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المقّدمة

الحمد لله رّب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محّمد وآله الطيّبني الطاهرين.

عن رسول الله P: »حسنٌي مّني وأنا من حسني، أحّب الله من أحّب حسيًنا«)1).

خالله  من  وتستلهم  حارضَها،  ويرتجم  ماضيَها،  يصّور  األمم،  مرآة  التاريخ 

مستقبلَها؛ لذا فإّن دراسته عىل جانب كبري من األهّميّة، بحيث يكون نرباًسا لألجيال 

يف حارضها ومستقبلها. 

من  ومحطّة  اإلنسانيّة،  تاريخ  يف  فارقة  نهضة   Q الحسني اإلمام  وحركة 

محطّات الرصاع بني الحّق والباطل، هي حركة متّصلة اتّصااًل وثيًقا بأرشف الرساالت 

ورشائع  معارف  من  متثّله  مبا   ،P األعظم  النبّي  رسالة  اإلطالق،  عىل  السامويّة 

وأحكام ومفاهيم... وعليه، فإنّه ليس يف وسع أّي كاتب أو باحث أن يغّض الطرف 

عنها أو أن يتجاوزها؛ لذلك انكّب الباحثون عىل سريته Q دراسة وتحلياًل وبحثًا 

وتحقيًقا وعرًضا وتأليًفا، منذ يوم شهادته وحتّى يومنا هذا...

العلمّي كملّخص  للتأليف والتحقيق بإعداد هذا املنت  وقد قام مركز املعارف 

لكتاب »تاريخ النهضة الحسينيّة« الصادر عن معهد سيّد الشهداء Q، ليكون 

سبياًل سهاًل وملّخًصا للقرّاء والباحثني يف تاريخ نهضة سيّد الشهداء Q لينهلوا 

منها الدروس والعرب واملواقف.

)1)  جعفر بن قولويه، كامل الزيارات، ص116.
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وال يحيص هذا امللّخص كّل ما جرى يف عاشوراء بيانًا وتحلياًل؛ فإّن كربالء وسريتها 

رّسام،  بنان  أو يخطَّ حروفها  كاتب،  قلم  أن يرشَحها  مقاًما من  وأرفع  أعىل شأنًا 

فقد عرضنا سرية  ينضب.  الذي ال  املعني  ذاك  عاّمة ورشحات من  إطاللة  ولكّنها 

بإرهاصات  بدًءا  تأليفه،  من  الغاية  به  تسمح  الذي  بالقدر   Q الحسني اإلمام 

النهضة الحسينيّة، وأسبابها التي سبقتها وصوالً إىل أحداث عاشوراء وما جرى فيها. 

سائلني املوىل أن يجعله كتابًا نافًعا لكّل طالب علم يف تحصيل صورة عن تاريخ تلك 

النهضة املقّدسة، إنّه نعم املوىل ونعم النصري.



 الفصل األّول
من أسباب النهضة الحسينّية
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معاوية يؤّسس الدولة األموّية

بعد استشهاد أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب Q، نُوِدَي مبعاوية خليفًة يف 

بيت املقدس، سنة 40 هجريّة - 661 ميالديّة)1). وبسيطرته عىل الخالفة، أصبَحت 

العالَم اإلسالمّي  التي مل تكن، آنذاك، تضّم من  الدولة اإلسالميّة،  دمشق عاصمة 

كلّه، غرَي بالد الشام سوى مرص، التي كان عمرو بن العاص قد انتزعها بعد التحكيم؛ 

فإّن أهل العراق بايعوا اإلمام الحسن بن عيّل Q خليفًة رشعيًا، ومل يكن والء 

مّكة واملدينة آلل أيب سفيان قويًّا، فقد دخل هؤالء اإلسالم مقهورين بالفتح، بعد 

سقوط مّكة، فكان إسالمهم عن مصلحة، ال عن إميان. 

صالح  فقد  أيّام،  وسبعة  أشهر  سبعة   Q الحسن اإلمام  والية  وكانت 

معاوية يف ربيع اآلخر أو جامدي األول سنة إحدى وأربعني)2)، فاستوىل معاوية 

عىل الحكم يف ظّل ظروف غري طبيعيّة؛ إذ مل يتّم ذلك عرب االنتخاب أو الجامعة، 

ومل تستند حكومة معاوية إىل رىض األّمة أو مشورتها، وإّنا فُرَِضت عليها بقّوة 

السالح، ويف أعقاب حرب دامية. وقد اعرتف معاوية بذلك: والله، ما وليتها مبحبٍّة 

علمتُها منكم، وال مرسَّة بواليتي، ولكن جالدتُكم بسيفي هذا مجالدة)3). وألقى 

يف النخيلة، بعد الصلح، مبجرّد وصوله إىل العراق، خطابًا أعلن فيه عن جربوته 

وطغيانه عىل األّمة واستهانته بحقوقها، وأنَّه إّنا قاتل املسلمني وسفك دماءهم 

Q ِمن رشوٍط فهي تحت  ر عليهم، وأّن جميع ما أعطاه لإلمام الحسن  ليتأمَّ

قدَميه، ال يفي بيشء منها، فقال: والله، إّن ما قاتلتُكم لتصلّوا، وال لتصوموا، وال 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج2، ص4.

)2)  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص406. 

)3)  السيوطّي، تاريخ الخلفاء، ص71.
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ر عليكم، وقد أعطان  لتحّجوا، وال لتزكّوا؛ إنّكم لتفعلون ذلك، وإّنا قاتلتُكم ألتأمَّ

الله ذلك، وأنتم له كارهون)1). 

وهكذا، فقَدت الدولة، مع معاوية، الكثري من مالمحها الدينيّة السابقة.

وبعد أن أصبَحت دمشق عاصمة الدولة، تراجع الدور الرسمّي للكوفة، آخر 

عاصمة لدولة الخالفة قبل الدولة األمويّة، إىل الوراء، مع بقاء دور سيايّس واستقطايّب 

لها يف مواجهة النظام األموّي.

أّما املدينة، عاصمة النبّي P األُوىل، وعاصمة الخلفاء من بعده، فقد أصبَحت 

النبّي  قرب  حيث  دينيّة،  مدينة  مّكة،  مثل  وتصبح  تنطفئ  وأخَذت  املايض،  من 

والصحابة. وأّما أوالدهم، مّمن مل يَُعد له حظٌّ يف قيادة الدولة اإلسالميّة، فقد عاشوا 

حصاًرا وعزلة سياسيّة؛ إّما ألّن معاوية اشرتى سكوت بعضهم باملال، كعبد الله بن 

عمر، وإّما ألّن سياسة معاوية ونظامه األمنّي فرَضا طوقًا أمنيًّا إرهابيًّا عىل بعٍض 

آخر، كاإلماَمني الحسن والحسني L وعبد الله بن الزبري، فاحتوى معارضتَهم 

بالقّوة والتخويف. 

لقد نجح معاوية يف تأسيس الدولة األمويّة، معتمًدا عىل مجموعة سياسات، 

وكان  بينهم.  فيام  واإليقاع  الخصوم،  وإضعاف  والحلفاء،  األنصار  كاستقطاب 

يستخدم من أجل ذلك مختلَف الوسائل غري املرشوعة؛ ما أسهم يف والدة أسلوب 

جديد مل يكن اإلنسان العريّب يألفه يف العهود السابقة. 

لقد قام معاوية بانقالب تنظيميٍّ سيايسٍّ عىل دولة الخالفة، وحوَّلها إىل ُملك)2). 

ومل يقف هذا االنقالب عند املضمون العائيّل الورايّث الشخصاّن للدولة، فقد تقصَّ 

الكثري من مظاهر نظامهم،  البيزنطيّني)3) وأحوالهم، واقتبس  معاوية أخبار ملوك 

متأثّرًا إىل حدٍّ بعيد بالتاريخ الحضارّي البيزنطّي لبالد الشام)4)، فقد وجد معاوية يف 

)1)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج4، ص16.

)2)  السيوطّي، تاريخ الخلفاء، ص199.

)3)  الحصنّي، منتخبات التواريخ لدمشق، ص81.

)4)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج2، ص147.



ا 
م صلص

ا
رل

ا س
: 

 سرل
س

باب
ل  

 ل
ةض

م لا
ي س

هن
سر

15

الشام، حني دخلها مع الجيوش العربيّة الفاتحة، حضارًة بيزنطيّة متمرّسة يف الحكم 

واإلدارة، مل تألفها روح البداوة قبل ذلك، كام وجد جهازًا إداريًّا من املوظّفني، الذين 

كانوا يعملون يف ظّل اإلدارة البيزنطيّة، يف امليداننَي اإلدارّي واملايّل، ماّم ساعده عىل 

حكم بالد الشام، وذلّل أمامه الكثري من املشاكل.

بل كان لنصارى الشام دوٌر مميّز وصل إىل قّمة السلطة، فكانت زوجة معاوية 

نرصانيًّة عىل مذهب اليَعاِقبة، وهي عربيّة سوريّة من بني بجدل من قبيلة كلب، 

بن  يزيد  أخوال  لعب  وقد  عثامن.  زوجة  نائلة  إليها  تنتمي  التي  نفسها  القبيلة 

معاوية دوًرا كبريًا يف تكوين شخصيّته الدينيّة والسياسيّة. كذلك كان منصور بن 

رسجون، الذي ساهم يف تسليم دمشق للعرب، نرصانيًّا من أرسة سوريّة، كان يتوىّل 

بعض رجالها شؤون بيت املال أيّام البيزنطيّني)1). وكان طبيب معاوية أيًضا نرصانيًّا، 

ه معاوية عىل جباية خراج حمص)2)، وهي وظيفة عليا مل  وهو ابن أثال، الذي والَّ

يسبق لنرصاّن قبله أن وصل إليها يف تاريخ اإلسالم)3). 

تحويل مظاهر الخالفة إلى مظاهر كسروّية وقيصرّية

كان معاوية ميّااًل بطبعه إىل انتحال امللك، وهو بعُد ما يزال واليًا عىل الشام، 

الخالفة  ثّم جعل  العرب)4)،  كرِسى  بأنّه  الخطّاب،  بن  عمر  الخليفة  وصَفه  حني 

ملًكا)5)، فكان أّول ملك يف اإلسالم، فقد كرّس االنفصال، وألّول مرّة يف حياة الدولة 

الحياة  الفّعال يف  الدور  للمسجد هذا  يعد  والحاكم، ومل  املسجد  اإلسالميّة، بني 

وأحَدَث  الناس،  عاّمة  وبني  بينه  املسجد  يف  حاجزًا  أقام  فقد  العاّمة،  السياسيّة 

ا به، تفصله عن بقيّة املصلنّي،  املقصورَة)6) يف الجامع، وجعلها مقاًما للصالة خاصًّ

)1)  لقد أصبَحت والية المال في اإلسالم أهمَّ الوظائف بعد قيادة الجيش.

)2)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج5، ص80.

)3)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص265.

)4)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج1، ص147.

)5)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص257.

)6)  المصدر نفسه، ص265.
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وهو أّول من خطب قاعًدا)1)، وأّول من اتّخذ رسير امللك)2). 

وكانت إقامته كلّها يف قرصه الخرضاء)3)، الذي متيَّز بكّل مظاهر امللوك)4)، من 

العرش، إىل الحرس، إىل الحّجاب، وغري ذلك من املظاهر التي انفرد بها معاوية، 

دون أسالفه من خلفاء الدولة اإلسالميّة)5). 

الجيش األموّي

كانت نقطة الضعف الرئيسة يف دولة معاوية يف أنّها قاَمت عىل القهر والغلبة 

وسفك الدماء، والدولة التي تقوم عىل القهر والغلبة وسفك الدماء، تحتاج إىل ذلك 

من أجل أن تستمّر، وإاّل فسوف تكون عرضة لالنهيار الرسيع؛ ولذلك كان الحاكم 

األموّي دامئًا نزّاًعا إىل سفك الدماء والقتل واإلرهاب، معتقًدا أنّه لو تراخى يف ذلك، 

فسوف يسقط، ويقوم أعداؤه بتصفية حسابهم معه بالطريقة نفسها. فإذا بالدولة 

األمويّة دولة عسكريّة أمنيّة، منذ والدتها التي متَّت بالقّوة، مروًرا بنهجها القمعّي 

الدموّي يف التعامل مع خصومها، وانتهاًء بسقوطها الذي تمَّ عىل أيدي العبّاسيّني، 

وبالقّوة أيًضا، وبأسلوب أكرث قسوة ودمويّة من األساليب األمويّة نفسها. 

وقد تحّملَت قبائل الشام وسوادها األعظم، يومئٍذ، نصارى من العرب السورينّي، 

وأكرثها مينيّة، وعىل الرغم من تناقضاتها القبليّة، وزر هذا الدور الدموّي واإلرهايّب، 

الضاربة،  القّوات  منها  وألّف  معاوية،  دّربها  التي  الحربيّة  املاّدة  هي  وأصبَحت 

السياسيّة والعسكريّة يف  الحياة  الذي أصبح عصب  الجيش األموّي،  يَت  ُسمِّ التي 

الدولة األمويّة، وأقوى جيش منظّم عرفه العرب، وكان األداة الفاعلة التي اعتمد 

عليها معاوية وكبار الخلفاء األموينّي يف السيطرة، وضبط األمن، وتثبيت نظامهم، 

املعادية  املعارضة  الحركات  الفتوحات، ورضب  وتوسيع حركة  عروشهم،  وتوطيد 

)1)  ابن العبرّي، تاريخ المختصر الدول، ص188.

)2)  ابن خلدون، المقّدمة، ص217.

)3)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج1، ص147.

)4)  ابن حمدون األندلسّي، التذكرة الحمدونيّة، ص139- 198.

)5)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج8، ص223.
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مبنتهى القسوة والدمويّة، كام فعل عبيد الله بن زياد يف العراق، ومسلم بن عقبة 

يف املدينة، والحّجاج بن يوسف يف مّكة. 

وكان ال بّد للحاكم األموّي أن يفلّت هذا الجيش، الذي كان أداة طيّعة يف قبضة 

الدولة، ولعب دوًرا كبريًا يف الدفاع عن الحكم األموّي، ويعطيه امتيازات خاّصة)1)، 

فتحوَّلَت عمليّاته وحروبه إىل وسيلة للنهب والسلب، وإرواء رغبات القادة والجنود 

املتعطِّشني للامل وللسيطرة. وقد ساعد ذلك، من جهة أخرى، عىل امتصاص نقمة 

القبائل والقادة والجنود الذين يشتّم منهم رائحة معارضة للنظام، فيتّم إرسالهم يف 

البعوث والغزوات، ومن ثّم إبعادهم عن التدخُّل يف شؤون الحكم)2).

السياسة الداخلّية للدولة األموّية

ماّدَة  العائلة،  حكم  وهو  األموّي،  النظام  عليه  قام  الذي  السيايّس  املبدأ  كان 

األكرب مطلًقا؛  النفوذ  األمويّة صاحبة  األرسة  فأصبحت  للدولة،  الداخليّة  السياسة 

ماليًّا، وسياسيًّا، وإداريًّا، واجتامعيًّا، بل ودينيًّا، فكان أحد أمراء بني أميّة، عىل الرغم 

من فسقه وفجوره، يتوىّل كلَّ عاٍم إمارة الحّج! 

كذلك، كان لقبائل الشام امتيازات أخرى، وإْن كانت أقّل مرتبة، لكّن معاوية 

تناقضاتها  واستيعاب  معها،  التوازن  قاعدة  عىل  املحافظة  عىل  حريًصا  كان 

كلب،  قبائلهم،  أقوى  ويصاهر  اليمنيّة،  القبائل  مع  يتحالف  فنجده  املتوارثة، 

الظواهر،  قريش  من  -وهو  الفهرّي  قيس  بن  الضّحاك  نفسه  الوقت  يف  ويعنّي 

وهي من القبائل القيسيّة- يف منصب مهّم وخطري، وهو والية دمشق)3)، كذلك 

نجده يتجّنب، إىل حدٍّ بعيد، االستعانة بأهل الحجاز يف مرشوعه العسكرّي.

وهكذا، كانت قبائل الشام تعمل كلّها يف خدمة العائلة األمويّة، بل وتتسابق يف 

السعي إىل احتالل الوظائف يف خدمة األموينّي.

)1)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص86.

)2)  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص149.

)3)  ابن األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج3، ص35.
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: السياسة المالّية 
ً

أّول
مل يكن لسياسة معاوية املاليّة، أيّة عالقة بالسنَّة النبويّة، وإّنا كان ترصّفه يف 

العريض للقوى  الرثاء  جباية األموال وإنفاقها خاضًعا لرغباته وأهوائه، فهو يهب 

املؤيّدة له، ويحرم العطاء للمعارِضني، ويستويل عىل األموال ويفرض الرضائب بغري 

وجه حقٍّ من كتاب أو سنَّة أو عرف. 

القوى  تضّم  كانت  التي  األقطار  الحرمان يف  بإشاعة  معاوية  قام  ذلك،  وفوق 

األمثان،  بأبخس  واشرتاها  أمالكهم،  بيع  عىل  يرثب  أهل  أجرب  فقد  له،  املعارضة 

القيّم عىل أمالكه لتحصيل وارداتها، منعوه عنها، وقابلوا حاكمهم  وعندما أرسل 

لنا، وإّن معاوية آثر علينا يف  إّن هذه األموال كلّها  له:  عثامن بن محّمد، وقالوا 

عطائنا، ومل يعطنا درهاًم فام فوقه، حتّى مّضنا الزمان، ونالتنا املجاعة، فاشرتاها 

بجزء من مئة من مثنه، فرّد عليهم حاكم املدينة بأقىس القول وأمرِّه. 

ووفد عىل معاوية الصحايبُّ الجليل جابر بن عبد الله األنصارّي، فلم يأذن له، 

َه له معاوية بستّمئة درهم، فردَّها جابر،  تحقريًا وتوهيًنا به، فانرصف عنه، فوجَّ

وقال لرسول معاوية: قل له: والله، يابن آكلة األكباد، ال تجد يف صحيفتك حسنًة 

أنا سببها أبًدا. 

الرجل  يتمّكن  مل  حتّى  البؤس،  عليهم  وخيَّم  األنصار،  بيوت  يف  الفقر  وانترش 

منهم من رشاء راحلة يستعني بها عىل شؤونه. وملّا حجَّ معاوية واجتاز عىل يرثب، 

يَّ  استقبله الناس، ومنهم األنصار، وكان أكرثهم مشاًة، فقال لهم: ما منعكم من تلقِّ

الناس؟، فقال له سعيد بن عبادة: منَعنا من ذلك قلّة الظهر، وخّفة  كام يتلّقان 

ذات اليد، وإلحاح الزمان علينا، وإيثارك مبعروفك غرينا، فقال معاوية: أين أنتم 

عن نواضح املدينة؟ فأجابه سعيد قائاًل: نحرناها يوم بدر، يوم قتلنا حنظلة بن أيب 

سفيان. 

وأّما يف العراق، وهو املركز الرئيس للمعارضة، فكان والته، كاملغرية بن شعبة 

وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب، يحبسون العطاء واألرزاق عن أهل الكوفة، وعن 
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ُسنًَّة سار عليها  بذلك  R، وقد سنَّ معاوية  البيت  له هوى يف أهل  كّل من 

الحّكام األمويّون من بعده، يف اضطهاد العراق وحرمان أهله)1)، وحتّى عمر بن عبد 

العزيز، الذي يعّدونه أعَدلَهم، فإنّه مل يساِو بني العراقيّني والشامينّي يف العطاء، بل 

زاد يف عطاء الشامينّي عرشة دنانري، ومل يزد يف عطاء أهل العراق.

1. تّصصز  هي سرشبم

وبينام كانت البالد اإلسالميّة تعان الجهد والحرمان، كانت الشام يف رخاء شام، 

بل حمل أهلها عىل رقاب الناس، فكان الشامّي هو األَْوىل دامئًا، وهو املخدوم، وهو 

السيِّد، وله االمتيازات املاليّة والسياسيّة واالجتامعيّة، وقد أملح إىل ذلك مالك بن 

هبرية يف حديثه مع الحصني بن نري، إذ قال له:  هلّم، فلنبايع لهذا الغالم؛ أي خالد 

بن يزيد، الذي نحن ولدنا أباه، وهو ابن أختنا، فقد عرفت منزلتنا من أبيه، فإنّه 

كان يحملنا عىل رقاب العرب. 
س سراصببيم يع سرّبة بلبًء على سرتلزُّ 2. توز

األموال  فمنح  وسلطانه،  ملكه  لتدعيم  املركزيّة  الخزينة  معاوية  واستخدم 

الهائلة ألرسته، ووهبهم الرثاء العريض، وأغدق األموال عىل املؤيِّدين له واملنحرِفني 

عن أمري املؤمنني Q، فوهب خراج مرص البن العاص، وجعله طعمًة له ما دام 

حيًّا. ومن ذلك، أنّه قدم عليه يزيد بن منبه من البرصة، يشكو له َديًنا قد لزمه، 

، قال: وليوم الجمل ثالثني  فقال معاوية لخازن بيت املال: أعِطه ثالثني ألًفا، وملّا وىلَّ

ألًفا أخرى. 
3. شلسء سرذلم اسرقيل)2)

وقد وفد عليه جامعة من أرشاف العرب، فأعطى كلَّ واحد منهم مئة ألف، 

مغضبًا  بذلك، رجع  الحتَات  علم  فلاّم  ألًفا،  الفرزدق سبعني  عّم  الحتَات  وأعطى 

ا َحَسبي فصحيح، أولسُت ذا سّن؟  إىل معاوية، فقال له: فضحتني يف بني متيم! أَمَّ

ألسُت مطاًعا يف عشرييت؟ فقال معاوية: بىل، فقال: فام بالك خسَت يب دون القوم، 

)1)  ابن عبد ربّه األندلسّي، العقد الفريد، ج4، ص259.

)2)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج2، ص293.
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وال خجل:  حياء  بال  معاوية،  فقال  لك؟  كان  مّمن  أكرث  عليك  كان  َمن  وأعطيَت 

إّن اشرتيُت من القوم ديَنهم، ووكلتُك إىل دينك ورأيك يف عثامن بن عّفان، فقال 

الحتَات: وأنا اشرتِ مّني ديني، فأمر له بإمتام الجائزة)1). 

واضطّر معاوية، بعد إرسافه وتبذيره، إىل مصادرة األموال؛ ليسّد العجز املايّل 

الذي ُمِنيَت به خزينة الدولة، ففرض عىل املسلمني رضيبَة النريوز، ليسّد بها نفقاته، 

وأصبحت الوالية يف عهده مصدًرا من مصادر النهب والرسقة، وللرثاء وجمع األموال. 

ا ا سرعشوسئصم 4. سراصببا سر:لسئاصم

أّما جباية الَخراج، فكانت خاضعًة لرغبات الجباة وأهوائهم، وقد سأل صاحب 

إخنا عمرو بن العاص عن مقدار ما عليه من الجزية، فنهرَه ابن العاص، وقال له: 

 َ لو أعطيتَني من األرض إىل السقف، ما أخربتُك ما عليك، إّنا أنتم خزانة لنا؛ إْن كُرثِّ

ْفنا عنكم.  ْنا عليكم، وإْن ُخفِّف عّنا، خفَّ علينا، كَرثَّ

وأوعز معاوية إىل زياد بن أبيه أن يصطّفي له الذهب والفضة، فقام زياد، مع 

عاّمله، بإجبار الناس عىل مصادرة ما عندهم من ذلك، وإرساله إىل دمشق. 

ثانًيا: إثارة عناصر التفرقة والعصبّيات القبلّية 
عمل معاوية عىل متزيق أوارص األّمة اإلسالميّة، بإثارة الروح القوميّة والقبليّة 

واإلقليميّة، إمعانًا يف إلهاء األّمة يف تناقضات جانبيّة، عىل حساب تناقضها األسايّس 

العربيّة،  القبائل  بني  الضغائن  إثارة  وذلك يف مامرسة  الجائر،  األموّي  الحكم  مع 

قيس ومرض،  بني  نشب  الذي  كالرصاع  بينها،  فيام  الجانبيّة  بالرصاعات  وإشغالها 

وأهل اليمن واملدينة، وبني قبائل العراق فيام بينها، وإثارة العنرصيّة عند العرب 

ضّد املسلمني من غري العرب، الذين يُعرَفون تاريخيًّا باسم املوايل، الذين أراد أن 

يقتل شطرًا منهم، لو مل ينَهُه األحنف بن قيس)2)، كام عمد معاوية إىل إثارة األحقاد 

وإسقاط  أهّميّتهم  من  التقليل  بذلك  محاواًل  والخزرج،  األوس  بني  ما  القدمية 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج5، ص242.

)2)  ابن عبد ربّه األندلسّي، العقد الفريد، ج2، ص260.



ا 
م صلص

ا
رل

ا س
: 

 سرل
س

باب
ل  

 ل
ةض

م لا
ي س

هن
سر

21

مكانتهم. ومبقدور املرء أن يجد آثار تلك السياسة الجاهليّة جليًّا يف أشعار مسكني 

الدارمّي والفرزدق وجرير واألخطل وسواهم.

ا: الخداع والمخاتلة
ً
ثالث

وأقام معاوية دولته عىل املخاتلة والخداع، فلام دّس السّم إىل مالك األشرت، أقبل 

َه األشرت إىل مرص، فادعوا اللَه أْن يكفيُكموه.  عىل أهل الشام، فقال لهم: إّن عليًّا وجَّ

فكان أهُل الشام يدعون عليه يف كّل صالة، ولاَّم أُخرِبَ مبوته، أنبأ أهَل الشام بأّن 

موتَه نتج عن دعائهم؛ ألنّهم حزب الله، ثّم همس يف أذن ابن العاص، قائاًل له: إِنَّ 

للِه ُجُنوًدا ِمْن َعَسٍل.

رابًعا: الستخفاف بالقيم واألحكام اإلسالمّية
ُعرَِف معاوية بالخالعة واملجون. يقول ابن أيب الحديد: كان معاوية، أيّام عثامن، 

شديَد التهتُّك، موسوًما بكّل قبيح. وكان، يف أيّام ُعَمر، يسرُتُ نفَسه قلياًل، خوفًا منه. 

ونقل الناس عنه يف كتب السرية، أنّه كان يرشب الخمر)1). واستخّف بكافّة القيم 

الدينيّة، ومل يُْعَن بجميع ما جاء به اإلسالم من األحكام، فاستعمل أوان الذهب 

والفّضة، وأباح الربا)2)، وتطيَّب يف اإلحرام، وعطَّل الحدود، واستلحق زياد بن أبيه، 

وقد خالف بذلك قول رسول الله P: »الَولَُد لِلِْفَراِش، َولِلَْعاِهِر الَحَجُر«. 

خامًسا: تأسيس مدرسة الكذب في الحديث
أوعز معاوية إىل بعض الوّضاعني من الصحابة، أن يفتعلوا األحاديث عىل لسان 

الرسول P، يف إلزام األّمة بالخضوع للظلم، والخنوع للجور، والتسليم لاِم يقرتفه 

سلطانُها من الجور واالستبداد. وهذه بعض األحاديث: 

1. روى البخارّي بسنده عن رسول الله P، أنّه قال ألصحابه: »إِنَّكُْم َسَتَْوَن بَْعِدي 

وا إِلَْيِهْم  أَثَرًَة، َوأُُموًرا تُْنِكُرونََها«. قالوا: فاََم تَأُْمرُنَا يَا رَُسوَل اللِه؟ قاَل P: »أَدُّ

كُْم«. ُهْم، َواْسأَلُوا اللَه َحقَّ َحقَّ

)1)  ابن حنبل، مسند، ج5، ص347.

)2)  النسائّي، سنن النسائّي، ج7، ص279.
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َشْيًئا  أَِمريِِه  ِمْن  َرأَى  أنّه قال: »َمْن   ،P الله  البخارّي بسنده عن رسول  2. روى 

يَكْرَُهُه، َفلَْيْصِبْ َعلَْيِه، َفإِنَُّه َمْن َفاَرَق الَجَمَعَة، َفَمَت، َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة«. 

 R من قيمة أهل البيت 
ّ
سادًسا: الحط

الوّعاظ  لذلك  استخدم  ثّم  ببُغضهم،  األطفال  لتغذية  الكتاتيب  استخدم  وقد 

البيت R، ويذيعوا  أهل  القلوب عن  يحّولوا  رَهم واستأجرهم ليك  الذين سخَّ

األضاليل يف انتقاصهم، تدعياًم للحكم األموّي، فقام هؤالء بافتعاِل األخبار ووضعِ 

األحاديث عىل لسان النبّي P، للحّط من قيمة أهل البيت R. وأبرز هؤالء: 

أبو هريرة الدويّس، وسمرة بن جندب، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، وقد 

افتعلوا آالف األحاديث عىل لسان النبّي P، وكانت عّدَة طوائف مختلفة، حسب 

التخطيط السيايّس للدولة، وهي: 

الطائفة األوىل: وضع األخبار يف فضل الصحابة؛ لجعلهم قبال أهل البيت.

الطائفة الثانية: وضع األخبار يف َذّم العرتة الطاهرة، والحّط من شأنها. 

الطائفة الثالثة: افتعال األخبار يف فضل معاوية. 

 Q سابًعا: َسّب اإلمام أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب
ومتادى معاوية يف التطاول عىل اإلمام أمري املؤمنني Q، فأعلن سبَّه يف نواديه 

العاّمة والخاّصة، وأوعز إىل جميع عاّمله ووالته أن يذيعوا سبَّه بني الناس. ورسى 

َسبُّ اإلمام يف جميع أنحاء العامل اإلسالمّي، وقد خطب معاوية يف أهل الشام، فقال 

إنََّك َستيَِل الخالفَة ِمن بَعدي، فاخرَت  P قاَل يل:  اللِه  الناُس، إنَّ رسوَل  أيّها  لهم: 

َسَة -يعني الشام- فإنَّ فيها األبدال، وقد اخرتتُُكم، فَالَْعُنوا أبا تراٍب)1)،  األرَض املقدَّ

فعّج أهل الشام بَسبِّ اإلمام.

ويقول املؤرِّخون: إنّه كان إذا خطب، ختم خطابَه بقوله: اللهّم، إنَّ أبا تراٍب 

بُْه َعذابًا ألياًم.  ألَحَد يف ِديِنك، وَصدَّ عن سبيلِك، فالَْعْنُه لَْعًنا َوِبياًل، َوَعذِّ

)1)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج3، ص361.



ا 
م صلص

ا
رل

ا س
: 

 سرل
س

باب
ل  

 ل
ةض

م لا
ي س

هن
سر

23

ثامًنا: القتل واإلرهاب وتصفية المعاِرضين
استعمل معاوية دولتَه املركزيّة وجيَشه القوّي يف التنكيل والقتل وزرع الرعب 

يف قلوب الناس، فكانت هذه املرحلة مرحلة انقالٍب أسايسٍّ يف حياة الناس وحّريّتهم، 

فقد كانوا يف زمن الخلفاء أحراًرا يستطيعون املعارضة وإسقاط الخليفة، بل قتله، 

أّما اآلن، فلم يكن أمام الناس إاّل الخضوع، مذهولني، للدولة اإلرهابيّة الجديدة. 

فماّم أوىص به معاوية أحد قادة جيوشه: ... فاقتُل َمن لقيتَه مّمن ليس هو عىل 

مثل رأيك، واخرب كلَّ ما مَررَت به من القرى، واخرب األموال، فإّن خرَب األموال 

شبيٌه بالقتل، وهو أوجُع للقلب)1). 

وقد قتل برس بن أيب أرطأة ثالثني ألًفا، عدا َمن أحرقَهم بالنار، وقتل سمرة بن 

جندب مثانيَة آالف من أهل البرصة.

وأرسف معاوية، إىل حدٍّ كبري، يف سفك دماء الشيعة، فقد عهد إىل الجاّلدين من 

الشيعة وقتلهم حيثام كانوا، وكتب إىل والته يف جميع األمصار:  بتَتَبُّع  قادة جيشه 

انظروا َمن قاَمت عليه البيّنة أنّه يحّب عليًّا وأهل بيته، فامحوه من الديوان، وأسِقطوا 

عطاءه ورزقه)2)، وكتب كتابًا آخر جاء فيه: َمن اتّهمتموه مبواالة هؤالء القوم، فنكِّلوا 

واألرجل،  األيدي  فقطع  املجازر،  أفظع  أبيه  بن  زياد  فارتكب  دارَه)3)،  واهدموا  به 

وسمل العيون، وأنزل بالشيعة من صنوف العذاب ما ال يُوَصف؛ ملرارته وقسوته. 

وعمد معاوية نفسه إىل إبادة رموز الشيعة، كِحجر بن عدي، ورشيد الهجرّي، 

وجويرية  الحرضمّي،  الله  وعبد  حصن،  بن  وأوىف  الخزاعّي،  الحمق  بن  وعمرو 

العبدّي، وصيفي بن فسيل. 

كذلك أوعز معاوية إىل جميع عاّمله بهدم دور الشيعة، فقاموا بنقضها، وتركوا 

شيعة آل البيت R بال مأوى يأوون إليه، وبادر عاّمله يف الفحص يف سجاّلتهم، 

)1)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج2، ص86.

)2)  المصدر نفسه، ج11، ص45.

)3)  المصدر نفسه.
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فَمن وجدوه محبًّا آلل البيت R، محوا اسمه وأسقطوا عطاءه. وعمد معاوية 

إىل إسقاط الشيعة اجتامعيًّا، فعهد إىل جميع عاّمله بعدم قبول شهادتهم يف القضاء 

وغريه. 

وأراد زياد بن أبيه تصفية الشيعة من الكوفة، وكرس شوكتهم، فأجىل خمسني ألًفا 

منهم إىل خراسان، وهي املقاطعة الرشقيّة يف فارس، وقد دقَّ زياد بذلك أّول مسامر 

يف نعش الحكم األموّي، فقد أخذ أولئك، الذين أُبِعدوا إىل فارس، يعملون عىل نرش 

التشيُّع يف تلك البالد، حتّى تحوَّلَت إىل مركز للمعارضة ضّد الحكم األموّي، وهي التي 

أطاحت به تحت قيادة أيب مسلم الخراساّن. 

تاسًعا: تعيين يزيد خليفة على المسلمين
ابتدأت قّصة يزيد مع الخالفة قبل شهادة اإلمام الحسن Q، ولكّن معاوية 

مل يستطع االستمرار فيها بسبب بعض املعارضة، فآثر تأجيلها. وبعد شهادة اإلمام 

)1)، ختم معاوية حياته بأكرب إثم يف اإلسالم، فقد أقدم، غري متحرِّج، 
Q الحسن

عىل فرض يزيد خليفًة عىل املسلمني.

فقد بلغ املغرية بن شعبة أّن معاوية يريد عزلَه عن والية الكوفة، وتعيني سعيد 

بن العاص مكانه، فتقرّب إليه باقرتاح خالفة يزيد، وتعهَّد له بأن يذلّل له الصعاب 

يف الكوفة، فأرجعه إىل عمله. وكانت هذه الحادثة فتح عهد يزيد بالخالفة، فقد 

أوفد إليه املغرية وفًدا من الكوفة ملبايعة يزيد، فابتدأت بذلك هذه املحنة)2). 

ولكّنه  املشورة،  أبيه  بن  زياد  من  فطلب  االستمرار،  عىل  معاوية  عزم  وقوي 

ببيعته إىل اآلفاق)4)، ثّم حاول  بالرتيُّث، فانتظر حتّى مات زياد)3)، فكتب  نصحه 

أن يفرض هذه البيعة عىل اإلمام الحسني Q بالقّوة والعنف تارًة)5)، وبالحيلة 

)1)  ابن عبد البّر، االستيعاب، ج1، ص391.

)2)  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص504-503.

)3)   المصدر نفسه، ص506.

)4)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص177-176.

)5)   المصدر نفسه، ص183-182.
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والخداع تارًة أخرى)1). وقد كان اإلمام Q يتصّدى لكّل هذه املحاوالت ملعاوية، 

ويكشف زيَفها وحقيقَة يزيد وعدَم أهليّته)2).

شخصّية الخليفة الجديد: يزيد بن معاوية

ُولِد سنة 25 أو 26 هجريّة والدة ملتبسة)3)، ونشأ يف البادية، مرتبّيًا يف أحضان 

أخواله من بني كلب مّمن كان نرصانيًّا قبل فتح بالد الشام، فتأثّر بهم يف سلوكه 

ولع  الصالة)4)،  يرتك  حتّى  عليه  ويدمن  الخمر،  يرشب  ماجن  به  فإذا  وأفكاره، 

الله)7)، يستقري الكالب املهارشة عند  بالصيد)5)، شغف بالقرود)6)، ملحد يف دين 

، والقينات ذات املعازف ورضوب املالهي)8)، أو  بَّق ألترابهنَّ التهارش، والحامم السُّ

كام نقل ابن كثري: اشتهر باملعازف ورشب الخمر والغناء والصيد واتّخاذ الغلامن 

والقيان والكالب والنطاح بني الكباش والدباب والقرود، وما من يوم إاّل ويصبح فيه 

مخموًرا)9). وما عن أنساب األرشاف، كان يزيد بن معاوية أّول من أظهر الرشاب، 

منه  يضحك  مبا  واملتفكِّه  والغلامن،  القيان  واتّخاذ  والصيد،  بالغناء،  واالستهتار 

املرتفون من القرود، واملعاقرة بالكالب والديكة. 

ومع ذلك، فقد كان هوى معاوية يف يزيد إىل الدرجة التي عرََّض فيها مستقبل 

حكم بني أميّة للخطر؛ فللحفاظ عىل هذا امللك، كان ينبغي أن يرّشح داهية آخر 

يفضحه  ما  الحامقات  يرتكب من  يزيد، وال  والحلم، غري  والحكمة  اإلميان  يتصّنع 

هذا  عن  أعمياه  فيه،  لهواه  وانقياده  ليزيد،  حبّه  ولكّن  حقيقته،  عىل  ويكشفه 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج4، ص343.

)2)   المصدر نفسه، ص339.

)3)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج44، ص309.

)4)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج7، ص372.

)5)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص239-236.

)6)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج2، ص2.

)7)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص192.

)8)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص187.

)9)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج2، ص258.
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القصد، فقال: ولوال هواي يف يزيد، ألبرصُت رشدي، وعرفُت قصدي)1). لذلك، حاول 

أن يستدرك شيئًا من الضعف يف شخصيّة يزيد، فأوصاه بوصايا يعلّمه فيها كيف 

يتعامل مع رؤوس معارِضيه املحتَملني من أوالد الصحابة: فأّما عبد الله بن عمر، 

فهو معك، فالزمه وال تدعه)2). وأّما الحسني، فهو رجل خفيف)3)، فقد عرفت حظّه من 

رسول الله P، وهو من لحم رسول الله ودمه، وقد علمت ال محالة أّن أهل العراق 

سيخرجونه إليهم، ثّم يخذلونه ويضيّعونه، وأرجو أن يكفيكه الله مبن قتل أباه وخذل 

ه ومنزلته من رسول الله P، وال تؤاخذه بفعله،  أخاه، فإْن ظفرَت به، فاعرف حقَّ

ومع ذلك، فإّن لنا به خلطًة ورحاًم، وإيّاك أن تناله بسوء، ويرى منك مكروًها)4)! وأّما 

، فإذا شَخَص لك، فالبد له، إاّل أن يلتمس منك صلًحا؛ فإْن فعل،  ابن الزبري، فخبٌّ ضبٌّ

فاقبَل واحقن دماء قومك ما استطعت)5). 

ا، يف هذه الوصيّة، عىل عنارص املرونة والدهاء التي تضمن  كان معاوية حريًصا جدًّ

استمرار الحكم األموّي، وتبعده عن مهاوي الحامقة والنزق والعجلة. ولكن، هل كان 

معاوية يعتقد بأّن يزيد سيطبّق هذه الوصيّة؟ أمل يخالف حني طلب منه عدم إظهار 

 ،Q أّن يزيد سوف يقتل الحسني التهتُّك والتسرتُّ عىل شخصيّته؟)6) أمل يكن يعلم 

وهو املتتبّع لألخبار التي كانت تتناقل منذ عرص النبّوة، وتقول: إّن يزيد هو قاتله بيد 

جيٍش يقوده عمر بن سعد، بل تصل إىل تحديد املكان والزمان، بل وحتّى اسم حامل 

الرأس الرشيف؟ ولكّنه مع ذلك، كان مرصًّا عىل تعيني يزيد ملًكا، وهو يعلم أّن اإلمام 

الحسني Q سيُبتَىل بعد معاوية مبن ال ينظره فواق ناقة، يعني يزيد)7). 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج4، ص344.

)2)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص129.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص239-238.

)4)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص129.

)5)   المصدر نفسه.

)6)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص220.

)7)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج18، ص327.



 الفصل الثاني 
النهضة الحسينّية 
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اإلمام الحسين Q في نظر األّمة

الخلف  أعظم  واملجتمع،  األّمة  نظر  يف   ،Q عيّل بن  الحسني  اإلمام  كان 

مّمن مىض)1)، والبقيّة الباقية من أهل بيت النبوة، وبقيّة آية التطهري وآية املوّدة 

وآية املباهلة، حتّى عند أعدائه من بني أميّة)2) واملنحرفني عنه)3)، وكان الصحابة 

والتابعون يطلقون عليه لقب سيّد أهل الحجاز)4)، وسيّد العرب)5)، والسيّد الكبري 

الذي ليس عىل وجه األرض، يومئٍذ، أحٌد يساميه وال يساويه)6)، وكان املخلصون 

وكّل َمن أهّمه أمر اإلسالم ينتظر منه التحرّك)7). 

يعرف  النبوّي،  بالحديث  واهتّم  تناقل  َمن  والتابعون وكلُّ  الصحابة  كان  وقد 

بأنّه سيّد الشهداء، وأنّه يُقتَل مظلوًما يف كربالء، وأّن شفاعة النبّي P لن تنال 

قَتَلَتَه. إنّهم كانوا يعرفون الطاغية الذي يأمر بقتله، وَمن يقود الجيش الذي يقتله، 

وَمن يحمل الرأس الرشيف)8)، ويتداولون األخبار التي استفاَضت يف التحذير من 

خذالنه، والنهي عن عدم نرصته، ومع ذلك، فقد تجاوب القليل مع األوامر النبويّة، 

وتخاذل األكرث)9).

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص151.

)2)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص38.

)3)  الهيثمّي، مجمع الزوائد، ج9، ص187-186.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص288.

)5)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص23.

)6)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص151.

)7)  أبو مخنف، مقتل الحسين Q، ص16.

)8)  الشيخ الطوسّي، األمالي، ص368-367.

)9)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص192 و 246.
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 Q بعد استشهاد اإلمام الحسن Q منهج اإلمام الحسين

لقد عارص اإلمام الحسني Q، بعد استشهاد أخيه اإلمام الحسن Q، عرش 

سنوات من حكم معاوية، الذي كشف واقع أهدافه، بكّل رصاحة، بعد إبرام وثيقة 

َصها يف أّن هدفه هو االستيالء عىل السلطة  الصلح مع اإلمام الحسن Q، ولخَّ

والسيطرة عىل الحكم)1). 

وكان معاوية يتدّرج يف تنفيذ املخطّط األموّي، الذي أفصح عنه أبو سفيان حني توىّل 

عثامن منصب الحكم، إذ اعترب خالفة النبّي P كرًة يتالعب بها صبيان بني أميّة)2). 

ومل يسكت اإلمام الحسني Q بعد إبرام الصلح مع معاوية، بل كان يتحرَّك 

بعد  النبّوة  وريث  بصفته   ،P ه جدِّ وأّمــِة  ربّه  رشيعِة  تجاه  مسؤوليّته  وفق 

األّمة، ومراقبًا ملدى تدهورها، وساعيًا  الحسن Q، مراعيًا ظروف  اإلمام  أخيه 

للمحافظة عىل مثرة جهود رسول الله P. فحاول اخرتاق حصار التضليل األموّي، 

الخطب يف  إىل  التدريس،  إىل حلقات  واإلرشاد،  الوعظ  أنشطة مختلفة، من  عرب 

التجّمعات العاّمة يف موسم الحّج، بل حتّى يف مجلس معاوية نفسه، فعرّف مكانة 

أهل البيت R وفضلهم)3)، وأنّهم حجج الله عىل خلقه، أحياًء وأمواتًا)4).

التاّم.  وقد عمل اإلمام، يف فرتة حكم معاوية، عىل تحصني األّمة ضّد االنهيار 

وميكن أن نلّخص مجمل نشاطه يف هذه الفرتة، فيام يأيت:

يق 1. رفض بصعا يز

أن  قّرر معاوية  بعدما  يزيد،  لبيعة  القاطع  الحسني Q رفضه  اإلمام  أعلن 

 Q يسافر إىل املدينة ليتوىّل بنفسه إقناع املعارضني، وقد اتّسم موقف اإلمام

مع معاوية بالشّدة والرصامة)5). 

)1)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج4، ص16.

)2)  المسعودّي، مروج الذهب، ج2، ص352-351.

)3)  الشيخ الطبرسّي، االحتجاج، ج2، ص23-22.

)4)  قطب الدين الراوندّي، الخرائج والجرائح، ج2، ص811.

)5)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص190-182.
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2. سرتلقيق باصببا لعبايا، اسبتدابة سرّعبرضا

أعلن اإلمام الحسني Q، ويف مناسبات مختلفة، اعرتاضه عىل سياسة معاوية، 

وانحرافاتهم.  وظلمهم  ُوالتِه  مامرسات  عىل  واحتّج  الصلح،  لرشوط  نقضه  وعىل 

وأخذ يحّذر املسلمني، علًنا، من سياسة معاوية الهّدامة.

إىل  وكتبوا  العراق،  يف  الشيعة  تحرّكت   ،Q الحسن اإلمام  استشهد  وملّا 

اإلمام من  الوفود ترتى عىل  له، وأخَذت  الحسني Q يف خلع معاوية والبيعة 

جميع األقطار اإلسالميّة، وهي تعّج بالشكوى وتستغيث به؛ نتيجة الظلم والجور 

عليهم، وذكر  فامتنع  االضطهاد،  بإنقاذها من  القيام  منه  وتطلب  بها،  الذي حّل 

أّن بينه وبني معاوية عهًدا وعقًدا، ال يجوز له نقضه حتّى متيض املّدة؛ فإذا مات 

معاوية، نظر يف ذلك)1). 

ة فعله 3. سالحتكبك بالطا لعبايا، اسختابر ردم

من  األّول  اليوم  يف  أميّة،  وبني   Q الحسني اإلمام  بني  احتكاك  أّول  وكان 

 ،P  ه )2)، أراد اإلمام Q دفَنه قرب جدِّ
Q إمامته. فبعد شهادة أخيه الحسن

فاستنفر مرواُن بن الحكم بني أميّة وأمَّ املؤمنني عائشة، وكاد يقع القتال بينهم 

ومنَعت  مروان،  لها  أحرضها  بغلٍة  املؤمنني عىل  أمُّ  إذ خرجت  بني هاشم،  وبني 

ه. وقد حال اإلمام Q دون نشوب قتال  اإلمام Q من دفن أخيه قرب جدِّ

إيذانًا  الحادثة  كانت هذه  لقد   .(3(
Q الحسن اإلمام  من  وصيًّة  دماء،  وسفك 

بصورِة ما سوف يكون عليه الوضع بني اإلمام الحسني Q واألموينّي.

الدولة عىل تدعيم ملكه، كام كان يهب األموال  وكان معاوية ينفق أكرث أموال 

 Q الطائلة لبني أميّة؛ لتقوية مركزهم السيايّس واالجتامعّي، وكان اإلمام الحسني

يشجب هذه السياسة، ويرى رضورة إنقاذ األموال من معاوية، الذي يفتقد حكُمه أليِّ 

أساٍس رشعّي، وال يقوم إاّل عىل القمع واإلرهاب. وقد اجتازَت عىل املدينة أمواٌل من 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص220.

)2)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج44، ص134.

)3)  الشيخ الكلينّي، الكافي، ج1، ص303-302.
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اليمن إىل خزينة دمشق، فعمد اإلمام Q إىل مصادرتها وتوزيعها عىل املحتاجني، 

وكتب إىل معاوية: من الحسني بن عيّل، إىل معاوية بن أيب سفيان، أّما بعد، فإنَّ ِعريًا 

لتودعها خزائن دمشق،  إليك،  وُحلاًَل وعنربًا وطيبًا  مااًل  تحمل  اليمن،  بنا من  مرَّت 

وتعّل بها بعد النهل بني أبيك، وإّن احتجتُها فأخذتُها، والسالم. وقد أجابه معاوية 

برسالٍة يهّدده فيها مبَن يأيت بعده؛ يعني يزيد)1).
4. إعالن سرّعبرضا في لوبم سرلجم

معه،  جعفر  بن  الله  وعبد  عبّاس  بن  الله  وعبد   Q الحسني اإلمام  حجَّ 

ونساءهم،  رجالهم،  بني هاشم،   Q الحسني فجمع  بسنة.  معاوية  قبل موت 

 Q الحسني يعرفه  مّمن  األنصار  ومن  منهم،  حجَّ  من  وشيعتهم  ومواليهم، 

إليه مبنى أكرث من سبعمئة رجل، وهم يف رسادقه، عاّمتُهم  بيته. فاجتمع  وأهل 

فيهم  فقام  وغريهم.   P النبّي  أصحاب  من  رجل  مئتَي  من  ونحو  التابعني،  من 

ا بَْعُد، َفإِنَّ َهَذا الطَّاِغَيَة  الحسني Q خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثّم قال: »أَمَّ

َقْد َفَعَل ِبَنا َوِبِشيَعِتَنا َما َقْد َرأَيُْتْم َوَعلِْمُتْم َوَشِهْدتُْم، َوإِنِّ أُِريُد أَْن أَْسأَلَكُْم َعْن 

بُوِن. أَْسأَلُكُْم ِبَحقِّ اللَِّه َعلَْيكُْم، َوَحقِّ  ُقوِن، َوإِْن كََذبُْت َفكَذِّ َشْ ٍء، َفإِْن َصَدْقُت َفَصدِّ

َوَوَصْفُتْم  َهَذا،  َمَقاِمي  ]َسَتْتُمْ [  لَمَّ سريتم  نَِبيِّكُْم،  ِمْن  َقَرابَِتي  َوَحقِّ  اللَِّه،  َرُسوِل 

َمَقالَِتي، َوَدَعْوتُْم أَْجَمِعنَي ِف أَنَْصارِكُْم ِمْن َقَبائِلِكُْم، َمْن أَِمْنُتْم ِمَن النَّاِس َوَوثِْقُتْم 

ُف أَْن يَْدُرَس َهَذا اْلَْمُر، َويَْذَهَب  َنا، َفإِنِّ أَتََخوَّ ِبِه، َفاْدُعوُهْم إَِل َما تَْعلَُموَن ِمْن َحقِّ

الَْحقُّ َويُْغلََب، َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو كَرَِه الْكاِفُرون «)2). 

 Q الموقف األموّي من اإلمام الحسين

مل تكن أيّة مواجهة علنيّة بني اإلمام الحسني Q ومعاوية يف مصلحة األموينّي، 

املعارضة  اإلمام Q ضمن حدود  بقي  طاملا  املوقف،  هذا  معاوية  اعتمد  وقد 

الكالميّة السلميّة، وملتزًما بالصلح)3). وقد حاول معاوية أن يربز هذا املوقف بعناوين 

)1)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص284.

)2)  سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ص320.

)3)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص156.
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أخرى، تظهر وكأنّه يحتفظ بكرامٍة لرسول الله P يف اإلمام الحسني Q، أو كأنّه 

حريٌص عىل أن ال يسفك هذا الدم الغايل من بني عبد مناف)1). 

إًذا، فعدم التعرُّض لإلمام Q باألذى يف عرص معاوية، كان برشط عدم تحرُّكِه 

ضّده، وإاّل فالسيف)2). ومع ذلك، فقد بقي اإلمام Q تحت رقابة أمنيّة مشّددة 

من عمالء معاوية يف املدينة، حتّى يف خصوصيّات اإلمام البيتيّة)3).

لماذا لم تحصل النهضة الحسينّية في حياة معاوية؟ 

رفض اإلمام عيّل بن أيب طالب Q أن يكون معاوية حاكاًم، ومل يساوم عىل 

ذلك، ومل يداهن، وخاض حربًا طاحنًة ملنعه وطرده من الشام، وكان هذا موقف 

معاوية  القيام عىل  فأسباب  إًذا،  العراق.  أهل  تخاذل  لوال   ،Q الحسن اإلمام 

ومحاربته ودوافع ذلك كانت، وما زالت، إىل عرص اإلمام الحسني Q، وهو ما 

رّصح به اإلمام نفسه حني قال: »َوإِنِّ َواللِه َما أَْعرُِف أَْفَضَل ِمْن ِجَهاِدَك«)4). 

لكن، هل كان بإمكان اإلمام الحسني Q أن يحقِّق أحد أهدافه لو تحرّك 

ه؟ أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ أو  ضّد معاوية؟ طلب اإلصالح يف أّمة جدِّ

إزالة حكومة معاوية؟ وإاّل فتعريض األّمة لصدمة مرّوعة، بقتله وأهل بيته، بحيث 

تستيقظ األّمة من غفلتها، وتتحّرر، وتعرف الحّق وأهله؟ 

بعد استشهاد اإلمام الحسن Q واغتياله من ِقبل معاوية، ونقض معاوية 

والثورة  بالتحرُّك   Q الحسني اإلمام  العراق، وطالبوا  أهُل  تحرّك  الصلح،  لبنود 

الدليل املقبول لثورته، ولكّنه مل  إّن الحسني Q كان ميلك  ضّد معاوية، حيث 

يستجب لطلباتهم، وآثر السكون ما دام معاوية حيًّا. وذلك لألسباب اآلتية: 

)1)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ترجمة اإلمام الحسين، ص200.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص152.

)3)  الحصرّي القيروانّي، زهر اآلداب وثمرة اآلداب، ج1، ص101.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص220.
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األّول: الوفاء بالعهد ُخلٌُق إسالمّي رفيع، ميثّله اإلماُم املعصوم أحسن متثيل، وال 

يسّوغ اإلماُم لنفسه أن يهبط إىل مستوى معاوية يف نقضه للعهد. 

الثان: كان بإمكان معاوية أن يستغّل هذا النقض، كورقٍة رابحة يستعملها ضّد 

اإلمام الحسني Q، ويضلّل به الرأي العاّم)1). 

مع  الصلح  إىل   Q الحسن اإلمام  دفع  الذي  الرئيس  السبب  إّن  الثالث: 

معاوية، وهو تخاذل املسلمني عن نرصة ابن بنت نبيّهم، ما زال مستمرًّا يف عرص 

يكن  مل  الذي  معاوية،  بني  الرصاع  مرارَة  هؤالء  ذاق  فقد   ،Q الحسني اإلمام 

والزبري، زوج  عائشة وطلحة  املؤمنني  أّم  وبني   ،Q عيّل واإلمام  بعد،  مكشوفًا 

النبّي وأصحابه وعيّل Q، وبني الخوارج، الذين كانوا يّدعون الزهد والعبادة، 

وعيّل Q، فأنزلوا عليًّا Q إىل مستوى معاوية، الذي كان يرمي الوصول إىل 

أيَّ  السلطة  استالم  والحرص عىل  منه  التصّدي  لهذا  يكن  بكّل سبب، ومل  الحكم 

مسّوغ رسايّل، وإىل مستوى عائشة أو طلحة أو الزبري، وإىل مستوى الخوارج، ومل 

ل األعباء التاّمة لقتال الناكثني والقاسطني واملارقني، وأتعبَتْهم  يستطع املسلمون تحمُّ

التضحيات الجّمة يف الجمل وصّفني والنهروان، فأخذ جمهورُهم يتهرّب من أعباء 

ل املسؤوليّة الرشعيّة، نحو محاولة التشكيك يف أصل األهداف الكربى التي من  تحمُّ

أجلها يجاهد اإلمام عيّل Q وأوالده من بعده، هذا التشكيك الذي تحّول إىل 

نكول وتخاذل وفرار.

وحينام يستفحل هذا الشّك، ويتحّول إىل حالة َمرَضيّة، كام حدث ذلك يف عرص 

اإلمام الحسن Q، مل يكن باإلمكان عالجها حتّى بالتضحية، بل ال بّد من الصرب 

والتأّن؛ ليتّضح لعاّمة املسلمني مدى َدَجل معاوية، ومدى تظاهره باإلسالم، ومدى 

التزام أهل البيت R مببادئهم الرساليّة. 

وقد فضح معاوية نفَسه وكشف عن واقعه، بعد نقِضه لكّل بنود الصلح مع 

اإلمام الحسن Q، وكان ال بّد للشاكّني يف سالمة خّط أهل البيت R من 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص220.
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وكان  بكّل رضاوة.  يؤّججها  وأخذ  معاوية،  لهم  سّعرها  التي  النار  بلظى  االكتواء 

ترشيح يزيد وفرض البيعة له بالخالفة هو آخر الخّط ملعاوية، ومهََّد معاوية لذلك 

باغتيال اإلمام الحسن Q؛ ليخلو له الجّو، وقد ذكر له التأريخ أكرث من محاولة 

الدولة  ربوع  يف  جديد  بثوٍب  الجاهليّة  وتحكيم  هذا،  مأربه  لتحقيق  ومراوغة 

اإلسالميّة. 

أيّة  لقتله  يكون  ال  فسوف  هذه،  والحالة   Q الحسني اإلمام  استشهد  فلو 

فائدة تعود عىل الدين واألّمة، بل رمّبا يكون رضر ذلك أكرث من نفعه، وذلك عندما 

يُلِحق ذلك معاوية الداهية بحملة دعائيّة مغرضة، يقيض فيها عىل األمل الوحيد 

لألّمة، ويفصل املجتمع املسلم، نفسيًّا وفكريًّا، عن أهل البيت R بشكل عاّم، 

وعن أمئّتهم بصورة خاصة. 

ال  فقط  ليس  معاوية  زمن  يف   Q الحسني  اإلمام  قتل  إّن  األمر:  وخالصة 

واألّمة  للدين  الوحيد  األمل  عىل  تامٌّ  قضاٌء  فيه  يكون  وإّنا  ينفع،  وال  يجدي 

استشهاد  كان  كلّه،  لذلك  ظاهرة  حقيقيّة  خيانة  هذا  يكون  ما  ومبقدار  وللحّق. 

عندما  وللحّق،  ولألّمة  للدين  وفاًء  كربالء،  يف  ذلك،  بعد   Q الحسني  اإلمام 

للدهاء  بعد  يكن  ومل  أحد،  عىل  خافيًا  للدين  وعداؤه  الُحكم  انحراُف  يَُعْد  مل 

تقلِّل من وضوحه. وأصبح  أن  عليه، وال  تتسرّت  أن  املنحرفة،  وللسياسات  واملكر، 

السكوت عليه يف تلك الظروف هو الخيانة للدين، ولألّمة، وللحّق. وإاّل فإّن اإلمام 

 Q Q قد عاش يف حكم معاوية بعد استشهاد أخيه اإلمام الحسن  الحسني 

Q، الذي سكت يف  عرش سنوات، ومل يقم بالثورة ضّده، مع أّن اإلمام الحسني 

أّن االنحراف والظلم الذي  زمن معاوية، هو نفسه الذي ثار يف زمان يزيد، كام 

Q. وما ذكرناه هو املربِّر لسكوته  Q، قد كان يف زمان أخيه  كان يف زمانه 

هناك، وثورته هنا.
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 Q كان كارًها للصلح)1)، ولكّن اإلمام الحسن Q وصحيٌح أّن اإلمام الحسني

أيًضا كان له كارًها. غري أّن هذا الصلح، عىل الكراهية التي كانت فيه، كان خريًا 

لألّمة)2)، وإن مل يكن األفضل؛ ألنّها مل تكن مستعّدة، ومل تكن متلك إمكانيّة القيام 

األموّي  الطغيان  عىل  االنتصار  أجل  من  والتضحية  الجهاد  وهو  منه،  باألفضل 

أخيه، فهي من وضع  الحسني Q عىل  اإلمام  اعرتاض  أخبار  وأّما  وإسقاطه)3). 

ما   Q والحسني الحسن  بني  التخاطب  سوء  من  فيها  فإّن  وأتباعهم،  األموينّي 

يؤكّد أنّها مفتَعلة)4). 

ح اإلمام الحسني Q أخاه اإلمام الحسن Q عىل صلحه مع  هذا، وقد متدَّ

معاوية، واعتربه إيثاًرا لله عند مداحض الباطل)5). 

الخروج  إىل  يدعونه   ،Q الحسني اإلمام  إىل  مرّة  من  أكرث  الكوفة  أهل  وكتب 

إليهم يف خالفة معاوية، ويف كّل ذلك يأىب عليهم)6)، وقد أمرَهم بلزوم بيوتهم، وبالصرب، 

والرتقُّب، والتخفِّي عن أعني السلطة، واالنتظار، والتكتّم عىل ميولهم وأفكارهم، ما دام 

معاوية حيًّا)7). فالقول بأّن سبب عدم ثورته عىل معاوية إنّا هو عدم بيعة الناس له 

يف زمنه، ال يصّح. هذا وإّن الناس كانوا قد بايعوا اإلمام الحسن Q، فلامذا سكت؟ 

وملاذا مل يطالبه اإلمام الحسني Q بالقيام؟ وملاذا ميدحه عىل صلحه ملعاوية)8)؟ 

 Q موت معاوية وطلب يزيد البيعة من اإلمام الحسين

مات معاوية منتصف رجب من سنة ستنّي من الهجرة، عن عمر تجاوز سبعني 

وايل  عتبة،  بن  الوليد  عّمه  ابن  إىل  يزيد  فكتب  يزيد.  ولده  بعده  وخلّف  سنة، 

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص150. 

)2)  الشيخ الكلينّي، الكافي، ج8، ص330.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص220.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج4، ص289.

)5)  ابن قتيبة، عيون األخبار، ج2 ص314.

)6)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص151.

)7)  المصدر نفسه، ص150.

)8)  الشيخ الطوسّي، اختيار معرفة الرجال، ج1، ص325.
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اإلمام الحسني بن عيّل Q قبل أن يعلم أهُل  البيعة من  يأمره بأخذ  املدينة، 

فارضْب  عليك،  أىب  إْن  ويقول:  ذلك،  التأّخر عن  له يف  يرّخص  وال  باألمر،  املدينة 

 Q عنَقُه، وابَعْث إيلَّ ِبرأِسِه)1). ولعّل االستعجال بأخذ البيعة من اإلمام الحسني

قبل أن يعلم أهل املدينة باألمر، كان نصيحًة من مروان بن الحكم للوايل)2) الذي 

أحرضه الوليد واستشاره يف أمر اإلمام الحسني Q، فقال: إنّه ال يقبَل، ولو كنُت 

مكانَك لرضبُت عنَقه، فقال الوليد: ليتني مل أُك شيئًا مذكوًرا. 

يفشو  أن  قبل  فاستدعاه  الليل،  يف   Q الحسني اإلمام  إىل  الوليد  بعث  ثّم 

الخرب، وكان Q يف املسجد النبوّي، جالًسا مع عبد الله بني الزبري)3)، فعرف اإلمام 

الحسنُي Q الذي أراد، فدعا بجامعٍة من أهل بيته ومواليه، وكانوا ثالثني رجاًل، 

وأمرَهم بحمل السالح، وقال لهم: »إِنَّ الَْولِيَد َقِد اْسَتْدَعاِن ِف َهَذا الَْوْقِت، َولَْسُت 

آَمُن أَْن يُكَلَِّفِني أَْمًرا َل أُِجيُبُه إِلَْيِه، َوُهَو َغرْيُ َمأُْموٍن، َفكُونُوا َمِعي. َفإَِذا َدَخلُْت، 

َفاْجلُِسوا َعَل الَْباِب، َفإِْن َسِمْعُتْم َصْوِت َقْد َعَل، َفاْدُخلُوا َعلَْيِه لَِتْمَنُعوُه ِمنِّي «)4).

ثّم صار اإلمام الحسني Q إىل الوليد، فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعى 

الوليد معاوية، فاسرتجع اإلمام الحسني Q، ثّم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره 

فيه من أخذ البيعة منه ليزيد. فلم يُرِد اإلمام الحسنُي Q أن يصارحه باالمتناع 

، فقال له:  »إّن أراَك ل تقَنع أو تجتزئ  من البيعة، وأراد التخلّص منه بوجٍه سلميٍّ

نظهرها عل  أن  أو »دون  الناس«،  ذلك  فيعرف  أبايعه جهًرا،  ببيعتي رسًّا حّتى 

، َوالظاهرُة خريٌ، فإذا حرَض  رؤوس الناس علنية«، أو قال له: »ل خريَ ف بيعِة رِسٍّ

الناُس كاَن أمًرا واحًدا«. 

فقال له الوليد: أجل. 

فقال اإلمام الحسني Q: »تصبُح وترى رأيَك ف ذلك«.

)1)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص241.

)2)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص206.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص251-250.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص13.
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فقال له الوليد: انرِصف عىل اسِم اللِه، حتّى تأتينا مَع جامعِة الناِس. 

فقال له مروان: واللِه، لنْئ فارقََك الحسنُي الساعَة ومل يباِيْع، ال قدرَْت منُه عىل 

مثلِها أبًدا، حتّى تكرثَّ القتىل بينكم وبينه، ولكن احِبس الرجَل، فال يخرج من عندك 

حتّى يبايع، أو ترضب عنَقه. 

فلاّم سمع الحسني Q مروان، صارحهام، حينئٍذ، باالمتناع من البيعة، وأنه ال 

ميكن أن يبايع ليزيد أبًدا، فقال ملروان: »وييل عليك يابن الزرقاء! أنَت تأمر برضب 

عنقي؟! كذبَت والله، ولؤمَت. والله، لو رام ذلك أحٌد من الناس، لسقيُت الرَض 

من دِمه قبل ذلك، وإْن شئَت ذلك، فرم رضَب عنقي، إن كنَت صادًقا!«. 

ثّم أقبل عىل الوليد، فقال: »أيّها المري، إنَّا أهُل بيِت النبّوة، ومعدُن الرسالة، 

فاسٌق،  ويزيد رجٌل  وبنا ختَم.  الله،  فتَح  بنا  الرحمة،  امللئكة، ومحلُّ  ومختلُف 

شارُب الخمِر، قاتُل النفِس املحتََمة، معلٌن بالفسِق، ومثيل ل يبايُع مثلَُه، ولكن 

نصبُح وتصبحون، وننظُُر وتنظرون، أيّنا أحّق بالخلفة والبيعة«)1). 

الباب  بفتح  فهّموا   ،Q الحسنَي اإلمام  الهاشميّني  من  بالباب  َمن  وسمَع 

باالنرصاف  فأمرَهم  رسيًعا،   Q الحسني اإلمام  إليهم  فخرج  السيوف،  وإشهار 

P)2)، ثّم عاد إىل منزله مع الصبح)3).
ه رسول الله  َه إىل قرب جدِّ إىل منازلهم، وتوجَّ

فلاّم  ستنّي.  سنة  رجب  من  بقني  لثالٍث  السبت،  ليلة  هي  الليلة  تلك  وكانت 

أصبح، خرج من منزله يستمع األخبار، فلقيه مروان، فقال له: يا أبا عبد الله، إّن 

لَك ناصٌح، فأِطعني ترشْد، فقال اإلمام الحسني Q: وما ذاك؟ قل حتّى أسمع. 

فقال مروان: إّن آمرُك ببيعِة يزيَد بِن معاويَة، فإنُّه خرٌي لَك يف ديِنَك وُدنياَك. 

َلُم إِْذ  فقال اإلمام الحسني Q: »إِنَّا للِه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن، َوَعَل اإلِْسَلِم السَّ

ُة ِبَراعٍ ِمْثِل يَِزيد«. َقْد بُلَِيت الُمَّ

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص14.

)2)  المصدر نفسه، ص14-13.

)3)  المصدر نفسه، ص18.
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وطال الحديث بينه وبني مروان، حتّى انرصف Q وهو غضبان. فلاّم كان 

آخر نهار السبت، بعث الوليد إىل اإلمام الحسني Q ليحرض فيبايع، فقال لهم 

اإلمام الحسني Q: »أصِبحوا، ثمَّ ترون ونرى«، فكّفوا عنه تلك الليلة، ومل يلّحوا 

عليه، واشتغلوا بابن الزبري)1)، فعزم Q عىل الخروج من املدينة...

الوضع السياسّي في المدينة عند وصول خبر موت معاوية

إّن حوادث الليلة التي وصل فيها خرب موت معاوية إىل املدينة، تكشف عّدة 

أمور مهّمة: 

أن  قبل  لثورتِه  إطفاٍء  عمليِّة  من  يخىش  كان   Q الحسني اإلمام  إّن  أّواًل: 

تضطرم، عرب اغتياله رًسا، أو يف عمليِّة مواَجهٍة محدودٍة مفتَعلة، تتبعها مرسحيّة 

أّولها.  من  الحسينيّة  الثورة  تُجهض  ثّم  ومن  بإخراجها،  األمويّون  يقوم  مكذوبة 

بني  من  مقاتاًل  ثالثني  من  فقد طلب  شديًدا،   Q اإلمام احتياط  كان  ولذلك، 

هاشم وأنصارهم مرافقته وحاميته، حتّى لو وصل األمر إىل حدِّ اقتحام قرص اإلمارة 

بدون استئذان، إذا سمعوا صوته Q قد عال.

يكن  مل   Q اإلمام ولكّن  علنيّة،  البيعة  تكون  أن   Q اإلمام ثانيًا: طلب 

ليبايع يزيد، ال رسًّا وال جهرًا، كام أنّه بسبب القّوة العسكريّة التي رافقته، والتي 

ا لالشتباك، يظهر أنّه احتاط ليك ال يتّم إحراجه بالبيعة.  تدّل عىل أنّه كان مستعدًّ

إًذا، هو مل يكن يريد البيعة أصاًل، فال بّد من أّن طلبَه أن تكون البيعة علنيّة؛ 

ليك يستثمر االجتامع العاّم ألهل املدينة غًدا، مع ما يف هذا االجتامع من رموز 

الصحابة والتابعني؛ فإذا رفض البيعة علًنا، وفضح حقيقة يزيد، وذكّرَهم مبوقعه عند 

النبّي P ويف القرآن، ودعاهم إىل مبايعته ونرصته، فقد ينقلب الوضع ملصلحته. 

ولكّن مروان انتبه إىل مراد اإلمام الحسني Q، فضيّق عليه الفرصة التي أتاحها 

هنا، ويف  بالقتل  اإلمام  بتهديد  التلفُّظ  وذلك عرب  بالتأجيل،  قبل  الوايل حينام  له 

)1)  سبط ابن الجوزّي، تذكرة الخواّص، ص214.
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هذه الغرفة، إذ سوف يصبح اإلمام Q، حينئٍذ، بني محذوَرين: إّما االستسالم 

لالبتزاز والسكوت والخضوع، وإّما الرفض لالبتزاز وكشف ورقته التي يخبّئها هنا، 

وقد اختار اإلمام Q الخيار الثان، فأعلن عن موقفه، وتخىّل عاّم كان يتأّمله من 

ذلك االجتامع العاّم إن حصل. 

أيب  بن  عتبة  بن  للوليد  قويًّا  منافًسا  كان  الحكم  بن  مروان  أّن  يظهر  ثالثًا: 

Q، فيتخلص األمويّون من ألّد  سفيان، ويريد منه إّما أن يقتل اإلمام الحسني 

مكانه  واحتالل  فيسّهل عمليّة عزله  يفعل،  أن ال  وإّما  الوليد،  يد  أعدائهم عىل 

واليًا عىل املدينة.

رابًعا: يظهر من كثري من النصوص، أّن الوليد بن عتبة كان خائًفا عىل آخرته من 

 Q 1)، إالّ أنّه مع ذلك، كان بنظر اإلمام الحسني(
 Q التورُّط يف قتل اإلمام الحسني

غري مأمون)2)، إذ قد يُقِدم عىل ارتكاب جرمية كبرية إذا ما أُحِرَج حرًجا شديًدا؛ ولذلك 

مل يرغب اإلمام السري طوياًل يف استفزازه. ومع أّن اإلمام بقي يوَمني وليلتنَي بعد تلك 

علنّي،  وبشكل  وأنصاره،  أهله  مع  واستعّد  نهاًرا،  املدينة  يف  تجوَّل  أنّه  ومع  الليلة، 

للخروج إىل مّكة، وخرج عىل الطريق العاّم، فإّن الوليد مل يبادر إىل عمٍل ضّد اإلمام، 

وهذا كان من دوافع يزيد إىل عزله بعد ذلك. 

املرونة  املبنيّة عىل  معاوية،  لسياسة  مناسبًا  واليًا  كان  الوليد  أّن  أيًضا  ويظهر 

والدهاء مع أعدائه، وعدم الحمق والنزق يف اإلدارة، ولكّنه مل يكن مناسبًا لتمثيل 

يعلن  مل  أنّه  كام  معاوية،  طريقة  اإلمام Q عىل  مشكلة  معالجة  فأراد  يزيد، 

املدينة،  اإلمام Q من  إاّل بعد خروج  يَدُع إىل اجتامع عاّم  موت معاوية، ومل 

وهذا من دهائه، فقد أراد تفويَت الفرصة عىل اإلمام Q، ولكّن مرونة الوليد 

ودهاءه، عىل كّل حال، ساعد اإلمام Q عىل الخروج مبكرًا من املدينة، دون أّي 

مامنعة أو مضايقة، ما سّهل حركة اإلمام بعد ذلك، بينام كان من املفروض -حسب 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص18.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص221.
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سياسة يزيد ومروان- التضييق عىل اإلمام وفرض اإلقامة الجربيّة عليه؛ من أجل 

إجباره عىل البيعة، أو قتله يف املدينة، حتّى تخنق الثورة يف مهدها.

 Q الخيارات المطروحة أمام اإلمام الحسين

لقد كان أمام الحسني Q عّدة حلول ممكنة، بعد أن طلب يزيد منه البيعة، 

وهّدده بالقتل إن مل يبايع: 

األّول: أن يبايع يزيد. 

الثان: أن يرفض البيعة ويبقى يف مّكة أو املدينة. 

الثالث: أن يلجأ إىل بلد من بالد العامل اإلسالمّي، حتّى يلتّف حوله العدد الكايف 

ملواجهة هذه الدولة.

الرابع: أن يتحرّك ويغادر املدينة إىل مّكة، منتظرًا تحرُّك أهل الكوفة وبيعتهم 

مع  الفاصلة  املعركة  ويخوض  العراق،  نحو  يتوّجه  فإنّه  ذلك،  ما حصل  فإذا  له، 

الدولة األمويّة، التي كان يعلم أنّه سوف يستشهد فيها، وبالطريقة التي وقَعت. 

وكان اختياره للموقف األخري قامئًا عىل أساس إدراكه لطبيعة الظرف الذي تعيشه 

األّمة اإلسالميّة، فإّن جزًءا كبريًا من األّمة اإلسالميّة قد فقد -مع قيام الدولة األمويّة، 

وخصوًصا خالل عهد معاوية- إرادته وقدرته عىل مواجهة النظام األموّي، وهو يشعر 

بالذّل واالستكانة والشلل وعدم القدرة عىل التحرُّك. فقد كان حجم اإلرهاب األمنّي 

األموّي مفاجئًا لإلنسان العريّب، الذي مل يدِر كيف يتعامل معه، وهو الذي اعتاد عىل 

الفرديّة يف كّل تفاصيل حياته، بينام كانت إزالة النظام األموّي وهزميته تحتاج إىل 

تكتُّل وتظافر وتعاون واتّحاد وإطاعة لقائٍد أو لحزٍب يكون يف مستوى القدرة عىل 

تحّدي النظام األموّي وإزالته، ومل يكن سوى اإلمام الحسني Q مؤّهاًل لذلك.

هذا وإّن جزًءا كبريًا آخر من األّمة اإلسالميّة قد هان عليه أمر اإلسالم، فلم يعد 

إليها  انضّم  الرسالة اإلسالميّة، فهو  أمامه  الشخصيّة، وتضاءلَت  إالّ مبصالحه  يهتّم 

سالّبًا نّهابًا، يقاتل من أجل الغنيمة، ويطمع بالعيش الرغيد. 
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ولكّن جزًءا كبريًا من األّمة اإلسالميّة كان يعلم متاًما أّن خسارًة كبريًة تحيق باألّمة 

اإلسالميّة من خالل تبديل الخالفة إىل قيرصيّة وكرسويّة، وأنّه يف عهد معاوية، طرأ 

تغريُّ أسايّس عىل مفهوم الخالفة نفسه، فلم تعد الخالفة حكاًم لألّمة، بل حّولها 

أن  أراد معاوية  املفهوم،  معاوية إىل حكم كرسى وقيرص، وهو تحويٌل خطرٌي يف 

ِقبل  من  والرفض  باملعارضة  يُواَجه  مل  التحويل  هذا  ولكّن  الرشعيّة،  ثوب  يُلبَسه 

من  الكثري  عىل  معاوية  حيلة  تنطيل  أن  فأمكن  واستكانوا،  سكتوا  بل  الصحابة، 

السّذج والبسطاء من العواّم، إذ يرون يف سكوت الصحابة إمضاًء له، وكان يف ذلك 

إحراٌج شديد لإلمام الحسني Q، وهو الصحايّب واملمثِّل للدين والقرآن واإلسالم، 

فكيف يسكت؟ أال يُفَهم من سكوته اإلمضاء لهذا التحوُّل؟

الصلح مل تكن معروفًة  الحسن Q يف مسألة  إّن حقيقة موقف اإلمام  ثّم 

ا، كانت تعيش  لجمهور املسلمني وعمومهم، إاّل داخل دائرٍة خاّصة ومحدودة جدًّ

كبعض  فهمها،  عىل  قادرين  غري  كانوا  األقربني  حتّى  بل  قُرب،  عن  املسألة  هذه 

أصحاب اإلمام الحسن Q، الذي خاطبَه يوًما بكالٍم ال يخلو من عدم االحرتام، 

قائاًل: السالُم عليَك يا ُمِذلَّ املؤمنني!.

العامل  أطراف  يف  يعيش  كان  مبن  وكيف  عاّم؟  بشكل  العراق  بأهل  فكيف 

اإلسالمّي، كأقايص خراسان، حيث مل يعش املحنة يوًما بعد يوم، ومل يكتِو بالنار 

Q يف الكوفة، من قواعده وأعدائه، وإّنا كانت  التي اكتوى بها اإلمام الحسن 

تصلُه األخبار عرب املسافات الشاسعة بني الكوفة وأطراف خراسان مثاًل؟ 

فهؤالء كلّهم مل يفهموا أّن ُصلَح الحسن مع معاوية وتنازُلَه عن الخالفة مؤقّتًا، 

ليس اعرتافًا برشعيّة معاوية واألطروحة األمويّة، بل هو ترصُّف اقتضته الرضورة 

 .Q والظروف املوضوعيّة التي كان يعيشها اإلمام الحسن

فكان ال بّد لإلمام الحسني Q من أن يختار موقًفا يعالج فيه مشكلة هذه 

التي  إرادتها  األّمة  إىل  يعيد  بأن  اإلسالمّي،  الجمهور  موقف  يف  كلّها  االنهيارات 

فقدتها بالتميّع األموّي، وإميانها بالرسالة، وشعورها بأهميّة اإلسالم، وأن يكشف 
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معاوية ويرفع عنه التسرتُّ بأصحاب النبّي P، وأنّهم سكتوا عىل تحويل الخالفة 

إىل كرسويّة وقيرصيّة، وذلك عن طريق رفضه شخصيًّا لذلك التحويل، مهام كان 

من  الباقية  والبقيّة  لهم،  رمز  وأنّه  وميثّلهم،  الصحابة  من  أنّه  أساس  الثمن، عىل 

الصحابة.

وال بّد أيًضا من أن يختار اإلمام الحسني Q املوقف الذي يرشح فيه، حتّى 

إقراًرا بحقٍّ  يكن  الحسن Q مل  اإلمام  تنازل  أّن  األحداث،  بعيًدا عن  كان  ملن 

النبّي P إىل  البيت يرفضون تحويل خالفة  ما ملعاوية، وال لبني أميّة، وأّن أهل 

كرسويّة وقيرصيّة.

فام هو املوقف الذي يحّقق هذه األهداف كلّها مًعا؟ 

وليَست  واملحاذير،  املخاطر  كّل  تكرّس  فسوف  معاوية،  بن  يزيد  مبايعة  أّما 

بيعة  من  جاءت  هؤالء  خالفة  ألّن  وعثامن؛  وعمر  بكر  أيب  كخالفة  يزيد  خالفة 

محدودة، أو من شورى، أو بتعينٍي ال يستبطن التوريث العائيّل والتمليك الشخيّص، 

وأّما هنا، يف حالة يزيد بن معاوية، فقد أصبَحت تركًة يحصل عليها الورثة بالتوريث 

العائيّل الخاّص.

إًذا، فالتحويل هنا عىل مستوى املفهوم، وسوف يعني، عىل مستوى التطبيق، 

 Q خسارة احتامل عودة اإلمامة إىل أهل البيت إىل األبد! وتنازُل اإلمام الحسن

كان مؤقّتًا، فلم يكن باإلمكان أن متيض عمليّة التحويل هذه دون أن يقف أهل 

البيت، الذين هم القادة الحقيقيّون لألّمة، املوقف الدينّي الواضح املحّدد منها. 

 Q وأّما املوقف الثان، فهو ال يحّقق ذلك املكسب الذي يريده اإلمام الحسني

أيًضا؛ وذلك ألّن اإلمام الحسني Q كان يؤكد أنّه لو بقي يف املدينة أو يف مّكة، 

رافًضا للبيعة، لُقِتَل من ِقبَل بني أميّة، حتّى ولو كان متعلًّقا بأستار الكعبة... وهذا 

املسلمني  الباقية من عواطف  البقيّة  يحرّك  أن  استطاع  الذي  كالقتل  ليس  القتل 

القتل من خالل مواجهة عسكريّة يف  تجاه رسالتهم ودينهم، حتّى ولو كان هذا 

املدينة، كان يحتمل احتاماًل كبريًا وقوعها بعد تعرُّض اإلمام Q لعمليّة اغتيال 
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مدبَّرة من ِقبَل الوايل)1). وحتّى لو فرضنا رفَض الوايل لتطبيق تلك الفكرة، إالّ أّن 

يزيد لن يعدم واليًا أمويًّا آخر يقوم باملهّمة، بل لعّل يف بعض األخبار ما يرّصح بأّن 

الناس إىل  فإرجاع  باغتياله)2).  يقوم  َمن   Q الحسني اإلمام  األموينّي دّسوا عىل 

عقيدتهم، من خالل إثارة املتبّقي من عواطفهم ومشاعرهم، لن يتحّقق من خالل 

قتٍل عابٍر سهٍل من هذا القبيل، بل ال بّد من أن تُحَشد له كّل املثريات واملحرّكات.

ولذلك، كان السبب الرئيس لخروج اإلمام الحسني Q من املدينة، ليس مجرَّد 

الخشية من االغتيال، بل كان الخوف من أن تُخَنق ثورتُه باغتياله، وتُكتَم أنفاُسها 

وتذهب  وإخراجها،  بإعدادها  األمويّون  يقوم  ظروٍف  ويف  تشتعل،  أن  قبل  رسًّا، 

األمويّون  يقوم  ثّم  ملتبسٍة،  ظروٍف  يف  رخيصًة   Q الحسني اإلمام  نفُس  فيها 

باالستفادة من الحادثة كعادتهم، وتحويل آثارها ملصلحتهم. 

وأّما املوقف الثالث، فهو وإن كان أسلم من األّول والثان عىل الخّط القصري؛ ألنّه 

ميكنه أن يعتصم بشيعته يف اليمن مثاًل إىل برهٍة معيّنة، لكّنه سوف ينعزل ويحيط 

نفَسه بإطاٍر منغلق عن مرسح األحداث، بينام البّد أن يبارش عمله التغيريّي عىل 

مرسح األحداث، الذي كان، وقتئٍذ، هو الشام والعراق ومّكة واملدينة؛ يك ميكن لهذا 

العمل أن يؤثّر تربويًّا وروحيًّا وأخالقيًّا يف العامل اإلسالمّي كلّه. 

وعليه، كان ال بّد أن يختار املوقف الرابع، الذي استطاع أن يهّز به ضمري األّمة 

من ناحية، ويشعرها بأهميّة اإلسالم وكرامة هذا الدين من ناحية ثانية. وأن يدحض 

عمليّة تحويل الخالفة إىل كرسويّة وقيرصيّة من ناحية ثالثة، وأن يوّضح للمسلمني 

كلّهم مفهوَم التنازل عند اإلمام الحسن Q، وأنّه مل يكن موقًفا إمضائيًّا، وإّنا 

 .Q كان أسلوبًا متهيديًّا ملوقف اإلمام الحسني

وإذا كانت الهزمية النفسيّة لألّمة هي الحالة املرَضيّة العاّمة التي قد تعرَّضت 

لها األّمة املسلمة يف عرص اإلمام الحسني Q، فالحسني حني يريد معالجة هذا 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص18.

)2)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص249-248.
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املرض املسترشي يف جسمها، ال بّد له أن يقّدم املوقف النظرّي والعميّل مًعا تجاه 

ينتهي إىل اجتثاث جذور هذا  بنحٍو  الحروف،  النقاط عىل  القائم، ويضع  الوضع 

املرض الخبيث. 

ا، والذي يستنهض النفوس  الثورة املسلَّحة بالشكل املثري جدًّ ومن هنا، كانت 

ل ُجبَنها إىل الشجاعة، ووهَنها إىل اإلقدام، هو الحّل  امليّتة، ويحييها من سباتها، ويبدِّ

.P الوحيد لألزمة التي حلَّت باألّمة املسلمة بعد رسول الله

لقد رفض اإلمام الحسني Q، رفًضا قاطًعا، بيعَة يزيد، ومل يكن هذا الرفض 

لإلصالح  طلبًا  األموّي،  البنيان  نقض  باتّجاه  متحرِّكًا  إيجابيًّا  رفًضا  كان  بل  سلبيًّا، 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فلم يكن اإلمام الحسني Q ليسكت، حتّى 

لو سكت عنه النظام األموّي، بل كان خروجه فعاًل ابتدائيًّا، درًءا للخطر الذي أخذ 

د اإلسالم بخالفة يزيد. يتهدَّ

واألمر اآلخر أّن اإلمام Q كان أمامه التهديد األموّي، إْن هو مل يبايع، ولو 

بايع، فإنّه سيعطي يف مثل هذه الحالة الوثيقَة الرشعيّة للحّكام األموينّي الظلمة، 

وسيطفئ بذلك بصيص األمل الذي ترصده األّمة يف تلك الشخصيّة املعارِضة؛ أعني 

.Q شخصيّة اإلمام

ويف حالة رفضه، فإنّه أمام خياَرين: إّما املوت الذي قّرره األمويّون له، ولو كان 

شعبيّة  فيها  ميتلك  التي  املناطق  إحدى  إىل  الرحيل  وإّما  الكعبة،  بأستار  متعلًّقا 

وشيعة، وال تتعّدى هذه املناطق اليمن والكوفة والبرصة، ومن املعلوم أّن الطلب 

أكرث  الكوفة تحتوي  بال فرق. وما دامت  املناطق،  األموّي سوف يالحقه يف هذه 

القواعد الشعبيّة املؤيّدة له، باإلضافة إىل الطلب الشديد من ِقبَل أهلها، فإّن الخيار 

 .Q املؤمنني أمري  أبيه  عاصمة  الكوفة،  إىل  بالرحيل  يكون  أن  بّد  ال  الصحيح 

ولهذا، رفض اإلمام Q إلحاح أخيه محّمد بن الحنفيّة ومامنعته من الذهاب 

إىل الكوفة، كام رفض طلب ابن عبّاس، الذي أشار عىل اإلمام Q بالذهاب إىل 

اليمن.
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الخروج من المدينة

يًّا، وال خوفًا من السلطة األمويّة، فقد  مل يكن خروج اإلمام الحسني Q رسِّ

كان موكبه من الضخامة، بحيث ال يخفى عىل األعني املراقبة، كام أنّه اطأمّن إىل أّن 

الوليد لن يُقِدم عىل عمٍل أرعٍن ضّده، بل كان يتمّنى خروَجه؛ ليك ال يُبتىَل بدمه. 

ح أعني الناس  ولعّل اختيار الليل كان للتسرتُّ عىل حركة الحرم النبوّي، وليك ال تتصفَّ

النساء، إذا ما كان الخروج نهاًرا)1). 

وخرج معه بنو أخيه، وإخوته، وجّل أهل بيته، إاّل محّمد بن الحنفيّة وعبد الله 

بن جعفر. وكان معه من أنصاره، عبد الله بن يقطر الحمريّي، الذي اشتهر بأنّه أخو 

 ،Q الحسني اإلمام  كانت حاضنَة  أّمه  ألّن  الرضاعة؛  من   Q الحسني اإلمام 

وسليامن بن رزين، وأسلم بن عمر، وقارب بن عبد الله الدئيّل، ومنجح بن سهم، 

وكلّهم من مواليه، واستشهدوا معه يف كربالء، وسعد بن الحرث الخزاعّي، ونرص بن 

أيب النيزر، وهام موليان ألمري املؤمنني عيّل Q، والحرث بن نبهان موىل حمزة 

بن عبد املطلب، وجون بن حوى موىل أيب ذّر الغفارّي)2)، وعقبة بن سمعان، الذي 

أرُِس يف كربالء بعد نهاية املعركة، فاّدعى أنّه مملوك، فأُطلِق رساُحه)3)، وهو الذي 

روى بعض أحداث الطّف يف روايات أيب مخنف، وذهب بعض علامء اإلماميّة إىل 

أنّه استشهد يف كربالء)4).

الليل  وملّا عزم اإلمام الحسني Q عىل الخروج من املدينة، مىض يف جوف 

إىل قرب أّمه، فوّدعها، ثّم مىض إىل قرب أخيه الحسن Q، ففعل كذلك. ثّم خرج 

اإلمام Q من املدينة يف جوف الليل، وسار إىل مّكة، وهو يقرأ: ﴿فََخَرَج ِمۡنَها 

ٰلِِمنَي﴾)5). َخآئِٗفا َيَتَقَُّبۖ قَاَل َرّبِ َنِِّن ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص228.

)2)  المامقانّي، تنقيح المقال، ج1، ص125-248، وج2، ص81.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص347.

)4)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج101، ص341-336.

)5)  سورة القصص، اآلية 21.
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ولزم الطريق األعظم، فقال له أهل بيته: لو تنّكبَْت الطريَق األعظَم، كام فعل 

ابن الزبري؛ يك ال يلحقك الطلب، فقال: »ل، والله، ل أفارقه حّتى يقيض الله ما هو 

قاٍض«)1). 

لماذا لم يتوّجه اإلمام الحسين Q مباشرة إلى العراق؟

بدايتها،  منذ  الحسينيّة  الثورة  ثقافة  يف  للثورة  مركزًا  العراق  اختيار  كان  لقد 

بل منذ اإلخبار عنها يف مالحم األخبار النبويّة. وبغّض النظر عن ذلك، فقد كانت 

الكوفة هي األقرب إىل االستجابة من بني بقيّة املدن، فمّكة واملدينة مل يكن فيهام 

عىل  محسوبًة  بأغلبها  كانت  والبرصة   ،R البيت  أهل  يحبّون  رجاًل  عرشون 

البيت  املحبّون ألهل  والثائرون  األموينّي،  لصالح  مغلقًة  كانت  والشام  أميّة،  بني 

اإلمام  وبعد شهادة  الصلح،  بعد  بهم  اتّصاالٌت  متَّت  وقد  الكوفة،  أهل  من  كانوا 

ث  الحسن Q، ونصحهم فيها اإلمام الحسني Q باالنتظار والرتبُّص. وقد تحدَّ

اإلمام الحسني Q مع أّم سلمة عن مرصعه يف العراق)2)، كذلك مع أخيه عمر 

األطرف، األخ التوأم لرقيّة، ابن الصهباء التغلبيّة)3). 

ومل يتوّجه اإلمام الحسني Q مبارشة إىل العراق؛ ألنّه كان يحتاج إىل هامٍش 

من الزمن، يُظِهر فيه العراقيّون إرادتَهم ورغبتَهم وبيعتَهم. ومبا أّن بقاءه يف املدينة، 

مهدها  يف  خنقها  ويحتمل  الثورة،  عىل  خطرًا  يشّكل  سوف  كان  لذلك،  انتظاًرا 

باغتياله، كام تقّدم، فقد فّضل اإلمام جعل هذا الهامش الزمنّي يف حركٍة له إىل مّكة 

أّواًل، حيث يلوذ بالبيت، ويؤّخر عمليّة اغتياله، وتظهر بيعة أهل العراق له خالل 

ذلك الزمان، وتنضج ظروف ثورته، شعبيًّا وسياسيًّا واجتامعيًّا، بعد أن استكملت 

أسبابها ودوافعها الرساليّة والعقائديّة يف املدينة، وحتّى قبل وفاة معاوية. 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص34.

)2)  قطب الدين الراوندّي، الخرائج والجرائح، ج1، ص254-253.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص12-11. 
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لقد كان القرار بالثورة جاهزًا يف املدينة ومل يكن ينتظر بيعة أهل العراق ولكن 

بيعة أهل العراق كانت سوف تقرر مكان وزمان الثورة، وقد رّصح اإلمام بذلك يف 

لقائه مع أخيه عمر األطرف وأخيه محّمد بن الحنفيّة)1). 

ة المكرمة
ّ

اإلمام الحسين Q في مك

ا  Q مّكة يف ليلة الجمعة 3 شعبان)2)، وهو يقرأ: ﴿َولَمَّ دخل اإلمام الحسني 

بِيِل﴾)3)))4)، وخرج منها إىل  ن َيۡهِديَِن َسَوآَء ٱلسَّ
َ
ٓ أ َه تِۡلَقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعَسٰ َرّبِ تَوَجَّ

العراق يف 8 ذي الحّجة، فكان مكثُه فيها مئة وخمسة وعرشين يوًما، وتُعترَب من 

أطول مراحل الثورة الحسينيّة، ومع ذلك، فهي من أقّل مراحلها نصوًصا، ومعظم 

لَت اقترَصت عىل وقائع األيّام األخرية منها.  الحوادث التي ُسجِّ

ة
ّ

سبب اختيار مك

جيّدة  مناسبة  فهو  لها،  اإلمام  اختيار  أسباب  أهم  من  كان  الحّج  لعّل موسم 

للدعاية السياسيّة ضّد النظام األموّي، وللتحضري لثورته، كذلك مّكة أيّام املوسم هي 

املكان املناسب للقاء بوفود العراق، ملعرفة تطوُّر الوضع هناك، ومدى استعداده 

لقدوم اإلمام إليه. 

من هنا، نشري إىل أّن اإلمام Q مل يقصد مّكة إاّل مبا هي مكان ملوسم الحّج، 

ومل يقصدها لذاتها، فقد كانت مّكة، منذ األيّام األوىل للبعثة النبويّة، إىل مرحلة 

الهجرة النبويّة إىل املدينة، إىل ما جرى بعد ذلك من رصاعات وحروب يف الجمل 

وصّفني، مركزًا ألعداء أهل البيت R ولذريّة عيّل بن أيب طالب Q. فبعد 

سنتنَي من شهادة اإلمام الحسني Q يف كربالء، يقول اإلمام عيّل بن الحسني زين 

وَن َرُجًل يُِحبَُّنا«)5).  العابدين Q: »َما ِبَكَّة َواملِديَنِة عْشُ

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص21-20.

)2)  الشيخ الطبرسّي، إعالم الورى، ج2، ص223.

)3)  سورة القص، اآلية 22.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص34.

)5)  الثقفّي، الغارات، ص393.
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نزل اإلمام الحسني Q يف منزل عّمه العبّاس بن عبد املطّلب)1)، يف ُشَعِب 

عيّل)2)، فلم يكن اإلمام Q راغبًا يف توريط أحٍد من الناس يف مشاكل مع األموينّي 

فيام لو نزل عنده، وكانت منازل بني هاشم قد باعها عقيل يف خالل الهجرة النبويّة 

ل بيَعها، والظاهر أّن  يف املدينة؛ ألّن قريش كانت تصادر أموالهم وُدورهم، ففضَّ

ذلك كان برضاهم)3).

مراسلة أهل البصرة

كتب اإلمام الحسني Q إىل رؤساء األخامس بالبرصة، وإىل أرشافها، فكتب 

يزيد بن مسعود النهشيّل إىل الحسني Q جوابه، مبديًا فيه استعداده للنرصة، 

وقرأ الحسني كتابه، ودعا له باألمن يوم الخوف، واإلرواء يوم العطش األكرب. ولكن 

انقطاعه  من  فجزع  قَتْلَه،  بلَغُه   ،Q الحسني سيّده  لنرصة  للخروج  تجّهز  ملّا 

عنه)4). وأما األحنف بن قيس، فقد كتب للحسني Q: أّما بعد، فاصرب، إّن وعَد 

نَّك الذين ال يوِقنون)5).  ، وال يستخفَّ اللِه حقٌّ

وأّما املنذر بن الجارود، فإنّه جاء بالكتاب والرسول إىل عبيد الله بن زياد، يف 

الكوفة. فأخذ عبيد  ابن زياد أن يذهب يف صبيحتها إىل  التي يريد  الليلة  عشيّة 

الله الرسوَل، فصلبه، ثّم خطب الناس، وتوّعدهم عىل الخالف، وخرج من البرصة، 

واستخلف أخاه عثامن عليها)6). 

كان العراق هو املكان األنسب للثورة، إذ مل يكن مغلًقا، كالشام، لألموينّي، وكان 

اإلمام الحسني Q ينتظر موقًفا جيًّدا من أهل الكوفة، ومل يكن ينتظر اتّصااًل 

إيجابيًّا من أهل البرصة، يبادر إىل دعوته وبيعته؛ لوجود ثقٍل لألموينّي يف البرصة، 

ولقلّة املحبنّي لعيّل بن أيب طالب Q فيها، خصوًصا بعد معركة الجمل، ولوجود 

)1)  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج14، ص182.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، 229.

)3)  الواقدّي، المغازي، ج2، ص829.

)4)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص110.

)5)  الشيخ المفيد، الجمل، ص158.

)6)  الثقفّي، الغارات، ص358.
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الله بن زياد، وألّن توزيعها إىل  واٍل أموّي قويٍّ وإرهايبٍّ مستبدٍّ فيها، وهو عبيد 

خمسة أقسام أمنيّة تحت قيادة زعيم عشرية من عشائرها، سهََّل مراقبتَها وضبطَها 

أمنيًّا، خصوًصا إذا علمنا أّن من بني هوالء الخمسة كان واحٌد فقط مييل إىل آل عيّل 

بن أيب طالب Q، وهو األحنف بن قيس)1)، رغم ما يف سجلِّه أيًضا من مواقف 

تشري إىل ضعف اعتقاده وتهاونه وتقاعسه عن نرصة اإلمام الحسني Q. وأّما 

اآلخرون، فقد كان مالك بن مسمع أمويًّا يف ميوله)2)، وكان مسعود بن عمرو بن 

عدي األزدّي يف جيش أّم املؤمنني وصديًقا حمياًم لعبيد الله بن زياد، وهو الذي 

واليًا  السلمّي  الهيثم  بن  قيس  وكان  وحامه)3)،  يزيد  موت  بعد  الشام  إىل  هّربَه 

الله بن زياد،  لألموينّي يف خراسان، وعىل رشطتهم يف البرصة، وموظًّفا عند عبيد 

ثّم كان من الذين قاتلوا املختار تحت راية ابن الزبري)4)، وأّما املنذر بن الجارود 

)5)، خان 
Q الذي والّه، فوبّخه أمري املؤمنني Q العبدّي، فبعد أن خان عليًّا

اإلنسانيّة واإلسالم والرشف، حينام سلّم عبيد الله بن زياد سليامن بن رزين، رسول 

اإلمام الحسني، فقتله، فكان أّول شهداء الثورة الحسينيّة)6).

صال بالبصرة
ّ
االت

ذكرناهم؛  الذين  هؤالء  عرب  البرصة،  بأهل  لالتّصال  اإلمام  بادر  ذكرنا،  كام 

بإرادة  إال  يتحّركون  ال  كانوا  الذين  البرصة،  أهل  إىل  الوحيدة  الواسطة  ألنّهم 

هؤالء الزعامء. ولذلك، مل يجد اإلمام طريًقا إىل الناس هناك، وإىل إلقاء الحّجة 

مل  وبالجملة،  منهم.  يظهر  خريًا  ولعّل  إليهم،  مبارشًة  الرسائل  إرسال  إاّل  عليهم، 

تخُل البرصة من محبّني وموالني وقفوا إىل جانب الحسني واستشهد بعُضهم معه 

)1)  الشيخ المفيد، الجمل، ص158.

)2)  الثقفّي، الغارات، ص266.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج5، ص535-522-519-505.

)4)  المصدر نفسه، ص369-219-209-172.

)5)  الشريف الرضي، نهج البالغة، ص262 و461.

)6)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص280.
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البرصة،  يف  األخامس  رؤوس  أحد  النهشيّل،  مسعود  بن  يزيد  وكان  كربالء)1)،  يف 

 .(2(
Q الوحيَد الذي كان موقفه إيجابيًّا من دعوة اإلمام الحسني

الموقف األموّي في المدينة بعد خروج اإلمام الحسين Q منها 

عتبة،  بن  الوليد  املدينة،  عىل  األموّي  للوايل  املتهاون  املوقف  أخبار  وصلت 

Q إىل يزيد بن معاوية، الذي أغضبه موقف الوليد، فبادر  من اإلمام الحسني 

إىل مجموعة إجراءات أمنيّة وسياسيّة، فعزل الوليد بن عتبة عن والية املدينة، 

آنذاك)3)، يف  مّكة  وايل  األشدق،  العاص  بن  بن سعيد  عمرو  إىل  واليتها  وأضاف 

واحدة،  يٍد  يف  وَجْعلِِه  الحجاز،  يف  األمنّي  العمل  عىل  السيطرة  لتوحيد  محاولٍة 

Q. وقد قدم عمرو بن سعيد األشدق املدينة  احتياطًا لخروج اإلمام الحسني 

املدينة  أهل  فهّدد  منها،   Q الحسني  اإلمام  خروج  بعد  رمضان،  شهر  يف 

التعرُّض  تجّنب  ولكّنه  الزبري،  ابن  وهّدد  معاوية،  بن  يزيد  وامتدح  وأنذرهم، 

الثورة  تطويق  ملحاولة  سياسيّة  باتّصاالت  يزيد  قام  ثّم   .(4(
Q الحسني لإلمام 

املطّلب)5)،  عبد  بن  عبّاس  بن  الله  لعبد  رسالة  فأرسل  انطالقها،  قبل  الحسينيّة 

الطاعة مفروضة![،  الطاعة ]وكأّن  فيها ترغيب وترهيب، وتحذير من شّق عصا 

اإلمام  بأّن  واإليحاء  معاوية،  اعتمده  الذي  املصادرة  خطاب  من  نٌط  وهي 

Q كان طالَب ُملٍك ودنيا)6).  الحسني 

الثورة عليه،  وأرسل رسالة أخرى إىل أهل املدينة، يهّددهم ويحّذرهم من 

عليها  فأجاب  مّكة،  يف  الحسني  اإلمام  إىل  الرسالة  هذه  املدينة  أهل  فأرسل 

مزدريًا به، يف جواٍب مخترص يشري فيه إىل القطيعة التاّمة بني اإلسالم والكفر، 

)1)  السماوّي، إبصار العين، ص192-189.

)2)  ابن نما، مثير األحزان، ص29-27.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص272.

)4)  المصدر نفسه.

)5)  سبط ابن الجوزّي، تذكرة الخواص، ص215.

)6)  كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص69.



52

َعَمِل  ّلِ  َفُقل  بُوَك  َكذَّ ﴿ِإَون  الجواب  كّل  هي  كانت  قرآنيّة  بآية  املثل  ضاِربًا 

ا َتۡعَملُوَن﴾)1)، والسالم)2).  نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
آ أ نُتم بَرِٓي ُٔوَن ِممَّ

َ
َولَُكۡم َعَملُُكۡمۖ أ

ة بعد وصول اإلمام الحسين Q إليها
ّ

الموقف األموّي في مك

R، فظًا  البيت  أمويًّا متعّصبًا ومبغًضا ألهل  كان عمرو بن سعيد األشدق 

غليظًا، جبّاًرا متكربًّا، معتزًا بجاهليّته وأمويّته، ال يبايل وال يستحي من اّدعاء ما ليس 

له أهاًل، ومحبًّا ليزيد ومعاوية)3).

إليه  َه  توجَّ إليه،  الناس  وتوافد  مّكة،  إىل   Q الحسني اإلمام  وصل  وحينام 

بالله،  »عائًذا   :Q اإلمام فقال  إقداُمك؟  ما  وسأله:  األشدق،  سعيد  بن  عمرو 

وبهذا البيِت«)4)، ومل يُفِصح اإلمام Q عن يشء من حقيقة موقفه، إالّ أنّه أراد 

أن يُحِرَج هذا الطاغية األموّي بالقاعدة األساسيّة التي ينبغي أن ال يزول عنها أّي 

طاغية، ال يف جاهليّة وال يف إسالم، وهي أّن هذا حرُم الله تعاىل، ومن دخله كان 

آمًنا.

إجراء  أّي  األموينّي  من  يظهر  مل  مّكة،  يف  اإلمام  قضاها  التي  املّدة  خالل  ويف 

عسكرّي عنيف ضّد اإلمام Q؛ ولعّل ذلك بسبب ازدحام مّكة بالحجيج، وألّن 

اإلمام Q كان يتحرّك محاطًا بحاميٍة من أنصاره وأهل بيته، أو ألّن الوايل األموّي 

 .Q مل يكن ميلك قّوة عسكريّة كافية لالصطدام باإلمام

ومع ذلك، فإّن هناك من الدالئل التاريخيّة ما يكفي إلثبات أّن األموينّي كانوا 

عازمني عىل اغتيال اإلمام الحسني Q يف مّكة، حتّى ولو أّخروا ذلك إىل ما بعد 

انقضاء موسم الحّج، وبعد أن تفرغ مّكة من الوافدين، ماّم رّسع خطوات خروج 

اإلمام Q من مّكة)5).

)1)  سورة يونس، اآلية 41.

)2)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص77.

)3)  ابن عبد ربّه األندلسّي، العقد الفريد، ج4، ص134-132. 

)4)  سبط ابن الجوزّي، تذكرة الخواّص، ص214.

)5)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص249-248.
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ر األحداث في الكوفة بعد موت معاوية تطوُّ

يظهر أّن نبأ موت معاوية وصل إىل أهل الكوفة بعد وصول اإلمام الحسني Q إىل 

مّكة)1). فلم تصل إليه رسائل من الكوفة خالل وجوده يف املدينة؛ ألّن الوقت ال يتّسع 

لوصول الخرب من دمشق إىل العراق، ثّم لالجتامع وكتابة الرسائل، ثّم وصول الرسائل من 

العراق إىل املدينة قبل خروج اإلمام الحسني منها، وكام علمنا، فإّن اإلمام Q مكث 

يوَمني فقط يف املدينة بعد ورود النعي مبعاوية. 

وأّما الرسائل التي كانت تصل من العراق، والتي تحّض اإلمام الحسني Q عىل 

 Q فإّن اإلمام الحسني ،Q الثورة عىل معاوية)2) بعد شهادة اإلمام الحسن

كان ميتنع عليهم، ويذكر لهم أّن بينه وبني معاوية عهًدا ال ينقضه حتّى متيض املّدة، 

فإذا مات معاوية، نظر يف ذلك. 

وكان االجتامع األّول لرؤوس أهل الكوفة يف منزل سليامن بن رصد الخزاعّي، 

أّول  نجبة ورفاعة بن شّداد وحبيب بن مظاهر، وخرَجت  بن  املسيّب  وبحضور 

رسالة وأخطرها من الكوفة إىل اإلمام الحسني Q، فوصلَت يف العارش من شهر 

رمضان)3)، وبعد يوَمني عىل هذه الرسالة، خرج قيس بن مسّهر الصيداوّي، ومعه 

نحو من مئة وخمسني رسالة من الرجل واالثنني واألربعة)4). ثّم رسائل أخرى بعد 

يوَمني)5)، ثّم أخَذت الرسائل ترتى عىل اإلمام Q، يسألونه القدوم عليهم، وهو 

مع ذلك يتأّن وال يجيبهم، فورد عليه يف يوٍم واحٍد ستّمئة كتاب، وتواترَت الكتب، 

حتّى اجتمع عنده منها، يف نَُوٍب متفرّقة، اثنا عرش ألف كتاب)6). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص277.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص152-151.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص277.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص203.

)5)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص241.

)6)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص105.
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ة
ّ

اإلمام الحسين Q والصحابة والتابعون في مك

عكف الناس عىل اإلمام الحسني Q، يفدون إليه، ويقدمون عليه، ويجلسون 

حوله، ويستمعون كالمه، وتركوا عبد الله بن الزبري، الذي ساءه ذلك، ولكّنه لزم 

مصالّه عند الكعبة، وجعل يرتّدد إىل الحسني Q يف جملة الناس، وقد تراجع 

وزنُه وذكره، وتضاءل أمام ابن بنت رسول الله، سيّد الحجاز، بل سيّد أهل األرض، 

ولكّنه بقي يختلف إىل اإلمام الحسني Q صباًحا ومساًء)1). 

ينقسم موقف الصحابة والتابعني، الذين التقوا اإلمام الحسني Q وحاوروه 

وطرحوا عليه اقرتاحات ومواقف، إىل عّدة اتّجاهات وميول، ترتاوح بني االستسالم 

ل يف موازين  لألموينّي، والفرار من وجههم يف األرض، والرتبّص بانتظار حصول تبدُّ

القوى بني اإلمام الحسني Q واألموينّي من أجل إحراز نرٍص مضمون... 

بني منهم، كابن عبّاس ومحّمد  إاّل أّن أحًدا من هؤالء جميًعا، حتّى أقرب املقرَّ

بن الحنفيّة وعبد الله بن جعفر، مل يكن يتصّور سقًفا أعىل من طموحات تحقيق 

نرص عىل الحكم األموّي، يتمّكن من اسرتداد الدولة من قبضته، وهو سقف تحقيق 

شهادٍة ترضب يف أعامق التاريخ والوجدان، وتهّز كّل عروش الظاملني إىل يوم القيامة، 

وتحفظ أصل دين اإلسالم، وليس فقط اسرتداد قيادة الدولة اإلسالميّة. 

عبد اهلل بن العّباس 
اإلمام  ثنَي  جهده  حاول  فقد  املطلب،  عبد  بن  العبّاس  بن  الله  عبد  أّما 

أهُل  يتحرّك  أن  من  بّد  ال  أنّه  رأى  وقد  العراق،  إىل  ه  التوجُّ الحسني Q عن 

أن  اإلمام  يستطيع  الوضع هناك،  استقّر  إذا  ثّم  األموّي،  أمريهم  الكوفة ويخلعوا 

يذهب إىل العراق، وإاّل فإّن الذهاب، وهم يطيعون أمريهم ويعطون اإلمام الكالم 

ا)2).  فقط، خطرٌي جدًّ

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص229.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص294.
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باملعروف والنهي عن  الثورة واألمر  الله بن عبّاس نظرية  إًذا، عبد  مل يرفض، 

إذا  عادًة،  الثائرون  القادة  يترصّف  وحسبام  عرفيًّا،  سياقًا  لها  رأى  أنّه  إاّل  املنكر، 

أن  الجامهري  فإّن عىل  الجامهرييّة،  الطاقة  الشعب وعىل  االعتامد عىل  أرادوا  ما 

تثور، وأن تقّدم السلطة للقائد، وأّما أن يغامر القائد ويعتمد عىل إمكانيّة التحرك 

يأباه طبُع من يخطِّط تخطيطًا حكياًم  أو احتامل ذلك، فهذا  معه من الجامهري 

لالستيالء عىل السلطة. ولكّن أمرًا جوهريًّا فات عبد الله بن عبّاس، وهو أّن أفق 

الثورة الحسينيّة كان أعىل وأعمق من اسرتداد الدولة وإنجاز إصالحات اجتامعيّة 

، سوف يكون  وسياسيّة، وأّن ما كان يخطّط له اإلمام Q هو بُعٌد رسايلٌّ تأسييسٌّ

من مثاره اآلنيّة اسرتداد الدولة وإنجاز تلك اإلصالحات. 

ومل يكن اقرتاح ابن عبّاس جامًدا، بل كان يستند إىل إمكانيّة االلتجاء إىل أمكنة 

والشعبيّة،  العسكريّة  قواه   Q الحسني اإلمام  فيها  ينظِّم  أن  يستطيع  بعيدة، 

ويستقطب األنصار، ومن ثّم يخوض حربًا منترصة عىل األموينّي)1).

كيف واجه اإلمام Q طرح عبد اهلل بن العّباس؟ 
يبايع  ولو مل  الحرم، حتّى  أمويّة الغتياله يف  بأّن هناك خطّة  أّواًل،  أخربه،  لقد 

ووقف موقًفا سلبيًّا من قضيّة الثورة، ثّم أخربه ثانيًا، يف محاولٍة إلفهام ابن عبّاس، 

ه إىل العراق، وأنّه باٍق يف الحرم  بأّن املجال ما زال متّسًعا ألخذ القرار النهايّئ بالتوجُّ

»فإّن مستوطُن هذا الحرِم، وُمقيٌم فيه أبًدا ما رأيُْت أهلَُه يحّبون وينرصون، فإذا 

هم خذلون، استبدلُت بهم غريَهم«)2). واإلمام Q يعلم أنّه ال يوجد من أهل 

مّكة من يحبّه ويحّب أهل بيته، فرتك الحسم والجواب النهايّئ حتّى تستبني األمور، 

وابن عبّاس يعلم مبوقف أهل مّكة من أهل البيت R، فاستقّر بذلك يف نفس 

ابن عبّاس أّن اإلمام Q، إًذا، خارٌج، ال محالة)3). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص294.

)2)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص27-26.

)3)  المصدر نفسه. 
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ويف محاولة، لعلّها كانت األخرية بينهام، وقبل خروجه Q من مّكة بيوم أو 

يوَمني، حسم اإلمام Q أَْمرَُه مع ابن عبّاس، ورّصح له بأنّه ال بّد من العراق، وأنّه 

إن يُقتَل بالعراق أحّب إليه من أن يُقتَل مبّكة، فإنّه إذا كان مقتواًل ال محالة، وأّن 

م إىل األمام أفضل من النكوص والرتاجع)1). ما قىض الله فهو كائن، فالهجوم والتقدُّ

محّمد بن الحنفّية 
التقى به اإلمام الحسني Q يف املدينة، قبل خروجه إىل مّكة، فاقرتح عليه خطََّة 

حشِد عنارص القّوة العسكريّة والشعبيّة؛ من أجل التأثري يف ميزان القوى مع الدولة 

ل من بلد إىل بلد، ومن جبل إىل جبل، انطالقًا من  األمويّة، بدعوة الناس إليه، ولو بالتنقُّ

املدينة، إىل مّكة، إىل اليمن، وإاّل فإىل الوديان والجبال والبوادي... وهكذا)2). 

رسالة اإلمام Q إلى محّمد بن الحنفّية ومن ِقبله من بني هاشم))) 
وخالل وجوده يف مّكة، أو بعد خروجه منها)4)، بعث اإلمام الحسني Q إىل 

أخيه محّمد بن الحنفيّة، وَمن ِقبَلَُه من بني هاشم يف املدينة، رسالة نّصها:

»بسم الله الرحمن الرحيم

ِد بِْن َعيِلٍّ َوَمْن ِقَبلَُه ِمْن بَِني َهاِشم: ، إِل ُمَحمَّ ِمن الُحَسنْيِ بِْن َعيِلٍّ

َلم«)5). أّما بعُد، فإنَّ َمْن لَِحَق ِب اْسُتْشِهَد، َوَمْن لَْم يَلَْحْق ِب لَْم يُْدرِك الَفْتَح، َوالسَّ

وقد لحق محّمد بن الحنفيّة باإلمام يف مّكة)6)، بعد هذه الرسالة، ولكّنه مل يلحق 

به إىل العراق. حيث اقرتح عىل اإلمام، يف الليلة األخرية التي خرج يف صبيحتها إىل 

يف  األمويّون  يغتاله  أن  من  بخشيته  اإلمام  له  فرّصح  الحرم،  يف  املكوث  العراق، 

به  تستباح  والذي  النبويّة،  الروايات  عنه  ث  تتحدَّ الذي  بذلك هو  فيكون  الحرم، 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص72.

)2)  المصدر نفسه، ص21-20.

)3)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ترجمة اإلمام الحسين Q، ص298.

)4)  الصّفار، بصائر الدرجات، ص481.

)5)  المصدر نفسه.

)6)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص167.
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حرمة املسجد الحرام، وأّن ذنوبه لو ُوزِنَت بذنوب الثقلني لوزنتها، وأّن عليه نصف 

عذاب العامل)1)، ولو نجح األمويّون يف قتل اإلمام الحسني Q يف الحرم، فسوف 

يرّوجون، عرب قّصاصيهم وكّذابيهم، أنّه هو املقصود بتلك الروايات النبويّة.

ثّم التقى محّمد بن الحنفيّة باإلمام للمرّة األخرية، متعّجبًا من إرصار اإلمام عىل 

التوّجه إىل العراق، فرّصح له اإلمام Q بطرٍف من املرشوع اإللهّي الذي يسعى 

إليه، عرب إخباره بأّن النبّي P أتاه وأمره بالخروج مع أهل بيته »فإنَّ اللَه قد شاَء 

أن يراَك قتيًل... َوشاَء أن يراُهنَّ سبايا«)2).

ملاذا مل يلتحق محّمد بن الحنفيّة باإلمام Q يف العراق؟

الظاهر من بعض األخبار أّن محّمد بن الحنفيّة كان مريًضا مرًضا شديًدا أيّام 

خروج اإلمام الحسني Q من املدينة إىل مّكة، ثّم إىل العراق، بحيث إنّه مل يكن 

يقوى عىل حمل السيف أو الرمح)3). ويف بعض آخر، فإنَّ اإلمام الحسني Q قال 

له: »وأّما أنَت، يا أخي، فل عليك أن تقيم ف املدينة، فتكون يل عيًنا، ول تُْخِف 

َعيَلَّ شيًئا من أمورهم«)4). إالّ أّن هذه الروايات مل تكِف يف تحصيل الباحث القطع 

 .Q واليقني يف السبب الذي منع محّمد بن الحنفيّة من االلتحاق باإلمام الحسني

التحاقه  عدم  يف  معذوًرا  الحنفيّة  بن  محّمد  كان  ســواء  حــال،  كّل  وعىل 

 Q أم مل يكن معذوًرا، فقد فاته فتٌح جليل؛ ألّن اإلمام الحسني ،Q باإلمام

جعلَه قرين الشهادة، هذا الفتح الذي ما زال، إىل يومنا هذا، أمنيًّة لكّل َمن يحيي 

أمر اإلمام الشهيد Q وأصحابه وأهل بيته. 

عبد اهلل بن جعفر
وأّما عبد الله بن جعفر، الذي كان صحابيًّا)5) نشأ يف حجر النبّي P، وكان عىل 

)1)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص377.

)2)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص127.

)3)  المصدر نفسه، )كتاب حكابة المختار في أخذ الثأر برواية أبي مخنف)، ص33.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص21.

)5)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص456.
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اتّصل  الحّق)2)، فقد  ميمنة أمري املؤمنني Q يف صّفني، إماميًّا)1) جريئًا يف قول 

تبًعا  العراق)3)،  إىل  املسري  عن  ثنيه  فيها  حاول  رسالٍة  عرب   Q الحسني باإلمام 

البن عبّاس ومحّمد بن الحنفيّة، بناًء عىل رؤيتهم ملوازين القوى، والعتقادهم أّن 

أفق الثورة الحسينيّة هو إحراُز نرٍص سيايّس عسكرّي عىل الدولة األمويّة، واسرتداد 

قيادة الدولة.

الطريق)4)،  بل عاد من  الحسينيّة،  بالثورة  يلتحق  الله بن جعفر مل  لكّن عبد 

عىل الرغم من أّن زوجته زينب بنت اإلمام عيّل بن أيب طالب )عليهام السالم) قد 

رافقت اإلمام الحسني Q يف ثورته حتّى النهاية، وعىل الرغم من أّن ولَديه)5)، أو 

أوالده)6) قد رافقوا اإلمام أيًضا، واستشهدوا معه يف كربالء. 

عبد اهلل بن عمر
وأّما عبد الله بن عمر، فنأيت معه إىل مستوى آخر منخفض يف التعامل مع الثورة 

الحسينيّة، فقد رفض أصَل الثورة، ودعا اإلمام Q إىل الدخول يف ما دخل فيه 

الناس، وإىل مبايعة يزيد، والصرب عليه، كام صرب ملعاوية من قبل)7)، مع أنّه سمع 

حديثًا  يروي  عبّاس  ابن  وسمع   ،Q الحسني بنرصة  األمَر   P الله  رسول  من 

مشابًها عن النبّي P، وسمع من اإلمام الحسني Q يطلب منه أن ينرصه)8).

عذر،  بال   Q الحسني اإلمام  عن نرصة  وتخلّف  عمر،  ابن  قعد  ذلك،  ومع 

بل دعاه إىل متاركة بني أميّة، والقعود عن الثورة، ولزوم منزله، وأّن بني أميّة لن 

يقتلوه حتّى ولو مل يبايع. 

)1)  الشيخ الصدوق، الخصال، ج2، ص477.

)2)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج6، ص297-295.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص74.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص297.

)5)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص247-219.

)6)  أبو الفرج األصفهانّي، أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص61.

)7)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ترجمة اإلمام الحسين، ص200-193-192.

)8)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص27-26.
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ولكن، من قال البن عمر ذلك؟ هل كان عىل اتّصال ببني أميّة، ويريد إغراء 

اإلمام باملكوث يف مّكة إلجهاض الثورة يف مهدها؟ 

قد يكون الجواب إيجابيًّا، إذا علمنا أّن ابن عمر قد عاش يف نعيم املال األموّي؛ 

من أجل أن يبايع ليزيد)1)، وأنّه بايع يزيد، واعترب نَْكَث بيعِته من أعظم الغدر)2)، 

التاريخيّة  لهويّته  رسيع  وعرٌض  الطريق)3)،  أّول  من  ويزيد  معاوية  مع  كان  بل 

يكشف الكثري من شخصيّته، فقد وصفه أمري املؤمنني عيّل Q بأنّه يّسء الُخلُق، 

صغريًا وكبريًا)4). 

عبد اهلل بن الزبير
هو عبد الله بن الزبري بن العّوام، وأّمه أسامء بنت أيب بكر، وخالته أم املؤمنني 

عائشة، وقد ُعدَّ من صغار الصحابة)5)؛ ألنّه ُولَِد يف السنة األوىل أو السنة الثانية 

من الهجرة، وقد وصفه أمري املؤمنني Q يف واحٍد من أخباره باملغيّبات، قائاًل: 

نَْيا، َوُهَو بَْعُد  يِن ِلْصِطَياِد الدُّ ، يَُروُم أَْمًرا َوَل يُْدرِكُُه، يَْنصُب حَبالََة الدِّ »َخبٌّ َضبٌّ

َمْصلُوُب ُقَريْش«)6).

وهو الذي رّغب عثامن بن عّفان، أثناء الحصار، بالتحّول إىل مّكة، لكّن عثامن 

P يقول: »يُلِحد بكّة كبٌش من قريش،  الله  إّن سمعُت رسوَل  قائاًل:  أىب ذلك، 

اسمه عبد الله، عليه مثل نصف أوزار الناس«. وقد سمع هذا اإلنذار مرّة ثانية، 

الله،  واإللحاد يف حرم  إيّاك  بقوله:  الخطّاب،  بن  بن عمر  الله  عبُد  حينام حّذره 

فأَشَهُد لَسمعُت رسول الله P يقول: »يُحلّها، )أو تَُحلُّ به( رجل من قريش، لو 

ُوزِنَت ذنوبه بذنوب الثقلني، لوزنتها«، فانظر يابن الزبري ال تكونه!)7).

)1)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص83.

)2)  الترمذّي، سنن الترمذّي، ج4، ص144.

)3)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص215.

)4)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج4، ص10-9.

)5)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص364.

)6)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج7، ص24.

)7)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص378.
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وكان عبد الله بن الزبري من أهّم العوامل التي أثّرت يف تغيري مسار أبيه، ويف 

بَرْيُ ِمنَّا َحتَّى نََشأَ ابُْنُه َعْبُد اللِه«)1). هذا يقول أمري املؤمنني Q: »َما َزاَل الزُّ

وهو الذي حرّض عائشة عىل مواصلة املسري إىل البرصة، حني قصَدت الرجوع 

بعد نباح كالب الحوأب عليها.

وهو الذي بقي أربعني يوًما ال يصيّل عىل النبّي P يف خطبته، حتّى الْتَاَت عليه 

الناس، فقال: إّن له أهل بيت سوء، إذا ذكرتُه ارشأبَّت نفوُسهم إليه وفرحوا بذلك، 

فال أحبُّ أن أقرَّ أعيَنهم بذلك)2).

إىل  هاشم  بني  من  وجامعة  الحنفيّة  بن  ومحّمد  عبّاس  ابن  دعا  الذي  وهو 

أو  لتبايعّن  قال:  ثّم  املنرب،  ويتناولهم عىل  يشتمهم  عليه، جعل  أبوا  فلاّم  بيعته، 

ألحرقّنكم بالنار! فأبوا عليه، فحبس محّمد بن الحنفيّة يف خمسة عرش من بني 

هاشم يف السجن)3). 

ا عىل  وقد كان يُبِغض بني هاشم، ويلعن عليًّا Q ويسبّه، وكان حريًصا جدًّ

اإلمارة والسلطة، وكان يدعو الناس إىل طلب الثأر قبل موت يزيد، فلاّم مات، طلب 

أخالقيّات  تنايف  وخالٍل  بصفاٍت  متّصًفا  ذلك،  مع  وكان،  للثأر)4)،  ال  لنفسه،  املُلك 

الرئاسة، وال يصلح معها للخالفة، إذ كان بخياًل، يّسء الُخلُق، حسوًدا، كثري الخالف؛ 

ولذا تراه أخرج ابن الحنفيّة، ونفى ابن عبّاس إىل الطائف)5). 

وقد عان الناس أيّام سلطته القصرية أنواع البؤس والجوع والحرمان، وخصوًصا 

املوايل، فقد القوا منه أنواع الضيق.

الزبري؛ ألنّه  ابن  وعندما وصل اإلمام الحسني Q إىل مّكة، اشتّد ذلك عىل 

كان قد طمع أن يبايعه أهل مّكة، فلاّم قدم الحسني Q شّق ذلك عليه، غري أنّه 

)1)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج34، ص289.

)2)  ابن عبد ربّه األندلسّي، العقد الفريد، ج4، ص413.

)3)  المصدر نفسه.

)4)  النمازّي، مستدركات علم الرجال، ج5، ص18.

)5)  الكتبّي، فوات الوفيّات، ج1، ص448.
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ال يُبدي ما يف قلبه إىل الحسني، لكّنه يختلف إليه، ويصيّل بصالته، ويقعد عنده، 

 Q ويسمع حديثه، وهو يعلم أنّه ال يبايعه أحٌد من أهل مّكة والحسني بن عيّل

بها؛ ألّن الحسني Q عندهم أعظم يف أنفسهم من ابن الزبري)1)، الذي لزم مصاّله 

عند الكعبة، وجعل يرتّدد يف غضون ذلك إىل الحسني Q يف جملة الناس، وال 

ميكنه أن يتحرّك بيشء ماّم يف نفسه مع وجود الحسني Q، لاِم يعلم من تعظيم 

الناس له، وتقدميهم إيّاه عليه، وميلهم إليه Q؛ ألنّه السيّد الكبري، وابن بنت 

رسول الله، ليس عىل وجه األرض، يومئٍذ، أحٌد يساميه وال يساويه)2). 

اإلمام  يخرج  أن  أمنيّته  وأقص  الزبري  بن  الله  عبد  َهمِّ  كلُّ  كان  هنا،  من 

 ،Q من مّكة؛ لتخلو له، وكان يظّن أّن ما يضمره خاٍف عىل اإلمام Q الحسني

غري أّن أمره كان أظهر من أن يخفى.

كانت شخصيّة عبد الله بن الزبري قلقة مضطربة، انعكست عىل آرائه ومواقفه، 

فقد كان طامًحا للرئاسة، إىل الدرجة التي ساوى فيها بينه وبني اإلمام Q يف 

بل  دونهم،  األمر  املهاجرين ووالة  أبناء  ونحن  له:  فيقول  بالخالفة،  الحّق  مسألة 

مع وجود  الخليفة،  هو  يكون  أن  توّهم  ا،  حدًّ بالرئاسة  األعمى  التعلُّق  به  وصل 

اإلمام، فيقول له: فأَقُْم إْن ِشئَت، َوتُولّيني أنا األَْمَر. 

ومع ذلك، فقد كان اإلمام Q يسايره ويحاوره، دون أن يُظِهر له أنّه يعرف 

حقيقة مرشوعه، الذي كان فيه استحالٌل للبيت وانتهاٌك لحرمته، وقد قال له اإلمام 

ثَني أنَّ بها كبًشا يَسَتِحلُّ ُحرَْمَتها، فم أُِحبُّ أَْن أَكُوَن أنا  ذلك رصاحًة: »إنَّ أب حدَّ

ذلك الكبش«)3).

وكان اإلمام Q حريًصا عىل أن ال يتوّهم أحٌد أنّه يخفي شيئًا بخصوص هذه 

املحاورات، فكان يرّصح ملن يراهام يتحادثان بحقيقة موقف ابن الزبري. 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص26.

)2)  ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص153.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص288.
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إضافة إىل ذلك كلِّه، كان اإلمام Q يلقي الحّجة عىل عبد الله بن الزبري يف 

وجوب الخروج والثورة معه عىل بني أميّة... ولكّن هذه الحّجة مل تؤثّر يف نفس ابن 

الزبري؛ ألنّه كان يتمّنى خروج الحسني Q؛ ليك يدعو إىل نفسه، ويخلو له الجّو.

دعوة أهل الكوفة واإلعالن عن االستعداد للبيعة

أرجفوا  البيعة،  الحسني Q من  الكوفة موت معاوية وامتناع  بلغ أهل  ملّا 

بيزيد، وُعِقَد اجتامٌع يف منزل سليامن بن رصد الخزاعّي، فأرسلوا وفًدا من ِقبَلِهم، 

وعليهم أبو عبد الله الجديّل، وكتبوا إليه معهم.

ثّم لبثوا يوَمني، وأنفذوا قيس بن مسّهر الصيداوّي وعبد الرحمن بن عبد الله 

بن شّداد األرحبّي وعامرة بن عبد الله السلويّل إىل الحسني Q، ومعهم نحو مئة 

وخمسني صفحة من الرجل واالثنني واألربعة، وهو مع ذلك يتأّن وال يجيبهم، فورد 

عليه يف يوٍم واحد مئة كتاب، وتواترَت الكتب، حتّى اجتمع عنده اثنا عرش ألف 

كتاب، ثّم لبثوا يوَمني آخَرين، ورسحوا إليه هان بن هان السبعّي وسعيد بن عبد 

الله الحنفّي، وكانا آخر الرسل، وكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، للحسني بن 

عيّل، من شيعته من املؤمنني واملسلمني، أّما بعد، فحيّهال، فإّن الناس ينتظرونك، ال 

رأي لهم غريك، فالعجل العجل، ثّم العجل العجل، والسالم)1).

رسالة اإلمام الحسين Q إلى أهل الكوفة 

... ثّم كتب مع هان بن هان وسعيد بن عبد الله، وكانا آخر الرسل: 

»بسم الله الرحمن الرحيم

هانًِيا  فإنَّ  بعُد،  أّما  َواملسلمنَي،  املؤمننَي  ِمن  املأل  إل   ، عيلٍّ بِن  الحسنِي  ِمَن 

وسعيًدا قِدما َعيَلَّ بكتِبكم، وكانا آخَر َمن قِدَم َعيَلَّ ِمن ُرُسلِكُم، وقد فهمُت كلَّ 

الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة ُجلِّكم: إنّه ليس علينا إماٌم، فأقِبل، لعلَّ اللَه أْن 

يجمَعنا ِبك عل الحقِّ والهدى. 

)1)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص241.
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وإّن باعٌث إليكم أخي وابن عّمي وثقتي من أهل بيتي ُمْسلِم بن عقيل بن أب 

طالب، وأمرتُه أن يكتَب يل بحالكم وخبكم ورأيكم ورأي ذوي الحجى والفضل 

ٌه إليكم، إن شاء الله، ولقّوة إّل بالله، فإْن كنُتم عل ما َقِدَمْت  منكم، وهو متوجِّ

ابن عّمي وبايعوه، ول تخذلوه، فإّن  به رسلُكم، وقرأُت ف كتِبكم، فقوموا مع 

أقدم إليكم وشيكًا، إن شاء الله. فلَُعمري، ما اإلماُم العامُل )الحاكُم( بالكتاِب، 

، الحابُس نفسه عل ذات الله، كالذي يحكم  القائُم بالقسِط، الدايُن بدين الحقِّ

، ول يهتدي سبيًل، والسلم«)1). بغري الحقِّ

ثّم طوى الكتاب، وختمه، ودعا مبسلم بن عقيل، فدفع إليه الكتاب، وقال:

ُهك إل أهِل الكوفِة، وسيقيض اللُه ِمن أمرَِك ما يحبُّ ويرىض، وأنا أرجو  »إّن موجِّ

أْن أكوَن أنا وأنَت ف درجِة الشهداِء، فاْمِض ِببكِة اللِه وعونِِه، حّتى تدُخَل الكوفَة، فإذا 

رأيَْتهم مجتِمِعنَي عل  فإْن  إل طاَعتي،  الناَس  واْدُع  أهلِها،  أوثِق  عنَد  فانِزْل  دخلَْتها، 

ْل َعيَلَّ ِبالخِب، حّتى أعمَل عل حساِب ذلك، إْن شاَء اللُه تعال«.  بيَعتي، فعجِّ

ثّم عانقه الحسني Q، ووّدعه، وبكيَا جميًعا)2).

مسلم بن عقيل رسول الحسين Q إلى الكوفة 

ستنّي  سنة  رمضان  شهر  منتصف  يف  مّكة،  من   Q عقيل بن  مسلم  خرج 

للهجرة -وقد كان من أشجع بني عقيل وأرجلهم)3)، فقد كان أحد قيادات ميمنة 

جيش أمري املؤمنني عيّل Q يف صّفني- ودخل الكوفة يف اليوم الخامس من شهر 

شّوال من السنة نفسها)4). 

وأوصاه اإلمام الحسني Q أن ينزل عند أوثق أهل الكوفة)5)، وقد ُرِوَي أنّه 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص35.

)2)  المصدر نفسه، ص36.

)3)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج2، ص836.

)4)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص55.

)5)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص36.
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نزل عند مسلم بن عوسجة)1)، كام ُرِوَي أنّه نزل عند هان بن عروة ابتداًء)2)، لكّن 

األشهر هو أّن مسلاًم Q نزل يف دار املختار بن أيب عبيد الثقفّي ابتداًء، ثّم تحّول 

منها بعد ذلك إىل دار هان)3). 

األسلوب السّرّي في تعبئة أهل الكوفة 

كان ال بّد ملسلم من اعتامد الرّس والرفق يف تعبئة أهل الكوفة، حتّى يستكمل 

أن  بعد   Q اإلمام مع  أو  معه،  للقيام  الكوفة  لتأهيل  الكافينَي  والعّدة  العدد 

يصل إليها)4)، وقد كانت األجواء املعنويّة والسياسيّة مؤاتية للتحرُّك؛ ولذلك، فقد 

اتّخذ له مركزًا يف أحد البيوت، وابتدأ يجتمع بالناس الذين أخذوا يتوافدون عليه، 

إليه،  تختلف  الشيعة  وأقبلَت   ،Q الحسني اإلمام  ويبايعون  أفراًدا وجامعات، 

يبكون...)5).  الحسني، فأخذوا  كتاَب  قرأ عليهم  إليه جامعٌة منهم،  اجتمَعت  فلاّم 

وأخذ عدُد الذين يبايعون مسلاًم من أهل الكوفة يتزايد يوًما بعد يوم، حتّى بايعه 

مثانية عرش ألف رجل يف سرتٍ ورفق!)6). حينئٍذ، كتب مسلم إىل اإلمام Q بذلك، 

وأرسله مع عابس بن أيب شبيب الشاكرّي:

أّما بعُد، فإّن الرائَد ال يكذُب أهلَه، وقد بايعني من أهِل الكوفِة مثانية عرش 

ل اإلقباَل حني يأتيك كتايب هذا، فإنَّ الناَس كلَّهم معك، ليس لهم يف آل  ألًفا، فعجِّ

معاوية رأٌي وال هوى، والسالم)7). 

من  والوالء  الحّب  عن  تعبريًا  الكوفة،  أهل  جهة  من  كانت،  البيعة  هذه  إّن 

جانبهم لإلمام Q، ليس أكرث، ومل يكن معناها أّن كّل الذين يبايعون قد تحّولوا 

إىل تشكيالت منظَّمة من رسايا وكتائب وقطعات مسلَّحة جاهزة للقتال، فكانت 

)1)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص55.

)2)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص299.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص279.

)4)  القاضي النعمان المغربي، شرح األخبار، ج3، ص143.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص279.

)6)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص235.

)7)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص290.
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ة أخرى ملسلم، ومرحلة أدّق وأصعب من مرحلة تحصيل البيعة وإعالن  هذه َمهمَّ

الوالء. فكان عىل مسلم، الذي ميثّل قّوة سياسيّة، كانت بعيدًة عن الكوفة طوال 

عرشين عاًما، أن يخترص عرشين عاًما، كانت السلطة األمويّة خاللها تبني أقوى 

ولذلك،  والعشائريّة؛  القبليّة  وامتداداتها  اإلرهايّب،  األمنيّة، وأخطبوطها  تشكيالتها 

كانت املواجهة غري متكافئة متاًما، فمجرّد البيعة ال يعني وجود القّوة، حتّى لو كان 

عدد املبايعني مثانية عرش ألًفا.

ففي أحد االجتامعات التي ُعِقَدت مع مسلم، وبايعه فيها الناس، عىل كرثة من 

حرض هذا االجتامع مّمن هو محسوٌب عىل التشيُّع، مل يقم إاّل ثالثٌة، استشهدوا 

بعد ذلك يف كربالء، أظهروا ملسلم استعدادهم التاّم المتثال أمره، والتضحية يف هذا 

السبيل)1)، بينام كان هناك كرثة أظهرت أنّها تحّب الحّق، ولكّنها تكره أن متوت من 

أجله)2).

بّد  ال  وكان  الناس،  بني  وفشا  أمرُه  انترش  ملسلم،  املبايعني  عدد  تزايد  وملّا 

للسلطة األمويّة من أن تعلم، والظاهر أّن النعامن بن بشري بن سعد الخزرجّي، 

إىل  واملبادرة  مسلم،  ضّد  القّوة  استعامل  لتنفيذ  ا  مستعدًّ يكن  مل  الكوفة،  وايل 

يتبّنى  كان  ألنّه  وإّما  املختار،  بيت صهره  يف  كان  مسلاًم  ألّن  إّما  عليه؛  الهجوم 

Q، بحيث  سياسة معاوية، وهي تحايش املواجهة العلنيّة مع اإلمام الحسني 

Q، وظفر  إّن معاوية لو اضطّر إىل مواجهة علنيّة وقتال ضّد اإلمام الحسني 

Q، وإّنا ألّن معاوية يعلم أّن إراقة دم  به، لعفا عنه، وليس ذلك حبًّا لإلمام 

اإلمام علًنا، وهو بتلك القدسيّة البالغة يف قلوب األّمة، كفيٌل بأن يفصل األمويّة 

النفاق عاّمة، والحزب األموّي خاّصة، أدراج  عن اإلسالم، ويذهب بجهود حركة 

الرياح، خصوًصا تلك الجهود التي بذلها معاوية يف مزج األمويّة باإلسالم يف عقل 

األّمة وعاطفتها، بحيث إنّه مل يعد أكرثُ هذه األّمة يعرُف إاّل اإلسالم األموّي، حتّى 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص279.

)2)  المصدر نفسه.
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صار من غري املمكن بعد ذلك الفصل بني اإلسالم واألمويّة، إاّل إذا أُِريَق ذلك الدم 

س، دم اإلمام Q، ضّد الحكم األموّي.  املقدَّ

فكان النعامن بن بشري يعتقد أّن يزيد سوف يطبِّق سياسة معاوية يف تجنُّب 

االصطدام الدموّي مع رمز اإلسالم املحّمدّي األصيل آنذاك، الحسني بن عيّل، خوفًا 

من وقوع الفرز بينه وبني اإلسالم األموّي، ومن ثّم انكشاف اللعبة النفاقيّة التي 

كان يحتاج إليها معاوية يف بناء ملك بني أميّة واستمراريّته! 

إنّها تحتاج،  القّوة املعنويّة لنهضة مسلم كانت قد انترشت، بحيث  وإّما ألّن 

ملواجهتها، إىل استعامٍل رشٍس وعنيٍف للسلطِة األمنيّة، ومل تكن شخصيّة النعامن، 

لذاتها، قادرة عىل ذلك. 

 ،R هذه هي االحتامالت املمكنة، فلم يكن النعامن بن بشري محبًّا ألهل البيت

وال ذا َميٍل إليهم)1)، بل كان له وألبيه تاريٌخ أسود طويل يف نرصة حركة النفاق بعد 

وييُسُء   ،Q ٍّعيل ببُغِض  يجاهر  الهوى،  عثامّن  وكان   ،P األعظم  النبّي  موت 

القوَل فيه، وقد حاربَه يوَم الجمل وصّفني، كذلك فلم يكن النعامن حلياًم ناسًكا، 

السياسيّة،  معاوية  مدرسِة  يف  نبيًها  تلميًذا  بل  السالمة)2)،  ويغتنم  العافية،  يحّب 

فكان يتضّعف مكرًا وحيلًة، ويعّول عىل األسلوب الرّسّي والخدعة الخفية؛ للقضاء 

عىل الثورة والتخلُّص من مسلم بن عقيل، بل التخلُّص حتّى من اإلمام Q نفسه.

تتواىل  فأخَذت  الكوفة)3)،  أميّة يف  بني  لحلفاء  يَرُْق موقَفه  كّل حال، مل  وعىل 

رسائلُهم إىل يزيد يف الشام)4)، تخربه مبستجّدات حركة األحداث يف الكوفة، ومبوقف 

النعامن بن بشري منها، وقد أجمَعت عىل أنّه إْن كان لك بالكوفة حاجة، فابعث 

ذ أمرك، ويعمل مثَل عملِك يف عدوِّك، فإّن النعامن بن بشري  إليها رجاًل قويًّا، يُنفِّ

رجٌل ضعيٌف، أو هو يتضّعف)5).

)1)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج2، ص4.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص231.

)3)  المصدر نفسه.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص289.

)5)  المصدر نفسه، ص280.
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عبيد الله بن زياد والي الكوفة الجديد

استدعى يزيد مستشارَه ومستشاَر أبيه من قبل، رسجون بن منصور النرصاّن، 

وسأله عن رأيه يف َمن يكون الوايل عىل الكوفة بداًل من النعامن، فأشار عليه رسجون 

باستعامل عبيد الله بن زياد، قائاًل: بأّن هذا هو رأي معاوية أيًضا، وأخرج له كتابًا 

كان معاوية قد كتبه بذلك قبل موته)1)، فأخذ يزيد بهذا الرأي، وضّم الكوفة والبرصة 

إىل عبيد الله بن زياد، وبعث إليه بعهده الجديد، وأمره باعتقال مسلم أو قتله.

وما إن تسلَّم عبيد الله بن زياد رسالَة يزيد، حتّى أمر بالجهاز من وقته، واملسري 

والتهيّؤ إىل الكوفة من الغد)2). فلامّ أرشف عليها، نزل حتّى أمىس ليالً، ومّلا صار يف 

داخل املدينة يف جنح الظالم، وكان معتاَمًّ بعاممٍة سوداء وهو متلثّم، والناس قد 

بلغهم إقبال الحسني Q، فقالت امرأٌة: الله أكرب! ابن رسول الله، ورّب الكعبة! 

فتصايح الناس، وظّنوا أنّه اإلمام الحسني Q، وقالوا: إنّا معك أكرث من أربعني 

ألًفا. وازدحموا عليه، حتّى أخذوا بذنب دابّته، فأخذ ال ميّر عىل جامعٍة من الناس، 

إاّل سلَّموا عليه، وقالوا: مرحبًا بك يابن بنت رسول الله، قدمت خري مقدم! فرأى 

من تبارشهم بالحسني ما ساءه)3). 

أنّه  يشّكون  ال  به،  التّفوا  قد  جامعة  ومعه  بالليل،  القرص  واىف  حتّى  وسار 

الحسني Q، فأغلق النعامن بن بشري الباب عليه وعىل خاّصته، فناداه بعُض َمن 

كان معه ليفتح لهم الباب، فاطّلع عليه النعامن، وهو يظّنه الحسني Q، فقال: 

يابن رسول الله، مايل ولك؟ وما حملَك عىل قصد بلدي من بني البلدان؟ أنشدك 

يَت. والله، ما أنا مبسلٍِّم إليك أمانتي، وما يل يف قتالك من إرب. الله إاّل ما تنحَّ

فجعل ال يكلّمه، ثّم إنّه دنا وتدىّل النعامن من رُشف القرص، فقال له ابن زياد: 

افتح، ال فتحت! فقد طال ليلُك! وحرس اللثام عن فيه.

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص280.

)2)  المصدر نفسه، ص281.

)3)  المصدر نفسه.
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عىل  الكوفة  أهل  من  اتّبعوه  الذين  القوم  إىل  فنكص  خلَفه،  إنساٌن  وسمعها 

أنّه الحسني Q، فقال: يا قوم، ابن مرجانة، والذي ال إله غريه! فعرفه النعامن، 

ففتح له، وتنادى الناس: ابن مرجانة! وحصبوه بالحصباء، ففاتهم ودخل القرص)1)، 

ورضبوا الباب يف وجوه الناس)2). 

الجهاز األمنّي األموّي،  الشلل يف  الكوفة مدى  ابن زياد  أظهرَت كيفيّة دخول 

.Q ومدى الحالة العاّمة املعنويّة املؤيِّدة لإلمام الحسني

تفعيل التشكيالت األمنّية األموّية في الكوفة

واطّلع  القرص،  دخل  أن  فبعد  عليها.  زياد  ابن  عمل  التي  األوىل  ة  املَهمَّ هو 

عىل حقيقة مجريات حركة األحداث يف الكوفة، مهََّد لقراراته وإجراءاته، بخطاٍب 

إرهايبٍّ، توّعد أهَل الكوفِة فيه بالسوط والسيف، ورّغبَهم باالنقياد)3). 

األمنيّة  التشكيالت  ضبط  إعادة  يف  متثّلَت  أمنيّة،  بإجراءات  خطابَه  أتبَع  ثّم 

وتفعيلها، وأهّم فئة فيه هم العرفاء؛ أي املسؤولني األمنيّني املبارشين يف األحياء 

ووسط القبائل، فاستدعاهم وأخذهم أخًذا شديًدا، وطلب منهم تزويده بالتقارير: 

اكتبوا إيلَّ الغرباء، وَمن فيكم من طلبة أمري املؤمنني، وَمن فيكم من الحروريّة، 

وأهل الريب الذين رأيهم الخالف والشقاق. فَمن كتبهم لنا فربِئ، وَمن مل يكتب 

لنا أحًدا، يضمن لنا ما يف عرافته أاّل يخالفنا منهم مخالف، وال يبغي علينا منهم 

باٍغ، فَمن مل يفعل، برئُت منه الذّمة، وحالل لنا ماله وسفك دمه. وأمّيا عريٍف ُوِجَد 

يف عرافته من بغية أمري املؤمنني أحٌد مل يرفعه إلينا، ُصلِب عىل باب داره، وأُلِغيَت 

تلك العرافة من العطاء، وُسريِّ إىل موضعٍ بعامن الزارة)4). 

لقد كان ملبادرة ابن زياد هذه أهّميّة كبرية يف تحويل األحداث يف ساحة الكوفة 

إىل غري املجرى الذي كانت تجري فيه بهدوء تحت إرشاف ابن عقيل، إذ كان العرفاء 

)1)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص67-66.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص281.

)3)  المصدر نفسه.

)4)  المصدر نفسه.
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يوزّعون  القبائل،  أمور  عن  املسؤولون  فهم  آنذاك،  والناس  السلطة  بني  الواسطة 

عليهم العطاء، ويقومون بتنظيم السجاّلت العاّمة، التي فيها أسامء الرجال والنساء 

ل فيها من يُولَد ليُفرَض له العطاء، ويُحَذف منها امليّت ليحذف  واألطفال، ويَُسجَّ

عطاؤه، وكانوا أيًضا مسؤولني عن شؤون األمن والنظام، وكانوا أيّام الحرب يقومون 

بأمور تعبئة الناس لها، ويخربون السلطة بأسامء املتخلّفني عنها، وتُعاقب السلطُة 

العرفاَء أشّد العقوبة، إذا أهملوا واجباتهم أو قرّصوا فيها. ولقد كان للعرفاء، بعد 

هذا القرار، دوٌر كبرٌي يف تخذيل الناس عن الثورة، وإشاعة الخوف والرهبة بينهم، 

 .Q كام كان لهم بعد ذلك دوٌر كبري يف زّج الناس لحرب اإلمام الحسني

وملّا سمع مسلم بن عقيل مبجيء ابن زياد إىل الكوفة، ومقالته التي قالها، وما 

أخذ به العرفاء والناس، مل يعد بقاؤه يف دار صهر الوايل نافًعا، إذ مل يعد هذا يف 

السلطة، وكان عليه أن يبادر إىل االستعانة بعنارص قّوة رسيعة، ال تعتمد فقط عىل 

األمنّي  التطّور  ملواجهة  القبيّل،  الوالء  عنرص  عىل  بل  البيت،  ألهل  والوالء  البيعة 

الجديد، الذي متثّل باستنهاض القّوة األمنيّة األمويّة وتفعيلها، خصوًصا وأّن املختار 

ليس له من القّوة القبليّة يف الكوفة ما يجعله يف منعة، بعكس ما عليه هانئ بن 

عروة املرادّي ِمن العزّة والقّوة القبليّة يف الكوفة)1). 

فخرج من دار املختار حتّى انتهى إىل دار هانئ بن عروة املرادّي، شيخ مذحج، 

دار  إليه يف  الشيعُة تختلف  فأخَذت  الكوفة، وزعيمها، فدخلها،  قبائل  أقوى  من 

ٍ واستخفاٍء من عبيد الله، وتواصوا بالكتامن...)2).  هانئ، عىل تََسرتُّ

تصفية وجوه الشيعة وحبسهم

اتّخذ ابن زياد وضعية الهجوم، للسيطرة عىل زمام األمور، والقضاء عىل حركة 

وقتلهم،  عليهم  القبض  وإلقاء  الكوفة  يف  الشيعة  رجال  تقيّص  إىل  فبادر  مسلم، 

فحبس ميثم التاّمر وقتله، وُصلَِب معه تسعة آخرون يف ُدفعة واحدة، وقتل رشيد 

)1)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص69.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص188.
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الهجرّي)1)، وحبس املختار وعبد الله بن الحارث)2)، وسليامن بن رصد، وإبراهيم 

بن مالك األشرت)3). 

محاولة اكتشاف مركز مسلم بن عقيل

كان الَهمُّ األكرب لعبيد الله بن زياد، منذ بدء تفعيله لجهازه األمنّي، هو معرفة 

مكان مسلم بن عقيل، وقد تَمَّ له ذلك بسهولة، من خالل عميٍل تظاهر بأنّه رجل 

من أهل الشام ومن أهل حمص)4)، وأنّه موىل لذي الكالع الحمريّي يف الشام، وأنّه 

محبٌّ ألهل البيت، وأنّه يحمل مااًل لهم، حتّى ال يكون بإمكان مسلم بن عوسجة 

أن يسأل ويستفرس عن حقيقة حاله يف قبائل الكوفة. ولعّل أهل حمص، آنذاك، 

قد ُعرَِف أّن فيهم من يحّب أهل البيت R، فيكون ذلك مدعاًة الطمئنان َمن 

املوايل حبّهم  املعروف عن جّل  منفًذا الخرتاق حركة مسلم، ومن  يتّخذه معقل 

.R ألهل البيت

فاخرتق هذا العميل املوانع األمنيّة املحيطة مبسلم، ووصل إىل مركزه، عرب إيقاع 

مسلم بن عوسجة يف الفّخ. 

وال يحتاج تعرُّفُه عىل ابن عوسجة إىل كثري جهد ومشقة، إذ كان وجيًها شيعيًّا 

معروفًا يف الكوفة، وقد كشف له معقل عن رّس سهولة تعرّفه عليه، حني قال له: 

سمعُت نفرًا يقولون: هذا رجٌل له علٌم بأهل هذا البيت، فأتيتُك لتقبض هذا املال، 

وتدلّني عىل صاحبك فأبايعه، وإن شئَت أخذُت البيعَة له قبل لقائه)5). ولقد عرّب له 

ابُن عوسجة عن استيائه لرسعة تعرّفه عليه، وقوله: ... ولقد ساءتني معرفتك إيّاي 

بهذا األمر ِمن قبل أن ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته...)6). 

)1)  الشيخ الطوسّي، األمالي، ص166-165.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج5، ص215.

)3)  المامقانّي، تنقيح المقال، ج2، ص63.

)4)  ابن نما، مثير األحزان، ص32.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص282.

)6)  المصدر نفسه.
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إّن عبارة مسلم بن عوسجة -ولقد ساءتني معرفتُك إيّاي بهذا األمر من قبل أن 

ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته- تدّل عىل مدى سيطرة عبيد الله بن زياد عىل 

الشارع، وعىل مدى رسيّة حركات مسلم بن عقيل وتكتّمها وخفائها، وتدّل أيًضا 

عىل أّن تشكيالت مسلم مل تنضج بعد وتنمو بشكل يصّح االعتامد عليها واالنطالق 

بها)1). 

كشف موقع مسلم بن عقيل

يجتمع  وكان  له،  اإلذن  يطلب  أن  قبل  أيّاًما،  معقاًل  أّخر  عوسجة  ابن  إّن  ثّم 

معه يف منزله هو تلك األيّام، اختلف إيّل أيّاًما يف منزيل، فإّن طالٌب لك اإلذن عىل 

صاحبك...)2)، ثّم مل يدخله عىل مسلم بن عقيل حتّى طلب له اإلذن، فأذن له.

وهكذا، استطاع عبيد الله بن زياد اخرتاق جامعة مسلم عرب هذا العميل، الذي 

النهار  دار هانئ، حيث كان ميكث  إىل مقّر مسلم يف  أوصله مسلم بن عوسجة 

بطوله يراقب الغادين والرائحني، ويف الليل كان يضع عبيد الله بن زياد يف حصيلة 

معلوماته. 

فكرة اغتيال عبيد الله بن زياد في دار هانئ بن عروة

وسواء كان املريض يف الروايات هو هانئ بن عروة، أو هو رشيك بن األعور 

الهمداّن، وسواء كان الذي وضع خطّة االغتيال وحرّض عليها هو هانئ بن عروة، 

أم هو رشيك، إاّل أّن الثابت أّن مسلاًم رفض تنفيذ هذه الخطة؛ ألّن هانئ أىََب وكره 

أن يتّم االغتيال يف داره، أو ألّن امرأًة يف داره هي التي أبَْت ذلك، وال غرابة يف ذلك، 

الغدر مبن استضافهم  الفتك وال  البيت خيانة األمانة، وال  فليس من أخالق أهل 

َقت نرًصا عاجاًل، تُعترََب نقيصًة يف  وأدخلهم دارَه، فقد كانت خطّة االغتيال، وإْن حقَّ

األخالق السياسيّة ألهل البيت، لاِم فيها من اإلساءة وعدم الوفاء لهانئ، خصوًصا 

وأّن عمليّة االغتيال هذه سوف تكون يف ُعرف العرِب سببًا يف السبّة واملعابة عىل 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص236-235.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص189.
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هانئ، فقد جاء عبيد الله ليزوره أو ليعوده، والعرب ال تيسء إىل ضيفها، حتّى ولو 

ا)1).  كان عدوًّ

اعتقال هانئ بن عروة

بعد أن علم عبيد الله بن زياد مبوقع مسلم، قّرر املبادرة إىل الهجوم، وكانت 

ودخل  فاستأمن،  الكوفة،  أهل  رؤوس  عرب  فاستدرَجه  هانئ،  اعتقال  أّول خطوة 

القرص متخلّيًا عن الحذر، حيث واجَهُه عبيد الله بن زياد بالجاسوس، فأوقع يف يده 

واعرتف، لكّنه بادر إىل الهجوم، معتمًدا عىل قّوة عشريته، ولكّن عبيد الله بن زياد 

اعتقله، وساعده قريبُه عمرو بن الحّجاج يف تفريق عشريته حينام جاءت لنجدته، 

يٌْح القايض دوًرا سيّئًا يف التعمية عىل العشرية، فبقي هانئ معتقاًل يف  كام لعب رُشَ

القرص، واستطاع عبيد الله بن زياد إخراج قبيلة مذحج من ساحة املعركة، وُجرَِّد 

مسلم بن عقيل من قّوِة قبيلٍة كانت ستكون تحت ترصّفه لو أّن هانئًا طليق)2). 

انتفاضة مسلم بن عقيل

هل كان ينبغي ألهل الكوفة املعارِضني للحكم األموّي أن يعّدوا العّدة ويستبقوا 

األمور، واملبادرة إىل السيطرة عىل الوضع يف الكوفة قبل مجيء اإلمام Q إليها، 

األموّي ومعاونيه، ومنع  الوايل  بإجراءات وقائيّة احرتازية، كاعتقال  بالقيام  وذلك 

الخروج من الكوفة لحجب أخبارها عن مسامع السلطة األمويّة أطول مّدة ممكنة، 

حتّى يصل اإلمام Q، فيمسك بزمام األمور، ويقود الثورة؟

مل يكن من املمكن أن تصدر هذه املبادرة من أهل الكوفة، حتّى مع وجود 

ا أن تكون فكرة هذه  العسكريّة فيهم. وإذا كان من املظنون جدًّ الخربات  ذوي 

املبادرة قد خطرَت يف ذهن بعضهم، إاّل أنّها مل يكن من املمكن لها أن تتحّول إىل 

مبادرة جامعيّة تنفيذيّة عىل األرض.

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص65. 

)2)  مسكويه، تجارب األمم، ج2، ص47-45.
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فقد كان أهل الكوفة من قبائل شتّى، لكّل قبيلة وجهاؤها وأرشافها املتعّددون، 

السهل  من  يكن  ومل  األخرى،  القبائل  إىل  يتعّداه  ال  قبيلته،  يف  تأثرٌي  منهم  ولكلٍّ 

أمورهم،  يف  إليه  يرجعون  واحد  عميٌد  القبائل  من  الكبري  العدد  لهذا  يكون  أن 

ويصدرون عن رأيه وقراره وأمره. كذلك، مل يكن من السهل أبًدا أن تصدر مواقفهم 

ذلك  كان  لقد  املواقف.  تلك  بني  يوّحد  وتنظيم  بينهم  تنسيق  األحداث عن  إزاء 

شبيًها باملستحيل يف ذلك الزمان.

نتيجة  عاّمة؛  والعراق  خاّصة،  الكوفة  أهل  يف  الحالة  هذه  ترّسَخت  ولقد 

السياسات التي مارسها معاوية، وبرتكيز خاّص عىل الكوفة، وكان عامدها اإلرهاب 

والقمع واملراقبة الشديدة واالضطهاد والقتل، الذي تعرّض له كثري من أهل الكوفة، 

وِمن زعامئهم خاّصة، وبّث عنارص الفرقة والتناحر بني القبائل؛ األمر الذي زرع بني 

الناس، عىل مدى عرشين سنة، الحذر املفرط والخوف الشديد من سطوة النظام 

األمنّي األموّي، وضعف الثقة بالنفس، وعدم االطمئنان بعضهم لبعض، والفرديّة 

يف اتّخاذ املوقف والقرار.

ومل تكن جميع قبائل الكوفة معادية للنظام األموّي. وإذا ما كانت قبيلة معادية 

له، فلم تكن كذلك بجميع أفرادها، بل كثريًا ما نجد انقساًما للوالء يف أفراد القبيلة 

أو يوايل أهل  األموّي  الحكم  إذا كان هناك من يعارض  قبيلة  الواحدة، ففي كّل 

البيت R، فقد كان هناك أيًضا من يوايل الحكم األموّي ويخدم يف أجهزته، بل 

قد يكون يف بعض هذه القبائل من املوالني للحكم األموّي أكرث من املعارضني له 

عاّمة، واملوالني ألهل البيت R خاّصة. 

ا أن يستطيع رؤساء القبائل التأثري النفيّس واملعنوّي  ولذلك ،كان من الصعب جدًّ

عىل قبائلهم، ودفعهم للثورة ضّد الحكم األموّي عالنيّة؛ ذلك ألّن عنارص أخرى، قد 

تكون أساسية أيًضا، يف القبيلة نفسها، مّمن يخدمون يف أجهزة األموينّي األمنيّة أو 

يوالونهم، سوف يحبطون ذلك، بالتخريب من داخل القبيلة نفسها عىل مساعي 

الزعيم، أو من خارجها باالستعانة بالسلطة األمويّة نفسها، وذلك إّما بإخبار السلطة 
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األمويّة مبا عزم عليه زعيم قبيلتهم، وإّما باملبادرة إىل إجهاض تحرُّك زعيم قبيلتهم، 

ومحارصته ومنعه من استنهاض القبيلة ضّد النظام األموّي، وذلك بإحداث حالة 

من التنازع الداخيّل بني أفراد القبيلة، ودفعها نحو عدم أخذ قرار إجامعّي ضّد أحد 

طريَف النزاع، فتميل القبيلة إىل الحياد بني األطراف املتنازعة، وبهذا ينجو النظام 

األموّي، وتخرج هذه القبيلة من عداد أعدائه، فيُقىض بذلك عىل العمل قبل البدء 

به، هذا إذا مل يقِض عىل الزعيم وعىل أنصاره أيًضا. 

للنظام  معاديًا  القبيلة  زعيم  كان  مثاًل،  الكوفة  يف  الكبرية  مذحج  قبيلة  ففي 

األموّي، وهو هانئ بن عروة، ولكن كان بإزاءه زعيٌم آخر مواٍل للنظام األموّي، وإْن 

كان أقلَّ منه مرتبًة يف القبيلة، هو عمرو بن الحّجاج الزبيدّي، الذي قّدم خدمًة 

كبريًة لألموينّي، حينام ركب موجة قبيلة مذحج التي استنفرَت إلطالق رساح هانئ، 

فرصَفَهم عن اقتحام القرص، وفرّق جموَعهم مبكيدٍة شارك يف حبكها عبيد الله بن 

يح القايض. زياد ورُشَ

المهّمة الصعبة لمسلم بن عقيل

الكوفة،  اإلمام Q إىل  التي أرسله من أجلها  ة مسلم،  َمهمَّ من هنا، كانت 

الكوفة،  يف  األموّي  للحكم  واملعارضني   Q الحسني لإلمام  املوالني  تعبئة  هي 

وإعدادهم، وتنظيمهم يف تشكيالت أمنيّة وعسكريّة مؤاتية ملواجهة املهاّم املقبلة، 

يف  الدخول  آخرها  يكون  ال  وقد  الكوفة،  داخل  الوضع  عىل  السيطرة  أّولُها  التي 

مواجهة عسكريّة شاملة مع الجيش األموّي الشامي.

املعنويّة  والنواقص  الثغرات  كّل  تَُسدُّ  بحيث  وقٍت،  إىل  يحتاج  ذلك  كان  لقد 

والتنظيميّة، عىل األقّل من أجل إنجاز املرحلة األوىل، وهي إعادة الكوفة إىل حظرية 

الطاعة واالنقياد لقيادة اإلمام الحسني املقبلة من الحجاز، حتّى إذا وصل اإلمام 

الحسني Q إىل الكوفة، فإنّه سوف يكون هو القائد املبارش، ويواصل من موقعه 

اإلصالحّي  املرشوع  واستكامل  الثورة  قيادة  طريقته،  وعىل  القلوب،  يف  س  املقدَّ

والتغيريّي العاّم.
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أوانها،  قبل  فاصلة،  ميدانيّة  مواجهة  أّي  يف  الدخول  مسلم  تحاىش  هنا،  من 

كذلك  والتحضري،  اإلعداد  يستكمل  حتّى  الكوفة،  يف  املحليّة  األمويّة  السلطة  مع 

كانت هذه السلطة ال تريد تلك املواجهة امليدانيّة الفاصلة مع حركة مسلم بن 

عقيل؛ إّما العتبارات شخصيّة تربك حركة الوايل، كوجود قيادة هذه الحركة يف دار 

صهره املختار، أو لطمع يف نفس هذا الوايل بإمكانيّة السيطرة عىل هذه الحركة 

واستيعابها بالسياسة، عىل طريقة معاوية، أو لعدم وجود مقدرة شخصيّة سلطويّة 

عند الوايل عىل تفعيل اإلمكانيّات األمنيّة املحلّيّة يف الكوفة، ومراهنته عىل وصول 

نجدة من الشام تتوىّل هي املوقف. 

بينام نجد أّن األمر انقلب متاًما مع قدوم عبيد الله بن زياد، الشخصيّة السلطويّة 

األمنيّة األقوى، إىل الكوفة، فقد كان إىل جانب خبثه ودهائه، عارِفًا بالوضع السيايّس 

بالجهاز  الكوفة، وبرجالها وقبائلها، وقادًرا عىل اإلمساك  واالجتامعّي والنفيّس يف 

سه وبناه،  األمنّي، وتفعيله وتشغيله بأقص طاقاته، وأبوه زياد بن أبيه هو الذي أسَّ

وكان قوامه أربعة آالف رجل، فإذا ما كان هذا الوايل الجديد قادًرا عىل اإلمساك 

بالوضع األمنّي، وكان طامًحا إىل إنجاز املهّمة التي أوكلها إليه يزيد، طمًعا يف تقوية 

القيادّي عنده، فسوف يبادر إىل استعامل أقص ما ميلك  موقعه اإلدارّي ومركزه 

من الدهاء والبطش والقسوة، بدون االستعانة بالجيش األموّي. فبادر إىل اخرتاق 

حركة مسلم من داخلها، بواسطة أحد جواسيسه األمنيّني املحرتفني، ثّم تواطأ مع 

يح القايض يف  بعض زعامء الكوفة لإليقاع بهانء بن عروة واعتقاله، ثّم شّغل رُشَ

تضليل قبيلة هانء، ثّم استعمل عمرو بن الحّجاج يف امتطاء موجة غضب مذحج 

الزاحفة نحو القرص، ثّم لرصفها عنه وتفريق جموعها. وبعد أن فصل بني مسلم 

وأقوى قيادة قبليّة كانت معه يف الكوفة، أراد االنتقال إىل الخطوة األخرية: اعتقال 

رأس الحركة، مسلم بن عقيل.

االضطرار والقرار االستثنائّي

مثّل اعتقاُل هانئ منعطًفا حرًجا وخطريًا يف تقديرات مسلم بن عقيل، اضطرّه 
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إىل الخروج عن الخطّة األصليّة التي كان قد اعتمدها، واتّخاذ قرار استثنايّئ ملواجهة 

الوضع الطارئ الذي فرضه ابن زياد عىل الحركة باعتقاله هانئًا، فلم يعد طبيعيًّا 

هذه  فإّن  يكن،  مل  شيئًا  وكأّن  والتحضري  واإلعداد  التعبئة  مواصلة  يف  االستمرار 

املواصلة، من جهة، مل تعد ممكنة بعد اعتقال هانء، الذي يَُعدُّ من أقوى زعامء 

ابن زياد من اعتقاله، ومل  ثانية، إذا متّكن  الكوفة، ومن جهة  القبائل وأمنعها يف 

يُواَجه بتحرُّك صارم من قبيلته ومن بقيّة عنارص حركة مسلم بن عقيل إلنقاذه، 

الكوفة  أرشاف  من  واملزيد  املزيد  اعتقال  إىل  زياد  بن  الله  عبيد  يبادر  فسوف 

وزعامءها، بال أدن محذور، بدون أن يتحرّك أحٌد إلنقاذ أّي رجل من قبضة ابن 

زياد، أو إنّه من جهة ثالثة، سوف يعتقل مسلاًم نفسه، الذي مل يعد آمًنا يف الكوفة، 

وال شّك أنّه الرجل الثان الذي سيُعتََقل مبارشًة بعد هانء، الذي كان أقوى حصن 

ميكن أن يحميه، وأَْمَنَعُه.

فأّي فائدة تبقى بعد اعتقال هانء يف مواصلة التعبئة والتحضري؟

اإلعداد  مواصلة  عن  والتخيّل  العمل،  طريقة  يف  االنعطاف  من  بّد  ال  إًذا، 

والتحضري، واملبادرة إىل التحرُّك فوًرا، تحت وطأة الرضورة واالضطرار، والدخول يف 

مواجهة حاسمة رسيعة مع السلطة األمويّة املحلّيّة يف الكوفة.

االنتفاضة

يقول عبد الله بن حازم: أنا، والله، رسول ابن عقيل إىل القرص يف أثر هانئ، 

الدار  ألنظر ما صار إليه أمره، فلاّم رُضَِب وُحِبَس، ركبُت فريس، وكنُت أّول أهل 

َدَخَل عىل مسلم بن عقيل بالخرب، وإذا نسوة ملراد مجتمعات ينادين: يا عرثتاه! 

يا ثكاله! فأخربتُه الخرب، فأمرن أن أنادي يف أصحايب، وقد مأل الدور منهم حواليه، 

فقال: ناِد: يَا َمْنُصوُر، أَِمْت!

فخرجُت فناديُت، وتنادى أهل الكوفة، فاجتمعوا إليه، فعقد مسلم لعبيد الله 

الخيل،  أمامي يف  رِس  وقال:  وربيعة،  كندة  ربع  الكندّي عىل  عزيز  بن  بن عمرو 
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وقّدَمه يف الخيل، وعقد ملسلم بن عوسجة عىل مذحج وأسد، وقال له: انزل، فأنت 

بن  للعبّاس  وعقد  وهمدان،  متيم  عىل  الصائدّي  متامة  أليب  وعقد  الرّجالة.  عىل 

جعدة الجديّل عىل أهل املدينة، ثّم أقبل نحو القرص)1). 

وكان عبيد الله بن زياد، خشية أن يثب الناس به)2)، قد بادر إىل املسجد، بعد 

يح وعمرو  أن حبس هانء بن عروة، وبعد أن رصف قبيلته مذحج، مستعيًنا برُشَ

بن الحّجاج، فصعد املنرب ومعه أرشاف الناس ورشطه وحشمه، فحمد الله، وأثنى 

عليه، ثّم قال: أيّها الناس، اعتِصموا بطاعة الله وطاعة أمئّتكم، وال تفرّقوا فتختلفوا 

وتهلكوا وتذلّوا وتخافوا وتخرجوا، فإّن أخاك من صدقَك، وقد أُْعِذَر َمن أُنِْذر. 

وما إن أتّم خطبتَه وذهب لينزل، حتّى سمع الصيحة، فقال ما هذا؟ فقيل له: 

أيّها األمري، الحذر الحذر! هذا مسلم بن عقيل قد أقبل يف جميع َمن بايعه! فام 

نزل حتّى دخلَت النظارة املسجد من قبل التامرين، يشتّدون ويقولون: قد جاء ابن 

عقيل، فدخل عبيد الله القرص، وتحّرز فيه، وأغلق بابه)3).

وأقبل مسلم يسري يف الناس من مراد، وبني يَديه األعالم، وشاكّوا السالح وهم يف 

ذلك يشتمون عبيد الله بن زياد، ويلعنون أباه)4)، حتّى أحاط بالقرص، وكانوا حينام 

خرجوا مع مسلم أربعة آالف، فام بلغوا القرص إاّل وهم ثالمثئة)5)! ثّم إّن الناس 

تداعوا إليهم واجتمعوا، وما لبثوا إاّل قلياًل، حتّى امتأل املسجد من الناس والسوقة، 

ما زالوا يتوثّبون حتّى املساء، وأمرهم شديد)6)، فضاق بعبيد الله أمره)7)، وكان كرب 

أمره أن يتمّسك بباب القرص وليس معه إاّل ثالثون رجاًل من الرشط، وعرشون رجاًل 

من أرشاف الناس وأهل بيته ومواليه)8).

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص66.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص276-275.

)3)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص70.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص86.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص276-275.

)6)  المصدر نفسه، ج4، ص275-276 و287.

)7)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص71.

)8)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص275.
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انضمام األشراف إلى ابن زياد

وملّا سمع أرشاف الكوفة مبا يجري البن زياد، أقبلوا يأتونه من قبل الباب الذي 

ييل دار الروميّني، وجعلوا يرشفون عىل أنصار مسلم، فينظرون إليهم، فيتّقون أن 

يرموهم بالحجارة وأن يشتموهم، وهم ال يفرتون عىل عبيد الله وعىل أبيه)1)، وكان 

أنصار عبيد الله بن زياد من األرشاف، حتّى تلك الساعة، قد أصبحوا مئتني، فقاموا 

عىل سور القرص يرمون القوم باملدر والنشاب، ومينعونهم من الدنّو من القرص، فلم 

يزالوا بذلك حتّى أمسوا)2).

الحرب النفسّية

ودعا عبيد الله بن زياد أعوانه: كثري بن شهاب، فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من 

مذحج، فيسري بالكوفة، ويخذل الناس عن ابن عقيل، ويخّوفهم الحرب، ويحّذرهم 

عقوبة السلطان، وأمر محّمد بن األشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحرضموت، 

الذهيّل،  شور  بن  للقعقاع  ذلك  مثل  وقال:  الناس،  من  جاءه  ملن  أمان  راية  فريفع 

وشبث بن ربعي التميمّي، وحجار بن أبجر العجيّل، وشمر بن ذي الجوشن العامرّي، 

وَحبََس سائر وجوه الناس عنده، استيحاًشا إليهم، لقلّة عدد من معه من الناس)3).

محاولة محاصرة مسلم

وخرج كثري بن شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل، وينصب الحواجز؛ ليك مينع 

الناس من االلتحاق مبسلم، فألفى عبد األعىل بن يزيد قد لبس سالحه يريد ابن 

عقيل يف )حّي) بني فتيان، فأخذه حتّى أدخله عىل ابن زياد، فأخربه خربه، فقال 

البن زياد: إّنا أردتُك، قال: وكنَت وعدتَني ذلك من نفسك، فأَمَر به، فُحِبس. وخرج 

صلخب  بن  عامرة  وجاءه  عامرة  بني  دور  عند  وقف  حتّى  األشعث  بن  محّمد 

األزدي وهو يريد ابن عقيل عليه سالحه، فأخذه فبعث به إىل ابن زياد فحبسه)4). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص275.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص238.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص275.

)4)  المصدر نفسه.
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مسلم يحاول فكَّ الحصار

بعث ابن عقيل إىل محّمد بن األشعث، من املسجد، عبد الرحمن بن رشيح 

الشبامّي، فلاّم رأى محّمد بن األشعث كرثة َمن أتاه، أخذ يتنّحى ويتأّخر، وأرسل 

من  عقيل  ابن  عىل  حلَّت  قد  األشعث:  بن  محّمد  إىل  الذهيّل  شور  بن  القعقاع 

العرار؛ فتأّخر ]أي محّمد بن األشعث[ عن موقفه، فأقبل حتّى دخل عىل ابن زياد 

من قبل دار الروميّني)1). 

ع قّوة ابن زياد في القصر، وانتقالها إلى الهجوم تجمُّ

فلاّم اجتمع عند عبيد الله كثري بن شهاب ومحّمد والقعقاع، فيمن أطاعهم من 

ع لدى ابن زياد القّوة الكافية للقيام بالهجوم املعاكس  قومهم، وقد ظهر أنّه تجمَّ

عىل قّوة مسلم، ومنعها، ومن ثّم من الهجوم عىل القرص، وعىل األقّل تأخري الهجوم 

حتّى املساء، فقال كثري البن زياد، وكانوا مناصحني له: أصلَح اللُه األمري، معك يف 

القرص ناس كثري من أرشاف الناس، ومن رشطك وأهل بيتك ومواليك، فاخُرْج بنا 

إليهم! فأىب عبيد الله، وعقد لشبث بن ربعّي لواء، فأخرجه)2).

قتال شوارع حول القصر

وركب أصحاب ابن زياد، بقيادة شبث بن ربعّي، واختلط القوم، فقاتلوا قتااًل 

شديًدا، وعبيد الله بن زياد وجامعة من أهل الكوفة قد أرشفوا عىل جدار القرص، 

ينظرون إىل محاربة الناس)3).

االنهيار المعنوّي ألنصار مسلم

فوا  ثّم قال عبيد الله لألرشاف: ليرشف كّل رجل منكم يف ناحية من السور، فخوِّ

الحرماَن  املعصيِة  أهَل  فوا  وخوِّ والكرامَة،  الزيادَة  الطاعِة  أهَل  فُمّنوا  القوم)4)، 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص277.

)2)  المصدر نفسه.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص87-86.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص239.
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شهاب،  بن  كثرُي  فأرشَف  إليهم.  الشام  من  الجنود  فصوَل  وأعلِموهم  والعقوبَة، 

ومحّمد بن األشعث، والقمقاع بن شور، وشبث ابن ربعي، وحّجار بن أبجر، وشمر 

حتّى  الناس،  أّول  شهاب  بن  كثري  فتكلّم  مسلم،  قّوات  عىل  الجوشن)1)،  ذي  بن 

كادت الشمس أن تجّب، فقال: أيّها الناس، يا أهل الكوفة، اتّقوا الله، وال تستعجلوا 

الفتنة، وال تشّقوا عصا هذه األّمة، الحقوا بأهاليكم، وال تعجلوا الرّش، وال تعرّضوا 

وجّربتم  ذقتموهم  فقد  الشام،  خيول  أنفسكم  عىل  توردوا  وال  للقتل،  أنفسكم 

شوكتهم، فإّن هذه جنود أمري املؤمنني يزيد قد أقبلَت! وقد أعطى اللَه األمرُي عهًدا، 

لنَِئْ أمتمتُم عىل حربه، ومل تنرصفوا من عشيّتكم، أن يحرم ذّريّتكم العطاء، ويفرّق 

مقاتلتكم يف مغازي أهل الشام عىل غري طمع، وأن يأخذ الربيء بالسقيم، والشاهد 

بالغائب، حتّى ال يبقى له فيكم بقيّة من أهل املعصية إاّل أذاقها وبال ما جرّت 

أيديها! وتكلّم األرشاُف بنحٍو من كالم هذا.

االنهيار العاّم

فلاّم سمع الناس مقالتهم، فرتوا بعض الفتور، وأخذوا يتفرّقون وينرصفون. وكان 

الناس  فإّن  انرصف،  فيقول:  عّمه،  وابَن  وأخاه  ابنه  يأيت  الكوفة  أهل  من  الرجل 

يكفونك، غًدا يأتيك أهُل الشام، فام تصنع بالحرب والرّش؟ انرصِف! فيذهب به. 

وتجيء املرأة إىل ابنها وزوجها وأخيها، فتقول: انرصف! الناس يكفونك، فتتعلّق به 

حتّى يرجع.

فام زالوا يتفرّقون ويتصّدعون، حتّى أمىس ابن عقيل وما معه إالّ ثالثون نفًسا 

يف املسجد حتّى صالة املغرب، فلاّم رأى أنّه قد أمىس وليس معه إاّل أولئك النفر، 

ًها نحو أبواب كندة، فام بلغ األبواب إاّل معه  خرج منرصفًا ماشيًا، ومشوا معه، متوجِّ

منهم عرشة)2).

األربعة: مسلم  األلوية  قادة  أّن  به هنا، هو  القول  بّد من  ال  الذي  والظاهر، 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص239.

)2)  المصدر نفسه.
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بن عوسجة، وأبا مثامة الصائدّي، وعبد الله بن عزيز الكندّي، وعبّاس بن جعدة 

الجديّل، وغريهم من أمثال عبد الله بن حازم البكرّي، كانوا من القلّة التي بقيَت 

مع مسلم بن عقيل إىل آخر األمر، ومل يتخلّوا عنه يف تلك الساعة، ومل يرتكوه، بل 

التفرُّق واالختفاء، بعد أن أصبحوا ال نارص لهم وال  اتّفق معهم عىل  أنّه  األرجح 

.Q معني، عىل أن يلتحقوا باإلمام الحسني

الحسينّي،  بالركب  الصائدّي  مثامة  وأبو  عوسجة  بن  مسلم  فعاًل  التحق  وقد 

واستشهدوا مع اإلمام الحسني Q يف كربالء. وأّما عبد الله بن عزيز الكندّي، 

وعبّاس بن جعدة الجديّل، فقد اعتقلهم عبيد الله بن زياد، ثّم قتلهم. وأّما عبد الله 

بن حازم البكرّي، فقد استشهد يف ثورة التّوابني.

مسلم بن عقيل وحيًدا

ثّم خرج مسلم من الباب، وليس معه أحٌد يدلّه عىل الطريق، وال يدلّه عىل 

أزقّة  يف  يتلّدد  وجهه  فمىض عىل  عدّو)1)،  له  عرض  إْن  بنفسه  يواسيه  وال  منزٍل، 

بني  أين يذهب، حتّى خرج إىل دور  بالجراحات)2)، ال يدري  أثخن  الكوفة، وقد 

جبلّة من كندة، فمىش حتّى انتهى إىل باب امرأٍة يُقال لها: طوعة، أُّم ولٍد كانت 

لألشعث بن قيس، فأعتقها، فتزّوجها أسيد الحرضمّي، فولَدت له بالاًل، وكان بالٌل 

ه قامئة تنتظره، وكانت مّمن خفَّ مع مسلم)3)، فسلّم عليها  قد خرج مع الناس، وأمُّ

ابن عقيل، فردَّت عليه، فقال لها: يا أََمَة اللِه، اسقيني ماء.

فدخلَت، فسَقتُْه، فجلس، وأدخلَت اإلناء، ثّم خرَجت.

فقالت: يا عبد الله، أمل ترشب؟

قال: بىل.

قالت: فاذهب إىل أهلك.

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص278-277.

)2)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص88-87.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص239.
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فسكت، ثّم عادت فقالت: مثل ذلك، فسكت! 

ثّم قالت له: فئ لله! سبحان الله! يا عبد الله! فمرَّ إىل أهلك، عافاك الله! فإنّه 

ال يصلح لك الجلوس عىل بايب، وال أحلّه لك!

فقام، فقال: يا أََمَة الله، مايل يف هذا املرص منزٌل وال عشريٌة. فهل لك إىل أجٍر 

ومعروٍف، ولََعيلِّ مكافئك به بعد اليوم؟

فقالت: يا عبد الله، وما ذاك؟

بَني هؤالء القوم وغّرون. قال: أنا مسلم بن عقيل، كذَّ

قالت: أنَت مسلم؟!

قال: نعم.

قالت: ادخل.

فأدخلَته بيتًا يف دارها، غري البيت الذى تكون فيه، وفرَشت له، وعرَضت عليه 

يف  الدخول  تُكرث  فرآها  ابنها،  جاء  أن  من  بأرسع  يكن  ومل   . يتعشَّ فلم  العشاء، 

البيت والخروج منه، فقال: والله، إنّه لرييبني كرثة دخولك هذا البيت منذ الليلة، 

وخروجك منه، إّن لك لشأنًا.

قالت: يا بنّي، اُلُْه عن هذا!

قال لها: والله، لَتُْخرِبِّن.

قالت: أقِبل عىل شأنك، وال تسألني عن يشء.

ثَنَّ أحًدا من الناس مبا أخربك به، وأخذت  فألحَّ عليها، فقالت: يا بنّي، ال تحدِّ

عليه األميان، فحلف لها، فأخربته، فاضطجع وسكت. وزعموا أنّه قد كان رشيًدا من 

الناس، وقال بعضهم: كان يرشب مع أصحاب له)1). 

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص71. 
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ابن زياد يستنفر كامل جهازه األمنّي العتقال مسلم

الذّمة من رجٍل من الرشطة  بُرِئَت  أاّل  نافع، فنادى:  ابن زياد عمرو بن  وأمر 

والعرفاء أو املناكب أو املقاتلة والحرس، صىّل العتمة إاّل يف املسجد! فلم يكن له إاّل 

ساعة، حتّى امتأل املسجد من الناس، ثّم أمر مناديَه، فأقام الصالة، فقال الحصني بن 

نري: إْن شئَت صلَّيَت بالناس، أو يصيّل بهم غريك ودخلَت أنت فصلَّيَت يف القرص، 

فإّن ال آمن أن يغتالك بعض أعدائك! فقال: ُمْر حريس، فليقوموا ورايئ، كام كانوا 

يقفون، وُدر فيهم، فإّن لسُت بداخٍل إًذا.

فصىّل بالناس العشاء، ثّم قام، فحمد الله وأثنى عليه، ثّم قال: أّما بعد، فإّن ابن 

عقيل السفيه الجاهل قد أىت ما قد رأيتم من الخالف والشقاق، فرَبِئَت ذّمة الله من 

رجل وجدناه يف داره، وَمن جاء به، فله ديّته. اتّقوا الله، عباد الله، والزموا طاعتكم 

وبيعتكم، وال تجعلوا عىل أنفسكم سبياًل.

ثّم قال للحصني بن نري السكوّن: يا حصني بن نري، ثكلتك أّمك، إن ضاع باب 

به.  تأتني  ومل  الرجل  أو خرج هذا  أهلها،  تطبق عىل  مل  الكوفة  سّكة من سكك 

فوالله، لنئ خرج من الكوفة ساملًا، لرنيَقنَّ أنفَسنا يف طلبه، وقد سلّطتُك عىل دور 

الُدور، داًرا  الكوفة، فابعث مراصدة عىل أفواه السكك، وأصبح غًدا واسترب  أهل 

داًرا، وجّس خاللها، حتّى تأتيني بهذا الرجل. وكان الحصني عىل رشطه، وهو من 

رَُه  بني متيم، ثّم نزل ابن زياد، فدخل القرص، وقد عقد لعمرو بن حريث راية، وأمَّ

عىل الناس)1). 

انكشاف مكان مسلم

ه ابَن عقيل، فغدا  ملّا أصبح ابن تلك العجوز، وهو بالل بن أسيد الذى آوت أمُّ

إىل عبد الرحمن بن محّمد بن األشعث، فأخربه مبكان ابن عقيل عند أّمه، فقال له 

عبد الرحمن: اُسُكت اآلن، وال تُعلِم بهذا أحًدا من الناس. ثّم أقبل عبد الرحمن، 

حتّى أىت أباه، وهو عند ابن زياد، فسارّه يف أذنه، وقال: إّن مسلاًم يف دار طوعة، 

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص71.
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فقال له ابن زياد: ما قال لك عبد الرحمن؟ 

فقال: أصلح الله األمري، البشارة العظمى!

فقال عبيد الله بن زياد: وما ذاك؟ ومثلك من برّش بخري!

فقال محّمد بن األشعث: إّن ابني هذا أخربن أّن ابن عقيل يف داٍر من دورنا، 

يف دار طوعة، موالة لنا.

فرُسّ بذلك عبيد الله بن زياد، ونخس بالقضيب يف جنبه، ثّم قال: قُم، فَأْتِني به 

الساعة، ولك ما بذلُت من الجائزة والحّظ األوىف.

وحني قام ابن األشعث ليأتيه بابن عقيل، بعث ابن زياد إىل عمرو بن حريث، 

وهو يف املسجد خليفته عىل الناس، أن ابَعْث مع ابن األشعث ستنّي أو سبعني رجاًل، 

كلّهم من قيس أو قريش)1)؛ ألّن قيس وقريش من عرب الشامل الذين يبغضون 

عيّل بن أيب طالب Q؛ ألنّه قتل رجالهم يف بدر وأُُحد واألحزاب والجمل وصّفني، 

اليمنيّني  الجنوب،  ابن أخيه مسلم بن عقيل، بخالف أهل  لقتل  فهم مستعّدون 

.Q الذين يحبّون عيّل بن أيب طالب

وإّنا كره أن يبعث معه قومه؛ ألنّه قد علم أّن كّل قوم يكرهون أن يصادف 

فيهم مثل ابن عقيل، فبعث معه عمرو بن عبيدالله بن عبّاس السلمى يف ستنّي أو 

سبعني من قيس، حتّى أتوا الدار التي فيها ابن عقيل)2).

المعركة األخيرة وشهادة مسلم بن عقيل

ملّا سمع مسلم بن عقيل وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال، عرف أنّه قد أيُِتَ يف 

طلبه، فبادر إىل فرسه، فأرسجه وألجمه، وصّب عليه درعه، واعتجر بعاممة، وتقلّد 

الله،  رحَمِك  للمرأة:  وقال  مسلم،  فتبّسم  بالحجارة،  الدار  يرمون  والقوم  سيفه، 

وجزاِك عّني خريًا! اعلمي أّن أُوتِيُت ِمن ِقبَِل ابِنك، ولكن افتحي الباب.

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص239.

)2)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص69.
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حتّى  بسيفه،  يرضبهم  عليهم  فشّد  الدار،  عليه  فاقتحموا  الباب،  ففتَحت 

أخرجهم من الدار، ثّم عادوا إليه، فشّد عليهم كذلك، فاختلف هو وبكري بن حمران 

األحمرّي رضبتنَي، فرضب بكري فم مسلم، فقطع شفته العليا، وأرشع السيف يف 

السفىل، ونصلَت لها ثنيتاه، فرضبه مسلم رضبة يف رأسه منكرة، وثّنى بأخرى عىل 

حبل العاتق كادت تطلع عىل جوفه، فلاّم رأوا ذلك، أرشفوا عليه من فوق ظهر 

البيت، وظهروا فوقه، فأخذوا يرمونه بالحجارة، ويلهبون النار يف أطناب القصب، 

ثّم يقلبونها عليه من فوق البيت.

فلاّم رأى ذلك، قال: أكلاّم أرى من اإلجالب لقتل ابن عقيل؟ يا نفُس اخرجي إىل 

املوت الذي ليس منه محيص، وال عنه محيد. فخرج مصلّتًا سيفه إىل السّكة، وجعل 

يضاربهم بسيفه، حتّى قتل منهم جامعة، فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد، فأرسل إىل 

محّمد بن األشعث أْن أعِطه األمان، فإنّك لن تقدر عليه إاّل باألمان)1).

وأخذوا يرمون مسلاًم بالحجارة، فقال: ويلكم! ما لكم ترمونني بالحجارة، كام 

ترعون حّق رسول  أَما  ويلكم!  األبرار؟!  األنبياء  بيت  أهل  وأنا من  الكّفار،  تُرمى 

الله  P وذّريّته؟

وأسند  رجع  ثّم  الدروب،  يف  وفرّقهم  عليهم، عىل ضعفه، فكرسهم  ثّم حمل 

ظهره إىل باب داٍر هناك، فرجع القوم إليه، فصاح بهم محّمد بن األشعث: ذروه، 

حتّى أكلّمه مبا يُريد. ثّم دنا منه ابن األشعث، حتّى وقف قبالته، وقال: ويلك يابن 

عقيل! ال تقتل نفَسك، أنَت آمٌن، ودُمك يف عنقي. 

عىل  أقدر  وأنا  أبًدا،  بيدي  أعطي  أّن  األشعث،  يابن  أتظّن،  مسلم:  له  فقال 

القتال؟ ال، والله، ال كان ذلك أبًدا!

ثّم حمل عليه، حتّى ألحقه بأصحابه، ثّم رجع إىل موضعه، فوقف وقال: اللهّم، 

إّن العطش قد بلغ مّني! فلم يجرس أحٌد أن يسقيَه املاء، وال قَرَُب منه.

)1)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج44، ص354.
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فأقبل ابن األشعث عىل أصحابه، وقال: ويلكم! إّن هذا لهو العار والفشل، أن 

تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع! احِملوا عليه بأجمعكم حملًة واحدة!)1). 

األشعث،  بن  محّمد  عليه  فأقبل  األرض،  إىل  فسقط  طعنًة،  ورائه  من  فطُِعن 

فقال: يا فتى، لك األمان، ال تقتل نفسك. فقال مسلم: ال حاجة يل إىل أماِن الغدرة، 

ثّم أقبل يقاتلهم...

ب وال تُخَدع وال  فقال له محّمد بن األشعث: ويحك يابن عقيل! إنّك ال تَُكذَّ

تَُغّر، إّن القوم بنو عّمك، وليسوا بقاتليك وال ضاربيك، فال تقتل نفسك!

ولكّن مسلم بن عقيل مل يلتفت إىل كالمه، وجعل يقاتل حتّى أُثِخَن بالجراح، 

وتكاثروا عليه، وجعلوا يرمونه بالحجارة، فعجز عن القتال، وانبهر فأسند ظهره إىل 

جنب تلك الدار. فدنا محّمد بن األشعث، فقال: لك األمان!

فقال له مسلم: آَمُن أنا؟

قال: نعم، وقال القوم جميًعا: أنت آمن! غري عمرو بن عبيد الله بن العبّاس 

السلمّي، فإنّه قال: ال ناقة يل يف هذا وال جمل، وتنّحى. 

وقال ابن عقيل: أََما لو مل تؤمنون، ما وضعُت يدي يف أيديكم. فأُِخذ أسريًا، وأيُِتَ 

ببغلٍة، فُحِمَل عليها، واجتمعوا حولَه، وسلَبَه ابُن األشعث حني أعطاه األماَن سيَفه، 

وانتزعه من عنقه)2)، وتقّدم رجٌل من بني سليامن يُقال له: عبيد الله بن العبّاس، 

فأخذ عاممته)3). 

فكأنّه عند ذلك آيَس من نفسه، فدمَعت عيناه، وعلم أّن القوم قاتلوه، فقال: 

هذا أّول الغدر! فقال محّمد بن األشعث: أرجو أاّل يكون عليك بأس!

قال مسلم: ما هو إال الرجاء، أين أمانُكم؟! إنّا لله وإنّا إليه راجعون. وبىك.

فقال له عمرو بن عبيد الله بن عبّاس السلمي: إّن من يطلب مثل الذى تطلب، 

إذا نزل به مثل الذي نزل بك، مل يبِك!

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص241.

)2)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص68.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص96-92.
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قال مسلم: إّن والله، ما لنفيس أبيك، وال لها من القتل أريث، وإْن كنُت مل أحّب 

لها طرفَة عنٍي تلًفا، ولكْن أبيك ألهيل املقِبلنِي إيّل، أبيك لحسنٍي وآِل حسني. ثّم أقبل 

عىل محّمد بن األشعث، فقال له: يا عبد الله! إّن أراك، والله، ستعجز عن أماّن، 

فهل عندك خرٌي تستطيع أن تبعث من عندك رجاًل عىل لسان، يُبلُِغ حسيًنا، فإّن ال 

أراه إال قد خرج إليكم اليوم مقباًل، أو هو خرج غًدا هو وأهل بيته، وإّن ما ترى 

من جزعي لذلك، فيقول: إّن ابن عقيل بعثني إليك، وهو يف أيدي القوم أسري، ال 

الكوفة،  بيتك، وال يغرّك أهل  بأهل  ارجع  تُقتَل، وهو يقول:  يرى أن متيش حتّى 

فإنّهم أصحاب أَِبيَك الذى كان يتمّنى فراقهم باملوت أو القتل. إّن أهَل الكوفة قد 

كّذبوَك وكّذبون، وليس ملكذوٍب رأٌي. فقال ابن األشعث: والله، ألفعلّن، وألُعلَِمنَّ 

ْنتُك.  ابَن زياٍد أّن قد أمَّ

وأقبل محّمد بن األشعث مبسلم بن عقيل إىل باب القرص، فاستأذن، فأُِذَن له، 

فأخرب عبيد الله خرَب ابن عقيل، ورضب بكري إيّاه، فقال: بُعًدا له! فأخربَه محّمُد بن 

األشعث مبا كان منه، وما كان من أمانه إيّاه، فقال عبيد الله: ما أنت واألمان؟ كأنّا 

أرسلناك تؤمنه! إّنا أرسلناك تأتينا به. فسَكَت...

ثّم أُدِخل مسلم بن عقيل عىل عبيد الله بن زياد، فقال له الحريّس: سلِّم عىل 

األمري.

فقال له مسلم: اُسُكت، ال أُّم لك! ما لك وللكالم! والله، ليس هو يل بأمريٍ فأسلّم 

عليه! فقال له عبيد الله بن زياد: ال عليك! َسلَّْمَت أم مل تَُسلِّم، فإنّك مقتول!

فقال مسلم بن عقيل: إْن قتلتني، فقد قتل رشٌّ منك َمن كان خريًا مّني.

فقال ابن زياد: يا شاّق! يا عاّق! خرجت عىل إمامك، وشققَت عصا املسلمني، 

وألحقت الفتنة. 

فقال مسلم: كذبَت يابن زياد! والله، ما كان معاوية خليفًة بإجامع األّمة، بل 

تغلّب عىل ويّص النبّي بالحيلة، وأخذ عنه الخالفة الغصب، وكذلك ابنه يزيد. وأّما 
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الفتنة، فإنّك ألحقتَها أنت وأبوك زياد بن عالج من بني ثقيف. وأنا أرجو أن يرزقني 

الله الشهادة عىل يدي رّش بريّته، فوالله، ما خالفُت، وال كفرُت، وال بّدلُت. وإّنا أنا 

يف طاعة أمري املؤمنني الحسني بن عيّل، ابن فاطمة بنت رسول الله P، ونحن أوىل 

بالخالفة من معاوية وابنه وآل زياد. 

فقال له ابن زياد: يا فاسق، إّن نفسك متّنيك ما حال اللُه دونه، ومل يرََك أهله.

قال: فمن أهلُه يابن مرجانة؟

قال: معاوية وأمري املؤمنني يزيد.

فقال مسلم: الحمد لله عىل كّل حاٍل، رضينا بالله َحَكاًم بيننا وبينكم.

قال: كأنّك تظّن أّن لكم يف األمر شيئًا؟

قال: ال، والله، ما هو بالظّن، ولكّنه اليقني!

قال: قتلني الله، إْن مل أقتلك قتلًة مل يقتلها أحٌد يف اإلسالم!

قال: أَما إنّك أحّق من أحدث يف اإلسالم ما مل يكن فيه. أَما إنّك ال تَدع سوَء 

القتلة وقبَح املثلة وخبَث السرية ولؤَم الغلبة، وال أحد من الناس أحّق بها منك. 

والله، لو كان معي عرشة مّمن أثق بهم، وقدرُت عىل رشبٍة من ماء، لطال عليك 

أن تران يف هذا القرص!

 .R ثّم جعل ابن زياد يشتم عليًّا والحسن والحسني ...

فقال له مسلم: أنَت وأبوك أحّق بالشتيمة منهم. فاقِض ما أنت قاض! فنحن 

أهل بيٍت موكول بنا البالء. 

القرص، فارضبوا عنقه، وألحقوا  أعىل  إىل  به  الحقوا  زياد:  بن  الله  فقال عبيد 

رأسه جسده.

ثّم قال ابن زياد: أين هذا الذي رضب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه؟ فُدِعي، 

فقال: اصعد، فكن أنت الذي ترضب عنقه. فصعد به، وهو يكرّب ويستغفر ويصيّل 

، احكم بيننا وبني قوٍم  عىل النبّي محّمد P ومالئكة الله ورسله، وهو يقول: اللهمَّ
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غّرونا وكّذبونا وأذلّونا، وأرشف به عىل الناس، وهم عىل باب القرص ماّم ييل الرحبة، 

بَت عنَقه هناك، فسقط رأسه إىل  عىل موضع الجزّارين اليوم، حتّى إذا رأوه رُضِ

الرحبة، ثّم أُتِبَع الرأُس بالجسد. 

مقتل هانئ وأنصار مسلم المعتقلين

وكان محّمد بن األشعث قد كلّم عبيد الله بن زياد يف هانئ بن عروة، وقال له: 

إنّك قد عرفَت منزلة هانئ بن عروة يف املرص، وبيته يف العشرية، وقد علم قوُمه أّن 

وصاحبي سقناه إليك، فأُنِشُدك الله لاَمَّ وهبتَه يل، فإّن أكره عداوة قومه، وهم أعّز 

أهل املرص وعدد أهل اليمن، فوعده أن يفعل.

فلاّم كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان بدا لعبيد الله بن زياد فيه، وأىب أن 

يفي ملحّمد بن األشعث مبا قال، فأمر بهانئ بن عروة، حني قتل مسلم بن عقيل، 

فقال: أَخرُِجوه إىل السوق، فارضبوا عنقه. فأُخِرَج بهانئ، حتّى انتهى إىل مكاٍن من 

الغنم وهو مكتوف، فجعل يقول: وامذحجاه! وال مذحج  فيه  يُباُع  السوق، كان 

يل اليوم. وامذحجاه! وأين مّني مذحج! فلاّم رأى أّن أحًدا ال ينرصه، جذب يَده، 

فنزعها من الكتاف، ثّم قال: أَما من عصا أو سّكني أو حجر أو عظم يجاِحش به 

رجٌل عن نفسه؟، ووثبوا إليه، فشّدوه وثاقًا، ثّم قيل له: امدد عنقك، فقال: ما أنا 

بها مجد سخّي، وما أنا مبعينكم عىل نفيس، فرضبه موىل لعبيد الله بن زياد- تريكٌّ 

يُقال له: رشيد- بالسيف، فلم يصنع سيفه شيئًا، فقال هانئ: إىل الله املعاد. اللهّم، 

إىل رحمتك ورضوانك! ثّم رضبًة أخرى فقتله)1).

ثّم قام أعوان عبيد الله بن زياد بسحل جثّتَي مسلم بن عقيل وهان بن عروة 

ني)3). يف سوق الكوفة)2)، وبعد ذلك، أمر بهام، فُصلِبَا منّكسَّ

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص68-67.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص296.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص105.



90

اعتقال المعارضين المشتبه بهم

وكان املختار بن أيب عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد خرجا مع مسلم، 

خرج املختار براية خرضاء، وخرج عبد الله براية حمراء، وعليه ثياب حمر. وجاء 

املختار برايته، فركزها عىل باب عمرو بن حريث، وقال: إّنا خرجُت ألمنع عمرًا، 

ُمْسلِاًم وأصحابَه، عشيّة  وإّن األشعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعّي قاتلوا 

ساَر ُمسلِم إىل قرص ابن زياد، قتااًل شديًدا، وإّن شبثًا جعل يقول: انتظروا بهم الليل 

يتفرّقوا. فقال له القعقاع: إنّك قد سددَت عىل الناس وجَه مصريهم، فافرج لهم 

ينرسبوا، وإّن عبيد الله أمر أن يطلب املختار وعبد الله بن الحارث، وجعل فيهام 

جعاًل، فأىت بهام، فُحِبسا.

إرسال البشارة والرؤوس إلى يزيد بن معاوية

برأسيهام، مع هانئ  قتل مسلاًم وهانئًا، بعث  ملّا  زياد،  ابن  الله  عبيد  إّن  ثّم 

بن أيب حيّة الوادعّي والزبري بن األروح التميمّي، إىل يزيد بن معاوية، وأمر كاتبه 

أخذ  الذى  لله  فالحمد  بعد،  أّما  معاوية:  بن  يزيد  إىل  يكتب  أن  نافع  بن  عمرو 

بن  مسلم  أنَّ   Qاملؤمنني أمري  أخرب  عدّوه.  مؤنة  وكفاه  بحّقه،  املؤمنني  ألمري 

عقيل لجأ إىل دار هانئ بن عروة املرادّي، وإّن جعلُت عليهام العيون، ودسسُت 

إليهام الرجال، وكدتهام حتّى استخرجتهام، وأمكن الله منهام، فقّدمتُهام، فرضب 

بن  والزبري  الهمداّن  حيّة  أيب  بن  هانئ  مع  برأسيهام  إليك  بعثُت  وقد  أعناقهام. 

األروح التميمّي، وهام من أهل السمع والطاعة والنصيحة، فليسألهام أمري املؤمنني 

عاّم أحبَّ من أمر، فإّن عندهام علاًم وصدقًا وفهاًم وورًعا، والسالم)1).

فكتب إليه يزيد: أّما بعد، فإنّك مل تعد أْن كنَت كام أحّب، عملَت عمَل الحازم، 

وصلَت صولَة الشجاع الرابط الجأش، فقد أغَنيَْت وكَفيَْت وصَدقَْت ظّني بك ورأيي 

فيك، وقد دعوُت رسولَيك، فسألتهام وناجيتهام، فوجدتهام يف رأيهام وفضلهام كام 

ذكرت، فاستوِص بهام خريًا. وإنّه قد بلغني أّن الحسني بن عيّل قد فصل من مّكة، 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص200.
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األرصاد  عليه، وضع  العيون  وأَدرِك  واملسالح،  املناظر  فضْع  العراق،  نحو  ًها  متوجِّ

عىل الطرق، واحرتس عىل الظّن، وخذ عىل التهمة، وقم أفضل القيام، غري أاّل تقتل 

إاّل من قاتلك، واكتب إيّل يف كّل ما يحدث من الخرب يف كّل يوم)1)، والسالم عليك 

ورحمة الله. 

ثّم أمر يزيد بن معاوية بنصب الرأَسني يف درٍب من دمشق)2).

َه من مّكة إىل العراق،  وملّا بلغ عبيد الله بن زياد أّن اإلمام الحسني Q توجَّ

بعث الحصني بن النمري السكوّن، صاحب رشطه، حتّى نزل القادسيّة يف أربعة آالف 

فارس من أهل الكوفة، وأمره أن يقيم بالقادسيّة إىل خّفان، إىل القطقطانة، وما 

بني واقصة إىل طريق الشام، إىل طريق البرصة، إىل لعلع، فيمنع من أراد الدخول 

ا أو معتِمرًا، ومن  ومن أراد النفوذ من ناحية الكوفة إىل الحجاز، إاّل من كان حاجًّ

ال يُتََّهم مبامالة الحسني)3). 

ثّم جّمد عبيد الله بن زياد البعوث العسكريّة التي كانت متوّجهًة إىل الثغور، 

.(4(
Q وحّولها إىل قتال اإلمام الحسني

وكانت انتفاضة مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثالثاء لثامن ليال َمَضني من ذي 

الحّجة سنة 60 للهجرة النبويّة، وكان خروج الحسني Q من املدينة إىل مّكة 

يوم األحد لليلتنَي بقيتا من رجب سنة 60 للهجرة، ودخل مّكة ليلة الجمعة لثالٍث 

َمَضني من شعبان، فأقام مبّكة شعبان وشهر رمضان وشّوال وذا القعدة، ثّم خرج 

منها لثامٍن َمَضني من ذى الحّجة يوم الثالثاء يوم الرتوية، يف اليوم الذي انتفض فيه 

مسلم بن عقيل يف الكوفة)5).

 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال ص 242.

)2)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص93.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص243.

)4)  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج14، ص215.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص286-284.
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برصف النظر عن الرسائل التي وصلت إىل اإلمام الحسني Q من أهل الكوفة، 

ه إىل العراق)1)؛ ألّن بذرة الشيعة يف العراق، فهناك شيعته)2)،  مل يكن بدٌّ من التوجُّ

ومواطن العلوينّي الذين ظهر منهم اإلخالص ألهل البيت، وخاضوا إىل جانبهم حروب 

 .(4(
Q الجمل وصّفني والنهروان)3)، وأثنى عليهم أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

هي  الكوفة  كانت  فقد  األقطار،  كبقية  أميّة،  لبني  يستسلم  مل  العراق  وألّن 

مقرَّ  وكانت  لألموينّي،  الوالء  اخرتقَت  التي  اإلسالمّي،  العامل  يف  الوحيدة  الحارضة 

املعارضة والثورة ضّدهم طيلة عرشين سنة، وبقيَت تتمّنى زوالَهم، بعد أن ذاقَت 

برجالها  وبطشوا  وجّوعوها  حرموها  فقد  وظلمهم،  واضطهادهم  حكمهم  ُمرَّ 

ضّد  الثورة  إىل  تدعوه   ،Q الحسني باإلمام  اتصاٍل  عىل  وبقيَت  ورؤوسها، 

األموينّي)5)، وتزوره دامئا يف املدينة)6). كّل ذلك أّدى إىل أن تكون احتامالت انعكاس 

االستشهاد الحسينّي يف الرتبة العراقيّة أكرب بكثري من غريها، والحوادث التي وقَعت 

بعد كربالء، وعىل مدى سنني متطاولة، تثبت ذلك. 

)7)، وحينام 
R بينام مل يكن يف مّكة واملدينة عرشون رجاًل يحبّون أهل البيت

خرج اإلمام الحسني Q إىل العراق، مل يخرج معه من مّكة واملدينة رجٌل واحٌد 

يف ثورته. 

)1)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج1، ص310.

)2)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ترجمة اإلمام الحسين، ص294.

)3)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج1، ص231.

)4)  المصدر نفسه، ج1، ص230.

)5)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص182.

)6)  البالذرّي، أنساب األشراف ج3، ص157-156.

)7)  ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، ج4، ص104.
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هذا، مع أنّه كان يعلمQ بأّن أهَل الكوفة قاتِلوه)1). ومع ذلك، فال بّد من 

العراق؛ ألّن الله تعاىل ورسول الله P اختارا مرصَعه وبدَء مسريه وحملتَه إلنقاذ 

اإلسالم هناك يف كربالء، يف العراق)2). 

في الطريق إلى كربالء

نجد،  بعالية  واٍد  ة، وهو  الرُمَّ بطن  من  الحاجر  إىل   Q اإلمام حينام وصل 

الكوفة والبرصة، ويقع  املدينة، وفيه يجتمع أهل  أرادوا  إذا  البرصة  ومنزل ألهل 

شامل نجد، بعث قيس بن املسّهر الصيداوّي، ويُقال: بل بعث أخاه من الرضاعة، 

عبد الله بن يقطر)3)، إىل أهل الكوفة، ومل يكن Q َعلَِم بخرب مسلم بن عقيل، 

وكتب معه إليهم: 

»بسم الله الرحمن الرحيم

، إل إخوانِه ِمن املؤِمنني واملسلِمني، سلٌم عليكم، فإّن  ِمن الحسني بِن عيلٍّ  

أحمُد إليكم اللَه الذي ل إلَه إّل هَو. 

أّما بعُد، فإنَّ كتاَب ُمسلِم بِن عقيٍل جاءن يخبُ فيه ِبُحسِن رأِيكم واجتمع 

نا، فسألُت اللَه أْن يُحِسَن لنا الصنيع، وأْن يُثيَبكُم  ملئكم عل نرصنا والطلِب بحقِّ

عل ذلَك أعظَم الجِر، وقد شخَصْت إليكُم ِمْن مكّة، يوَم الثلثاِء لثمٍن مَضنَي ِمن 

وا،  ذي الحّجة يوَم التويِة، فإذا َقِدَم عليكم رسويل، فانكِمُشوا)4( ف أمرِكُم، وِجدُّ

فإّن قاِدٌم عليكم ف أيّامي هذه، والسلُم عليكُم ورحمُة اللِه«)5). 

وكان عبيد الله بن زياد قد علم بخروج الحسني Q من مّكة، فكلّف الحصني 

القادسيَّة  الحصنُي  فاتّخذ  الحجاز،  العراق من  السكوّن مبراقبة مداخل  النمري  بن 

مركزًا له، ووزَّع خيلَه رشقًا وغربًا، فأقبل قيس بن املسّهر الصيداوّي، حتّى انتهى إىل 

)1)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ترجمة اإلمام الحسين Q، ص211.

)2)  قطب الدين الراوندّي، الخرائج والجرائح، ج1، ص253.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج5، ص398.

)4)  أي أسرعوا.

)5)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص70.
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القادسيّة، فأخذه الحصني بن نري، وبعث به إىل عبيد الله بن زياد، فأخرج الكتاب 

ومزَّقَه، فلاّم حرض بني يَدي عبيد الله، قال له: َمن أنَت؟ 

.Q قال: رجٌل ِمن شيعِة أمريِ املؤمنني

قال: فلامذا مزَّقَت الكتاب؟

قال: لئاّل تعلم ما فيه.

قال: مّمن الكتاب؟ وإىل َمن؟

قال: ِمن الحسني Q إىل قوٍم ِمن أهل الكوفة، ال أعرف أسامءهم.

فغضب ابن زياد، وقال له: اصعد، فُسبَّ الكّذاب ابن الكّذاب الحسني بن عيّل 

بن أيب طالب.

فصعد قيٌس القرص، فحمد اللَه وأثنى عليه، وقال: 

ابن فاطمة بنت رسول  الله،  الحسني بن عيّل، خري خلق  إّن هذا  الناس،  أيّها 

الله P، وأنا رسولُه، وقد فارقتُه يف الحاِجر، فأجيبوه!.

ثّم لعن عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفَر لعيّل بن أيب طالب Q، فأمر عبيد 

الله فأُلِقَي ِمن فوِق القرص، فتقطَّع، فامت)1). 

الكوفة، فإذا  أقبلوا من  فبينام الحسني Q يف الطريق، إذ طلع عليه ركٌب 

فيهم هالل بن نافع الجميّل وعمرو بن خالد، فسألَهم عن خرب الناس، فقالوا: أّما 

الناس،  سائر  وأّما  عليك،  فهم  باألموال،  زياد  ابُن  استاملهم  فقد  األرشاف،  والله، 

فأفئدتهم لك، وسيوفهم مشهورٌة عليك!

قال: فلكم علٌم برسويل قيس بن املسّهر؟

قالوا: نعم، قتله ابن زياد.

لنا  اجعل  اللهّم  ثوابًا،  الجّنة  له  الله  جعل  وقال:  باكيًا،  واستعرب  فاسرتجع، 

ولشيعتنا منزاًل كرميًا، إنّك عىل كّل يشٍء قدير)2). 

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص378.

)2)  المصدر نفسه.
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ووصل اإلمام Q إىل الثعلبيّة، وتقع عىل ثلثَي الطريق من مّكة إىل العراق)1)، 

حيث علم هناك بشهادة مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة)2). 

فسار حتّى انتهى إىل زبالة)3)، وهناك وافاه بها رسول محّمد بن األشعث مبا كان 

سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمره، وخذالن أهل الكوفة إيّاه، بعد أن بايعوه، 

استيقن بصّحة  الكتاب،  قرأ  فلاّم  األشعث ذلك.  بن  ُمسلٌِم سأل محّمد  كان  وقد 

الخرب، وأفظَعه قتُل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة. ثّم أخربه الرسول بقتل قيس 

ة)4). َهُه من بطن الرُمَّ بن املسّهر، رسوله الذي وجَّ

واملشهور هو أّن اإلمام الحسني Q رّسح عبد الله بن يقطر إىل ُمسلِم بن 

عقيل، بعد خروجه من مّكة، يف جواب كتاب مسلم إىل اإلمام، الذي أخربه فيه 

باجتامع الناس، وسأله فيه القدوم إىل الكوفة، فقبض عليه الحصني بن نري)5).

 ولكن هناك رواية تقول: إّن الذي أرسله الحسني Q هو قيس بن املسّهر... 

وإّن عبد الله بن يقطر بعثَه الحسني مع مسلم، فلاّم أن رأى مسلم الخذالن، قبل 

، بعث عبد الله إىل الحسني يخربه باألمر الذي انتهى، فقبض عليه  أن يتّم عليه ما تَمَّ

الحصني، وصار ما صار عليه من األمر الذي ذكرناه)6). 

فأخرج إىل الناس كتابًا، فقرأه عليهم: »بسم الله الرحمن الرحيم، أّما بعد، فإنّه 

قد أتانا خب فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد 

خذلَنا شيعُتنا، فَمن أحبَّ منكم النرصاف، فلينرصف غري حرج، ليس عليه ذمام«.

وأقبل الحسني Q حتّى نزل رشاف، فلاّم كان يف السحر، أمر فتيانَه، فاستقوا 

من املاء فأكرثوا، ثّم ساروا منها حتّى انتصف النهار تقريبًا، فظهرَت يف األفق رايات 

)1)  الحموّي، معجم البلدان، ج2، ص78.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص303-302.

)3)  زبالة: منزل بطريق مّكة من الكوفة. الحموّي، معجم البلدان، ج3، ص129.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص248-247.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص303. 

)6)  السماوّي، إبصار العين، ص94.
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الجيش األموّي بقيادة الحّر بن يزيد الرياحّي، فتيارس اإلمام Q إىل جبٍل اسمه 

ذو ُحَسم، يك يضعه خلفه، ويواجه القوم. فنزل الحسني، فأمر بأبنيته، فرضبت.

ورسعان ما تواجه الجيشان يف حرِّ الظهرية، ألف فارس من أهل العراق، وقلّة 

لفتيانه:   Q الحسني فقال  أسيافهم،  متقلِّدو  اإلمام Q، معتّمون  قليلة مع 

تَرِْشيًفا«. فقام فتيانه، وسقوا  الَْخْيَل  ُفوا  َوَرشِّ الَْمِء،  ِمَن  َوأَْرُووُهْم  الَْقْوَم،  »اْسُقوا 

القوم من املاء، حتّى أرووهم، وأقبلوا ميلؤون القصاع واألتوار والطساس من املاء، 

ثّم يدنونها من الفرس، فإذا عبَّ فيه ثالثًا أو أربًعا أو خمًسا، ُعزِلَت عنه، وسقوا 

آخر، حتّى سقوا الخيل كلّها.

وكان مجيء الحّر بن يزيد من القادسيّة، حيث الجيش األموّي بقيادة الحصني 

بن نري التميمّي، الذي كان عىل رشطة عبيد الله بن زياد، وأمره أن ينزل القادسيّة، 

 Q وأن يضع املسالح، فينظم ما بني القطقطانة إىل خفان، ومل يرّصح الحّر لإلمام

ته، حتّى انقىض حيٌّز من النهار، صىّل فيه اإلمام Q الظهر والعرص.  مبهمَّ

وحينام حرَضت صالة الظهر، خرج الحسني Q يف إزار ورداء ونعلنَي، فحمد 

الله وأثنى عليه، ثّم قال: »أَيَُّها النَّاُس، إِنِّ لَْم آتِكُْم َحتَّى أَتَْتِني كُُتُبكُْم، َوَقِدَمْت 

َعَل  ِبَك  يَْجَمَعَنا  أَْن  اللََّه  لََعلَّ  إَِماٌم؛  لََنا  لَْيَس  َفإِنَُّه  َعلَْيَنا،  أَْقِدْم  أَْن  ُرُسلُكُْم  َعيَلَّ 

الُْهَدى. َفإِْن كُْنُتْم َعَل َذلَِك، َفَقْد ِجْئُتكُْم، َفإِْن تُْعطُوِن َما أَطَْمِئُّ إِلَْيِه ِمْن ُعُهوِدكُْم 

َوَمَواثِيِقكُْم، أْقدم مرْصَكُْم، َوإِْن لَْم تَْفَعلُوا، َوكُْنُتْم لَِمْقَدِمي كَارِِهنَي، انرَْصَْفُت َعْنكُْم 

إَِل الَْمكَاِن الَِّذي أَْقَبلُْت ِمْنُه إِلَْيكُْم«.

َ ِبأَْصَحاِبَك؟«. فسكتوا عنه، فقال الحسني Q للحّر: »أَتُِريُد أَْن تَُصيلِّ

قال: ال، بل تصيّل أنَت، ونصيّل بصالتك.

وانرصف  أصحابه،  إليه  واجتمع  ثّم دخل خيمته   ،Q الحسني  بهم  فصىّل 

Q أن يتهيّؤا  الحّر إىل مكانه الذي كان به. فلاّم كان وقت العرص، أمر الحسني 

للرحيل، ثّم خرج، فأمر مناديَه، فنادى بالعرص، فصىّل بالقوم، ثّم سلََّم وانرصف 
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إىل القوم بوجهه، مخاِطبًا الجموع التي كانت مع الحّر، فحمد الله وأثنى عليه، 

ِلَْهلِِه، يَكُْن  الَْحقَّ  اللََّه َوتَْعرُِفوا  تَتَُّقوا  إِْن  َفإِنَّكُْم  النَّاُس،  أَيَُّها  بَْعُد،  ثّم قال: »أَّما 

ِعنَي  أَْرىَض لِلَِّه، َونَْحُن أَْهُل الَبْيِت أَْوَل ِبَوَليَِة َهَذا اْلَْمِر َعلَْيكُْم ِمْن َهُؤَلِء الُْمدَّ

َوَجِهلُْتْم  كَرِْهُتُمونَا  أَنُْتْم  َوإِْن  َوالُْعْدَوان ،  ِبالَْجْوِر  ِفيكُْم  ائِِريَن  َوالسَّ لَُهْم،  لَْيَس  َما 

انرَْصَْفُت  ُرُسلُكُْم،  َعيَلَّ  ِبِه  َوَقِدَمْت  كُُتُبكُْم،  أَتَْتِني  َما  َغرْيَ  َرأْيُكُُم  َوكَاَن  َنا،  َحقَّ

َعْنكُْم«. 

فقال له الحّر بن يزيد: إنّا، والله، ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر.

فقال الحسني Q: »يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرَجني اللَذين فيهم كتبهم 

إيّل«. فأخرج خرَجني مملوَءين صحًفا، فنرشها بني أيديهم.

ولكّن الظاهر أّن هذا الخطاب كان بال جدوى، فقد رّصح الحّر لإلمام بأنّه يريد 

أن يُْقِدَمه عىل ابن زياد، وقال: فإنّا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك، وقد أُِمرْنا إذا 

نحن لقيناك، أاّل نفارقَك حتّى نُقِدَمك عىل عبيد الله بن زياد.

رفض اإلمام Q، وقال للحّر: »املَْوُت أَْدَن إِلَْيَك ِمْن َذلَِك«.

ثّم قام Q، فحمد الله وأثنى عليه، ثّم قال: 

َوأَْدبََر  َوتََنكَّرَْت،  َْت  تََغريَّ َقْد  نَْيا  الدُّ َوإِنَّ  تََرْوَن،  َقْد  َما  اْلَْمِر  ِمَن  نََزَل  َقْد  »إِنَُّه 

ا، َفلَْم يَْبَق ِمْنَها إِلَّ ُصَبابٌَة كَُصَبابَِة اإْلِنَاِء، َوَخِسيُس َعْيٍش  َمْعُروُفَها، َواْسَتَمرَّْت جدًّ

َعْنُه،  يَُتَناَهى  َل  الَْباِطَل  َوأَنَّ  ِبِه،  يُْعَمُل  َل  الَْحقَّ  أَنَّ  تََرْوَن  أََل  الَْوِبيِل.  كَالَْمْرَعى 

لِرَيَْغب الُْمْؤِمُن ِف لَِقاِء َربِِّه محًقا، َفإِنِّ َل أََرى الَْمْوَت إِلَّ َسَعاَدًة، َوَل الَْحَياَة َمَع 

الظَّالِِمنَي إِلَّ بَرًَما«)1).

فقام زهري بن القني البجيّل، فقال ألصحابه: أَتتكلَّموَن أَْم أتَكلَُّم؟

قالوا: ال، بل تكلَّم.

فحمد الله، فأثنى عليه، ثّم قال لإلمام Q: »قْد َسِمْعنا، َهداَك اللُه، يابَْن 

)1)  السيّد ابن طاووس، اللهوف ص34.
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إّل أنَّ  باقيًة، وكّنا فيها مخلَِّديَن،  لنا  الدنيا  لَْو كانَت  َواللِه،  اللِه، مقالَتَك.  رسوِل 

فراَقها ف نرَْصَِك َوُمواساتَِك، آلثَرْنَا الخروَج معَك عل اإلقامِة فيها«!

فدعا له الحسني، ثّم قال له خريًا)1)، ثّم أمر قافلته باالنرصاف، فاعرتضها جيش 

الحّر، فوقع تالسٌن بينه وبني اإلمام Q... وملّا كرث الكالم بينهام، قال له الحّر: 

ا أُِمرُْت أْن ال أفارقََك حتّى أقدَمك الكوفَة، فإذا أَبَيَْت، فخْذ  إّن مل أُؤَمر بقتالِك، َوإنَّ

حتّى  نصًفا،  وبينك  بيني  لتكوَن  املدينة؛  إىل  تردُّك  وال  الكوفَة،  تُْدِخلَُك  ال  طريًقا 

أكتَب إىل ابن زياد، وتكتَب أنت إىل يزيد بن معاوية، إْن أردَت أن تكتَب إليه، أو 

إىل عبيد الله بن زياد إْن شئت. فلعلَّ اللَه إىل ذاك أْن يأيتَ بأمٍر يرزقُني فيه العافيَة 

ِمن أْن أبتيَل بيشٍء ِمن أمرِك.

قال اإلمام الحسني Q: »َفُخْذ َهُهَنا«)2).

كان اإلمام Q يريد أن يدخل الكوفة ُحرًّا، وبالطريقة التي يختارها هو، وكان 

والرّد  األخذ  أصل  هذا  وكان  زياد.  ابن  من  بأمٍر  أسريًا،  إليها  يأخذه  أن  يريد  الُحّر 

ه نحو الكوفة، حتّى بعد أن خرّيَُه الحرُّ  بينهام، فقد ظّل اإلمام Q مرصًّا عىل التوجُّ

بن يزيد يف أن يتّخَذ طريًقا ال تُدِخلُه الكوفة، وال تردُُّه إىل املدينة، فيذهب حيث 

يشاء بني ذلك، بل عىل رواية ابن أعثم، كان االختيار أوسع، حيث شمل حتّى الرجوع 

إىل املدينة، إذا شاء، حني قال له الحّر: يا أبا عبد الله، إّن مل أؤمر بقتال، وإّنا أَُمرُْت 

أن ال أفارقَك أو أقدَم بك عىل ابن زياد. وأنا، والله، كارٌه أن يبتليَني الله بيشء من 

أمرك، غري أّن قد أخذُت ببيعة القوم، وخرجُت إليك، وأنا أعلم أنّه ال يوايف القيامَة 

أحٌد من هذه األّمة، إاّل وهو يرجو شفاعَة جّدك محّمد P. وأنا خائٌف إْن قاتلتُك، 

حتّى  وامِض حيث شئت،  الطريق،  عّني هذا  ُخْذ  ولكن  واآلخرة!  الدنيا  أخرس  أن 

أكتَب عىل ابن زياد أنَّ هذا خالفني يف الطريق، فلم أقدر عليه...)3). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص304.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص249 و251.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص139.
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ه  وعىل ذلك، فقد كان اإلمام قادًرا عىل العودة إىل املدينة، ولكّنه أرّص عىل التوجُّ

إىل الكوفة)1). ولاَمَّ منَعُه الحرُّ أن يدخلها إالّ أسرًيا، مل يبَق أمامه Q إالّ التيارس، 

فال يستسلم للحّر، وال يريد العودة إىل املدينة، وهذا الطريق هو الذي قاده إىل 

كربالء)2). 

وهكذا، أخذ الحسني Q يتيارس عن طريق العذيب والقادسيّة، وبينه وبني 

العذيب مثانية وثالثون مياًل، وسار يف أصحابه، والحّر يسايره. 

إصرار اإلمام على المسير بعد علمه بانقالب الوضع في الكوفة

عمليًّا،  انتَفت،  إيّاه،  وخذالنهم  عقيل،  بن  مسلم  عىل  الكوفة  أهل  انقالب  بعد 

وانتهت متاًما حّجتهم التي ألزَموا اإلمام Q بها، مبا أرسلوا من رسائل، وبالبيعة التي 

ه إىل العراق، بعد وصول  بايعوها ملسلم. ومع ذلك، مل يُعرِض اإلمام Q عن التوجُّ

وواصل  إليهم،  ه  التوجُّ عىل  أرّص  بل  يقطر،  بن  الله  وعبد  وهانئ  مسلم  مقتل  خرب 

االحتجاج عليهم برسائلهم وبيعتهم. فها هو يقول ملن يقابله يف الطريق: »َهِذِه كُُتُب 

...«)3)، ويقول للطرماح، وقد سأله أن يلجأ إىل  َقاتِيِلَّ إِلَّ  أََراُهْم  َوَل   ، إِيَلَّ الكُوَفِة  أَْهِل 

جبل أجأ: »إِنَّ بَْيِني َوبَنْيَ الَقْوِم َمْوِعًدا أَكْرَُه أَْن أْخلَِفُهْم. َفإْن يَْدَفع اللُه َعنَّا، َفقدميًا ما 

أنعَم علينا، وكفى، َوإْن يَكُْن َما َل بُدَّ منه، َفَفْوٌز َوشهاَدٌة، إْن َشاَء اللُه...«)4)، ويف نّص 

آخر: »إِنَُّه َقْد كَاَن بَْيَنَنا َوبَنْيَ َهؤلِء الَقْوِم َقْوٌل لَْسَنا نَْقِدُر َمَعُه َعَل الِنرِْصَاِف...«)5). 

أهل  عىل  التأثري  عىل  الشخصيّة  قدرته  عىل  يراهن   Q اإلمام كان  فهل 

الكوفة، لو دخلها هو شخصيًّا وخاطب أهلها مبارشًة، بحيث إنّهم سيلتّفون حوله 

ويسارعون إىل نرصته؛ بناًء عىل أّن مسلم بن عقيل ال ميلك قدرة اإلمام Q يف 

هذا املجال؟

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص139-134.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج1، ص206. 

)3)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ترجمة اإلمام الحسين Q، ص211.

)4)  ابن نما، مثير األحزان، ص39.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص308.
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ولعّل هذه الفكرة طرأَت عىل ذهن أحد أصحاب اإلمام Q، حني قال له: 

إليَك  الناُس  لكاَن  الكوفَة،  قِدْمَت  إِنََّك، والله، ما أنت مثل مسلم بن عقيل، ولو 

ه إىل الكوفة؟  أرسع...)1)؛ ولذا، واصل اإلمام اإلرصار عىل التوجُّ

يخذلونه  سوف  الكوفة  أهل  أّن  البدء،  منذ  يعلم،  كان   Q اإلمام إّن  أم 

ويقتلونه، لعلمه مبا سيؤول إليه موقف أهل الكوفة من قبل ذلك، فهو يعلم مبا 

مقتل مسلم،  بعد  الكوفة،  أهل  أنباء  ألّن  أو  الساعة؟  قيام  إىل  كان ومبا سيكون 

قد تواترَت إليه برسعة، مؤكّدًة عىل أّن ابن زياد قد عبّأهم لقتاله، وأنّهم أصبحوا 

انقلبَت عىل  قد  الكوفة  أّن  مثّة شّك يف  يعد  مل  الهجانات،  عليه، ويف عذيب  إلبًا 

عهدها مع اإلمام Q، رأًسا عىل عقب، بل وقد عبّأها ابن زياد عن بكرة أبيها، 

واستعرض عساكرها ليُرّسح بهم إىل الحسني Q؟ 

الكوفة، ال ألّن  إىل  ه  التوجُّ اإلمام Q قد واصل طريقه، وأرّص عىل  فيكون 

ألهل الكوفة حّجة باقية عليه، بل وفاًء منه بوعده والقول الذي أعطاه، وحتّى ال 

ه إىل الكوفة  يقول واحٌد من الناس أنّه مل يِف متاًما بالعهد، لو أنّه انرصف عن التوجُّ

يف بعض مراحل الطريق، حتّى بعد أن أغلق جيش الحّر دونه الطريق إليها؛ ذلك 

أيّة  الكوفة، ومل يشأ أن يدع لهم  يتّم حّجته عىل أهل  أراد أن   Q اإلمام ألّن 

ه إليهم أثناء  مؤاخذة عليه ميكن أن يتذّرعوا بها لو أنّه كان قد انرصف عن التوجُّ

الطريق؛ ألنّهم ميكن أن يّدعوا أّن األخبار التي بلَغت اإلمام Q عن حال الكوفة 

مل تكن صحيحة أو دقيقة، وأّن أنصاًرا له كثريين فيها كانوا ينتظرونه يف خفاٍء عن 

رصد السلطة.

ه إىل العراق، عىل الرغم من علمه باالنقالب الحاّد  إّن إرصار اإلمام عىل التوجُّ

اإلمام  إىل  الكوفة  أهل  رسائل  أّن  عىل  يدّل  األموينّي،  ملصلحة  القوى  موازين  يف 

ِهه نحو العراق،  الحسني Q ودعوتهم إليه مل تكن هي السبب الرئيس يف توجُّ

املسبق  علمه  العراق هو  نحو  ه  التوجُّ وراء إرصاره عىل  الرئيس  السبب  كان  بل 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ص204.
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بأنّه ما مل يبايع، مقتوٌل ال محالة، حتّى لو كان يف جحر هامة من هوام األرض، 

َوَل   ، إِيَلَّ الكُوَفِة  أَْهِل  َرَسائُِل  قاتِلوه، »َهِذِه  الكوفة  أّن أهل  يعلم   Q كان بل 

!«. ولذلك، كان عليه أن يختار بنفسه أرَض مرصِعه، ومل يكن أفضل  أََراُهْم إِلَّ َقاتِيِلَّ

العراق من  لاِم ينطوي عليه  بّد منه،  الذي ال  العراق للمرصع املحتوم  من أرض 

للتأثُّر بواقعة املرصع، والتغرّي، حيث ستُهّب من هناك، بعد مقتله،  استعدادات 

عواصف التغيري والتحوُّالت الكربى، التي ال تهدأ حتّى تُسِقط دولة األموينّي، والتي 

سوف يتحّقق فيها الفتح الحسينّي.

الوصول إلى كربالء

فلاّم أصبح، نزل، فصىّل الغداة، ثّم عّجل الركوب، فأخذ يتيارس بأصحابه يريد أن 

يفرّقهم، فيأتيه الحّر فريّده وأصحابه، فجعل إذا رّدهم نحو الكوفة ردًّا شديًدا، امتنعوا 

عليه وارتفعوا، فلم يزالوا يتيارسون كذلك حتّى انتهوا إىل نينوى)1). 

فإذا راكٌب عىل نجيٍب له، وعليه السالح، متنّكٌب قوًسا، مقبٌل من الكوفة، فوقفوا 

جميًعا ينتظرونه، فلاّم انتهى إليهم، سلَّم عىل الحّر بن يزيد وأصحابه، ومل يسلِّم عىل 

الحسني Q وأصحابه، فدفع إىل الحّر كتابًا من عبيد الله بن زياد، فإذا فيه: 

أّما بعُد، فَجعِجع)2) بالحسني بن عيّل وأصحابه باملكان الذي يوافيك كتايب ويقدم 

عليك رسويل، فال تُنزله إاّل بالعراء يف غري حصن وعىل غري ماء، وقد أمرُت رسويل أن 

يلزمك وال يفارقك، حتّى يأتيني بإنفاذك أمري، والسالم. 

فلاّم قرأ الكتاب، قال لهم الحّر: هذا كتاب األمري عبيد الله بن زياد، يأمرن فيه 

يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله، وقد أمره أن ال  الذى  املكان  أَُجعِجَع بكم يف  أن 

يفارقني حتّى أنّفذ رأيه وأمره)3)، وال بّد من االنتهاء إىل أمره، فانزل بهذا املكان، وال 

تجعل لألمري عيلَّ علّة. 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص83.

)2)  الجوهري، الصحاح، ج3، ص1196، جعجع: كتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد: أن جعجع بحسين. قال 

األصمعي: يعني احبسه، وقال ابن األغرابي: يعني ضيق عليه.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص308.
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وأخذ الحرُّ بن يزيد اإلماَم الحسني Q وأصحابَه وأهَل بيته بالنزول يف ذلك 

املكان، عىل غري ماٍء، وال يف قرية. 

)يعنون  القرية  هذه  أو  نينوى)،  )يعنون  القرية  هذه  يف  ننزل  دعنا  فقالوا: 

الغارضيّة)، أو هذه األخرى )يعنون شفية). 

فقال: ال، والله، ما أستطيع ذلك. هذا رجٌل قد بُِعَث إيلَّ عيًنا.

، َواللِه، َما أَراُه يكوُن بعَد هذا  فقال زهري بن القني لإلمام الحسني Q: إِنِّ

اللِه، واللِه، لَو مل يأتِنا غرُي  ِبأيب وأّمي، يابَن رسوِل  الذي تروَن إاّل أشدَّ ماّم تروَن. 

هؤالِء، لكاَن لنا فيهم كفايٌة، فكيَف مِبَْن سيأتينا ِمن غريِهم؟ فَهلُمَّ بنا نُناِجز هؤالُء، 

إنَّ ِقتاَل هؤالِء أهَوُن ِمن ِقتاِل َمن يأتينا ِمن بَعِدهم؛ فَلَُعْمِري، لَيَأتِينا ِمن بَعِد ما 

تَرى َما ال ِقبََل لنا ِبه)1)! 

فقال له اإلمام الحسني Q: »َفإِّن أَكرَُه أْن أَبَدأَُهم ِبِقتاٍل، َما كُْنُت ِلَبَْدأُهم 

ِبالِقتاِل َحتَّى يَْبَدُؤوا«.

فقال له زهري بن القني: فهاهنا قريٌة بالقرِب منَّا، عىل شطِّ الفرات، وهي يف 

قاتلناهم؛  منعونا،  فإْن  واحٍد.  وجٍه  ِمن  إالّ  بها  يحدق  الفرات  حصينة،  عاقول)2) 

 :Q فِقتالُهم أهوُن علينا ِمن ِقتاِل َمن يجيُء ِمن بعِدهم. فقال له اإلمام الحسني

»وأيَُّة قريٍة هي؟«.

قال: هي العقر.

، إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن الُعْقِر«. فقال اإلمام الحسني Q: »اللُهمَّ

فقال الحسني للحّر: »رِسْ بنا قليًل، ثمَّ ننزُل«. 

فسار معه، حتّى أتوا كربالء، فوقف الحّر وأصحابه أمام الحسني، ومنعوهم من 

املسري، وقال: انزِْل بهذا املكاِن، فالُفراُت ِمْنَك قريٌب. 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص84.

)2)  عاقول الوادي ما اعوجمنه، واألرض العاقول التي ال يُهتَدى إليها.
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قال الحسني Q: »َوَما اسُم هذا املكاِن؟«.

قالوا له: كربالء. 

قال Q: »َذاُت كَرٍْب َوبََلٍء! َولََقْد َمرَّ أَِب ِبَهذا املكاِن ِعْنَد َمِسريِِه إَِل ِصفِّني، 

ِباْسِمِه، َفَقاَل: َهاُهَنا َمَحطُّ رِكَاِبِهْم، َوَهاُهَنا  َوأَنَا َمَعُه، َفَوَقَف، َفَسأََل َعْنُه، َفأُْخِبَ 

ٍد يَْنِزلُوَن َهاُهَنا«. ُمَهَراُق ِدَمائِِهْم، َفُسِئَل َعْن َذلَِك، َفَقاَل: ثِْقٌل آِلِل بَْيِت ُمَحمَّ

ثّم أمر الحسنُي بأثقاله، فحطَّت بذلك املكان)1)، وكان ذلك يوم الخميس، وهو 

اليوم الثان من املحرَّم، سنة إحدى وستنّي)2).

وبالتاريخ، حيث  باألرض  العميقة  الحسني Q عن معرفته  اإلمام  عرّب  وقد 

قال: »اِنِْزلُوا، َهاُهَنا ُمَناُخ رِكَاِبَنا. َهاُهَنا تُْسَفُك ِدَماؤنا. َهاُهَنا، والله، تُْهَتُك َحِرميَُنا. 

َهاُهَنا، َواللِه، تُْقَتُل ِرجالَُنا. َهاُهَنا، َواللِه، تُْذبَُح أَطْفالَُنا. َهاُهَنا، َواللِه، تُزاُر ُقُبوُرنَا. 

ي َرُسوُل اللِه P، َوَل ُخلَْف لَِقْولِِه«، ثّم نزل عن فرسه)3)،  ْبَِة َوَعَدِن َجدِّ َوِبَهِذِه التُّ

بَت خيمٌة ألهله وبَِنيِه، ورضب عشريتُه خياَمهم من حول خيمته)4)، ثّم بقيّة  ورُضِ

األنصار. 

وأقبل الحرُّ بن يزيد، حتّى نزل حذاء الحسني Q يف ألف فارس، ثّم كتب إىل 

عبيد الله بن زياد، يخربه أّن الحسني نزل بأرض كربالء)5). 

فلاّم كان من الغد، قدم عليهم عمر بن سعد بن أيب وقّاص من الكوفة، يف أربعة 

آالف فارس، فنزل بنينوى)6)، وهناك انضّم إليه الحّر بن يزيد الرياحّي يف ألف فارس، 

فصار يف خمسة آالف فارس، وما زال ابن زياد يرسل إليه بالعساكر، حتّى وصل عدد 

الجيش الذي استُنِفَر لقتال الحسني Q إىل ثالثني ألًفا، ما بني فارٍس وراجٍل. 

)1)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص251-249.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص84.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص149.

)4)  المصدر نفسه.

)5)  المصدر نفسه، ج5، ص150.

)6)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص310-309.
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معنى كربالء

ذكر ياقوت أنّها لفظة عربيّة مشتّقة ِمن الكربلة، وهي رخاوٌة يف القدَمني؛ أي 

الرخوة، أو ِمن التهذيب والنقاوة؛ أي األرض املنّقاة من الحص والدغل، أو ألّن فيها 

الكثري من نبات الكربل، وهو اسم نباِت الحاّمض)1). 

وقال  بابليّة)،  )قرى  أي  بابل؛  كور  من  بة  معرَّ كربالء  أّن  الشهرستاّن  وذكر 

الكرميّل: إنّها مؤلَّفة من كلمتنَي: كرب وإل؛ أي حرم الله. 

كتب  ذُكِرَت يف  وقد  النهَرين،  بني  ما  لبالد  العريّب  الفتح  قبل  معروفة  وكانت 

التاريخ قبل الفتح)2). فهي قطًعا ليست لفظة عربيّة. 

أو  بابيلٌّ  االسم  فلعّل  ونينوى،  وأربيل  كبابل  القدمية،  القرى  من  إًذا،  فكربال، 

، ثّم ورثها أمراء املناذرة وسّكان الحرية بحامية الفرس. وكانت منطقًة زراعيًّة  آراميٌّ

بابل،  ومدينة  الفرات  نهر  رشقًا  ها  يحدُّ القوافل.  عنها  وتنيخ  الثامر،  عنها  تُجبَى 

فهي عىل مشارف البادية، ومن الشامل الغريّب األنبار، ومن الجنوب الغريّب الحرية 

عاصمة املناذرة. 

وهي عبارة عن وهدٍة فسيحة، محدودة بسلسلِة تالٍل ممدودٍة، وربوات متّصلة 

من ثالث جهات، مدخلها الجهة الرشقيّة. 

وطّف  الطفوف،  أو  الطّف  مثل  التاريخيّة:  املصادر  ذكرتها  أخرى  أسامء  ولها 

الفرات؛ أي الشاطئ)3)، ونينوى)4)، والنواويس، وهي مقابر النصارى)5)، والغارضيّة.

نزل الركب الحسينّي أرض كربالء يف الثان من املحرّم سنة إحدى وستنّي للهجرة، 

وكان ذلك يف يوم الخميس، عىل ما هو املشهور القوّي)6). 

)1)  البغدادي، مراصد االطالع، ج3، ص1154.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج2، ص574.

)3)  الحموّي، معجم البلدان، ج4، ص36-35.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص308.

)5)  ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص245.

)6)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص385.
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ى قيادة الجيش األموّي
ّ
عمر بن سعد يتول

وافق عمر بن سعد بن أيب وقّاص عىل تويّل قيادة الجيش األموّي يف كربالء، 

ل النار يف اآلخرة  مقابل الوعد بوالية الرّي، ومل يستمع إىل نصائح الناصحني)1)، وفضَّ

مع والية الرّي يف الدنيا، عىل الجّنة. 

وكان عبيد الله بن زياد قد بعث عمر بن سعد عىل رأس أربعة آالف فارس من 

أهل الكوفة، إىل دستبى)2)، وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها، وكتب إليه 

عهده عىل الرّي، وأمره بالخروج، فخرج معسِكرًا بالناس بحاّمم أعني. فلاّم كان من 

أمر الحسني Q ما كان، وإقباله إىل الكوفة، دعا ابُن زياد عمَر بن سعد، فقال 

له: رِسْ إىل الحسني، فإذا فرغنا ماّم بيننا وبينه، رِسَْت إىل عملك.

فقال له عمر بن سعد: إْن رأيَت -رحمك الله- أن تعفيَني، فافعل! 

فقال عبيد الله بن زياد: نعم، عىل أن ترّد إلينا عهدنا.

فانرصف عمر يستشري نصحاءه، فلم يكن يستشري أحًدا إاّل نهاه. فأقبل إىل ابن 

زياد، فقال له: أصلَحك الله، إنّك ولَّيتَني هذا العمل، وكتبَت يل العهد، وسمع به 

ذ يل ذلك، فافعل، وابعث إىل الحسني يف هذا الجيش من  الناس، فإْن رأيَت أن تُنفِّ

أرشاف الكوفة، َمن لسُت بأغنى وال أجزأ عنك يف الحرب منه. فسّمى له أناًسا. 

فقال له ابن زياد: ال تُعلمني بأرشاف الكوفة، ولسُت أستأِمرُك فيمن أريد أن 

أبعث! إْن رِسَْت بجندنا، وإاّل فابعث إلينا بعهدنا. 

فلاّم رآه قد لّج، قال: إّن سائر...)3). 

وهكذا، وافق عمر بن سعد عىل قيادة الحرب ضّد اإلمام الحسني Q، عىل 

الرغم من كّل النواهي والتحذيرات التي سبق أن بلََغْت مسامعه الصاّمء، فقد ُرِوَي 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص310-309.

)2)  الحموّي، معجم البلدان، ج2، ص454. وهي كورة كبيرة، كانت مشتركة بين الرّي وهمذان، فقسمت كورتَين، 

وتشتمل على قريب تسعين قرية.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص254.
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أّن أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب Q قال له: كيَف أنَت إْذ قُْمَت َمقاًما تُخريَّ 

فيه بني الجّنِة والناِر، فتختار النار؟«)1). 

وُرِوَي أّن عمر بن سعد قال يوًما لإلمام الحسني Q: يَا أَبَا َعبِْد اللَِّه، إِنَّ ِقبَلََنا 

ِبُسَفَهاَء،  لَْيُسوا  »إِنَُّهْم   :Q ُالُْحَسنْي لَُه  فََقاَل  أَقْتُلَُك!  أَنِّ  يَزُْعُموَن  ُسَفَهاَء  نَاًسا 

َولَِكنَُّهْم ُحلََمُء. أََما إِنَُّه تُِقرُّ َعْيِني أَلَّ تَأْكَُل ِمْن بُرِّ الِْعَراِق بَْعِدي إِلَّ َقلِيًل!«.

وروى عبد الله بن رشيك العامرّي، قال: كنُت أسمُع أصحاَب عيلٍّ Q، إذا 

 ،Q ٍّدخل عمر بن سعد من باب املسجد، يقولون: هذا قاتُل الحسنِي بن عيل

وذلك قبَل أْن يُقتََل بزماٍن!. 

ومل يكن عمر بن سعد عبَد الدنيا فحسب، بل كان ذا َميٍل وهوى أموّي، فقد 

كان مّمن يتقرّب إىل سلطانهم، وكان من جملة الذين كتبوا إىل يزيد بن معاوية 

يف ضعف وايل الكوفة النعامن بن بشري، أو تضّعفه يف مواجهة مسلم بن عقيل.

وكان قد نّفذ تعاليم ابن زياد متاًما يف قتل اإلمام الحسني Q، ويف أن يوطئ 

الخيل صدره وظهره)2). 

وملّا مل ينل، بَعد عاشوراء، من ابن زياد، ما كان يأمله من والية الرّي، والزلفى 

من السلطان، خرج من مجلس ابن زياد يريد منزله إىل أهله، وهو يقول يف طريقه:

الفاجِر،  ابَن  الظاملَ  زياد،  ابَن  الفاسَق  أطعُت  رجعُت!  ما  مثَل  أحٌد  رجَع  ما 

وعصيُت الحاكَم العدَل، وقطعُت القرابَة الرشيفَة!

وهجره الناس، وكلاّم مّر عىل مأل من الناس، أعرضوا عنه، وكلاّم دخل املسجد، 

خرج الناس منه، وكّل َمن رآه قد سبّه، فلزم بيتَه إىل أن قُِتل)3). 

 Q ُرُسل عمر بن سعد إلى اإلمام

بعد أن استلم عمر بن سعد قيادة العمليّات ضّد اإلمام الحسني Q، ووصل 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص153-151.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص255.

)3)  سبط ابن الجوزّي، تذكرة الخواّص، ص233.
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إىل كربالء، بعث إليه عزرة بن قيس األحميّس، وقال له: اِئِْتِه، فَسلُْه: ما الذي جاء 

به؟ وماذا يريد؟ وكان عزرة مّمن كتب إىل الحسني، فاستحيا منه أن يأتيه، فعرض 

عمر بن سعد ذلك عىل الرؤساء الذين كاتبوه، فكلُّهم أىب وكرهه. 

لنَِئْ شئت  والله،  إليه.  أذهب  أنا  فقال:  الشعبّي،  الله  عبد  به  كثري  إليه  وقام 

ألفتكّن به! فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يُفتَك به، ولكن اِئِْتِه، فََسلُْه ما الذي 

جاء به؟

 :Q فلاّم رآه أبو مثامة الصائدّي، قال للحسني ،Q فأقبل كثري إىل اإلمام

أصلَحك اللُه أبا عبد الله، قد جاءك رشُّ أهِل األرِض، وأجرُؤه عىل دم، وأفتُكه! 

فقام أبو مثامة إليه، فقال له: ضع سيَفك!

قال: ال، والله، وال كرامة، إّنا أنا رسوٌل، فإْن سمعتُم مّني، أبلغتُكم ما أُرِسلُْت به 

إليكم، وإْن أبَيتُم، انرصفُت عنكم.

فقال له: فإّن آخٌذ بقائم سيفك، ثّم تكلَّم بحاجِتك.

قال: ال، والله، ال متّسه!

فقال له: أخرِبن ما جئُت به، وأنا أُبلُغه عنك، وال أدعك تدنو منه، فإنّك فاجٌر!

فَاْستَبَّا)1). ثّم انرصف كثري إىل عمر بن سعد، فأخربه الخرب، فدعا عمر قرّة بن 

قيس الحنظيّل، فقال له: ويحَك يا قرّة! اِلَْق ُحَسيًْنا، فَسلُْه: ما جاء به؟ وماذا يريد؟ 

فأتاه قرّة بن قيس، فلاّم رآه الحسنُي ُمقِباًل، قال: أَتَْعرِفُوَن َهَذا؟ 

، وهو ابُن أخِتنا،  فقال حبيب بن مظاهر: نعم، هذا رجٌل ِمن حنظلة، متيميٌّ

ولقد كنُت أعرفُه ِبُحسِن الرأي، وما كنُت أراُه يشهُد هذا املشهَد!

فجاء، حتّى سلَّم عىل الحسني Q، وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال 

ا إِْذ كَرُِهوِن، َفأَنَا أَنرَْصُِف  الحسني Q: »كتب إيلَّ أهُل مرصِكُم َهذا، أَْن أَْقِدْم. َفأَمَّ

َعْنُهْم«. 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص87.
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ثّم قال حبيب بن مظاهر لقرّة بن قيس: ويحَك، يا قرّة بن قيس! أنَّ ترِجع 

إىل القوِم الظالِمني! انرُصْ هذا الرجَل الذي بآبائِِه أيََّدك اللُه بالكرامِة، وإيَّانا مَعك!

فقال له قرّة: أرجُع إىل صاَحبي بجواَب رسالِته، وأرى رأيي. فانرصََف إىل عمر بن 

سعد، فأخربه الخرب، فقال له عمر بن سعد: إّن ألرجو أن يعافيني اللُه من حربه 

وقتاله.

وكتب عمر بن سعد إىل عبيد الله بن زياد:

أّما بعد، فإّن حيث نزلُت بالحسني، بعثُت إليه رسويل، فسألتُه عاّم أقَدَمه، وماذا 

البالد، وأتتني رسلُهم، فسألون القدوَم،  يطلب ويسأل، فقال:كتَب إيلَّ أهُل هذه 

ففعلُت، فأّما إذ كرِهون، فبدا لهم غري ما أتتني به رسلُهم، فأنا منرصٌف عنهم. 

فلاّم قُِرئَ الكتاُب عىل ابن زياد، قال: 

بـه مخالبُنا  عــلــَقــْت  إذ  مناصاآلن  حني  والَت  النجاَة  يرجو 

وكتب إىل عمر بن سعد: أّما بعد، فقد بلََغني كتابُك وفهمُت ما ذكرَت، فاعرْض 

عىل الحسنِي أن يبايَع ليزيد بن معاوية، هو وجميع أصحابه؛ فإذا فعل ذلك، رأَيَْنا 

َرأْيََنا، والسالم.

فلاّم أىت عمر بن سعد الكتاب، قال: قد حِسبُْت أاّل يَقبَل ابُن زياٍد العافيَة)1). 

 Q فقال الحسني ،Q فأرسل عمر بن سعد بكتاب ابن زياد إىل الحسني

للرسول: »َل أُجيُب ابَن زياٍد إل ذلك أبًدا، فهل هو إلَّ املوُت؟ فمرحًبا به!«.

فكتب عمر بن سعد إىل ابن زياد بذلك، فغضب، فخرج بجميع أصحابه إىل 

النخيلة)2).

 Q ابن زياد يعّبئ الكوفة لقتال الحسين

 Q كان الحّر بن يزيد الرياحّي قد كتب إىل ابن زياد، بعد نزول اإلمام الحسني

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص311.

)2)  موضع قرب الكوفة على سمت الشام. الحموّي، معجم البلدان، ج5، ص278.
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ا بعُد،  يف كربالء، يخربه بذلك، فكتب ابن زياد، عندئٍذ، إىل اإلمام الحسني Q: أمَّ

يا حسني، فقد بلَغني نزولُك بكربالء، وقد كتَب إيلَّ أمرُي املؤمنني يزيُد بن معاوية 

َد الوثرَي، وال أشبَع من الخمري، أو ألحقك اللطيف الخبري، أو ترجع إىل  أْن اَل أتوسَّ

حكمي وحكم يزيد بن معاوية! 

فلاّم ورد الكتاب، قرأه الحسني، ثّم رمى به، ثّم قال: »َل أَفلََح َقْوٌم آثَُروا َمرضاَة 

أَنُفِسِهم عل َمرضاِة الخالِق!«، فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ 

ْت َعلَْيِه كَلَِمُة الَعَذاِب«. قال: »َما لَُه ِعنِدي َجواٌب؛ ِلَنَُّه َقد َحقَّ

جمع  ثّم  الغضب...)1)،  أشّد  ذلك  من  فغضب  ذلك،  زياد  البن  الرسول  فقال 

الناس يف مسجد الكوفة، ثّم خرج فصعد املنرب، فقال: أيّها الناس، إنّكم قد بلوتُم 

آل سفيان، فوجدمتوهم عىل ما تحبّون، وهذا يزيد قد عرفتموه أنّه َحَسُن السرية، 

محموُد الطريقة، ُمحِسٌن إىل الرعيّة، ُمتَعاهد الثغور، يعطي العطاء يف حّقه، حتّى 

إنّه كان أبوه كذلك. وقد زاد أمري املؤمنني يف إكرامكم، وكتب إيّل يزيد بن معاوية 

ه  بأربعة آالف دينار ومئتَي ألف درهم)2) أفرّقها عليكم، وأُخرُجكم إىل حرِب عدوِّ

الحسنِي بن عيّل. فاسمعوا وأطيعوا، والسالم.

 ،Q اإلمام لقتال  الجيوش  قيادة  بتويّل  أمر عمر بن سعد  زياد  ابن  إّن  ثّم 

فخرج، بعد تردٍُّد، يف أربعة آالف، حتّى نزل كربالء يف الثالث من املحرّم، وانضّم 

إليه الُحرُّ مع ألف فارس هناك، فصار يف خمسة آالف فارس.

اكتمال تعبئة الكوفة لقتال اإلمام Q في السادس من المحّرم

كان الشمر بن ذي الجوشن السلويّل أّوَل من خرج إىل عمر بن سعد يف أربعة 

آالف فارس، فصار يف تسعة آالف، ثّم أتبعه زيد )يزيد) بن ركاب الكلبّي يف ألَفني، 

والحصني بن نري السكوّن يف أربعة آالف، واملصاب املارّي يف ثالثة آالف، ونرص بن 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص151-150.

»وقد زادكم مئة مئة، وأمرني أن أوفّرها عليكم، وأخرجكم إلى حرب عدوِّه الحسين، فاسمعوا وأطيعوا«. العاّلمة   (2(

المجلسّي، بحار األنوار، ج44، ص385.
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حربة يف ألَفني، فتمَّ له عرشون ألًفا، ثّم بعث ابن زياد إىل شبث بن ربعّي الرياحّي، 

إْن كنَت يف طاعِتنا، فاخرج إىل قتال  أتتامرض؟  ابن زياد:  له  فاعتلَّ مبرٍض، فقال 

عدّونا، فخرج إىل عمر بن سعد يف ألف فارس، بعد أن أكرَمه ابن زياد، وأعطاه 

وحباه، وأتبعه بحّجار بن أبجر يف ألف فارس، ووّجَه أيًضا يزيد بن الحارث بن يزيد 

بن رويم يف ألٍف أو أقّل، فصار عمر بن سعد يف اثنني وعرشين ألًفا، من بني فارٍس 

وراجٍل)1). وكان الرجل يُبَعث يف ألٍف، فال يصل إالّ يف ثالمثئة أو أربعمئة وأقّل من 

ذلك، كراهًة منهم لهذا الوجه)2). 

ثّم جعل ابن زياد يُرسل العرشين والثالثني والخمسني، إىل املئة، غدوًة وضحوًة 

عنده،  تكامل  بن سعد، حتّى  بهم عمر  ميدُّ  النخيلة،  من  النهار وعشيًّة،  ونصف 

لستٍّ مضني من املحرّم، ثالثون ألًفا، ما بني فارس وراجل)3). 

ووضع ابن زياد املناظَر عىل الكوفة؛ لئاّل يجوَز أحٌد من العسكر، مخافة ألن 

بينه وبني عسكر عمر بن  املسالح حولها، ورتّب  له، ورتّب  الحسني مغيثًا  يلحق 

سعد خياًل مضمرًة مقدحًة، فكان خرب ما ِقبَله يأتيه يف كّل وقت)4). 

عسكره  يف  زياد  بن  الله  بعبيد  يفتك  أن  الــداالّن  سالمة  أيب  بن  عاّمر  وهّم 

بالنخيلة، فلم ميكنه ذلك، فلطف حتّى لحق بالحسني، فُقتل معه)5)، وكان قد شهد 

.(6(
Q املشاهد مع أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

من  الجعد  برئ  عند  واتّخذ  الكوفة،  نزل  قد  الكلبّي  عمري  بن  الله  عبد  وكان 

القوم  فرأى  عبد.  بنت  وهب  أّم  لها:  يُقاُل  له،  امرأة  معه  وكانت  داًرا،  همدان 

بالنخيلة يعرضون ليرسحوا إىل الحسني، فسأل عنهم، فقيل له: يرسحون إىل حسني 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص158-157.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص254.

)3)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص374-373.

)4)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص388-386.

)5)  المصدر نفسه، ج3، ص388.

)6)  الهمدانّي، كتاب اإلكليل، ج10، ص101-87.
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بن فاطمة بنت رسول الله P، فقال: والله، لو قد كنُت عىل جهاد أهل الرشك 

حريًصا، وإّن ألرجو أاّل يكون جهاد هؤالء الذين يغزون ابن بنت نبيّهم أيرس ثوابًا 

امرأته، فأخربها مبا سمع،  إيّاي يف جهاد املرشكني. فدخل إىل  الله من ثوابه  عند 

افعل، وأخرجني  أمورِك.  أرشَد  بك  اللُه  أصاَب  أصبَت،  فقالت:  يريد،  وأعلمها مبا 

معك. فخرج بها لياًل، حتّى أىت ُحَسيًْنا Q، فأقام معه)1). 

في اليوم السابع من المحّرم

عىل  فينيخ  راكب،  خمسمئة  يف  يسري  أن  الحّجاج  بن  عمرو  سعد  ابن  أمر 

الرشيعة، ويَُحولُوا بني الحسني وأصحابه وبني املاء، وذلك قبل مقتله Q بثالثة 

أيّام، فمكث أصحاب الحسني عطاىش)2). 

ونادى أحُد أوباش أهل الكوفة: يا حسني، أال تنظر إىل املاء، كأنّه كبد السامء. 

 :Q الحسني فقال  عطًشا.  متوتوا  حتّى  واحدة،  قطرة  منه  تذوقون  ال  والله، 

، اقتلُه عطًشا، ول تغفْر له أبًدا«.  »اللُهمَّ

يبغر)3)،  حتّى  املاء  يرشب  رآه  إنّه  فقال:  كربالء،  معركة  بعد  رآه  َمن  وروى 

ثّم يقيئه، ويصيح: العطش العطش، ثّم يعود فيرشب املاء حتّى يبغر، ثّم يقيئه 

ويتلظّى عطًشا، فام زال ذلك دأبه، حتّى لفظ نفَسه)4). 

وملّا اشتّد عىل الحسنِي Q وأصحاِبه العطُش، دعا العبّاس)5) بن عيّل بن أيب 

طالب Q أخاه، فبعثَه يف ثالثني فارًسا وعرشين راجاًل، وبعَث معهم بعرشين 

هالل  بن  نافع  باللواء  أمامهم  واستقدم  لياًل،  املاء  من  دنوا  حتّى  فجاؤوا  قربة، 

الجميّل، فقال عمرو بن الحّجاج الزبيدّي: من الرجل؟ فِجيء! ما جاء بك؟ 

قال: جئنا نرشب من هذا املاء الذي حألمتونا عنه. 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص327.

)2)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص255.

)3)  بغر: كثر شربه للماء، انظر: الخليل، العين، ج4، ص415.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص87.

)5)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ج4، ص56.
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قال: فارشب هنيئًا. 

أصحابه.  من  ترى  وَمن  عطشاٌن  وحسنٌي  قطرًة  منه  أرشب  ال  والله،  ال،  قال: 

فطلعوا عليه. 

فقال: ال سبيل إىل سقي هؤالء، إّنا ُوِضعنا بهذا املكان لنمنعهم املاء. 

فلاّم دنا منه أصحابه، قال لرجاله: اِملَؤوا قربَكم. فدهم العبّاس عىل الرشيعة 

مبن معه، حتّى أزالوهم عنها، واقتحم رجالُة الحسني املاء، فملؤوا قربَهم، ووقف 

العبّاس يف أصحابه يذبّون عنهم، فثار إليهم عمرو بن الحّجاج وأصحابه، فحمل 

عليهم العبّاس بن عيّل ونافع بن هالل، فاقتتلوا عىل املاء قتااًل عظياًم، فكان قوٌم 

يقتتلون، وقوم ميلؤون القرب حتّى ملؤوها، فُقِتل من أصحاب عمرو جامعة، ومل 

يُقتَل من أصحاب الحسني أحد، ثّم رجع القوم إىل معسكرهم، ورشب الحسني من 

الُقرَِب، وَمن كان معه)1).

المحاورة بين اإلمام Q وبين عمر بن سعد

ثّم أرسل الحسني Q إىل عمر بن سعد: إّن أريُد أْن أكلَِّمك، فالَقني الليلَة بنَي 

عسكري وعسكرَك. فخرج إليه عمر بن سعد يف عرشين فارًسا، وأقبل الحسني يف 

مثل ذلك. فلاّم التقيا، أمر الحسنُي أصحابَه، فتنّحوا عنه، وبقي معه أخوه العبّاس 

وابنه عيّل األكرب، وأمر عمر بن سعد أصحابَه، فتنّحوا، وبقي معه حفص ابنه وغالٌم 

له يُقال له: الِحق)2). 

إليه  الذي  اللَه  تّتقي  أَما  يابن سعد!  الحسني Q: »ويحَك  اإلمام  له  فقال 

فاترُك  P؟  الله  رسول  ِمن  هذا،  يا  َعلِمَت،  َمن  ابُن  وأنا  تقاتلَني،  أن  معاُدك، 

 .» هؤلء، وكْن معي، فإّن أقّربُك إل الله عزَّ وجلَّ

فقال له عمر بن سعد: أخاف أن تُهدم داري. 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص164.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص312.
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فقال له الحسني Q: »أنا أبنيها لك«. 

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي.

فقال الحسني: »أنا أخلف عليك خريًا منها من مايل بالحجاز«. 

فقال: يل عيال أخاف عليهم. 

فقال: »أنا أضمن سلمتهم«.

وهو   ،Q الحسني عنه  فانرصف  ذلك.  من  يشء  إىل  عمر  يُِجْب  فلم  قال: 

يقول: »ما لك؟ ذبحَك اللُه عل فراشك رسيًعا عاجًل، ول غفر اللُه لك يوم حشك 

ونشك. فوالله، إّن لرجو أْن ل تأكَل ِمن برِّ العراِق إّل يسريًا«)1).

إىل  عمر  رجع  ثّم  الرّب.  عن  عوٌض  الشعري  يف  الله،  عبد  أبا  يا  عمر:  له  فقال 

معسكره)2). 

عمر بن سعد يفتري على اإلمام Q لينجو

ال شّك أّن عمر بن سعد، كغريه من مجرمي جيش ابن زياد، كان يعلم بأحّقيّة 

اإلمام Q بهذا األمر، كام كان يعلم مبا ال يرتاب فيه بالعار والسقوط اللَذين 

سيلحقانه مدى الدهر، إذا ما قتل اإلمام Q يف هذه املواجهة، التي صار هو 

فيها عىل رأس الجيش األموّي. ولكّنه كان، يف باطنه أيًضا، أسرَي رغبته الجامحة يف 

والية الرّي. من هنا، فقد سعى إىل أن يجد املخرج من هذه الورطة، فيُعاىف من 

ارتكاب جرمية قتل اإلمام Q، وال يخرس أمنيّته يف والية الرّي. فكتب، بعد لقائه 

مع اإلمام Q، إىل ابن زياد، كتابًا نّصه: أّما بعد، فإّن اللَه قد أطفأ النائرة، وجمع 

الكلمة، وأصلح أمر األّمة. هذا حسنٌي قد أعطان أن يرجَع إىل املكاِن الذي أىت منه، 

أو أْن يسرَي )نسرّيَه) إىل )أّي) ثغٍر من الثغور )شئنا)، فيكون رجاًل من املسلمني، له 

ما لهم، وعليه ما عليهم، أو أْن يأيتَ يزيد أمري املؤمنني، فيضع يَده يف يِده، فريى فيام 

)1)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص166-164.

)2)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج1، ص347.
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بينه وبينه رأيَه، ويف هذا لكم رىض، ولألّمِة صالٌح)1). 

فلاّم قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاُب رجٍل ناصٍح ألمريِه، مشفٍق عىل قوِمه! 

نعم، قبلُت. 

بًا منه إىل ابن زياد بدم ابن بنت رسول الله  ولكّن الشمر بن ذي الجوشن، تقرُّ

P، وإبطاًء لخطّة عمر بن سعد، وطمًعا بأن يكون هو أمري الجيش يف كربالء، 

لنَِئْ رَحَل ِمن  أتَقبَُل هذا منه، وقد نزل بأرِضك إىل جنِبك؟ والله،  قال البن زياد: 

، ولتَكونَنَّ أَْوىل بالضعِف  بلِدك، ومل يَضْع يَدُه يف يِدك، ليَكونَنَّ أَْوىل بالقّوِة والعزِّ

والعجِز، فال تُعِطِه هذه املنزلَة، فإنَّها ِمن الوهِن. ولكن، لينزل عىل حكِمك، هو 

وأصحابه، فإْن عاقبَت، فأنَت ويلُّ العقوبِة )أَْوىل بالعقوبِة)، وإْن غفرَت، كان ذلك 

لك. والله، لقد بلََغني أنَّ ُحَسيًنا وعمر بن سعد يجلسان بني العسكَرين، فيتحّدثان 

عاّمَة الليل. 

فقال له ابن زياد: نِْعَم ما رأيَت! الرأُي رأيُك.

ثّم إّن عبيد الله بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن، فقال له: اُخُرج بهذا الكتاب 

إىل عمر بن سعد، فليَعرِْض عىل الحسني وأصحابه النزوَل عىل حكمي، فإْن فعلوا، 

فليبعْث بهم إيّل سلاًم، وإْن هم أبوا، فليقاتِلْهم. فإْن فعل، فاسمع له وأِطع، وإْن 

هو أىَب، فقاتِلهم، فأنت أمري الناس، َوثِْب عليه فارضب عنَقه، وابعث إيلَّ برأِسه)2).

وكان كتاب ابن زياد لعمر بن سعد: أّما بَْعُد، فَإنِّ لَْم أَبَْعثَْك إِىَل الُْحَسنْيِ لِتَُكفَّ 

اَلَمَة َوالْبََقاَء، َواَل لِتَْعتَِذَر لَُه، َواَل لِتَُكوَن لَُه ِعْنِدي  َعْنُه، َواَل لِتُطَاِولَُه، َواَل لِتَُمنِّيِه السَّ

إِيَلَّ  ِبِهْم  فَابَْعْث  َواْستَْسلَُموا،  َعىَل ُحْكِمي  َوأَْصَحابُُه  ُحَسنْيٌ  نَزََل  فَِإْن  انْظُْر،  َشاِفًعا. 

وَن.  لَِذلَِك ُمْستَِحقُّ ِبِهْم، فَِإنَُّهْم  َومُتَثَِّل  تَْقتُلَُهْم  إِلَيِْهْم َحتَّى  أَبَْوا، فَازَْحْف  َوإِْن  ِسلاًْم، 

، فَأَْوِطِئ الَْخيَْل َصْدرَُه َوظَْهرَُه، فَِإنَُّه َعاٍت ظَلُوٌم، َولَيَْس أََرى أَنَّ َهَذا  َوإِْن قُِتَل الُْحَسنْيُ

يرَُضُّ بَْعَد الَْمْوِت َشيْئًا، َولَِكْن َعيَلَّ قَْوٌل قَْد قُلْتُُه: لَْو قَتَلْتُُه، لََفَعلُْت َهَذا ِبِه. فَِإْن أَنَْت 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص87.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص391-390.
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اِمعِ الُْمِطيعِ، َوإِْن أَبَيَْت، فَاْعتَزِْل َعَملََنا َوُجْنَدنَا،  َمَضيَْت أِلَْمرِنَا ِفيِه، َجَزيَْناَك َجزَاَء السَّ

اَلُم)1). َوَخلِّ بنَْيَ ِشْمِر بِْن ِذي الَْجْوَشِن َوبنَْيَ الَْعْسَكِر، فَِإنَّا قَْد أََمرْنَاُه ِبأَْمرِنَا، َوالسَّ

فأقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله بن زياد إىل عمر بن سعد، فلاّم 

قَِدَم به عليه فقرأه، قال له عمر: يَا أبرَص! ما لََك؟ َويْلََك! ال قرّب الله دارَك، وال 

أْن  ثََنيْتَه  أنَت  إّن ألظنُّك  سّهل محلّتَك، وقبّحك، وقبّح ما قدمَت به عيّل! والله، 

يَقبَل ما كتبُت به إليه. أفسدَت علينا أمرًا كّنا رَجْونا أْن يَصلَُح، ال يستسلم، واللِه، 

حسنٌي؛ إّن نَْفًسا أَِبيًَّة لَبَنْيَ َجْنبَيِْه. 

فقال له شمر: أخرِبْن ما أنَت صانٌِع؟ أمتيض ألمِر أمريِك، وتقتل عدوَّه؟ وإاّل فَخلِّ 

بيني وبني الجنِد والعسكِر. 

قال: ال، وال كرامَة لك، وأنا أتوىّل ذلك، فدونك، فُكْن أنَت عىل الرّجالة)2).

ثّم كانت ليلة عاشوراء 

يقول اإلمام عيّل بن الحسني زين العابدين Q: َجَمَع الحسنُي أصحابَه، بعد 

ما رجع عمر بن سعد، وذلك عند قرب املساء، فدنَْوُت منه ألسمع، وأنا مريض، 

َعَل  َوأَْحَمُدُه  الثََّناِء،  أَْحَسَن  اللَِّه  َعَل  »أُثِْني  ألصحابه:  يقول  وهو  أيب  فسمعُت 

ْهَتَنا  ِة، َوَعلَّْمَتَنا الُْقرْآَن، َوَفقَّ ، إِنِّ أَْحَمُدَك َعَل أَْن أَكْرَْمَتَنا ِبالنُُّبوَّ َّاِء. اللَُّهمَّ َّاِء َوالرضَّ السَّ

اِكِريَن. يِن، َوَجَعلَْت لََنا أَْسَمًعا َوأَبَْصاًرا َوأَْفِئَدًة، َفاْجَعلَْنا ِمَن الشَّ ِف الدِّ

ا بَْعُد َفإِنِّ َل أَْعلَُم أَْصَحابًا أَْوَف َوَل َخرْيًا ِمْن أَْصَحاِب، َوَل أَْهَل بَْيٍت أَبَرَّ َوَل  أَمَّ

َهُؤلَِء  ِمْن  يَْوَمَنا  أَظُنُّ  َوإِنِّ  أَلَ  َخرْيًا)3(.  َعنِّي  اللَُّه  َفَجزَاكُُم  بَْيِتي،  أَْهِل  ِمْن  أَْوَصَل 

، لَْيَس َعلَْيكُْم ِمنِّي  الَْعَداِء َغًدا، أََل َوإِنِّ َقْد أَِذنُْت لَكُْم، َفانْطَلُِقوا َجِميًعا ِف ِحلٍّ

ِبَيِد  ِمْنكُْم  لَِيأُْخْذ كُلُّ َرُجٍل  َفاتَِّخُذوُه َجَمًل)4(، ثُمَّ  َقْد َغِشَيكُْم،  اللَّْيُل  ِذَماٌم. َوَهَذا 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص88.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص315.

)3)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص91.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص317.
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َرُجٍل ِمْن أَْهِل بَْيِتي، ثُمَّ تََفرَُّقوا ِف َسَواِدكُْم َوَمَدائِِنكُْم، َحتَّى يفرَج اللُه، َفإِنَّ الَقْوَم 

َا يَطْلُِبوِن، َولَْو َقْد أََصابُوِن، لََهْوا َعْن طَلَِب َغرْيِي«. إِنَّ

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: لَِم نفعل؟ لَِنبقى 

بَْعَدَك؟ اَل أَرانا اللُه ذلَك أَبًَدا. بََدأَُهم بهذا القول العبّاُس بن عيّل Q، ثّم إنّهم 

الَقتِل  ِمن  حسُبكم  عقيل،  بني  »يا   :Q الحسني فقال  ونحوه،  بهذا  تكلّموا 

بسلم! اِْذَهُبوا، َقْد أَِذنُْت لَكُْم«. 

عمومِتنا خري  وبني  وسيَِّدنا  شيَخنا  تَرَكْنا  إنّا  يقولون:  الناُس؟  يقوُل  فام  قالوا: 

األعامم، ومل نَرِْم معهم بسهٍم، ومل نطعْن معهم برمٍح، ومل نرَضْب معهم بسيٍف، وال 

ندري ما صنعوا؟ اَل، والله، اَل نفعل. ولكن تفديَك أنفُسنا وأموالُنا وأهلونا، ونقاتُل 

معَك حتّى نَرَِد َمورَِدَك، فقبّح اللُه العيَش بعَدَك!

فقام إليه مسلم بن عوسجة األسدّي، فقال: أنحُن نخيّل عنَك، ولاَّم نُعَذر إىل اللِه 

يف أداِء حقِّك؟ أََما والله، حتّى أكرَس يف صدورِهم رِمحي، وأرضبَهم بسيفي، ما ثبَت 

قامئُه يف يدي، وال أفارقُك، ولو مل يكن معي سالٌح أقاتلُهم به، لَقذفتُهم بالحجارِة 

دونَك، حتّى أموَت مَعك.

وقال سعيد بن عبد الله الحنفّي: واللِه، اَل نَُخلِّيَك حتّى يعلَم اللُه أنّا قد َحِفظْنا َغيبََة 

رسوِل اللِه P فيَك. واللِه، لَو َعلِْمُت أَّن أُقتَل، ثّم أُْحيَا، ثّم أُحرَق حيًّا، ثّم أَُذّر، يُفَعُل 

ذلَك يب سبعنَي مرًَّة، ما فارقتَُك حتّى ألقى حاممي دونَك، فََكيَف ال أفُعل ذلك، وإّنا هي 

قَتلٌَة واحدٌة، ثّم ِهَي الكرامُة التي ال انقضاَء لها أبًدا. 

وقال زهري بن القني: واللِه، لََوَدْدُت أَّن قُِتلُْت، ثّم نرُِشُت، ثّم قُِتلُت، حتّى أُقْتَل 

كذا ألف قَتلٍة، وأّن اللَه يدفُع بذلَك القتِل َعن نفِسك، وعن أَنُْفِس هؤالء الفتية 

من أهل بيتك)1). 

أرُِسَ  الحسني Q يف كربالء: قد  الحرضمّي، وهو مع  وقيل ملحّمد بن بشري 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص93-91.
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، وال أْن  ابُنك بثغِر الرّي. قال: ِعْنَد اللِه أحتسبُه، ونَفيس، ما كنُت أحبُّ أْن يُؤرَسَ

أبقى بَعَدُه. فسمع قولَه الحسنُي Q فقال له: »رَحِمَك اللُه! أنَت ف ِحلٍّ ِمن 

بَيَعتي، فاعَمْل ف َفكَاِك ابِْنَك«. قال: أكلَتِْني السباُع َحيًّا إْن فارقْتُك! قال: »فأَْعِط 

أثواٍب،  خمسَة  فأعطاُه  أَِخيِه«.  ِفَداِء  ف  بها  تَسَتِعنُي  البوَد،  الثْواَب  هِذِه  ابَنَك 

قيمتُها ألُف ديناٍر)1). 

وتََكلََّم جامعُة أصحاِبه بكالٍم يشبه بعَضه بعًضا يف وجٍه واحد، فقالوا: واللِه، ال 

نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا نحن قُِتلنا، 

كّنا وفَيْنا وقَضيْنا ما علينا)2). 

يْفلْت  َوَل  كُلُّكُْم،  َغًدا  تُْقَتلُوَن  »إِنَّكُم  حينئٍذ، ألصحابه:   ،Q الحسني فقال 

ِمْنكُْم َرُجٌل«.

فقالوا: الحمد لله الذي أكرَمنا بنرصك، ورّشفنا بالقتل معك. أََواَل نرىض أْن نكوَن 

معَك يف درجِتك يابَن رسوِل الله؟ 

فقال: »جزاكم الله خريًا«، ودعا لهم بخري. 

ثّم قام الحسني Q وأصحابه الليَل كلَّه، يصلّون ويستغفرون ويدعون، وباتوا 

ولهم دويٌّ كدوّي النحل، ما بني راكع وساجد وقائم وقاعد. وَمرَّ بهم خيٌل البِن 

َما ُنۡمِل لَُهۡم  نَّ
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َسْعِد يحرُسهم، وإّن ُحَسيًنا Q ليقرأ: ﴿َوَل َيَۡسَبَّ ٱلَّ

ِلََذَر   ُ ا َكَن ٱللَّ ِهنٞي ١٧٨ مَّ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ إِثٗۡماۖ  لَِيَۡداُدٓواْ  لَُهۡم  ُنۡمِل  َما  إِنَّ نُفِسِهۡمۚ 
َ
ّلِ َخۡيٞ 

ّيِِبۗ﴾)3)، فسمعها من تلك  ٱلطَّ ِمَن  ٱۡلَبِيَث  يَِمَي   ٰ َحتَّ َعلَۡيهِ  نُتۡم 
َ
أ َمآ   ٰ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َعَ

بن  بَُرير  له  فقال  منكم.  ميّزنا  الطيِّبون،  الَكْعبَِة،  نَْحُن، وربِّ  فقال:  رجٌل،  الخيِل 

خضري: يا فاِسق! أنَت يجعلَُك اللُه من الطيِّبني؟ فقال له: َمن أنَت، ويلك؟ قال: أنا 

بَُرير بن خضري، فتسابّا)4). 

)1)  ابن عساكر، ترجمة اإلمام الحسين Q، ص221.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص93-91.

)3)  سورة آل عمران، اآلية 179-178. 

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص320.
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وكان  رجاًل،  وثالثون  اثنان  سعد،  ابن  عسكر  من  الليلة،  تلك  يف  إليهم  وَعرَب 

الِكْندّي -وهو يزيد بن زياٍد- مع ابن سعٍد، فلام رّدوا الرشوَط عىل  أبو الشعثاء 

الحسني Q، صار معه)1). ومن هؤالء: جوين بن مالك التميمّي، وزهري بن سليم 

األزدّي، والنعامن بن عمرو األزدّي الراسبّي، وأخوه الحالّس)2).

أنصار اإلمام الحسين Q والجيش األموّي

اختلفت الروايات يف عدد أصحاب اإلمام الحسني Q يوم الطّف، بني سبعني)3)، 

واثنني وسبعني)4)، واثنني ومثانني)5)، وسبعة ومثانني)6)، ومئة وخمسة وأربعني)7)، خمسمئة 

فارس ومئة راجل)8)، وورد يف بعض املصادر أّن عددهم كان ستنّي)9)، أو واحد وستنّي)10)، 

غري أّن أشهر عدٍد ألنصار اإلمام Q يوم الطّف هو اثنان وسبعون. 

وأّما عدد أفراد الجيش األموّي، فقد تفاوتَت الروايات واملتون التاريخيّة يف عدد 

وهذه  عاشوراء،  يوم  كربالء  الحسني Q يف  اإلمام  واجه  الذي  األموّي  الجيش 

األعداد عىل الرتتيب، من األقّل إىل األكرث، هي: ألف مقاتل)11)، أربعة آالف)12)، ستّة 

اثنان  ألًفا)16)،  ألًفا)15)، عرشون  ألًفا، ستّة عرش  اثنا عرش  مثانية آالف)14)،  آالف)13)، 

)1)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص137.

)2)  السماوّي، إبصار العين، ص186-187 و 194.

)3)  الديار بكري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، ج2، ص227.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص256.

)5)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص98. 

)6)  ابن العنبرّي، تارخ مختصر الدول، ص110.

)7)  ابن نما، مثير األحزان، ص54.

)8)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص703.

)9)  الدميرّي، حياة الحيوان، ج1، ص73.

)10)  المسعودّي، إثبات الوصية، ص141.

)11)  الشبلنجّي، نور اإلبصار، ص143.

)12) المصدر نفسه.

)13) الشيخاني القادري، الصراط السوّي في مناقب آل النبّي، ص87.

)14) سبط بن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ األعيان، ص92.

)15) الشامي، الدّر النظيم، ص551.

)16) السيّد شرف الدين، الفصول المهّمة، ص175.
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خمسون  ألًفا)4)،  أربعون  ألًفا)3)،  وثالثون  خمسة  ألًفا)2)،  ثالثون  ألًفا)1)،  وعرشون 

 Q ألًفا)5). وكان هؤالء، كام وصفتهم الروايات التاريخيّة، ِمن املزدلِفني إىل اإلمام

والفسقة  واملرتزقة)8)  االنتهازينّي)7)  وِمن  واألطامع،  األهواء  أهل  وِمن  لقتله)6)، 

والبطّالني)9) والخوارج)10). 

الحسني Q يف  اإلمام  الذي واجه  الجيش األموّي،  أنَّ عدَد  واألقرب األقوى 

خاطب  أنّه   ،Q الحسن اإلمام  عن  رواية  هناك  ألّن  ألًفا؛  ثالثون  هو  كربالء، 

إِلَْيَك  يَزَْدلُِف  اللَِّه!  َعْبِد  أَبَا  يَا  كََيْوِمَك  يَْوَم  َل  قائاًل: »َولَِكْن   Q الحسني اإلمام 

ٍد P، َويَْنَتِحلُوَن ِديَن اإْلِْسَلِم،  نَا ُمَحمَّ ِة َجدِّ ُعوَن أَنَُّهْم ِمْن أُمَّ ثثََلثُوَن أَلَْف َرُجٍل يَدَّ

َونَِسائَِك،  َذَراِريَِّك  َوَسْبِي  ُحرَْمِتَك،  َوانِْتَهاِك  َدِمَك،  َوَسْفِك  َقْتلَِك،  َعَل  َفَيْجَتِمُعوَن 

َوانِْتَهاِب ثََقلَِك...«)11).

كََيْوِم  يَْوَم  »َوَل  قال:  أنّه   ،Q العابدين زين  اإلمام  عن  أخرى  ورواية   

ِة، كُلٌّ  الُْحَسنْيِ Q! ازَْدلََف َعلَْيِه ثثََلثُوَن أَلَْف َرُجٍل يَْزُعُموَن أَنَُّهْم ِمْن َهِذِه اْلُمَّ

- ِبَدِمِه، َوُهَو ِباللَِّه يَُذكِّرُُهْم َفَل يَتَِّعظُوَن، َحتَّى َقَتلُوُه بَْغًيا  يََتَقرَُّب إَِل اللَِّه -َعزَّ َوَجلَّ

َوظُلًْم َوُعْدَوانًا...«)12). 

ولكّن الثابت واملشهور أّن أهل الشام مل يشرتكوا يف واقعة الطّف، وأّن جميع 

َمن حرض مقتل الحسني من العساكر، وحاربه وتوىّل قَتْلَه، كانوا من أهل الكوفة 

)1) ابن العماد الحنبلّي، شذرات الذهب، ج1، ص67.

)2) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص192.

)3) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص98.

)4)  اإلسفرايني، نور العين في مشهد الحسين Q، ص32.

)5)  الحاج الحسيني، أبو جعفر محمد بن أمير، شرح شافية أبي فراس، ج1، ص93.

)6)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص100.

)7)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص303.

)8)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص56.

)9)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص317.

)10)  السماوّي، إبصار العين، ص159.

)11)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص101.

)12)  المصدر نفسه، ص374-373.
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خاّصة، مل يحرضهم شامّي)1)، ولكن قد يُستفاد أّن أفراًدا متفرّقني من أهل الشام 

قد حرضوا كربالء يوم عاشوراء)2) يف جيش ابن زياد، بل لعّل من غري املمكن أن ال 

يتحّقق هذا؛ ألنّه ال بّد للسلطة املركزيّة يف الشام من مراِسلنِي وجواسيس شاميّني 

يعتمدهم يزيد بن معاوية، يواِصلونه بكلِّ جديٍد عن حركة األحداث يف العراق 

عاّمة، والكوفة خاّصة. 

لكّننا نقطع بأّن يزيد بن معاوية مل يبعث إىل ابن زياد بأيّة قطعات عسكريّة 

.Q شاميّة، للمساعدة يف مواجهة اإلمام الحسني

)1)  المسعودّي، مروج الذهب، ج3، ص71.

)2)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص138.
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االستعداد للقتال

لاَّم أصبح الحسني Q يوم عاشوارء، وكان يوم الجمعة، صىّل بأصحابه صالة 

الصبح، وقام خطيبًا فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثّم قال: »إنَّ اللَه -تعال- َقد أَِذَن 

ْبِ َوالِقتاِل«)1).  ف َقْتلِكُم َوَقْتيِل ف هذا اليوِم، َفَعلَْيكُم ِبالصَّ

وأصبح عمر بن سعد يف ذلك اليوم، فعبّأ أصحابه، وخرج فيمن معه من الناس 

نحو الحسني Q، وكان عىل ميمنته عمرو بن الحّجاج الزبيدّي، وعىل ميرسته 

شمر بن ذي الجوشن، وعىل الخيل عزرة بن قيس األحميّس، وعىل الرّجالة شبث 

بن ربعّي، وأعطى الراية ذويًدا )دريًدا) مواله)2). 

، أَنَْت ثَِقِتي ِف كُلِّ  ولاَّم صبََّحت الخيُل الحسنَي Q، رفع يَديه، وقال: »اللَُّهمَّ

ٌة. كَْم ِمْن َهمٍّ  ثَِقٌة َوُعدَّ أَْمٍر نََزَل ِب  َوأَنَْت يِل ِف كُلِّ  ٍة،  َوَرَجاِئ ِف كُلِّ ِشدَّ كَرٍْب، 

 ، ِديُق، َويَْشَمُت ِفيِه الَْعُدوُّ يَْضُعُف ِفيِه الُْفَؤاُد، َوتَِقلُّ ِفيِه الِْحيلَُة، َويَْخُذُل ِفيِه الصَّ

ْن ِسَواَك، َفَفرَّْجَتُه َوكََشْفَتُه، َوأَنَْت  أَنَْزلُْتُه ِبَك، َوَشكَْوتُُه إِلَْيَك، َرْغَبًة ِمنِّي إِلَْيَك َعمَّ

َويِلُّ كُلِّ نِْعَمٍة، َوَصاِحُب كُلِّ َحَسَنٍة، َوُمْنَتَهى ُكلِّ َرْغَبٍة«)3). ثّم صّف أصحابَه للحرب، 

وكانوا اثنني وسبعني فارًِسا وراجاًل )اثنني وثالثني فارًسا، وأربعني راجاًل))4)، فجعل 

زُهري بن القني يف امليمنة، وحبيب بن مظاهر يف امليرسة)5)، وثَبََت هو وأهل بيته 

)1)  ابن قولويه، كامل الزيارات، ص73.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص321-320

)3)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص96.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص256.

)5)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص95.
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يف القلب)1)، وأعطى رايتَه أخاه العبّاس)2)، ثّم وقف ووقفوا معه أمام البيوت)3)، 

وجعلوا البيوت يف ظهورهم، وأمَر بحطٍب وقصٍب، كان من وراء البيوت، أن يرُتَك 

يف خندٍق كان قد ُحِفَر هناك، وأن يُحرَق بالنار، مخافَة أن يأتوهم من ورائهم)4).

وزحف عمر بن سعد نحو اإلمام الحسني Q يف ثالثني ألًفا. ثّم أقبل أصحابُه 

أنصار  كان  الذي  والقصب  الحطب  بالنار تضطرم يف  فإذا  البيوت،  يجولون حول 

خلفهم.  من  يأتوهم  لئاّل  ورائهم؛  من  النار  فيه  ألهبوا  قد   Q الحسني اإلمام 

وتقّدَم منهم رجٌل من أصحاب عمر بن سعد، يركض عىل فرٍس كامل األداة، فلم 

يكلّمهم، حتّى َمرَّ عىل أبياتهم، فنظر إليها، فإذا هو ال يرى إال حطبًا تلتهب النار 

فيه، فرجع فنادى بأعىل صوته: يا حسني، استعجلَت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة!

فقال الحسني Q: »َمْن َهذا؟ كَأَنَُّه ِشْمُر بُْن ِذي الَجْوَشِن«.

فقالوا: نعم، أصلَحك الله، هو هو. فقال Q: »يَابَْن َراِعيِة املعزى، أنَت أَْول 

ِبها َصلًْيا!«، فقال له مسلم بن عوسجة: يابَن رسوِل الله، ُجِعلُْت ِفداك، أال أرميه 

بسهٍم، فإنَّه قد أمكنني، وليس يسقُط سهٌم، فالفاسُق ِمن أعظِم الجبَّارين!

فقال له الحسني Q: »ل ترِمِه، فإّن أَكْرَُه أْن أبدأَُهم«)5).

خطبة اإلمام الحسين Q األولى في أهل العراق

القوم،  بإزاء  َم حتّى وقف  براحلته، فركبها وتقدَّ  Q الحسني اإلمام  ثّم دعا 

فجعل ينظر إىل صفوفهم، كأنّهم السيل، ونظر إىل ابن سعد واقًفا يف صناديد الكوفة، 

ثّم نادى بأعىل صوته، وجلُّهم يسمعون: »يَا أَْهَل الِعَراِق!«، ثّم قال: »أَيَُّها النَّاُس، 

إِلَْيكُْم،  أُْعِذَر  َوَحتَّى   ، َعيَلَّ لَكُْم  يَِحقُّ  ِبَا  أَِعظَكُْم  َحتَّى  تَْعَجلُوا  َوَل  َقْويِل،  اْسَمُعوا 

َفإِْن أَْعطَْيُتُموِن النََّصَف، كُْنُتْم ِبَذلَِك أَْسَعَد، َوإِْن لَْم تُْعطُوِن النََّصَف ِمْن أَنُْفِسكُْم، 

)1)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص4.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص320.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص256.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص96.

)5)  المصدر نفسه.
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ًة، ثُمَّ اْقُضوا إِيَلَّ َول تُْنِظُروِن، إِنَّ َولِيَِّي  َفأَْجِمُعوا َرأْيَكُْم، ثُمَّ ل يَكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم ُغمَّ

الِِحنيَ «، ثّم حمد الله وأثنى عليه، وذكر الله  اللَُّه الَِّذي نَزََّل الِْكتاَب، َوُهَو يََتَولَّ الصَّ

مبا هو أهله، وصىّل عىل النبّي P وعىل مالئكة الله وأنبيائه، فلم يُسَمع متكلٌِّم 

نَْيا، َفَجَعلََها  يف قبله وال بعده، أبلغ منطًقا منه، فقال: »الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي َخلََق الدُّ

ِقيُّ َمْن  َداَر َفَناٍء َوَزَواٍل، ُمَترَصَِّفًة ِبأَْهلَِها َحاًل بَْعَد َحاٍل، َفالَْمْغُروُر َمْن َغرَّتُْه، َوالشَّ

نْيا، َول يَُغرَّنَّكُْم ِباللَِّه الَْغُروُر، َفِنْعَم الرَّبُّ َربَُّنا! َوِبْئَس  َفَتَنْتُه، َفل تَُغرَّنَّكُُم الَْحياُة الدُّ

إَِل  َرَجْعُتْم  أَنُْتْم  ثُمَّ   ،P ٍد  ُمَحمَّ ِبالرَُّسوِل  َوآَمْنُتْم  ِبالطَّاَعِة،  أَْقَرْرتُْم  أَنُْتْم!  الِْعَباُد 

اللَِّه  ِذكَْر  َفأَنَْساكُْم  ْيطَاُن،  الشَّ َعلَْيكُُم  اْسَتْحَوَذ  لََقِد  َقْتلَُهْم!  تُِريُدوَن  َوِعْتَتِِه  يَِّتِه  ُذرِّ

الَْعِظيِم، َفَتبًّا لَكُْم َولَِم تُِريُدوَن! إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن. َهُؤَلِء َقْوٌم كََفُروا بَْعَد 

إِميانِِهْم، َفُبْعًدا لِلَْقْوِم الظَّالِِمني !

ا بَْعُد، َفانُْسُبوِن، َفانْظُُروا َمْن أَنَا، ثُمَّ اْرِجُعوا إَِل أَنُْفِسكُْم َوَعاتُِبوَها، َفانْظُُروا  أَمَّ

َهْل يَْصلُُح لَكُْم َقْتيِل َوانِْتَهاُك ُحرَْمِتي؟ أَلَْسُت ابَْن ِبْنِت نَِبيِّكُْم، َوابَْن َوِصيِِّه َوابِْن 

ِق لِرَُسوِل اللَِّه ِبَا َجاَء ِبِه ِمْن ِعْنِد َربِِّه؟ أََولَْيَس َحْمزَُة  ِل الُْمْؤِمِننَي الُْمَصدِّ ِه َوأَوَّ َعمِّ

ي؟ أَولَْم يَْبلُْغكُْم  ي؟ أََولَْيَس َجْعَفٌر الطَّيَّاُر ِف الَْجنَِّة ِبِجَناَحنْيِ َعمِّ َهَداِء َعمِّ َسيُِّد الشُّ

ْقُتُموِن ِبَا  َما َقاَل َرُسوُل اللَِّه يِل َوِلَِخي: »َهَذاِن َسيَِّدا َشَباِب أَْهِل الَْجنَِّة«؟ َفإِْن َصدَّ

ْدُت كَِذبًا ُمْنُذ َعلِْمُت أَنَّ اللََّه مَيُْقُت َعلَْيِه أَْهلَُه.  ، َواللَِّه، َما تََعمَّ أَُقوُل، َوُهَو الَْحقُّ

بُْتُموِن، َفإِنَّ ِفيكُْم َمْن لَْو َسأَلُْتُموُه َعْن َذلَِك، أَْخَبَكُْم؛ َسلُوا َجاِبَر بَْن َعْبِد  َوإِْن كَذَّ

أَْرَقَم،  بَْن  َوَزيَْد   ، اِعِديَّ السَّ َسْعٍد  بَْن  َوَسْهَل   ، الُْخْدِريَّ َسِعيٍد  َوأَبَا   ، اْلَنَْصاِريَّ اللَِّه 

َوأَنََس بَْن َمالٍِك، يُْخِبُوكُْم أَنَُّهْم َسِمُعوا َهِذِه الَْمَقالََة ِمْن َرُسوِل اللَِّه P يِل  َوِلَِخي. 

أََما ِف َهَذا َحاِجٌز لَكُْم َعْن َسْفِك َدِمي ؟!«. 

يوًما  هكذا  فيكم  وقف  لو  والله،  أبيه.  ابُن  فإنّه  كَلِّموه،  ويلَُكم!  عمر:  فقال 

جديًدا، لاََم انقطع، ولاََم حرص، فَكلِّموه!

حتّى  أَفِْهْمنا  تقول؟  الذي  هذا  ما  ُحسني،  يا  فقال:  الله)،  )لعنه  شمر  فتقّدَم 

نفهم!
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فقال: »أَُقوُل: اتَُّقوا اللََّه َربَّكُْم، َوَل تَْقُتلُوِن؛ َفإِنَُّه َل يَِحلُّ لَكُْم َقْتيِل، َوَل انِْتَهاُك 

ِت َخِديَجُة َزْوَجُة نَِبيِّكُْم، َولََعلَُّه َقْد بَلََغكُْم َقْوُل  ُحرَْمِتي؛ َفإِنِّ ابُْن ِبْنِت نَِبيِّكُْم، َوَجدَّ

نَِبيِّكُْم: الَْحَسُن َوالُْحَسنْيُ َسيَِّدا َشَباِب أَْهِل الَْجنَّة...«)1). 

َما  أَْدِري  كُْنُت  إِْن  َحرٍْف  َعىَل  اللَه  أَْعبُُد  أَنَا  الجوشن:  ذي  بن  شمر  له  فقال 

تَُقوُل)2).

فقال له حبيب بن مظاهر: والله، إّن أَلراَك تَعبُُد اللَه عىل سبعني حرفًا، وأنا 

أشهُد أنََّك صادٌق، ما تدري ما يقول، قد طبَع اللُه عىل قلِبك. 

القضاُء،  ُقيِضَ  أََسٍد! فقْد  بَِني  أَخا  يَا  الحسني Q: »َحْسُبَك  اإلمام  له  فقال 

ي وأب وأّمي وأخي وأسلف  وَجفَّ القلُم، واللُه بالُغ أمرِِه. والله، إّن َلَشَوُق إل جدِّ

ِمْن يَعقوَب إل يُوُسَف وأخيه! ويل مرصٌع أنا لِقيه!«.

ابُن  أَّن  أََفَتُشكُّوَن  َهذا،  ِمن  َشكٍّ  ِف  كُنُتْم  »فإْن   :Q الحسني لهم  قال  ثّم 

نَِبيٍّ غريي فيكُم، ول ف  ابُن بنِت  َما بنَي املشِق َواملغرِب  نَِبيِّكُم؟! فواللِه،  ِبْنِت 

غريِكُم. َويَْحكُْم! أتطلبون ِبَقِتيٍل ِمْنكُْم َقَتلُْتُه، أو ماٍل لكُم استهلَكُْتُه، أو ِبقصاِص 

جراحٍة؟!«.

اَر بَْن أَبَْجَر، يَا َقْيَس بَْن  ، يَا َحجَّ فأخذوا ال يكلِّمونَه، فنادى: »يَا َشَبَث بَْن ِربِْعيٍّ

اْلَْشَعِث، يَا يَِزيَد بَْن الَْحارِِث، أَلَْم تَكُْتُبوا إِيَلَّ أَْن َقْد أَيَْنَعِت الثَِّمُر، َواْخرَضَّ الَْجَناُب، 

َا تَْقَدُم َعَل ُجْنٍد لََك ُمَجنَّد؟!«.  َوإِنَّ

َك،  فقال له قيس بن األشعث: َما نَْدِري َما تقوُل، َولَِكن انزِْل َعىَل ُحْكِم بَِني َعمِّ

. فّإنَُّهم لن يُُروَك إاّل َما تُِحبُّ

أَِفرُّ  َوَل  لِيِل،  الذَّ إِْعطَاَء  ِبَيِدي  أُْعِطيكُْم  َل  َواللَِّه،  الحسني Q: »َل،  له  فقال 

ِفَراَر )أُِقرُّ إِْقَراَر( الَْعِبيِد«. 

)1)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص6-5.

)2)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج1، ص358.
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ثّم نادى: »يَا ِعباَد اللِه، إِنِّ ُعْذُت ِبَربِّ َوَربِّكُْم أَْن تَرُْجُموِن، َوأَُعوُذ ِبَربِّ َوَربِّكُْم 

ٍ ل يُْؤِمُن ِبَيْوِم الِْحساب «. ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّ

ثّم إنّه أناخ راحلته، وأمر عقبة بن سمعان، فعقلها)1). 

الَْجَمَعُة  أَيَُّتَها  لَكُْم   ثّم خطب اإلمام الحسني Q خطبًة ثانية، وقال: »تَبًّا 

َسلَلُْتْم  ُموِجِفنَي،  َفأَْصَْخَناكُْم  َوالِِهنَي،  اْسَترْصَْخُتُمونَا  ِحنَي  لَكُْم  َوبُْؤًسا  َوتَرًَحا! 

َوَعُدوِّكُْم،  نَا  َعُدوِّ َعَل  اْقَتَدْحَناَها  نَاًرا  َعلَْيَنا  َوَحَشْشُتْم  أمَْيَانِكُْم،  ِف  لََنا  َسْيًفا  َعلَْيَنا 

أَْصَبَح  أََمٍل  َوَل  ِفيكُْم،  أَْفَشْوُه  َعْدٍل  ِبَغرْيِ  أَْولَِيائِكُْم،  َعَل  ِلَْعَدائِكُْم  إِلًْبا  َفأَْصَبْحُتْم 

ْيُف َمِشيٌم، َوالَْجأُْش طَاِمٌن، َوالرَّأُْي  لَكُْم ِفيِهْم! َفَهلَّ لَكُُم الَْويَْلُت! تََركُْتُمونَا َوالسَّ

َب، َوتََداَعْيتُّْم إِلَْيَها كََتَهاُفِت الِْفَراِش،  لَِم يُْسَتْحَصُف! َولَِكْن أرَْسَْعُتْم إِلَْيَها كَطَرْيَِة الدَّ

َوُعْصَبَة  الكَلِِم،  ِف  َوُمَحرِّ الِْكَتاِب،  َونََبَذِة  اْلَْحزَاِب،  َوُشَذاَذ  ة،  الُمَّ َعِبيَد  يَا  َفُسْحًقا 

َنِن! أََهُؤَلِء تَْعضُدوَن، َوَعنَّا تََتَخاَذلُوَن؟ ْيطَاِن، َوُمطِْفِئي السُّ اآلثَاِم، َونََفَثَة الشَّ

َرْت َعلَْيِه ُفُروُعكُْم،  أََجْل، َواللِه، الَغْدُر ِفيكُْم َقِديٌم، َوَشَجْت إِلَْيِه أُُصولُكُْم، َوتَأَزَّ

َفكُْنُتْم أَْخَبَث َثَر َشَجى لِلنَّاِظِر، وأَكلة للغاصب!

َوَهْيَهاَت  لَِّة،  َوالذِّ لَِّة  السَّ بَنْيَ   ، اثَْنَتنْيِ بَنْيَ  َركََز  َقْد  ِعيِّ  الدَّ ابَْن  ِعيَّ  الدَّ َوإِنَّ  أََل 

لَُّة! يَأَْب اللَُّه لََنا َذلَِك، َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن َوُحُجوٌر طَابَْت َوطَُهرَْت، َوأُنُوٌف  ِمنَّا الذِّ

َحِميٌَّة، َونُُفوٌس أَِبيٌَّة، ِمن أَْن نُْؤثَِر طَاَعَة اللَِّئاِم َعَل َمَصاِرعِ الِْكَراِم! أََل َوإِنِّ َزاِحٌف 

 ! ِبَهِذِه اْلرُْسَِة، َمَع ِقلَِّة الَْعَدِد، َوَخْذلَِة النَّاِصِ

قـِدمـًا ــوَن  ــزَّاُم ــَه َف ــزِْم  ــْه نَ ــإِْن  ُمَغلَِّبيـَناَفـ َفَغـْريُ  نُْغلَـْب  وإْن 

ــْن ــِك َولَ ــْنٌ  ُجـ ــَنــا  ِطــبُّ إِْن  ــا  َم ــاَو  ــَن ــِري ــا َوَدْولَـــــــُة آَخ ــانَ ــايَ ــَن َم

أُنَــاٍس َعْن  ــَع  ُرفِّ الـَمْوُت  َمـا  ِبآَخـِريـَناإَِذا  أَنَـــــاَخ  ــُه  ـــــَلِكـــــلَ كَ

َقْوِمـي رَسَواِت  َذلِـكُْم  لِــيــَنــاَفـأَْفَنى  الَوَّ ــُروَن  ــُق ال أَْفَنـى  كََمـا 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص98-97.
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َخلَْدنَا إًِذا  الْــُمــلُــوُك  َخــلَــَد  بَِقيَناَفــلَــْو  إِذاً  الْـــِكـــَراُم  ــَي  ــِق بَ ــْو  َولَـ

ــا أَِفــيــُقــوا ــَن ــاِمــِتــنَي ِب ــْل لِــلــشَّ ــُق لَِقيَناَف ــَم  كَ اِمُتوَن  الشَّ َسَيلَْقى 

ثُمَّ أَيم الله، َل تَلَْبُثوَن بَْعَدَها إِلَّ كََريِْث َما يُْركَُب الَْفرَُس، َحتَّى تَُدوَر ِبكُُم الرََّحى، 

ي، َفأَْجِمُعوا أَْمَركُْم َوُشَكاءَكُْم،  َوتْقلَق ِبكُْم َقلََق املِْحَوِر، َعْهٌد َعِهَدُه إِيَلَّ أَِب َعْن َجدِّ

ًة، ثُمَّ اْقُضوا إِيَلَّ َوَل تُْنِظُروِن، إِنِّ تَوَكَّلُْت َعَل اللَِّه َربِّ  ثُمَّ َل يَكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غمَّ

َوَربِّكُْم، ما ِمْن َدابٍَّة إِلَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها، إِنَّ َربِّ َعَل ِصَاٍط ُمْسَتِقيم«. 

ثّم رفع يَديه نحو السامء، وقال: 

َمِء، َوابَْعْث َعلَْيِهْم ِسِننَي كَِسِنيِّ يُوُسَف، َوَسلِّْط  ، اْحِبْس َعْنُهْم َقطَْر السَّ »اللَُّهمَّ

ِمْنُه،  انَْتَقَم يِل  إِلَّ  أََحًدا  ِفيِهْم  يََدُع  َوَل  ًَة،  كَأًْسا ُمَصبَّ يَْسِقيِهْم  ثَِقيٍف  ُغَلَم  َعلَْيِهْم 

بٍَة، َوإِنَُّه لََيْنَترِص يِل َوِلَْهِل بَْيِتي َوأَْشَياِعي، َفإِنَُّهْم كََذبُونَا  بًَة ِبرَضْ َقْتلًَة ِبَقْتلٍَة، َورَضْ

َوَخَذلُونَا، َوأَنَْت َربَُّنا، َعلَْيَك تَوَكَّلْنا، َوإِلَْيَك أَنَْبنا، َوإِلَْيَك الَْمِصري«. 

أن  يحبُّ  ال  كارًها  وكان  له،  فُدِعَي  سعد،  بن  عمر   Q الحسنُي واستدعى 

)1( وُجرجاَن)2(؟ 
ِعيَّ بلَد الرَّيِّ يأتيه، فقال: »أَْي ُعَمر! أَتَزَعُم أنَّك تقتلُني، ويولّيَك الدَّ

بَعِدي  تفرُح  ل  فإنَّك  صانٌِع،  أنَت  ما  فاصَنْع  معهوٌد.  عهٌد  بذلك،  تهنأ  َل  واللِه، 

بدنيا َول آِخرة، َوكأّن ِبَرأِسَك عل قصبٍة يتاماه الصبياُن بالكوفِة، ويّتخذونَه َغرًَضا 

بَْيَنُهم«... فرصف بوجهه عنه مغضبًا)3). 

نشوب القتال

َم عمر بن سعد نحو جيش الحسني Q، ثّم نادى غالَمه: يا ذويد )دريد)،  تقدَّ

الرَّّي: بفتح الراء وتشديد الياء، مدينة إيرانيّة بالقرب من طهران، ُدِفَن فيها عبد العظيم بن عبدالله الحسنّي،   (1(

وذكر ياقوُت أّن طهران كانت تَُعّد من قرى »الرَّّي«، بينهما نحو فرسخ، راجع: الحموّي، معجم البلدان، ج4، 

ص51.

معجم  الحموّي،  راجع:  وخراسان،  طبرستان  بين  عظيمة  مشهورة  مدينة  الراء،  وسكون  الجيم  بضّم  ُجرْجان:   (2(

البلدان، ج3، ص119.

)3)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص8.
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فقال:  بسهٍم،  رمى  ثّم  قوِسه،  كبد  ثّم وضع عمر سهَمه يف  فأدناها،  رايتَك.  أَْدِن 

اْشَهُدوا ) يل ِعْنَد األَِمريِ)، أَّن أَوَُّل َمن رمى)1)! فرمى أصحابُه)2) كلّهم بأجمعهم يف 

إاّل  القطر)3)، فام بقي من أصحاب الحسني Q أحٌد  أثره، رشقًة واحدًة، كأنَّها 

أصابَه ِمن رميِتهم سهٌم)4). فقال اإلمام الحسني Q ألصحابه: »ُقوُموا، يَرَْحمكُم 

هاَم ُرُسُل الَقوِم إليكُم!«. اللُه، إل املوِت الذي ل بدَّ منه، فإنَّ هذِه السِّ

توبة الحّر 

 ،Q موا عىل قتال الحسني فلاّم رأى الحرُّ بن يزيد الرياحّي أنَّ القوَم قد صمَّ

وكان قد شاع يف صفوف جيش ابن سعٍد أّن اإلمام الحسني Q َعرََض خصااًل عىل 

م أّن ذلك ليس إاّل  عمر بن سعد، أحُدها أْن يرتكوه يضع يده يف يد يزيد، وقد تقدَّ

 ،Q كذبًة ابتكرها عمر بن سعد نفسه؛ ليك ينجو من التورُّط يف قتِل الحسني

م الحرُّ  وقد انتهت هذه الكذبة حني رفض عبيد الله بن زياد اقرتاَح عمر، فقد تقدَّ

من ابن سعد، وقال له: أَْي ُعَمر، أَصلََحَك اللُه! أَُمقاتٌِل أنَت هذا الرجل؟!

قال: إِي والله، قتااًل أيرسُه أن تسقَط الرؤوُس وتطيَح األيدي.

قال: أفام لكم يف واحدٍة من الخصال التي عرض عليكم رىض؟

قال عمر بن سعد: أَما والله، لو كان األمُر إيلَّ، لفعلُت، ولكنَّ أمريَك قد أىب ذلك.

، حتّى وقف من الناس موِقًفا، ومعه رجٌل من قومه، يُقال له: قرّة  فأقبَل الحرُّ

بن قيس، فقال: يا قرّة، هل َسَقيَْت فرَسك اليوم؟

قال: ال.

قال الحّر: فام تريد أن تسقيَه؟

أراُه  أْن  وكَرَِه  القتاَل،  يشهد  فال  يتنّحى،  أن  يريد  أنّه  والله،  فظنْننُت  قرّة:  قال 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص326-325.

)2)  المقريزّي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار، ج2، ص287.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص158.

)4)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص11.
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حني يَصَنُع ذلك، فيَخاُف أْن أرفَعه َعليِْه، فقلُت له: مل أَْسِقِه، وأنا ُمنطَلٌِق فساِقيِه. 

فاعتزلُت ذلَك املكاَن الذي كان فيه. 

له:  يُقاُل  قوِمه،  من  رجٌل  له  فقال  قلياًل،  قلياًل  حسنٍي،  من  يدنو  الحرُّ  فأخذ 

املهاجر بن أوس: ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تَحِمَل؟ 

فَسَكَت الحّر، وأخَذُه مثل العرواء )األفكل)، وهي الرعدة.

فقال له: يا ابن يزيد، والله، إّن أَْمرََك ملريب! والله، ما رأيُت منَك يف موقٍف قّط 

مثَل يشٍء أراُه اآلن! ولو قيل يل: َمن أشجُع أهِل الكوفِة رجاًل؟ ما َعَدْوتَُك. فام هذا 

الذي أرى منك؟ 

: إّن، والله، أخرّيُ نفيس بني الجّنة والنار. ووالله، ال أختار عىل الجّنة  قال الحرُّ

شيئًا، ولو قُطِّعُت وُحرِّقُت!

، إليَك أنيُب،  ثّم رضب فرَسه، فلحق باإلمام الحسني Q، وهو يقول: اللهمَّ

، فقد أرعبُْت قلوَب أوليائَِك وأوالِد نبيَِّك)1). فتُْب َعيَلَّ

الذي حبستُك عن  أنا صاحبُك  الله!  يابن رسول  اللُه فداَك  له: جعلَني  قال  ثّم 

الرجوع، وسايرتُك يف الطريق، وجعجعُت بك يف هذا املكان. واللِه، الذي ال إله إاّل 

هو، ما ظننُت أّن القوَم يرّدون عليك ما عرضَت عليهم أبًدا، وال يبلغون منك هذه 

املنزلة! )فقلُت يف نفيس: ال أبايل أْن أطيَع القوَم يف بعض أمرهم، وال يرون أنَّ خرجُت 

من طاعتهم. وأّما هم، فسيقبلون من حسنٍي هذه الخصال التي يعرض عليهم).

والله، لو ظننُت أنّهم ال يقبلونها منك، ما ركبتها منك. وإّن قد جئتك تائبًا ماّم 

كان مّني إىل ريّب، ومواسيًا لك بنفيس، حتّى أموَت بني يديك، أفرتى ذلك يل توبة؟

، إْن شاَء  تَك أمُّك، أنَت الحرُّ ، كم سمَّ قال: »نعم، يتوُب اللُه عليَك)2(، أنَت الحرُّ

اللُه، ف الدنيا واآلِخرِة...«.

)1)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص223.

)2)  المصدر نفسه.
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المبارزة األولى

ثّم برز يسار موىل زياد بن أيب سفيان، وسامل موىل عبيد الله بن زياد، فقاال: 

من يبارز؟ ليخرج إلينا بعُضكم. فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضري، فقال 

لهام الحسني Q: اجلِسا. فقام عبد الله بن عمري الكلبّي، فقال: أبا عبد الله، 

رحَمك الله! اِئَْذْن يَل، فألخرج إليهام. فرأى الحسني Q رجاًل آدم طوياًل شديد 

الساعَدين، بعيد ما بني املنكبَني، فقال الحسني Q: إّن أَلَحسبُه لألقران قتّااًل! 

اخُرج إْن ِشئَت. فخرج إليهام. 

فقاال له: َمن أنَت؟ فانتسَب لهام.

فقاال: ال نعرفك. ليخرج إلينا زهري بن القني، أو حبيب بن مظاهر، أو برير بن 

خضري. ويسار مستنتٌل)1) أمام سامل.

فقال له الكلبّي: يابن الزانية! وبك رغبٌة عن مبارزة أحٍد من الناس؟ وما يخرج 

إليك أحٌد من الناس، إاّل وهو خرٌي منك!

ثّم شدَّ عليه، فرضبه بسيفه حتّى برد، فإنّه ملشتغٌل برضبه، إذ شدَّ عليه سامل 

له، حتّى  يأبَْه  فلم  العبُد!  به أصحابُه: قد رهَقَك  زياد، فصاح  بن  موىل عبيدالله 

ه، ثمَّ شدَّ  ه اليرسى، فأطارَت أصابَع كفِّ غشيه، فبدرَه رضبًة اتَّقاها ابن عمري بكفِّ

عليه، فرضبه حتّى قتله، وأقبل وقد قتلهام جميًعا.

أيب  فداك  له:  تقول  زوجها،  نحو  أقبلَت  ثّم  عموًدا،  امرأتُه  وهٍب  أمُّ  فأخَذت 

وأّمي، قاتِل دون الطيّبني ذّرية محّمد.

فأقبَل إليها يرّدها نحو النساء، فأخَذت تجاذُب ثوبَه، ثّم قالت: إّن لْن أدَعك 

دون أْن أموَت معك. فناداها الحسني Q، فقال: »ُجِزيُتم من أهل بيت خريًا، 

قتال«،  النساء  ليس عل  فإنّه   ، النساء، فاجليس معهنَّ إل  الله،  ارِجعي، رحمك 

فانرصفت إليهّن)2).

)1)  استنتل، تقّدم أمامه في الصّف في الحرب، ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص644.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص327.
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الحملة األولى

اإلمام  ميمنة  عىل  الكوفة  أهل  ميرسة  يف  الجوشن  ذي  بن  شمر  وحمل 

الحسني Q، فثبتوا له، فطاعنوه وأصحابه. وحمل عمرو بن الحّجاج، وهو يف 

ميمنة أهل الكوفة، من نحو الفرات، عىل ميرسة اإلمام الحسني Q، وهو يقول: 

يا أهل الكوفة، الزَموا طاعتَكم وجامعتَكم، وال ترتابوا يف قَتِْل َمن َمرَق عن الدين 

وخالف اإلمام!

أنحن  الناس؟  تحرُّض  أََعيَلَّ  الحّجاج،  بن  عمرو  »يا   :Q الحسني له  فقال 

ومتُّم عل  أرواَحكم  قبضُت  قد  لَو  لََتعلَُمنَّ  واللِه،  أََما  َعلَيِه؟  ثََبتُّم  وأنُتْم  َمرَْقَنا، 

يِن، وَمن هو أَْوَل ِبَصيْلِ النَّاِر!«. أعملِكم، أيَُّنا َمَرَق ِمن الدِّ

فلاّم أْن دنَت خيُل أهل الكوفة من أصحاب اإلمام الحسني Q، ثبتوا، وجثوا 

لهم عىل الركب، وأرشعوا الرماح نحوهم، فلم تُْقِدم الخيُل عىل الرماح، فلاّم ذهبَت 

وجرحوا  رجااًل،  فرصعوا  بالنبل،   Q الحسني أصحاُب  رشَقُهم  لرتجع،  الخيُل 

آخرين)1).

ثّم حمل عمرو بن الحّجاج يف أصحابه عىل الحسني Q من نحو الفرات، فاقتتلوا 

فإذا هم مبسلم بن  الغربة،  الحّجاج وأصحابه، وارتفعت  ثّم انرصف عمرو بن  ساعة، 

عوسجة األسدّي رصيًعا، فمىش إليه الحسني Q، فإذا به رمق، فقال: »رحَمَك ربُّك 

لُواْ َتۡبِديٗل﴾)2(«. ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ يا مسلم بن عوسجة، ﴿فَِمۡنُهم مَّ

ودنا منه حبيب بن مظاهر، فقال: عزَّ َعيَلَّ مرصُعك يا مسلم! أبرِش بالجنَّة!

ك الله بخري! فقال له مسلم قواًل ضعيًفا: برشَّ

فقال له حبيب: لوال أّن أعلُم أّن يف أثرِك الحٌق ِبَك ِمن ساعتي هذه، ألحبَبُْت 

ك، حتّى أحفظََك يف كلِّ ذلك مبا أنَت أهٌل له يف القرابِة  أْن توِصيَني بكلِّ ما أهمَّ

والديِن.

)1)  ابن كثير، الكامل في التاريخ، ج8، ص182.

)2)  سورة األحزاب، اآلية 23.
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قال: بل أنا أوصيَك بهذا، رحمك الله -وأَهَوى بيِدِه إىل الحسني- أْن متوَت دونَه!

قال حبيب: أفعل، وربِّ الكعبة. 

أصحاب  من  شهيٍد  أّول)2)  وكان  أيديهم)1)،  يف  مات  أن  من  بأرسع  كان  فام 

فتنادى  سيّداه!  يا  عوسجتاه!  يابن  فقالت:  له،  جاريٌة  وصاحت   .Q الحسني

أصحاب عمرو بن الحّجاج: قتَلْنا مسلَم بن عوسجة األسدّي. 

إّنا تقتلون أنفَسكم  أّمهاتُكم!  فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: ثكلَتُْكم 

بأيديكم، وتذلِّلون أنفَسكم لغريكم! تفرحون أن يُقتََل مثُل مسلم بن عوسجة؟ أََما والذي 

أسلمُت له، لَرُبَّ موقٍف له قد رأيتُه يف املسلمني كريم! لقد رأيته يوم سلق آذربيجان 

قتََل ستّة من املرشكني قبل تَتَاّم خيول املسلمني! أفيُقتَل منكم مثلُه، وتفرحون؟! 

وكان الذي قتل مسلَم بَن عوسجة، مسلُم بن عبد الله الضبايّب وعبد الرحمن 

بن أيب خشكارة البجيّل)3). 

اإلمام  ميمنة  عىل  سعد،  بن  عمر  ميرسة  يف  الجوشن،  ذي  بن  شمر  وحمل 

الحسني Q وأصحابه، فثبتوا له، فطاعنوه وأصحابه. وقاتل عبد الله بن عمري 

الكلبّي قتااًل شديًدا، فقتل رجلنَي آخَرين من أصحاب شمر، فحمل عليه هانئ بن 

الثان من أصحاب  الشهيد  فقتاله، وكان  التيمّي،  بن حّي  الحرضمّي وبكري  ثبيت 

الحسني Q. وخرَجت امرأُة الكلبّي متيش إىل زوجها، حتّى جلَست عند رأسه، 

ى  متسح عنه الرتاب، وتقول: هنيئًا لَك الجنَّة! فقال شمر بن ذي الجوشن لغالٍم يَُسمَّ

رُستُم: ارضْب رأَسها بالعمود. فرَضََب رأَسها، فشدخه، فامتت مكانها)4).

استشهاد مجموعة الصيداوّي بكاملها

ويف أّول الحملة األوىل، وما إن نشب القتال، حتّى شدَّ الصيداوّي عمرو بن خالد، 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص104.

)2)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص70-69.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص327.

)4)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص401.
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وجنادة بن الحارث السلامّن)1)، ومجمع بن عبد الله العائذّي، وابنه عائذ، وسعد 

الكوفة.  أهل  بأسيافهم عىل  ُمْقِدمني  الحرث،  موىل  وواضح  خالد،  بن  عمر  موىل 

فلاّم وغلوا، عطف عليهم أصحاب عمر بن سعد، فأخذوا يحوزونهم، وقطعوهم 

من أصحابهم غري بعيد، فحمل عليهم العبّاس بن عيّل Q، فاستنقَذهم فجاؤوا 

قد ُجرُِّحوا، فلاّم دنا منهم عدوُّهم، شّدوا بأسيافهم، فقاتلوا حتّى قُِتلوا يف مكان 

واحد)2).

مقّدمة جيش ابن سعد تطلب النجدة

شديًدا،  قتاالً  وقاتلوهم  واحــدة)3)،  حملًة   Q الحسني أصحاُب  حمل  ثّم 

وأخَذت خيلُهم تحمل، وإّنا هم اثنان وثالثون فارًسا، وأخَذت ال تحمل عىل جانٍب 

من خيل أهل الكوفة، إاّل كشَفتُْه.

فلاّم رأى عزرة بن قيس، وهو عىل خيل أهل الكوفة، أّن خيلَه تنكشف من كّل 

جانب، ورأى الوهَن يف أصحابه، والفشل كلاّم يحملون، بعث إىل عمر بن سعد عبَد 

الرحمن بَن حصن، فقال: أََما ترى ما تلقى َخيْيِل منذ اليوم ِمن هذه العّدة اليسرية؟ 

ابَعْث إليهم الرجاَل والرماَة. فقال عمر بن سعد لشبث بن ربعّي: أاَل تُْقِدم إليهم؟

ًة، تبعثه يف الرماة؟ مل  فقال: سبحان الله! أتعَمُد إىل شيِخ مرص وأهِل مرص عامَّ

تجد َمن تندب لهذا، ويجزي عنك غريي)4)؟

إىل  فبعثه  زياد،  بن  الله  عبيد  رشطة  عىل  السكوّن  نري  بن  الحصني  وكان 

الحسني Q، وكان مع عمر بن سعد، فاستدعاه، فبعث معه املجّففة)5) وخمسمئٍة 

من املرأميّة. فأقبلوا، حتّى إذا دنوا من الحسني Q وأصحابه رشقوهم بالنبل، 

)1)  الشيخ الطوسّي، األبواب )رجال الطوسّي)، ص99.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص340.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص101.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص333.

)5)  فرقة عسكريّة من الرماة، كان أفرادها يحملون دروًعا كبيرة تقيهم وتقي الرماة منهم، نباَل األعداء ورماحهم، 

ة القصف التمهيدّي في الجيوش الحديثة. تها كانت كمهمَّ والظاهر أّن مهمَّ



ء 
ورس

ش   
عب

عض 
رلسب

ي س
هن

سر

139

واشتدَّ القتال، وأكرث أصحاب الحسني فيهم الجراح، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم، 

فصاروا رّجالة كلّهم)1). 

 Q وصول أوباش الكوفة إلى قلب معسكر اإلمام الحسين

حتّى   ،Q الحسني ميرسة  عىل  أصحابه،  من  جامعٍة  يف  الشمر  حمل  ثّم 

عىل  البيَت  هذا  أحرَق  حتّى  بالناِر،  َعيَلَّ  ونادى:  برمحه،  الحسني  فسطاط  طعن 

أهلِه! فصاح النساُء، وخرْجَن من الفسطاط، وصاح به الحسني Q: »يابَن ذي 

الجوشن، أنَت تدعو بالناِر لِتحرَق بيتي عل أهيل، حرََقَك اللُه بالنار!«.

القني، يف عرشة رجال من أصحابه، فشدَّ عىل شمر بن  فحمل عليه زهري بن 

ذي الجوشن وأصحابه، فكشفهم عن البيوت)2) حتّى ارتفعوا عنها، ورصعوا أبا عزّة 

الضبايّب، فقتلوه، وكان من أصحاب شمر)3). 

وقاتَلوهم، حتّى انتصف النهار، أشدَّ ِقتاٍل خلََقُه الله، فلم يقدروا أن يأتوهم 

من وجٍه واحٍد؛ لتَقارُِب أبنيِتهم، فأرسل ابن سعٍد الرجاَل ليقوِّضوها عن أمَيانهم 

وعن شامئلهم، ليحيطوا بهم، فأخذ الثالثة واألربعة من أصحاب الحسني يتخلّلون 

البيوت، فيشّدون عىل الرجل وهو ينهب، فيقتلونه، ويرمونه من قريٍب، فيعقرونه. 

وُدِهَشت  النساء،  فصاحت  النار،  فيها  فأرضَموا  بالنار!  أحرِقُوها  سعٍد:  ابن  فقال 

مل  َحرَقوها،  قد  لَو  فإنَُّهم  َفلْيحرُِقوها.  »َدُعوُهم،   :Q الحسني فقال  األطفال، 

يستطيعوا أن يَُجوُزوا إليكم منها!«.

وكان ذلك كذلك)4)، وأخذوا ال يقاتلونهم إالّ من وجٍه واحٍد.

من  ومبعسكره،   Q الحسني اإلمام  بأصحاب  سعد  بن  عمر  جيش  وأحاط 

الَقتاُل،  واستَعَر  األسلحة،  وبجميع  جهة،  كلِّ  من  عليهم  وتعطَّفوا  جانب،  كّل 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص332-331. 

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد،ج2، ص105.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص336-334.

)4)  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج4، ص69.
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اإلمام  أصحاب  وأخذ  القلّة،  الرماية، عىل  يف  وكثافًة  وعّدًة  عدًدا  الكرثُة  قَت  وتفوَّ

الحسني Q يستشهدون، واحًدا تِلَْو اآلخر، فكان إذا قُِتَل الرجُل أو الرجالن من 

أصحاب اإلمام Q، يَِبنُي ذلك فيهم؛ لِِقلَِّتِهم، وال يَِبنُي القتُل يف جيِش عمر بن 

سعد؛ لِكرثتهم.

أصحاب  من  رصيًعا)1)  وخمسني  تسعة  عن  األوىل  الحملة  غربُة  وانجلَت 

يقول:  وجعل  لحيته،  عىل  بيده   Q الحسنُي رضب  فعندها،   .Q الحسني

»اشتدَّ غضُب اللِه -تعال- عل اليهوِد والنصارى، إْذ َجَعلُوا لُه َولًَدا. واشتدَّ غضُب 

اللِه -تعال- عل النصارى إْذ َجَعلُوُه ثالَث ثلثٍة. واشتدَّ غضُب اللِه -تعال- عل 

َقْوٍم  عل  -تعال-  اللِه  غضُب  واشتدَّ  دونَُه.  والقمَر  الشمَس  َعَبُدوا  إْذ  املجوِس، 

أُِجيُبُهم إل  َل  َواللِه،  )أََما(  نبيِِّهم!  بنِت  ابِن  َقْتِل  )كَلَِمُتُهم( عل  اتََّفَقْت آراؤُهم 

ٌب ِبَدمي«)2). شٍء مّم يُريدونَُه أبًدا، حّتى أَلْقى اللَه، َوأنا ُمَخضَّ

الصالة األخيرة يوم عاشوراء

فلاَمَّ رأى ذلك أبو مثامة، عمرو بن عبد الله الصائدّي، قال للحسني Q: يا أبا عبد 

الله، نَْفيِس لَك الفداُء! إّن أرى هؤالء قد اقرتبوا منَك، وال، والله، ال تُقتَُل حتّى أُقتََل 

دونَك، إْن شاء الله، وأحبُّ أْن ألقى رىّب وقد َصلَّيُْت هذه الصالَة التي قد دنا وقتُها.

املَُصلِّنَي  ِمَن  اللُه  َجَعلََك  َلَة،  الصَّ »َذكَرَْت  قال:  ثّم  رأَسه،   Q الحسنُي فرفع 

.» وا َعنَّا َحتَّى نَُصيلِّ ُل َوْقِتَها، َسلُوُهْم أَْن يَكُفُّ اِكِريَن. نََعْم، َهَذا أَوَّ الذَّ

شهادة حبيب بن مظاهر 

فقال لهم الحصني بن النمري السكوّن: إنَّها ال تُقبَُل!

فقال له حبيب بن مظاهر: ال تُقبَُل! زعْمَت الصالَة ِمن آِل رسوِل اللِه P ال 

تُقبَُل، وتُقبَُل ِمْنَك؟! 

)1)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص12.

)2)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص158.
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فَحَمَل عليهم الحصني بن النمري السكوّن، وخرج إليه حبيب بن مظاهر، فرضب 

َوْجَه فرِسه بالسيف، فشبَّ ووقع عنه، وحمله أصحابُه، فاستنَقذوه.

وأخذ حبيب يقاتل قتااًل شديًدا، فحمل عليه رجٌل من بني متيم، فرضبه حبيب 

بالسيف عىل رأسه، فقتَلَه)1). وحمَل عليه آَخُر من بني متيم، فطعنه، فوقع حبيب، 

فذهب ليقوم، فرضبَُه الحصنُي بن النمري السكوّن عىل رأسه بالسيف، فوقع، ونزل 

إليه التميمّي، فاحتّز رأَسه. فقال له الحصني: إّن لرََشيُكَك يف قَتْلِِه! 

فقال التميمّي: والله، ما قَتَلَُه غريي! 

ولاَمَّ قُِتَل حبيب بن مظاهر، َهدَّ ذلك حسيًنا Q، وقال: »ِعنَد اللِه أَحَتِسُب 

نَْفيِس َوُحَمَة أَْصَحاِب«)2).

الصالة األخيرة، وشهادة سعيد بن عبد الله الحنفّي

وقام اإلمام الحسني Q إىل الصالة، فصىّل مبن بقي من أصحابه صالة الخوف)3)، 

ويُقال: بل صىّل وأصحابُه فرادى باإلمياء)4). وتقّدم أمامه زهري بن القني وسعيد بن 

الحنفّي  فاستقَدم  الحسني،  إىل  وُوِصَل  أصحابه)5)،  نصٍف من  الحنفّي يف  الله  عبد 

أمامه، فاستُهِدَف لهم يرمونه بالنبل مييًنا وشاماًل، قامئًا بني يديه. فام زال يُرَمى، حتّى 

، أبلِغ نبيَّك عّني  ، العنهم لَْعَن عاٍد ومثود. اللهمَّ سقط)6) إىل األرض، وهو يقول: اللهمَّ

السالم، وأبلِغه ما لقيُت من أمل الجراح، فإّن أردُت بذلك نرصَة نبيِّك)7). 

ثّم التفَت إىل اإلمام الحسني Q فقال: أوفيت يابن رسول الله؟

فقال Q: »نعم، أنَت أمامي ف الجنَِّة«. ثّم فاَضت نفسه.

)1)  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص219.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص336-334.

)3)  المصدر نفسه، ج4، ص337-336.

)4)  ابن نما، مثير األحزان، ص65.

)5)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص17.

)6)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص337-336.

)7)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص70.
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استئذان ما بقي من األصحاب

أخذ  منهم،  قُِتَل  َمن  كرثِة  إىل   Q الحسني أصحاب  من  بقي  َمن  نظر  وملّا 

الرجالن والثالثة واألربعة يستأذنون الحسني Q يف الذّب عنه. ثّم أخذوا، بعد 

أْن قَلَّ عدُدهم وبان النقُص فيهم، يربز الرجُل بعَد الرجِل، فأكرَثوا الَقتَْل يف أهل 

الكوفة، وكان كلُّ َمن أراد الخروَج، َودََّع الحسنَي Q بقوله: السالُم عليَك يابَن 

يقرأ:  ثّم  خلَفَك«،  َونحُن  السلُم،  »َوعليَك   :Q الحسني فيُجيبُه  اللِه.  رسوِل 

لُواْ َتۡبِديٗل﴾)1).  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ ﴿فَِمۡنُهم مَّ
الحسني Q، فقال  برز من أصحاب  َمن  أوََّل  الرياحيُّ  يزيد  الحرُّ بن  وكان 

له: يابَن رسوِل الله، كنُت أوََّل خارٍج عليَك، فَأَْذْن يل أْن أكوَن أوََّل قتيٍل بنَي يَديَك، 

ك محّمًدا غًدا يف القيامة. فلََعيلِّ أْن أكوَن أّوَل َمن يصافُح جدَّ

فقاتََل هو وزهري بن القني قتااًل شديًدا، فكان إذا شدَّ أحُدهام، فإن استلَحَم، َشدَّ 

اآلَخر حتّى يخلَِّصه، ففعال ذلك ساعة. 

ت  وقد روى الشيخ الصدوق أنّه قَتََل منهم مثانيَة عرش رجاًل)2). ثّم إّن رّجالًة شدَّ

الُحّر بن يزيد، فُقِتل)3)، فاحتمله أصحاب الحسني Q، حتّى وضعوه بني  عىل 

ْتَك  يَديه وبه رمق، فجعل الحسني Q ميسح وجَهُه ويقول: »أنَت الحرُّ كم َسمَّ

َك، َوأنَت الحرُّ ف الدنيا، َوأنَت الحرُّ ف اآلخرِة«)4). أمُّ

ثّم برز يزيد بن زياد بن مهارص الكندّي)5)، وهو أبو الشعثاء الكندّي، فجثى 

إاّل خمسُة  الحسني Q، فرمى مبئِة سهٍم، ما سقط منها  يَدي  عىل ركبتَيه بني 

ْد رمَيَتُه، َواْجَعْل ثوابَُه  ، سدِّ أسهم، وكان راميًا. واإلمام الحسني Q يقول: »اللهمَّ

الَجّنَة«. 

)1)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص25، سورة األحزاب، اآلية 23.

)2)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص136.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص337-336.

)4)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص131.

)5)  المصدر نفسه، ص137.
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فلاّم رمى بها، قام فقال: ما سقَط منها إاّل خمسُة أسهٍم، ولقد تبنّيَ يل أّن قْد 

قتلُت خمسَة نفٍر. فلم يزل يقاتل، حتّى قُتل )رضوان الله عليه))1)، وكان يف أّوِل 

َمن قُِتل)2).

واستأذن الصحايبُّ الجليُل أَنَس بن الحارث الكاهيّل)3) اإلماَم الحسنَي Q ملبارزة 

األعداء، فأَِذَن له، وبرز شادًّا وسطَه بالعاممة، راِفًعا حاجبَيه بالعصابة، وملّا نَظَر إليه 

الحسني Q بهذه الهيئة، بىك وقال: »َشكََر اللُه لَك يا شيُخ«، فقاتََل حتّى قُِتَل)4). 

وبرز وهب بن وهب، وكان نرصانيًّا أسلََم عىل يد الحسني Q هو وأّمه، فأتبعوه 

، فأيُِتَ به  إىل كربالء، فركب فرًسا، وتناول بيِده عموَد الفسطاط، فقاتَل، ثّم استُؤرِسَ

 ،Q عمر بن سعد )لعنه الله)، فأمر برضب عنِقه، ورُِمَي به إىل عسكر الحسني

فقْد  اجلِيِس،  أمَّ وهٍب،  الحسني Q: »يا  لها  فقال  وبرزَت،  ه سيَفه  أمُّ وأخَذت 

ي محّمٍد  P ف الجنَِّة«)5).  وضَع اللُه الجهاَد عن النساِء، إنَِّك َوابَنِك مَع جدِّ

ثّم برز الحّجاج بن مرسوق املذحجّي الجعفّي، فقاتَل حتّى قُِتل)6)، وكان ُمَؤذَِّن 

اإلمام الحسني Q يف أوقات الصالة، وخرج من الكوفة إىل اإلمام Q، والتحق 

به يف مّكة املكرمة. 

َم زهري بن القني، وأخذ يقاتل قتااًل شديًدا، فشّد عليه كثري بن عبد الله  وتقدَّ

الشعبّي، ومهاجر بن أوس، فقتاله)7). 

اللُه  َولََعَن  زَُهرْي!  يَا  اللُه  يُْبِعَدنََّك  »َل  زهري:  رُصع  حني   Q الحسني فقال 

َقاتِلََك لَْعَن الذيَن َمَسَخُهْم ِقرََدًة َوَخناِزير«)8). 

)1)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص172.

)2)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص340.

)3)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص137.

)4)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص102.

)5)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص137.

)6)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص23.

)7)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص403.

)8)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص136.
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ستنّي  سنة  الحّج  سفر  يف  زهري  ه  عمِّ ابن  مع  البجيّل  مضارب  بن  سلامن  وكان 

للهجرة، وملّا ماَل زهري يف الطريق إىل اإلمام Q، وانضّم إليه، ماَل معه ابُن عّمه 

سلامن هذا، وانضّم إىل اإلمام Q أيًضا، واستشهد يف كربالء، ولعلّه قُِتَل مع زهري)1).

ثّم إّن أبا مثامة قال للحسني Q، وقد صىّل: يَا أبا عبِد اللِه، إّن قد همْمُت 

له  فقال  قتياًل.  أهلَِك  ِمن  وحيًدا  وأراَك  أتخلََّف  أْن  وكرهُت  بأصحايب،  ألحَق  أْن 

ْم، َفإِنَّا َلِحُقوَن ِبَك َعْن َساَعٍة«.  الحسني Q: »تََقدَّ

َم، فقاتّل حتّى أُثِخن بالجراحات، فقتَلَُه قيُس بن عبد الله الصائدّي، ابُن  فتقدَّ

ا)2). ولكّن الطربّي يذكر أّن أبا مثامة الصائدّي هو الذي قَتَل  عمٍّ له، وكان له عدوًّ

ا له)3). ابَن َعمٍّ له، وكان عدوًّ

وخرج يزيد بن معقل، وبرز له بَُرير، فاختلفا رضبتنَي، فرضَب يزيد بن معقل 

ت  بُرير بن خضري رضبًة قَدَّ بَُرير بن خضري رضبًة خفيفًة مل ترضُّه شيئًا، ورضبَه 

املغفر وبلَغت الدماغ، فخرَّ كأنَّا هوى من حالِق، وإّن سيَف ابِن خضري لثابٌت يف 

رأِسه وهو يَُنْضِنُضُه ِمن رأِسه. 

وحمل عليه ريّض بن منقذ العبدّي، فاعتنق بريرًا، فاعرتكا ساعة، ثّم إّن بريرًا 

قعد عىل صدره، فقال ريّض: أيَن أهُل املصاِع)4) والدفاِع؟ 

فذهب كعب بن جابر األزدّي ليحمل عليه، فقيل له: إّن هذا برير بن خضري، 

بالرمح، حتّى وضعه يف  عليه  فَحَمَل  املسجد.  القرآَن يف  يُقرِئُنا  كان  الذى  القارئ 

ظهرِه، فلاّم وجَد مّس الرمح، بَرََك عليه، فعضَّ بوجِهِه، وقطَع طرَف أنِفه، فطَعَنه 

كعب بن جابر، حتّى ألقاه عنه، وقد غيَّب السنان يف ظهرِه، ثّم أقبََل عليه يرضبُه 

بسيِفه، حتّى قتلَه.

)1)  المحلّي، الحدائق الورديّة، ص122.

)2)  السماوّي، إبصار العين، ص121.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص337-336.

)4)  المصع: الضرب بالسيف، والمماصعة: المقاتلة والمجالدة بالسيوف، ابن منظور، لسان اللسان تهذيب لسان 

العرب، ج2، ص559.
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بن  عيّل  وكان   ،Q الحسني دون  يقاتل  األنصارّي  قرظة  بن  عمرو  وخرج 

قرظة، أخوه، مع عمر بن سعد، فنادى: يا حسني، أضلَلَْت أخي َوغرَّرْتَُه حتّى قتلتَه؟ 

قال: »إنَّ اللَه مل يُِضلَّ أخاَك، ولكنَُّه هَدى أخاَك َوأَضلََّك«. 

قال: قتلني الله إْن مل أقتلَْك أو أموت دونك! فحمل عليه، فاعرتضه نافع بن 

هالل الجميّل املرادّي، فطعنه، فرصعه، فحمله أصحابُه فاستنقذوه، فُدوِوَي بعُد، 

فرَبِئ)1). 

وكان نافع بن هالل الجميّل قد كتب اسَمه عىل أفواِق نبله، فجعل يرمي بها 

مسمومًة، فَقتََل اثَني عرش رجاًل من أصحاب عمر بن سعد، سوى َمن ُجِرح، حتّى 

إذا فَِنيَْت نِبالُه، َجرَّد فيهم سيَفه، فحمل عليهم، فربز إليه مزاحم بن حريث، فقال 

له: أنا عىل ديِن عثامن، فقال له نافع: أنَت عىل ديِن شيطاٍن! وحمل عليه، فقتلَه. 

تُقاتِلوَن  تُقاتِلوَن؟  َمن  أتدروَن  يا حمقى!  بأصحابه:  الحّجاج  بن  فصاح عمرو 

فرساَن املرِِص وأهل البصائِر، وقوًما ُمستَِميِتنَي، ال يربُز إليهم أحٌد منُكم، إاَل قَتَلوُه، 

عىل ِقلَِّتِهم. واللِه، لو مل تَرُْموُهم إاّل بالحجارِة، لقتَلتُُموُهم. 

فقال عمر بن سعد: َصَدقَْت، الرأُي ما رأيَْت. أَرِسْل يف الناس َمن يعزُم عليهم أْن 

ال يُباِرزَُهم رجٌل منهم، ولو خرْجتُم إليهم وحدانًا، ألَتَوا عليُكم)2).

بالحجارة والنصال، حتّى كرسوا عضَديه،  به يضاربونه  فتواثبوا عليه، وأطافوا 

فأخذوه أسريًا، فأمسَكه شمر بن ذي الجوشن، ومعه أصحاب له يسوقون نافًعا، 

حتّى أيُِتَ به عمر بن سعد، فقال له عمر بن سعد: ويحَك يا ناِفع! ما حملََك عىل 

ما صنْعَت ِبنفِسَك؟

قال، والدماء تسيل عىل لحيته: إنَّ ريّب يعلُم ما أرْدُت. والله، لقْد قتلُت منكم 

عضٌد  يل  بقيَت  ولو  الجهِد،  عىل  نفيس  ألوُم  وما  جرحُت،  َمن  ِسوى  عرَش،  اثَني 

وساِعٌد ما أرسمُتُون!

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص329-328.

)2)  المصدر نفسه، ج4، ص331.
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فقال شمر لعمر بن سعد: اُقْتُلُْه، أصلحك الله!

قال: أنَت جئَت به، فإْن شئَت فاقتُلُْه.

فانتىض شمر سيَفه، فقال له نافع: أَما والله، أْن لو كنَت ِمن املسلمنَي، لََعظَُم 

عليَك أْن تَلَقى اللَه ِبِدمائَِنا، فالحمُد للِه الذي جعَل منايانا عىل يَدي رشاِر خلِقه. 

فقتلَُه شمر )لعنه الله))1).

فتقّدم  له،  فأَِذَن  الرباز،  يف   Q الحسنَي الجعفّي  مغفل  بن  يزيُد  واستأَذَن 

وقاتل حتّى قُِتل)2).

يف   Q الحسني إىل  جاء  مّمن  الصيداوّي  األسدّي  مثامة  بن  املوقَّع)3)  وكان 

ع،  الطّف، وخلص إليه لياًل مع من خلص، فنرث نبلَه وجثا عىل ركبتَيه، فقاتل، فرُصِ

فجاءه نفٌر من قوِمه، فاستنقذوه وقالوا له: أنَت آِمٌن! اخُرْج إلينا. فخرج إليهم، 

وأتوا به إىل الكوفة، فأَْخُفوُه، فلاّم قدم عمر بن سعد عىل ابن زياد، وأخربه خربَه، 

أرسَل إليِه ليقتلَه، فشفَع فيه جامعٌة من بني أسد، فلم يقتله، ولكن كبَّلَه بالحديد، 

ونفاه إىل الزارة)4)، وكان مريًضا من الجراحات التي به، فبقي يف الزارة مريًضا مكبّالً، 

حتّى مات بعد سنة)5). 

وكان جنادة بن كعب بن الحرث األنصارّي الخزرجّي مّمن قُِتَل يف الحملة األوىل 

)Q(6، وكان قد صحب اإلمام Q من مّكة، وجاء معه 
من أصحاب الحسني 

ه: يا بنّي، اخرْج فقاتِْل  أهلُه وابُنه عمرو، وهو ابن إحدى عرش سنة)7)، فقالت له أمُّ

بنَي يَدي ابِن رسوِل اللِه، حتّى تُقتَل. فخرج، فقال الحسني Q: هذا شابٌّ قُِتَل 

: أّمي أََمرَتِْني يَابَن رَسوِل اللِه. فخرج،  ه تكرَُه ُخروَجُه، فقال الشابُّ أبوه، ولعلَّ أمُّ

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص404.

)2)  السماوّي، إبصار العين، ص154-153.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص347.

)4)  الزارة: موضع بُعمان، كان ينفي إليه زياد وابنه َمن شاء من أهل البصرة والكوفة.

)5)  السماوّي، إبصار العين، ص117.

)6)  راجع: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص104.

)7)  السماوّي، إبصار العين، ص159.
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ه رأَسه، وقالت  ثّم قاتَل، فُقِتل وُحزَّ رأُسه ورُِمَي به إىل عسكر الحسني، فأخَذت أمُّ

له: أحسنَت يا بنّي! يا قُرَّة عيني، ورسور قلبي! ثّم أخَذت عموَد خيمٍة، وحملَت 

عىل القوم؛ فأمر الحسني Q برصفها، ودعا لها)1). 

فلاّم رأى أصحاب الحسني أنّهم قد كُرثوا، وأنّهم ال يقدرون عىل أن مينعوا حسيًنا 

اِبنا  الرحمن  الله وعبد  يَديه، فجاءه عبد  يُقتَلوا بني  أن  تنافسوا يف  أنفسهم،  وال 

عزرة )أو عروة))2) الغفاريّان، فقاال: يا أبا عبد الله، عليك السالم، حازَنا العدوُّ إليَك، 

فأحبَبَْنا أْن نُقتََل بنَي يَديَك، ننُعَك ونَدفَُع عنَك. 

قال: »َمرْحًبا ِبكُم! اُْدنَُوا ِمنِّي«.

فَدنََوا منه، فجعال يقاتاِلن قريبًا منه.

وجاء الفتَيَان الجابريّان، سيف بن الحارث بن رسيع ومالك بن عبد بن رسيع، 

، فأتَيَا حسيًنا Q، فَدنََوا منه وهام يبكيان، فقال: »أَْي  وهام اِبنا عمٍّ وأََخَوان ألُمٍّ

؟«.  اِبَْنْي أَِخي، َما يُْبِكيكَُم؟ َفَواللِه، إِنِّ َلَْرُجو أَْن تَكُونَا َعْن َساَعٍة َقريَري َعنْيٍ

قاال: جعلَنا اللُه ِفداك! ال، والله، ما عىل أنفِسنا نبيك، ولكّنا نبيك عليَك، نراَك قَد 

أُِحيَط ِبك، وال نقدُر عىل أْن نَنَعَك! 

فقال: »جزاكَُم اللُه يَابَْني أخي، بوجِدكَُم ِمن ذلك، َوُمَواساتِكُم إيَّاَي ِبأنفِسكُم 

أحَسَن جزاِء املتَِّقنَي«)3).

ثّم استقَدما يلتفتان إىل الحسني Q، ويقوالن: السالُم عليَك يابَن رسول الله. 

فقال: »وعليكم السلم ورحمة الله«. فقاتاََل حتّى قُِتاَل)4).

وجاء حنظلة بن أسعد الشبامّي، فقام بني يَدي اإلمام الحسني Q، وقاتَل 

حتّى قُِتَل.

)1)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص26-25. 

)2)  السماوّي، إبصار العين، ص175.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص338.

)4)  المصدر نفسه.
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وجاء عابس بن أيب شبيب الشاكرّي، ومعه شوذب)1) بن عبد الله موىل شاكر، 

فقال: يَا َشْوَذُب، َما يف نفِسَك أْن تَصَنَع؟ 

قال: َما أصنُع؟ أُقَاتُل َمَعَك دوَن ابِن بنِت رسوِل اللِه P، حتّى أُقْتَل. 

ْم بنَي يََدي أيب عبد الله، حتّى يحتسبََك، كام  قال: ذلك الظنُّ بك! أّما اآلن، فتقدَّ

احتَسَب غريَك ِمن أصحابَه، وحتّى أَحتِسبََك أنا، فإنَُّه لو كاَن معي الساعة أحٌد، أنا 

َم بنَي يَديَّ حتّى أحتسبَُه، فإنَّ هذا يوٌم ينبغي لنا  أَْوىَل به مّني ِبك، لرَسَّن أْن يَتَقدَّ

ا ُهَو الِحَساُب!  أْن نطلَب األجَر فيه، بكلِّ َما قَِدرْنا َعلَيِْه، فإنَُّه ال َعَمَل بعَد اليوِم، َوإنَّ

َم شوذب، فسلَّم عىل الحسني Q فقال: السالُم عليَك يا أبا عبِد اللِه،  فتقدَّ

ورحمُة اللِه وبركاتُه، أَْستَوِدُعَك اللَه وأَسرَتِْعيَك. ثّم مىض، فقاتَل حتّى قُِتل)2).

َم عابس بن أيب شبيب الشاكرّي، فقال: يا أبا عبِد اللِه، أََما والله، َما أَْمىَس  ثّم تقدَّ

، وال أََحّب إيّل منَك! ولو قدرُت عىل أْن  عىل ظَْهِر األرِض قريٌب وال بعيٌد، أعّز َعيَلَّ

يَْم والَقتَْل بيشٍء أعّز َعيَلَّ ِمن نَْفيِس وَدِمي، لفعلتُه. السالُم عليُك يا  أدفَع عنك الضَّ

أبا عبِد اللِه، أُْشِهُد اللَه أَّن عىل َهْدِيَك َوَهْدِي أَِبيَك. 

ثّم مىش بالسيف، مصلِّتًا نحوهم، وبه رضبة عىل جبينه، فقال أحُد رجاِل عمر 

بن سعد، لاَّم رآه ُمقِباًل، وقد عرفَه، وقد شاهَدُه يف املغازي: أيُّها الناس، هذا أََسُد 

ابُن أيب شبيب! ال يَْخرَُجنَّ إليه أحٌد منكم! فأخذ شبيب ينادي: أاَل  األُُسود! هذا 

رجٌل لرجٍل؟ فقال عمر بن سعد: ارضخوُه بالحجارِة! 

فرُِمَي بالحجارِة ِمن كُلِّ جانٍب. فلاَمَّ رأى ذلك، ألقى درَعه ومغفرَه، ثّم شدَّ عىل 

الناس، فكان يطرُد أكرثَ من مئتنَي من الناس، ثّم إنّهم تعطّفوا عليه من كلِّ جانٍب، 

ٍة، هذا يقول: أنا قتلتُه! وهذا يقول: أنا  فُقِتل. فكان رأُسه يف أيدي رجاٍل َذِوي عدَّ

قتلتُه!

)1)  السماوّي، إبصار العين، ص29.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص105.
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فأتوا عمر بن سعد، فقال: ال تختِصموا! هذا مل يقتُلُْه سناٌن واحٌد. ففرََّق بينهم 

بهذا القول)1).

وكان سعٌد وأخوه أبو الحتوف، األنصاريّان، من أهل الكوفة، ومن املحكِّمة)2)، 

اليوم العارِش، وقُِتَل  فخرجا مع عمر بن سعد إىل قتال الحسني Q، فلاّم كان 

أصحاُب الحسني، فجعل الحسني Q يُنادي: »أَل ناص فينرصنا!«.

فسمَعتُْه النساُء واألطفاُل، فتصارَْخَن، وسمَع سعٌد وأخوه أبو الحتوف النداَء من 

الحسني Q، والرصاَخ ِمن عياله، فامال بسيفهام مع الحسني Q عىل أعدائه، 

فجعال يُقاتاِلن، حتّى قُِتال مًعا«)3). 

املهاجر  أيب  بن  املهاجر  بن  وعبّاد  الجهنّي)4)  عمرو  بن  زياد  بن  مجمع  وكان 

الجهنّي)5) قد التحقوا باإلمام Q من منازل جهينة، وهو يف طريِقِه من املدينة إىل 

مّكة، وثبتوا معه والزموه، فلم ينفّضوا عنه حني انفضَّ كثرٌي من األغراب عنه يف ُزبالة. 

فلاّم كان يوم العارش من املحرَّم، قاتَلوا بني يَديه، حتّى قُِتلُوا )رضوان الله عليهم). 

يف  قُِتاَل  قد  الله،  وعبيد  الله  عبد  البرصّي،  العبدّي  ثبيط  بن  يزيد  َولَدا  وكان 

الحملة األوىل)6)، فربز وقاتل حتّى قُِتل)7).

وكان رافع بن عبد الله قد خرج إىل اإلمام الحسني Q مع مواله مسلم بن 

كثري األعرج األزدّي من الكوفة، وانضاّم إىل اإلمام Q يف كربالء. وملّا كان اليوم 

العارش، ونشب القتال، قُِتَل مسلم بن كثري يف الحملة األوىل، وبعد صالة الظهر، 

َم مواله رافع بن عبد الله، مباِرزًا لألعداء بني يَدي اإلمام الحسني Q، فقاتَل  تقدَّ

ثّم نال رشَف الشهادة)8). 

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص404. 

)2)  من المحكِّمة: أي من الخوارج، راجع: التسترّي، قاموس الرجال، ج5، ص28.

)3)  المحلّي، الحدائق الوردية، ص122.

)4)  السماوّي، إبصار العين، ص201.

)5)  المصدر نفسه.

)6)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص113.

)7)  السماوّي، إبصار العين، ص190.

)8)  المصدر نفسه، ص185.
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ثّم قُِتَل حبيّش بن قيس النهمّي)1)، وزياد بن عريب الهمداّن الصائدّي)2)، وكنيته أبو 

عمرة، وهو مّمن أدرك زمان النبّي P، وقد روى الشيخ ابن نا عن مهران الكاهيّل، وهو 

موىل لبني كاهل، قال: شهدُت كربالَء مع الحسني Q، فرأيُت رجاًل يقاتِل قتااًل شديًدا، 

...Q ال يحمل عىل قوٍم إاّل كشَفهم، ثّم يرجع إىل الحسني

فقلُت: َمن هذا؟ قالوا: أبو عمرة النهشيّل، فاعرتَضه عامر بن نهشل، أحُد بني 

ًدا كثرَي الصالة)3).  تيم الله بن ثعلبة، فقتَلَه واحتّز رأَسه. وكان أبو عمرة هذا متهجِّ

وِمن أنصاره Q، الذين استشهدوا بني يَديه يف كربالء، قعنب بن عمر النمرّي 

الحّجاج بن بدر السعدّي من البرصة،  البرصّي، وكان قد جاء إىل اإلمام Q مع 

الِقتاُل يوم عاشوراء، فقاتَل يف  والتحقا به يف مّكة، ومل يزل مالزًِما له، حتّى نَشَب 

الطفِّ بني يَدي اإلمام Q، حتّى قُِتَل يف الحملة األوىل)4)، وُرِوَي أنّه قُِتَل مبارزًة)5). 

 ،Q وكان بكر بن حّي التيمّي مّمن خرج مع عمر بن سعد إىل حرب الحسني

حتّى إذا قاَمت الحرب عىل ساق، ماَل مع الحسني Q عىل ابن سعد، فُقِتَل بني 

يَدي الحسني Q، بعد الحملة األوىل)6). 

إىل  فخرج  بالعربيّة،  عارٌف  للقرآن،  قارئٌ  تريكٌّ  غالٌم  الحسني،  موايل  من  وكان 

ُه  القتال، فجعَل يقاتِل، فتحاَوشوه فرَصعوه، فجاءه الحسني Q وبىك ووضَع خدَّ

ُه  م، وقال: َمْن ِمثيِْل َوابُْن رَسوِل اللِه واضٌع َخدَّ ِه، ففتح عيَنيه، ورآه فتبسَّ عىل خدِّ

ي! ثمَّ صاَر إىل ربِِّه)7).  عىل َخدِّ

وقاتََل بشري بن عمرو بن األُحدوث الحرضمّي، حتّى قُِتل)8).

)1)  العسقالني، اإلصابة، ج2، ص104-100.

)2)  السيّد الزنجاني، وسيلة الداَرين، ص145.

)3)  ابن نما، مثير األحزان، ص57.

)4)  السماوّي، إبصار العين، ص216-215.

)5)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص273-101-72.

)6)  المحلّي، الحدائق الورديّة، ص122.

)7)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص72.

)8)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص404.
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يَدي  بني  استشهد  َمن  آخَر  الخثعمّي  املطاع  أيب  بن  عمرو  بن  سويد  وكان 

بًا  الحسني Q ِمن أصحابه)1)، وكان شيًخا رشيًفا عابًدا كثري الصالة، وشجاًعا مجرَّ

النازل، حتّى  البالء  الصرب عىل  الباسل، وبالَغ يف  ِقتَاَل األسد  فقاتَل  الحروب)2).  يف 

سقط بني القتىل، وقد أُثِخَن بالجراح. ومل يزل كذلك، وليس به حراك، حتّى سمَعهم 

ِه سّكيًنا، وجعل يقاتلُهم بها، حتّى  يقولون: قُِتَل الُحَسنُي! فتحامل، وأخرَج ِمن خفِّ

قُِتَل )رضوان الله عليه))3).

اك بن  وأّما آِخر من بقي مع الحسني Q، ومل يستشهد يف كربالء، فهو الضحَّ

 ،Q عبد الله املرشقّي، وكان قد قَِدَم هو ومالك بن النرض األرحبّي عىل الحسني

وهو يف الطريق إىل كربالء، فسلَّام عليه، ثّم جلسا إليه، فردَّ عليهام ورحَّب بهام، 

وسألهام عاّم جاءا له، فقاال: ِجئْنا لُِنَسلَِّم عليَك، وندعَو اللَه لَك بالعافيِة، ونُحدَث 

ثَُك أنَّهم قد جمعوا عىل حرِبك! فِر رأيَك. بك عهًدا، ونخربََك خرَب الناِس، وإنّا نحدِّ

فقال الحسني Q: »َحْسِبَي اللُه َونِْعَم الَوِكيُل«. 

اَم وَسلَّام عليه، وَدَعَوا اللَه له. فقال لهام: »َما مَيَْنُعكَُم ِمْن نرُْصَِت؟«. فتذمَّ

فقال مالك بن النرض: َعيَلَّ َديٌْن، َويِل ِعيَال.

إْن  لَِعيَااًل، ولكنََّك  َديًْنا، وإنَّ يل  َعيَلَّ  إنَّ  الله املرشقّي:  اك بن عبد  الضحَّ فقال 

نَاِفًعا،  َما كاَن لَك  َعْنَك  أِجْد ُمقاتاًِل، قَاتَلُْت  جعلتَِني يف ِحلٍّ ِمن االنرصاِف، إذا مل 

وَعْنَك َداِفًعا.

.» قال اإلمام الحسني Q: »َفأَنَْت ِف ِحلٍّ

استأَذَن   ،Q الحسني واحٍد من أصحاب  آخُر  استشهد  فأقام معه)4)، وحني 

اإلماَم Q بالتخيّل عنه آخَر األمر، وفَرَّ من امليدان، ونجا من القتل.

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص409.

)2)  السماوّي، إبصار العين، ص169.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص165.

)4)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص339.
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قال الضّحاك بن عبد الله املرشقّي: ملّا رأيُت أصحاَب الحسني قد أُِصيبُوا، وقد 

خلص إليه وإىل أهِل بيته، ومل يبَق معه غري سويد بن عمرو بن أيب املطاع الخثعمّي 

اللِه، قْد علِْمَت ما كان بيني  وبشري بن عمرو الحرضمّي)1)، قلُت له: يَابَْن رسوِل 

ِحلٍّ من  فأنا يف  أَر مقاتاًِل،  فإذا مل  رأيُت مقاتاًل،  ما  أقاتُل عنَك  قلُت لك:  وبينك، 

االنرصاف، فقلَت يل: نعم. قال: فقال: »صدقَت، وكيَف لَك بالنجاِء؟ إْن قدْرَت عل 

«. قال: فأقبلُت إىل فَريَس، وقد كنُت حيُث رأيُت خيَل أصحاِبنا  ذلَك، َفأَنَْت ِف ِحلٍّ

تعقر، أقبلُت بها حتّى أدخلتُها فسطاطًا ألصحابنا بني البيوت، وأقبلُت أقاتُل معهم 

راِجاًل، فَقتَلُْت، يومئٍذ، بنَي يَدي الحسنِي Q، رجلنَي، وقطعُت يَد آخر، وقال يل 

الحسني Q، يومئٍذ، مراًرا: »ل تُشلَل! ل يقطع اللُه يَدك! جزاَك اللُه خريًا عن أهِل 

بيِت نبيِّك P!«، فلاّم أذن يل، استخرجُت الَفرََس من الفسطاط، ثّم استويُت عىل 

متنها، ثّم رضبتُها، حتّى إذا قاَمت عىل السنابك، رميُت بها عرض القوم، فأفرجوا يل، 

وأتبَعني منهم خمسة عرش رجاًل، حتّى انتهيُت إىل شفية، قرية قريبة من شاطئ 

اك بن عبد الله  الفرات. فلاّم لحقون، عطفُت عليهم، فعرفون، فقالوا: هذا الضحَّ

نا، ننشدكُم اللَه لاَّم كَفْفتُْم عنه. فقال ثالثة نفٍر من بني متيم  املرشقّي، هذا ابن عمِّ

كانوا معهم: بىل، والله، لَُنِجيَبَّ إخوانَنا وأهَل دعوتِنا إىل ما أحبّوا من الكّف عن 

صاحِبهم. قال: فلاّم تابَع التميميّون أصحايب، كفَّ اآلخرون، قال: فنّجان اللُه!

مقاِتل ومصارع بني هاشم Q في كربالء

وبعدما استشهَدْت الصفوة العظيمة من أصحاب اإلمام الحسني Q، هّب 

أبناء األرسة النبويّة، شبابًا وأطفااًل، للتضحية والفداء، وهم بالرغم من صغر سنِّهم، 

كانوا كالليوث، مل يرهبهم املوت، ومل تفزعهم األهوال، وتسابقوا بشوٍق إىل ميادين 

الجهاد، وقد ضّن اإلمام Q عىل بعضهم باملوت، فلم يسمح لهم بالجهاد، إاّل 

أنّهم أخذوا يترضَّعون إليه، ويَُقبِّلون يَديه ورجلَيه، ليأذن لهم يف الدفاع عنه. 

)1)  العاّلمة المجلسّي، بحار األنوار، ج45، ص70.
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، هو أّن أولئك الفتية  واملنظر الرهيب الذي يذيب القلوب، ويذهل كلَّ كائٍن حيٍّ

ه  ع أخاه وابَن عمِّ جعل يودّع بعُضهم بعًضا الوداع األخري، فكان كلُّ واحٍد منهم يوسِّ

تقبياًل، وهم غارِقون بالدموع، حزنًا وأىًس عىل ريحانة رسول الله P، حيث يرونه 

وحيًدا غريبًا، قد أحاطَت به جيوش األعداء، ويرون عقائل النبّوة قد تعالَت أصواتُهّن 

ِل هذه الكوارث التي تقصم  بالبكاء والعويل... وساعد اللُه اإلماَم Q عىل تحمُّ

األصالب، وتذهل األلباب، وال يطيقها أيُّ إنساٍن، إاّل َمن امتحَن اللُه قلبَه لإلميان، بل 

ال يُطيُقها إاّل َمن عصَمه الله بعصمِة اإلمامة. 

تسعة  بني  ما  الهاشمينّي،  من  الطّف  شهداء  عدد  يف  أقوال  عّدة  ورَدت  وقد 

أشخاص)1)، إىل أحد عرش)2)، إىل سبعة عرش)3)، إىل سبعة وعرشين شهيًدا)4). وكان 

)5)، ابن اإلمام الحسني Q، أّوَل الهاشميّني)6) الذين تقّدموا إىل 
Q َعيِلٌّ األكرب

الثقفّي، وهو،  بن مسعود  بن عروة  مرّة  أيب  بنت  ليىل  ه  وأمُّ يَديه.  بني  الشهادة 

يومئٍذ، ابن مثانية وعرشين سنة، فلاّم رآه الحسني، رفع شيبَتَه نحو السامء، وقال: 

َوُخلًُقا  َخلًْقا  النَّاِس،  أَْشَبُه  ُغَلٌم  إِلَْيِهْم  بََرَز  َفَقْد  الَْقْوِم،  َهُؤَلِء  َعَل  اْشَهْد   ، »اللَُّهمَّ

َوْجِهِه.  إَِل  نَظَرْنَا  َرُسولَِك،  َوْجِه  إَِل  اْشَتْقَنا  إَِذا  P.كُنَّا  ٍد  ُمَحمَّ ِبرَُسولَِك  َوَمْنِطًقا، 

، َفاْمَنْعُهْم بََركَاِت اْلَْرِض، َوَفرِّْقُهْم تَْفِريًقا، َوَمزِّْقُهْم َتِْزيًقا، َواْجَعلُْهْم طََرائَِق  اللَُّهمَّ

ونَا، ثُمَّ َعَدْوا َعلَْيَنا يَُقاتِلُونَا  ِقَدًدا، َوَل تُرِْض الُْوَلَة َعْنُهْم أَبًَدا، َفإِنَُّهْم َدَعْونَا لَِيْنرُصُ

َويَْقُتلَُنا«. 

ثّم صاح الحسني Q بعمر بن سعد: »َما لََك! َقطََع اللَُّه َرِحَمَك، َوَل بَارََك اللَُّه 

ِف أَْمرَِك، َوَسلََّط َعلَْيَك َمْن يَْذبَُحَك َعَل ِفَراِشَك، كََم َقطَْعَت َرِحِمي، َولَْم تَْحَفْظ 

َ ٱۡصَطَفٰٓ  َقَرابَِتي ِمْن َرُسوِل اللَِّه P«. ثُمَّ رَفََع الُْحَسنْيُ Q َصْوتَُه، َوتاََل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

)1)  ابن هشام، السيرة النبويّة، ص558.

)2)  الذهبّي، تاريخ اإلسالم، ج5، ص21-15.

)3)  الطبراني، المعجم الكبير، ج3، ص104.

)4)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص112.

)5)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص86. 

)6)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص406.
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 ُ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرَٰن َعَ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٣٣ ُذّرِيََّۢة َبۡعُضَها ِمۢن َبۡعٖضۗ َوٱللَّ
َسِميٌع َعلِيٌم﴾)1).

ثّم حمل عيلُّ بن الحسني Q، فلم يزل يقاتل، حتّى ضجَّ أهُل الكوفة؛ لِكرثِة 

َمن قتل منهم، إىل أْن رضبَه منقذ بن ُمرَّة العبد عىل مفرق رأسه، رضبًة رصعه فيها، 

ورضبه الناُس بأسيافهم، فاعتنَق الفرس، فحمله الفرُس إىل عسكر عدّوه، فقطّعوه 

بأسيافهم، إربًا إربًا...

. َما أَْجَرأَُهْم َعَل الرَّْحَمِن  فصاح الحسني Q: »َقَتَل اللَُّه َقْوًما َقَتلُوَك يَا بَُنيَّ

نَْيا بَْعَدَك الَعَفا«.  َوَعَل انِْتَهاِك ُحرَْمِة الرَُّسول  P! َعَل الدُّ

ه ِمن دِمِه الطاهر، ورمى به نحو السامء، فلم يسقط منه قطرة)2). ثّم أخذ بكفِّ

 Q من آل عقيل Q واندفَعت الفتية الطيّبة من أنصار اإلمام الحسني

إىل الجهاد، وهي مستهينٌة باملوت. وقد نظر اإلمام Q إىل بسالتهم واندفاعهم 

إىل نرصته، فكان يقول: »اللُهمَّ اقُتْل َقاتَِل آَل َعِقيٍل... َصْبًا آَل َعِقيٍل، إِنَّ َمْوِعدكُم 

عقيل،  امليل آلل  أشدَّ  مييل   Q العابدين زين  الحسني  بن  وكان عيلُّ  الَجنَّة«. 

ويقّدمهم عىل غريهم من آل جعفر، فقيل له يف ذلك، فقال: »إِنِّ َلَْذكُُر يَْوَمُهْم َمَع 

أَِب َعْبِد اللِه، َفأَِرقُّ لَُهْم«. 

وقد استشهد منهم تسعٌة يف املعركة.

 Q والذين اشتهر، عند املؤرِّخني وأهل الرتاجم، أنّهم استشهدوا مع اإلمام

يوم عاشوراء، هم: عبد الله بن مسلم بن عقيل، وقد ُرِوَي أنّه أوَّل من خرج من 

الطالبينّي إىل قتال األعداء، فحمل حتّى قَتََل منهم جامعة، وقُِتل)3)، فقد رماه عمرو 

بن صبيح الصيداوّي)4) بسهٍم، فوضع كّفه عىل جبهته، فأخذ ال يستطيع أن يحرِّك 

)1)  سورة آل عمران، اآليتان 34-33.

)2)  ابن قولويه، كامل الزيارات، ص253.

)3)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص203-202.

)4)  ابن نما الحلّّي، ذوب النظّار، ص122.
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يه، ثّم انتهى له بسهٍم آخر، ففلق قلبَه، فاعتَورَه الناس من كلِّ جانب)1). ويُقال:  كفَّ

قتلَُه أسد بن مالك الحرضمّي)2). 

 :Q وحمل بنو أيب طالب بعد قَتِْل عبد الله حملًة واحدة، فصاح بهم الحسني

أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  بن  محّمد  فوقع  ُعُموَمِتي!«،  بَِني  يَا  املَْوِت  َعَل  »َصْبًا 

طالب Q -وأّمه أمُّ ولد- فَشدَّ عليه أبو مرهم األزدّي ولقيط بن إياس الجهنّي)3)، 

فقتاله. وبرز إىل ميدان الحرب جعفر بن عقيل بن أيب طالب، فقتله عروة بن عبد 

الله الخثعمّي)4). 

ه أمُّ ولد)5)- فشّد عليه اثنان من رجال  وبرز عبد الرحمن بن عقيل Q -وأمُّ

عمر بن سعد)6)، فقتلوه. 

ه  وبرز إىل ساحة الحرب محّمد بن أيب سعيد بن عقيل بن أيب طالب Q -وأمُّ

أمُّ ولد- فقتله لقيط بن يارس الجهنّي، وذُكَِر أنّه اشرتك معه آخرون يف قتله)7). 

وقال هشام الكلبّي: حّدَث هان بن ثبيت الحرضمّي، قال: كنُت مّمن شهد قَتَْل 

الحسني Q. فوالله، إّن لَواقف عارش عرشٍة، ليس مّنا إاّل رجٌل عىل فرس، وقد 

جالَت الخيل وتضعضَعت، إذ خرج غالٌم من آل الحسني، وهو ممسٌك بعوٍد من 

تلك األبنية، عليه إزاٌر وقميص، وهو مذعوٌر يتلفَّت مييًنا وشاماًل، فكأّن أنظر إىل 

درّتنَي يف أذنَيه، يتذبذبان كلاّم التَفَت، إذ أقبَل رجل يركض، حتّى إذا دنا منه، مال 

عن فرِسه، ثّم اقتصد الغالم، فقطعه بالسيف. 

الغالم،  قاتل-  -أي  هو صاحب  الحرضمّي  ثبيت  بن  هان  الكلبّي:  قال هشام 

وكَنَّى عن نفسه استحياًء، أو خوفًا)8). 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص107.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص406.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص257.

)4)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص97.

)5)  المصدر نفسه، ص96.

)6)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك،ج4، ص341. 

)7)  الطبرسّي، تاج المواليد، ص108.

)8)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج3، ص332.
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وانربى إىل ساحة القتال عبُد الله بن عقيل األكرب)1)، وقاتَل قتال األبطال، فُقِتل 

وهو ابن ثالث وثالثني سنة)2). 

ومحّمد)3)  بنت حفصة-  الخوصاء  ه  -وأمُّ الله  عبيد  عقيل،  أوالد  بقيّة  برز  ثّم 

-وهو صهر أمري املؤمنني Q- وعون وعيّل وموىس)4). ثّم برز أحمد بن محّمد 

بن عقيل)5)، فاستشهدوا جميًعا، واحًدا تلو اآلخر.

م إىل حومة الحرب؛ لنرصة سيّد  ثّم ابتدأ آل جعفر بن أيب طالب Q بالتقدُّ

)6)، وأّمه العقيلة)7) زينب 
Q شباب أهل الجّنة، فربز عون بن عبد الله بن جعفر

.Q بنت اإلمام أمري املؤمنني

ثّم برز إىل ميدان املعركة محّمد بن عبد الله بن جعفر بن أيب طالب -وأّمه 

الخوصاء بنت حفصة)8)- فقاتَل وقُِتل)9). 

ه أمُّ ولد- مالزًِما  وكان القاسم بن محّمد بن جعفر بن أيب طالب Q -وأمُّ

ه عبد الله  ه الحسني Q، ومل يفارقه أبًدا، وقد زّوجه Q بنَت عمِّ البن عمِّ

 ،Q ها زينب بنت أمري املؤمنني بن جعفر، التي خطبها معاوية البنه يزيد، وأمُّ

القاسم مع زوجته مع الحسني Q إىل  انتقل  الصغرى، وقد  أّم كلثوم  واسمها 

كربالء، وقاتَل وأُثِخَن بالجراح، فتعطَّفوا عليه من كلِّ جانب، فقتلوه)10). 

ه الخوصاء بنت  )11) وأمُّ
Q وبعده، استشهد عبيد الله بن عبد الله بن جعفر

)1)  ابن قتيبة، المعارف، ص204.

)2)  ابن سعد، الطبقات، ص76.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص257.

)4)  ابن قتيبة، المعارف، ص204.

)5)  المامقانّي، تنقيح المقال، ج1، ص103.

)6)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص257.

)7)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، 95.

)8)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص406.

)9)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص96.

)10)  المامقانّي، تنقيح المقال، ج2، ص24.

)11)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص96.
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اإلمام  أبناء  دور  جاء  ثّم   .(1(
Q بن جعفر الله  عبد  بن  الله  عبد  ثّم  حفصة- 

وكان   ،Q الحسن بن  القاسم  فيهم  واحد  أّول  وكان   ،Q عيّل بن  الحسن 

ه، استأذنَه يف القتال،  يقول: ال يُقتَل عّمي وأنا أحمل السيف!)2). ومّلا رأى َوحدَة عمِّ

فلم يأذْن له؛ لِِصَغرِه، فام زال به حتّى أَِذَن له)3).

روى الشيخ املفيد )رضوان الله عليه) قائاًل: قال حميد بن مسلم: فإنّا كذلك إذ 

خرَج علينا غالٌم، كأّن وجَهُه شّقُة قمٍر، يف يِده سيف، وعليه قميص وإزار، ونعالن 

نَّ  قد انقطع شسُع إحداهام، فقال يل عمر بن سعيد بن نفيل األزدّي: والله، أَلَُشدَّ

َدْعُه، يكفيكه هؤالء القوم الذين ما  الله! وما تريد بذلك؟  عليه. فقلُت: سبحان 

نَّ عليه. فَشدَّ عليه، فام وىّل، حتّى رضب  يُبُقون عىل أحد منهم! فقال: والله، أَلَُشدَّ

 Q رأَسه بالسيف، ففلقه، ووقع الغالم لوجهه، فقال: يا عاّمه! فجىل الحسني

نفيل  بن  سعيد  بن  عمر  فرضب  أغضب،  ليث  َة  شدَّ شّد  ثّم  الصقر،  يُجيل  كام 

أهل  سمعها  صيحًة  فصاح  املرفق،  لُدِن  ِمن  فأطنُّها  بالساعد،  فاتّقاها  بالسيف، 

العسكر، ثّم تنّحى عنه الحسني Q، وحملَت خيُل الكوفة لتستنقذه، فتوطّأته 

بأرجلها حتّى مات. 

يفحص  وهو  الغالم،  رأس  عىل  قامئًا   Q الحسني فرأيُت  الغربُة،  وانجلَت 

برجله، والحسني Q يقول: »بُعًدا لَِقْوٍم َقَتلُوَك، َوَمْن َخْصُمُهْم يَْوَم الِْقَياَمِة ِفيَك 

ك !«. َجدُّ

ثّم حمله عىل صدره، فكأّن أنظر إىل رِْجيَل الغالم تخطّان األرض. فجاء به، حتّى 

ألقاُه مع ابنه عيّل بن الحسني Q والقتىل من أهل بيته، فسألُت عنه، فقيل يل: 

 .(4(
Q القاسم بن الحسن بن عيّل بن أيب طالب

وأّمه  هو   ،Q الحسني عّمه  مع  خرج  قد   Q الحسن بن  أحمد  وكان 

)1)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص111.

)2)  عماد الدين األصفهانّي، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان، ص25.

)3)  ابن فندق، لباب األنساب، ج1، ص397.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص108.
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وأخوه القاسم وأختاه أّم الحسن وأّم الخري، إىل مّكة، ثّم إىل كربالء، وله من العمر 

القوم، وهو  الظهر، حمل عىل  القتال، بعد صالة  اشتداد  سّت عرشة سنة. وعند 

يرتجز، وأُثِخَن بالجراح، فتعطّفوا عليه جامعٌة كثرية، فقتلوه)1). ثّم استشهد بعده 

.(2(
Q أبو بكر بن الحسن

يُده  وقُِطعت  مثان عرشة جراحة،  فأصابته  املثّنى،  الحسن  بن  الحسن  وقاتَل 

إىل  فحمله  خارجة،  بن  أسامء  خاله  فأخذه  وقع،  فقد  يستشهد)3)،  ومل  اليمنى، 

الكوفة، وداواه حتّى برئ، وحمله إىل املدينة)4). 

ابن  ولكن  الطّف)5)،  شهداء  من  إنّه  قيل:  فقد   ،Q الحسن بن  عمر  وأّما 

يقتلوه،  فلم   ،Q عيّل بن  الحسن  بن  عمر  أيًضا  واستصَغروا  قال:  الجوزي 

وتركوه)6). 

 Q الحسني اإلمام  إخوان  أخذ  أخيه،  وأوالد  أوالد عمومته  استشهاد  وبعد 

املؤرِّخني حول عدد أوالد  بالتصّدي والقتال يف يوم عاشوراء. وهناك اختالف بني 

اإلمام عيّل بن أيب طالب Q، الذين قتلوا يف واقعة الطف، فعن املفيد والطربّي 

هنا  نذكر  ونحن  أشخاص،  تسعة  كانوا  أنّهم  آخرين  وعن  خمسة،  كانوا  أنّهم 

املشهورين منهم. 

ه، أّم البنني  وكان عبد الله وجعفر وعثامن)7) إخوة العبّاس بن عيّل Q من أمِّ

فاطمة بنت حزام الكالبيّة العامريّة)8)، فلامّ رأى العبّاس كرثة القتىل يف أهله، قال 

ُموا، ِبَنْفيس أنُتم، فحاموا عن سيِِّدكم حّتى توتوا دونه، حّتى  ي، تََقدَّ لهم: »يا بَِني أُمِّ

)1)  المامقانّي، تنقيح المقال، ج1، ص103.

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص406.

)3)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص303.

)4)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص191.

)5)  الخوارزمّي، مقتل اإلمام الحسينQ، ج2، ص53.

)6)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص303.

)7)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص87.

)8)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص257.
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 ،Q موا جميًعا، فصاروا أمام الحسني أراكُم قد نََصْحُتم للِه ولرسولِه«)1). فتقدَّ

يقونه بوجوههم ونحورهم. 

الله، فقاتََل قتااًل شديًدا، فاختلف هو وهان بن ثبيت الحرضمّي  م عبد  فتقدَّ

رضبتنَي، فقتلَه هان )لعنه الله))2). ثّم تقدم جعفر)3)، فقتله أيًضا هانئ)4)، وجاء 

برأسه)5). وُرِوَي أّن َخويِلّ بن يزيد األصبحّي هو الذي قتله)6). 

بسهٍم،  األصبحّي  يزيد  بن  َخويلُّ  رماه   ،Q عيّل بن  عثامن  برز  وعندما 

فرصعه)7)، وشّد عليه رجٌل من بني دارم، فاحتّز رأَسه. وبقي العبّاس بن عيّل قامًئا 

أمام الحسني Q، يقاتل دونه، ومييل معه حيث مال.

 Q شهادة أبي الفضل العّباس

ذكرَت املصادر التاريخيّة، يف كيفيّة شهادة أيب الفضل العبّاس، صورتنَي؛ إجامليّة 

وتفصيليّة. 

 ،Q الحسني الجامعُة عىل  املفيد: وحملَت  الشيخ  قال  فقد  اإلجامليّة،  أّما 

يَديه  الفرات، وبني  يريد  املسّناة  العطش، فركب  به  فغلبوه عىل عسكره، واشتّد 

لهم:  فقال  دارم،  بني  من  رجٌل  وفيهم  ابن سعد،  خيُل  فاعرتَضتْه  أخوه،  العبّاس 

َويْلَُكم! ُحولُوا بينه وبني الفرات، وال متكِّنوه من املاء! فقال الحسني Q: »اللُهمَّ 

أَظِْمْئُه«. 

فغضب الدارمّي، ورماه بسهٍم، فأثبتَه يف حَنِكه، فانتزع الحسني Q السهَم، 

إّن   ، »اللُهمَّ قال:  ثّم  به،  فرمى  بالدم،  راحتاه  فامتألَت  تحت حنكه،  يَده  وبََسَط 

أَشكُو إِلَْيَك َما يُفَعُل ِبابِْن ِبْنِت نَِبيَِّك«. ثّم رجع إىل مكانه، وقد اشتّد به العطش، 

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص109.

)2)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص88.

)3)  األمين، أعيان الشيعة، ج4، ص129.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص109.

)5)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص257.

)6)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص88.

)7)  المصدر نفسه، ص89.
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 Q قُِتل حتّى  وحده  يقاتلهم  فجعل  عنه،  فاقتطعوه  بالعبّاس،  القوُم  وأحاط 

-وكان املتويّل لقتله زيُد بن ورقاء الحنفّي)1)، وحكيُم بن الطَفيْل السنبيّس)2)- بعد 

أن أُثِخَن بالجراح، فلم يستطع حراكًا!)3). 

وأّما التفصيليّة، فقد اشرتكَت يف إيرادها مجموعٌة من املصادر، وتقول: إنَّ العبّاس 

بن عيّل Q خرج من بعد أخيه عبد الله، فلم يزل يقاتل، حتّى قَتََل جامعٌة من 

القوم، ثّم قُِتل، فقال الحسني Q: »اآلَن اِنْكََسَ ظَْهِري، َوَقلَّْت ِحيلَِتي!«)4).

ويف مصادر أخرى، املزيد من التفاصيل، يقول ابن شهر آشوب الرسوّي يف كتابه 

املناقب: وكان عبّاس السّقاء قمر بني هاشم، صاحب لواء الحسني، وهو أكرب اإلخوان، 

مىض يطلب املاء، فحملوا عليه، وحمل هو عليهم، ففرّقَهم، فَكمَن له زيُد بن ورقاء 

الجهنّي من وراء نخلة، وعاونه حكيُم بن طفيل السنبيّس، فرضبَه عىل ميينه، فأخذ 

السيَف بشامله، وحمل عليهم، فقاتَل حتّى ضعف، فَكمَن له الحكيم بن الطفيل 

الطايّئ من وراء نخلة، فرضبَُه عىل شامله، فقتَلَُه امللعون بعموٍد من حديد)5). 

 Q أطفال الحسين 
ُ

ل
ْ

ت
َ

ق

ويظهر من األخبار والروايات الواردة يف هذا الفصل من ملحمة عاشوراء، أّن 

بن  الله  عبد  اسمه  أحُدهام  الطّف،  قُِتال يف  ولدان صغريان  له  كان   Q اإلمام

ه الرباب بنت امرئ القيس- واآلخر اسمه عيّل األصغر.  الحسني Q -وأمُّ

أّما األوَّل، فُولَِد يف الحرب، فأيُِتَ اإلمام الحسني Q به، وهو قاعٌد)6) أمام الفسطاط، 

أو هو واقٌف عىل فرسه)7)، فأخَذه يف حجره، ولبّاه بريقه، وأذََّن يف أذنه، وجعل يحّنكه، 

وساّمه عبد الله. فرماه حرملة بن الكاهل األسدّي بسهٍم، فوقع يف حلق الصبّي، فذبحه، 

)1)  أبو الفرج األصفهانّي، مقاتل الطالبيّين، ص90.

)2)  ابن نما الحلّّي، ذو النضار، ص119.

)3)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص110-109.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص207.

)5)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص406.

)6)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.

)7)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص177.
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فنزع الحسنُي السهَم من حلقه، وجعل يلطّخه بدمه، ويقول: »َواللِه، َلَنَْت أَكرَُم َعَل 

ٌد أَكرَُم َعَل اللِه ِمن َصالِح«)1). ثّم نزل عن فرسه، وحفر له بطرف  اللِه ِمن النَّاَقِة، َولَُمَحمَّ

لَه بدمه، وصىّل عليه، ودفنه)2).  السيف، ورَمَّ

وقال  الخيمة،  باب  إىل  م  تقدَّ الذي  هو   Q اإلمام أّن  أخرى،  رواية  ويف 

َعُه«، فأخذه وأمال إليه ليقبِّلَه،  لزينب O: »نَاِولِيِني َولَِدي الصِغريَ َحتَّى أَُودِّ

 :O فرماه حرملُة بن الكاهل األسدّي بسهم، فوقع يف نحره، فذبحه، فقال لزينب

ن  يِه حتّى امتألتا، ورمى به نحو السامء، وقال: »َهوَّ »ُخِذيِه«. ثّم تلقى الدَم بكفَّ

َم  َعيَلَّ َما نََزَل ِب أَنَُّه ِبَعنْيِ اللِه«. قال اإلمام الباقر Q: »َفلَْم تَْسُقْط ِمْن َذلَِك الدَّ

َقطْرٌَة إَِل الَْرِض«)3). ويف رواية الشيخ املفيد: فتلَّقى الحسني Q دَمه، فلامّ مأل 

َمِء، َفاْجَعْل  ، إْن تَكُْن َحَبْسَت َعّنا النَّرْصَ ِمن السَّ ه، صبَُّه يف األرض، ثّم قال: »َربِّ كفَّ

َذلَِك لَِم ُهَو َخرْيٌ، َوانَْتِقْم لََنا ِمْن َهُؤَلِء الَقْوِم الظَّالِِمنَي«. ثّم حملَه حتّى وضعه مع 

قتىل أهله ِمن ُولِده وبَِني أَِخيِه)4). 

الثان، فقد كان معه حينام خرج من املدينة. واسمه عيّل األصغر،  وأّما ولده 

له من العمر ثالث سنني)5). وكان اإلمام Q يَُقبِّلُه وهو واقف إىل باب الخيمة، 

د !«، فأصابه  َك ُمَحمَّ ، َويٌْل لَِهُؤَلِء الَقْوِم إَِذا كَاَن َغًدا َخْصَمُهْم َجدُّ ويقول له: »يَا بَُنيَّ

سهٌم، فقتَلَه)6). 

الوصّية األخيرة

 Q وكان علياًل، فأوىص إليه اإلمام الحسني ،Q ثّم أحرض عيّل بن الحسني

والصحف  العلوم  دفع  قد  أنّه  وعرّفَه   ،R األنبياء ومواريث  األعظم  باالسم 

)1)  اليعقوبّي، تاريخ اليعقوبّي، ج2، ص177.

)2)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص131.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص169.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص108.

)5)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص302.

)6)  األصيلي، أنساب الطالبيّين، ص143.
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الله عنها)، وأََمرَها أن تدفَع جميَع ذلك  أّم سلمة )ريض  واملصاحف والسالح إىل 

إليه)1). 

ابنته الكربى فاطمة)2)، فدفَع إليها كتابًا ملفوفًا  وُرِوَي أّن الحسني Q دعا 

ووصيًّة ظاهرة، وكان عيّل بن الحسني Q مبطونًا معهم، ال يرون إاّل أنّه لاِم به، 

فدفَعت فاطمة الكتاَب إىل عيّل بن الحسني Q، ثّم صار ذلك إىل بقيّة أمئّة أهل 

.(3(
R البيت

االستعداد للشهادة 

ولاَّم بقي الحسني Q يف ثالثة رهط أو أربعة، قال: »ائُْتوِن ِبَثْوٍب َل يَْرَغُب 

ِفيِه أََحٌد، أَلَْبُسُه، َغرْيِ ثَِياِب، َل أَُجرَُّد، َفإِنِّ َمْقُتوٌل َمْسلُوٌب«. فقال له بعُض أصحاِبه: 

ثُمَّ  أَلَْبَسُه«.  أَْن  يِل  يَْنَبِغي  َولَ  َمَذلٍَّة،  ثَْوُب  »َذلَِك  قال:  تُبّانًا)4)،  تحتَه  لبسَت  لو 

َاِويِل َوفَْوَق التُّبَّاِن، ففَزرَه)5) ونكثه؛ لكيال يُْسلَبَُه،  ٍء أَْوَسع ِمْنُه، ُدوَن الرسَّ أَتوُه ِبيَشْ

ولَِبَسُه)6). 

الملحمة الحسينّية

ثّم وقف Q ِقبلَة القوم، وسيُفه ُمَصلَت يف يِده، آِيًسا من الحياة، عازًِما عىل 

املوت، ودعا الناس إىل الرباز، فلم يزل يَقتُل كلَّ َمن دنا منه ِمن عيون الرجال، ثّم 

حمل عىل امليمنة، ثّم عىل امليرسة...

وقعة  شهدوا  الذين  أحُد  وصفه  وقد  جأشه.  ورباطة  بثباٍت  يقاتِل)7)  وجعل 

ابن سعد، فقال: فوالله، ما رأيُت مكثوًرا قّط، قد  الطّف من أعدائه يف معسكر 

أربَط جأًشا،  الكتائب،  به  بيته وجميُع أصحابه حوله، وأحاطَت  قُِتَل ولُده وأهُل 

)1)  المسعودّي، إثبات الوصيّة، ص177و 206.

)2)  الِمزّّي، تهذيب الكمال، ج35، ص255.

)3)  الصّفار، بصائر الدرجات، ص164.

)4)  التبّان: شبه السراويل الصغيرة. راجع: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص18.

)5)  فزره: أي نقض نسجه، مزّقه.

)6)  الطبرانّي، المعجم الكبير، ج3، ص125.

)7)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص110.
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وال أمىض جنانًا منه، وال أجرأَ مقدًما! والله، ما رأيُت قبلَه، وال بعده، مثلَه! فوالله، 

لكان يشدُّ عليهم، فكانت الرّجالة لتنكشف من عن ميينه وشامله، انكشاَف املعزى 

إذا شّد فيها الذئب!)1). 

فيهم،  يحمل  وكان  عليه)2).  اإلقدام  ويكرهون  يدافعونه  والناس  مليًّا،  فمكث 

إىل  يرجع  ثّم  املنترش!  الجراد  كأنّهم  يَديه،  بني  فيُهزَمون  ألًفا،  ثالثني  كّملوا  ولقد 

َة إِلَّ ِباللِه!«)3).  مركزه، وهو يقول: »َل َحْوَل َوَل ُقوَّ

فقال عمر بن سعد لقومه: َويْلَُكم! أتدروَن َمن تبارزون؟ هذا ابُن األنزِع البطني، 

هذا ابُن قَتَّاِل العرب! فاحِملُوا عليه ِمن كلِّ جانب)4)! فحمل عليه مئات الرجال 

من حملة الرماح والسيوف ورماة السهام... 

ثّم حمل الحسني Q عىل األعور السلمّي وعمرو بن الحّجاج الزبيدّي، وكانا 

يف أربعة آالف رجل عىل الرشيعة، وأقحَم الفرَس عىل الفرات، ولكّن صارًخا من 

ُذ ِبرشِب املاِء، وقْد ُهِتَكْت َحِرميَُك؟! فنفَض املاَء  جيش عمر بن سعد َهتََف به: تتلذَّ

من يده، وحمَل عىل القوم، فكشفهم، فإذا الخيمة ساملة!)5). 

وأََمرَهم  بالثواب واألجر،  بالصرب، ووعَدهم  وأَمرَُهم  بيِته،  أهَل  ثانيًا،  ثّم ودّع، 

بلبس أُزرِِهم...

بنفسه وحرمه!  دام مشغواًل  ما  عليه،  اهجموا  َويَْحُكم!  بن سعد:  فقال عمر 

والله، إْن فرَغ لكم، ال متتاز ميمنتُكم عن ميرستِكم! 

املخيَّم،  أطناب  بني  السهام  تخالَفت  حتّى  بالسهام،  يرمونه  عليه  فحملوا 

وشكَّ سهٌم بعَض أَُزِر النساء، فُدِهْشَن وأُرِعْبَ وِصْحَن وَدَخلَْن الخيمَة يَْنظُرَْن إىل 

الحسني Q كيف يصنع.

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص344. 

)2)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص408.

)3)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص105.

)4)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص111.

)5)  المصدر نفسه، ج4، ص58.
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فحمل عليهم حملًة منكرة، قَتَل فيها كثريًا من الرجال واألبطال، فكان كالليث 

الغضبان، ال يلحق أحًدا إاّل بََعَجُه بسيفه، فقتله، والسهام تأخذه من كلِّ ناحية، 

وهو يَتَِّقيها بصدره ونحره. 

سة، أحُد الذين شهدوا معركة  ويَِصُفُه، يف هذه الساعة اإللهيّة من حياته املقدَّ

 ، ُمْعتاَمًّ ُجبٌَّة من خّز، وكان  فيقول: كانت عليه  كربالء من جيش عمر بن سعد، 

وكان مخضوبًا بالوسمة، وسمعتُه يقول قبل أن يُقتَل، وهو يقاتِل عىل رِجلَيه ِقتاَل 

الفارس الشجاع، يَتَّقي الرميَة، ويفرتص العورة، ويشّد عىل الخيل، وهو يقول: »يَا 

إِنَّكُم،  أََما  تحاثّون؟   َقْتيِل  أََعَل  ِعْتَتِِه!  ِف   P َخلْفُتْم محّمًدا  ِبئَسَم  وِء!  السُّ َة  أُمَّ

لَِقْتلِِه  َعلَْيكُْم  أَْسَخُط  اللُه  الِِحنَي،  الصَّ اللِه  ِعَباِد  ِمْن  َعْبًدا  بَْعِدي  تَْقُتلُوَن  َل  َواللِه، 

أَْن  َلَْرُجو  إِنِّ  اللِه،  َوأَيُم  إِيَّاَي.  َقْتلِكُم  ِعْنَد  َعلَْيكُْم  يَُهوُن  بَْل  َقْتلَُه،  َفَتَهابُوا  ِمنِّي، 

يُكْرَِمِني اللُه ِبَهَوانِكُم، ثُمَّ يَْنَتِقَم يِل ِمْنكُْم ِمْن َحْيُث َل تَْشُعُروَن. أََما َواللِه، أَْن لَْو 

لَكُْم َحتَّى  يَرىَْض  َل  ثُمَّ  ِدَماءَكُم،  بَْيَنكُْم، َوسفَك  بَأَْسكُْم  اللُه  أَلَْقى  لََقْد  َقَتلُْتُموِن، 

يَُضاِعَف لَكُم الَعَذاَب الَلِيَم!«. 

فصاح الحصني بن النمري السكوّن: يَابَْن فاطمة، مباذا ينتقُم لَك ِمّنا؟ 

فقال Q: »يُلِْقي بَأَْسكُم بَْيَنكُم، َويَْسِفُك ِدَماءَكُم، ثُمَّ يَُصبَّ َعلَْيكُم الَعَذاَب 

الَلِيَم«. 

ورجع سالاًِم إىل موقفه عند الحريم، ثّم حمل حملًة أخرى، وأراد الكرَّ راجًعا إىل 

موقفه، فأقبل شمر بن ذي الجوشن يف نفٍر من عرشٍة ِمن رّجالة أهل الكوفة، ِقبَل 

منزل الحسني، الذي فيه ثقله وعياله، فحالوا بينه وبني رَْحلِه، وأحدقوا به. ثّم إّن 

 :Q جامعًة منهم تبادروا إىل الحريم واألطفال يريدون َسلْبَهم، فصاح الحسني

ْيطَاِن! يَا ِشيَعَة آِل أَِب ُسْفَيان! َويْلَكُْم! إْن مل يَكْْن لَكُْم ِديٌن،  »َويَْحكُم يَا ِشيَعَة الشَّ

َوكُْنُتم َل تََخاُفوَن يَْوَم املََعاِد، َوكُْنُتم َعَربًا، كََم تَْزُعُموَن، َفكُونُوا ف أَْمِر ُدنَْياكُم أَْحَراًرا 

وا ُسَفَهاءَكُم َعن  الِكم، َوكُفُّ َذِوي أَْحَساٍب، اْمَنُعوا َرْحيِل َوأَْهيِل ِمن طَغاِمكُم)1( َوُجهَّ

َر الطغام بمعنى أرذال الناس، راجع: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص94. )1)  فُسِّ
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التََّعرُِّض لِلنَِّساِء َوالَطَْفاِل، َفإِنَُّهْم لَْم يَُقاتِلُوا. َفرَْحيِل لَكُْم َعْن َساَعٍة ُمَباٌح!«)1).

أهل  ألوباش  قال  ثّم  فاطمة)2)،  يابن  لَك  ذلك  الجوشن:  ذي  بن  شمر  فقال 

الكوفة: كُّفوا عنهم، واقصدوا الرجَل بنفسه)3). 

عليه،  ويحملون  عليهم  يحمل  فجعَل  جانِب،  كلِّ  بالحرب من  القوُم  فقصده 

وهو يف ذلك يطلب املاء ليرشب منه رشبة، فكلَّام حمل بفرِسه عىل الفرات، حملوا 

لوه عنه)4)، ثّم رماه رجٌل، يُقال له: أبو الحتوف الجعفّي، بسهٍم فوقع  عليه، حتّى أجَّ

السهِم يف جبهته، فنزع الحسني السهم ورمى به، فسال الدم عىل وجهه ولحيته)5)، 

، فأَْحِصِهم  ، قد ترى ما أنا فيه ِمن ِعباِدك َهؤلِء الُعصاِة الُعتاِة! اللُهمَّ فقال: »اللُهمَّ

َعَدًدا، َواْقُتلُْهم بََدًدا، َوَل تََذْر َعَل َوْجِه الرِض ِمْنُهم أََحًدا، َوَل تَْغِفْر لَُهْم أَبًَدا«. 

ورضبة  بالرمح،  طعنة  بني  الجراحات،  مئاُت  أصابَتْه  حتّى  يُقاتل،  جعل  ثّم 

بالسيف، ورمية بالسهام، وكانت كلّها يف مقدمه؛ ألنّه كان ال يويّل)6). فوقف يسرتيح، 

وقد ضعف عن القتال، فبينا هو واقٌف، إذ أتاه حجٌر، فوقَع عىل جبهته، فسالَت 

ٌد مسموٌم، له  الدماُء من جبهته، فأخَذ الثوَب ليمسح عن جبهته، فأتاه سهٌم محدَّ

ِملَِّة  َوَعَل  َوِباللِه،  اللِه،  ُشَعٍب، فوقع يف قلبه، فقال الحسني Q: »ِبْسِم  ثالُث 

َرُسوِل اللِه«.

ورفع رأسه إىل السامء، وقال: »إِلَِهي، إِنََّك تَْعلَُم أَنَُّهْم يَْقُتلُوَن َرُجًل لَْيَس َعَل 

َوْجِه اْلَْرِض ابُْن نَِبيٍّ َغرْيُه «. 

ثّم أخذ السهم، وأخرجه من وراء ظهره، فانبعث الدم كامليزاب، فوضع يده عىل 

ُعرِفَت  بها إىل السامء، فام رجع من ذلك قطرة، وما  الجرح، فلاّم امتألت دًما، رمى 

)1)  البالذرّي، أنساب األشراف، ج3، ص407.

)2)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص171.

)3)  السيّد شرف الدين، الفصول المهّمة، ص19.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.

)5)  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ترجمة اإلمام الحسين Q، ص2345.

)6)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص139.
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الحمرُة يف السامء حتّى رمى الحسني Q بدِمه إىل السامء، ثّم َوَضَع يَده عىل الجرح 

ي َرُسوَل  ثانيًا، فلاّم امتألَت، لطَّخ بها رأَسه ولحيتَه، وقال: »َهكََذا أَكُوُن، َحتَّى أَلَْقى َجدِّ

اللَِّه P َوأَنَا َمْخُضوٌب ِبَدِمي، َوأَُقوُل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َقَتلَِني ُفَلٌن َوُفَلن «.

ثّم َضُعَف عن القتال، فوقف مكانه، ومكث طوياًل من النهار، ولو شاء الناس أن 

يقتُلوه لفعلوا، ولكّنهم كان يَتَّقي بعُضهم ببعض، ويحّب هؤالء أن يكفيَهم هؤالء ، 

فكلاّم أتاه رجٌل من الناس وانتهى إليه، انرصف عنه، وكَرَِه أْن يَلَقى اللَه بدِمه، حتّى 

جاءه رجٌل من كندة، يُقال له: مالك بن نرس، فرضبه بالسيف عىل رأسه، وكان عليه 

برنس، فقطع الربنس، وامتأل دًما، فقال له الحسني Q: »َل أَكَلَْت ِبَيِميِنَك، َوَل 

بَْت ِبَها، َوَحَشََك اللُه َمَع الظَّالِِمنَي«.  َشِ

ه Q بني  وكان عبد الله بن الحسن Q غالًما مل يراهق، ولاَمَّ رأى َوْحَدَة عمِّ

أعدائه الذين قد أحاطوا به بعد مقتل أنصاره، وكان نزف رأسه قد اشتّد به من رضبة 

النساء، حتّى وقف إىل  إليه من عند  الله)، خرج  )لعنه  الكندّي)1)  النرس  مالك بن 

جنبه، فلَِحَقتُْه زينُب بنت عيّل O لتحبسه، فقال لها الحسني Q: »اِْحِبِسيِه 

ي! وأهوى أبجر  يَا أُْخِتي«، فأىََب وامتنع عليها امتناًعا شديًدا، وقال: واللِه، اَل أُفاِرُق َعمِّ

بن كعب)2) إىل الحسني Q بالسيف، فقال له الغالُم: َويْلََك يَابَْن الَخِبيثَِة! أتقتُُل 

يُده  فإذا  الجلدة،  إىل  فأطَنَّها  ِبيَِده،  الغالم  فاتَّقاها  بالسيف،  أبجر  فرضبه  ي؟!  َعمِّ

ُه إليه وقال: »يَابَْن أَِخي،  تَاه! فأخذه الحسني Q، فضمَّ معلََّقة، ونادى الغالم: يَا أُمَّ

الِِحني«.  اْصِبْ َعَل َما نََزَل ِبَك، َواْحَتِسْب ِف َذلَِك الَْخرْيَ؛ َفإِنَّ اللََّه يُلِْحُقَك ِبآبَائَِك الصَّ

، إِْن َمتَّْعَتُهْم إَِل ِحنٍي، َفَفرِّْقُهْم  ثّم رفع اإلمام الحسني Q يَده وقال: »اللَُّهمَّ

ونَا، ثُمَّ  ِفرًَقا، َواْجَعلُْهْم طََرائَِق ِقَدًدا، َوَل تُرِْض الُْوَلَة َعْنُهْم أَبًَدا؛ َفإِنَُّهْم َدَعْونَا لَِيْنرُصُ

َعَدْوا َعلَْيَنا َفَقَتلُونَا«)3). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص343.

)2)  المصدر نفسه.

)3)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص111-110.
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ثّم ألقى اإلمام الحسني الربنس، ولبس قلنسوًة واعتمَّ عليها، وقد أعيى وتبلّد. 

ثََكلَتُْكْم  اقتُلُوُه،  السهاُم؛  أثَخَنتُْه  فقد  بالرجل؟  تنتظرون  ما  شمر:  نادى  ثّم 

َهاتُُكم!  أُمَّ

فُحِمل عليه من كّل جانب، وأخَذت به الرماح والسيوف، ورماه سنان بن أنس 

بسهم يف نحره، وطعنه صالح بن وهب املّرّي عىل خارصته طعنًة منكرًة، ورُضَِب 

عىل عاتقه، ثّم انرصفوا، وهو ينوء ويكبو)1). فسقط الحسني عن فرسه)2) إىل األرض، 

عىل خّده األمين، ثّم استوى جالًسا، ونزع السهَم من نحره. 

َهاتُُكم!)3)، فرضبه زرعة  أُمَّ ثََكلَتُْكْم  اقتُلُوُه،  فصاح شمر: َويَْحُكم! ما تنتظرون؟ 

ه اليرسى، ثّم رضبه عىل عاتقه، فجعل Q يكبو مرًّة ويقوم  بن رشيك، فأَبَاَن كفَّ

أخرى، فحمل عليه سنان ابن أنس يف تلك الحال، فطعنه بالرمح، فرصعه)4)، وقال 

اللُه  فَتَّ  سنان:  له  فقال  يداه،  وارتعَدت  فَضُعَف  رأَسه.  احتزَّ  يزيد:  بن  لَخويّل 

عضَدك، وأباَن يَدَك)5)! فنزل إليه نرص بن خرشة الضبايّب، وقيل: ابن ذي الجوشن)6)، 

»أَنَْت   :Q الحسني له  فقال  بلحيته،  أخذ  ثّم  قفاه،  عىل  وألقاه  أبرص،  وكان 

الكَلُْب الَبَْقُع الَِّذي َرأَيُْتُه ِف َمَناِمي!«.

فقال له شمر: أَتَُشبُِّهني بالكالب يابن فاطمة؟ ثّم جعل يرضب بسيفه مذبَح 

الحسني Q، ويقول: 

تعلُم ــفــيس  ون الــيــوَم  ــَك  ــلُ ــت ــمأق ــزَْع َم فيه  لــيــَس  يقيًنا  ــلــاًم  ِع

تَـكتُّم َواَل  اَل  ــاٌل  ـــ ــَج َم يَُكلـّمَواَل  َمـــْن  ــرْيُ  ــ َخ أَبــــاَك  أَنَّ 

 Q والحسني أنس،  بن  الجوشن، وسنان  بن ذي  إليه شمر  أنّه جاء  وُرِوَي 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص345.

)2)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص43-42.

)3)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص111.

)4)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص176.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص345.

)6)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص258.
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بآخر رمق يلوك لسانه من العطش، فقال شمر: يابن أيب تراب، ألسَت تزعم أّن أباك 

عىل حوض النبّي يسقي َمن أحبَّه؟ فاصرِب حتّى تأخذ املاَء ِمن يَِده. ثّم قال لسنان 

ه محّمد  بن أنس: احتزَّ رأَسه ِمن قفاه. فقال: ال، والله، ال أفعل ذلك، فيكون جدُّ

خصمي! فغضب شمر منه، وجلس عىل صدر الحسني Q، وقبض عىل لحيته، 

وَهمَّ بَقتْلِه، فضحك الحسني، وقال له: »أَتَْقتلُِني؟ أََوَل تَْعلَُم َمْن أَنَا؟«.

عيلٌّ  وأبوك  الزهراء،  فاطمة  َك  أمُّ املعرفة؛  أعرفَُك حقَّ  الله):  )لعنه  قال شمر 

اللُه العيلُّ األعىل، وأقتلُك وال أبايل!  ك محّمٌد املصطفى، وخصيُمك  املرتىض، وجدُّ

ورضبَُه بسيفه اثنتَي عرشَة رضبة، ثّم حّز رأَسه)1).

 جسده الشريف بحوافر الخيل
ّ

سلب اإلمام Q ورض

ثّم أقبلوا عىل سلب الحسني قميَصه ورساويلَه وعاممتَه وسيَفه)2). فالذي أخذ 

ِمن  ُمقَعًدا  أبرص، وامتعط شعرُه... والذي أخذ رساويلَه، صار زمًنا  قميَصه، صار 

رِجلَيه. والذي أخذ عاممتَه فاعتَمَّ بها، صار معتوًها. وأخذ نعلَيه األسوُد بن خالد 

 Q إصبعه قطع  أن  بعد  الكلبّي،  سليم  بن  بجدل  خامته  وأخذ  الله)،  )لعنه 

مع الخاتم، وهذا أخذه املختار بن أيب عبيد الثقفّي، فقطع يَديْه ورِجلَيه، وتركه 

يتشّحط يف دمه حتّى هلك. وأخذ قيس بن األشعث قطيفًة له Q كانت من 

َي لذلك قيس قطيفة)3)، وأخذ درَعه البرتاء عمر بن  خّز، كان يجلس عليها، فُسمِّ

سعد؛ فلاّم قُِتَل عمر، وهبها املختاُر أليب عمرة قاتلِه، وأخذ عمر بن سعد سيَفه، 

ولكّنه ليس ذا الفقار، فإّن ذلك كان مذخوًرا ومصونًا مع أمثاله من ذخائر النبّوة 

واإلمامة)4).

ثّم انتهبوا رَحلَُه وإبلَه وأثقالَه)5)، ثّم أغاروا عىل خيم النساء، فأحرقوها وهم 

)1)  الشبراوّي، االتحاف بحّب األشراف، ص16.

)2)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص112.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص345.

)4)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص115-114. 

)5)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص112. 
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ينادون: أحرِقوا بيوَت الظاملني! بينام النساء تَِفرُّ مذعوراٍت من خيمة إىل أخرى، ثّم 

عمد أوباُش أهل الكوفة إىل سلب النساء، ونَْهِب ما عليِهنَّ ِمن حيّل وحلل، ونهبوا 

ما يف الخيام من متاع. 

ثّم نادى عمر بن سعد يف أصحابه: َمن ينتدب للحسني، فيواطئ الخيل ظهرَه 

 Q وصدرَه؟ فانتدب منهم عرشة، وهم: إسحاق بن حويّة، الذي سلب الحسني

قميَصه، وأخنس بن مرثد، وحكيم بن طفيل السنبيّس، وعمر بن صبيح الصيداوّي، 

ورجاء بن منقذ العبدّي، وسامل بن خثيمة الجعفّي، وواحظ بن ناعم، وصالح بن 

الله تعاىل)،  وهب الجعفّي، وهان بن ثبيت الحرضمّي، وأُسيد بن مالك )لعنهم 

فداسوا الحسني Q بحوافر خيلهم، حتّى رّضوا صدرَه وظهرَه)1).

وبعد سبعٍ وخمسني سنة)2) من عمره الرشيف، ويف اللحظة التي استشهد فيها 

مذبوًحا ظآمنًا، ارتفَعت يف السامء، يف ذلك الوقت، غربٌة شديدة مظلمة، فيها ريٌح 

حمراء، ال يَُرى فيها عنٌي وال أثٌر، حتّى ظنَّ القوُم أنَّ العذاَب قد جاءهم، فلِبثَت 

بذلك ساعة، ثّم انجلَت عنهم)3).

ثُمَّ  ْيِف،  ِبالسَّ  Q ٍَّعيِل بُْن  الُْحَسنْيُ  رُضَِب  »لَمَّ   :Q الصادق اإلمام  عن 

بُطَْناِن  ِمْن  َوتََعاَل-  -تََبارََك  الِْعزَِّة  َربِّ  ِقَبِل  ِمْن  ُمَناٍد  نَاَدى  َرأُْسُه،  لُِيْقطََع  ابُْتِدَر 

َُة الظَّالَِمُة بَْعَد نَِبيَِّها، َل َوفََّقكُُم اللَُّه ِلَْضًحى  ُة الُْمَتَحريِّ الَْعرِْش، َفَقاَل: أََل أَيَُّتَها اْلُمَّ

َوَل ِفطٍْر! َقاَل: ثُمَّ َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه: َل َجرََم، َواللَِّه، َما ُوفُِّقوا، َوَل يَُوفَُّقوَن أَبًَدا، َحتَّى 

 .(4(»Q ِيَُقوَم ثَائُِر الُْحَسنْي

زيُن  عيلٌّ  إاّل  وأوالِده،  أخيه  ــِد  وُول  Q الحسني أصحاب  من  يَْنُج،  ومل 

وذهب  سنني)5).  أربع  بلغ  كان  وقد   ،Q الحسني بن  وعمُر   ،Q العابدين

)1)  السيّد ابن طاووس، اللهوف، ص115.

)2)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص135.

)3)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص42.

)4)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص142.

)5)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.
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بعض املؤرِّخني إىل أنَّ محّمد بن الحسني Q كان يف قافلة األرسى)1). 

وأّما أوالد أخيه، فقد قيل: إّن عمر بن الحسن Q من شهداء الطّف)2)، ولكّن 

ابن الجوزي قال: واستصغروا أيًضا عمر بن الحسن بن عيّل Q، فلم يقتلوه، 

وتركوه)3).

عرشة  مثان  فأصابته  م،  تقدَّ كام  قاتَل،  فقد  املثّنى،  الحسن  بن  الحسن  وأّما 

جراحٌة، وقُِطَعت يُده اليمنى، ومل يستشهد)4). 

ومل يسلم من أصحاب اإلمام الحسني Q إاّل رجالن، أحدهام املرقع بن مثامة 

َه إىل الربذة، فلم يزل بها حتّى  األسدّي، بعث به عمر بن سعد إىل ابن زياد، فَسريَّ

هلك يزيد، وحينام هرب عبيد الله بن زياد إىل الشام، انرصف املرقع إىل الكوفة. 

واآلخر عقبة بن سمعان، موىل للرباب بنت امرئ القيس الكلبيّة -وهي أّم سكينة 

بنت الحسني- أخذوه بعد قتل الحسني Q، فأرادوا رضب عنقه، فقال لهم: إّن 

عبٌد مملوٌك، فخلُّوا سبيلَه)5).

 R نهب مخّيم أهل البيت

بعد أن استشهد اإلمام الحسني Q، وُحزَّ رأُسه، ورُضَّ جسُده الرشيف بحوافر 

الخيل، أمر عمر بن سعد أوباش أهل الكوفة بنهب الخيام، فاملوا عىل الورس الذي 

كان أخذه اإلمام الحسني من العري، فانتهبوه، ثّم مالوا عىل النساء، فكانوا ينتزعون 

ملحفَة املرأة عن ظهرها، وهي تنازعهم حتّى تغلب عليه، وجعلوا يسلبون حتّى 

لباس األطفال، وخرموا أُُذَن أمِّ كلثوم؛ من أجل قرٍط يف أذنيها، ثّم قطعوا الخيام 

بالسيوف، وأرضموا فيها النريان. 

)1)  ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج2، ص6.

)2)  الخوارزمّي، مقتل الحسين Q، ج2، ص53.

)3)  الذهبّي، سير أعالم النبالء، ج3، ص303.

)4)  المصدر نفسه.

)5)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.
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قالت فاطم بنت الحسني: دخلَت الغاغُة علينا الفسطاَط، وأنا جاريٌة 

صغرية، ويف رِْجيَلَّ خلخاالن من ذهب، فجعل رجٌل يفضُّ الخلخالنَي من 

رِجيل، وهو يبيك! فقلُت: ما يُبِكيَك يا عُدوَّ الله؟! فقال: كيف ال أبيك، وأنا 

أسلُب ابنَة رسوِل الله؟!

فقلُت: ال تَسلبِْني. 

قال: أخاُف أن يجيَء غريي، فيأخَذه!

قالت: وانتَهبُوا ما يف األبنية، حتّى كانوا ينِزُعوَن املالحَف عن ظهورنا!)1).

وروى ابن شهر آشوب عن اإلمام الرضا Q، أنّه قال: »إِنَّ الُْمَحرََّم َشْهٌر، كَاَن 

أَْهُل الَْجاِهلِيَِّة يَُحرُِّموَن الِْقَتاَل ِفيِه، َفاْسُتِحلَّْت ِفيِه ِدَماُؤنَا، َوُهِتكَْت ِفيِه ُحرَْمُتَنا، 

ِمْن  ِفيَها  َما  َوانُْتِهَب  َمَضاِرِبَنا،  النِّريَاُن ِف  َوأرُْضَِمِت  َونَِساٌؤنَا،  َذَراِريَُّنا  ِفيِه  َوُسِبَيْت 

ثَِقلَِنا«)2).

النّهابني الساّلبني، شمُر بن ذي الجوشن)3)، الذي ما إن وصل  وكان عىل رأس 

تَه  عمَّ ولكّن  بقتله)4)،  أمر  حتّى  ورآه،   Q العابدين زين  اإلمام  خيمة  إىل 

زينب O تعلََّقت به، وقالت للشمر: »حسُبَك ِمن دمائِنا! والله، ل أُفارُِقه، فإْن 

َقَتلَْتُه، َفاْقُتلِْني َمَعه!«. وقد ساعَدت حالتُه الصّحيّة يف تشجيع هؤالء األوباش عىل 

رفض تنفيذ أوامر الشمر، حيث بدا اإلماُم نحياًل ضعيًفا من شّدة املرض، غري قادر 

عىل النهوض، وكأنّهم اعتقدوا أنَّ مرَضه كاٍف يف التسبُّب مبوته، بدون أن يقتلوه 

امً عىل قتله؛ ألّن عبيد  هم. وقد ظهر كأنّه صبيٌّ لشّدة هزاله)5)، وكان الشمر مصمِّ

.Q الله بن زياد أمرَه بقتل جميع أوالد اإلمام الحسني

)1)  الشيخ الصدوق، األمالي، ص140-139.

)2)  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص206.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص258.

)4)  المصدر نفسه، ص113.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك ج4، ص347.
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وهكذا، أفلح موقُف السيّدة زينب O، ومرُض اإلمام وهزالُه، وتردُُّد عمر 

بن سعد وبقيّة الَقتَلة، يف ثَْنِي الشمر عن قتله. وكأّن اللَه -عّز وجّل- قد جمع كّل 

هذه األسباب ليبقيه حيًّا؛ ألنّه بقيّة الله، وفيه سوف تكون الذّريّة الطاهرة)1).

وال يُلتََفت يف هذا املقام، إىل ما حاول الراوي حميد بن مسلم أن يرّوَجه لنفسه، 

بأنّه لعب دوًرا إيجابيًّا يف الذود عن حياة اإلمام زين العابدين Q، ويف رصف 

شمر بن ذي الجوشن عن قتله، وهذا ضمن سياٍق عامٍّ من األدوار اإليجابيّة األخرى 

التي حاول رَْسَمها لنفسه يف روايات الطربّي، الذي تبعه آخرون، وأخذوا عنه بدون 

ل.  تأمُّ

ل، فإّن حميد بن مسلم األزدّي هذا، كان  ولكّن هذا املوقف ال ينطيل عىل متأمِّ

يف جيش عمر بن سعد يوم عاشوراء ، بل كان وجيًها من وجهاء هذا الجيش، معروفًا 

عند قادته، وقريبًا منهم. ويدلُّ عىل ذلك أنّه وَخويّل بن يزيد األصبحّي َحَمال رأس 

اإلمام Q إىل ابن زياد)2)، بتكليٍف من عمر بن سعد. كام كان الرسول الخاّص 

َهم بالنرص املؤزَّر عىل اإلمام الحسني يف كربالء)3).    لعمر بن سعد إىل أهله؛ ليك يبرشِّ

وعىل كّل حال، فقد أرُْضَِمت النار يف مضارب أهل البيت، بعد إخراجهم منها، 

فخرَجت النساء هارباٍت مسلَّباٍت حافياٍت باكياٍت)4)!

. قال الراوي: فوالله، ال  بَْن وجوَهُهنَّ فلاّم نظر النسوة إىل القتىل، ِصْحَن ورَضَ

، وهي تندب الحسني Q، وتنادي بصوٍت حزيٍن وقلٍب  أنىس زينَب، ابنَة عيلٍّ

َمِء. َهَذا الُحَسنْيُ ِبالَعَراِء،  َداْه! َصلَّ َعلَْيَك َمَلئِكَُة السَّ َداْه! يَا ُمَحمَّ كئيٍب: »يَا ُمَحمَّ

يَُّتَك ُمَقتَّلٌَة، تَْسِفي  َداْه! َوبََناتَُك َسَبايَا، َوُذرِّ َماِء، َمَقطَُّع اْلَْعَضاِء! يَا ُمَحمَّ ٌل ِبالدِّ ُمرَمَّ

َبا!« قال الراوي: فأبَكْت، والله، كلَّ عدوٍّ وصديق)5).  َعلَْيَها الصَّ

)1)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص112-113 و 116.

)2)  المصدر نفسه، ج2، ص113.

)3)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص349.

)4)  ابن أعثم، الفتوح، ج5، ص138.

)5)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص349.



ء 
ورس

ش   
عب

عض 
رلسب

ي س
هن

سر

173

ثّم إّن سكينَة اعتنَقْت جسَد الحسني Q، فاجتمَع عّدٌة ِمن األغراب، حتّى 

جّروها عنه)1). 

ولاَمَّ نظرَت أمُّ كلثوم أخاها الحسني، تسفي عليه الرياح، وهو مكبوب، وقَعت 

من أعىل البعري إىل األرض، وحضَنت أخاها، وهي تقول ببكاٍء وعويل:

»يا رسوَل اللِه! انظُْر إل َجَسِد َولَِدَك ُملْقى عل الرِض ِبَغريِ َدْفٍن! كََفُنُه الرمُل 

الساف عليه، وُغْسلُُه الدُم الجاري من وريَديه! وهؤلء أهُل بيِته يُساقون أُسارى 

، ليس لهم َمن ميانع عنهم! ورؤوُس أولِده مَع رأِسه الشيِف، عل  ف أرس الذلِّ

الرماح، كالقمر! يا محّمد املصطفى! هذه بناتُك سبايا، وذّريُّتك ُمَقتَّلَة!«)2).

حرم  كان  حتّى  اليوم  انقىض  وما  عليهم،  طوياًل  املحرّم  من  العارش  يوم  وكان 

الحسني Q وبناته وأطفاله يف أرس األعداء، يلوذون ببعضهم، مشغولني بالحزن 

والهموم والبكاء، وانقىض عليهم آخر ذلك النهار، وهم فيام ال يحيط به قلب من 

الحزن واالنكسار، وباتوا تلك الليلة فاِقدين لُِحاَمتِهم ورَِجالِهم)3).

 ،Q ورّسح عمر بن سعد من يومه ذلك، وهو يوم عاشوراء، برأس الحسني

مع َخويّل بن يزيد األصبحّي وحميد بن مسلم األزدي، إىل عبيد الله بن زياد)4). 

فأقبل َخويّل بالرأس، فأراد القرَص، فوجد باَب القرص مغلًقا، فأىت منزله)5)، فوضعه 

تحت أجانٍة يف منزله، وله امرأتان؛ امرأٌة من بني أسد، واألخرى من الحرضميّني، 

يُقال لها: النوَّار بنت مالك بن عقرب، وكانت تلك الليلُة ليلَة الحرضميّة. 

برأِس  َخويّل  أَقبََل  قالت:  مالك،  بنت  النّوار  عن  أيب  فحّدثَني  هشام:  قال 

البيَت، فأوى إىل فراِشه،  ثّم دخَل  الداِر،  أجانٍة يف  الحسني Q، فوضَعه تحَت 

ِبِغنى الدهر! َهذا رأُس الحسنِي مَعِك يف  الخرُب عنَدك؟ قاَل: ِجئتُِك  َما  فقلُت له: 

)1)  الشيخ ابن نما، مثير األحزان، ص77.

)2)  المازندرانّي، معالي السبطين، ج2، ص55.

)3)  السيّد ابن طاووس، اإلقبال، ص583.

)4)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص113.

)5)  القزوينّي، رياض األحزان، ص16.
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الداِر! قالَْت: فَُقلُت: َويْلََك! َجاَء الناُس بالذهِب والفّضِة، وِجئَت برأِس ابِن بنِت 

رسوِل اللِه P! اَل، والله، ال يجمُع رأيس َورأَسك بيٌت أبًَدا! 

إليه،  فأدَخلَها  األََسِديَّة،  فَدَعا  الدار،  إىل  فَخرَْجُت  فرايش،  ِمن  فُقمُت  قالَت: 

وَجلَسُت أنظُر. قالَْت: فَوالله، ما زِلُْت أَنْظُُر عىل نوٍر يَسطُع مثَل العموِد ِمن السامِء 

إىل األجانة! ورأيُت طرَْيًا ِبيًضا ترفرُف حولَها!

زياد)1)، وأقام عمُر بن  الله بن  بالرأِس إىل عبيد  َغَدا  قال هشام: فلامَّ أصبَح، 

سعد بكربالء بعد مقتل الحسني Q يوَمني؛ بقيّة يومه، واليوم الثان إىل زوال 

الشمس، وَدفََن القتىل من جيِشه، وصىّل عليهم)2). ثّم أَذََّن يف الناس بالرحيل، وأمَر 

برؤوس أصحاب اإلمام الحسني Q وأهل بيته، فُنظَِّفت، وكانت اثنني وسبعني 

رأًسا، ورّسح بها مع شمر بن ذي الجوشن، وقيس بن األشعث، وعمرو بن الحّجاج، 

وعزرة بن قيس. وُحِملَت الرؤوس عىل أطراف الرماح)3)، فأقبلوا حتّى قَِدموا بها 

عىل ابن زياد)4). 

وتنافَست القبائل يف تقاسم الرؤوس، حتّى تنال الحظية عند ابن زياد، فجاَءت 

هوازن منها باثنني وعرشين رأًسا، وجاءت متيم بسبعة عرش رأًسا مع الحصني بن 

نري، وجاءت كندة بثالثة عرش رأًسا مع قيس بن األشعث، وجاءت بنو أسد بستّة 

رؤوس مع هالل األعور، وجاءت األزد بخمسة رؤوس مع عهيمة بن زهري، وجاءت 

ثقيف باثني عرش رأًسا مع الوليد بن عمرو)5). 

وبقي جسد اإلمام الحسني Q مع أجساد الشهداء اآلَخرين من أهل بيته 

وأصحابه Q، يف العراء، ال تُوارى، تصهرها حرارة الشمس، وتسفُّ عليها الرياح 

السوايف. وكانت بني وفاة رسول الله P وبني قتل الحسني Q، خمسون عاًما)6). 

)1)  الطبرّي، تاريخ األمم والملوك، ج4، ص348.

)2)  المصدر نفسه.

)3)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.

)4)  الشيخ المفيد، اإلرشاد، ج2، ص113.

)5)  الدينورّي، األخبار الطوال، ص259.

)6)  المصدر نفسه.
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الحوزة، قم، 1405هـ. 

أبو القاسم الحسني بن محّمد املعروف بالراغب األصفهاّن، املفردات يف غريب . 21

القرآن، دار املعرفة، بريوت. 

22 . - املرتضويّة  املكتبة  الزيارات،  القاسم جعفر بن محّمد بن قولويه، كامل  أبو 

النجف، مكتبة الوجداّن - قم، مكتبة الصدوق - طهران. 

أبو القاسم عيّل بن الحسن ابن هبة الله الشافعّي املعروف بابن عساكر، تاريخ . 23
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مدينة دمشق، دراسة وتحقيق عيل شريي، دار الفكر بريوت. 

أبو القاسم عيّل بن الحسن بن هبة الله الشافعّي، تاريخ ابن عساكر، ترجمة . 24

 - املحمودّي  مؤّسسة  املحمودّي،  باقر  محّمد  تحقيق   ،Q الحسني اإلمام 

بريوت، ومجمع إحياء الثقافة اإلسالميّة - قم. 

أبو القاسم عيل بن محّمد بن عيّل الخزّاز القّمّي الرازّي، كفاية األثر، انتشارات . 25

بيدار، قم. 

أبو املؤيّد املوفّق بن أحمد امليّكّ أخطب خوارزم، مقتل الحسني Q )املعروف . 26

مبقتل الخوارزمّي)، مطبعة الزهراء - النجف، نرش أنوار املهدّي - قم. 

أبو بكر عبد الله بن محّمد بن أيب شيبة الكويّف، املصّنف، الدار السلفيّة، بومباي . 27

- الهند.

أبو بكر محّمد بن الحسن بن دريد األزدّي البرصّي، املجتنى، الطبعة الرابعة، . 28

مطبعة مجلس دائرة املعارف العثامنيّة - حيدر آباد الدكن - الهند. 

أبو جعفر رشيد الدين محّمد بن عيّل بن شهر آشوب الروّي املازندراّن، مناقب . 29

آل أيب طالب، املطبعة العلميّة - قم، نرش العاّلمة - قم. 

آل . 30 فضائل  يف  الدرجات  بصائر  القّمّي،  الصّفار  الحسن  بن  محّمد  جعفر  أبو 

محّمد P، منشورات مكتبة آية الله العظمى املرعيّش النجفّي، قم. 

أبو جعفر محّمد بن جرير بن رستم الطربّي، دالئل اإلمامة، مؤّسسة البعثة - . 31

قم، منشورات الرشيف الريّض - قم، املطبعة الحيدريّة - النجف. 

أبو جعفر محّمد بن جرير بن يزيد الطربّي، تاريخ األمم وامللوك )تاريخ الطربّي)، . 32

منشورات مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات - بريوت، دار الكتب العلميّة - بريوت. 

أبو جعفر محّمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينّي، الكايف، دار الكتب اإلسالميّة . 33

- طهران، دار األضواء - بريوت. 

أبو داوود، سليامن بن األشعث السجستاّن األزدّي، دار إحياء السّنة النبويّة. . 34

أبو عبد الله شمس الدين الذهبّي، تذكرة الحّفاظ، الطبعة الثالثة، 1955م. . 35
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36 . - األضواء  دار  تحقيق عيل شريي،  الفتوح،  الكويّف،  أعثم  بن  أحمد  أبو محّمد 

بريوت، دار الكتب العلميّة - بريوت، دار الندوة الجديدة - بريوت. 

العقول، من . 37 أبو محّمد الحسن بن عيّل بن الحسني بن شعبة الحرّان، تحف 

أعالم القرن الرابع، مؤّسسة األعلمّي - بريوت، ومؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة 

لجامعة املدرّسني - قم. 

أبو محّمد الحسني بن مسعود الفرّاء البغوّي، معامل التنزيل )تفسري البغوّي)، . 38

دار املعرفة - بريوت. 

التميمّي . 39 املنذر  بن  إدريس  بن  محّمد  حاتم  أيب  بن  الرحمن  عبد  محّمد  أبو 

الحنظيّل الرازّي، الجرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريّب - بريوت. 

املؤّسسة . 40 األخبار،  عيون  الدينورّي،  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محّمد  أبو 

املرصيّة العاّمة للتأليف والرتجمة والطباعة والنرش، دار الكتب العلميّة - بريوت. 

أبو محّمد عيّل بن أحمد بن سعيد بن حزم، املحىّل، دار اآلفاق الجديدة، بريوت. . 41

مطبعة . 42 الثانية،  الطبعة  النبّوة،  دالئل  األصبهاّن،  عبدالله  بن  أحمد  نعيم  أبو 

مجلس دائرة املعارف الثامنية - حيدر آباد الدكن - الهند، 1950م، دار املعرفة 

- بريوت.

أحمد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبايّس، املعروف . 43

باليعقويّب، تاريخ اليعقويّب، دار صادر بريوت. 

أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، دار الفكر، بريوت. . 44

أحمد بن عبد ربّه األندليّس، العقد الفريد، دار إحياء الرتاث العريّب - بريوت، . 45

دار الكتاب العريّب - بريوت. 

أحمد بن عيّل بن حجر العسقالّن، لسان امليزان، مؤّسسة األعلمّي، بريوت. . 46

أحمد بن يحيى بن جابر البالذرّي، أنساب األرشاف، تحقيق الشيخ محّمد باقر . 47

 - املثّنى  مكتبة  نرش  ونسخة  بريوت،   - للمطبوعات  التعارف  دار  املحمودّي، 

بغداد، ودار الفكر بريوت، ودار الكتب العلميّة.
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ومطبعة . 48 رشكة   ،Q الحسني مشهد  يف  العني  نور  إسحاق،  أبو  اإلسفراينّي، 

مصطفى البايّب الحلبّي، 1955م، ال.ط.

البغدادّي، عبد املؤمن بن عبد الحّق، مراصد االطاّلع عىل أسامء األمكنة والبقاع، . 49

 - 1373هـ  املعرفة،  دار  تصوير   - الحلبّي  نرش  البجاوّي،  محّمد  عيّل  تحقيق 

1954م، ط1.

التسرتّي، الشيخ محّمد تقي، قاموس الرجال، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة . 50

لجامعة املدرّسني بقم املرشَّفة، إيران - قم، 1419ه ، ط1. 

تقّي الدين أبو العبّاس أحمد بن عيل املقريزّي، النزاع والتخاصم، مؤّسسة أهل . 51

البيت، بريوت. 

الجوهرّي، إسامعيل بن حاّمد، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور العطّار، دار . 52

العلم للماليني، لبنان - بريوت، 1407ه- 1987م، ط4.

أمري، رشح شافية أيب فراس يف مناقب . 53 أبو جعفر محّمد بن  الحسينّي،  الحاج 

الرسول ومثالب بني العباس، مؤّسسة الطباعة والنرش - وزارة الثقافة واإلرشاد 

اإلسالمّي، 1995م، ال.ط.

دار . 54 الحديث،  يف  الصحيحني  املستدرك عىل  النيسابورّي،  الله  عبد  أبو  الحاكم 

الفكر، بريوت. 

الحّر العاميّل، محّمد بن الحسن، إثبات الهداة، دار الكتب اإلسالميّة - طهران، . 55

املطبعة العلميّة - قم.

الجيل، . 56 دار  األلباب،  ومثر  اآلداب  زهرة  عيّل،  بن  إبراهيم  القريواّن،  الحرصّي 

بريوت - لبنان، ال.ت.

الفراهيدّي، أبو عبد الرحمن بن أحمد، العني، تحقيق الدكتور مهدي . 57 الخليل 

قم،   - إيران  الهجرة،  دار  مؤّسسة  السامرايّئ،  إبراهيم  والدكتور  املخزومّي 

1409هـ، ط2.

أنفس . 58 أحوال  يف  الخميس  تاريخ  الحسن،  بن  محّمد  بن  بكري، حسني  الديار 

النفيس، دار صادر، بريوت - لبنان، ال.ط.
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الرشيف . 59 منشورات  الطوال،  األخبار  داوود،  بن  أحمد  حنيفة  أبو  الدينورّي، 

الريّض - قم، القاهرة، ط1. 

القاسم . 60 أبو  الدكتور  األمم، تحقيق  تجارب  بن محّمد مسكويه،  أحمد  الرازّي، 

إمامي، دار رسوش للطباعة والنرش، 1379ش - 1422ق - 2001م، ط2.

ريّض الدين عيّل بن موىس بن جعفر بن محّمد بن طاووس الحسينّي، اللهوف . 61

يف قتىل الطفوف، منشورات املطبعة الحيدريّة يف النجف 1369هـ، دار األسوة، 

قم.

األعلمّي . 62 رشكة  الحسني،  أنصار  يف  الدارين  وسيلة  إبراهيم،  السيّد  الزنجاّن، 

للمطبوعات، ال.ت، ال.ط.

إىل . 63 املستقيم  الرصاط  النباطّي،  العاميّل  يونس  بن  أبو محّمد عيّل  الدين  زين 

مستحقي التقديم، املكتبة املرتضويّة إلحياء اآلثار الجعفريّة، طهران. 

الله . 64 عبد  بن  ِقزُْغيل  بن  يوسف  املظّفر  أبو  الدين  شمس  الجوزّي،  بن  سبط 

البغدادّي، تذكرة الخواص، مؤّسسة أهل البيت R - بريوت، ومكتبة نينوى 

الحديثة - طهران. 

األعيان، تحقيق . 65 تواريخ  الزمان يف  ِقزُْغيل، مرآة  الجوزّي، يوسف بن  سبط بن 

محّمد بركات وآخرون، دار الرسالة العامليّة، دمشق - سوريا، 1434هـ - 2013م، 

ط1.

سليم بن قيس الهاليّل العامرّي، السقيفة، دار الفنون للطباعة والنرش. . 66

الشيخ . 67 الحسني Q، تحقيق  أنصار  العني يف  إبصار  الشيخ محّمد،  الساموّي، 

محّمد جعفر الطبيّس، مركز الدراسات اإلسالميّة ملمثليّة الويّل الفقيه يف حرس 

الثورة اإلسالميّة، إيران، 1419هـ - 1377ش، ط1.

الخارجّي . 68 اإلعالم  قسم  األّمة،  تأليف  يف  املهّمة  الفصول  الدين،  رشف  السيّد 

ملؤّسسة البعثة، ال.ت، ط1. 

الشافعّي السمهودّي، عيّل بن عبد الله بن شهاب الدين بن العبّاس الحسينّي، . 69

وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى P، مطبعة اآلداب واملؤيّد، مرص، 1326هـ. 
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الرشيف الريّض، نهج البالغة، ضبط صبحي الصالح، نرش بإرشاف مركز البحوث . 70

اإلسالميّة، قم.

الرشيف املرتىض عيّل بن الحسني املوسوّي، تنزيه األنبياء، منشورات الرشيف . 71

الريّض - قم، مكتبة بصرييت - قم. 

التاسعة، . 72 الطبعة  النبالء،  أعالم  سري  الذهبّي،  أحمد  بن  محّمد  الدين  شمس 

مؤّسسة الرسالة - بريوت. 

الناظر . 73 نزهة  الحلواّن،  بن نرص  الحسن  بن  بن محّمد  الحسني  الجليل  الشيخ 

وتنبيه الخاطر، تحقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدّي |، قم. 

الشيخ الصدوق أبو جعفر محّمد بن عيّل بن الحسني بن بابويه القّمّي، األمايل، . 74

منشورات مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات - بريوت. 

الشيخ الصدوق أبو جعفر محّمد بن عيّل بن الحسني بن بابويه القّمّي، عيون . 75

أخبار الرضا Q، انتشارات جهان - طهران، مكتبة طوس - قم.

الشيخ الصدوق أبو جعفر محّمد بن عيّل بن الحسني بن بابويه القّمّي، كامل . 76

الدين ومتام النعمة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي لجامعة املدرسني - قم. 

الشيخ الصدوق أبو جعفر محّمد بن عيّل بن الحسني بن بابويه القمي، معان . 77

األخبار، منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية - قم. 

الشيخ الصدوق أبو جعفر محّمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القّمّي، علل . 78

الرشائع، دار إحياء الرتاث العريّب - بريوت، املكتبة الحيدريّة - النجف. 

القّمّي، . 79 بابويه  بن  الحسني  بن  عيّل  بن  محّمد  جعفر  أبو  الصدوق،  الشيخ 

الخصال، مؤّسسة النرش اإلسالمّي لجامعة املدرّسني، قم. 

الشيخ الطويّس أبو جعفر محّمد بن الحسن الطويّس، الغيبة، مؤّسسة املعارف . 80

اإلسالميّة، قم. 

الدراسات . 81 أبو جعفر محّمد بن الحسن، األمايل، تحقيق قسم  الطويّس  الشيخ 

اإلسالميّة - مؤّسسة البعثة - إيران. 
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موسوعة . 82 ضمن  مطبوع  العكربيّة،  املسائل  محّمد،  بن  محّمد  املفيد  الشيخ 

»مصّنفات الشيخ املفيد«، الجزء الرابع. 

يف . 83 املدرّسني  جامعة  منشورات  االختصاص،  محّمد،  بن  محّمد  املفيد،  الشيخ 

الحوزة العلميّة، قم. 

الشيخ املفيد، محّمد بن محّمد، اإلرشاد، املطبعة الحيدريّة - النجف األرشف، . 84

بصرييت - قم. 

الشيخ عيّل بن الحسني الكريكّ، جامع املقاصد يف رشح القواعد، تحقيق مؤّسسة . 85

آل البيت R إلحياء الرتاث، قم. 

86 . ،P الشيخاّن القادرّي، محمود بن محّمد، الرصاط السوّي يف مناقب آل النبّي

نسخة مخطوطة يف مكتبة أمري املؤمنني Q يف النجف األرشف.

الطربيّس، أحمد بن عيّل، االحتجاج، مطبعة النعامن - النجف األرشف، مكتب . 87

املصطفوّي - قم. 

جواد . 88 تحقيق  الطويّس)،  )رجال  األبواب  الحسن،  بن  محّمد  الشيخ  الطويّس، 

بقم  املدرّسني  لجامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  اإلصفهاّن،  القيومّي 

املرشّفة، إيران - قم، 1415هـ، ط1. 

عبد الحّي العكرّي الدمشقّي )ابن العامد الحنبيّل)، شذرات الذهب يف أخبار . 89

من ذهب، دار إحياء الرتاث العريّب، لبنان - بريوت، ال.ت، ال.ط.

عبد الله محّمد بن أحمد بن عثامن الذهبّي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، . 90

دار املعرفة، بريوت. 

عّز الدين أبو الحسن عيّل بن أيب الكرم الشيباّن املعروف بابن األثري، الكامل . 91

يف التأريخ، دار صادر - بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب - دار الكتاب العريّب - 

بريوت. 

الكتاب . 92 دار  ابن حجر،  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  عيّل،  بن  أحمد  العسقالّن، 

العريّب - بريوت، ودار إحياء الرتاث العريّب. 

عالء الدين عيّل بن محّمد بن إبراهيم البغدادّي، لباب التأويل يف معان التنزيل . 93

)تفسري الخازن)، دار الفكر. 
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دار . 94 الصدق،  وكشف  الحّق  نهج  الحيّل،  املطّهر  يوسف  بن  الحسن  العاّلمة 

الهجرة، قم. 

95 . - لبنان  العريّب،  الرتاث  إحياء  املثنى ودار  املؤلفني، مكتبة  كّحالة، معجم  عمر 

بريوت، ال.ت، ال.ط.

القايض النعامن املغريّب، رشح األخبار، تحقيق السيّد محّمد الحسينّي الجاليّل، . 96

قم،   - إيران  املرشّفة،  بقم  املدرّسني  لجامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة 

1414هـ، ط2. 

والجرائح، . 97 الخرائج  الله،  هبة  بن  سعيد  الحسني  أبو  الراوندّي  الدين  قطب 

مؤّسسة اإلمام املهدّي، قم. 
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