالفت ال�صهام بين اأطناب المخّيم، و�صك 

زر الن�صاء، فده�صن واأرعبن و�صحن ودخلن الخيمة ينظرن اإلى الح�صين
ُ
�صهم بع�س اأ

Q  كيف ي�صنع.

 فحم���ل عليهم حملة منكرة قتل فيها كثيرًا م���ن الرجال واالأبطال، فكان كالليث 

الغ�صب���ان، ال يلحق اأحدًاً اإال بعجه ب�صيفه فقتل���ه، وال�صهام تاأخذه من كل ناحية وهو 

يتقيها ب�صدره ونحره«. 

وي�صفه، في هذه ال�صاعة االإلهية من حياته المقد�صة، اأحد الذين �صهدوا معركة 

كرب���الء من جي�س عمر بن �صعد، فيقول: كانت عليه ُجّبة من خّز، وكان معتّمًا وكان 

مخ�صوب���ًا بالو�صمة، و�صمعته يقول قبل اأن ُيقتل، وهو يقاتل على رجليه قتال الفار�س 

ال�صجاع، يّتقي الرمية، ويفتر�س العورة، وي�صّد على الخيل، وهو يقول: 

»ي���ا اأم���ة ال�س���وء! بئ�سما خلفتم محّم���دًا P في عترته! اأعل���ى قتلي تحاثون؟  

اأم���ا اإنك���م واهلل ل تقتلون بعدي عبداً من عباد اهلِل ال�سالحين، اهلُل اأ�سخط عليكم 

لقتل���ه مّن���ي، فتهاب���وا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم اإي���اي، واأيُم اهلل اإني لأرجو 

اأن يكرمن���ي اهلل بهوانك���م، ث���م ينتقم ل���ي منكم من حيث ل ت�سع���رون، اأما واهلل اأن 

لو قتلتموني لقد األقى اهلل باأ�سكم بينكم، و�سفك دماءكم، ثم ل ير�سى لكم حتى 

ي�ساعف لكم العذاب الأليم«. 

ف�صاح الح�صين بن النمير ال�صكوني: يا ابن فاطمة! بماذا ينتقم لك مّنا؟ 

 :Q فقال

 .(09 ،4 :Qمناقب اآل اأبي طالب -  (((
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»ُيلقي باأ�سكم بينكم، وي�سفك دماءكم، ثم ي�سّب عليكم العذاب الأليم«. 

ورجع �صالمًا اإلى موقفه عند الحريم، ثم حمل حملة اأخرى واأراد الكّر راجعًا اإلى 

موقفه، فاأقبل �صمر بن ذي الجو�صن في نفر من ع�صرة من رّجالة اأهل الكوفة ِقَبل 

منزل الح�صين  الذي فيه ثقله وعياله، فحالوا بينه وبين رحله، واأحدقوا به، ثم اإن 

 :Qجماعة منهم تبادروا اإلى الحريم واالأطفال يريدون �صلبهم، ف�صاح الح�صين

ويحك���م ي���ا �سيع���ة ال�سيط���ان، يا �سيع���ة اآل اأب���ي �سفي���ان. ويلكم اإن ل���م يكن لكم 

دي���ن، وكنت���م ل تخاف���ون ي���وم المعاد، وكنت���م عرباً كم���ا تزعمون، فكون���وا في اأمر 

 وجّهالكم. وكّفوا 
(((

دنياكم اأحراراً ذوي اأح�ساب، اإمنعوا رحلي واأهلي من طغامكم

�سفهاءكم عن التعر�س للن�ساء والأطفال فاإنهم لم يقاتلوا. فرحلي لكم عن �ساعة 

 .
(((

مباح

، »ثم ق���ال الأوبا�س اأهل 
(((

فق���ال �صم���ر بن ذي الجو�ص���ن: ذلك لك يابن فاطم���ة

(4(

الكوفة: كّفوا عنهم واق�صدوا الرجل بنف�صه«.

فق�ص���ده القوم بالحرب من كل جانب، فجع���ل يحمل عليهم ويحملون عليه، وهو 

في ذلك يطلب الماء لي�صرب منه �صربة، فكلما حمل بفر�صه على الفرات حملوا عليه 

، ثّم رماه رجل ُيقال له اأبو الحتوف الجعفي ب�صهم فوقع ال�صهم في 
(5(

حتى اأجلوه عنه

. فقال: 
(6(

جبهته، فنزع الح�صين ال�صهم ورمى به، ف�صال الدم على وجهه ولحيته

»الله���م ق���د ترى ما اأنا في���ه من عبادك هوؤلء الُع�ساة العت���اة! اللهم فاأح�سهم 

عدداً، واأقتلهم بدداً، ول تذر على وجه الأر�س منهم اأحداًً، ول تغفر لهم اأبداًً«!. 

ثم جعل ُيقاتل، حتى اأ�صابته مئات الجراحات بين طعنة بالرمح و�صربة بال�صيف 

)))  - ف�صر الطغام ابن منظور في ل�صان العرب، )، 94، بمعنى اأرذال النا�س. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 44). واأن�صاب االأ�صراف، )، 407، والكامل في التاريخ، 4، 76. مقاتل الطالبيين، 8)). 

)))  - اللهوف، )7). 

)4)  - الف�صول المهمة: 9)، وت�صلية المجال�س، )، 8))، ونور االأب�صار، 44).  

)5)  - الدينوري، االأخبار الطوال: 59).

)6)  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحمودي، 45))، رقم )8). 
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. فوق���ف ي�صتريح وقد 
(((

ورمي���ة بال�صه���ام، وكانت كلها في مقدمه الأن���ه كان ال يوّلي

�صعف عن القتال، فبينا هو واقف اإذ اأتاه حجر فوقع على جبهته، ف�صالت الدماء من 

جبهت���ه، فاأخذ الثوب ليم�صح عن جبهت���ه فاأتاه �صهم محّدد م�صموم، له ثالث �صعب، 

 :Qفوقع في قلبه، فقال الح�صين

»ب�سم اهلل وباهلل وعلى ملة ر�سول اهلل«.

 ورفع راأ�صه اإلى ال�صماء، وقال: 

»اإلهي، اإنك تعلم اأنهم يقتلون رجاًلً لي�س على وجه الأر�س ابن نبّي غيره«. 

ثم اأخذ ال�صهم واأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب، فو�صع يده على 

الجرح، فلما امتالأت دمًا رمى بها اإلى ال�صماء، فما رجع من ذلك قطرة، وما ُعرفت 

الحم���رة ف���ي ال�صماء حتى رمى الح�صينQ  بدمه اإلى ال�صماء، ثم و�صع يده على 

الجرح ثانيًا، فلما امتالأت لّطخ بها راأ�صه ولحيته، وقال: 

»هك���ذا واهلل اأكون حتى األقى ج���دي محّمداأً P واأنا مخ�سوب بدمي، واأقول: 

يا ر�سول اهلل، قتلني فالن وفالن«.

ث���م �صعف عن القتال، فوقف مكان���ه، ومكث طوياًلً من النه���ار، ولو �صاء النا�س 

اأن يقتل���وه لفعلوا، ولكّنهم كان يتقي بع�صهم ببع�س، ويحّب هوؤالء اأن يكفيهم هوؤالء ، 

فكلما اأتاه رجل من النا�س وانتهى اإليه ان�صرف عنه، وكره اأن يلقى اهلل بدمه. حتى 

جاءه رجٌل من كندة يقال له مالك بن ن�صر، ف�صربه بال�صيف على راأ�صه، وكان عليه 

 :Qبرن�س، فقطع البرن�س وامتالأ دمًا، فقال له الح�صين

»ل اأكلت بيمينك ول �سربت بها، وح�سرك اهلل مع الظالمين«. 

 Qغالمًا لم يراه���ق، ولما راأى وحدة عّمهQوكان عب���د اهلل ب���ن الح�سن 

)))  - اأمال���ي ال�صدوق: 9))، المجل�س ))، حديث رق���م)، مقتل الح�صينQ للخوارزمي، )، )4، اأمالي الطو�صي: 677، وراجع 

اأن�صاب االأ�صراف، )، 409، مناقب اآل اأبي طالبQ، 4، )))، وانظر اأي�صًا الحدائق الوردية، )))، وتاج المواليد: 07)، 

وتذك���رة الخوا����س، 8))، ومروج الذهب، )، )7، وتاريخ الطبري، الطب���ري، ج4، �س 44). ومراآة الزمان، )، )))، ورو�صة 

الواعظين، 89). 
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بين اأعدائه الذين قد اأحاطوا به بعد مقتل اأن�صاره، وكان نزف راأ�صه قد ا�صتّد به من 

 لعنه اهلل، خرج اإليه من عند الن�صاء حتى وقف اإلى 
(((

�صربة مالك بن الن�صر الكندي

جنبه، فلحقته زينب بنت عليQ لتحب�صه، فقال لها الح�صينQ: »اإحب�صيه يا 

اأختي«!! فاأبى وامتن���ع عليها امتناعًا �صديدًاً وقال: واهلل ال اأفارق عّمي! واأهوى اأبجر 

 اإل���ى الح�صينQ بال�صيف، فقال له الغالم: ويلك يابن الخبيثة اأتقتل 
(((

بن كعب

عم���ي!؟ ف�صربه اأبجر بال�صي���ف فاتقاها الغالم بيده، فاأطّنها اإل���ى الجلدة فاإذا يده 

معلقة، ونادى الغالم: يا اأّمتاه! فاأخذه الح�صينQ ف�صمه اإليه وقال: 

» يابن اأخي اإ�سبر على ما نزل لك، واحت�سب في ذلك الخير، فاإن اهلل يلحقك 

باآبائك ال�سالحين«. 

ثم رفع االإمام الح�صينQ يده وقال: 

»الله���م اإن متعته���م اإلى حين ففرقهم فرقاً، واجعله���م طرائق قدداً، ول ُتر�ِس 

 .
(((

الولة عنهم اأبداًً، فاإنهم دعونا لين�سرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا!«

 .
(4(

ثم األقى االإمام الح�صين البرن�س ولب�س قلن�صوة واعتّم عليها، وقد اأعيى وتبلد

ثم نادى �صمر: ما تنتظرون بالرجل؟ فقد اأثخنته ال�صهام، اأقتلوه ثكلتكم اأمهاتكم. 

)))  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س )4).

)))  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س )4). الدينوري، االأخبار الطوال: 59). وفي مقاتل الطالبيين �س )9 اأن حرملة بن كاهل 

االأ�صدي قتله. اللهوف، )7).

)))  - االإر�ص���اد، ال�صي���خ المفيد، ج)، �س 0)) و))). مقاتل الطالبيين، )9. اع���الم الورى، )، 467. المجدي، 9). اللهوف، )7). 

وف���ي تاريخ الطبري،ج4، ����س)4). بعد »باآبائك ال�صالحين«: »بر�صول اهلل وعلي بن اأب���ي طالب وحمزة وجعفر والح�صن بن 

علي �صّلى اهلل عليهم اأجمعين«. مناقب اآل اأبي طالبQ، 4، 06). مقتل الح�صينQ الخوارزمي، ج )، )). 

)4)  - وج���اء الكن���دي فاأخذ البرن�س، وكان م���ن خّز، فلما قدم به على امراأته اأم عبد اهلل ليغ�صله من الّدم، قالت له امراأته: اأت�صلب 

اب���ن بن���ت ر�صول اهلل وتدخل بيتي؟ اأخرج عني ح�ص���ا اهلل قبرك نارًا. وذكر اأ�صحابه اأنه يب�صت ي���داه، ولم يزل فقيرًا باأ�صوء 

ح���ال اإل���ى اأن مات. انظر اأي�صًا عيون االأخب���ار، 05)، وفيه »مالك بن ب�صير«، والبداية والنهاي���ة، 8، 86)- 88)وفيه »ومكث 

الح�صي���ن نه���ارًا طوياًلً وحده ال ياأتي اأحٌد اإليه اإال رجع عنه ال يحب اأن يلي قتل���ه«، ومثير االأحزان، )7، والخطط المقريزية: 

8))، وغ���رر الخ�صائ�س الوا�صح���ة، 7))، وفيه فكان بع�صهم ُيحيل على بع�س«، والله���وف، )7)، و�صرح االأخبار، )، )6)، 

واالأخبار الطوال: 58)، واأخبار الدول، 08)، و�صير اأعالم النبالء، )، )0)، والمنتظم: 5، 40)، واأن�صاب االأ�صراف، )، 408، 

»واأخ���ذ الكن���دي البرن�س، فيقال اإنه لم يزل فقيرًا و�ُصلت يداه«، وتاريخ الطب���ري، )، )))، )القطع الكبير( 6 مجلدات، دار 

الكتب العلمية � بيروت � لبنان، طبع �صنة 408)ه�/988)م.
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فُحم���ل عليه من كل جان���ب، واأخذت به الرماح وال�صيوف، ورم���اه �صنان بن اأن�س 

رب  ب�صه���م في نحره، وطعنه �صالح بن وهب المّري على خا�صرته طعنة منكرة، و�صُ

 اإلى 
(((

. ف�صقط الح�صين ع���ن فر�صه
(((

عل���ى عاتقه، ث���م ان�صرفوا وهو ينوء ويكب���و «

االأر�س على خّده االأيمن، ثم ا�صتوى جال�صًا ونزع ال�صهم من نحره. 

ولما ا�صتد به الحال رفع طرفه اإلى ال�صماء يدعو اهلل ويناجيه قائاًل: 

»الله���م متع���ال الم���كان، عظي���م الجب���روت، �سديد المح���ال، غنّي ع���ن الخالئق، 

عري����س الكبري���اء، قادر على ما ت�س���اء، قريب الرحمة �سادق الوع���د، �سابغ النعمة، 

ح�سن البالء، قريب اإذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب اإليك، قادر 

عل���ى م���ا اأردت، تدرك ما طلب���ت، �سكور اإذا �سك���رت، ذكور اإذ ذك���رت، اأدعوك محتاجاً، 

واأرغب اإليك كافياً، اللهم احكم بيننا وبين قومنا فاإنهم غّرونا وخذلونا وغدروا بنا 

وقتلون���ا، ونح���ن عترة نبّيك، وولد حبيبك محّم���د P الذي ا�سطفيته بالر�سالة، 

وائتمنته على الوحي، فاجعل لنا من اأمرنا فرجاً ومخرجاً يا اأرحم الراحمين. 

�سبراً على ق�سائك يا رّب، ل اإله �سواك، يا غياث الم�ستغيثين، مالي رّب �سواك، 

ول معب���ود غي���رك، �سب���راً على حكم���ك، يا غياث من ل غياث له، ي���ا دائماً ل نفاذ 

له، يا محيي الموتى، يا قائماً على كل نف�س بما ك�سبت، اأحكم بيني وبينهم واأنت 

. 
(((

خير الحاكمين«

)))  - تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 45).االإر�صاد: )، )))- ))). 

)))  - ق���ال الخوارزم���ي: »واأقبل فر�س الح�صين، وقد عدا من بي���ن اأيديهم اأن ال يوؤخذ، فو�صع نا�صيته بدم الح�صين، وذهب يرك�س 

اإل���ى خيمة الن�صاء، وهو ي�صه���ل وي�صرب براأ�صه االأر�س عند الخيمة، فلّما نظرت اأخ���وات الح�صين وبناته واأهله اإلى الفر�س 

لي����س علي���ه اأحد، رفعن اأ�صواتهّن بال�صراخ والعويل، وو�صعت اأم كلثوم يدها عل���ى اأم راأ�صها ونادت: وا محّمداه، وا جدًاه، وا 

نبّي���اه، وا اأب���ا قا�صماه، وا علّياه، وا جعف���راه، وا حمزتاه، وا ح�صناه، هذا ح�صين بالعرا، �صري���ع بكربالء، محزوز الراأ�س من 

القف���ا، م�صل���وب العمامة والرداء، ث���م غ�صي عليها..« )مقتل الح�صي���ن للخوارزمي: )، )4- )4(. واأقب���ل الفر�س يدور حوله 

ويلّط���خ نا�صيت���ه بدم���ه، ف�صاح ابن �صعد: دونك���م الفر�س فاإنه من جياد خي���ل ر�صول اهلل، فاأحاطت ب���ه الخيل، فجعل يرمح 

برجلي���ه، فق���ال ابن �صعد: دع���وه لننظر ما ي�صنع؟ فلما اأمن الطل���ب اأقبل نحو الح�صين يمّرغ نا�صيت���ه بدمه وي�صّمه وي�صهل 

�صهي���اًل عالي���ًا، ق���ال اأبو جعفر الباقرQ: كان يقول: الظليم���ة الظليمة من اأمة قتلت ابن بنت نبّيه���ا ، وتوجه نحو المخّيم 

بذلك ال�صهيل «. 

)))  - راجع مقتل الح�صينQ للمقّرم: )8)عن م�صباح المتهّجد واالإقبال واأ�صرًار ال�صهادة وريا�س الم�صائب. 
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ث���م دنا عمر بن �صعد م���ن الح�صين ليراه. وخرجت زينب O وهي تقول: ليت 

ال�صم���اء اأطبق���ت على االأر�س، ي���ا ابن �صعد، اأُيقت���ل اأبو عبد اهلل واأن���ت تنظر اإليه؟ 

ف�ص���رف وجه���ه عنها، والح�صين جال�ٌس وعليه ُجبة خز، ق���د تحاماه النا�س، ف�صاح 

َباَن 
َ
، ف�صربه زرعة بن �صريك فاأ

(((

�صمر: ويحكم ما تنتظرون؟ اأقتلوه ثكلتكم اأمهاتكم

كّفه الي�صرى، ثم �صربه على عاتقه فجعلQ يكبو مرة ويقوم اأخرى، فحمل عليه 

، وقال لخولّي بن يزيد: 
(((

�صن���ان ابن اأن�س ف���ي تلك الحال فطعنه بالرمح ف�صرع���ه

 .
(((

احتز راأ�صه. ف�صعف وارتعدت يداه، فقال له �صنان: فّت اهلل ع�صدك واأبان يدك

، وكان اأبر�س، واألقاه 
(4(

فنزل اإليه ن�صر بن خر�صة ال�صبابي، وقيل: بن ذي الجو�صن

عل���ى قفاه، ث���م اأخذ بلحيته، فقال له الح�صينQ: اأن���ت الكلُب االأبقع الذي راأيته 

في منامي.

فق���ال له �صمر: اأت�صبهني بالكالب يا ابن فاطمة؟ ث���م جعل ي�صرب ب�صيفه مذبح 

الح�صينQ ويقول: 

ف��ي��ه مزعم اأق���ت���ل���ك ال����ي����وم ون���ف�������ص���ي ت��ع��ل��ُم  ل��ي�����س  ي��ق��ي��ن��ًا  ع���ل���م���ًاً 

ت���ك���ت���م وال  ال  م��������ج��������اٌل  ُي���ك���ّل���موال  م�����ن  خ����ي����ر  اأب����������اك  اأن 

وروي اأن���ه ج���اء اإليه �صمر بن ذي الجو�صن، و�صنان ب���ن اأن�س، والح�صينQ باآخر 

رم���ق يلوك ل�صانه من العط�س، فقال �صمر: يا ابن اأب���ي تراب، األ�صَت تزعم اأن اأباك 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))).

)))  - وف���ي الله���وف: 76):»ف�صربه زرعة بن �صريك على كتفه الي�صرى، و�ص���رب الح�صينQ زرعة ف�صرعه، و�صربه اآخر على 

عاتق���ه المقد����س بال�صيف �صربة كب���ا Q بها لوجهه، وكان قد اأعيا وجعل ينوء ويكبو، فطعن���ه �صنان بن اأن�س النخعي في 

ترقوته، ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني �صدره، ثم رماه �صنان اأي�صًا ب�صهم فوقع ال�صهم في نحره..«.  

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))). انظر اأي�صًا تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 45).

)4)  - تف���اوت الم�ص���ادر التاريخية في من هو قاتل االإمامQ الذي احتز راأ�صه ال�صريف، وجّل الم�صادر االأ�صا�صية كان الترديد 

بينه���ا ف���ي اثنين من اأعداء اهلل هما: �صمر بن ذي الجو�صن لعنه اهلل، وهوالق���ول االأ�صهر، و�صنان بن اأن�س النخعي لعنه اهلل، 

وهن���اك اأقوال �صعيف���ة تقول اإن قاتله خولي بن يزيد االأ�صبحي، اأو ح�صين بن نمير، اأو مهاجر بن اأو�س التميمي، اأو كثير بن 

عب���د اهلل ال�صعب���ي، اأو اأبو الجنوب زي���اد بن عبد الرحمن الجعفي، اأو �صبل بن يزيد وهو اأخ���و خولي بن يزيد االأ�صبحي، كما 

في االأخبار الطوال: 58). 
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على حو�س النبي ي�صقي من اأحّبه؟ فا�صبر حتى تاأخذ الماء من يده. ثم قال ل�صنان 

ب���ن اأن����س: احت���ز راأ�صه من قف���اه، فق���ال: ال واهلل، ال اأفعل ذلك فيكون ج���ّده محّمد 

خ�صمي، فغ�ص���ب �صمر منه، وجل�س على �صدر الح�صي���نQ، وقب�س على لحيته 

وهّم بقتله، ف�صحك الح�صين وقال له: اأتقتلني؟ اأو ال تعلم من اأنا؟

ق���ال �صمر لعن���ه اهلل: اأعرفك حق المعرف���ة، اأمك فاطمة الزه���راء، واأبوك علّي 

المرت�ص���ى، وج���دك محّمد الم�صطف���ى، وخ�صيمك اهلل العلّي االأعل���ى، واأقتلك وال 

.
(((

اأبالي، و�صربه ب�صيفه اثنتي ع�صرة �صربة، ثم حّز راأ�صه«

فق���ال النا�س ل�صنان بن اأن����س: قتلت ح�صين بن علي واب���ن فاطمة ابنة ر�صول 

اهلل P، قتل���ت اأعظم العرب خطرًا، جاء اإلى ه���وؤالء يريد اأن يزيلهم عن ملكهم، 

 Qفاأِت اأمراءك فاطلب ثوابهم واإنهم لو اأعطوك بيوت اأموالهم في قتل الح�صين

، فاأقبل على فر�صه وكان �صجاعًا �صاعرًا، وكانت به لوثة، فاأقبل حتى وقف  كان قلياًلً

على باب ف�صطاط عمر بن �صعد، ثم نادى باأعلى �صوته:

اأن�������ا ق���ت���ل���ت ال���م���ل���ك ال��م��ح��ج��ب��ا اأوق���������ر رك�����اب�����ي ف�������ص���ة وذه���ب���ا

ن�صبا ق��ت��ل��ت خ���ي���ر ال���ن���ا����س اأم�������ًا واأب�����ا ي��ن�����ص��ب��ون  اإذ  وخ���ي���ره���م 

 فق���ال عم���ر بن �صعد: اأ�صهد اأنك لمجنون ما �صحوت ق���ط، اأدخلوه علّي، فلما اأدخل 

حذف���ه بالق�صيب، ثم ق���ال: يا مجنون اأتتكلم بهذا ال���كالم، اأما واهلل لو �صمعك ابن 

  .
(((

زياد ل�صرب عنقك

»وروى هالل بن نافع قال: اإني لواقف مع اأ�صحاب عمر بن �صعد، اإذ �صرخ �صارخ: 

ال�صّفين، فوقفت  بين  الح�صين، قال: فخرجت  االأمير، فهذا �صمر قتل  اأيها  اأب�صر 

عليه، فاإنه ليجود بنف�صه، فواهلل ما راأيت قتياًل م�صمخًا بدمه اأح�صن منه وال اأنور 

)))  - مقتل الح�صين،Q للخوارزمي، )، 9)- )4. االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))). واأن�صاب االأ�صراف، )، 409، وبغية الطلب، 

6، 9)6)، وك�صف الغمة: )، )6)، واإعالم الورى،)، 469، والدر النظيم، 558، واالإتحاف بحب االأ�صراف لل�صبراوي، 6). 

)))   تاريخ الطبري - الطبري ج 4 �س 47).
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وجهًا، ولقد �صغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكر في قتله، فا�صت�صقى في تلك 

الحال ماًء ف�صمعت رجاًلً يقول له: واهلل ال تذوق الماء حتى ترد الحامية فت�صرب من 

 :Qحميمها، فقال له الح�صين

P واأ�صكن معه في داره، في مقعد �صدق عند  »بل اأرد على جدي ر�صول اهلل 

 مليك مقتدر، واأ�صرب من ماٍء غير اآ�صن، واأ�صكو اإليه ما ارتكبتم مّني وفعلتم بي«. 

قال : »فغ�صبوا باأجمعهم حتى كاأن اهلل لم يجعل في قلب اأحٍد منهم من الرحمة 

�صيئًاً، فاحتزوا راأ�صه واإنه ليكلمهم فعجبت من قّلة رحمتهم، وقلت واهلل ال اأجامعكم 

.      
(((

على اأمٍر اأبدًاً«

�صلب �لإمامQ ور�ّص ج�صده �ل�صريف بحو�فر �لخيل!

فالذي   ،
(((

و�صيفه وعمامته،  و�صراويله،  قمي�صه،  الح�صين  �صلب  اأقبلوا على  ثم 

اأخذ قمي�صه �صار اأبر�س وامتعط �صعره!... والذي اأخذ �صراويله، �صار زمنًا مقعدًا 

من رجليه! والذي اأخذ عمامته فاعتم بها �صار معتوهًا! واأخذ نعليه االأ�صود بن خالد 

لعنه اهلل، واأخذ خاتمه بجدل بن �صليم الكلبي بعد اأن قطع اإ�صبعهQ مع الخاتم، 

وهذا اأخذه المختار بن اأبي عبيد الثقفي فقطع يديه ورجليه وتركه يت�صّحط في دمه 

حتى هلك، واأخذ قي�س بن االأ�صعث قطيفة لهQ كانت من خّز، كان يجل�س عليها، 

ُقتل عمر  البتراء عمر بن �صعد، فلما  واأخذ درعه   ،
(((

ف�صّمي لذلك »قي�س قطيفة«

وهبها المختار الأبي عمرة قاتله، واأخذ عمر بن �صعد �صيفه، ولكنه لي�س ذا الفقار، 

 .
(4(

فاإن ذلك كان مذخورًا وم�صونًا مع اأمثاله من ذخائر النبوة واالإمامة

))) - اللهوف، 77). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س))).

)))  - مقت���ل الح�صي���نQ للخوارزمي، ج)، �س )4. المناقب، ابن �صهر اآ�صوب، ج 4، 0)). تذكرة الخوا�س: 8))، واالإر�صاد، )، 

)))، والكامل في التاأريخ: )، 95)، وتاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 45). وترجمة االإمام الح�صينQ من الق�صم غير 

المطبوع من كتاب الطبقات الكبير البن �صعد، 78. 

)4)  - اللهوف: 4))- 5)). وانظر نف�س المهموم، �س )7)- )7). وفي البحار، ج)4، �س 47) رقم)) عن اأمالي ال�صدوق، ب�صنده 
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، ثم اأغاروا على خي���م الن�صاء فاأحرقوها وهم 
(((

ث���م انتهبوا رحله واإبل���ه واأثقاله

ينادون: اأحرقوا بيوت الظالمين !!! بينما الن�صاء تفر مذعورات من خيمة اإلى اأخرى، 

ثم عمد اأوبا�س اأهل الكوفة اإلى �صلب الن�صاء ونهب ما عليهن من حلّي وحلل، ونهبوا 

 .
(((

ما في الخيام من متاع

ث���م نادى عمر ب���ن �صعد في اأ�صحابه: من ينتدب للح�صي���ن فيواطئ الخيل ظهره 

 Qو�ص���دره! فانت���دب منهم ع�صرة، وهم: اإ�صحاق بن حوّي���ة الذي �صلب الح�صين

قمي�صه، واأخن�س بن مرثد، وحكيم بن طفيل ال�صنب�صي، وعمر بن �صبيح ال�صيداوي، 

ورج���اء بن منقذ العبدي، و�صالم بن خثيمة الجعف���ي، وواحظ بن ناعم، و�صالح بن 

وه���ب الجعفي، وهان���ي بن ثبيت الح�صرم���ي، واأُ�صيد بن مال���ك، لعنهم اهلل تعالى، 

.
(((

وا �صدره وظهره فدا�صوا الح�صينQ بحوافر خيلهم حتى ر�صّ

 من عمره ال�صريف، وفي اللحظة التي ا�صت�صهد فيها 
(4(

وبع���د �صبع وخم�صين �صنة

عن محّمد بن م�صلم »قال: �صاألت ال�صادق جعفر بن محّمدQ عن خاتم الح�صين بن عليQ اإلى من �صار؟ وذكرت 

له اأني �صمعت اأنه اأُخذ من اإ�صبعه فيما اأُخذ. قالQ: لي�س كما قالوا، اإن الح�صينQ اأو�صى اإلى ابنه علّي بن الح�صين 

Q وجع���ل خاتمه ف���ي اإ�صبعه، وفّو�س اإليه اأمره كم���ا فعله ر�صول اهلل P باأمير الموؤمني���نQ، وفعله اأمير الموؤمنين 

بالح�ص���ن، وفعل���ه الح�صن بالح�صينQ، ث���م �صار ذلك الخاتم اإلى اأبيQ بعد اأبيه، ومنه �ص���ار اإلّي فهو عندي، واإني 

الألب�صه كل جمعة واأ�صلي فيه. 

              قال محّمد بن م�صلم: فدخلت اإليه يوم الجمعة وهو ي�صّلي، فلما فرغ من ال�صالة مّد اإلّي يده فراأيت في اإ�صبعه خاتمًا نق�صه 

 .Qال اإله اإال اهلل عّدة للقاء اهلل« فقال: هذا خاتم جّدي اأبي عبد اهلل الح�صين بن علي«

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))). اإعالم الورى، ج) �س 469.

)))  - نقاًل عن تاريخ المظفري 8))

)))  - الله���وف: 5))، وق���ال اأي�صًا: »قال الراوي: وجاء هوؤالء الع�صرة حتى وقفوا على ابن زياد، فقال اأحدهم، وهو اأ�صيد بن مالك: 

نحن ر�ص�صنا ال�صدر بعد الظهر           بكل يعبوب �صديد االأ�صر

فق���ال اب���ن زياد: من اأنتم؟ قالوا: نحن الذين وطاأنا بخيولنا ظهر الح�صين حتى طحّنا جناجن �صدره! قال فاأمر لهم بجائزة ي�صيرة! 

ابن �صهر اآ�صوب في المناقب، 4، )))، وانظر، تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 47).والكامل في التاريخ، )، 95)، ومقتل 

الح�صي���نQ للخوارزم���ي، )، 44. وانظ���ر اأ�صد الغابة في معرف���ة ا�صحابة، )، ))، واأن�صاب االأ�ص���راف، )، 409، ومقاتل 

الطالبيي���ن، 8))، وتاري���خ اأبي الفداء، )، 66)، والمنتظم، 5، )4)، وتاريخ الخمي����س، )، 98)، والبداية والنهاية، 8، )9)، 

ورو�صة الواعظين، 89)، ومروج الذهب، )، )7، والخطط المقريزية، )، 88). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))).

)4)  - اأمال���ي ال�ص���دوق، 5)) المجل����س الثالثون، حديث رق���م). الكافي: )، 0)5، وفيه: »قب�س في �صه���ر المحرم منه �صنة اإحدى 

و�صتين وله �صبع وخم�صون �صنة واأ�صهر«. 
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مذبوح���ًا ظماآنًا، ارتفعت في ال�صماء في ذلك الوقت غبرة �صديدة مظلمة، فيها ريٌح 

حم���راء، ال ُي���رى فيها عين وال اأثر، حت���ى ظّن القوم اأن العذاب ق���د جاءهم، فلبثت 

.
(((

بذلك �صاعة، ثم انجلت عنهم«

 Qاأي�صًا، عن االإمام ال�صادق M وال�صيخ الكليني M وروى ال�صيخ ال�صدوق

رب الح�صين بن عليQ بال�صيف، ثم ابُتدر لُيقطع راأ�صه، نادى مناٍد من  اأنه: »لما �صُ

قبل رب العزة تبارك وتعالى من بطنان العر�س فقال: اأال اأيتها االأمة المتحّيرة الظالمة 

بع���د نبّيها، ال وّفقكم اهلل الأ�صحى وال فطر. قال: ثم ق���ال اأبو عبد اهللQ: ال َجَرم 

 .Q
(((

واهلل، ما وّفقوا وال يوّفقون اأبدًاً حتى يقوم ثائر الح�صين

ولم ينج، من اأ�صحاب الح�صين Q وولد اأخيه واأوالده، اإاّل علي، زين العابدين

. وذه���ب بع�س 
(((

Q، وعم���ر ب���ن الح�سي���نQ، وق���د كان بل���غ اأرب���ع �صني���ن

  .
(4(

الموؤرخين اإلى اأن محّمد بن الح�سينQ كان في قافلة االأ�صرى

 ولكن 
(5(

واأما اأولد اأخيه، فقد قيل اإن عمر بن الح�سنQ من �صهداء الطف،

اب���ن الج���وزي قال: »وا�صت�صغ���روا اأي�صًا عمر بن الح�صن بن عل���يQ فلم يقتلوه 

.
(6(

وتركوه«

 واأم���ا الح�سن بن الح�سن المثن���ى، فقد قاتل، كما تقدم، فاأ�صابته ثماني ع�صرة 

، اإذ وقع فاأخذه خاله اأ�صماء بن خارجة 
(7(

جراحة، وقطعت يده اليمنى ولم ي�صت�صهد

)))  - مقتل الح�صينQ للخوارزمي، )، )4. 

)))  - اأمالي ال�صدوق: )4)، المجل�س))، حديث رقم5، والكافي، 4، 70)، حديث رقم). 

)))  - الدينوري، االأخبار الطوال، �س 59).

)4)  - االإمامة وال�صيا�صة: )، 6. والتميمي في المحن: 4)). وابن عبد ربه في العقد الفريد، 5، 4)) ولكن ابن �صهر اآ�صوب ال�صروي 

في المناقب، ج4، �س ))) ذكر في جملة المقتولين من اأهل البيت مجموعة من اأبناء الح�صينQ قائاًل: 

»و�صتة من اأبناء الح�صين مع اختالف فيهم: علّي االأكبر، واإبراهيم، وعبد اهلل، ومحّمد وحمزة وعلّي، وجعفر، وعمر، وزيد، وُذبح 

عبداهلل في حجره«. والظاهر اأن �صتة ت�صحيف ت�صعة �صهوًا. 

)5)  - ذكره الخوارزمي في المقتل: )، )5، وانظر �صير اعالم النبالء، )، )0). 

)6)  - تذكرة الخوا�س، 9))، وانظر �صير اأعالم النبالء، )، )0). 

)7)  - وفي �صير اأعالم النبالء. )، )0). ذكر الذهبي، باأن الح�صن بن الح�صن لم يقتل وله ذرية. 
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. ويقال اإن ابا بكر بن علي
(((

فحمله اإلى الكوفة وداواه حتى برئ وحمله اإلى المدينة

  .
(((

Q لم ُيقتل لمر�صه

ول���م ي�صلم من اأ�صح���اب االإمام الح�صينQ اإال رج���الن، اأحدهما المرقع بن 

ثمامة االأ�صدي، بعث به عمر بن �صعد اإلى ابن زياد ف�صيره اإلى الربذة، فلم يزل بها 

حت���ى هلك يزيد، وحينما هرب عبي���د اهلل بن زياد اإلى ال�صام، اإن�صرف المرقع اإلى 

الكوف���ة، واالآخر عقبة بن �صمعان، مول���ى للرباب بنت امرئ القي�س الكلبية، وهي اأم 

�صكين���ة بنت الح�صين، اأخذوه بعد قتل الح�صينQ، ف���اأرادوا �صرب عنقه، فقال 

.
(((

لهم: اإني عبد مملوك، فخلوا �صبيله

)))  - اللهوف، )9). 

 .((( ،4 ،Qمناقب اآل اأبي طالب -  (((

)))   تاريخ الطبري، الطبري ج 4 �س 47). الدينوري، االأخبار الطوال، �س 59).
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مسيرة األسر والسبي من كربالء إلى الكوفة إلى الشام
 وظهرت اآيات 

(((

وم���ا اأن ذبح �صيد ال�صهداء واحت���ز راأ�صه حتى بكت ال�صماء عليه

ذلك ف���ي ال�صماء واالأر�س، فتجلى الغ�صب االإلهي لقتله Q، و هذه االآيات وردت 

في كثير من مخت�صات ال�صيعة، بل وردت في كثير من م�صادر الخا�صة والعامة.

، وك�صف���ت ال�صم�س حتى ب���دت الكواكب ن�صف 
(((

لق���د �صرخ جبري���ل في القتل���ة

. واحمرت ال�صم���اء، كاأنها 
(4(

، وا�ص���ودت ال�صماء و�صق���ط التراب االأحم���ر
(((

النه���ار

. وما ك�صف اأو رفع حجر في ذلك اليوم اإال 
(6(

. واأمطرت ال�صماء دمًا ورمادًا
(5(

ال���دم

)))  - كام���ل الزي���ارات، 79- 80، ب���اب 5)و 6) و 8)ح ) و ) و 6و 4، الخط���ط المقريزية، ج)، ����س89)و درر ال�صمطين، �س)))، 

العمدة البن البطريق، �س467.

)))  - كامل الزيارات، 6))، باب 08) ح، 4).

)))  - المعجم الكبير، )، �س4)) رقم 8)8).مجمع الزوائد، ج9، �س97)، ال�صواعق المحرقة، �س94)، تاريخ الخلفاء لل�صيوطي، 

�س07)، ينابيع المودة، �س)))، تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، �س57) رقم 96). 

)4)  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، �س54)، رقم 88)، تهذيب التهذيب البن حجر، ج)، �س05). 

)5)  - تاريخ ابن ع�صاكر، �س55)، رقم )9)و )9)، اأمالي ال�صدوق، �س0))، المجل�س 7) ح)، مناقب اآل اأبي طالب، ج4، �س54، �صير 

اأعالم النبالء، ج)، �س)))، ال�صواعق المحرقة، �س94)، العمدة البن البطريق، �س467، الطرائف البن طاوو�س، �س)0). 

)6)  - الله���وف، ����س)9)، اأمال���ي ال�صيخ الطو�صي، 0)) مجل����س )) ح رقم 06)،659، دالئل النبوة للبهيق���ي، ج6، �س)47، ذخائر 

العقب���ى، ����س0)، �صبل الهدى وال�صالم، ج))، ����س80، البيان والتعري���ف، ج8، �س)5)، مطالب ال�ص���وؤول، �س55)، اأن�صاب 

بعد  عا�سوراء
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 .
(((

وكان تحته دم عبيط

. وعّج���ت ال�صماوات 
(((

وبك���ت ال�صماء على االإم���ام الح�صينQ و�صّل���ت عليه

. وبكى جميع ما 
(5(

Q، والطي���ر
(4(

، حتى الجن ن���اح عليه
(((

واالأر����س والمالئكة

، الأنه���م ال�صجرة الملعونة 
(7(

 واآل الحكم بن اأب���ي العا�س
(6(

خل���ق اهلل، اإال بنو اأمي���ة

في القراآن. واإاّل اأهل الب�سرة، الأنها البلدة التي اتخذها الناكثون مركزًا للوقوف في 

وج���ه االإمام عل���ّي بن اأبي طالبQ، ولما تركته معركة الجم���ل من اآثار. واأهالي 

دم�ص���ق، لطول زمان ت�صلط بني اأمية عليه���م وبث الفتنة والدعايات الكاذبة �صد اآل 

  !
(8(

بيت النبيP بينهم، فراحوا يهنئون يزيد بالفتح

Rنهب مخيم �أهل �لبيت

بعد اأن ا�صت�صهد االإمام الح�صينQ، وحّز راأ�صه ور�ّس ج�صده ال�صريف بحوافر 

الخيل، اأمر عمر بن �صعد اأوبا�س اأهل الكوفة بنهب الخيام، فمالوا على الور�س الذي 

كان اأخذه االإمام الح�صين من العير فانتهبوه، ثم مالوا على الن�صاء فكانوا ينتزعون 

ملحف���ة الم���راأة عن ظهره���ا وهي تنازعهم حت���ى تغلب عليه، وجعل���وا ي�صلبون حتى 

االأ�ص���راف للب���الذري، �س)ن ����س))4، �صرح االأخبار، ج)، ����س66) ح 099). اأمالي ال�صدوق، ����س)0) مجل�س 4)، رقم). 

تهذيب الكمال، ج6، �س))5و 9)5.

)))  - الطبراني، المجمع الكبير، ج)، �س7)) رقم 856)، و�س))) ح4)8) وح 5)8)، ال�صواعق المحرقة، �س94)، تذكرة الخوا�س، 

�س84)، نظم درر ال�صمطين، �س0))، ينابيع المودة، �س56)، تارخ، مدينة دم�صق، ج))، �س0))وج4)، �س9))، بحار االأنوار، 

ج45، �س6))، كامل الزيارات �س )9، باب 9) ح0)، �صير اأعالم النبالء، ج)، �س4))، االإتحاف بحب االأ�صراف، �س4)، وتاريخ 

ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صين، تحقيق المحمودي، �س)6)، رقم )0)و )0)، العقد الفريد، ج4، �س86)، اأمالي ال�صدوق، 

�س)4)، مجل�س )) رقم 5، ذخائر العقبى، �س45)، �صبل الهدى والر�صاد، ج))، �س80. 

)))  - كامل الزيارات، �س)8و84 باب 7) ح)و 5. 

)))  - الكافي، ج)، �س4) ح5 ح 9). 

)4)  - كامل الزيارات، )9و 97و )0)و )0) باب 9) ح ) و 6و )). 

)5)  - مقتل الح�صينQ للخوارزمي، ج)، �س)9و )9، والبحار، ج45، �س9)، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج6، �س657). 

)6)  - المنتخب للطريحي، �س9). 

)7)  - اأمالي الطو�صي: 54، مجل�س)، ح)7. ونحوه في كامل الزيارات، 80ح5 بتفاوت. 

)8)  - مثير االأحزان، 00). 
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لبا����س االأطفال، وخرموا اأذن اأم كلثوم م���ن اأجل قرٍط في اأذنيها، ثم قطعوا الخيام 

بال�صيوف واأ�صرموا فيها النيران. 

 بن���ت الح�صين: »كنت واقفة بب���اب الخيمة، واأنا اأنظ���ر اإلى اأبي 
(((

قال���ت فاطمة

واأ�صحاب���ه مجّزري���ن كاالأ�صاحي على الرمال، والخيول عل���ى اأج�صادهم تجول، واأنا 

اأفك���ر فيما يقع علينا بعد اأبي من بني اأمي���ة اأيقتلوننا اأم ياأ�صروننا؟ فاإذا برجٍل على 

ظهر جواده ي�صوق الن�صاء بكعب رمحه، وهن يلذن بع�صهّن ببع�س وقد اأخذ ما عليهن 

من اأخمرة واأ�صورة، وهنَّ ي�صحن: واجداه، واأبتاه، واعلياه، وقلة نا�صراه، واح�صيناه! 

اأم���ا م���ن مجي���ٍر يجيرنا؟ اأما  ذائ���ٍد يذود عّنا ؟ فط���ار فوؤادي وارتع���دت فرائ�صي، 

فجعلت اأجيل بطرفي يمينًاً و�صمااًلً على عمتي اأم كلثوم خ�صية منه اأن ياأتيني، فبينا 

اأن���ا عل���ى هذه الحالة واإذا به قد ق�صدني ففررت منهزمة، واأنا اأظن اأني اأ�صلم منه، 

واإذا ب���ه ق���د تبعني فذهلت خ�صية من���ه، واإذا بكعب الرمح بي���ن كتفّي ف�صقطت على 

وجه���ي، فخرم اأذني واأخذ قرط���ي ومقنعتي، وترك الدماء ت�صيل على خّدي، وراأ�صي 

ت�صه���ره ال�صم�س، وولى راجعًا اإلى الخيم، واأنا مغ�صي علّي، واإذا بعمتي عندي تبكي 

وه���ي تقول: قوم���ي نم�صي!... فما رجعنا اإل���ى الخيمة اإال وهي ق���د ُنهبت وما فيها، 

واأخي علي بن الح�صين مكبوب على وجهه ال يطيق الجلو�س من كثرة الجوع والعط�س 

واالأ�صقام، فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا«.

وقال���ت: »دخلت الغاغة علينا الف�صطاط واأنا جارية �صغيرة، وفي رجلّي خلخاالن 

)))  - فاطم���ة بن���ت الح�صين بن علي بن اأبي طالب القر�صّية الها�صمية المدنية. روت عن بالل الموؤذن مر�صاًل، وعن اأبيها الح�صين

 ،Qوعن اأ�صماء بنت عمي�س، وعن عّمتها زينب العقيلة ،Qوع���ن عبد اهلل بن عبا����س، واأخيها زين العابدين ،Q

وع���ن عائ�صة، وعن جّدتها فاطمة الكبرى بنت ر�صول اهلل مر�ص���اًل، وروى عنها: اأبناوؤها: اإبراهيم بن الح�صن المثنى، واأخوه 

الح�صن المثلث، واأخوه عبد اهلل بن الح�صن المثنى، وغيرهم )راجع تهذيب الكمال: 5)، 54)). 

              ق���ال اب���ن �صع���د: اأمه���ا اأم اإ�صحاق بنت طلحة بن عبيد اهلل، تزوجها ابن عمه���ا ح�صن بن ح�صن فولدت له عبد اهلل واإبراهيم 

وح�صن���ًا وزينب )الطبقات: 7: )47، وانظر مقاتل الطالبيين: )7)(،  وهي التي قال فيها الح�صينQ البن اأخيه الح�صن 

المثن���ى: اإن���ي اخترت لك ابنتي فاطمة فه���ي اأكثرهما �صبهًا باأمي فاطمة بنت ر�ص���ول اهللP، )راجع: م�صتركات علم رجال 

الحديث: 8، )59)، و توفيت في المدينة �صنة 7))هجرية. )راجع م�صتدركات علم رجال الحديث، 8، )59(،  وكانت فيمن 

قدم دم�صق بعد قتل اأبيها، ثم خرجت اإلى المدينة. )تهذيب الكمال: 5)، 55)). 
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م���ن ذهب، فجعل رج���ٌل يف�ّس الخلخالين من رجلي وهو يبك���ي! فقلت: ما يبكيك يا 

عدو اهلل!؟ فقال: كيف ال اأبكي واأنا اأ�صلب ابنة ر�صول اهلل! 

فقلت: ال ت�صلبني. 

قال: اأخاف اأن يجيء غيري فياأخذه!

.
(((

قالت: وانتهبوا ما في االأبنية حتى كانوا ينزعون المالحف عن ظهورنا!« 

وروى اب���ن �صهر اآ�صوب عن االإمام الر�ص���اQ اأنه قال: »اإن المحرم �صهر كان 

اأه���ل الجاهلية يحّرم���ون القتال في���ه، فا�صُتحلت في���ه دماوؤنا! وُهتك في���ه ُحرمتنا! 

و�صب���ي فيه ذرارينا ون�صاوؤن���ا! واأ�صرمت النيران في م�صاربن���ا! وانتهب ما فيها من 

.
(((

ثقلنا«

، الذي ما اأن و�صل 
(((

 وكان عل���ى راأ�س النهابين ال�صاّلبين �صمر بن ذي الجو�صن

 Qولكن عمته زينب 
(4(

اإلى خيمة االإمام زين العابدينQ وراآه حتى اأمر بقتله

تعلق���ت ب���ه وقالت لل�صمر: »ح�صبك م���ن دمائنا، واهلل ال اأفارقه، ف���اإن قتلته فاأقتلني 

معه«، كما �صاعدت حالته ال�صحية في ت�صجيع هوؤالء االأوبا�س على رف�س تنفيذ اأوامر 

ال�صم���ر، حي���ث بدا االإمام نحياًل �صعيفًا من �صدة المر����س غير قادر على النهو�س، 

وكاأنه���م اعتقدوا اأن مر�ص���ه كاٍف في الت�صبب بموته ب���دون اأن يقتلوه هم. كما ظهر 

، وكان ال�صمر م�صممًا على قتل���ه الأن عبيد اهلل بن زياد 
(5(

كاأن���ه �صبي ل�ص���دة هزاله

.Qاأمره بقتل جميع اأوالد االإمام الح�صين

)))  - اأمالي ال�صيخ ال�صدوق: 9))- 40) المجل�س ))، حديث رقم). مثير االأحزان: 76، وينقل العالمة المجل�صي، البحار: ج45، 

�س60- )6. 

)))  - مناقب اآل اأبي طالبQ: )، 06)، وانظر م�صند االإمام ال�صهيد: )، 96). 

)))  - م���راآة الجن���ان، ج)، ����س5))، االأخبار الط���وال، �س58)، تاريخ االأمم والمل���وك، ج)، 4))، االإر�ص���اد للمفيد، ج)، �س)))، 

الكام���ل في التاري���خ، ج)، �س95)، اللهوف، ����س80)، الحدائق الوردية، ����س)))، نور العين في م�صه���د الح�صين، �س45و 

46، اأمال���ي ال�صيخ ال�صدوق، �س9))- 40) مجل����س )) ح)، �صير اأعالم النبالء، ج)، �س)0)، مثير االأحزان، �س76، بحار 

االأنوار، ج45، �س60- )6، الفتوح الإبن االأعثم، ج5، �س8)). 

)4)  - الدينوري، االأخبار الطوال، �س))).

)5)   تاريخ االأمم والملوك، الطبري ج 4 �س 47).
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 وهك���ذا اأفل���ح موقف ال�صيدة زين���ب O ومر�س االإمام وهزال���ه، وتردد عمر 

ب���ن �صعد وبقية القتلة في ثني ال�صمر ع���ن قتله. وكاأن اهلل عّز وجّل قد جمع كل هذه 

.
(((

االأ�صباب ليبقيه حيًا الأنه بقية اهلل وفيه �صوف تكون الذرية الطاهرة

وال يلتف���ت ف���ي هذا المقام اإل���ى ما حاول ال���راوي، حميد بن م�صل���م، اأن يرّوجه 

لنف�ص���ه، باأنه لع���ب دورًا اإيجابيًا في الذود عن حياة االإمام زين العابدينQ وفي 

�صرف �صمر بن ذي الجو�صن عن قتله، وهذا �صمن �صياق عام من االأدوار االإيجابية 

االأخرى التي حاول ر�صمها لنف�صه في روايات الطبري الذي تبعه اآخرون واأخذوا عنه 

بدون تاأمل. 

ولك���ن ه���ذا الموقف ال ينطلي على متاأمل، فاإن حمي���د بن م�صلم االأزدي هذا كان 

في جي�س عمر بن �صعد يوم عا�صوراء ، بل كان وجيهًا من وجهاء هذا الجي�س معروفًا 

عن���د قادته وقريبًا منهم، ويدل على ذلك اأنه وخوّلي بن يزيد االأ�صبحي حمال راأ�س 

 بتكليف من عمر ب���ن �صعد. كما كان الر�صول الخا�س 
(((

االإم���امQ اإلى ابن زياد

لعم���ر بن �صعد اإل���ى اهله لكي يب�صره���م بالن�صر الم���وؤزر على االإم���ام الح�صين في 

   .
(((

كربالء

 كما اأننا نرتاب في حقيقة ما حاول اإظهاره في رواياته من التاأثر الأهل البيت

نف�صه  نف�صه فهو يحدث عن  اإنما رويت من طريقه  الروايات  الأن كل هذه   ،Q

بنف�صه !!

وعلى كل حال، فق���د اأ�صرمت النار في م�صارب اأهل البيت بعد اإخراجهم منها، 

، وكان يوم العا�صر من المحّرم 
(4(

فخرجت الن�صاء هاربات م�صّلبات حافيات باكيات

)))  - معالي ال�صبطين، ج)، �س87. االإر�صاد، ج)، �س)))و )))و 6)). تاريخ االأمم والملوك، الطبري ج 4 �س 47). اأخبار الدول، 

�س08). رو�صة ال�صفا، ج)، �س70). تذكرة الخوا�س، �س))). مناقب اآل اأبي طالب، ج4، �س)4). 

)))  - راجع االإر�صاد، ج)، �س))). 

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4 �س 49)، قال: عن حميد بن م�صلم قال دعاني عمر بن �صعد ف�صرحني اإلى اأهله الأب�صرهم 

بفتح اهلل عليه وبعافيته فاأقبلت حتى اأتيت اأهله فاأعلمتهم ذلك

)4)  - اللهوف، �س80)، الفتوح، ج5، �س8))، مثير االأحزان، �س77، مناقب اآل اأبي طالب، ج)، �س06).
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طوي���اًلً عليهم، وما انق�صى اليوم حتى كان حرم الح�صينQ وبناته واأطفاله في 

اأ�صر االأعداء، يلوذون ببع�صهم، م�صغولون بالحزن والهموم والبكاء، وانق�صى عليهم 

اآخر ذلك النهار وهم فيما ال يحيط به قلب من الحزن واالإنك�صار، وباتوا تلك الليلة 

 .
(((

فاقدين لحماتهم ورجالهم

و�صّرح عمر بن �صعد من يومه ذلك، وهو يوم عا�صوراء، براأ�س الح�صينQ مع 

  
(((

خولّي بن يزيد االأ�صبحي، وحميد بن م�صلم االأزدي، اإلى عبيد اهلل بن زياد.

 فو�صعه 
(((

 فاأقبل خولي بالراأ�س فاأراد الق�صر فوجد باب الق�صر مغلقًا، فاأتى منزله

تحت اأجانة في منزله، وله امراأتان، امراأة من بني اأ�صد، واالأخرى من الح�صرميين 

ار ابنة مالك بن عقرب، وكانت تلك الليلة ليلة الح�صرمية.  ُيقال لها النوَّ

قال ه�صام: فحّدثني اأبي عن النّوار بنت مالك قالت: اأقبل خّولي براأ�س الح�صين

Q فو�صعه تحت اأجانة في الدار، ثّم دخل البيت فاأوى اإلى فرا�صه، فقلت له: ما 

الخب���ر عندك؟ قال: جئتك بغنى الدهر! ه���ذا راأ�س الح�صين معك في الدار! قالت: 

فقل���ت: ويلك جاء النا�س بالذه���ب والف�صة وجئت براأ�س ابن بنت ر�صول اهللP! ال 

واهلل ال يجمع راأ�صي وراأ�صك بيٌت اأبدًاً! 

قال���ت: فقمت م���ن فرا�صي فخرجت اإل���ى الدار، فدع���ا االأ�صدي���ة فاأدخلها اإليه، 

وجل�ص���ُت اأنظر، قالت: فواهلل ما زلت اأنظ���ر على نور ي�صطع مثل العمود من  ال�صماء 

اإلى االأجانة! وراأيت طيرًا بي�صًا ترفرف حولها!

.
(4(

قال ه�صام: فلّما اأ�صبح غدًا بالراأ�س اإلى عبيد اهلل بن زياد

واأق���ام عمر بن �صعد بكربالء بعد مقتل الح�صينQ يومين، بقّية يومه واليوم 

)))  - االإقبال، )58ن وعنه نف�س المهموم، 50). 

)))  - الدينوري، االأخبار الطوال، �س))).

ة حمل الراأ�س اإلى ابن زياد!؟ وكان منزله على  )))  - انف���رد خول���ّي بالراأ�س، وكيف اختفى حميد بن م�صلم االأزدي عن م�ص���رح ق�صّ

فر�صخ من الكوفة. راجع مقتل الح�صينQ للمقرم: 04)، ريا�س االأحزان، 6). 

)4)   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 48).
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. ثم اأّذن في النا�س 
(((

الثاني اإلى زوال ال�صم�س، ودفن القتلى من جي�صه و�صّلى عليهم

بالرحي���ل، واأمر بروؤو�س اأ�صحاب االإمام الح�صي���نQ واأهل بيته فنّظفت، وكانت 

اثنين و�صبعين راأ�صًا، و�صّرح بها مع �صمر بن ذي الجو�صن، وقي�س بن االأ�صعث، وعمرو 

. فاأقبلوا حتى 
(((

بن الحجاج، وعزرة بن قي�س، وُحملت الروؤو�س على اأطراف الرماح

 .
(((

قدموا بها على ابن زياد

وتناف�ص���ت القبائل في تقا�صم الروؤو�س حتى تنال الحظية عند ابن زياد، فجاءت 

هوازن منها باإثنين وع�صرين راأ�صًا، وجاءت تميم ب�صبعة ع�صر راأ�صًا مع الح�صين بن 

نمي���ر، وجاءت كندة بثالثة ع�صر راأ�صًا مع قي����س بن االأ�صعث، وجاءت بنو اأ�صد ب�صّتة 

روؤو����س مع هالل االأعور، وجاءت االأزد بخم�صة روؤو����س مع عهيمة بن زهير، وجاءت 

 .
(4(

ثقيف باثني ع�صر راأ�صًا مع الوليد بن عمرو«

وبق���ي ج�صد االإمام الح�صينQ م���ع اأج�صاد ال�صهداء االآخري���ن من اأهل بيته 

واأ�صحاب���هQ ف���ي الع���راء ال ُت���وارى، ت�صهرها ح���رارة ال�صم�س، وت�ص���ّف عليها 

الري���اح ال�صوافي. وكانت بين وفاة ر�صول اهللP وبين قتل الح�صينQ خم�صون 

  .
(5(

عاما

ث���ّم اأخرجوا الن�صاء م���ن الخيمة واأ�صعلوا فيها النار، فخرج���ن م�صّلبات حافيات 

باكي���ات يم�صين �صبايا في االأ�ص���ر، وحملوهن على اأحال�س اأقتاب الجمال بغير وطاء 

وال غط���اء! مك�ّصفات الوجوه بي���ن االأعداء وهّن ودائع خير االأنبي���اء! و�صاقوهّن كما 

 .
(6(

ُي�صاق �صبي الترك والروم في اأ�صر الم�صائب والهموم

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 48).

)))  - االأخبار الطوال، 59)، جواهر المطالب، )، )9). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 49). اللهوف، 89). االأخبار الطوال، 60).

)4)  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س59).تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 49). 

)5)  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س59)

)6)  - اللهوف، 89). الفتوح، 5، 9))، تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 49). الكامل في التاريخ، )، 96). 
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فلّم���ا نظ���ر الن�صوة اإلى القتلى �صح���ن و�صربن وجوههن، قال ال���راوي: فواهلل ال 

اأن�صى زينب ابنة علي وهي تندب الح�صينQ وتنادي ب�صوت حزين وقلب كئيب: 

يا محّم���داه يا محّمداه، �صّلى علي���ك مالئكة ال�صماء، ه���ذا الح�صينQ بالعرا، 

مرم���ل بالدما، مقط���ع االأع�صاء يا محّم���داه وبناتك �صبايا، وذريت���ك مقتلة، ت�صفى 

 .
(((

عليها ال�صبا، قال الراوي: فاأبكت واهلل كل عدوٍّ و�صديق

ث���م اإن �صكين���ة اعتنقت ج�صد الح�صي���نQ! فاجتمع عّدة م���ن االأغراب حتى 

 .
(((

جّروها عنه!

ولّم���ا نظرت اأم كلثوم اأخاها الح�صين ت�صفي عليه الرياح! وهو مكبوب! وقعت من 

اأعلى البعير اإلى االأر�س، وح�صنت اأخاها وهي تقول ببكاء وعويل:

يا ر�سول اهلل ! انظر اإلى ج�سد ولدك ملقى على الأر�س بغير دفن! كفنه الرمل 

ال�سافي عليه! وغ�سله الدّم الجاري من وريديه! وهوؤلء اأهل بيته ُي�ساقون اأ�سارى 

 
(((

ف���ي اأ�س���ر ال���ذل! لي�س لهم من يمانع عنه���م! وروؤو�س اأولده م���ع راأ�سه ال�سريف

(((
على الرماح كالأقمار! يا محّمد الم�سطفى هذه بناتك �سبايا وذّريتك مقّتلة!

في �لطريق �إلى �لكوفة

لم يفلت من اأهل بيت االإمام الح�صينQ الذين معه اإال خم�صة: 

عل���ي ب���ن الح�سين، زين العابدين، وكان ل���ه في ذلك اليوم اثنان وع�صرون �صنة، 

وهو اأبو بقية ولد الح�صين بن علي اليوم، وكان مري�صًا فكان مع الن�صاء، وكان لولده 

 .
(5(

محّمد الباقر اأربع �صنوات

)))  - تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 49). مقتل الح�صينQ للخوارزمي، ج)، �س45، الخطط المقريزية، ج)، �س89). 

)))  - اللهوف، 80)- )8). ال�صيخ ابن نما، مثير االأحزان، 77. 

)))  - ُيالح���ظ اأن م���ا في ه���ذه العبارة  خالٌف لما ذكرته م�صادر تاأريخية معتبرة من اأن راأ����س االإمامQ اأر�صل من �صاعته مع 

خولّي بن يزيد وحميد بن م�صلم اإلى ابن زياد. 

)4)  - اأ�صرًار ال�صهادة، 460، معالي ال�صبطين، )، 55. 

)5)  - الكامل البهائي لعماد الدين الطبري: 90). 
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، وله بقّية، وعمرو بن ح�سن ب���ن علّي وال بقية له، 
(((

وح�س���ن ب���ن ح�سن بن عل���ّي

والقا�سم بن عبد اهلل بن جعفر، ومحّمد بن عقيل الأ�سغر، فاإن هوؤالء ا�صت�صعفوا 

فق���دم به���م وبن�صاء الح�صين بن علّي وهّن: زينب وفاطم���ة ابنتا علي بن اأبي طالب، 

 الكلبية امراأة الح�صين 
(((

وفاطمة و�صكينة ابنتا الح�صين بن علي، والرباب بنت اأنيف

اب���ن علي، وهي اأم �صكينة وعبد اهلل المقتول ابني الح�صين بن علي. واأم محّمد بنت 

ح�ص���ن بن علي امراأة علي بن ح�صين. ولكن اال�صبهاني في مقاتل الطالبيين ي�صيف 

 .Q
(((

زيد بن الح�صن واأم كلثوم بنت علي بن اأبي طالب

وكان معهم موالي لهم ومماليك عبيد واإماء قدم بهم على عبيد اهلل بن زياد، مع 

 .
(4(

راأ�س الح�صين بن عليQ وروؤو�س من ُقتل معه �صالم اهلل عليهم اأجمعين

كذل���ك كان م���ع ال�صبايا مم���ن ُذكر زوجة ال�صهي���د جنادة بن الح���رث ال�صلماني 

الغ���الم ذي االإحدى ع�صرة �صنة م���ن العمر، وكذلك كانت عائل���ة ال�صهيد م�صلم بن 

 .
(6(

في هذا الركب، واأمُّ ال�صهيد وهب الذي كان ن�صرانيًا
(5(

عو�صجة

و�ص���ار هذا الموكب الذي حف���ر في كل خطوة خطاها في ذاك���رة التاريخ باتجاه 

الكوف���ة، ولكن���ه لم يدخله���ا، ولعل ذل���ك كان محاولة من ابن �صع���د للظهور بمظهر 

المنت�ص���ر، فانتظ���ر خارج الكوفة، في من���زل من منازل الطري���ق القريبة جدًاً من 

 Qق���ال ال�صي���د ابن طاوو�س: »وروى م�صّنف كتاب الم�صابيح اأن الح�صن ب���ن الح�صن المثنى َقتل بين يدي عّمه الح�صين -  (((

ف���ي ذل���ك اليوم �صبعة ع�صر نف�ص���ًا، واأ�صابته ثماني ع�صرة جراح���ة، فوقع فاأخذه خاله اأ�صماء بن خارج���ة فحمله اإلى الكوفة 

وداواه حت���ى ب���رئ وحمله اإلى المدينة« )راجع: اللهوف: )9)(. ومعنى هذا اأن الح�صن المثنى لم يكن مع االأ�صرى في الركب 

الح�صيني الذين اأُخذوا من كربالء اإلى الكوفة. 

)))  - الم�صهور اأنها الرباب بنت امرء القي�س.

)))  - مقات���ل الطالبيي���ن: 9))، وانظراللهوف: )9)، وانظر تاريخ اأبي الفداء: )، 66) وفيه: »ثّم بعث ابن زياد بالروؤو�س وبالن�صاء 

واالأطفال اإلى يزيد بن معاوية.. وفيهّن ابنة عقيل بن اأبي طالب..«.

)4)  - ترجم���ة االإم���ام الح�صينQ ومقتله، م���ن الق�صم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير الب���ن �صعد، تحقيق ال�صيد عبد 

العزي���ز الطباطبائ���ي: �س78، وانظر �صي���ر اأعالم النبالء للذهب���ي، )، )0) في نقله عن طبقات ابن �صع���د، وانظر: ت�صمية 

 ،Q57). تاري���خ الطبري، )، 5))، وانظ���ر الكامل في التاري���خ، )، 96)، ومقتل الح�صين :Qم���ن قت���ل مع الح�صين

للخوارزمي: )، 44، ومثير االأحزان: )8. 

)5)  - راجع: اإب�صار العين، 0)). 

)6)  - راجع: اأمالي ال�صدوق، 7)) المجل�س 0)، حديث رقم). 
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الكوف���ة، اأو عل���ى م�صارفها، ولم يدخلها، واأّجل دخوله اإلى نه���ار اليوم التالي، فبات 

موك���ب ال�صبايا واالأ�صرى من اأه���ل البيتR ليلة الثاني ع�ص���ر في �صحبة ع�صكر 

اب���ن �صعد خارج الكوفة، وفي نهار اليوم الثان���ي ع�صر دخل عمر بن �صعد الكوفة مع 

ع�صكره وبقية موكب االأ�صرى وال�صبايا. 

، واالأ�ص���واق معّطلة، 
(((

وكان���ت البوق���ات ت�ص���رب، والراي���ات تخفق ق���د اأقبل���ت

والدكاكي���ن مغلقة، والنا�س مجتمعون خلقًا كثيرًا، حلقًا حلقًا، منهم من يبكي �صرًاً، 

ف���اإن من اأهل الكوفة من كان يعلم بحقيقة مجرى االأحداث، وُيدرك ِعظم الم�صاب 

وفظاعة الجناية الت���ي ارتكبتها الكوفة باالأ�صا�س، ويدري اأن ال�صبايا المحمولين مع 

عم���ر بن �صعد ه���م بقّية اآل النب���يP، واأن الروؤو�س التي على اأط���راف االأ�صنة هي 

روؤو����س اب���ن ر�صول اهللP واأهل بيت���ه واأ�صحابه، وهم خير اأه���ل االأر�س يومذاك، 

فكان يبكي لعظم الرزّية!

ومنه���م من ي�صحك جهرًا، فاإن من اأهل الكوفة م���ن كان اأموّي الميل والهوى، اأو 

جاه���اًل لم يعلم بحقائق االأح���داث، متوهمًا اأن والي الكوف���ة واأميرها قد فتح فتحًا 

جدي���دًا على ثغ���ر من ثغور الم�صلمين! وجيء اإليه ب�صبايا م���ن غير الم�صلمين، فكان 

.
(((

ي�صحك جهرًا ويهّنئ من يلقاه بهذه المنا�صبة!!

 لّما و�صل اإلى ابن زياد خبر عودة جي�صه بقيادة عمر بن �صعد اإلى الكوفة، اأمر اأن 

ال يحم���ل اأحٌد من النا�س ال�صالح في الكوفة، كما اأمر اأن ياأخذوا ال�صكك واالأ�صواق، 

والط���رق وال�صوارع، خوفًا من النا����س اأن تح�صل ردة فعل عفوية غير مح�صوبة تاأثرًا 

بمنظ���ر اأه���ل البي���تR اإذا راأوا بقّيتهم بتل���ك الحالة من االأ�ص���ر وال�صبي، واأمر 

اأن ُتجع���ل الروؤو�س ف���ي اأو�صاط المحامل اأمام الن�ص���اء، واأن ُيطاف بهم في ال�صوارع 

. كما اأمر عبيد اهلل بن زياد اأن 
(((

واالأ�صواق حتى يغلب على النا�س الخوف والخ�صية

)))  - مدينة المعاجز: 4، ))). 

)))  - ريا�س االأحزان، 48. 

)))  - راجع: معالي ال�صبطين، )، 57، ورو�صة ال�صهداء، 88). 
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 .
(((

ي�صعوا الراأ�س المقّد�س على الرمح وُيطاف به في �صكك الكوفة وقبائلها

وطاف موكب االأ�صرى وال�صبايا على الجمال بغير وطاء في اأزقة الكوفة، ومعهم 

يبكين  الكوفة  ن�صاء  فجعل  اإليهم،  للنظر  النا�س  خرج  وقد  بهم،  يحيطون  االأجناد 

 ،
(((

 وما مروا بزقاق اإال وهو قد امتالأ رجااًل ون�صاء ي�صربون وجوههم ويبكون
(((

ويلتدمن!

ف�ُصِمَع علي بن الح�صينQ وهو يقول ب�صوت �صئيل، وقد نهكته العلة، وفي عنقه 

(4(

الجامعة! ويده مغلولة اإلى عنقّه!: »اإن هوؤالء الن�صوة يبكين! فمن قتلنا!.«

فاأ�صرفت امراأة من الكوفيات فقالت: »من اأي االأ�صارى اأنتن؟ فقلن: نحن اأ�صارى 

اآل محّم���دP!!. فنزل���ت الم���راأة م���ن �صطحها فجمعت له���ّن م���الء واأُُزرًا ومقانع، 

 .
(5(

واأعطتهن فتغطين«

و�ص���ار اأهل الكوف���ة يناولون االأطفال الذي���ن على المحامل بع����س التمر والخبز 

والج���وز، ف�صاحت بهم اأم كلث���وم وقالت: يا اأهل الكوف���ة! اإّن ال�صدقة علينا حرام! 

و�صارت تاأخذ ذلك من اأيدي االأطفال واأفواههم وترمي به اإلى االأر�س. 

كل ذلك والنا�س يبكون على ما اأ�صابهم! فقالت لهم اأم كلثوم: �صه يا اأهل الكوفة! 

(6(

تقتلنا رجالكم وتبكينا ن�صاوؤكم!؟ فالحاكم بيننا وبينكم اهلل يوم ف�صل الق�صاء!

ق���ال ب�صير بن خزيم االأ�صدي: ونظرُت اإلى زينب بن���ت علي يومئٍذ، ولم اأَر خفرًة 

)))  - وق���د يرب���و عدد نفو�س اأهل الكوفة اآنذاك، �صنة )6هجرية، على ثالثمائة األف ن�صمة، ذلك الأن الكوفيين الذين كاتبوا االإمام 

الح�صينQ في �صنة 60 هجرية بعد موت معاوية ذكروا له عن وجود مائة األف مقاتل! فاإذا كان ثلث كل اأ�صرة من الذكور 

مقاتلي���ن، وه���و الطابع العام اآنذاك لمجتمع الكوفة، لكان مجموع نفو�س الكوفة اآنذاك حوالي ثالثمائة األف ن�صمة، واإذا كان 

عددهم في �صنة )) هجرية، في اأيام عمر بن الخطاب هو مائة األف، فال �صك اأن نفو�صهم بعد 8) �صنة قد بلغ حوالي ثالثة 

اأ�صعاف.. )راجع: كامل البهائي، 90). والكامل في التاريخ، )، ))). 

)))  - التدمت المراأة: �صربت �صدرها في النياحة، وقيل �صربت وجهها في الماآتم.

)))  - اأمالي ال�صيخ ال�صدوق: 40) المجل�س )) حديث رقم). 

)4)  - بح���ار االأن���وار، العالم���ة المجل�صي، ج 45، ����س 08)و4)). االإر�صاد ����س 7)). اأمالي الطو�صي: )9، والله���وف: )9)، واأمالي 

المفيد: 0))، والف�صول المهمة: )9)، والمنتخب للطريحي: 50). تاريخ اليعقوبي: )، 77). الفتوح: 5، 9)). 

)5)  - اللهوف: )9). 

)6)  - بحار االأنوار: 45: 4))- 5)).
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واهلل اأنطق منها! كاأنها ُتفرغ من ل�صان اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ! وقد 

اأوماأت اإلى النا�س اأِن ا�صكتوا فارتدت االأنفا�س و�صكنت االأجرا�س!! ثم قالت: 

الحم���د اهلل، وال�صالة عل���ى اأبي محّمد واآل���ه الطيبين االأخيار! اأم���ا بعُد يا اأهل 

الكوف���ة! ي���ا اأهل الختل والغ���در! اأتبكون؟ فال رق���اأت الدمعة، وال ه���داأت الرّنة! اإنما 

مثلك���م كمثل التي نق�صت غزلها من بع���د قوة اأنكاثًا، تتخذون اأيمانكم دخاًل بينكم! 

ِن���ف، وملق االإماء، وغمز  ِطُف، والعجب والكذب وال�صَّ َل���ُف النَّ اأال وه���ل فيكم اإال ال�صَّ

!؟ اأال �صاء ما 
(((

، اأو كمرعى على دمن���ة، اأو كف�صة)ق�صة(على ملح���ودة
(((

االأع���داء

قّدمت لكم اأنف�صك اأن �صخط اهلل عليكم وفي العذاب اأنتم خالدون!

، فلقد ذهبتم بعارها  اأتبك���ون وتنتحبون!؟ اإي واهلل فابكوا كثي���رًا وا�صحكوا قلياًلً

و�صنارها، ولن ترح�صوها بُغ�صل بعدها اأبدًاً! واأّنى ترح�صون قتل �صليل خاتم النبوة، 

ومع���دن الر�صالة، و�صيد �صباب اأهل الجّن���ة، ومالذ خيرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار 

حّجتك���م، وم���درة األ�صنتك���م!؟ اأال �صاء م���ا تزرون، وُبع���دًا لكم و�ُصحق���ًا، فلقد خاب 

ربت عليكم  ال�صع���ي، وتّبت االأي���دي، وخ�صرت ال�صفقة، وبوؤتم بغ�صب م���ن اهلل، و�صُ

الذلة والم�صكنة!

ويلكم يا اأهل الكوفة! اأتدرون اأي كبد لر�صول اهلل فريتم!؟ واأي كريمة له اأبرزتم!؟ 

واأّي دم ل���ه �صفكت���م!؟ واأّي حرمة له انتهكتم!؟ ولقد جئت���م بها �صلعاء عنقاء �صوداء 

فقماء )خرقاء �صوهاء( كطالع االأر�س اأو مالء ال�صماء!

اأفعجبت���م اأن مطرت ال�صم���اء دمًا!؟ ولع���ذاب االآخرة اأخزى واأنت���م ال ُتن�صرون! 

ف���ال ي�صتخفّنك���م المه���ل، فاإنه ال يحف���زه البدار، وال يخ���اف فوت الث���ار، واإن ربكم 

)))  - ال�صلف، بفتحتين، الذي يتمدح بما لي�س فيه. والنطف القذف بالفجور. وال�صنف المبغ�س بغير حق.والملق المتذلل. والغمز 

الطعن بال�صر.

)))  - كذا في الم�صدر �س 0))، ونقله الم�صنف، بلفظه ثم �صرحه فيما ياأتي من بيان الغرائب بالتزيين، ولكن ال�صحيح: » كق�صة 

عل���ى ملح���ودة « والق�صة هي الج�صة بلغة اأه���ل الحجاز، كما في اأكثر معاجم اللغة - القامو�س - ال�صحاح - تاج العرو�س – 

النهاية، وقال في الفائق ج ) �س )7) روى اأن النبي �صّلى اهلل عليه واآله نهى عن تطيين القبور وتق�صي�صها اأي تج�صي�صها، 

فان الق�صة هي الج�صة.



281تاريخ النه�سة احل�سينية

 .
(((

لبالمر�صاد!

ق���ال الراوي: ف���واهلل لقد راأيت النا�س يومئٍذ حيارى يبك���ون، وقد و�صعوا اأيديهم 

ف���ي اأفواههم وراأي���ت �صيخًا واقفًا اإلى جنبي يبكي حت���ى اخ�صلَّت لحيته، وهو يقول: 

باأبي اأنتم واأمي كهولكم خير الكهول، و�صبابكم خير ال�صباب، ون�صاوؤكم خير الن�صاء 

.
(((

ون�صلكم خير ن�صل، ال يخزى وال يبزى

وروى زي���د ب���ن مو�صى قال: حّدثني اأب���ي، عن جّدي L ق���ال: خطبت فاطمة 

ال�صغرى بعد اأن وردت من كربالء فقالت: 

الحم���ُد هلل عدد الرم���ل والح�صى، وزنة العر����س اإلى الثرى، اأحم���ده واأوؤمن به، 

واأت���وكل علي���ه، واأ�صه���د اأن ال اإله اإال اهلل وح���ده ال �صريك ل���ه، واأن محّمدًاP عبده 

ور�صوله، واأن اأوالده ُذبحوا ب�صطِّ الفرات بغير ُذحل وال ترات!

الله���م اإني اأعوذ بك اأن اأفتري علي���ك الكذب، اأو اأن اأقول عليك خالف ما اأنزلت 

علي���ه من اأخذ العهود لو�صّيه علّي بن اأبي طالبQ، الم�صلوب حّقه، المقتول من 

غير ذنب كما قتل ولده باالأم�س، في بيت من بيوت اهلل في مع�صر م�صلمة باأل�صنتهم! 

تع�ص���ًا لروؤو�صهم ما دفعت عن���ه �صيمًا في حياته وال عند ممات���ه، حتى قب�صته اإليك 

محم���ود النقيبة، طّيب العريكة، معروف المناقب م�صهور المذاهب، لم تاأخذه فيك 

الله���م لومة الئ���م وال عذل عاذل، هديته الله���م لالإ�صالم �صغي���رًا، وحمدت مناقبه 

كبي���رًا، ولم يزل نا�صحًا ل���ك ولر�صولكP حتى قب�صته اإليك زاهدًا في الدنيا غير 

حري�س عليها، راغبًا في االآخرة، مجاهدًا لك في �صبيلك، ر�صيته فاخترته فهديته 

اإلى �صراٍط م�صتقيم. 

اأم���ا بعُد ي���ا اأهل الكوفة، يا اأهل المك���ر والغدر والخيالء ! فاإّن���ا اأهل بيت ابتالنا 

اهلل بكم، وابتالكم بنا، فجعل بالءنا ح�صنًا، وجعل علمه عندنا وفهمه لدينًا، فنحن 

)))  - الله���وف: )9). واأمال���ي المفيد: )))، والفتوح: 5، 9))، واأمالي الطو�صي: )، 90، ومثير االأحزان: 86، ومناقب اآل اأبي طالب

Q: 4، 5))، وبحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س )6). 

)))  - بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س 08)و4)).
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ته على االأر�س في بالده لعباده، اأكرمنا اهلل  عيبة علمه، ووعاء فهمه وحكمته، وحجَّ

لنا بنبّيه محّم���دP على كثير مّمن خلق تف�صي���اًل بّينًا، فكّذبتمونا  بكرامت���ه، وف�صّ

وكفرتمون���ا! وراأيتم قتالن���ا حالاًل! واأموالنا نهبًا! كاأنن���ا اأوالد ترك وكابل! كما قتلتم 

، و�صيوفكم تقطر م���ن دمائنا اأهل البيت لحقد متقّدم! قّرت لذلك 
(((

جّدن���ا باالأم�س

عيونك���م وفرحت قلوبكم، افتراًء عل���ى اهلل ومكرًا مكرتم، واهلل خير الماكرين. فال 

تدعونك���م اأنف�صكم اإل���ى الجذل بما اأ�صبتم م���ن دمائنا ونالت اأيديك���م من اأموالنا، 

ف���اإّن ما اأ�صابنا م���ن الم�صائب الجليلة والرزاي���ا العظيمة { في كت���اب من قبل اأن 

نبراأه���ا اإن ذل���ك على اهلل ي�سير، لكيال تاأ�سوا على ما فاتكم ول تفرحوا بما اآتاكم، 

واهلل ل يحبُّ كل مختال فخور}، تبًا لكم! فانتظروا اللعنة والعذاب، فكاأن قد حلَّ 

بك���م وتواترت من ال�صماء نقمات، في�صحتك���م بعذاب وُيذيق بع�صكم باأ�س بع�س، ثم 

تخلدون في العذاب االأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، اأال لعنة اهلل على الظالمين.

ويلكم! اأتدرون اأّية يٍد طاعنتنا منكم!؟ واأية نف�س نزعت اإلى قتالنا!؟ اأم باأي رجل 

م�صيتم اإلينا تبغون محاربتنا!؟

ق�صت واهلل قلوبكم، وغلظت اأكبادكم، وطبع على اأفئدتكم، وُختم على اأ�صماعكم 

واأب�صارك���م، و�صّول لكم ال�صيطان واأملى لكم، وُجعل عل���ى ب�صركم غ�صاوة فاأنتم ال 

تهتدون!

فتب���ًا لكم يا اأهل الكوفة! اأي تراٍت لر�ص���ول اهللP ِقَبلكم، وذحول له لديكم بما 

)))  - ه���ذه العب���ارة: »كما قتلتم جدنا باالأم�س« ت�صخ����س اأن فاطمة هذه هي فاطمة بنت الح�صينQ، الأن الجد القتيل هو اأمير 

الموؤمنين عليQ، اأما اإطالق ال�صغرى اأو الكبرى على فاطمة بنت الح�صينQ فال يوجد في كتب الموؤرخين االأوائل، 

لكنه موجود في كتب الموؤرخين المتاأخرين، اأمثال الخوارزمي، وابن نما، وابن طاوو�س، والعالمة المجل�صي، وقد ذكر ال�صيخ 

المفي���د فاطمة �صم���ن ذكره لبنات الح�صينQ لكنه لم يقيدها ب�صغيرة اأو كبيرة، كما اأنهاQ مذكورة في اأكثر كتب 

التراج���م ب���دون هذا القي���د، ففي كتاب تهذيب الكم���ال: 5)، 54) رقم )790: »فاطمة بنت الح�صين ب���ن علي بن اأبي طالب 

القر�صي���ة الها�صمي���ة المدنية، اأخت علي بن الح�صين زين العابدين، واأمها اأم اإ�صح���ق بنت طلحة بن عبيد اهلل، تزوجها ابن 

عمها ح�صن بن ح�صن فولدت له عبد اهلل واإبراهيم وح�صنًا وزينب...«

وعّدها ابن حّبان في الثقات! وقال: ماتت وقد قاربت الت�صعين. )راجع: كتاب الثقات: 5: )0)). 

واأما الم�صهور من اأن لالإمام الح�صينQ بنتًا ا�صمها فاطمة ال�صغرى، وقد تركها في المدينة الأنها كانت يومذاك مري�صة 

فلم ي�صطحبها معه اإلى كربالء ل�صّدة وجعها وعدم تمكنها من ال�صير والحركة، فال توؤكده الن�صو�س والم�صادر المعتبرة. 
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عندتم باأخيه علي بن اأبي طالبQ جّدي وبنيه وعترة النبّي االأخيار �صلوات اهلل 

و�صالمه عليهم!؟ وافتخر بذلك مفتخركم فقال: 

وب����ن����ي علي ق��ت��ل��ن��ا ع���ل���ي���ًا  ب���������ص����ي����وف ه�����ن�����دي�����ة ورم���������اح ن���ح���ن 

ون����ط����ح����ن����اه����م ف�������������اأيُّ ن����ط����احو���ص��ب��ي��ن��ا ن�������ص���اءه���م ���ص��ب��ي ت���رك

بفي���ك اأيها القائ���ل الكثكث واالأثلب! افتخ���رت بقتل قوم زّكاه���م اهلل واأذهب عنهم 

الرج����س وطّهرهم تطهيرًا! فاكِظْم واأقع كما اأقعى اأبوك، فاإنما لكل امرء ما اكت�صب 

لنا اهلل!؟ وما قدمت يداه، اأح�صدتمونا، وياًل لكم، على ما ف�صّ

بحورنا ده���رًا  جا�س  اإن  ذنبنا  الّدعام�صافما  ي��واري  ال  �صاٍج  وبحرك 

ذلك ف�صل اهلل يوؤتيه من ي�صاء، واهلل ذو الف�صل العظيم، ومن لم يجعل اهلل له نورًا 

فما له من نور. 

قال: وارتفع���ت االأ�صوات بالبكاء! وقالوا: ح�صبك يا ابن���ة الطيبين! فقد اأحرقت 

 .
(((

قلوبنا، واأن�صجت نحورنا، واأ�صرمت اأجوافنا. ف�صكتت«

 بنت عليQ في ذلك اليوم من وراء كّلتها، رافعة �صوتها 
(((

وخطبت اأم كلثوم

)))  - الله���وف: 94)، وانظ���ر: االإحتج���اج: )، 04)، ومثير االأحزان، 87، وت�صلية المجال����س: )، 55)- 59). بحار االأنوار، العالمة 

المجل�صي، ج 45، �س 08)و4)).

)))  - ولكن هل كانت لل�صيدة الزهراء بنٌت واحدة هي زينب وكانت كنيتها اأم كلثوم ؟؟ اأم كان لها ابنة اأخرى هي اأم كلثوم؟ 

ينق���ل ال�صيخ القّمي ف���ي كتابه بيت االأحزان �س 49)، مطبعة �صيد ال�صهداءQ قم، ع���ن كتاب م�صباح االأنوار: »عن اأبي 

عب���د اهللQ، ع���ن اآبائهQ، قال: اإن فاطمةQ لم���ا احت�صرت اأو�صت عليًا فقالت: اإذا اأنا م���تُّ فتولَّ اأنت غ�صلي، 

، واجل�س عن���د راأ�صي قبالة وجهي فاأكثر تالوة القراآن  ، واأنزلني في قبري، واألحدني، و�صوِّ التراب عليَّ وجّهزن���ي، و�صلِّ عل���يَّ

والدع���اء فاإنه���ا �صاعة يحتاج الميت اإلى اأُن�س االأحياء، واأنا اأ�صتودعك اهلل تعالى واأو�صيك في ولدي خيرًاً، ثمَّ �صّمت اإليها اأّم 

 .»Qكلثوم فقالت له: اإذا بلغت فلها ما في المنزل ثم اهلل لها، فلّما توفيت فعل ذلك اأمير الموؤمنين

 :Q وكما يروي ال�صيخ ال�صدوق في كتابه معاني االأخبار، �س 07)، ب�صنده عن حّماد بن عثمان »قال: قلت الأبي عبد اهلل

ُجعل���ت ف���داك! ما معنى قول ر�صول اهلل: اإن فاطمة اأح�صنت فرجها، فحّرم اهلل ذريتها على النار. فقال: المعتقون من النار 

هم ولد بطنها الح�صن والح�صين واأّم كلثوم«. 

وكما في الخبر الذي ينقله ال�صيخ المفيد في االإر�صاد، ج)، �س4)، من رواية عثمان بن المغيرة حيث يقول: »لما دخل �صهر 

رم�صان كان اأمير الموؤمنينQ يتع�ّصى ليلة عند الح�صن، وليلة عند الح�صين، وليلة عند عبد اهلل بن جعفر، وكان ال يزيد 

عل���ى ث���الث ُلقم...«. وهذا معناه ع���دم وجود اإبنة ثالثة الأمير الموؤمنينQ، فاإن ليلة عب���د اهلل بن جعفر تعني ليلة زينب 

O الأنها زوجته، ولي�س هنا ليلة اأخرى يتع�ّصى فيها علٌيQ عند ابنة له اأخرى ا�صمها اأّم كلثوم! 

 ،Qكان لهما من ذريتهم���ا ابنتان هما زينب واأّم كلثوم Qولك���ن هناك روايات اأخرى ي�صتف���اد منها اأن عليًا وفاطمة
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بالبكاء فقالت: 

ي���ا اأهل الكوفة! �صواأة لكم! خذلتم ح�صينًاً وقتلتم���وه، وانتهبتم اأمواله وورثتموه!؟ 

و�صبيتم ن�صاءه ونكبتموه!؟ فتبًا لكم و�صحقًا. 

ويلك���م! اأت���درون اأي دواٍه دهتك���م!؟ واأّي وزٍر عل���ى ظهوركم حملت���م!؟ واأّي دماٍء 

�صفكتم!؟ واأّي كريمة اأ�صبتموه���ا!؟ واأّي �صبية �صلبتموها!؟ واأّي اأموال انتهبتموها!؟ 

قتلتم خير رجاالت بعد النبيP! وُنزعت الرحمة من قلوبكم، اأال اإن حزب اهلل هم 

الفائزون، وحزب ال�صيطان هم الخا�صرون. 

ف�ص���ج النا�س بالبكاء، والحنين والنوح، ون�ص���ر الن�صاء �صعورهن وو�صعن التراب 

على روؤو�صه���ن، وخم�صن وجوههن، و�صربن خدودهن، ودعون بالويل والثبور، وبكى 

 .
(((

الرجال، فلم ير باكية وباك اأكثر من ذلك اليوم

ث���م اإن زي���ن العابدينQ اأوماأ اإلى النا����س اأن ا�صكتوا، ف�صكت���وا، فقام قائمًا، 

فحمد اهلل واأثنى عليه، وذكر النبيP ثم �صّلى عليه، ثم قال: 

»اأيه���ا النا�س! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فاأنا علي بن الح�صين بن 

عل���ي بن اأبي طالبQ، اأنا ابن من انتهكت حرمته، و�ُصلبت نعمته، وانتهب ماله، 

ب���ل اإن ه���ذه الرواي���ات هي االأكثر، وف���ي �صوئها ذهب جمع م���ن علمائنا اإلى هذا، منه���م ال�صيخ المفيد   ف���ي االإر�صاد، ج)، 

����س54)، والمقد�ص���ي المتوفي �صنة 0)6 هجرية ف���ي كتابه »التبيين في اأن�صاب القر�صيين« ����س5))، والمامقاني في  تنقيح 

المق���ال، ج)، ����س)7، والنمازي ال���ذي يقول في م�صتدركات علم رجال الحديث، ج 8، ����س 577 رقم )808): »كانت لموالنا 

اأمي���ر الموؤمني���ن �صلوات اهلل عليه بنات منهن ثالث زينبات: زينب الكبرى، وزينب اأخرى المكّناة باأم كلثوم، من ولد فاطمة 

الزهراء �صلوات اهلل عليها، وزينب اأخرى من اأم ولد. اأما زينب الكبرى �صلوات اهلل عليها: من رواة الحديث، اأدركت النبي

P وولدت في حياته، وهي عقيلة بني ها�صم، ذات الخ�صال الحميدة وال�صفات المجيدة، وفي ال�صبر والثبات وقوة االإيمان 

والتقوى فريدة وحيدة، وفي الف�صاحة والبالغة كاأنها تنطق من ل�صان اأمير الموؤمنينQ... وفي كتاب الزينبات روايات 

مح�صولها اأن زينب الكبرىQ لما جاءت اإلى المدينة كانت تحّر�س النا�س على االأخذ بثاأر الح�صينQ، فاأبلغ خبرها 

والي المدينة اإلى يزيد، فاأمر يزيد باإخراجها من المدينة مع من ت�صاء من ن�صاء بني ها�صم اإلى م�صر، فجّهزهّن اإلى م�صر، 

فلّما وردوا م�صر اأقامت فيها اأحد ع�صر �صهرًا وخم�صة ع�صر يومًا، وتوفيت بم�صر في 5)رجب �صنة )6 هجرية...«. 

وُين�ص���ب اإل���ى ال�صّيد مح�صن االأمي���ن العاملي اأنه قال: »وجد على قب���ر في ال�صام حجر مكتوب عليه: ه���ذا قبر ال�صيدة زينب 

المكّناة باأم كلثوم بنت �صيدنا علّي ر�صي اهلل عنه«. 

)))  - بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س 08)و4)).
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و�ُصبي عياله! اأنا ابن المذبوح ب�صط الفرات من غير ُذحٍل وال ترات! اأنا ابن من ُقتل 

�صبرًا، فكفى بذلك فخرًا! 

اأيه���ا النا����س! فاأن�صدك���م اهلل، ه���ل تعلمون اأنك���م كتبتم اإل���ى اأب���ي وخدعتموه!؟ 

واأعطيتموه من اأنف�صكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه!؟

 Pفتب���ًا لما قّدمتم الأنف�صكم! و�ص���واأة لراأيكم! باأّية عين تنظرون اإلى ر�صول اهلل

اإذ يقول لكم: قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي، فل�صتم من اأّمتي!؟

فارتفعت االأ�صوات من كل ناحية، ويقول بع�صهم لبع�س: هلكتم وما تعلمون!!

فق���الQ: رحم اهلل ام���رًء قبل ن�صيحتي وحفظ و�صيتي ف���ي اهلل وفي ر�صوله 

واأهل بيته، فاإّن لنا في ر�صول اهللP اأ�صوة ح�صنة. 

فقال���وا باأجمعه���م: نح���ن كلنا يا اب���ن ر�ص���ول اهلل �صامعون مطيع���ون، حافظون 

لذمام���ك، غير زاهدي���ن فيك وال راغبين عن���ك! فمرنا باأمرك يرحم���ك اهلل! فاإنا 

حرٌب لحربك! و�صلم ل�صلمك! لناأخذنَّ يزيد لعنه اهلل ونبراأ مّمن ظلمك! 

فق���الQ: هيه���ات هيه���ات اأيها الغ���درة المكرة! حي���ل بينكم وبي���ن �صهوات 

اأنف�صكم! اأتريدون اأن تاأتوا اإلّي كما اأتيتم اإلى اآبائي من قبل!؟ 

كال وربِّ الراق�ص���ات! فاإن الجرح لّما يندمل، ُقتل اأبي �صلوات اهلل عليه باالأم�س 

واأه���ل بيته معه، ولم ين�صني ثكل ر�صول اهلل وث���كل اأبي وبني اأبي، ووجده بين لهاتي، 

ومرارت���ه بين حناجري وحلقي، وغ�ص�صه يجري في فرا�س �صدري، وم�صاألتي اأن ال 

تكونوا لنا وال علينا!

 .
(((

ر�صينا منكم راأ�صًا براأ�س! فال يوم لنا وال يوم علينا!«

يقول ال�صيخ محّمد جعفر الطب�صي: لقد �صّب االإمام زين العابدين وعمته واأخواته 

جام غ�صبهم على مجموع اأمة اأهل الكوفة وحّملوهم اأوزار جريمة فاجعة عا�صوراء.. 

)))  - الله���وف: 99)، وانظ���ر: االإحتج���اج: ج)، 7))، بتفاوت ي�صير، ومثير االأحزان: 89- 90، بح���ار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 

45، �س 08)و4)). 
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اإذ لوال اأّمة »اأهل الكوفة« لكان ابن زياد وجالوزته اأعجز من اأن يقوموا بما قاموا به!

فاالأم���ة هنا هي وق���ود النار التي اقتدح �صرارتها الجباب���رة الظالمون، وهي اأداة 

القتل، بل هي التي با�صرت ارتكاب الجريمة العظمى بيدها! فهي التي ت�صتحق اللعن 

 Rالدائم اإلى قيام ال�صاعة وفي هذا وردت ن�صو�س كثيرة عن اأهل بيت الع�صمة

منها هذه الفقرة من زيارة عا�صوراء: 

»... فلع���ن اهلل اأم���ة اأ�ص�صت اأ�صا����س الظلم والجور عليكم اأه���ل البيت، ولعن اهلل 

اأمة دفعتكم عن مقامكم واأزالتكم عن مراتبكم التي رّتبكم اهلل فيها، ولعن اهلل اأّمة 

 .
(((

قتلتكم...«

اإن دور االأم���ة، في مجموعة العلل واالأ�صباب االإجتماعية، هو الدور الفاعل الرئي�س، 

فباالأمة ي�صتطيع قادة الخير اأن يحققوا كّل م�صاريع الخير وال�صالح، وبدونها يعجز هوؤالء 

القادة عن تحقيق اأي هدف من اأهداف االإ�صالح والخير، وكذلك فاإّن اأئمة ال�صالل اإنما 

ي�صتطيعون بلوغ اأهدافهم ال�صريرة الم�صوؤومة ما اأطاعتهم االأّمة فيما يريدون، ويعجزون 

عن تحقيق اأي مطمع من مطامعهم اإذا خالفتهم االأمة في الراأي والعمل. 

نع���م، ف���ي البدء يكون �صام���ريٌّ وعجل! لكنهم���ا ال اأثر لهما ما ل���م تطعهما االأمة 

وتقتف اأثرهما!!

(((

فاالأمة واإن كانت تابعة لكنها ذات الدور الفاعل االأ�صا�س!

وق���د بات اأه���ل البيت عليهم ال�ص���الم ليلتهم تلك في �صجن عبي���د اهلل بن زياد، 

وحت���ى وه���م ي�صحبون اإلى ال�صجن كان���وا كلما مروا بزقاق يجدونه ق���د امتالأ رجااًل 

.
(4(

. ثم حب�صوا في �صجن وطّبق عليهم
(((

ون�صاء ي�صربون وجوههم ويبكون

فبين���ا هم محتب�ص���ون اإذ وقع حجر في ال�صجن معه كت���اب مربوط، وفي الكتاب: 

)))  - راجع ن�س زيارة عا�صوراء. 

)))  - مع الركب الح�صيني من المدينة اإلى المدينة، ج5، وقائع الطريق من كربالء اإلى ال�صام، �س07).

)))  - اأمالي ال�صيخ ال�صدوق: 40) المجل�س )) حديث رقم). 

)4)  - اأمالي ال�صدوق، 40)، المجل�س )) حديث رقم ).
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خ���رج البري���د باأمركم في يوم ك���ذا وكذا اإلى يزيد بن معاوية، وه���و �صائر كذا وكذا 

يوم���ًا، وراج���ع في كذا وكذا، ف���اإن �صمعتم التكبي���ر فاأيقنوا بالقت���ل! واإن لم ت�صمعوا 

تكبيرًا فهو االأمان اإن �صاء اهلل. 

فلما كان قبل قدوم البريد بيومين اأو ثالثة اإذا حجٌر األقي في ال�صجن ومعه كتاب 

مرب���وط ومو�ص���ى، وفي الكتاب: اأو�صوا واعهدوا فاإنما ينتظ���ر البريد يوم كذا وكذا، 

.
(((

فجاء البريد ولم ُي�صمع التكبير، وجاء كتاٌب باأن �صّرح االأ�صارى اإلّي

في ق�صر عبيد �هلل بن زياد

ف���ي الي���وم التالي لو�ص���ول راأ�س الح�صي���ن Q وو�صول ابن �صع���د، ومعه بنات 

الح�صي���نQ واأهل���ه، جل�س ابن زي���اد للنا�س في ق�صر االم���ارة واأذن للنا�س اإذنًا 

عام���ًا، واأم���ر باإح�صار الراأ�س فو�صع بي���ن يديه، فجعل ينظر اإلي���ه ويتب�صم وفي يده 

، وكان اإلى جانبه زي���د بن اأرقم �صاحب 
(((

ق�صي���ب )اأوخيزران���ة( ي�صرب به ثناي���اه

ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله، وهو �صيخ كبير.

فلما راآه زيد بن اأرقم ال ينجم عن نكته بالق�صيب قال له :اعل بهذا الق�صيب عن 

 Pهاتين الثنيتين)ال�صفتين(، فواهلل الذي ال اإله غيره لقد راأيت �صفتي ر�صول اهلل

عل���ى هاتين ال�صفتين يقبلهما )اأو يلثمها، اأوما ال اأح�صيه كثرة تقبلهما(. ثم خنقته 

العبرة وانتحب باكيًا، فقال له ابن زياد: اأبكى اهلل عينيك، اأتبكي لفتح اهلل ؟ فواهلل 

ل���وال اأن���ك �صيخ قد خرفت وذهب عقلك ل�صربت عنق���ك! فنه�س فخرج، وهو يقول، 

بحي���ث ي�صمعه النا�س وال ي�صمعه ابن زياد: ملك عب���د عبدًا، فاتخذهم تلدًا، اأنتم يا 

مع�ص���ر العرب العبيد بع���د اليوم، قتلتم ابن فاطمة واأّمرتم اب���ن مرجانة، فهو يقتل 

)))  - تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 54). وانظر الكامل في التاريخ، )، 98). 

)))  - ثنايا االإن�صان في فمه االأربع التي في مقدم فيه، ثنتان من فوق وثنتان من اأ�صفل.
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.
(((

خياركم وي�صتعبد �صراركم، فر�صيتم بالذل فبعدًا لمن ر�صي بالذل

 ولك���ن �صبط ابن الجوزي ينقل عن ابن اأبي الدنيا كالمًا يظهر فيه زيد بن اأرقم 

اأكثر �صجاعة، فقد نه�س ثم قال: »يا ابن زياد الأحدثّنك حديثًا اأغلظ من هذا! راأيُت 

ر�صول اهللP اأقعد ح�صنًا على فخذه اليمنى، وح�صينًاً على فخذه الي�صرى، ثّم و�صع 

ي���ده على يافوخيهما، ثم قال: اللهم اإني اأ�صتودعك اإياهما و�صالح الموؤمنين. فكيف 

 .
(((

كانت وديعة ر�صول اهللP عندك يا ابن زياد!؟«

وروى ابن ع�صاكر باأ�صانيد اإلى اأن�س بن مالك ال�صحابي اأنه قال: »لما اأُتي براأ�س 

الح�صي���ن، يعني اإلى عبيد اهلل بن زياد، فجعل ينكت بق�صيب في يده ويقول: اإن كان 

لح�ص���ن الثغر! فقلت واهلل الأ�صوءّنك! لقد راأيت ر�صول اهلل P يقّبل مو�صع ق�صيبك 

 .
(((

منه«

)))   تاري���خ االأم���م والملوك، الطب���ري، ج4، �س 49). االأخبار الطوال، الدينوري، �س60). االإر�ص���اد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س5)). 

بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س 5))و0)). الملهوف �س )4) و )4). االإر�صاد �س 8))، ولكن قد يقال اإن زيد بن 

اأرق���م كان حين���ذاك اأعمى: قد كف ب�صره بدع���اء علي اأمير الموؤمنين Q حين ا�صت�صهده عن كالم ر�صول اهلل » من كنت 

م���واله فه���ذا على مواله » فكتمه، كما في �صرح النهج ج ) �س )6) البن اأبي الحديد. اإال انه لم يثبت، وال نقله اأرباب التراجم 

في ترجمته ولو �صح لم يناف اإنكاره على ابن زياد ب�صرب الق�صيب على ثناياه Q، لجواز اأن يكون قد اأنكر على ما �صمعه 

ممن راأى ذلك، نعم قال ابن ع�صاكر في تاريخه 4 �س 40): اأنه كان حا�صر المجل�س ويوؤيد ابن زياد، لكن اإلى اأي مدى نتقبل 

هذه الرواية وقد روى ال�صيخ المفيد في االإر�صاد: ج)، �س، )5)، عن نف�س زيد بن اأرقم اأنه قال: »ن�صد عليٌّ النا�س في الم�صجد 

فقال: اأُن�صد رجاًلً �صمع النبي P يقول: من كنت مواله فعليٌّ مواله، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه؟ فقام اإثنا ع�صر بدريًا، �صتة 

من الجانب االأيمن، و�صّتة من الجانب االأي�صر، ف�صهدوا بذلك. قال زيد بن اأرقم: وكنت فيمن �صمع ذلك فكتمته! فذهب بب�صري. 

وكان يتنّدم على ما فاته من ال�صهادة وي�صتغفر.« فهل كان في زمن عبيد اهلل بن زياد اأعمى ام مب�صرًا ؟؟

)))  - تذكرة الخوا�س: )))، وانظر اأ�صد الغابة: )، ))، وتاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ تحقيق المحمودي: )8)- 

)8) رقم )))و )))، ومقتل الح�صينQ للخوارزمي: )، 9)، والمعجم الكبير، للطبراني: 5، 4))، ومجمع  الزوائد: 9، 94)، 

وانظر اأمالي ال�صيخ الطو�صي: )5)، المجل�س التا�صع: رقم 449، )4و 450، )4. 

)))  - تاريخ ابن ع�صاكر، ترجمة االإمام الح�صينQ، تحقيق المحمودي: 78)- 80) رقم 9))و 0)) وانظر: رقم )))، وراجع 

حوا�ص���ي هذه ال�صفحات الثالث من ذلك الكتاب لمعرفة الم�ص���ادر االأخرى التي اأوردت هذه االأحاديث اأي�صًا. وكذلك اأن�س 

بن مالك، فقد ورد في نهج البالغة: �س 0)5 رقم)))، �صبط الدكتور �صبحي ال�صالح.  اأن اأمير الموؤمنين عليQ، لما 

جاءQ اإلى الب�صرة، بعثه اإلى طلحة والزبير، ليذكرهما �صيئًاً مما �صمعه من ر�صول اللهP في اأمرهما، فلوى اأن�ُس عن 

ذل���ك ورجع اإليه فقال: »اإني اأُن�صيُت ذلك االأمر! فق���الQ: اإن كنت كاذبًا ف�صربك اهلل ببي�صاء المعة ال تواريها العمامة! 

فاأ�ص���اب اأن�ص���ًا داء البر����س فيم���ا بعد في وجهه! فكان ال ُي���رى اإال مبرقعًا. فهل ه���ذه الرواية هنا هي دعاي���ة الأن�س ومحاولة 

لتبيي�س �صفحته ال�صوداء ؟
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بين �لحور�ءO و�لطاغية �بن زياد

لما دخ���ل براأ�س االإمام الح�صينQ و�صبيانه واأخوات���ه ون�صائه على عبيداهلل 

ب���ن زياد، لب�صت زينبO اأرذل ثيابها، وتنكرت، وح���ّف بها اإماوؤها، فلما دخلت 

م�ص���ت حتى جل�ص���ت ناحية من الق�ص���ر، فقال عبي���داهلل ابن زياد: م���ن هذه التي 

انح���ازت ناحية ومعه���ا ن�صاوؤها ؟؟ فلم تكّلم���ه !! فقال ذلك ثالث���ًا، ي�صاأل عنها، كل 

ذلك ال تكلمه! فقال بع�س اإمائها: هذه زينب ابنة فاطمة بنت ر�صول اهلل ! فقال لها 

عبيد اهلل: الحمد هلل الذى ف�صحكم وقتلكم واأكذب اأحدوثتكم !!

رنا من الرج�س تطهيرًا،  فقالت: الحمد هلل الذى اأكرمنا بنبيه محّمد P، وطهَّ

ال كما تقول اأنت، اإنما يفت�صح الفا�صق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا والحمد هلل !! 

قال: فكيف راأيِت �صنع اهلل باأهل بيتك ؟!

قالت: كتب عليهم القتل فبرزوا اإلى م�صاجعهم، و�صيجمع اهلل بينك وبينهم، فتحاجون 

اإليه وتخا�صمون عنده ! فانظر لمن الفلج يومئٍذ !! ثكلتك اأمك يا ابن مرجانة!!

فغ�صب ابن زياد وا�صت�صاط، وكاأنَّه همَّ بها. فقال له عمرو بن حريث: اأ�صلح اهلل 

االأمي���ر، اإنما هي امراأة، وهل توؤاخذ المراأة ب�صيء من منطقها ؟ اإنها ال توؤاخذ بقول 

وال تالم على خطل، وال تذم على خطابها !!

فق���ال لها ابن زي���اد: قد اأ�صفى اهلل نف�صي من طاغيتك والع�صاة المردة من اأهل 

بيتك !!

َبْدَت اأهلي، 
َ
فرق���ت زينب O وبكت، ثم قال���ت: لعمري !! لقد قتلت كهل���ي، واأ

وقطعت فرعي، واجتثثت اأ�صلي، فاإن ي�صفك هذا فقد ا�صتفيت !! 

فق���ال لها عبي���د اهلل ه���ذه ال�صجاعة)ال�صجاعة(، قد لعم���ري كان اأبوك �صاعرا 

�صجاعًا)�صجاعًا(. 

قال���ت: م���ا للم���راأة وال�صجاعة)ال�صجاعة(، اإّن ل���ي ع���ن ال�صجاعة)ال�صجاعة(، 
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، واإني الأعجب مم���ن ي�صتفي بقتل اأئمته، ويعلم اأنهم 
(((

ل�صغ���ال، ولكني نفثي ما اأقول

.
(((

منتقمون منه في اآخرته

بين �لإمام زين �لعابدينQ و�لطاغية

 حي���ن عر����س علي بن الح�صينQ على عبيد اهلل بن زياد قال له: ما ا�صمك؟ 

قالQ: اأنا علي بن الح�صين.

قال: اأولم يقتل اهلل عليَّ بن الح�صين ؟ 

.Qف�صكت

فقال له ابن زياد: مالك ال تتكلم ؟ 

قالQ: قد كان لي اأخ يقال له اأي�صًا علي، فقتله النا�س !! 

قال: بل اهلل قتله !! 

 .Qف�صكت

فقال له ابن زياد: مالك ال تتكلم ؟

، وقال تعال���ى:{ وما كان 
(((

ق���الQ: {اهلل يتوف���ى الأنف����س حي���ن موته���ا}

 !! 
(((

لنف�س اأن تموت اإل باإذن اهلل}

فغ�صب ابن زياد وقال: وبك جراأة لجوابي وفيك بقية للرد علي ؟ اأنت واهلل منهم 

!! انطلقوا به فا�صربوا عنقه !

فتعلقت به عمته زينبQ واعتنقته وقالت: واهلل ال اأفارقه، يا ابن زياد ح�صبك 

من���ا، اأما رويت م���ن دمائنا؟ وهل اأبقيت منا اأحدًاً؟ اأ�صاألك ب���اهلل اإن كنت موؤمنًا اإن 

قتلته لّما قتلتني معه !

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 49). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س5)). بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، 

�س 5))و0)).

)))  - بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س 5))و0)). الملهوف �س )4) و )4). 

)))  �صورة الزمر، رقم 9)، االآية )4.

)4)  - �صورة يون�س، االآية 00).
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فقال Q: اأبالقتل تهددني يا ابن زياد ؟ اأما علمت اأن القتل لنا عادة، وكرامتنا 

 ؟ 
(((

ال�صهادة

 ،
(((

ف�صكت ابن زياد ونظر اإليها �صاعة، ثم نظر اإلى القوم، فقال: اأخرجوهم عني

ت لو اأني قتلته اأّني قتلتها معه!! دعوا الغالم، فاإني  عجبًا للرحم ! واهلل اإني الأظنها ودَّ

(((

اأراه لما به، اإنطلق مع ن�صائك. فبعثه معهن .

ثم اأمر ابن زياد برّد علي بن الح�صينQ واأهله اإلى ال�صجن، فحملوا اإلى دار 

، فقالت زينبQ: ال يدخلن علينا عربية اإال اأم ولد 
(4(

اإلى جنب الم�صجد االأعظم

. وبعث ابن زياد الب�صائ���ر اإلى النواحي بقتل 
(5(

اأو مملوك���ة فاإنهن �صبين وق���د �صبينا

.Q
(6(

الح�صين

والظاه���ر اأن اب���ن زي���اد كان ق���د حب�صهم في �صج���ن على ُبعد م���ن الق�صر ومن 

الم�صج���د، قب���ل اأن تق���ع بينه وبينه���م المح���اورات الجريئ���ة ال�صاخنة، ث���م بعد اأن 

ا�صتدعاه���م فحاورهم وح���اوروه، و�صار النا�س يولولون ويلغ���ط اأهل المجل�س خاف 

ابن زياد فاأمر برّدهم اإلى الحب�س مرة اأخرى ولكن في دار اإلى جنب الم�صجد.

ثورة �لأزدي

لم���ا دخل عبيداهلل الق�صر، ودخل النا�س، نودي ال�صالة جامعة، فاجتمع النا�س 

ف���ي الم�صجد االأعظ���م، ثم قام من مجل�صه حتى خرج م���ن الق�صر، ودخل الم�صجد 

ف�صعد المنبر فقال: الحمد هلل الذى اأظهر الحق واأهله، ون�صر اأمير الموؤمنين يزيد 

بن معاوية وحزبه، وقتل الكّذاب ابن الكذاب الح�صين بن علي و�صيعته...

)))  - اإبن اأعثم، الفتوح، ج5، �س)4).

)))  - اإبن اأعثم، الفتوح، ج5، �س)4).

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 50). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س6)). بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، 

�س 5))و0)).

)4)  - اإبن اأعثم، الفتوح، ج5، �س)4).

)5)  - بحار االأنوار، العالمة المجل�صي، ج 45، �س 5))و0)). اللهوف: )0).

)6)  - اأمالي ال�صدوق: 40) المجل�س )) حديث رقم). 
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فلم يفرغ ابن زياد من مقالته، حتى وثب اإليه عبد اهلل بن عفيف االأزدي، وكان من 

 ،Qوكانت عينه الي�صرى ذهبت يوم الجمل مع علي ،Q صيعة اأمير الموؤمنين�

فلم���ا كان يوم �صفين، �صرب على راأ�ص���ه �صربة، واأخرى على حاجبه، فذهبت عينه 

االأخرى، فكان ال يكاد يفارق الم�صجد االعظم ي�صّلي فيه اإلى الليل ثم ين�صرف. 

اب ابن  فلم���ا �صم���ع مقالة ابن زياد، قال: ي���ا عدو اهلل! يا ابن مرجان���ة ! اإن الكذَّ

اب اأنت واأبوك والذي واّلك واأبوه !! يا ابن مرجانة اأتقتلون اأبناء النبيين وتكلمون  الكذَّ

بكالم ال�صّديقين)وتقوم على المنبر مقام ال�صديقين( ؟؟ 

فقال ابن زياد: عليَّ به !! 

فوثبت عليه الجالوزة، فاأخذوه ! فنادى ب�صعار االأزد: يا مبرور !!

وكان عب���د الرحمن بن مخن���ف االأزدي جال�صًا، فقال: ويح غيرك! اأهلكت نف�صك 

واأهلك���ت قوم���ك ! وحا�صر الكوفة يومئٍذ من االأزد �صبعمائ���ة مقاتل، فوثب اإليه فتية 

م���ن االأزد فانتزعوه، فاأتوا به اأهله، فاأر�صل اإليه عبيد اهلل بن زياد من اأتاه به، فقتله 

(((

واأمر ب�صلبه في ال�صبخة ف�صلب هنالك.

�صلب �لر�أ�ص

ولما اأ�صبح عبيداهلل بن زياد بعث براأ�س الح�صين Q فن�صبه، وجعل يدار به 

 كلها وقبائلها، فروي عن زيد بن اأرقم اأنه قال: مر به علي وهو 
(((

ف���ي �ص���كك الكوفة

على رمح واأنا في غرفة، فلما حاذاني �صمعته يقراأ: { اأم ح�سبت اأن اأ�سحاب الكهف 

، واهلل، �صعري وناديت: راأ�صك واهلل، 
(4(

 فق���ف
(((

والرقي���م كانوا من اآياتنا عجبا }

 .
(5(

يا ابن ر�صول اهلل، اأعجب واأعجب

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س )5). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س.7)).

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س )5).

)))   الكهف 8)، 9

)4)   قفَّ �صعري: اأي قام من الفزع، ال�صحاح - قفف - 4: 8)4)

)5)   االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س7)). مقتل الح�صين Q البي مخنف: 75)، ونقله العالمة المجل�صي في البحار45: )))  



293تاريخ النه�سة احل�سينية

 �إر�صال �لر�أ�ص �إلى �ل�صام

ولم���ا فرغ القوم من التطواف براأ����س الح�صين بالكوف���ة، ردوه اإلى باب الق�صر، 

فدفع���ه ابن زياد اإلى زحر بن قي�س ودفع اإليه روؤو�س اأ�صحابه، و�صرحه اإلى يزيد بن 

معاوي���ة، وكان مع زحر اأبو بردة بن ع���وف االأزدي وطارق بن اأبى ظبيان االأزدي في 

.
(((

جماعة من اأهل الكوفة، فخرجوا حتى وردوا بها على يزيد بن معاوية بدم�صق

�إر�صال �لب�صارة بقتل �أبي عبد �هلل �لح�صينQ �إلى �لمدينة !!!

ولم���ا اأنفذ ابن زي���اد براأ�س الح�صين Q اإلى يزيد، تق���دم اإلى عبد الملك بن 

اأب���ي الحديث ال�صلمي فقال: انطلق حتى تاأتي عمرو بن �صعيد ابن العا�س بالمدينة، 

فب�صره بقتل الح�صين، فقال عبد الملك: فركبت راحلتي و�صرت نحو المدنية، فلقيني 

رج���ل م���ن قري�س فقال: ما الخبر ؟ فقلت: الخبر عند االأمي���ر ت�صمعه، فقال: اإنا هلل 

واإن���ا اإلي���ه راجعون، قتل �� واهلل �� الح�صين. ولما دخل���ت على عمرو بن �صعيد قال: ما 

وراءك ؟ فقل���ت: م���ا �صر االأمي���ر، قتل الح�صين ب���ن علي، فقال: اخرج فن���اِد بقتله، 

فنادي���ت، فلم اأ�صمع واهلل واعية قط مثل واعية بني ها�صم في دورهم على الح�صين 

اب���ن علي L حين �صمعوا النداء بقتل���ه، فدخلت على عمرو بن �صعيد، فلما راآني 

م اإليَّ �صاحكًا ثم اأن�صاأ متمثاًل بقول عمرو بن معدي كرب:  تب�صَّ

 
(((

عج�����ت ن�ص����اء بن���ي زي�����اد ع���ج�����ة         كع����جي���ج ن�صوت����نا غدًاة االأرن����ب

ث���م ق���ال عمرو: هذه واعي���ة بواعية عثمان. ث���م �صعد المنبر فاأعل���م النا�س قتل 

.
(((

الح�صين بن علي Q ودعا ليزيد بن معاوية ونزل

ودخ���ل بع����س موالي عب���د اهلل بن جعفر بن اأب���ي طالب Q فنع���ى اإليه ابنيه 

)))  - تاري���خ االأم���م والمل���وك، الطب���ري، ج4، �س )5).الفتوح الب���ن اعثم 5: 47). االإر�ص���اد، ال�صيخ المفي���د، ج)، �س9)). مقتل 

الح�صين Q للخوارزمي ): 56، ونقله العالمة المجل�صي في البحار 45: 9)).

)))  - تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج5، �س466، والكامل 4: 98: االأرنب: وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب.

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س))). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 56).
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فا�صترج���ع، فقال اأبو ال�صال�صل مولى عبد اهلل: ه���ذا ما لقينا من الح�صين بن علي، 

فحذف���ه عب���د اهلل بن جعفر بنعله ث���م قال: يا ابن اللخن���اء، األلح�صين تقول هذا ؟ ! 

���ا ي�صخي بنف�صي  واهلل ل���و �صهدته الأحبب���ت اأال اأفارقه حتى اأقت���ل معه، واهلل اإنه لممَّ

عنهم���ا ويعّزيني عن الم�ص���اب بهما اأنهما اأ�صيبا مع اأخي واب���ن عمي موا�صيين له، 

�صابرين معه. ثم اأقبل على جل�صائه فقال: الحمد هلل، عزَّ عليَّ م�صرع الح�صين، اإن 

 .
(((

ال اأكن اآ�صيت ح�صينًا بيدي فقد اآ�صاه ولدي

 Q وخرج���ت اأم لقمان بنت عقي���ل بن اأبي طالب حين �صمع���ت نعي الح�صين

حا�ص���رة ومعه���ا اأخواته���ا: اأم هانيء، واأ�صم���اء، ورملة، وزينب، بن���ات عقيل بن اأبي 

طالب رحمة اهلل عليهن تبكي قتالها بالطف، وهي تقول: 

م���اذا تق��ول��ون اإذ ق�����ال النب���ي لك��م        م���اذا فع���لت���م واأن���ت���م اآخ�����ر االأم��م 

بعت�����رتي وب���اأه��ل���ي ب�ع��د مفت�������قدي        من���هم اأ�ص���ارى ومنه���م �صرجوا بدم 

 
(((

ما كان هذا جزائي اإذ ن�صحت لك����م       اأن تخّلفوني ب�ص��وء في ذوي رحم�ي

دفن �لإمام �لح�صينQ وبقية �ل�صهد�ء 

، بعد رحيل اب���ن �صعد، خرج قوم من بني اأ�صد كانوا نزواًل 
(((

»وف���ي اليوم الثالث«

بالغا�صري���ة اإلى الح�صينQ واأ�صحابه، وهم �صبعة ع�صر نف�صًا، غير الح�صين بن 

علي Q، وهم:

 العبا����س، وعبد اهلل، وجعفر، وعثمان، وعبيد اهلل، واأبو بكر، بنو اأمير الموؤمنين 

Q. وعلي، وعبد اهلل، ابنا الح�صين بن علي عليهم ال�صالم. والقا�صم، واأبو بكر، 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س ))). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 57).

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س4)). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 57).

)))  - ولكن اأبا مخنف يروي قائاًل: »ودفن الح�صين واأ�صحابه اأهل الغا�صرية من بني اأ�صد بعدما ُقتلوا بيوم، اأي في اليوم الحادي 

ع�ص���ر، واأن اأه���ل الغا�صرية من بني اأ�صد قاموا بدفنه���م، اأنظر تاريخ االأمم والملوك، الطب���ري، 4، 5)). اأن�صاب االأ�صراف: 

)، ))4. مقت���ل الح�صي���نQ للخوارزمي: )، 44. م���روج الذهب: )، )7. االإر�صاد، ال�صيخ المفي���د، ج)، �س4)). االأخبار 

الطوال، الدينوري، �س60). اللهوف: 5)). مناقب اآل اأبي طالب: 4، ))).  
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وعب���د اهلل، بنو الح�صن بن علي R. ومحّم���د، وعون، ابنا عبد اهلل بن جعفر بن 

اأب���ي طالب. وعبد اهلل، وجعفر، وعبد الرحمن، بنو عقيل بن اأبي طالب. ومحّمد بن 

اأبي �صعيد بن عقيل بن اأبي طالب.

 فهوؤالء �صبعة ع�صر نف�صًا من بني ها�صم، وهم اإخوة الح�صين وبنو اأخيه وبنو عمه 

جعفر وعقيل.

ولم يكن بنو اأ�صد هوؤالء، وهم من اأهل القرى الذين لم ي�صهدوا المعركة، قادرين 

على التحقق من �صخ�صية كل �صهيد من هوؤالء ال�صهداء، بدون اأن يكون هناك عارف 

به���وؤالء ال�صهداء �صخ�صيًا، فير�صده���م اإلى �صخ�صية كل واحد منهم، خ�صو�صًا واأن 

اأج�صادهم كانت بال روؤو�س، كما اأن طريقة دفنهم على النحو والتوزيع المعروف من 

خالل قبوره���م، والمت�صالم عليه بال خالف، ال يمكن لبني اأ�صد بدون من ير�صدهم 

اإلى ذلك.

 Qفلواله لما اأمكن لبني اأ�صد من اأهل الغا�صرية التمييز بين االإمام الح�صين

وولده واأ�صحابه، ولكان الدفن ع�صوائيًا، ولم يكن ليتحقق هذا الف�صل وهذا التوزيع 

بين القبور على ما هي عليه االآن. 

اإن الرواي���ات الماأث���ورة عن اأهل البيتR، توؤكد اأّن ه���ذا العارف الذي اأر�صد 

بن���ي اأ�صد من اهل الغا�صرية وح�صر معه���م عملية الدفن، لم يكن �صوى االإمام علي 

ب���ن الح�صين زي���ن العابدين Q، فقد ورد في رواية اإثب���ات الو�صية عن �صهل بن 

زي���اد عن من�ص���ور بن العبا�س عن اإ�صماعيل بن �صهل عن بع�س اأ�صحابه قال: »كنت 

عند الر�ص���اQ، فدخل عليه علّي بن اأبي حمزة، واب���ن ال�صّراج، وابن المكاري، 

 Rفي اإمامته: اإّنا روينا عن اآبائك Qفق���ال عليٌّ بعد كالم جرى بينهم وبينه

اأّن االإمام ال يلي اأمره اإال االإمام مثله. 

فقال له اأبو الح�صنQ: فاأخبرني عن الح�صين بن علّي كان اإمامًا اأو غير اإمام؟ 

قال: كان اإمامًا. 
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قال: فمن وِلَي اأمره؟ 

قال: علي بن الح�صين! 

قال: واأين كان علي بن الح�صين؟ 

قال: كان محبو�صًا بالكوفة في يد عبيد اهلل بن زياد. 

قال: كيف وِلَي اأمر اأبيه وهو محبو�س؟ 

ق���ال ل���ه: روينا اأنه خ���رج وهم ال يعلم���ون حّتى وِلَي اأم���ر اأبيه، ث���ّم ان�صرف اإلى 

مو�صعه. 

فقال له اأبو الح�صن: اإّن هذا الذي اأمكن عليَّ بن الح�صين وهو معتقل، فهو يمّكن 

�صاحب هذا االأمر وهو غير معتقل اأن ياأتي بغداد ويلي اأمر اأبيه وين�صرف ولي�س هو 

 .
(((

محبو�س وال ماأ�صور!«

اإذن، ب���ل البد، اأن يكون االإم���ام ال�صجادQ، ال���ذي كان محبو�صًا بالكوفة في 

ي���د عبيد اهلل بن زي���اد، قد خرج وهم ال يعلمون حّتى وِلَي اأم���ر اأبيه االإمام الح�صين

، وال بد اأن يكون ح�صورهQ �صاحة 
(((

Q، الأن االإمام ال يلي اأمره اإال اإمام مثله

كربالء ح�صورًا اإعجازيًا خارقًا للعادة في االأ�صباب! الأنهQ حينذاك كان لم يزل 

ف���ي قيد االأ�صر بي���د االأعداء. فح�صر و�صّلى على اأبي���ه االإمام الح�صين Q وعلى 

اأخي���ه علي االأكبرQ، وبقية ال�صهداء، ثم عاونه اأهل الغا�صرية على حفر القبور 

فدفن االإمامQ حيث قبره االآن، ثم دفن اأخاه عليًا االأكبر عند رجليه، ثم حفروا 

حفيرة لل�صهداء من اأهل بيته واأ�صحابه الذين �صرعوا حوله مما يلي رجلي الح�صين 

 L ف���ي م�صهده، وجمعوهم فدفنوهم جميعًا معًا، ودفنوا العبا�س بن علي Q

.
(((

في مو�صعه الذي قتل فيه على طريق الغا�صرية حيث قبره االآن ظاهر 

)))  - اإثبات الو�صية: 75). 

له اإال اإمام من االأئمةQ، وعلل ال�صرائع، ج)، �س 84) باب 48)،  )))  - راج���ع: الكاف���ي: ج)، �س84)- 85)، ب���اب اأن االإمام ال يغ�صِّ

العّلة التي من اأجلها غ�ّصل فاطمة اأميُر الموؤمنين لّما توفيت، وعيون اأخبار الر�صاQ: )، 45)- 50)باب 64 حديث رقم). 

)))  - االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س4))، و5))و 6)).. االأخبار الطوال، الدينوري، �س60).
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وبما اأن خروجهQ اإلى كربالء لم يكن في اليوم الحادي ع�صر، الأنه لم يدخل 

المحب����س اإال في اآخر اليوم الثاني ع�صر، الأن عم���ر بن �صعد دخل بع�صكره وبال�صبايا 

الكوف���ة ف���ي نهار اليوم الثان���ي ع�صر الذي انق�صى على بقي���ة اأهل البيتR وهم 

يعر�صون على النا�س، وفي مجل�س ابن زياد، فيكون حب�صهم قد ابتداأ اآخر نهار اليوم 

الثان���ي ع�صر، اأي في ليلة اليوم الثالث ع�ص���ر، وبهذا تكون ليلة الدفن هي ليلة اليوم 

الثال���ث ع�ص���ر، اأّول ليلة لهم في ال�صجن حيث بقوا فيه اإل���ى اليوم الذي اأر�صلهم ابن 

زياد فيه اإلى يزيد. 

واإذا كان الدف���ن ق���د تحقق نه���ارًا، اأي في اليوم الثال���ث ع�صر، فيكون Q قد 

خ���رج من محب�ص���ه اإلى كربالء لدفن اأبي���هQ وهم ال يعلمون، ف���ي وقت كان قد 

فرغ ابن زياد من التحقيق معهم فال يعود اإلى ا�صتدعائهم، فيطمئن االإمام ال�صّجاد

Q اإلى اأنه اإذا غاب فاإّنه ال ُيفتقد.  

ندم �لمجرمين

روي عن حميد بن م�صلم قال: كان عمر بن �صعد لي �صديقًا، فاأتيته عند من�صرفه 

م���ن قتال الح�صين، ف�صاألته عن حاله، فقال: ) ال ت�صاأل عن حالي، فاإنه ما رجع غائب 

 
(((

اإلى منزله ب�صرٍّ مما رجعت به، قطعت القرابة القريبة، وارتكبت االأمر العظيم ( .

 وعن عوانة قال: قال عبيداهلل بن زياد لعمر بن �صعد بعد قتله الح�صين: يا عمر 

اأين الكتاب الذي كتبت به اإليك في قتل الح�صين؟

قال: م�صيت الأمرك و�صاع الكتاب. 

قال: لتجيئن به !!

قال: �صاع !!

)))  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س60)
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قال: واهلل لتجيئني به !!

ق���ال ت���رك واهلل يقراأ علي عجائز قري�س اعتذارًا اإليه���ن بالمدينة، اأما واهلل لقد 

ن�صحت���ك ف���ي ح�صين ن�صيحة لو ن�صحته���ا اأبي �صعد بن اأبي وقا����س كنت قد اأديت 

.
(((

حقه

ر�أ�ص �لح�صين Q في ق�صر يزيد

، اأقبل زحر بن قي�س يقول: 
(((

ولما اأُدخلوا على يزيد، وكان بالخ�صراء

������د المح��ّج���ب����ا اأوق�����ر رك���اب�������ي ف���ص��������ة اأو ذه��ب�����ا         فق���د قت���ل��ُت ال�صيِّ

(((

�ص��َب��ا قت����ل�����ت اأزك�������ى الن�����ا�ِس اأم�����ًا واأب����ا         وخي���ره�م اإذ ي����ذك���رون النَّ

فقال له يزيد: ويلك ما وراءك وما عندك ؟ قال: اأب�صر يا اأمير الموؤمنين بفتح اهلل 

ون�صره، ورد علينا الح�صين بن علي في ثمانية ع�صر من اأهل بيته و�صتين من �صيعته، 

ف�صرنا اإليهم ف�صاألناهم اأن ي�صت�صلموا اأو ينزلوا على حكم االأمير عبيداهلل بن زياد اأو 

القتال، فاختاروا القتال على االإ�صت�صالم، فغدونا عليهم مع �صروق ال�صم�س، فاأحطنا 

بهم من كل ناحية، حتى اإذا اأخذت ال�صيوف ماآخذها من هام القوم، جعلوا يهربون 

اإل���ى غير وزر، ويلوذون منا باالآكام والحفر لواذًا كما الذ الحمائم من �صقر، فواهلل 

ي���ا اأمي���ر الموؤمنين ما كانوا اإال جزر ج���زور اأو نومة قائل، حت���ى اأتينا على اآخرهم، 

فهاتيك اأج�صادهم مج���ردة، وثيابهم مرملة، وخدودهم معفرة، ت�صهرهم ال�صم�س 

، فتمثل يزيد: 
(4(

وت�صفي عليهم الرياح، زوارهم العقبان والرخم

 
(5(

نف���ل�����ق ه���ام����ًا م����ن رج������ال اأع�����زة         علي��نا وه��م كان��وا اأع��ق واأظ��ل�م��ا

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 57).

)))  - الظاهر اأنه ق�صر الخ�صراء الواقع قرب الم�صجد االأموي حاليًا. 

)))  - مقاتل الطالبيين، 9))، وانظر: الخرائج والجرائح، )، 580، عنه بحار االأنوار، 45، 86). 

)4)  - تاري���خ االأم���م والمل���وك، الطبري، ج4، �س )5). الفت���وح البن اعث���م 5: 47). االإر�صاد، ال�صيخ المفي���د، ج)، �س9)). مقتل 

الح�صين Q للخوارزمي ): 56، ونقله العالمة المجل�صي في البحار 45: 9)).

)5)  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س)6).
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فلم���ا و�صع الراأ�س بين يديه قهقه حت���ى �صمعه من كان بالم�صجد، وُيقال اإنه كّبر 

(((

تكبيرة عظيمة!«

�إر�صال �لروؤو�ص و�لأ�صرى �إلى �ل�صام

ثم اإن عبيداهلل بن زياد بعد اإنفاذه براأ�س الح�صين Q اأمر بن�صائه و�صبيانه، 

وفيه���م عمر والح�صن ابن���ا الح�صن بن علي بن اأبي طال���بQ، وكان الح�صن بن 

الح�ص���ن بن علي قد ارتث جريحًا فُحمل معهم، وعل���ي بن الح�صين، زين العابدين، 

وزين���ب العقيلة، واأم كلثوم بنت عل���ي بن اأبي طالب، و�صكينة بنت الح�صين فجهزوا، 

واأمر بعلي بن الح�صين فُغل بغل اإلى عنقه، ثم �صرح بهم في اأثر الراأ�س مع محفز بن 

، فانطلقوا به���م حتى لحقوا بالقوم الذين 
(((

ثعلب���ة العائذي و�صمر بن ذي الجو�صن

 .
(((

معهم الراأ�س

وبع���د م�صيرة طويلة، من بل���ٍد اإلى بلد، ومن منزٍل اإلى من���زل، كما ُت�صاق اأ�صارى 

الت���رك والديلم، و�صل���ت قافلة االأ�صرى وال�صبايا اإلى ال�ص���ام، م�صدودين على اأقتاب 

الجمال موثوقين بالحبال، ي�صاق���ون كما ت�صاق االأنعام، وعلى راأ�صهم زين العابدين 

، يحمل���ه بعير يطلع بغير 
(4(

عل���ي بن الح�صينQ، وقد ُجع���ل الغلُّ في عنقه ويده

 ياب�صة،  
(5(

وطاء، واالأ�صارى من اأهل بيت الر�صول من الن�صاء وال�صبيان راكبين اأقتابًا

)))  - عبرات الم�صطفين، )، 84). 

)))  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س60)

)))  - وه���ذا يعن���ي اأن اأهل بيت الح�صينQ �ُصرحوا اإلى دم�صق بعد ما اأُنفذ براأ�س الح�صينQ، ولكنهم لحقوا بالذين معهم 

الراأ����س ال�صري���ف، فاأدخل���وا معه اإلى ال�ص���ام، ولكن الم�صه���ور والذي ذكره االكثر )كم���ا في كتاب الثق���ات، )، )))، واإقبال 

االأعم���ال، )58، والكام���ل في التاريخ، 4، )8، والملهوف: 08)، وكما روي في �ص���ذرات الذهب، )، 67، واالإتحاف، 55و 69) 

ه���و اأن الراأ����س ال�صريف ُحمل مع ت�صييرهم اأهل البيت اإلى ال�صام، وهناك احتم���ال ثالث، وهو اأن الراأ�س ال�صريف اأو�صل اإلى 

دم�ص���ق قب���ل و�صول اأهل البي���تQ ؟ ومقت�صى هذا االحتم���ال ان الراأ�س ال�صريف اأُرجع بعد ذل���ك اإلى خارج دم�صق لكي 

يدخ���ل م���ع االأ�صارى ال�صام !!، وجمعًا بين االأخبار، يمكن اأن يكون الراأ�س ال�صريف ق���د �صّير مع اأهل البيت اإلى ال�صام واأُدخل 

معهم دم�صق، ولكنه اأدخل مجل�س يزيد قبل اإدخالهم مجل�صه، وهذا ين�صجم مع الم�صهور الذي ذكره االأكثر. 

)4)  - الكامل في التاريخ، 4، )8. جواهرالمطالب، )، )9). اعالم الورى، 48). 

)5)  - تاريخ اليعقوبي، )، 50). 
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، وراأ�س الح�صينQ على عَلم، وحولهم الجنود 
(((

يت�صفح وجوههنَّ اأهل االأقطار

.
(((

بالرماح، اإن دمعت عين اأحدهم ُقرع على راأ�صه بالرمح

ودخ���ل اأه���ل بيت ر�ص���ول اهللP دم�صق نه���ارًا، واأهلها غارقون ف���ي جهلهم بما 

يج���ري، قد عّلقوا ال�صتور والحجب والديب���اج، فرحين م�صتب�صرين، ون�صاوؤهم يلعبن 

بالدف���وف، وي�صربن عل���ى الطبول، في حال���ة الفرح واالنب�ص���اط واال�صتغال باللهو، 

وكاأنه العيد االأكبر عندهم. 

وكان اأعظ���م اأمر اهتم به ال�صبايا من حرم ر�ص���ول اهللP خالل م�صيرة اال�صر 

وال�صب���ي ه���و م�صاألة الحجاب، م���ع كونهم في ماأ�ص���اة كبيرة، وذك���رى مفجعة، تهز 

كيانه���م وعواطفهم وال تكاد تنقطع. فعندما اقتربوا م���ن دم�صق، دنت اأم كلثوم من 

ال�صمر، فقالت: لي اإليك حاجة! 

فقال: وما حاجتك؟ 

قال���ت: اإذا دخل���ت بنا البل���د فاحملنا في درب قليل���ة النظارة، وتق���ّدم اإليهم اأن 

يخرج���وا هذه الروؤو�س من بين المحامل وينّحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر 

اإلينا ونحن في هذه الحال! 

اأو�صاط  في  الرماح  على  الروؤو�س  ُتجعل  اأن  �صوؤالها  ج��واب  في  اللعين  فاأمر 

اأتى  ال�صفة، حتى  تلك  النظارة على  بين  بهم  و�صلك  وكفرًا،  بغيًا منه  المحامل، 

بهم اإلى باب دم�صق.  

وكان �صه���ل ب���ن �صعد قد خ���رج اإلى بيت المقد����س حتى تو�ّصط ال�ص���ام، فاإذا هو 

بمدين���ة مّطردة االأنه���ار كثيرة االأ�صجار، قد عّلق اأهله���ا ال�صتور والحجب والديباج، 

وه���م فرحون م�صتب�صرون، وعندهم ن�صاء يلعبن بالدفوف والطبول، فقال في نف�صه: 

لعل الأه���ل ال�صام عيدًا ال نعرفه نحن! فراأى قومًا يتحدثون، و�صادف اأنهم كانوا من 

)))  - ت�صلية المجال�س، )، )7). 

)))  - الفتوح، )، 80). مقتل الخوارزمي، )، 55. ونحوه في ت�صلية المجال�س، )، 79). تذكرة الخوا�س، 74)، نظم درر ال�صمطين، 

))). جواهر المطالب، )، )7). �صذرات الذهب، )، 67. االإتحاف بحّب االأ�صراف، 55.  
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اأ�صح���اب ال�صمائر الحّية التي بقيت تعرف االأمور، وتمّي���ز الحّق من الباطل، فقال 

لهم: يا هوؤالء األكم عيد ال نعرفه نحن؟ 

قالوا: يا�صيخ نراك غريبًا ! 

فقال: اأنا �صهل بن �صعد، قد راأيت ر�صول اهللP وحملت حديثه! 

قال���وا: يا �صهل ما اأعجبك ال�صماء ال تمطر دم���ًا واالأر�س ال تخ�صف باأهلها! قال: 

ولَم ذلك؟ 

قال���وا: هذا راأ����س الح�صين، عترة ر�ص���ول اهللP، يهدى من اأر����س العراق اإلى 

 !!
(((

ال�صام، و�صياأتي االآن

؟! فمن اأي باب يدخل؟ 
(((

ق���ال: واعجباه! يهدى راأ�س الح�صين والنا�س يفرح���ون

فاأ�ص���اروا اإل���ى باب يقال له ب���اب ال�صاعات، ف�صار نحو الب���اب، فبينما هو هنالك اإذ 

ج���اءت الرايات يتل���و بع�صها بع�صًا واإذا بفار�س بيده رمح منزوع ال�صنان وعليه راأ�س 

اأ�صب���ه النا�س وجه���ًا بر�صول اهلل، واإذا الن�صوة من ورائه على جماٍل بغير وطاء، فدنا 

من اإحداهّن فقال لها: يا جارية، من اأنت؟ 

فقالت: اأنا �صكينة بنت الح�صين! 

فقال لها: األِك حاجة اإلّي، فاأنا �صهل بن �صعد، ممن راأى جدك و�صمع حديثه؟ 

قال���ت: ي���ا �سهل، ق���ل ل�ساح���ب الراأ�س اأن يتق���دم بالراأ����س اأمامنا حت���ى ي�ستغل 

النا�س بالنظر اإليه، فال ينظرون اإلينا، فنحن حرم ر�سول اهلل. 

مّني  وتاأخذ  حاجتي  تق�صي  اأن  لك  هل  ل��ه:  وق��ال  ال��راأ���س  �صاحب  من  فدنا 

دينًار؟  اأربعمائة 

قال: وما هي؟ 

)))  - ذك���ر ال�صي���خ المفي���د في االإر�صاد، ج )، �س 9))، والطبر�صي في اإعالم الورى، ����س 48) اأن زمن دخول الراأ�س ال�صريف اإلى 

ال�صام، هو اليوم االأول من �صفر. 

)))  - ه���ذا الخب���ر يدل على �صيطرة الجو االإعالمي الم�صموم على مجتم���ع وبيئة تربت في اأح�صان بني اأمية، وعلى الم�صتوى الذي 

و�صلت اإليه الدعاية االأموية في ت�صليل اأهل ال�صام وحجبتهم عن معرفة اأهل بيت ر�صول اهللP فقد اأذاعوا باأن المقتول هو 

رجل خارجي خرج على اأمير الموؤمنين! وخليفة الم�صلمين! 
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.
(((

قال: تقّدم الراأ�س اأمام الحرم!! ففعل ذلك ودفع له ما وعده...«

 ،
(((

»وروي اأن ال�صبايا لما وردوا مدينة دم�صق اأُدخلوا من باب يقال له باب »توما«

. و»اإن روؤو�س 
(((

فوقفوا على درج باب الم�صجد الجامع حيث يقام االأ�صارى وال�صبي «

 .
(4(

اأ�صحاب الح�صين واأهل بيته كانت ثمانية و�صبعين راأ�صًا«

ر�أ�ص �لح�صينQ يتكّلم بدم�صق ويتلو �لقر�آن

وهو  القنا  على   Q علي  بن  الح�صين  راأ���س  راأى  راٍو  كلٌّ  باهلل  اأق�صم  ولقد   

، فكل راٍو لهذا الحديث قال لمن 
(5(

يقول: {ف�سيكفيكهُم اهلل وهو ال�سميع العليم}

اإلى االأعم�س، قال  اإني �صمعته منه،  رواه له: اهلِل اإنك �صمعته من فالن؟ قال: اهلِل 

اإني �صمعته منه  اإنك �صمعته منه؟ قال: اهلِل  االأعم�س: فقلت ل�صلمة بن كهيل: اهلل 

ه لي وهو يقول: {في�سكفيكهم اهلل وهو  بباب الفرادي�س بدم�صق ال ُمثِّل لي وال �ُصبِّ

 .
(((

ال�سميع العليم}

راأ�س  راأيت  واهلل  اأنا  قال:  عمرو  بن  المنهال  عن  باإ�صناده  ع�صاكر  ابن  واأخ��رج 

�صورة  يقراأ  رج��ل  ال��راأ���س  ي��دي  وبين  بدم�صق،  واأن��ا  ُحمل  حين  علي  بن  الح�صين 

اآياتنا  من  كانوا  والرقيم  الكهف  اأ�سحاب  اأن  ح�سبت  {اأم  قوله:  بلغ  حتى  الكهف 

، قال: فاأنطق الراأ�س بل�صان ذرب فقال: »اأعجب من اأ�صحاب الكهف قتلي 
(7(

عجبا}

)))  - مقتل الخوارزمي، )، 60. ت�صلية المجال�س، )، 79). بحار االأنوار، 45، 7)). 

)))  - مقتل الخوارزمي، )، )6. 

)))  - اللهوف، 0)). ونحوه في مثير االأحزان، 97، وفيه: فاأمر �صمر ب�صّد ما �صاألته بغيًا منه وعتوًا. 

)4)  - بحار االأنوار، 45، )6. 

)5) - البقرة:7)). تاريخ مدينة دم�صق 7، 509. 

)6)  - مخت�ص���ر تاري���خ دم�صق 0)، )9، وروى الخبر ال�صيخ الجليل اأب���و محّمد جعفر بن اأحمد بن علي القّمي )الم�صل�صالت:)5))، 

والعالم���ة الجويني )فرائد ال�صمطي���ن، )، 69)ح458 باإ�صنادهما. وانظر تهذيب تاريخ دم�صق 6))،6، الوافي بالوفيات 5)، 

)))، قيد ال�صريد لمحّمد بن طولون، 75. 

)7)  - الكهف: 9. 
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.
(((

وحملي«

 Qوروى ابن �صهر اآ�صوب عن الحافظ ال�صروي اأنه قال: »و�صمع اأي�صًا �صوته

 .
(((

بدم�صق: ال قوة اإال باهلل«

على درج �لم�صجد

واأُتَي بحرم ر�صول اهللP حتى اأُدخلوا من مدينة دم�صق من باب يقال له »باب 

توما«، ثم اأُتَي بهم حتى وقفوا على درج باب الم�صجد، فاأمر يزيد عليه اللعنة باإيقاف 

، وحيث يقام ال�صبي، 
(((

االأ�صارى من اأ�صرة الر�صولP هناك، حيث توقف االأ�صارى

لينظر النا�س اإليهم.

واإذا ب�صيٍخ قد اأقبل حتى دنا منهم وقال: الحمد هلل الذي قتلكم واأهلككم، واأراح 

الرجال من �صطوتكم، واأمكن اأمير الموؤمنين منكم.

فقال له علي بن الح�صين: يا �صيخ هل قراأت القراآن؟ 

فقال: نعم، قراأته. 

؟
(4(

قال: فعرفت هذه االآية: {قل ل اأ�ساألكم عليه اأجراً اإل المودة في القربى}

فقال ال�صيخ: قد قراأت ذلك. 

فق���ال علي ب���ن الح�صي���نQ: فنحن القرب���ى يا �صي���خ. فهل ق���راأت في »بني 

؟
(5(

اإ�صرائيل«: {واآِت ذا القربى حقُه}

)))  - تاري���خ مدين���ة دم�صق، 7)، 46)، وانظر: الخرائ���ج والجرائح، )، 577ن الثاقب من المناق���ب: ))) ح74)، وفيه اأنه قال: اأمري 

اأعجب من اأمر اأ�صحاب الكهف والرقيم، الخ�صائ�س الكبرى، )، 7))، بحار االأنوار، 45، 88)، ح6)، ال�صراط الم�صتقيم، )، 

79) ح57، مناق���ب اأمير الموؤمنين لل�صنعان���ي، )، 67)، الكواكب الدرينة، )، 57، اإ�صعاف الراغبين: 96)، نور االأب�صار، 5))، 

مدينة المعاجز، 74)، اإثبات الهداة، 5، )9) ح))، اإحقاق الحق، ))، )45، عبرات الم�صطفين، )، 0))، العوالم، 7)، ))4. 

)))  - المناقب، 4، )6. 

)))  - البدء والتاريخ، 6، ))، تاريخ مخت�صر الدول، 90). 

)4)  - ال�صورى: )). 

)5)  - االإ�صرًاء: 6). 
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فقال ال�صيخ: قد قراأت ذلك. 

فق���ال عليQ: فنحن القربى يا �صيخ ! وه���ل قراأت هذه االآية: {واعلموا اأنما 

 ؟؟ 
(((

غنمتم من �سيء فاأن هلل خم�سه وللر�سول ولذي القربى}

فقال ال�صيخ: قد قراأت ذلك.

فقال عليQ: فنحن القربى يا �صيخ ! وهل قراأت هذه االآية: {اإنما يريد اهلل 

 .
(((

َركم تطهيراً} ليذهب عنكم الرج�س اأهل البيت ويطهِّ

فقال ال�صيخ: قد قراأت ذلك. 

فقال: فنحن اأهل البيت الذين خ�ص�صنا باآية الطهارة. 

ق���ال: فبقي ال�صيخ �صاع���ة �صاكتًا نادمًا على ما تكلمه، ثم رف���ع راأ�صه اإلى ال�صماء 

وقال: اللهم اإني تائٌب اإليك مما تكلمته ومن بغ�س هوؤالء القوم، اللهم اإني اأبراأ اإليك 

 .
(((

من عدّو محّمد واآل محّمد من الجن واالإن�س«

 .
(4(

»فبلغ يزيد بن معاوية حديث ال�صيخ، فاأمر به فُقتل«

اإّن ه���ذا اأول موقف تكلم به االإمام زين العابدين بعد تحمله �صدة ال�صفر و�صقته، 

وبعدما راأى من المعاناة، الأنه روي اأن االإمامQ لم يتكلم في الطريق، من الكوفة 

 .
(5(

اإلى ال�صام، حتى و�صل ال�صام

)))  - االأنفال: )4. 

)))  - االأحزاب: )). 

)))  - الفت���وح، )، )8)، ونح���وه في تف�صير فرات الكوف���ي، )5)ح)9)، اأمالي ال�صدوق، 0))، عنه بح���ار االأنوار، 45، 54)، رو�صة 

الواعظي���ن، )، )9)، االإحتج���اج، )، 0))، عنه بحار االأن���وار، 45، 66)، ح9، مقتل الخوارزمي، )، )6، الدر المنثور ذيل اآية 

)): ال�صورى، و6):  االإ�صرًاء، بتفاوت ي�صير، وفيه: اأن ال�صيخ ال�صامي قال، بعدما رفع يده اإلى ال�صماء: اللهم اإني اأتوب اإليك، 

ثالث مرات، اللهم اإني اأبراأ اإليك من عدو محّمد ومن قتلة اأهل بيت محّمد، لقد قراأت القراآن فما �صعرت بهذا قبل اليوم. 

)4)  - الظاه���ر اأن اأكثري���ة المجتمع ال�صامي كانت جاهلة بالواقع على غرار هذا ال�صي���خ، ولذلك لم يتحمل يزيد انك�صاف الحقيقة 

و�صقوط التزييف االأموي، فاأمر بقتل ذلك ال�صيخ الذي بادر اإلى التوبة اإلى اهلل. الملهوف: )))، ونحوه في ت�صلية المجال�س، 

)، 84)، وروى الخب���ر اب���ن حجر في ال�صواعق المحرقة: )4) باب و�صية النبيP به���م. وفي ينابيع المودة، ج)، �س)0)، 

عن الطبراني ملخ�صًا. 

)5)  - انظر تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س)5)، الكامل في التاريخ، 4، )8، جواهر المطالب، )، )9)، االإر�صاد، )، 9))، 

اأعالم الورى: 48)، مثير االأحزان، 97. 
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�لمجل�ص �لعام

لقد غم���رت االأفراح والم�صّرات يزي���د، و�ُصّر �صرورًا بالغ���ًا، واأمر بترتيب مجل�س 

فخم حا�صد من االأ�صراف واالأعيان وال�صخ�صيات. 

ث���م جل�س يزي���د ودعا اإلى مجل����س عام ح�صره اأ�ص���راف اأهل ال�ص���ام، وح�صد من 

 ،
(((

، وزيد بن االأرقم
(((

االأعي���ان، مثل بع�س ال�صحابة والتابعين! كاأبي برزة االأ�صلمي

، وبع�س نا�صري بني اأمية منهم كالنعمان 
(4(

، وبع�س االأن�صار
(((

وقيل �صمرة بن جندب

، وعبد 
(6(

، والكبار من ال�صجرة الملعونة في القراآن، مثل يحيى بن الحكم
(5(

بن ب�صير

، وكذا رجال ال�صلطة الحاكمة. 
(8(

، وعبد الرحمن بن الحكم
(7(

اهلل بن الحكم

وح�ص���رت هذا المجل�س الم�صوؤوم اأي�صًا بع�س ن�صاء بن���ي اأمية مثل »ريا« حا�صنة 

 .
((0(

، والتحقت بها زوجته هند بنت عبد اهلل بن عامر بن كريز
(9(

يزيد

وح�صر من اأهل الكوفة الذين اأتوا مع اأ�صارى اآل البيتR اإلى ال�صام: زحر بن 

)))  - تاري���خ االأم���م والملوك، الطب���ري، ج4، �س)9). المنتظم، ج5، )4). الرّد على المتع�ص���ب العنيد، 47. �صير اأعالم النبالء، 

ج)، 09). تذك���رة الخوا�س، )6). البداي���ة والنهاية، ج8، 94)و 99). اأن�صاب االأ�صراف، ج)، 6)4. البدء والتاريخ،ج6، )). 

الملهوف، 4)). مثير االأحزان، 00). بحار االأنوار،ج45، ))). الفتوح،ج)، )8). مقتل الخوارزمي، ج)، 57. 

)))  - الخرائج والجرائح، )، 58. 

)))  - مقتل الح�صين للخوارزمي، )ن 64، )ط دار اأنوار الهدى(. 

)4)  - الطبقات الكبرى، )ترجمة االإمام الح�صين من الق�صم غير المطبوع(، )8، عبرات الم�صطفين، )، ))).

)5)  - الجوهرة، )، 9))، على ما في عبرات الم�صطفين. 

)6)  - االإر�صاد، )، 9)). اأعالم الورى، 48)، تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، )5)، الكامل في التاريخ، 4، 89، المناقب، 4، 4)). 

)7)  - الفتوح، )ن 80). 

)8)  - اأن�صاب االأ�صراف، )، ))4، تاريخ االإ�صالم للذهبي، 8)، مجمع الزوائد، 9، 98)، بحار االأنوار، 45، 0)) عن المناقب.  

)9)  - تاريخ مدينة دم�صق، 9)، 0)4، �صير اأعالم النبالء، )، 9))، البداية والنهاية، 8، 05)، االإتحاف بحب االأ�صراف، 56. وتروي 

ريا خادمة يزيد تفا�صيل الحادثة فتقول: دخل بع�س بني اأمية على يزيد، فقال: »اأب�صر يا اأمير الموؤمنين، فقد اأمكنك اهلل من 

عدُو اهلل ! وعدوك، يعني الح�صين بن علي، قد ُقتل وُوّجه براأ�صه اإليك«، فلم يلبث اإال اأيامًا حتى جيء براأ�س الح�صين، فو�صع بين 

يدي يزيد في ط�صت، فاأمر الغالم، فرفع الثوب الذي كان عليه، فحين راآه خّمر وجهه بكم –كاأنه ي�صّم منه رائحة- وقال: الحمد 

هلل الذي كفانا الموؤونة بغير موؤونة! كلما اأوقدوا نارًا للحرب اأطفاأها اهلل. قالت ريا: فدنوت فنظرت اإليه وبه ردع من حّنا. فقال 

حمزة، وهو الذي ينقل الرواية عن ريا: فقلت لها: اأقرع ثناياه بالق�صيب كما يقولون؟ قالت: »اإي والذي ذهب بنف�صه وهو قادر 

على اأن يغفر له، لقد راأيته يقرع ثناياه بالق�صيب في يده ويقول اأبياتًا من �صعر ابن الزبعري«. 

)0))  - مقتل الخوارزمي، )، )7، ت�صلية المجال�س، )، 99)، بحار االأنوار، 45، ))). 
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، واأبو بردة 
(4(

، وعمر بن �صعد
(((

، ومحفز بن ثعلبة
(((

 و�صمر بن ذي الجو�صن
(((

قي�س

 ،
(5(

ب���ن ع���وف االأزدي، و)طارق بن اأبي ظبي���ان االأزدي، وجماعة من اأه���ل الكوفة(

، وعبد اهلل 
(7(

، والعذري بن ربيعة بن عمرو الجر�صي
(6(

وغيرهم مثل ربيعة بن عمر

 .
((0(

، وروح بن زنباع
(9(

، والغار بن ربيعة الجر�صي
(8(

بن ربيعة الحميري

 .
((((

 وراأ�س الجالوت
((((

وح�صر اأي�صًا كبار اأهل الكتاب، ور�صول ملك الروم 

لق���د كان هذا المجل�س بالن�صب���ة اإلى يزيد بن معاوية في غاي���ة االأهمية �صيا�صيًا 

واجتماعي���ًا، داخليًا وخارجيًا، فاأراد اأن يظهر نف�صه باأنه هو الغالب على عدّوه! واأنه 

�صيطر �صيطرة تامة على الو�صع، واأن كل �صيء قد انتهى. ولم يبق على اأعيان الدولة 

 .
((((

واأ�صراف اأهل ال�صام وممثل قي�صر الروم اإاّل اأن »يهّنئوه بالفتح«

�أهل �لبيت R في مجل�ص يزيد بن معاوية

ولم يكن علي بن الح�صين ُيكّلم اأحدًاً من القوم في الطريق كلمة حتى بلغوا، )اأي 

اإلى ال�صام(، فلما انتهوا اإلى باب يزيد رفع محفز بن ثعلبة �صوته فقال: هذا محفز 

)))  - االأخب���ار الط���وال: 60)، الفت���وح، )، 80)، االإر�صاد، )، 8))، ال���رد على المتع�صب العنيد، 45، الكام���ل في التاريخ، 4، )8، 

جواهر المطالب، )، )9)و... 

)))  - اأن�صاب االأ�صراف، )، 6)4، االأخبار الطوال، 60)، االإر�صاد، )، 9))، الكامل في التاريخ، 4، )8، اأعالم الورى، 48). 

)))  - اأن�ص���اب االأ�ص���راف، )، 6)4، الفت���وح، 4، 80)، مقت���ل الخوارزم���ي، )، 55، االإر�صاد، )، 9))، اأعالم ال���ورى، 48). االأخبار 

الطوال، 60).

)4)  - االإتحاف بحب االأ�صراف، 55، )وفيه عمرو بدل عمر(. 

)5)  - االإر�صاد، )، 8))، الطبري، تاريخ االأمم والملوك، 4، )5)، ابن كثير، البداية والنهاية، 8، )9).

)6)  - تذكرة الخوا�س، 60). 

)7)  - مثير االأحزان، 98. 

)8)  - االإر�صاد، )، 8)). 

)9)  - العقد الفريد، 5، 0)). 

)0))  - جواه���ر المطال���ب، )، 7)، ولك���ن الظاهر اأنه راوي الخبر ع���ن الغار بن ربيعة الجر�صي، كما ه���و كذلك في العقد الفريد، 

فهناك �صقط في ال�صند. 

))))  - تذكرة الخوا�س، )6). الملهوف، ))) مقتل الخوارزمي، )، )7، مثير االأحزان، )0).

))))  - الكامل في التاريخ، 4، 90. 

))))  - تهذيب الكمال، 6، 9)4. 
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ب���ن ثعلبة اأتى اأمير الموؤمنين باللئام الفج���رة، فاأجابه علي بن الح�صينQ :»ما 

 .
(((

ولدت اأّم محفز اأ�صّر واأالأم«

»ث���م اأتي يزيد بن معاوية بثق���ل الح�صينQ ومن بقي من اأهله، فاأُدخلوا عليه 

قد ُقرنوا في الحبال، فوقفوا بين يديه، اثنا ع�صر غالمًا لي�س منهم اأحد اإال مجموعة 

 .
(((

يداه اإلى عنقه، وكان علّي بن الح�صينQ مغلواًل«

ولم���ا اأُدخ���ل راأ�س الح�صينQ عل���ى يزيد، كان للراأ�س طيب ق���د فاح على كّل 

 .
(4(

، »ثم و�صع يزيد الراأ�س بين يديه واأجل�س الن�صاء خلفه لئال ينظرن اإليه«
(((

طيب

فجعل���ت فاطم���ة و�صكينة ابنت���ا الح�صين تتط���اوالن لتنظرا اإلى الراأ����س وجعل يزيد 

 .
(5(

يتطاول لي�صتر عنهما الراأ�س! فلما راأين الراأ�س �صحن

ث���م اأذن )يزي���د( للنا����س، فدخلوا والراأ�س بي���ن يديه، فلما مثلوا بي���ن يديه اأمر 

براأ����س الح�صي���نQ فاأبرز في ط�صت، وق���ال، حين راأى وج���ه الح�صين: ما راأيت 

وجهًا قّط اأح�صن منه! 

، وجعل ينكت ثناياه بق�صيب في 
(6(

فقيل له: اإنه كان ي�صبه ر�صول اهللP، ف�صكت

)))  - االإر�صاد، )، 9))، اأعالم الورى: 48). ولكن البالذري في اأن�صاب االأ�صراف، )، 6)4، وابن �صعد في الطبقات، )ترجمة 

االإمام الح�صينQ �س)8، وتاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 54). وابن نما في مثير االأحزان، 98، عن تاريخ 

دم�صق، وعنه بحار االأنوار، 45، �س9))، وابن االأثير في الكامل في التاريخ، 4، 84 والذهبي في �صير اأعالم النبالء، )، 

5))ن تاريخ االإ�صالم )حوادث ووفيات )6- 80( والخوارزمي في مقتل الخوارزمي، )، 58، وفيه »ما ولدت اأم محفز اأكفر 

واأالأم واأذّم«.  كل هوؤالء ن�صبوا هذه االإجابة اإلى يزيد. 

)))  - تف�صير القمي، )، )5)، عنه بحار االأنوار، 45، 68). �صرح االأخبار، )، 67)، ونحوه عن االإمام زين العابدين في مثيراالأحزان، 

98، العقد الفريد، 5، )))، االإمامة وال�صيا�صة، )، 9، جواهر المطالب، )، 78)، اإال اأن فيها محّمد بن الح�صين بن علي بن 

اأبي طالب، والظاهر �صقوط كلمة »علي« وال�صحيح: محّمد بن علي بن الح�صين الذي ينطبق على االإمام الباقرQ، اإذ ال 

نع���رف ولدًاً بقي لالإمامQ غير االإمام عل���ي بن الح�صين زين العابدينQ، الملهوف، ))). تذكرة الخوا�س، )6)،. 

نور االأب�صار، ))).  

)))  - المناقب، 4ن )6. 

)4)  - المله���وف، )))، وفي���ه »فراآه علي بن الح�صين Q«، عنه بحار االأن���وار، 45، )))ن ونحوه في مثير االأحزان، 99، بتفاوت 

ي�صير جدًاً. 

)5)  - الكامل في التاريخ، 4، 85. 

)6)  - اأن�صاب االأ�صراف، )، 6)4. 
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، ويقول: ما كن���ت اأظن اأبا عبد اهلل 
(4(

 في وجهه
(((

 يطعن���ه
(((

 اأو بالخيزرانة
(((

ي���ده

. ثم تمّثل 
(7(

، »كان اأبو عب���د اهلل �صبيحًا«
(6(

. »ما اأح�صن ثناياه«
(5(

يبل���غ هذا ال�ص���ّن!

 :
(8(

ببيت �صعر للح�صين بن الحمام المري

(9(

يفلق��ن هام��ًا من رج��ال اأحّب���ة)اأعزة(       اإلين���ا وه���م كان���وا اأع���ّق واأظلم��ا

 .
((0(

ثم قال: يوٌم بيوم بدر

، عن���د يزيد، فقال له:» يا يزيد 
((((

وكان اأب���و برزة االأ�صلمي، وهو اأحد ال�صحابة

، اأما اأنك �صتجيء 
((((

ارفع ق�صيبك، فواهلل لطالما راأيت ر�صول اهللP يقّبل ثناياه«

P. »فغ�صب 
((((

ي���وم القيامة و�صفيعك اب���ن زياد ويجيء الح�صين و�صفيع���ه محّمد

 .
((4(

يزيد واأمر باإخراجه، فاأُخرج �صحبًا«

ب العني���د، 47، اللهوف، 4)) مثير االأحزان، 00)، بحار  )))  - بالغ���ات الن�ص���اء، 0)، تاريخ اليعقوبي، )، 45)، الرّد على المتع�صّ

االأنوار، 45، ))).  

)))  - نقلناه عن عبرات الم�صطفين، )، 5)). 

)))  - البداية والنهاية، 8، 94). 

)4)  - البدء والتاريخ، 6، ))، جواهر المطالب، )، )9)، االإتحاف بحّب االأ�صراف، 69. 

)5)  - الطبقات الكبرى، )8، ح97)، �صير اأعالم النبالء، )، 0))، تاريخ االإ�صالم )للذهبي(، 9). 

)6)  - كتاب الثقات، )، ))). 

)7)  - عبرات الم�صطفين، )، 0))، عن كتاب الجوهرة، )، 9))، ط الريا�س. 

)8)  - الح�صين بن الحمام هو �صاعر جاهلي، وق�صيدته ت�صتمل على )4 بيتًا، وقد تمّثل يزيد بالبيت ال�صاد�س منها، اأنظر االأغاني، 

4)، 0)، �صرح اختيارات المف�صل للخطيب التبريزي، )، 5)).  

)9)  - الح�صي���ن ب���ن الحمام �صاعر جاهلي، وق���د تمثل يزيد بالبيت ال�صاد�س من ق�صيدته. انظ���ر االغاني 4): 7، �صرح اختيارات 

المف�صل للخطيب التبريزي ): 5)) وهوام�صه.وتاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 56)، الكامل في التاريخ، 4، 85. 

)0))  - المناقب، 4، 4)). 

))))  - ه���و ن�صل���ة بن عبيد الحارث االأ�صلمي غلبه عليه كنيته، اختلف في ا�صمه، �صحابي من �صّكان المدينة ثّم الب�صرة، �صهد مع 

عل���يQ النه���روان، مات بخرا�صان �صنة 65، انظر تهذيب التهذيب، ))، 8)، رقم 84)8، االإ�صابة، )، 557، ترجمة رقم 

8)87، االأعالم، 8، )).

))))  - تذكرة الخوا�س، )6)- )6). 

))))  - تهذيب الكمال، 6، 8)4، تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، )9)، المنتظم، 5، )4)، الرّد على المتع�صب العنيد، 47، �صير 

اأعالم النبالء، )، 09)، البداية والنهاية، 8، 94)و 99)، 8، 94)، اأن�صاب االأ�صراف، )، 6)4، وروي نحوه في البدء والتاريخ، 

6ن ))، جواهر المطالب، )، 64. 

)4))  - المله���وف، 4))، مثي���ر االأحزان، 00)، عنه بحار االأنوار، 45، )))، وانظر الفتوح، )، )8)، ومقتل الخوارزمي، )، 57، مع 

تف�صيل اأكثر، قاال: ثم دعا يزيد بق�صيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الح�صينQ وهو يقول: لقد كان اأبو عبد اهلل ح�صن 
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على فعل يزيد، لما راأى ما فعله براأ�س 
(((

كذلك اعتر�س عبد الرحمن بن الحكم

الح�صين، فقال:

له���اٍم بجن����ب الطف اأدن��ى قراب���ة      من ابن زياد العب���د ذي الح�ص��ب الوغ��ل

(((

�صمية اأم�صى ن�صلها ع���دد الح�صى       ولي�س الآل الم�صط���فى ال��يوم من ن�ص�ل

فاأ�ص���ّر يزيد اإلى عبد الرحمن وق���ال: �صبحان اهلل، اأّنى هذا المو�صع؟ اأما ي�صعك 

 .
(((

ال�صكوت؟!

       فقال علي بن الح�صينQ: اأتاأذن لي في الكالم؟

فقال يزيد: قل وال تقل هجرًا!

فق���ال االإم���ام زين العابدي���نQ: لقد وقفت موقف���ًا ال ينبغي لمثل���ي اأن يقول 

الهجر، ما ظّنك بر�صول اهلل لو راآنا مقّرنين في الحبال، اأما كان يرّق لنا؟

 .
(4(

فقال لمن حوله: حّلوه

ثم قال له: ما ا�صمك؟ فقال: علي بن الح�صين. 

قال: اأولم يقتل اهلل علي بن الح�صين؟! 

قال: قد كان لي اأخ اأكبر مّني ي�صّمى عليًا فقتلتموه! 

.
(5(

قال: بل اهلل قتله، قال علي: {اهلل يتوفى الأنف�س حين موتها}

الم�صحك، )وفي الفتوح: ح�صن المنطق(، فاأقبل عليه اأبو برزة االأ�صلمي –اأو غيره من ال�صحابة- وقال له: ويحك يا يزيد، 

اأتنكت بق�صيبك ثغر الح�صين ابن فاطمة؟ )في الفتوح: اأتنكث بق�صيبك ثنايا الح�صين و�صعره؟ لقد اأخذ ق�صيبك هذا ماأخذًا 

من ثغره، اأ�صهد...( ثم ذكر ما نقلناه عن ابن طاوو�س.  

)))  - اأن�صاب االأ�صراف، )، ))4، تاريخ  االإ�صالم، )للذهبي(، 8)، مجمع الزوائد، 9، 98). بحار االأنوار، 45، 0)). 

)))  - انظر تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، )5)، الكامل في التاريخ، 4، 89، المناقب، 4، 4))، جواهر المطالب، )، 94). 

)))  - مخطوطة مراآة الزمان، 99، على ما في عبرات الم�صطفين، ج)، �س 5)). 

)4)  - مثي���ر االأح���زان، 99.الطبق���ات الكبرى، )ترجمة االإم���ام الح�صين من الق�صم غير المطب���وع(، )8، روى م�صمونه، الرد على 

ب العنيد، 49، تذكرة الخوا�س، )6)، عبرات  الم�صطفين، )، 88)، الكامل في التاريخ، 4، 86، تاريخ دم�صق، 9)،  المتع�صّ

)49، مثي���ر االأح���زان، 98، الملهوف، )))، جواهر المطالب، )، 94)، ت�صلية المجال����س، )، 84)، وفيه: »كان اأول من دخل 

�صمر بن ذي الجو�صن على يزيد بعلّي بن الح�صينQ مغلولة يده اإلى عنقه..«. 

)5)  - الزمر، )4. 
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فقال يزيد البنه خالد: »اأردد عليه يا بني« فلم يدر خالد ماذا يقول، فغ�صب يزيد 

وجع���ل يعبث بلحيته ثم قال: غي���ر هذا من كتاب اهلل اأولى ب���ك وباأبيك، وقال البنه 

 .
(((

خالد قل له: {وما اأ�سابكم من م�سيبة فبما ك�سبت اأيديكم ويعفو عن كثير}

  ؟
(((

يا اأهل ال�صام ما ترون في هوؤالء

 .
(((

فقال رجل من اأهل ال�صام: ال تتخذّن من كلب �صوء جروًا..«

ول���م يف�صح يزيد المجال الإجابة االإم���ام Q. ولكن اأخبارًا اأخرى تدل على اأن 

االإمامQ اأجابه فقال: 

كاّل، ما هذه فينا نزلت، اإنما نزلت فينا: {ما اأ�ساب من م�سيبة في الأر�س ول 

ف���ي اأنف�سك���م اإل في كتاب من قبِل اأن نبراأه���ا اإن ذلك على اهلل ي�سير، لكيال تاأ�سوا 

. فنحن 
(4(

عل���ى ما فاتكم ول تفرح���وا بما اآتاكم، واهلل ل يحب كل مختاٍل فخور}

. هذا في حق من َظَلَم، ال 
(5(

الذي���ن ال ناأ�ص���ى على ما فاتنا، وال نفرح بما اآتانا منه���ا

 .
(6(

في حق من ُظِلم

فقال يزيد: يا علي، اإن اأباك الح�صين قطع رحمي وجهل حّقي ونازعني �صلطاني، 

ف�صنع اهلل به ما قد راأيت. 

 .
(7(

فوثب رجل من اأهل ال�صام فقال: دعني اأقتله، فاألقت زينب نف�صها عليه

فقال يزيد: يا علي بن الح�صين، الحمد هلل الذي قتل اأباك. 

)))  - ال�ص���ورى، 0). الحدي���د: ))- )).  وانظرالفتوح، )، 84)، وروي م�صمون���ه في اأن�صاب االأ�صراف، )، 9)4، الطبقات الكبرى، 

-من الق�صم غير المطبوع-  )8، تاريخ االأمم والملوك، 4، )5)، الكامل، 4، 86، االإر�صاد، )، 0))، اعالم الورى، 49). مقتل 

الخوارزمي، )، )6، الرد على المتع�صب العنيد، 49، عبرات الم�صطفين، )، 88). 

)))  - العقد الفريد: 5، ))). انظر تذكرة الخوا�س: )6)، كفاية الطالب: ))4، جواهر المطالب: )، )7)،

)))  - االإمامة وال�صيا�صة، )، 8. وروى م�صمونه: العقد الفريد: 5، )))، �صرح االأخبار: )، 68)، ح)7)) جواهر المطالب: )، )7)، 

وذكره تاريخ الطبري: 4، 55) بتفاوت. 

)4)  - الحديد، ))- )). 

)5)  - تف�صير القّمي، )، )5)، عنه بحار االأنوار، 45، 68) ح4). 

)6)  - الف�صول المهّمة، 95). 

)7)  - مقاتل الطالبيين، 0)). 
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فقال علي بن الح�صين: لعن اهلل من قتل اأبي. 

فغ�ص���ب يزيد واأمر ب�صرب عنق���ه، فاأقبلت زينب عليه، وقالت: »يا يزيد، ح�صبك 

من دمائنا، وقال علّي بن الح�صين: اإن اأردت قتلي، فبنات ر�صول اهلل من يرّدهم اإلى 

.
(((

 وقال: ال يوؤّديهم اإلى منازلهم غيرك«
(((

منازلهم ؟ ف�صكت يزيد عنه

ثم دعا بمبرد فاأقبل يبرد الجامعة عن عنقه بيده. 

ثم قال له: يا علي بن الح�صين، اأتدري ما الذي اأريد بذلك؟ 

قال: بلى تريد اأن ال يكون الأحد علّي مّنة غيرك. 

فقال يزيد: هذا واهلل ما اأردت اأفعله. 

ثم قال يزيد للحا�صرين: اأتدرون من اأين اأتى هذا ؟ قال اأبي عليٌّ خير من اأبيه، 

واأمي فاطمة خير من اأمه، وجدي ر�صول اهلل خير من جده، واأنا خير منه واأحق بهذا 

االأمر منه. فاأما قوله:» اأبوه خير من اأبي« فقد حاجَّ اأبي اأباه وَعِلم النا�س اأّيهما حكم 

ل���ه !! واأما قول���ه: »اأمي خير من اأمه« فلعمري فاطمة ابنة ر�صول اهلل P و�صلم خير 

م���ن اأمي. واأما قوله:» جّدي خير من جّده« فلعمري ما اأحد يوؤمن باهلل واليوم االآخر 

ي���رى لر�ص���ول اهلل فينا عداًل وال ن���دًا. ولكنه اإنما اأتي من قبل فقه���ه، ولم يقراأ {قل 

اللهم مالك الملك توؤت الملك من ت�ساء وتنزع الملك ممن ت�ساء وتعز من ت�ساء 

 .
(((

وتذل من ت�ساء بيدك الخير اإنك على كل �سيء قدير}

:
(4(

ثم اأن�صد متمّثاًل باأبيات ابن الزبعري

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س )5).

)))  - مقاتل الطالبيين: 0)). 

)))  - اآل عمرًان، 6)، الفتوح، )، )8)، مقتل الخوارزمي، )، 57، تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س55)، الكامل في التاريخ، 4، 85. 

)4)  - مقات���ل الطالبيي���ن، 9))، الفتوح، ) )8) تذكرة الخوا����س، )6)، المناقب، 4، 4))، مقتل الخوارزمي، )، 66مثير االأحزان، 

)0)، تاري���خ مدين���ة دم�صق، 9)، 99). الملهوف، 4))، �صرح نهج  البالغ���ة، 4)، 80)، العقد الفريد، 5، 9))، نزل االأبرار، 

59). ذكر ابن ه�صام الحميري في  �صيرة النبي P، ج) �س 645، وفي االإ�صابة )، 08)، ترجمة رقم4679، الموؤتلف، )))، 

اأن اب���ن الزبع���ري هو عبد اهلل بن الزبعري بن قي�س بن عدي بن �صعيد ب���ن �صهم، اأبو �صعد، �صاعر قري�س من الجاهلية، كان 

�صدي���دًاً عل���ى الم�صلمين، قيل اإنه اأ�صلم في الفتح �صنة ثمان، ومات �صنة 5) م���ن الهجرة » والزبعري« في اللغة ال�صيء الخلق 

والغليظ، اأنظر طبقات ال�صعراء، 57.  
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فع�لي���ا غ�����راب ال��ب��ي��ن م���ا ���ص��ئ��ت فقل  ق����د  اأم�����������رًا  ت���ن�������دب  اإن����م����ا 

بك�ّلك������ل م���������ل����ك ون����ع����ي���������م زائ��������������ل  ي��ل��ع��ب��ن  ال���ده�������ر  وب���ن�������ات 

اأما اأ�صل االأ�صعار فقد ذكرها ابن ه�صام نقاًل عن ابن اإ�صحاق، قال: قال عبد اهلل بن الزبعري في يوم اأُُحد: 

اأ����ص���م���ع���ت فقل  فعلي����ا غ������راب ال���ب���ي���ن  ق�����د  ����ص���ي���ئ���ًا  ت���ن���ط���ق  اإن�����م�����ا 

م�����دى  ول����ل���������ص����ر  ل����ل����خ����ي����ر  وك������������ال ذل������������ك وج������������ه وق�����ب�����لاإن 

و����������ص���������واء ق�����ب�����ر م�����ث�����ر وم����ق����لوال����ع����ط����ي����ات خ�������ص���ا����س ب��ي��ن��ه��م 

وب������ن������ات ال������ده������ر ي���ل���ع���ب���ن ب��ك��لك��������ل ع�����ي�����������س ون������ع������ي������م زائ��������ل 

الغللاأب�����ل�����غ�����ن ح�����������ص�����ان ع�����ن�����ى اآي�������ة  ذا  ي�صفى  ال�����ص��ع��ر  ف��ق��ري�����س 

جمجمة ب���ال���ج���رم���ن  ت������رى  واأك�������������ف ق�������د اأم���������������ّرت ورج�������لك�����م 

المنتزلو������ص�����رًاب�����ي�����ل ح���������ص����ان ����ص���ري���ت  ف���ي  اأه���ل���ك���وا  ك���م���اة  ع���ن 

بطلك������م ق���ت���ل���ن���ا م������ن ك�����ري�����م ���ص��ي��د م����ق����دام  ال���ج���دي���ن  م����اج����دا 

غ���ي���ر م���ل���ت���اث ل�����دى وق�����ع االأ�����ص����ل�������ص������ادق ال����ن����ج����دة ق�������رم ب������ارع

كالجحلف�������ص���ل ال����م����ه����را�����س م�����ن ���ص��اك��ن��ه  وه�������ام  اأق�����ح�����اف  ب���ي���ن 

ج�����زع ال����خ����زرج م����ن وق�����ع االأ����ص���لل���ي���ت اأ����ص���ي���اخ���ى ب����ب����در ����ص���ه���دوا

وا���ص��ت��ح��ر ال��ق��ت��ل ف���ي ع��ب��د االأ����ص���لح�����ي�����ن ح�����ك�����ت ب�����ق�����ب�����اء ب���رك���ه���ا

الجبلث����م خ���ف���وا ع���ن���د ذاك������م رق�������ص���اً  ف���ي  ي��ع��ل��و  ال���ح���ف���ان  رق�������س 

وع����دل����ن����ا م����ي����ل ب�������در ف���اع���ت���دلف��ق��ت��ل��ن��ا ال�����ص��ع��ف م����ن اأ����ص���راف���ه

اأن����ن����ا اإال  ال����ن����ف���������س  األ�����������وم  ل�����و ك�����ررن�����ا ل���ف���ع���ل���ن���ا ال��م��ف��ت��ع��لال 

ع������ل������اًل ت�����ع�����ل�����وه�����م ب�����ع�����د ن���ه���لب�������ص���ي���وف ال���ه���ن���د ت���ع���ل���و ه��ام��ه��م

وقد ذكر ابن اأعثم في الفتوح، )، )8)). وفي تذكرة الخوا�س، )6)، وفي مراآة الزمان، 99، على ما في عبرات الم�صطفين، 

5))،). اأن يزيد  زاد على اأبيات ابن الزبعري االأبيات التالية: 

اأنتقم ل���م  اإن  ع��ت��ب��ة  م���ن  ل�����ص��ُت  اأح����م����د م����ا ك������ان فعل  ب���ن���ي  م����ن 

ت�ص�ل ال����ص���ت���ه���ل���وا ث�����م ط���������اروا ف����رح����ًاً  ال  ي����زي����د  ي�����ا  ق�����ال�����وا  ث�������م 

ف�ال ب���ال���م���ل���ك  ه���ا����ص�������م  ن�������زلل���ع���ب���ت  وح����������ٌي  وال  ج�����������اء  خ����ب����ر 

اأنتقم ل���م  اإن  خ���ن���دٍف  م���ن  فع�لل�����ص��ت  ك�����ان  م����ا  ه���ا����ص���م  ب���ن���ي  م����ن 

ووقع اختالف ي�صير في كيفية النقل وعدد االأبيات، فلم يذكر ال�صدوق في اأماليه �س))) اإال بيتًا واحدًا، وذكر )مقاتل الطالبيين، 

9))، والمنتظ���م،5، )4)، والرد على المتع�صب العنيد، 47، وجواهر المطال���ب، 99)، واالإتحاف بحب االأ�صراف، 56( بيتين. 

وذكر )مثير االأحزان، )0)( ثالثة اأبيات. وذكر )الخرائج والجرائح، )، 580، والبداية والنهاية، 8، 94)، وتف�صير القمي، على 

ما في بحار االأنوار، 45، 67)ح))( اأربعة اأبيات. وذكر )مراآة الزمان، 99، على ما في عبرات الم�صطفين، )، 5))، والملهوف، 

4))، والمناقب، 4، 4))( خم�صة اأبيات. وذكر )بالغات الن�صاء، ))، والفتوح، )، )8)، واالإحتجاج، )، )))( �صتة اأبيات. وذكر 

)رو�صة الواعظين، )، )9)( �صبعة اأبيات. وذكر )مقتل الخوارزمي، )، 58( ثمانية اأبيات.
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�صه�دوا ب���ب���دٍر  اأ���ص��ي�����اخ��ي  ج����زع ال����خ����زرج م���ن وق����ع االأ����ص���لل��ي��ت 

ت�ص�لالأه�����ل�����������وا وا����ص���ت���ه�������ل���وا ف����رح����ًا ال  ي���زي���د  ي����ا  ق���ال�������وا  ث�������م   

اأنتقم ل���م  اإن  خ���ن���دٍف  م���ن  ك�������ان فع�لل�����ص��ت  م����ا  اأح����م����د  ب���ن���ي  م����ن 

ن�������زلل���ع���ب�������ت ه���ا����ص�������م ب���ال���م���ل���ك فال وح�������ي  وال  ج�����������اء  خ���ب�������ر 

البط�لق�������د اأخ����ذن���������ا م����ن ع����ل����يٍّ ث���ارن���ا ال��ل��ي��ث  ال���ف���ار����س  وق��ت�����ل��ن��ا 

�صاداته�م م���ن  ال���ق���رم  وع�������دل���ن�������اه ب����ب���������دٍر ف��اع��ت��������دلوق��ت��ل�����ن��ا 

فتقّدم علي بن الح�صينQ وجعل يقول: 

ونكرمكم تهينونا  اأن  تطمعوا  وت���وؤذون���اال  عنكم  االأذى  ن��ك��ّف  واأن 

نحّب�ُكم ال  اأّن���������ا  ي��ع�����ل��م  تحّب�وناف�������اهلل  ل����م  اإن  ن��������ل��وم��ُك��م  وال 

فقال يزيد: �صدقت يا غالم، ولكن اأراد اأبوك وجّدك اأن يكونا اأميرين، فالحمد هلل 

الذي اأذّلهما و�صفك دماءهما! 

 :Qفقال له االإمام علّي بن الح�صين

ي���ا بن معاوية وهند و�صخر، لم يزل اآبائي واأجدادي فيهم االإمرة من قبل اأن تلد 

)تول���د(، ولقد كان جّدي علي بن اأبي طالبQ يوم بدر واأُحد واالأحزاب في يده 

راية ر�صول اهلل P واأبوك وجّدك في اأيديهما راية الكفر. 

ثم جعل يقول: 

ال��ن��ب��ّي لكم ق���ال  اإن  ت��ق��ول��ون  االأم�مم���اذا  اآخ�����ر  واأن�����ت��م  فع�لتم  م���اذا 

منقلبي ب��ع��د  وب���اأه�������ل���ي  ب�دمب��ع��ت��رت��ي  ّرجوا  �صُ ومنهم  اأ�صارى  منهم 

ن�صحتكم اأن  ج��زائ��ي  ه���ذا  رحمياأك����ان  ذوي  في  ب�صوء  تخّلفوني  اأن 

ثم قال: 

ويلك يا يزيد، اإنك لو تدري ما �صنعت وما الذي ارتكبت من اأبي واأهل بيتي واأخي 

وعمومت���ي اإذًا لهربت ف���ي الجبال وفر�صت الرمال ودعوت بالوي���ل والثبور، اأن يكون 
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 P راأ�س الح�صين بن فاطمة وعلي من�صوبًا على باب المدينة وهو وديعة ر�صول اهلل

 .
(((

فيكم، فاأب�صر بالخزي والندامة غدًاً، اإذا جمع النا�س ليوٍم ال ريب فيه«

O خطبة �ل�صيدة زينب

فقامت زينب بنت علي بن اأبي طالب L فقالت: 

 �صي���د المر�صلين، �صدق اهلل 
(((

الحم���د هلل رب العالمين وال�صالة وال�صالم على

تعال���ى اإذ يقول: {ثم كان عاقب���ُة الذين اأ�ساوؤا ال�سواأى اأن كّذب���وا باآياِت اهلل وكانوا 

 .
(((

بها َي�ْسَتْهِزئوَن}

 واآفاَق)اأكناف( 
(4(

اأظْنْنَت يا َيزيُد حيُث اأَخْذَت علْين���ا اأَقطاَر)باأطراف( االأْر�ِس

، وبك 
(8(

 هوانًا
(7(

 اأنَّ بنا على اهلِل
(6(

 ُن�َصاُق كما ُت�صاُق االأ�ص���ارى
(5(

َبحنا م���اِء واأ�صْ ال�صَّ

ْنِفَك َونَظْرَت في ِعْطِفَك،  ؟! َف�َصَمْخَت ِباأَ
 

؟ واأنَّ ذلَك لعظِم َخَطِرَك عنَدُه
(9(

عليه كراَمًة

نيا َل���َك م�صتو�صقة، واالأمور مت�صقة، وحين �صفا لك  َج���ْذالن َم�ْصرورًا، حيَن َراأَْيَت الدُّ

ملكن���ا و�صلطاننا، وق���د اأمهلت ونف�صت؟ مهاًل مهاًل !! اأن�صي���ت قول اهلل تعالى { ول 

يح�سب���ن الذين كفروا اأنما نمل���ي لهم خير لأنف�سهم اإنما نملي لهم ليزدادوا اإثماً 

 
((0(

ولهم عذاب مهين }

اأم���ن العدل يا بن الطلقاء تخدي���رك ن�صاءك)حرائرك( واإماءك، و�صوقك بنات 

)))  - الفتوح: )، 84)، انظر مقتل الخوارزمي: )، )6، ت�صلية المجال�س: )، 86)، بحار االأنوار: 45، 5)). 

)))  - في االإحتجاج: على جّدي �صيد المر�صلين.

)))  - الروم: 0). 

)4)  - في االإحتجاج: و�صّيقت علينا اآفاق ال�صماء. 

)5)  - في االإحتجاج: فاأ�صبحنا لك في اأ�صار ن�صاق اإليك، �صوق في قطار، واأنت علينا ذو اقتدار.

)6)  - في الملهوف: االإمام. 

)7)  - في االإحتجاج: من اهلل. 

)8)  - في االإحتجاج: وعليك منه كرامة وامتنانًا. 

)9)  - في مثير االأحزان: وبك على اهلل كاآبة ف�صمخت. 

)0))  - اآل عمرًان: 78)
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ر�صول اهلل P ، قد هتكت �صتورهن، واأبديت وجوههن، واأ�صحلت �صوتهن مكتئبات، 

تخدي بهن االأباعر، ويحدو بهن االأعادي من بلد اإلى بلد، وي�صت�صرفهن اأهل المناهل 

والمناق���ل، ال يراقب���ن وال يوؤوين، يت�صوفهن )ويت�صفح وجوهه���ن( القريب والبعيد، 

والدني وال�صريف، لي�س معهن من رجالهن ولي، وال من حماتهن حمي ؟ وكيف يرتجى 

مراقب���ة من لفظ فوه اأكباد االأزكياء، ونبت لحمه بدماء ال�صهداء ؟ وكيف ي�صتبطاأ في 

بغ�صتنا اأهل البيت من نظر اإلينا بال�صنف وال�صناآن واالإحن واالأ�صغان ؟؟

اأتق���ول» لي���ت اأ�صياخ���ي ببدر �صه���دوا«، غي���ر متاأث���ٍم وال م�صتعظ���م، واأنت تنكت 

بمخ�صرت���ك ثنايا اأبي عبد اهلل �صي���د �صباب اأهل الجنة ؟ وكيف ال تقول ذلك ؟ وقد 

ن���كاأَت القرحة وا�صتاأ�صل���ت ال�صاأفة، باإراقتك)باإهراقك( دم���اء ذرية محّمد ر�صول 

اهلل P ونجوم االأر�س من اآل عبد المطلب، وتهتف باأ�صياخك زعمت اأنك تناديهم 

فلت���ردن و�صي���كًا موردهم، ولت���ودن اأنك )�صلل���ت و( عميت وبكم���ت، )واأنك لم تقل 

فا�صتهلوا واأهلوا فرحًا( ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. 

» الله���م خذ بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، واأحل���ل غ�صبك بمن �صفك دماءنا وقتل 

حماتنا «.

فواهلل ما فريت اإال )في( جلدك، وال جززت)حززت( اإال )في( لحمك، ولتردن 

عل���ى ر�ص���ول اهلل P)برغمك( بما تحملت م���ن �صفك دماء ذريت���ه، وانتهكت من 

حرمت���ه في عترته ولحمته،) في حظيرة القد�س يوم( حيث يجمع اهلل �صملهم ويلم 

�صعثهم، وياأخذ بحقهم، وهو قول اهلل تبارك وتعالى: {ول تح�سبن الذين قتلوا في 

�سبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند ربهم يرزقون}. 

ح�صبك باهلل حاكم���ًا، وبمحّمد خ�صيمًا وبجبرئيل ظهي���رًا، و�صيعلم من)بواأك( 

�صوى لك، ومكنَّك من رق���اب الم�صلمين)الموؤمنين(، اإذا كان الَحَكُم اهلل والخ�صم 

محّم���د P، وجوارح���ك �صاه���دة عليك فبئ����س للظالمين ب���داًل، واأيكم �ص���ر مكانًا 

واأ�صعف جندًا. 
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ت عليَّ الدواه���ي مخاطبتك، اإني  م���ع اأّني واهلل يا عدو اهلل واب���ن عدوه، لئن جرَّ

الأ�صت�صغ���ر ق���درك، واأ�صتعظ���م تقريع���ك، واأ�صتكبر توبيخ���ك، لكنَّ العي���ون عبرى، 

ى، اأال فالعجب كل العجب لقتل ح���زب اهلل النجباء بحزب ال�صيطان  وال�ص���دور ح���رَّ

الطلق���اء، وما يجزي ذلك اأو يغني عنا وقد قت���ل الح�صين Q ، وحزب ال�صيطان 

يقربن���ا اإل���ى حزب ال�صفه���اء ليعطوهم اأم���وال اهلل على انتهاك مح���ارم اهلل، فهذه 

االأي���دي تنطف من دمائنا ، وهذه االأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر 

الزواكي تنتابها العوا�صل)يعتامها ع�صالن الفلوات(، وتعفوها اأمهات الفراعل. 

ولئ���ن اتخذتنا مغنمًا لتجدن���ا و�صيكًا مغرمًا، حين ال تجد اإال ما قدمّت ت�صت�صرخ 

ي���ا بن مرجانة وي�صت�صرخ بك، وتتعاوى واأتباعك عن���د الميزان، وقد وجدت اأف�صل 

دك معاوي���ة، قتلك ذرية محّمد P وما ربك بظالم للعبيد. فواهلل ما اتقيُت  زاد زوَّ

غي���ر اهلل، وال �صك���واي اإال اإلى اهلل، فاإلى اهلل الم�صتك���ى، وعليه المعّول، فكد كيدك، 

وا�ص���َع �صعيك، ونا�صب جه���دك، فواهلل ال تمحو ذكرنا، وال تمي���ت وحينا، وال تدرك 

اأمدنا، وال ترح�س عنك عارها)عار ما اأتيت اإلينا اأبدًا(، وهل راأيك اإال فند، واأيامك 

اإال ع���دد، وجمع���ك اإال ب���دد، يوم يناد المن���اد اأال لعنة اهلل عل���ى الظالمين، فالحمد 

هلل ال���ذي ختم الأولنا بال�صعادة والآخرنا)ل�صادات �صبان الجنان( بال�صهادة والرحمة 

والمغف���رة، فاأوج���ب لهم الجن���ة، ون�صاأل اهلل اأن يكم���ل لهم الث���واب، واأن يرفع لهم 

الدرج���ات ويوجب لهم المزي���د من ف�صله، ويح�صن علينا الخالف���ة، فاإنه ولي قدير 

.
(((

واإنه رحيم ودود، وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل

)))  - بح���ار االأن���وار، العالمة المجل�صي، ج45، �س ))) و 5)). الملهوف �س )6) و 66). االإر�صاد �س 0)). جمهرة العرب الأحمد 

زكي �صفوت ج ) �س 6)). بالغات الن�صاء، ابن طيفور، �س )) و )).
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فاطمة بنت �لح�صينQ وال�شامي

 قالت فاطمة بنت الح�صين L: فلما جل�صنا بين يدي يزيد رقَّ لنا، فقام اإليه 

رج���ل من اأه���ل ال�صام اأحمر فقال: يا اأمير الموؤمنين، هب لي هذه الجارية، يعنيني، 

وكن���ت جارية و�صيئ���ة، فاأرعدت، وظننت اأن ذلك جائز له���م، فاأخذت بثياب عمتي 

زينب، وكانت تعلم اأن ذلك ال يكون. فقالت عمتي لل�صامي: كذبت واهلل ولوؤمت، واهلل 

ما ذلك لك وال له، وال كرامة. 

فغ�صب يزيد وقال: كذبت، اإّن ذلك لي، ولو �صئت اأن اأفعل لفعلت. 

قالت: كال واهلل، ما جعل اهلل لك ذلك، اإال اأن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها. 

فا�صتط���ار يزي���د غ�صبًا، وق���ال: اإياي ت�صتقبلي���ن بهذا ؟! اإنما خ���رج من الدين 

اأب���وك    واأخ���وك. 

قالت زينب L: بدين اهلل ودين اأبي ودين اأخي اهتديت اأنت وجدك واأبوك 

اإن كن���ت    م�صلم���ًا.. 

قال: كذبت يا عدوة اهلل. 

قالت له: اأنت اأمير، ت�صتم ظالمًا وتقهر ب�صلطانك!! اللهّم اإليك اأ�صكو دون غيرك.

، ثم قال لل�صامي: 
(((

فاأطرق يزيد ملّيًا،وكاأنه ندم فا�صتحيا و�صكت، و�صكن غ�صبه«

. فع���اد ال�صامي فقال: هب لي هذه الجارية. فق���ال له يزيد: اعزب عّني 
(((

»اجل����س«

لعن���ك اهلل، ووهب ل���ك حتفًا قا�صيًا، ويل���ك ال تقل ذلك! فقال: يا اأمي���ر الموؤمنين، 

ن�صاوؤه���م لن���ا ح���الل، فقال علي ب���ن الح�صين Q: كذب���ت اإاّل اأن تخ���رج من مّلة 

االإ�صالم، فت�صتحّل ذلك بغير دين. 

فق���ال ال�صام���ي: من ه���ذه الجاري���ة؟ فقال له يزي���د لعنه اهلل: ه���ذه فاطمة ابنة 

)))  - تذكرة الخوا�س: 64). 

 Q الطبقات الكبرى )ترجمة االإمام الح�صين من الق�صم غير المطبوع(: )8، الطبقات الكبرى )ترجمة علي بن الح�صين -  (((

5، ))). ونحوه في المنتظم: 5، 45)، عبرات الم�صطفين، �صرح االأخبار: )، )5)، وفيه: »فاأطرق يزيد ولم يقل �صيئًاً«، �صير 

اأعالم النبالء: )، )0) بتفاوت. 
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الح�صي���ن، وتل���ك عمتها زينب ابنة عليٍّ وفاطمة، وهم اأه���ل بيت لم يزالوا مبغ�صين 

، فقال ال�صامي: الح�صين بن فاطمة وعلّي بن اأبي طالب؟ قال: نعم، 
(((

لنا منذ كانوا«

فقال ال�صامي: لعنك اهلل يا يزيد، تقتل عترة نبّيك وت�صبي ذّريته، واهلل ما توّهمت اإال 

 .
(((

اأّنهم �صبي روم! فقال يزيد:» واهلل الألحقّنك بهم، ثم اأمر به، ف�صربت عنقه«

Qخطبة �لإمام علي بن �لح�صين

وروي اأّن يزي���د اأم���ر بمنب���ر وخطيب ليذكر للنا����س م�صاوئ الح�صي���ن واأبيه علي 

Q، ف�صع���د الخطي���ب المنبر فحم���د اهلل واأثنى عليه واأكث���ر الوقيعة في علّي 
(((

 :Q والح�صين، واأطنب في تقريظ معاوية ويزيد، ف�صاح به علّي بن الح�صين

 مقعدك 
(5(

 المخلوق ب�صخط الخالق، فتبّواأ
(4(

ويل���ك اأيها الخاطب! ا�صتريت ر�صا

)))  - مقت���ل الخوارزم���ي: )، )6، انظ���ر الفتوح: )، 84). االإر�ص���اد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س))). تاري���خ االأمم والملوك، الطبري، 

ج4، �س 54).

)))  - المله���وف: 8))، ت�صلي���ة المجال����س: )، 85). غير اأن البالذري في اأن�صاب االأ�ص���راف: )، 6)4. وال�صيخ ال�صدوق في اأماليه: 

)))، ونق���ل عن���ه بحار االأن���وار: 45، 54). والطبري في تاريخ���ه: 4، )5). وابن االأثير في الكامل ف���ي التاريخ: 4، 76. وابن 

ب العنيد: 49، والمنتظم: 5، 44). وابن كثير بتف���اوت بالنقل في البداية والنهاية: 8، 96).  الج���وزي ف���ي الرّد على المتع�صِّ

ذكروا اأنَّ  الق�صة جرت في �صاأن فاطمة بنت علي، ثّم ذكروا الموقف الزينبي نف�صه،وفاطمة بنت علي Q هذه ذكرت في 

ع���داد اأوالد االإمام اأمير الموؤمني���ن Q، واأن اأمها اأم ولد، كما عند ال�صيخ المفيد في االإر�صاد: )، 55)، وابن �صهر اآ�صوب 

ف���ي المناق���ب: )، 05)، ونقل عنه بحار االأنوار: )4، )9، والطبر�صي في اعالم الورى، ونقل عنه بحار االأنوار: )4، )9. وابن 

اأب���ي الحدي���د في �صرح نهج البالغ���ة، ونقل عنه بحار االأنوار: )4، )9. وروي في قرب االإ�صن���اد: )6) ح594، ونقل عنه بحار 

االأن���وار: )4، )-6. ع���ن عنب�صة العابد اأنه قال: اإن فاطمة بنت علي مّد لها ف���ي العمر حتى راآها اأبو عبد اهلل Q. ولكننا 

ال نعلم بح�صورها في وقعة الطف وبعدها. وعلى فر�س ح�صورها فالقرائن الحالية والمقالية في الخبر تدّل على اأنها كانت 

ف���ي �ص���اأن فاطمة بنت الح�صين Q، ال فاطمة بنت علي Q، التي روي اأنها كانت متزوجة من محّمد بن عقيل كما في 

بح���ار االأن���وار: )4، )9، واأّما ما جاء في بع�س ه���ذه االأخبار كما في اأمالي ال�صدوق: ))). باأنه���ا قالت: فاأخذت اأُختي وهي 

اأكبر مّني واأعقل، اأو كما في تاريخ الطبري: 4، 54).: واأخذت بثياب اأُختي زينب، فهناك رواية يمكن الركون واالعتماد عليها 

وه���ي م���ا رواه الخوارزمي في مقتله: )، )6. اأنها قالت فاطمة بنت الح�صين: فاأخذت بثياب اأختي وعّمتي زينب، واالأخت هي 

.Q صكينة بنت الح�صين�

)))  - ف���ي الفت���وح))، 85)(: ثّم دعا يزيد بالخاط���ب واأمر بالمنبر فاأُح�صر، ثم اأمر بالخاطب فق���ال: ا�صعد المنبر فخّبر النا�س 

بم�ص���اوئ الح�صي���ن وعلّي وما فعال،  وفي المناق���ب )4، 68)( وكتاب االأحمر: قال االأوزاعي: لّما اأُتي بعلّي بن الح�صين وراأ�س 

اأبيه اإلى يزيد بال�صام قال لخطيب بليغ: خذ بيد هذا الغالم فائت به اإلى المنبر واأخبر النا�س ب�صوء راأي اأبيه وجّده وفراقهم 

الحّق وبغيهم علينا، قال: فلم يدع �صيئًاً من الم�صاوئ اإال ذكره فيهم، فلّما نزل قام علّي بن الح�صين فحمد اهلل.

)4)  - في الفتوح: مر�صاة. 

)5)  - في الفتوح: فانظر. 
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(((

م���ن الن���ار، ثم قال: يا يزيد! ائذن ل���ي حّتى اأ�صعد هذه االأع���واد، فاأتكّلم بكلمات

فيهّن هلل ر�صا ولهوؤالء الجال�صين اأجر وثواب. 

فاأبى يزيد، فقال النا�س: يا اأمير الموؤمنين، ائذن له لي�صعد، فلعّلنا ن�صمع منه �صيئًاً. 

 المنبر هذا لم ينزل اإال بف�صيحتي وف�صيحة اآل اأبي  �صفيان. 
(((

فقال لهم: اإن �صعد

فقالوا: وما قدر ما ُيح�صن هذا؟ 

 .
(((

فقال: اإنه من اأهل بيت قد ُزّقوا العلم زقًا

 ،
(4(

ول���م يزالوا به حتى اأِذن له بال�صع���ود، ف�صعد المنبر، فحمد اهلل واأثنى عليه

ثّم خطب خطبة اأبكى منها العيون، واأوجل منها القلوب، فقال فيها: 

وال�صماحة  والحلم  العلم  اأُعطينا  ب�صبع،  لنا  وُف�صِّ �صتًا  اأُعطينا  النا�س،  »اأيها 

لنا باأّن مّنا النبّي المختار  والف�صاحة وال�صجاعة والمحّبة في قلوب الموؤمنين، وُف�صّ

يق، ومّنا الطّيار، ومّنا اأ�صد اهلل واأ�صد  دِّ محّمدًا �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم، ومّنا ال�صِّ

و�صّيدا  االأّمة  ومّنا �صبطا هذه  البتول،  العالمين فاطمة  ن�صاء  �صّيدة  ومّنا  الر�صول، 

 اأنباأته بح�صبي 
(6(

. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني
(5(

�صباب اأهل الجّنة

 
((0(

، اأنا ابن من حمل الزكاة
(9(

وال�صفا
(8(

.  اأنا ابن مّكة ومنى، اأنا ابن زمزم
(7(

ون�صبي

)))  - في الفتوح: بكالم فيه ر�صا اهلل ور�صا هوؤالء الجل�صاء واأجر وثواب. 

)))  - في الفتوح: اإنه اإن �صعد. 

)))  - في الفتوح: اإنه من ن�صل قوم قد رزقوا العلم زرقًا ح�صنًا. 

)4)  - في المناقب: فلّما نزل قام علّي بن الح�صين، فحمد اهلل بمحامد �صريفة و�صّلى على النبّي �صالة بليغة موجزة. 

)5)  - ههنا في الفتوح واالإحتجاج والبحار: اأّيها النا�س.. وفي المناقب: يا مع�صر النا�س. 

)6)  - بعده في االإحتجاج والمناقب: فاأنا اأعّرفه بنف�صي. 

)7)  - في الفتوح: بعده، اأيها النا�س. 

)8)  -  في المناقب: مروة، في االإحتجاج: المروة. 

)9)  - ههن���ا ف���ي االإحتج���اج توجد عبارة: اأنا ابن محّم���د الم�صطفى، اأنا ابن ما ال يخفى، اأنا ابن من ع���ال فا�صتعلى، فجاوز �صدرة 

المنته���ى، وكان م���ن رّبه قاب قو�صين اأو اأدنى، وفي المناقب: اأنا ابن محّمد الم�صطفى، اأنا ابن ما ال يخفى، اأنا ابن من عال 

فا�صتعل���ى، فج���اوز �صدرة المنتهى، وكان من رّبه قاب قو�صين اأو اأدنى، اأنا ابن من �صّلى بمالئكة  ال�صماء مثنى مثنى، اأنا ابن 

من اأ�صري به من الم�صجد الحرام اإلى الم�صجد االأق�صى، اأنا ابن علي المرت�صى...

)0))  - في البحار: الركن. 
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اأنا ابن خير من انتعل واحتفى،  اأنا ابن خير من ائتزر وارتدى،  باأطراف الرداء، 

اأنا ابن من ُحمل  ، )اأنا( ابن خير من حّج ولّبى، 
(((

اأنا ابن خير من طاف و�صعى

 في الهواء، اأنا ابن من اأُ�صري به من الم�صجد الحرام اإلى الم�صجد 
(((

على البراق

االأق�صى، ف�صبحان من اأ�صرى، اأنا ابن من بلغ به جبرائيل اإلى �صدرة المنتهى، اأنا 

ابن من �صّلى بمالئكة  اأنا  اأدنى،  اأو  رّبه قاب قو�صين  دنا فتدلى فكان من  بن من 

ال�صماء، اأنا ابن من اأوحى اإليه الجليل ما اأوحى، اأنا ابن محّمد الم�صطفى. 

اأنا ابن علي المرت�صى، اأنا ابن من �صرب خراطيم الخلق حّتى قالوا ال اإله اإال اهلل، 

اأنا ابن من �صرب بين يدي ر�صول اهلل ب�صيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، 

وبايع البيعتين، و�صّلى القبلتين، وقاتل ببدٍر وحنين، ولم يكفر باهلل طرفة عين. اأنا 

ابن �صالح الموؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويع�صوب الم�صلمين، ونور 

المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البّكائين، واأ�صبر ال�صابرين، واأف�صل القائمين 

والمن�صور  بجبرائيل،  الموؤّيد  ابن  اأنا  العالمين،  رّب  ر�صول   ](((

]و يا�صين  اآل  من 

والقا�صطين  الناكثين  وقاتل  الم�صلمين،  حرم  عن  المحامي  ابن  اأن��ا  بميكائيل، 

والمارقين، والمجاهد اأعداءه النا�صبين، واأفخر من م�صى من قري�س اأجمعين، واأّول 

، وقا�صم المعتدين، 
(5(

 من الموؤمنين، واأقدم ال�صابقين
(4(

من اأجاب وا�صتجاب هلل

 الم�صركين، و�صهم من مرامي اهلل على المنافقين، ول�صان حكمة العابدين، 
(6(

ومبير

�صمٌح   ،
(8(

اهلل علم  وعيبة  اهلل،  حكمة  وب�صتان  اهلل،  اأمر  وولّي  اهلل،  دين   
(7(

نا�صر

)))  - في الفتوح: اأنا ابن خير من حّج وطاف و�صعى ولّبى. 

)))  - في الفتوح: اأنا ابن خير من حمل البراق. 

)))  - لي�س في البحار، وهو االأن�صب، وعلى فر�س وجوده ف »ر�صول« معطوف على كلمة يا�صين. 

)4)  - في البحار: ولر�صوله. 

)5)  - في البحار: واأّول ال�صابقين. 

)6)  - في البحار: مبيد. 

)7)  - في البحار: ونا�صر. 

)8)  - في البحار: علمه. 
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اأبطحّي، ر�صّي مر�صي، مقدام همام، �صابر �صّوام، مهّذب   بهلول زكّي 
(((

�صخّي،

قّوام، �صجاع قمقام، قاطع االأ�صالب، ومفّرق االأحزاب، اأربطهم جنانًا، واأطبقهم 

وغيث  با�صل،  اأ�صد  �صكيمة،  واأ�صّدهم  عزيمة،  واأم�صاهم  ل�صانًا،  واأجراأهم  عنانًا، 

 ،
(((

هاطل، يطحنهم في الحروب اإذا ازدلفت االأ�صّنة وقربت االأعّنة، طحن الرحى

العراق،  وكب�س  االإعجاز،  و�صاحب  الحجاز،  ليث  اله�صيم،  الريح  ذرو  ويذروهم 

االإمام بالن�ّس واال�صتحقاق، مّكّي مدنّي، اأبطحّي تهامّي، خيفّي عقبّي، ومن الوغى 

ليثها، وارث الم�صعرين، واأبو ال�صبطين الح�صن والح�صين، مظهر العجائب، ومفّرق 

كل طالب،  الغالب، مطلوب  اهلل  اأ�صد  العاقب،  والنور  الثاقب،  وال�صهاب  الكتائب، 

 .
(((

غالب كّل غالب، ذاك جّدي علّي بن اأبي طالب

ابن  اأنا  البتول،  الطهر  ابن  اأنا  الن�صاء،  �صيدة  ابن  اأنا  الزهراء  فاطمة  ابن  اأنا 

(4(

ب�صعة الر�صول..

قال: ول���م يزل يقول »اأنا اأنا« حتى �صّج النا�س بالبكاء والنحيب، وخ�صي يزيد اأن 

 .
(6(

، فاأمر الموؤّذن اأن يوؤّذن، فقطع عليه الكالم و�صكت
(5(

تكون فتنة

)))  - ههنا في البحار، عبارة »بهّي« اأي�صًا. 

)))  - في البحار: طحن مرحا.

)))  - في البحار: ثم قال. 

)4)  - ه���ذه الفق���رة في المناقب هك���ذا: اأنا ابن علّي المرت�صى، اأنا ابن فاطمة الزهراء، اأنا اب���ن خديجة الكبرى، اأنا ابن المقتول 

ظلم���ًا، اأن���ا اب���ن المحزوز الراأ�س من القفا، اأن���ا ابن العط�صان حتى ق�ص���ى، اأنا ابن طريح كربالء، اأنا اب���ن م�صلوب العمامة 

والرداء، اأنا ابن من بكت عليه مالئكة ال�صماء، اأنا ابن من ناحت عليه الجّن في االأر�س والطير في الهواء، اأنا ابن من راأ�صه 

عل���ى ال�صن���ان ُيهدى، اأن���ا ابن من حرمه من العراق اإلى ال�صام ت�صبى، اأيُّها النا����س، اإن اهلل – تعالى وله الحمد- ابتالنا اأهل 

لنا اأهل البيت  البي���ت ببالٍء ح�ص���ن حيث جعل راية الهدى والعدل والتق���ى فينا، وجعل راية ال�صاللة والردى في غيرن���ا، ف�صّ

ب�ص���تِّ خ�ص���ال: ف�صلنا بالعلم والحلم وال�صجاعة وال�صماحة والمحّبة والمحّلة في قلوب الموؤمنين، واآتانا ما لم يوؤت اأحدًاً من 

العالمين من قبلنا، فينا مختلف المالئكة وتنزيل الكتب. 

ن.  )5)  - في االإحتجاج: ف�صّج اأهل ال�صام بالبكاء حتى خ�صي يزيد اأن يوؤخذ من مقعده، فقال للموؤذن: اأذِّ

)6)  - الفق���رة ف���ي الفت���وح هكذا: فلم يزل يعيد ذلك حتى �ص���ج النا�س بالبكاء والنحيب، وخ�صي يزي���د اأن تكون فتنة فاأمر الموؤذن 

فقال: اقطع عّنا هذا الكالم. 
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 :Q قال علي بن الح�صين 
(((

: »اهلل اأكبر«
(((

فلّما قال الموؤّذن

كّبرت كبيرًا ال ُيقا�س وال ُيدرك بالحوا�س، ال �صيء اأكبر من اهلل. 

 :Q فلّما قال: »اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل« قال علي

 �صعري وب�صري ولحمي ودمي ومّخي وعظمي. 
(((

�صهد بها

 من اأعلى المنبر اإلى يزيد 
(4(

فلما قال: »اأ�صهد اأن محّمدًا ر�صول اهلل« التفت علّي

، واإن 
(5(

وقال: يا يزيد، محّمد هذا جّدي اأم جّدك؟ فاإن زعمت اأّنه جّدك فقد كذبت

 اإنه جّدي فِلَم قتلت عترته؟ 
(6(

قلت

 .
(8(

و�صّلى �صالة الظهر
(7(

قال: وفرغ الموؤذن من االأذان واالإقامة، فتقّدم يزيد

فن���زل االإمام علي بن الح�صي���ن Q عن المنبر، فاأخذ ناحي���ة باب الم�صجد، 

 �صاحب ر�صول اهلل P، فقال له: كيف اأم�صيت يا بن ر�صول اهلل؟ 
(9(

فلقي���ه مكح���ول

قال: 

)))  - ف���ي المناق���ب: ».... فلم يفرغ حتى قال الموؤذن »اهلل اأكبر« فق���ال علي Q اهلل اأكبر كبيرًا، فقال الموؤذن: اأ�صهد اأن ال اإله 

اإال اهلل، فق���ال عل���ي بن الح�صين: �صهد بها �صعري...، فلما ق���ال الموؤذن: اأ�صهد اأن محّمدًا ر�صول اهلل، قال علي: يا يزيد هذا 

ج���ّدي اأو جدك؟ ف���اإن قلت جّدك فقد كذبت، واإن قلت جدي، فِلَم قتلت اأبي و�صبيت حرمه و�صبيتني؟، ثم قال: معا�صرالنا�س 

ه���ل فيك���م م���ن اأبوه وجّده ر�صول اهلل P؟ فعلت االأ�ص���وات بالبكاء، فقام اإليه رجل يقال له المنه���ال بن عمرو الطائي، وفي 

رواية مكحول...

)))  - في االإحتجاج: فلما قال الموؤذن »اهلل اأكبر« جل�س علّي بن الح�صين على المنبر.

)))  - في الفتوح: ي�صهد بها. 

)4)  - في الفتوح والبحار: التفت علي بن الح�صين من فوق المنبر اإلى يزيد. 

)5)  - في البحار هنا عبارة »وكفرت« اأي�صًا. 

)6)  - في البحار: واإن زعمت. 

)7)  - في الفتوح: تقّدم يزيد ي�صّلّي بالنا�س �صالة الظهر، فلما فرغ من �صالته اأمر بعلّي بن الح�صين واأخواته وعّماته ر�صوان اهلل 

 .Q عليهم، ففّرغ لهم دارًا فنزلوها، واأقاموا اأّيامًا يبكون وينوحون على الح�صين

)8)  - روى الخطب���ة اأرب���اب ال�صير والتاأريخ، فمنهم من ذكرها تف�صي���اًل كابن االأعثم، والخوارزمي، ومحّمد بن اأبي طالب، ومنهم 

م���ن ذك���ر معظمها كابن �صهراآ�صوب، والمجل�صي، ومنهم من ذكر بع�صها مثل اأب���ي الفرج االإ�صفهاني، ومنهم من اأ�صار اإليها 

واكتف���ى بذك���ر مقّدماتها مث���ل ابن نما وال�صّيد ابن طاوو�س. اأنظ���ر: مقتل الخوارزمي: )، 69- )7. الفت���وح: )، 85). ت�صلية 

المجال�س: )، )9). عن �صاحب المناقب )بحار االأنوار: 45، 7))(، وغيرهم. المناقب: 4، 68)، )االإحتجاج: )، )))- عنه 

بحار االأنوار: 45، )6) ح6(. بحار االأنوار: 45، )6) ح6. مقاتل الطالبيين: ))). مثير االأحزان: )0)، الملهوف: 9).

)9)  - )تهذيب الكمال: 8)، 464( )تنقيح المقال: )، 46) رقم 08)))(. )م�صتدرك �صفينة البحار: 9، )7). 
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»اأم�صين���ا بينكم مثل بني اأ�صرائيل في اآل فرع���ون، يذّبحون اأبناءهم، وي�صتحيون 

. وف���ي رواية اأخ���رى اأن المنهال بن 
(((

ن�صاءه���م، وف���ي ذلك بالء م���ن رّبكم عظيم«

)))[ ب���ن الح�صين بن عل���ّي Q، فقال له: كيف 

عمر)عم���رو الطائ���ي( لقي ]علي

اأ�صبحت يا ابن ر�صول اهلل؟ قال: 

»ويح���ك اأما اآن لك اأن تعلم كيف اأ�صبحت؟  اأ�صبحنا في قومنا مثل بني اإ�صرائيل 

، واأ�صبح خي���ر البرية بعد 
(((

ف���ي اآل فرع���ون، يذّبحون اأبناءن���ا، وي�صتحي���ون ن�صاءنا

محّم���د ُيلعُن على المنابر، واأ�صبح عدّونا ُيعط���ى المال وال�صرف، واأ�صبح من يحبُّنا 

محق���ورًا منقو�صًا حّقه، وكذلك لم يزل الموؤمن���ون، واأ�صبحت العجم تعرف للعرب 

حّقه���ا ب���اأن محّمدّا كان منها، واأ�صبحت قري�س تفتخر عل���ى العرب باأّن محّمدًا كان 

منها، واأ�صبحت العرب تعرف لقري�س حّقها باأّن محّمدًا كان منها، واأ�صبحت العرب 

تفتخ���ر على العجم باأن محّم���دًا كان منها، واأ�صبحنا اأهل البي���ت ال ُيعرف لنا حّق، 

.
(4(

فهكذا اأ�صبحنا يا منهال«

وقال ابن اأعثم الكوفي: وخرج علي بن الح�صين ذات يوم، فجعل يم�صي في اأ�صواق 

دم�ص���ق، فا�صتقبل���ه  المنهال بن عمرو الطائي، فقال له: كي���ف اأم�صيت يا بن ر�صول 

اهلل؟ ق���ال: اأم�صين���ا كبن���ي اإ�صرائيل في اآل فرع���ون، يذّبحون اأبناءه���م، وي�صتحيون 

 ، ن�صاءه���م، ي���ا منهال، اأم�ص���ت العرب تفتخر عل���ى �صائر العجم ب���اأنَّ محّمدًا عربيٌّ

واأم�صت قري�س تفتخر على �صائر العرب باأن محّمدًا منهم، واأم�صينا اأهل بيت محّمد 

ونحن مغ�صوب���ون مظلومون مقهورون مقتلون مثبورون مطرودون، فاإّنا هلل واإّنا اإليه 

)))  - االإحتجاج: )، 4))-  عنه بحار االأنوار: 45، )6). 

 .Q صقط في الن�صخة المطبوعة، وذكره المجل�صي عنه عن االإمام علّي بن الح�صين� -  (((

)))  - اإ�ص���ارة اإل���ى االآي���ة ال�صريفة: {اإن فرعون عال في االأر�س وجعل اأهلها �صيعًا ي�صت�صع���ف طائفة منهم يذبُح اأبناءهم وي�صتحيي 

ن�صاءهم اإنه كان من المف�صدين}. )الق�ص�س: 4). 

)4)   تف�صير القمي: )، 4))- عنه بحار االأنوار: 45، 84. 



تاريخ النه�سة احل�سينية 324

 .
(((

راجعون على ما اأم�صينا فيه يا منهال«

واأت���ى رجل من اأهل ال�ص���ام اإلى علي بن الح�صين Q، فقال ل���ه: اأنت علّي بن 

الح�صين؟ 

قال: نعم. 

قال: اأبوك قتل الموؤمنين!

فبكى علّي بن الح�صين ثم م�صح وجهه وقال: ويلك! وبما قطعت على اأبي اأنه قتل 

الموؤمنين؟ 

قال: بقوله اإخواننا بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. 

قال: اأما تقراأ القراآن؟ 

قال: اإني اأقراأ.

ق���ال: اأما �صمع���ت قوله: {واإلى عاد اأخاهم ه���وداً.. واإلى مدي���ن اأخاهم �سعيباً.. 

(((

واإلى ثمود اأخاهم �سالحا}؟

قال: بلى. 

قال: كان اأخاهم في ع�صيرتهم اأو في دينهم؟

قال: في ع�صيرتهم. 

 .
(((

قال: فّرجت عّني فّرج اهلل عنك«

ث���م دعا بالن�صاء وال�صبيان، فاأُجل�صوا بين يديه، ف���راأى هيئة قبيحة فقال: »قّبح 

اهلل اب���ن مرجان���ة، ل���و كان���ت بينكم وبين���ه قرابة ورحم م���ا فعل هذا بك���م وال بعث 

)))  - ذك���ر ه���ذه المحادثة عدة من اأرباب االأخبار وال�صير بتفاوت ي�صير، منهم المحّدث الجليل فرات الكوفي، واأبو جعفر الكوفي، 

والخوارزم���ي، واب���ن نما، وابن �صهر اآ�صوب، وابن طاوو�س، وابن ع�صاكر.اأنظر: الفتوح: )، 78). تف�صير فرات الكوفي: 49)، 

ح 87). المناق���ب: 8)). مقتل الخوارزم���ي: )، )7. مثير االأحزان: 05). المناقب: 4، 69). الملهوف: ))). مخت�صر تاريخ 

دم�صق: 7)، 44).  

)))  - هود: 50- 84- )6. 

)))  - تف�صي���ر ف���رات الكوفي: )9) ح48). وروى نحوه العيا�صي في تف�صي���ره: )، )5) ح)4- عنه البرهان في تف�صير القراآن: )،  

4))  بتف���اوت.
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. ثم اأم���ر بالن�صوة اأن ينزلن ف���ي دار على حدة، معه���ن اأخوهن علي 
(((

بك���م هك���ذا«

. وروي عن 
(((

ب���ن الح�صي���ن عليهم ال�ص���الم، فاأقاموا المناحة عل���ى الح�صين ثالث���ًا

 Q قالت: »ثّم اإن يزيد )لعنه اهلل( اأمر بن�صاء الح�صين Q فاطم���ة بنت علّي

فُحب�صن مع علي بن الح�صين Q في محب�ٍس ال يكّنهم من حّر وال قّر حتى تق�ّصرت 

، حتى اأق�صرت وجوههنَّ من حّر ال�صم�س، 
(4(

. فاأقاموا فيه �صهرًا ون�صف
(((

وجوههم«

 .
(6(

. فقال بع�صهم: اإّنا ُجعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا
(5(

ثم اأطلقهم«

�صلب �لر�أ�ص �ل�صريف في دم�صق

، »ثم ن�صب على باب 
(7(

»ث���م اأمر يزيد اللعين ب���اأن ي�صلب الراأ�س على باب داره«

. وهو اأّول 
(9(

، »ثم اأمر به فطيف به ف���ي مدائن ال�صام وغيره���ا«
(8(

م�صج���د دم�ص���ق«

. وروى الذهبي عن حمزة بن يزيد الح�صرمي 
((0(

راأ����س ُحمل على رمح في االإ�صالم

اأن���ه قال: »وق���د حّدثني بع�س اأهلنا اأن���ه راأى راأ�س الح�صين م�صلوب���ًا بدم�صق ثالثة 

 .
((((

،ومكث في خزائن بني اأمية
((((

. ثم ُو�صع بخزانة ال�صالح
((((

اأيام«

)))  - انظ���ر تاري���خ االأمم والملوك، الطب���ري، ج4، )5)، البداية والنهاية، 8، 96)، اعالم ال���ورى، 49). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، 

ج)، �س0)). 

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 54). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س))).

)))  - اأمال���ي ال�ص���دوق: )))، مجل�س ))، ح)4) –عنه بحار االأنوار: 45، 40). ونحوه في رو�صة الواعظين: )، )9)، وفيه مجل�س 

يدل محب�س، والظاهر كونه ت�صحيف. 

)4)  - �صرح االأخبار: )، 69). وفي اإقبال االأعمال: 589: اأقاموا فيه �صهرًا، وفي االإر�صاد: )، ))): »فاأقاموا اأّيامًا«. 

)5)  - �صرح االأخبار: )، 69). مثير االأحزان: )0)، الملهوف: 9))، وروي م�صمونه في ت�صلية المجال�س: )، 96). 

)6)  - ب�صائر الدرجات: 8))، باب ))، ح)، عنه بحار االأنوار: 45، 77)، وانظر: المناقب: 4، 45)، دالئل االإمامة: 04)، ح5)). 

)7)  - بحار االأنوار: 45، )4). 

)8)  - اأمالي ال�صدوق: )))- عنه بحار االأنوار: 45، 45)- رو�صة الواعظين: )، )9). 

)9)  - �صرح االأخبار: )، 59). 

ب العنيد: 40، ك�صف الغمة: )، 54، مجمع الزوائد: 9، 96)،  )0))  - المعجم الكبير )للطبراني( )، 4)) ح876)، الرّد على المتع�صّ

الجوهر الثمين: 78. 

))))  - �صير اأعالم النبالء: )، 9)). االإتحاف بحّب االأ�صراف: 69. 

))))  - جواهر المطالب: )، 99). 

))))  -  بحار االأنوار: 45، 45). 
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وذات ي���وم ق���ال يزيد لعم���ر بن الح�صين: ه���ل ت�صارع ابني ه���ذا ؟ يعني خالدًا، 

وكان من اأقرانه. فقال عمر: بل اأعطني �صيفًا، واأعطه �صيفًا حتى اأقاتله، فتنظر اأينا 

 .
(((

اأ�صبر. فقال يزيد: �ِصْن�ِصّنة اأعرفها من اأخزم«، هل تلد الحية اإال حية

ثم اأمر بتجهيزهم، وقال لعلي بن الح�صين Q: انطلق مع ن�صائك حتى تبلغهن 

وطنهن. 

ث���م ندب يزيد النعمان بن ب�صير، ووجه معه رجاًل في ثالثين فار�صًا، فخرج بهم 

 .
(((

حتى دخلوا المدينة

)))   تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 54). االأخبار الطوال، الدينوري، �س)6).

)))  - االأخبار الطوال، الدينوري، �س)6). االإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج)، �س))). تاريخ االأمم والملوك، الطبري، ج4، �س 54).
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الم�سادر والمراجع

) - نه���ج البالغ���ة: وه���و مجموعة م���ا اختاره ال�صري���ف الر�صي م���ن كالم اأمير 

الموؤمني���ن علي بن اأبي طالب Q، �صبط �صبح���ي ال�صالح، ن�صر باإ�صراف مركز 

البحوث االإ�صالمية- قم. 

)-ال�صقيف���ة: �صلي���م بن قي�س الهالل���ي العامري، توفي في �صن���ة 90هجرية، دار 

الفنون للطباعة والن�صر. 

)-مقت���ل الح�صي���ن Q: لوط بن يحيى بن �صعيد ب���ن مخنف بن �صليم االأزدي 

الغامدي، موؤ�ص�صة الوفاء- بيروت. 

)-المغ���ازي: محّم���د بن عمر بن واق���د )الواقدي( توفي في �صن���ة 07)هجرية، 

تحقيق الدكت���ور مار�صدن جون�س، مطبعة جامعة اأك�صف���ورد ومطابع دار المعارف- 

القاهرة 964)-966)م، ن�صر عالم الكتب- بيروت. 

4-ال�صي���رة النبوية: الإب���ن ه�صام، توف���ي )))هجرية، مطبع���ة م�صطفى الباني 

الحلبي واأوالده- م�صر، انت�صارات اإيران- قم، دار اإحياء التراث العربي- بيروت. 

5-الفت���وح البل���دان: اأب���و الح�صن اأحمد بن يحي���ى بن جابر الب���الذري، المكتبة 

التجارية الكبرى بم�صر. 

6-اأن�ص���اب االأ�صراف: اأحمد بن يحيى ب���ن جابر البالذري، تحقيق ال�صيخ محّمد 

باق���ر المحم���ودي، دار التعارف للمطبوعات- بيروت، ون�صخ���ة ن�صر مكتبة المثّنى- 

بغداد، ودار الفكر بيروت، ودار الكتب العلمية. 

7-الطبق���ات الكبرى: اأبو عبد اهلل محّمد بن �صعد بن منيع الم�صهور بابن �صعد، 

توفي 0))هجرية، دار �صادر- دار بيروت- 957)م. 

8-الم�صّن���ف: اأب���و بكر عبد اهلل ب���ن محّمد بن اأبي �صيبة الكوف���ي توفي في �صنة 

5))هجرية، الدار ال�صلفية- بومباي- الهند.
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9-�صحيح البخاري: محّمد ب���ن اإ�صماعيل البخاري، توفي 6))هجرية، ن�صر دار 

اإحياء التراث العربي- بيروت، دار المعرفة- بيروت. 

0)-م�صند اأحمد بن حنبل: اأحمد بن حنبل توفي )4)، دار الفكر- بيروت. 

))-�صحي���ح م�صلم: م�صلم ب���ن الحّجاج الق�صيري الني�صاب���وري، توفي )6)، دار 

اإحياء التراث العربي- بيروت. 

))-عي���ون االأخبار: اأب���و محّمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيب���ة الدينوري توفي في 

�صنة 76)هجرية، الموؤ�ص�صة الم�صرية  العامة للتاأليف والترجمة والطباعة والن�صر، 

دار الكتب العلمية- بيروت. 

))-االإمام���ة وال�صيا�صة: الأبي عبداهلل، محّمد بن م�صلم بن قتيبة، توفي في �صنة 

76)هجري���ة، المكتبة الم�صرية- القاهرة، الطبع���ة الثانية 5)))هجرية، ال�صريف 

الر�صي قم.

4)-اأبي داود: �صليمان بن االأ�صعث ال�صج�صتاني االأزدي، توفي في �صنة 75)هجري، 

دار اإحياء ال�صنة النبوية. 

5)-تف�صي���ر فرات الكوفي: اأب���و القا�صم فرات بن اإبراهيم بن فرات الكوفي، من 

اأعالم الغيبة ال�صغرى، تحقيق محّمد كاظم، موؤ�ص�صة الطبع والن�صر التابعة لوزارة 

الثقافة واالإر�صاد االإ�صالمي- قم. 

6)-تف�صيرالقّمي: اأبو الح�صن علي بن اإبراهيم بن ها�صم، توفي في القرن الثالث، 

من�صورات مكتبة الهدى، مطبعة النجف 87))هجرية، مكتبة العالمة- قم. 

7)-االأخب���ار الط���وال: اأب���و حنيف���ة اأحم���د ب���ن داود الدين���وري، توفي ف���ي �صنة 

)8)هجرية، من�صورات ال�صريف الر�صي – قم، القاهرة – ط). 

8)-ب�صائ���ر الدرجات في ف�صائل اآل محّمد P: اأب���و جعفر محّمد بن الح�صن 

ال�صّف���ار القّم���ي، توفي في �صن���ة 90) هجرية، من�ص���ورات مكتبة اآي���ة اهلل العظمى 

المرع�صي النجفي- قم. 
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9)-تاري���خ اليعقوبي: اأحمد بن اأبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن وا�صح الكاتب 

العبا�صي، المعروف باليعقوبي، توفي بعد )9) هجرية، دار �صادر بيروت. 

0)-تاريخ االأمم والملوك )تاريخ الطبري(: اأبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد 

الطب���ري، توفي في �صن���ة 0)) هجرية، من�ص���ورات موؤ�ص�صة االأعلم���ي للمطبوعات- 

بيروت، دار الكتب العلمية- بيروت. 

4))هجرية،  �صنة  في  توفي  الكوفي  اأعثم  بن  اأحمد  محّمد  اأبو  ))-الفتوح: 

تحقيق علي �صيري، دار االأ�صواء- بيروت، دار الكتب العلمية- بيروت، دار الندوة 

بيروت.  الجديدة- 

))-المجتنى: اأبو بكر محّمد بن الح�صن بن دريد االأزدي الب�صري توفي في �صنة 

)))هجرية، الطبعة الرابعة، مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية –حيدر اآباد 

الدكن- الهند. 

))-الج���رح والتعديل: اأبو محّمد، عبد الرحم���ن بن اأبي حاتم محّمد بن اإدري�س 

بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، توفي في �صنة 7))هجرية، دار اإحياء التراث 

العربي- بيروت. 

4)-العق���د الفريد: اأحمد بن عبد ربه االأندل�صي توفي في �صنة 8))هجرية- دار 

اإحياء التراث العربي- بيروت، دار الكتاب العربي- بيروت. 

5)-الكاف���ي: ثقة االإ�صالم اأبو جعفر محّمد ب���ن يعقوب بن اإ�صحاق الكليني توفي 

في �صنة 9))هجرية، دار الكتب االإ�صالمية- طهران، دار االأ�صواء- بيروت. 

6)-مروج الذهب ومعادن الجوهر: اأبو الح�صن علي بن الح�صين بن علي الم�صعودي 

توفي في �صنة 46)هجرية، دار المعرفة- بيروت، دار الكتب العلمية- بيروت. 

7)-الب���دء والتاريخ: المن�ص���وب اإلى اأبي زيد بن �صهل البلخ���ي، وهو للمطهر بن 

طاهر المقد�صي، توفي بعد 55)هجرية، طبعة باري�س- 899)م. 
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8)-مقاتل الطالبيين: اأبو الفرج االأ�صفهاني توفي في �صنة 56)هجرية، من�صورات 

المكتبة الحيدرية- النجف، ن�صر الر�صي- قم. 

9)-االأغاني: اأبو الفرج علي بن الح�صين االأ�صفهاني، توفي في �صنة 65)هجرية، 

دار اإحياء التراث العربي- بيروت، ودار الفكر- بيروت. 

0)-كام���ل الزيارات: اأب���و القا�صم جعفر ب���ن محّمد بن قولوي���ه توفي في �صنة 

67)هجري���ة، المكتب���ة المرت�صوي���ة- النج���ف، مكتب���ة الوجدًان���ي- ق���م، مكتب���ة 

ال�ص���دوق - طه���ران. 

))-كم���ال الدي���ن وتمام النعمة: ال�صي���خ ال�صدوق اأبو جعف���ر محّمد بن علي بن 

الح�صين بن بابويه القّمي، موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي لجماعة  المدر�صين- قم. 

))-عي���ون اأخبار الر�ص���ا Q: ال�صيخ ال�صدوق اأبو جعف���ر محّمد بن علي بن 

الح�صي���ن بن بابويه القم���ي، توفي في �صنة )8)، انت�ص���ارات جهان- طهران، مكتبة 

طو�س- قم.

))-الخ�ص���ال: ال�صي���خ ال�ص���دوق، اأبو جعفر محّم���د بن علي ب���ن الح�صين بن 

بابوي���ه القمي، توف���ي في �صن���ة )8)هجرية، موؤ�ص�ص���ة الن�صر االإ�صالم���ي لجماعة 

المدر�صي���ن -  ق���م. 

4)-عل���ل ال�صرائ���ع: ال�صيخ ال�صدوق اأب���و جعفر محّمد بن علي ب���ن الح�صين بن 

مو�ص���ى ب���ن بابويه القمي توف���ي في �صنة )8)هجري���ة، دار اإحياء الت���راث العربي- 

بيروت- المكتبة الحيدرية- النجف. 

5)-معان���ي االأخب���ار: ال�صيخ ال�صدوق اأبو جعفر محّمد ب���ن علي بن الح�صين بن 

بابوي���ه القمي توفي في �صنة )8)هجرية، من�ص���ورات جماعة المدر�صين في الحوزة 

العلمية- قم. 

6)-االأمالي: ال�صيخ ال�ص���دوق اأبو جعفر محّمد بن علي بن الح�صين ابن بابويه، 

توفي في �صنة )8)هجرية، من�صورات موؤ�ص�صة االأعلمي للمطبوعات- بيروت. 
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7)-اإختيار معرفة الرجال )رجال اأبو عمرو الك�ّصي( المتوفي �صنة 85)هجرية، 

تحقيق ال�صيد مهدي الرجائي، موؤ�ص�صة اآل البيت Q الإحياء التراث- قم، جامعة 

م�صهد المقد�س.  

8)-كفاي���ة االأثر: اأبو القا�صم علي بن محّمد بن علي الخزاز القّمي الرازي- من 

اأعالم القرن الرابع الهجري، انت�صارات بيدار- قم. 

9)-تحف العقول: اأبو محّمد الح�صن بن علي بن الح�صين بن �صعبة الحّراني، من 

اأعالم القرن الرابع، موؤ�ص�ص���ة االأعلمي- بيروت، وموؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي التابعة 

لجماعة المدر�صين- قم. 

40-الم�صتدرك على ال�صحيحين في الحديث: الحاكم اأبو عبد اهلل الني�صابوري 

توفي في �صنة 405هجرية، دار الفكر- بيروت. 

)4-االخت�صا�س: ال�صيخ المفيد محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري، توفي في 

�صنة ))4 هجرية ، من�صورات جماعة المدر�صين في الحوزة العلمية – قم. 

)4-االإر�ص���اد: ال�صيخ المفيد محّم���د بن محّمد بن النعم���ان العكبري، توفي في 

�صنة ))4 هجرية، المطبعة الحيدرية – النجف االأ�صرف، ب�صيرتي – قم. 

)4-الم�صائ���ل العكبري���ة: ال�صيخ المفيد محّمد بن محّمد ب���ن النعمان العكبري، 

مطبوع �صمن مو�صوعة »م�صنفات ال�صيخ المفيد«: الجزء الرابع. 

44-تنزي���ه االأنبياء: ال�صري���ف المرت�صى علي بن الح�صي���ن المو�صوي، توفي في 

�صنة 6)4هجرية، من�صورات ال�صريف الر�صي- قم، مكتبة ب�صيرتي-قم. 

45-دالئ���ل النب���وة: اأب���و نعي���م اأحم���د بن عب���داهلل االأ�صبهان���ي، توفي ف���ي �صنة 

0)4هجري���ة، الطبعة  الثانية، مطبعة مجل�س دائرة المع���ارف الثمانية- حيدر اآباد 

الدكن- الهند- 950)م، دار المعرفة- بيروت. 

46-المحّلى: اأبو محّمد علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم توفي في �صنة 456هجرية 

دار االآفاق الجديدة- بيروت. 
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47-الغيبة: ال�صيخ الطو�صي اأبو جعفر محّمد بن الح�صن الطو�صي ، توفي في �صنة 

460هجرية، موؤ�ص�صة المعارف االإ�صالمية- قم. 

48-االأمال���ي: ال�صي���خ الطو�ص���ي اأب���و جعف���ر محّمد ب���ن الح�صن، توف���ي في �صنة 

460هجرية، تحقيق ق�صم الدرا�صات االإ�صالمية –موؤ�ص�صة البعثة –اإيران. 

49-االإ�صتيع���اب في معرفة االأ�صحاب: اأبو عمر يو�صف بن عبداهلل بن محّمد بن 

عب���د البر، توفي في �صنة )46 هجري���ة، دار الجيل – بيروت، ودار الكتاب العربي- 

بيروت، ودار الكتب العلمية- بيروت. 

50-مناق���ب علي بن اأب���ي طالب Q: اأب���و الح�صن علي بن محّم���د بن محّمد 

الوا�صط���ي الجاللي ال�صافعي ال�صهير )باب���ن المغازلي( توفي في �صنة )48هجرية، 

المكتبة االإ�صالمية- طهران. 

)5-دالئ���ل االإمام���ة: اأبو جعفر محّمد ب���ن جرير بن ر�صتم الطب���ري، من اأعالم 

الق���رن الخام�س الهج���ري، موؤ�ص�صة البعثة- قم، من�ص���ورات ال�صريف الر�صي- قم، 

المطبعة الحيدرية- النجف. 

بن  محّمد  بن  الح�صين  الجليل  ال�صيخ  الخاطر:  وتنبيه  الناظر  )5-ن��زه��ة 

مدر�صة  وت�صر  تحقيق  الخام�س،  القرن  اأعالم  من  الحلواني،  ن�صر  بن  الح�صن 

االإمام المهدي |- قم. 

)5-المف���ردات ف���ي غريب الق���راآن: اأبو القا�ص���م الح�صين بن محّم���د المعروف 

بالراغب االأ�صفهاني توفي في �صنة )50هجرية، دار المعرفة- بيروت. 

54-معال���م التنزي���ل )تف�صيرالبغ���وي(: اأبو محّم���د الح�صين بن م�صع���ود الفّراء 

البغوي توفي في �صنة 6)5هجرية، دار المعرفة- بيروت. 

55-مقتل الح�صي���ن Q: اأبو الموؤيد الموّفق بن اأحمد المكي اأخطب خوارزم، 

المعروف بمقتل الخوارزمي، توفي في �صنة 568هجرية، مطبعة الزهراء- النجف، 

ن�صر اأنوار المهدي- قم. 
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56-تاريخ مدينة دم�صق: اأبو القا�صم علي بن الح�صن ابن هبة اهلل ال�صافعي المعروف 

بابن ع�صاكر، توفي في �صنة )57، درا�صة وتحقيق علي �صيري، دار الفكر بيروت. 

57-تاري���خ اب���ن ع�صاكر، ترجم���ة االإمام الح�صي���ن Q: اأب���و القا�صم علي بن 

الح�ص���ن بن هب���ة اهلل ال�صافع���ي، توفي في �صن���ة )57 هجرية، تحقي���ق محّمد باقر 

المحمودي، موؤ�ص�صة المحمودي- بيروت، ومجمع اإحياء الثقافة االإ�صالمية- قم. 

58-الخرائ���ج والجرائح: قطب الدين الراوندي اأبو الح�صين �صعيد بن هبة اهلل، 

توفي في �صنة )57هجرية، موؤ�ص�صة االإمام المهدي- قم. 

59-مناق���ب اآل اأب���ي طال���ب: اأب���و جعف���ر ر�صيد الدي���ن محّمد بن عل���ي بن �صهر 

اآ�صوب الروي المازندراني، توفي ف���ي �صنة 588هجرية، المطبعة العلمية-قم، ن�صر 

العالمة- قم. 

60-االإحتج���اج: اأحم���د بن عل���ي بن اأبي طال���ب الطبر�صي، من اأع���الم القرنين 

ال�صاد�س وال�صابع، مطبعة النعمان- النجف االأ�صرف، مكتب الم�صطفوي – قم. 

)6-الكام���ل ف���ي التاأريخ: ع���ز الدين اأبو الح�ص���ن علي بن اأبي الك���رم ال�صيباني 

المعروف بابن االأثير توفي 0)6، دار �صادر- دار بيروت- دار اإحياء التراث العربي- 

دار الكتاب العربي- بيروت. 

)6-اأ�ص���د الغاب���ة في معرف���ة ال�صحابة: عز الدي���ن بن االأثير، اأب���و الح�صن علي 

ب���ن محّم���د الجزري، توفي ف���ي �صنة 0)6هجري���ة، دار ال�صعب- القاه���رة، المكتبة 

االإ�صالمية – طهران. 

)6-مثير االأحزان: ابن نما الحلّي توفي في �صنة 645اأو 654؟ هجرية، من�صورات 

مدر�صة االإمام المهدي |- قم- رقم 9). 

64-تذك���رة الخوا����س: �صب���ط ابن الج���وزي، �صم����س الدين اأب���و المظفر يو�صف 

ب���ن فرغلي بن عبداهلل البغ���دادي، توفي في �صنة 654هجري���ة، موؤ�ص�صة اأهل البيت 

Q- بيروت، ومكتبة نينوى الحديثة- طهران. 
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65-�ص���رح نهج البالغة: عبد الحميد بن هبة اهلل المدائني )اإبن اأبي الحديد(، 

دار اإحياء التراث العربي- بيروت، دار الكتب العلمية- قم. 

66-اللهوف في قتلى الطفوف: لر�صي الدين علي بن مو�صى بن جعفر بن محّمد 

بن طاوو�س الح�صيني توفي ف���ي �صنة 664هجرية، من�صورات المطبعة الحيدرية في 

النجف 69))هجرية، دار االأ�صوة- قم.

67-ك�ص���ف الغم���ة في معرفة  االأئمة: اأب���و الح�صن علي بن عي�صى ب���ن اأبي الفتح 

االأربلي توفي في �صنة )69هجرية، دار الكتاب االإ�صالمي- حلب. 

68-ل�ص���ان العرب: اأبو الف�صل جمال الدين محّم���د بن مكرم ابن منظور ، توفي 

))7، ن�صر اأدب الحوزة- قم- 405)هجرية. 

69-لب���اب التاأوي���ل في معاني التنزي���ل )تف�صير  الخازن(: ع���الء الدين علي بن 

محّمد بن اإبراهيم البغدادي توفي في �صنة 5)7هجرية، دار الفكر. 

70-نهج الحق وك�صف ال�صدق: العالمة الح�صن بن يو�صف المطّهر الحّلي، توفي 

�صنة 6)7 اأو 6)7هجرية ، دار الهجرة - قم. 

)7-تذكرة الحّفاظ: اأبو عبداهلل �صم�س الدين الذهبي، توفي في �صنة 748هجرية، 

الطبعة الثالثة 955)م. 

)7-مي���زان االإعت���دال في نق���د  الرجال: عب���د اهلل محّمد بن اأحم���د بن عثمان 

الذهبي، توفي في �صنة 748هجرية، دار المعرفة- بيروت. 

)7-�صي���ر اأعالم النبالء: �صم�س الدين محّمد ب���ن اأحمد الذهبي، توفي في �صنة 

748هجرية، الطبعة التا�صعة، موؤ�ص�صة الر�صالة- بيروت. 

74-البداي���ة والنهاية في التاريخ: اأبو الفداء اإ�صماعيل بن كثير الدم�صقي، توفي 

في �صنة 774 هجرية، موؤ�ص�صة التاأريخ العربي- بيروت، دار الفكر- بيروت. 

75-تف�صي���ر القراآن العظي���م: اأبو الفداء اإ�صماعيل بن كثي���ر القر�صي الدم�صقي، 

توفي في �صنة 774هجرية، دار المعرفة- بيروت. 
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76-محا�ص���ن الو�صائل في معرفة االأوائ���ل: محّمد بن عبد اهلل ال�صبلي الدم�صقي 

توفي في �صنة 796هجرية، تحقيق الدكتور محّمد التونجي، دار النفائ�س- بيروت. 

77-مجم���ع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي توفي في 

�صنة 807هجرية، دار الكتاب العربي –بيروت. 

78-الن���زاع والتخا�صم: تقي الدين اأبو العّبا����س اأحمد بن علي المقريزي، توفي 

في �صنة 845هجرية، موؤ�ص�صة اأهل البيت- بيروت. 

79-ل�صان الميزان: اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالني توفي في �صنة )85هجرية، 

موؤ�ص�صة االأعلمي- بيروت. 

80-االإ�صاب���ة في تميي���ز ال�صحابة: اأحمد بن علي بن محّم���د بن محّمد بن علي 

الع�صقالن���ي، ابن حجر، توفي في �صنة )85هجري���ة، دار الكتاب العربي –بيروت ، 

ودار اإحياء التراث العربي. 

)8-ال�ص���راط الم�صتقيم اإلى م�صتحقي التقديم: زي���ن الدين اأبو محّمد علي بن 

يون����س العامل���ي النباطي، توفي في �صن���ة 877هجرية، المكتب���ة المرت�صوية الإحياء 

االآثار الجعفرية- طهران. 

)8-وف���اء الوفاء باأخبار دار الم�صطفى P: علي بن عبد اهلل بن �صهاب الدين 

ب���ن العبا����س الح�صيني ال�صافع���ي ال�صمهودي، توف���ي في �صن���ة ))9هجرية، مطبعة 

االآداب والموؤيد- م�صر 6)))هجرية.  

)8-جام���ع المقا�صد في �صرح القواعد: ال�صيخ عل���ي بن الح�صين الكركي، توفي 

في �صنة 940هجرية، تحقيق موؤ�ص�صة اآل البيت Q الإحياء التراث-قم. 

84-اإحق���اق الح���ق واإزهاق الباطل: القا�ص���ي ال�صيد ال�صهيد ن���ور اهلل الح�صيني 

المرع�ص���ي الت�صتري، توفي في �صنة9)0)هجرية، من�صورات مكتبة اآية اهلل العظمى 

المرع�صي النجفي- قم. 

85-اإثبات الهداة: محّمد بن الح�صين الحّر العاملي، توفي في �صنة 04))هجرية 

دار الكتب االإ�صالمية – طهران، المطبعة العلمية- قم. 
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86-بح���ار االأن���وار: العاّلم���ة ال�ص���يخ محّم���د باق���ر المجل�ص���ي، توفي في �ص���نة 

))))هجرية، موؤ�ص�صة الوفاء- بيروت. 
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في حر�س الثورة االإ�صالمية -قم.
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