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السابعةالطبعة 

م٢٠١١هـ ــ ١٤٣٢

جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

العتبة احلسينية املقدسة ــكربالء املقدسة : العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتفــقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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اإلهداء
عبد اأباياإليك

مـن أجـل   الثـائرين أولألنـك ،  هذاكتايبمنالسادسةالطبعةمواليياأهديك
أجلمنثارواالشهداء الذين مجيعواىلمعاملهونشرحكومتهوتطبيقورسالتهاإلسالم
العلميـة  احلـوزة شهداءوالسيما ،ومكانزمانكليفوشهادتكهديكوخطىهدفك

رأسـهم وعلـى وعـدواناً ظلمـاً قتلـوا املـؤمنني الـذين  وأبنائنـا من مراجع العلم وطالبـه    
.باقر الصدرحممدالسيدالشهيداملرجع

وشـفاعة وشـفاعتك وأخيـك وأمـك وأبيكجدكفاعةشبذلكراجياً..موالي
مـودتكم علمـاين ولوالدي اللـذين  الشهيدةالعلويةولزوجىتيل،  الطاهريناألئمةبنيك

: اهللا بقرآنهفرضهالذيالبيتأهلجكمعلىوالسري

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<.

:قالمنشفاهوطابت
 

 
  

   
 

  
  ، دربكـم مـشينا   وعلـى ،  عجناوبطينتكم،  غُذيناحببكمإنا!الشهداءأبا..سيدي

ااهـد حفيـدك   الـصابر الـصامد ومرجعنـا ،  أوطانناحبفظعلينافامنن.سرناوبنهجكم
،واحرسـه مـن عاديـات الـزمن الداخليـة واخلارجيـة           ،  يـستاين السالـسيد اإلمـام ونائبك

.للمسلمنيوذخراًإلسالملواجعله سنداً 
١٤٢٤الحرامالحجةذي١/ ولدكمنسيدييافتقبل
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الرابعة والسادسةالطبعةمقدمة
صـلى اهللا عليـه     ومبحمـد ،  دينـاً اإلسـالم بعلينـا أنعمتماعلىربيالكمحداً
.وقادةوسادةأئمةوبآله، وهادياًياًنبوآله وسلم

:العزيزقارئي

،)عليـه الـسالم    احلـسني اإلمـام لثـورة الرمسيـة الوثـائق (يديكبنيالذيالكتاب
ــ ١٣٩١سـنة منحمرمأياميفيلسنحتفكرة عليـه  ذكـرى استـشهاده   أيـام وهـي ،  ه

، رحيانتــهاألعظــم والرســولســبط، الــضيمأيبعــنحبثــاًاكتــبأنفأحببــت، الــسالم
كتـب بطـون يفوأخـذت أحبـث   اهللاعلىالتوكلبعداألمرعلىفعزمت،  قلبهوحبيب
وبينمـا ،  وثيقـة إثروثيقة ،عليه السالم احلسنياإلمامبثورةيتعلقماوأسجل،  التواريخ

يفلما، كلمااحروفيكتبقلمي حنيتسبقدموعيكانت، الوثائقتلكأدونكنت
.وأصحابهوعترتهالشهيدبالسبطاليت حلّتواآلالمنواحملاملصائبمنذلك

إىل  دب النعـاس  الوثـائق بتـسطري مـشغوال كنـت الـيت الليـايل تلكـم منليلةويف
أهـدي وأنـا ،  طبـع الكتـاب قـد   وكأنّالرؤياعامليفنفسيأرىإذ،  النومفغلبينجفوين
مرحلـة يفيـزل ملابأن الكتـ  حـني يفعليـه الـسالم   الـشهيد احلـسني لإلماممنهنسخة

.التأليف
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قـد ملّـا  ،نفـس الوقـت   يفبالبكـاء ممزوجـة فرحـة انتـابتين النـوم مـن أفقتوحني
فـزادتين ،  والـسبط العظـيم   ورسـوله تعاىلاهللاورضىقبولموضعيكونقدأنهعلمت

تلكيفالعراقيففوراًمث طبعه ومن،  وثائقهوكتابةتأليفهإكمالعلىعزماًالرؤياهذه
.األوىلالطبعةوهي، السنة

أخـذت نـسخةً    ،بعـد للمكتباتيوزعوملالكتابطبعحيث،  تأليفهإكمالوبعد
هـذه يتقبـل أنإيـاه خماطبـاً ،اهللارسولرحيانةحلرم ،كربالء املقدسة إىل   اوذهبتمنه

.الشريفحرمهمكتبةيفتسجيلهامتوقد، اهلدية

قمـت الذياجلهد املتواضع هذاإكمالعلىيلواحملفزالسلوةالرؤياهذهفكانت
:اليوم الذيذلكيفيلشفيعاهللاشاءإنسيكونألنه؛به

>F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :<.

:وهيعديدةطبعاتالكتابطبعوقد

.ـه١٣٩١سنةالعراقيف: األوىلالطبعة

.م١٩٨٠سنةبريوتيف: الثانيةالطبعة

.ـه١٤٠٤سنةاملقدسةقممدينةيف: الثالثةبعةالط

وثيقة١٤بإضافة  السابقةطبعاتهعنومتتاز،  يديكبنياليتوهي: الرابعةالطبعة
تعليقـات جديـدة   زيـادة مـع ملعاويـة وخماطباتـه  عليه الـسالم  احلسنياإلمامبثورةتتعلق

.مث أيضاً طبعت الطبعة اخلامسة والسادسة.أنيقةوطباعة

، صراطه املستقيمعلىأقدامنايثبتوأن،  خطانايسددأنالقديرالعلياهللاألنس
.»يب غرييتستبدلواللدينكبهتنتصرممنواجعلينرب«: وأقول

القزوينيالحسينيمعبد الكري
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تقديم
األئمـة حممـد وآلـه   املرسـلني سـيد علىوالسالموالصالة،  العاملنيربهللاحلمد

.اهدينااألطهار

:العزيزقارئي

مجيـع الوثـائق   دفتيـه بـني يـضم الـذي الكتـاب هـذا مـن األولالقسميديكبني
الـيت ،  واخلطب والبيانات الكتبمنعليه السالم احلسنياإلمامبثورةتتعلقاليتالرمسية
عـن أو،  أو أصـحابه  عليـه الـسالم   احلسنيعنصادرةكانتأسواء،  الثورةذهترتبط
.كربالءيفمصرعهيومإىل املدينةيفثورتهأعلنأنمنذ، آنذاكاحلكميفلنياملسؤو

الـزمين علـى الترتيـب   احملافظـة مـع ،  وتنظيمهاضبطهايفإمكاينجهدبذلتوقد
بـني الوثـائق هلـذه أيـامي مواكبـاً   بعـض عـشت وقـد ،  والبيانـات واخلطبالرسائلهلذه

يفمـا حدإىل   وفقتوقد،  وزمنهافيتها ونصها حريفألدقّق؛التارخييةواملصادرالكتب
.والزمينالنصيضبطها
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، الثـائر  :منـها يـستفيد ،  باـا يفدراسـية حماولـة أولــ   اعتقـادي ــ حبـسب   وهي
صـوراً ألنهـا تعطـي   ؛االجتمـاعي والناقـد ،  واخلطيـب ،  واألديـب ،  والكاتب،  والفدائي

.الثورة املقدسةفترةوعاصرتعاشتاليتوالعقليةالذهنيةعنومناذج

:القارئأخي

ثـورة أيـام ذكـرى   يفحـدثت ،  طارئـة فكرةإالّهيماالوثائقهذهمجعفكرةإنّ
أنأحببـت حيث ،)ـه١٣٩١(السنةهذهمنحمرمشهرمنعليه السالم احلسنياإلمام

تتعلـق كـبرية ثـروة أنا أمام وإذا،  املصادربعضفراجعت،  عليه السالم خطبهببعضأُملّ
تراثهامناألمةلتستفيد؛)١(خمتصريف كتابونشرهامجعهايفففكرت، احلسينيةلثورةبا

:التاليةاألهدافوحنقق بذلك، عليهاالعامالرأيويطلع

احلقـائق الوثائق من هذهيفملا؛وعقيدادينهامعاملبعضعلىاألمةاطالعـ١
.اوفهمهعليهااالطالعمنلألمةالبداليت، الدينية

يفوالذي يتجلـى  ،  الثائرينلرجاهلاواللغوياألديبالتراثعلىاألمةاطالعـ٢
.خاصبشكلورسائلهعليه السالماحلسنياإلمامخطب

حـىت ؛خبطوطـه وأبعـاده   كامالوعياً.النفوسيفاحلسيينالوعيعلىالتركيزـ٣
الغايـة هـي ورتـه؟ ومـا   ثمـن عليه السالم احلسنيأرادماذا،  اجلميعلدىواضحاًيكون
منها؟

ظهـرية يـوم  ءأبـو الـشهدا  قـدمها الـيت ،  والقـرابني التـضحيات مـن االسـتفادة ـ٤
لنـا تـنري تـضحياته جـذوة   مـن لنـستمد ؛وعقيدتـه رسـالته سـبيل يف،  حمـرم مـن العاشر
، العـاملي واالسـتكبار رجس الـصهيونية  منبالدناوحتريردينناعلىاحملافظةيف،  الدرب

مـن الطـاهرة والـصفوة هـو عليه الـسالم  كما صمد ،  وأفكارهاتياراوجهيفولنصمد

.اهللابإذنسوف ابحث هذه النصوص بشكل أوسع، متناً وسنداً ورواية وتعليقاً، في القريب ) ١(
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.ومقدساتهدينهأجلمنالعسكري اهلائلالزخمذلكوجهيف، أصحابه

؛يةنـسان اإلبـين   مـن كـبري فريـق ضـمائر إىل   جديـد من«عبد اهللا أيبهدففأقدم
اخلـالص لعمـل الـيقني وا  سـبيل يف،  خطـوات أوواحـدة خطـوة رسـالته يقدمونلعلهم
.)١(والكمالاحلقلوجه

يفاللفظـي األديب والترف اخليالجمالعنوابتعد،  أتبسطأنحاولتفإينوأخرياً
.والدراسةللعنايةليكون موضعاً؛اجلميعويفهمهيقرأهأنأجلمن؛الكتابهذا

وختامًا

موضعهذه الوريقات تكونأن،  الشهداءأبايا،  مواليوياسيديياأملوكلي
صلى اهللا عليـه    حممداهللاجدك رسول عندولوالدييلشفيعاًتكونحىت؛عندكقبول

.إالّ لواءهلواءاليوم، لوائهحتتننضويحىت؛القيامةيوموآله وسلم

>F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;    :<)٢(.

القزوينيالحسينيعبدالكريم

.٦:ود العقادأبو الشهداء، عباس محم) ١(
.٨٩:)٢٦(سورة الشعراء ) ٢(



عرض ومتهيد
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وتمهيدرضع

اإلنسانيةفكر شغلتاليت، الثوراتأهممنهيعليه السالماحلسنياإلمامثورة
.جداًعادي ومهمغريحدثألا؛اإلسالميالتاريخمنكبرياًجماالوأخذت

؛بإسهابأوبإجيازإليهايشريأنومعتقداتهميولهكانتمهماللمؤرخالبدفكان
.وضيقهاطالعه الفكريسعةوحسب، اخلاصةهنظروجهةمنـطبعاًـوذلك

أمـام  يتـصاغر لرأينـاه ،  عليـه الـسالم   احلـسني لثـورة أرخمـن جلّإىل   نظرناولو
علــيهم (البيــتآلبــبغضنفوســهمأُشــبعتممــنيــسرياًنفــراًإالّ، وواقعيتــهاعظمتــها

.اجلاهأوباملالضمائُرهمواستميلت، )السالم

أـا هـذا يومنـا حـىت عليه السالم احلسنياإلمامثورةمنذاألمةآراءعليهوالذي
صـلى اهللا عليـه     الرسـول آلمـن والضحاياالقرابنيلإلسالمقدمتاليتاحلقيقيةالثورة

املتسلطنيبسبب تالعب وذلك،  املفقودةكرامتهاملنهارةهيبتهإليهفأعادت،  وآله وسلم 
.وأحكامهمبقدساتهآنذاك

عطياتهاومالحساإلمامثورة

علـى  ،  ودائـم مـستمر عطاءعليه السالم احلسنياإلماملثورةالعطائيالزخمإن
يف،  الـدرب للثـائرين   يـنري الـذي املـشعل مبثابةفهي،  واألجيالوالدهورالعصورخمتلف
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الومهيـة اهلياكـل الوقـت حتـرق   نفسويف.اخلالدةاإلسالميةالرسالة،  احلقرسالةسبيل
حبـرارة تـذوب مـا سـرعان ،  من الشمع وكراسيعروشعلىئهمادعابنتاليتاملزيفة
.املقدسةاحلسينيةالثورة

منـت حـىت  ؛اإلسـالمية الغـصون غـذّى طاملا،  للثورةاملستمرالدائمالعطاءوهذا
نرباسـاً وسـتكون تزالوالكانتفهي.اخلالداحلسنيالشهداءأيبثورةبربكةوترعرعت

النـاس لكـل املنشوداألملوهي،  هذه األرض هوجعلىومضطهدمعذبإنسانلكل
.وأمانبسالمالعيشحقهم يفعنيدافعونالذين، اخلريين

وهـذا .يف احملـيط  امللـح حبةتذوبكما،  قرنبعدقرناًوتذوبتأيتالقرونفهذه
مـن وأكـرب القـرون مـن فهـو أكـرب   ،  والـضمائر األفكـار ويفالقلوبيفباقامسهاحلسني
ومن، معهواهللاهللامعفهو.يف رضوانه وقتل،  سبيلهيفوجاهد،  هللاعاشألنه؛الزمن

عـن وكـشفت متخضتقد عليه السالم اإلمام احلسني ثورةوإن.باقفهومعهاهللاكان
:مهامهمنيجانبني

للثورةالعاطفيالجانبـ١

فكرتـه وكان معتقـده مهمافردلكلتسنىلواليت،  العامليفالوحيدةالثورةوهي
وكمـا .وعربتـه دمعتـه ميلكأنمنمتكّنملا،  وتفاصيلهاأبعادهابكلمسرحيتهايقرأأن
يقـرأ حيـث أفريقيـا يفالـدول وبعـض كاهلنـد اإلسالميةغريالبالديفاآلناملعروفهو

، بالبكـاء جيهـشوا أنإالّميلكـون الفإم،  كربالءيفالطفواقعةملحمةأبنائهابعض
القلـوب تتـصدع أليمـة مأسـاة ألـا ؛شـعورياً الالـصدور ضربإىل   اناًأحييؤديوقد

.هلوهلا ومصاا

مأسـاة احلـسني  إن«: بقوله] جيبون[الشهرياالنكليزياملؤرخوصفهاكماوذلك
نفسيفواحلنانتثري العطفأنالبد، موطنهاوتباين، عهدهاتقادممنبالرغم، املروعة
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.)١(»قلباًساهموأقإحساساًالقراءأقل
مـن ميلكوا أنفسهم ملالثورةرجالقاتلواالذينإنّ: رويقدإنه،  هذامنوأكثر

يبكي عنـدما نادتـه زينـب        ،كربالءيفاألموياجليشقائد)سعدبنعمر(فهذا،  البكاء
:قائلة له) عليها السالم(بنت علي

؟»إليهتنظروأنتاعبدأبوأيقتل!يابن سعد«

.)٢(حليتهعلىتسيلودموعهعنهاهوجهفصرف

عيالـه  علـى هجمـوا ،  عليـه الـسالم   احلـسني قتـل بعـد األعـداء إنّ: أيـضاً وقيل
، وهـو يبكـي   سـلبها وأراداحلـسني بنـت فاطمـة إىل   رجـل فجاء.يبكونوهميسلبوم

:لهفقالت

إذن؟تسلبينملاذا

.)٣(غريييأخذهأنأخاف: هلافقال
وأقرحــت،يةنـسان اإلقلـب أدمــتالـيت املأسـاة وهــي، كـذلك تكـون الوكيـف 

، الـسبعني الـذي جـاوز   ،  الـسن يفالطـاعن الـشيخ قتـل فيهاألنّ؛وتأثّراًتألّماً،  جفوا
أواحللـم جـاوز الذيوفيها الفيت .احلسنيأصحابمنالغالبيةوهم،  الكهلفيهاوقتل

.العجـوز واملـرأة الرضـيع الطفلوفيها .أصحاموفتيان،  وأقمارهمهاشمبينمن،  ملّا
النـساء وحرمـان .رؤوسهاوقطع،  اخليلورضها حبوافر ،  الشهداءبأجسادالتمثيلوفيها

، بلدإىل بلدمنسبايااهللارسولبناتوسوق.وحرقهاوب اخليام، املاءمنواألطفال
ت حلّـ الـيت واآلالماملآسـي مـن هنالـك مـا وإىل...والبعيـد القريـب يتصفح وجوههن 

.الثورةهذهبشهداء

.م١٩٣٨، طبع مصر، سنة ٧٤:تاريخ العرب، السيد ميرعلي، ترجمة رياض رأفت) ١(
.٤:٢٤٥، تاريخ الطبري ٣:٢٩٥انظر الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٢(
.٣:٢٠٤سير أعالم النبالء، الذهبي ) ٣(
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للثورةالعقائديالجانبـ٢

ذاعرفت بعقائديتهاالتاريخيفثورةأنّنعرففلم، اجلانبهذادراسةأردناإذا
.عليه السالماحلسنيكثورة، أجلهمنوالتفاين، االعتقادمناللون

أنإالّ  ،الثـورات مـن لثـورة العقائـدي املـستوى يعـرف أنلهميكنالنسانواإل
.وأنصارهاالثوراتهذهلقادةوالوثائقالنصوصيدرس

الـوعي  يفالعليـا الـذروة عقائديتـها يفبلغـت عليه الـسالم  احلسنياإلماموثورة
أنمنـذ ،  مجيـع أدوراهـا   يفوعياًختتلفملفهي.وأنصارهوأتباعهقائدهالدى،  والعمق
واإلدراكيـة الثقافيـة اتخمتلـف املـستوي   علـى ،  رجاهلـا حيـاة مـن نفسآخرحىتأعلنت
.لرجاهلا

حيملــه الكهــلالـذي ، احلــسينيةللثــورةالـوعي نفــسحيمــلالكـبري الــشيخفهـذا 
.رجاهلا وأبطاهلالدىالروحنفسحيمل، احللميبلغملالذيوحىت، والفىت

لرأيناها حتمل ،  عليه السالم احلسنيالثورةهذهلقائداألوىلالوثائقتصفّحنافلو
:فهيحياتهآخريفعليه السالماحلسنيقاهلااليتوثائقالروحنفس

معاويةبنيزيدحكمعلىالثورةـأ

أشـاعها احلـاكم  الـيت املخالفـات مقـام وتطبيقهـا اإلسـالمية الـشريعة إقامـة ــ ب
:اخلطنيهذينقيامهايفهدفتعليه السالماحلسنياإلمامفثورة.آنذاك

.اإلسالميةشريعةالوتطبيق، احلاكماجلهازتغيري

 

يزيـد هـو ألنه  ؛بالذاتيزيدتغيرياحلكمعلىثورتهمنيقصدملاحلسنيفاإلمام
ويعتقدالبعضكما يصورها قبليةثورةثورتهفتكون،  األمويسفيانأيببنمعاويةبن
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، وبعـده اإلسـالم قبـل قـرون منذكانت مستمرة ،  نياألمويواهلامشينيبنياخلصومةبأنّ
ثورتـه علـل عليه الـسالم  احلسنياإلمامبل .يزيدعلىعليه السالم احلسنيخرجوهلذا
الـيت ،  الوثيقـة يفجـاء ممـا جليـاً ذلـك ويتضح.وبياناتهخطبهبعضيفيزيدحكمعلى

:األمويللجيشكتيبةأولأمام عليه السالماحلسنيخطبها

رأىمــن : قــال صــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول مسعــت إنــي !النــاس أيهــا«

يف عبـاد يعمل،  رسولهلسنةخمالفاً،  لعهدهناكثاً،  احلراممستحال،  جائراً سلطاناً

ـر فلـم ،  والعدوانباإلثماحقـاً كـان ،  قـول والبفعـل عليـه مـا يغي أنعلـى ا

.)١(»مدخلهيدخله

حيكـم  ،  جـائر سـلطان هألنـ ؛يزيدسلطانعلىخروجهعليه السالم علّلحيث
صـلى اهللا   النيب حممـد  ولسنة،  اإلسالميةللشريعةخمالفوذلك،  والعدوانباإلمثالناس

.عليهخرجفلهذا، عليه وآله وسلم

)١٢(رقـم   وثيقـة يفكمـا ،  يزيـد باسـم تـصرح الوثـائق بعـض هناكأنّصحيح
: عليه السالمفأجابه،يزيدةمبايعاملدينةعلىيزيدوايلمنهطلبملاقاهلااليتالوثيقة

، للخمــرشــارب، رجــل فاســقويزيــد«: قولــهإىل »النبــوةبيــتأهــلإّنــا!األمــريأيهــا«

.)٢(»مثلهيبايعالومثلي، للفسقمعلن، احملرتمةالنفسقاتل

شـارب ،  فاسقرجلألنه؛يزيدعلىثورتهيعللعليه السالم اإلمامجندفهكذا
، اخلالفةشروطتتفق معالالصفاتوهذه.للفسقمعلن، مةاحملترالنفسقاتل، للخمر
والقبليـة ثـورة فثورتـه ليـست   .حكمـه علـى ثورتـه عليـه الـسالم   احلـسني أعلنفلهذا

.البعضيتوهمكما، عنصرية

.من هذا الكتاب٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
.من هذا الكتاب) ١٢(انظر الوثيقة رقم ) ٢(
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حيـث  ،  احلكـم علـى ثورتـه مـن ،  عليه السالم احلسنيأهدافأهممنهووهذا
هـذا اهلـدف  أجـل مـن ،  والنـهب والـسلب للقتـل ،  وأصـحابه بيتـه لوأهـ نفـسه عرض
.املقدس

إمنـا بـل ،  احلكم فحسب زمامتسلُّم،  خروجهمنالرئيسيةغايتهتكنملفاحلسني
.بذااغايةال، أحكام الشريعةلتطبيقوسيلةاحلكمعلىاالستيالءيعتبِرهو

لظروفأا نتيجةمنالبعضإليهيذهبكمااالقتصاديالعاملبدافعأيضاًوال
.ثورتهإىل باحلسنيدفعت، معينةاقتصادية

زمنيـة اقتـضتها   مرحلـة نتيجـة أنهـا مـن : الـبعض يقولـه مابصحيحأيضاًوليس
هـو ،  عليه الـسالم  لإلمام احلسني الوحيدالرئيسيالدافعبل،  آنذاكالتارخييةالتطورات

.دمهسفكإىل ذلكأدىوإن، عليهاواحملافظةاإلسالميةالشريعةتطبيق

:مثلورسائلهخطبهنصوصبعضيفجاءما، هذاقولناويسند

ــةلزمــــواقــــدهــــؤالءوإنأال«ـــــ١ ــوا، الــــشيطانطاعــ ، الرمحــــانطاعــــةوتركــ

مـــواوحر، اوأحلّــوا حـــرام ، بـــالفيءواســـتأثروا، احلــدود وعطلـــوا، الفـــسادوأظهــروا 

.)١(»حالله

ا وســنةكتــابإىل أدعــوكموأنــا، لكتــاباهبــذاإلــيكمبعثــتوقــد«ـــ٢

.)٢(»أُحييتقدوالبدعة، أُميتتقدالسنةفإن، نبيه

.)٣(»يتناهى عنهالالباطلواىل، بهيعملالاحلقإىل ترونأال«ـ٣

.من هذا الكتاب٥٨انظر الوثيقة رقم ) ١(
.من هذا الكتاب٢٤انظر الوثيقة رقم ) ٢(
.من هذا الكتاب٦٣انظر الوثيقة رقم ) ٣(
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لطلـــبوإنّمـــا خرجـــت، ظاملـــاًوالمفــسداً والبطـــراًوالأشـــرًاأخـــرجملوإنـــي«ـــ ٤

،بـــاملعروفآمــر أنأريـــد، ا عليـــه وآلــه وســلم  صــلى جـــديأمــة يفاإلصــالح 

.)١(»وأبيجديبسريةوأسري، املنكرعنوأهنى

هلي نصوص،  عليه السالم احلسنياإلمامورسائلخطبمناملقتطفاتهذهفإنّ
.عليه السالمغرضه وهدفهلبيان؛فيهاغموضوالشبهةال، واضحةصرحية

تقويضعلى،قواهبكليعملكان، آنذاكائمالقاحلكمأنّعلىتدلمجيعاًفإا
فـإنّ «والـسنة الكتابوخمالفة ،والباطلاملنكربإشاعة،  جذورهامناإلسالميةالشريعة

.»أُحييتقدوالبدعة، أُميتتقدالسنة

واألمـر  ،السنةوإحياء،  والباطلاملنكرمقاومةلغريخيرجملعليه السالم واحلسني
، النبـوة بيتأهلألنه من ؛قطواملنصباحلكميطلبومل،  ملنكراعنوالنهيباملعروف

.الباطلويدفعوا، احلقإىل ويدعوا، املعوجيقومواأنإالّللملكيأتواملالذين

عرضـت ،  دعوتـه بدايةيفصلى اهللا عليه وآله وسلم    حممداهللارسولجدهفهذا
فـأىب  ،احلـق وقـول دعوتـه يتـرك أنعلـى ،  واملـال والسيادةامللكقريشعليه رجاالت 

وضـعوا لـو !عمـاه يا«: عليه السالم  طالبأيبلعمهوقال،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    
أو أهلـك  حـىت يظهـره اهللا  ، على أن أترك هذا األمر، مشايليفوالقمر،  يف مييين الشمس

.)٢(»تركتهما، فيه

: القائلعليه السالمطالبأيببنعليأبوهوهذا

ــهتعلــمإنــكماللّهــ« وال، ســلطانيفمنافــسة، منــاكــانالــذيمل يكــنأّن

ــاممـــنشـــيءالتمـــاس ــر، دينـــكمـــناملعـــامللنـــردولكـــن، فـــضول احلطـ ونظهـ

.من هذا الكتاب١٧انظر الوثيقة رقم ) ١(
.٢:٤٣انظر تاريخ الكامل، ابن األثير ) ٢(
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ــأمن املظلومــــون ، بــــالدكيفاإلصــــالح ــام، عبــــادكمــــنفيــ ــةوتقــ مــــناملعطلــ

.)١(»حدودك
ال لـئ ؛عليـه الـسالم   فـأىب ،  بـشروط الـشورى قضيةيفاخلالفةعليهعرضتوقد

الـدنيا كانـت  ،وقتـها يفاإلسـالمية اخلالفةأنحنييف.يرتضيهاالاليتالشروطخيالف
أنأىبعليـه الـسالم   فعلـي  .والفـرس الـروم دولـة اـارت أنبعدوخصوصاً،  بأسرها
، إياهـا رفـضه يفبأسـرها فرفض الدنيا ،  شرطاًخيالفالأنمقابليفأمهيتهامعيقبلها

.واحدشرطخمالفةعدمإزاء
إىل  عليـه الـسالم   بعثـه ،  عقيـل بـن مـسلم عليه الـسالم  احلسنيسفريأيضاًوهذا

إىل مسلمفذهب، الكوفةودخلزيادبنعبيد اهللاوجاء، أهلهامنالبيعةالكوفة ألخذ
شريكعيادةابن زيادفأراد، مريضاًاألعوربنشريكدارهيفوكان، عروةبنهايندار
واإلشـارة ،  لعيادتـه يأيتعندما ،عبيد اهللا يقتلأنمسلممعيكشرفاتفق،  هاينداريف

.عمامتهشريكرفعبينهما
يرفعشريكفأخذ،اخلزانةيفخمتبئومسلم، شريكعلىودخلزيادابنجاءمث
: زيـاد ابـن فقال.حتفيكان فيها ولواسقنيها: وقال،  مسلمخيرجفلم،  مراراًعمامته

.هايندارمنخرجمث، علتهيفخيلطإنه

تـذكرت حـديث  : مـسلم فقـال منـه؟ منعـك ما: شريكلهوقال،  مسلمفخرج
: صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعنعليه السالمعلي

.)٢(»يفتك مؤمنفال، الفتكقيداإلميانإن«

، شرهمنوأراح األمةزيادبابنوفتكخلرج؛وامللكاإلمارةيريدمسلمكانفلو
.يفتكالواملؤمن،الفتكقيداإلميانألنّ؛وعقيدتهإميانهعلىخيشىولكنه

.٢:١٩محمد عبدة نهج البالغة،) ١(
.٣:٢٧٠، الكامل، ابن األثير ٢٤٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(



23.................................................................................................وتمهید عرض

ينـشدون  اللرأينـاهم ،  )عليهم السالم (البيتأهلنستعرضأنأردنالووهكذا
اإلسالميةالشريعة أحكامتطبيقهياحلكممنغايتهموإنما، بالذاتسلطاناًوالملكاً

.دعائمهاوتركيز

: يقوله السالمعلياحلسنياإلمامنرىفلهذا

أريــد، صــلى ا عليــه وآلــه وســلمجــديأمــةيفاإلصــالحلطلــبخرجــتوإنّمــا«

.)١(»وأبيجديوأسري بسرية، املنكرعنوأهنى، باملعروفآمرأن

بـن علـي أبيـه وسرية،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولجدهسريةهيفهذه
.عليه السالمطالبأيب

والخالفةاإلسالم

وإنهـا ،  ويـبين جمتمعـه   بنيانهيقومعليهاألنّ؛كبرياًاهتماماًباخلالفةاإلسالمهتما
وبدوا، والتفرقااليار والتشتتمنجمتمعهوصيانة،  شريعتهحلفظاألساسيةالقاعدة

.قائمةإلسالملتقومال

اميقـ فبها، االستغناء عنها ميكنالاإلسالميةاحلياةضرورياتمنضرورةفهي«
.)٢(»األرضيفاهللاينشدهااليت،الكربىالعدالةتتحققوا، الديننظاممناعوجما

وبـدء نـزول   ،  اإلسـالمي التـشريع ببدايـة قرـا األعظـم الرسـول أننـرى فلهذا
يفجـاء كمـا وعـشريته أهلهدعوتهبإبالغصلى اهللا عليه وآله وسلم  أمرحيث،  الوحي

: اآليةهذهنزلتحني، األثريالبنتاريخ الكامل

>Q  P  O<)٣(.

.من هذا الكتاب١٧انظر الوثيقة رقم ) ١(
.٢١٢:نظام الحكم، باقر القرشي) ٢(
.٢١٤:)٢٦(سورة الشعراء ) ٣(
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: املشهورةخطبتهوخطب، وليمةعلىعشريتهالنيبفجمع

»أهلــهيكــذبالرائــد الإن ،رســولإّنــيهــوإالّإلــهالالــذيواإلــيكما

أعلـم شـاباً  مـا واإنّـي !املطلـب عبدبينيا«: قالأنإىل   »عامةالناسوإىل ،خاصة

وقـد ، الـدنيا واآلخـرة   خبـري جئتكمقد،  بهجئتكمممابأفضلهقومجاءالعربيف

أنعلـى ،  هـذا األمـر   علـى يـؤازرني فـأيكم ،  إليـه أدعـوكم أنتعاىلاأمرني

.)١(»فيكموخليفيتووصييأخييكون

.عليه السالمطالبأيببنعليإالّ، اجلوابعنالقومفأحجم

: وقالفقام

.»عليهوزيركأكونانيبأنا يا«

: وقالعلياإلمامبرقبةصلى اهللا عليه وآله وسلمفأخذ

.)٢(»وأطيعوالهفامسعوا، فيكموخليفيتووصييهذا أخي«

، األهليـة كامـل كـان إذاقيادـا تـسلم مـن بإطاعةالعباداهللاأمرأيضاًوألمهيتها
: تعاىلقالحيث

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)٣(.

.رسولهطاعته وطاعةمن، أمرهازماميتقلدالذي، اخلليفةاعةطاهللافجعل

ــهاوقــد ــاءأوجب ــهماخــتالفعلــىالفقه ــستطيعوال، وســنةشــيعةمذاهب أنن
واحـد إليهـا بـرأي   نلمـح وإنمـا ،  الوريقـات هذهيفمفصلبشكلاآلراءهنانستعرض

.املذهبنيمنلكل

.٢:٤٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الكامل، ابن األثير ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٥٩:)٤(سورة النساء ) ٣(
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الشيعةرأيفيالخالفة

الرسولمنإهلي بنصمنصبهي، اإلمامةأواخلالفةأنّ، الشيعةإمجاععليهفالذي
: كاشف الغطاءحسنيحممداإلماميقول، اهللامنوبوحيصلى اهللا عليه وآله وسلم

ا أنفكمــــا، كــــالنبوةإهلــــيمنــــصباإلمامــــةأننعتقــــدالــــشيعةحنـــن «

الــيتملعجزةويؤيـده بــا ، والرســالةللنبـوة عبــادهمــنيـشاء مــنخيتـار وتعــاىلسـبحانه 

نبيــهويــأمر،يــشاءمــنلإلمامــةخيتــارفكــذلك، عليــهامــنكــالنصهــي

كـان الـيت للقيـام بالوظـائف   ؛بعـده مـن للنـاس إماماًينصبهوأن،  عليهبالنص

ــنيبعلــى ــوحى إليــه الاإلمــام أنســوى، هبــايقــومأنال يتلقــى وإمنــا، كــالنيبي

.)١(»النيبمناألحكام

السنةأهلنظرفيالخالفة

منإالّضروريات الدين منضرورةأنهامن،  السنيةاملذاهبإمجاععليهوالذي
وسياسـة الـدين يف حراسـة  النبوةخلالفةموضوعةاإلمامة«: املاورديفيقول،  منهاشذ

.)٢(»باإلمجاعواجبايقومممنوعقدها، الدنيا

الخالفةأهلية

شـروط هنـاك هـل ،  نعرفأناآلنبقي،  اإلسالميفاخلالفةأمهيةعرفناأنبعد
فاملذاهبال؟أمهلاكان أهال معاويةبنيزيدأننرىحىتوأمرها؟زمامهايتقلدفيمن

هنـا جمالال،  معينةشروطاًاخلليفةتشترط يف ،  وأفكارهاآرائهااختالفعلىاإلسالمية
.عدالةوالاإلميان: أساسينيشرطنيعلىاتفقتقدولكنها، مجيعاًلذكرها

.٧٥:أصل الشيعة، اإلمام محمد حسين كاشف الغطاء) ١(
.٢١٣:، راجع نظام الحكم، باقر القرشي٣:األحكام السلطانية) ٢(
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الشيعةورأيالخليفة

الـنيب عـن طريـق   تعـاىل اهللامـن عليـه منصوصاًيكونأناخلليفةيفالشيعةتعترب
إىل  باإلضـافة شـروطاً اخلليفـة يفتـشترط وأـا ،  ذكرنـا كمـا صلى اهللا عليه وآله وسلم    

وعفّـة شـجاعة وكـرم   مـن ،  الكمـال صفاتيفالناسأفضليكونأن«وعصمتهإميانه
.)١(»وخلقوحكمةعقلتدبريومن، لوعدوصدق

عودتهيفباخلالفةطالبأيببنلعليأوصىصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبوإنّ
.كتبهميفذلكعلىأدلةوهلم، )خمغدير(لهيقالمكانيف، الوداعمن حجة

باإلضـافة  ،باخلالفةحقأي،  معاويةألبيهوالليزيدترىالفالشيعة: هذافعلى
.كما سنذكرهإميانهوعدموفجورهلفسقه، أهليتهاعلىتوفرهعدمإىل 

السنةأهلرأيفيالخليفة

فيـه تتـوفر أنجيـب اخلليفـة أنّ،  منـهم العـام الـرأي عليـه فالـذي السنةأهلأما
ومجيـع ،  ومجيـع املرجئـة   ،  الـسنة أهـل مجيـع اتفـق «: األندلسيحزمابنيقول.العدالة
إلمـام االنقيـاد عليهااألمة واجب وإنّ،  اإلمامةوجوبلىع،  اخلوارجومجيع،  الشيعة
.)٢(»اهللارسولاجاءاليت، بأحكام الشريعةويسوسهم، اهللاأحكامفيهايقيم، عادل

:أيضااخلليفةيفواشترطوا
وعدم،والتقوى،  الدينبفرائضوالعلم،  اإلسالمو،  والذكورة،  والعقل،  البلوغ

:تقدممامعىنشارحاًحزمبنايقولمث.والسفاهةالضعف
والسياسةمن العبادات ،  الدينأمورمنخيصهمباعاملاًيكونأناخلليفةعلىـ١

.واألحكام

.٦٦:رضا المظفرعقائد اإلمامية، الشيخ محمد) ١(
.٤:٨٧الملل واألهواء ) ٢(
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.منهابشيءخيلّال، كلّهاللفرائضمؤدياًيكونأنـ٢
.وجهراًسراًالكبائرمجيعجيتنبأنـ٣
.)١(منهتصدركانتإن، بالصغائريتسترأنـ٤

الخالفةأهليةويزيد

)يزيـد (فـأين  ،اإلسـالمي اخلليفـة ايتحلىأنجيباليتالصفاتأهمهيهذه
علـى بعـدهم ومن،  أمجع معاصروه وقد،  ذكرتاليتالصفاتهذهمنفيهوهلمنها؟
كـشرب ،  القبيحـة الصفاتجبميعألنه متصف ؛األهليةهذهلهليستوأنه،  منهاخلوه
مـن هنالـك ماوإىل،  اهلراشبالكالبواللعب،  ب املالهي وضر،  القمارولعب،  اخلمر

:عنهاملؤرخونيذكرهماإىل فلنستمع.منافيةصفات

؛املنـورة املدينـة إىل   جـاء عنـدما ،  معاويـة علىاحلسنيردينقلقتيبةابنهذاـ١
علـى وأثـىن فيهمخطبفبعد أن.املدينةرجاالتمن،  بعدهمنيزيدالبنهالبيعةألخذ

:ملعاويةقائالطويلبعد كالموأجابهعليه السالماحلسنيإليهقام، يزيددهول

بعلـم احتويتـه ممـا كـان عمـا أو ختـرب  ،  غائبـاً تنعتأو،  حمجوباًتصفكأنك«

.خاص

اسـتقرائه مـن ، فيـه أخـذ فيمـا ليزيـد فخـذ ، رأيـه علـى موقـع   نفـسه مـن يزيـد دلوقد

ــهارشعنــداملهارشــةالكــالب ــراهبنلــسبقاواحلمــام، الت ذواتوالقيــان ، ألت

.باصراًجتده، املالهيوضرب، املعازف

ممـا بـأكثر ،  اخللقهذاوزرمناتلقىأنأغناكفما،  حتاولماعنكودع

.)٢(»القيهأنت

.٢٢٠:نظام الحكم، باقر القرشي) ١(
.١:١٨٦اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة ) ٢(
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علـى املدينـة   يزيـد وايل،  سـفيان أيببـن حممـد بـن عثمـان أنّ: الطـربي ذكرـ٢
بـن واملنـذر بـن حنظلـة  عبـد اهللا وفـيهم ، يزيـد إىل املدينةأهلمنجبماعةبعث،  آنذاك
.املدينةأشرافمنوآخرونالزبري

إىل مث رجعـوا ،  جـوائزهم وأعظـم ،  إلـيهم وأحـسن فأكرمهم،  يزيدعلىفقدموا
:فقالوا، واحدرأيعلىوهماملدينة

ويـضرب ، بالطنـابري ويعـزف ، اخلمـر يـشرب ،  ديـن لهرجل ليس عندمنقدمناإنّا«

أنّـا نـشهدكم وإنّـا ، والفتيـان احلرابويسامر،  بالكالبويلعب ،القيانعنده

.)١(»الناسخلعناه فتابعهمقد

أهلأفرط بعض لقد«: السالطنيوعاظبعضعلىردهيفالشوكاينويقولـ٣
، الـسكري اخلمـري بـاغ علـى   وأرضـاه عنـه اهللارضـي الـسبط احلسنيبأنّفحكموا،  العلم

مقـاالت مـن للعجـب فيـا ، لعنـهم اهللا معاويـة بـن يزيـد ،  ةاملطهرالشريعةحلرمةاهلاتك
.)٢(»اجللودمنهاتقشعر

، كفــرهإىل العلمــاءبعــضذهــببــل، معاويــةبــنيزيــديفقيــلمــابعــضهــذا
.لعنهوجواز، إميانهيفوالتشكيك

، يعلـى أبـو القاضـي : منـهم ،  العلمـاء منمجاعةبلعنهوصرحبكفرهجزموقد«
.)٣(»والسيوطي، والتفتازاين، اجلوزيابنواحلافظ

أهـل وأهانتـه ،بـه واستبـشاره احلـسني بقتليزيدرضاإناحلق«: التفتازاينوقال
يفبـل ،  شـأنه يفنتوقـف الفـنحن ،  آحادتفاصيلهكانوإن،  معناهتواترمما،  النيببيت

.٤:٣٦٨تاريخ الطبري ) ١(
.٧:١٤٧نيل األوطار ) ٢(
.١٠:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
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.)١(وأعوانهأنصارهوعلىعليهاهللالعنة، إميانه
أنّوذلـك  ،إنـسان يتـصورها الدرجـة إىل   يزيـد بواالستهتارالوقاحةبلغتوقد

، اخلمرمائدةعلىجلس،املنورةاملدينةيزيدبلغفلما،  حياتهيفاحلجإىل   أرسلهمعاوية
إنعبـاس ابـن إنّ: لهفقيل، مكفوف البصروكان،  لهفأذن،  عباسابنعليهفاستأذن

الـصحابة أقـوال تعـشرا مـن هنالكماإىل .)٢(»عنهفحجبه،  عرفهالشرابريحوجد
.جملداتإىل الحتجناتوسعناولو، بن معاويةيزيديف، والعلماءوالتابعني

اخلالفة؟أهليةيزيديفماإنسانجيدفهل، العرضهذاوبعد

زمـان  خيلـو الالـذين ،  املـادة وجتارالسلطانأعوانمناحلاقدينبعضاللّهم إالّ 
.منهمومكان

ارتكبـه احلكـم  ومـا ، معاويـة بـن يزيـد فعلـه ممـا سرييـ نـزر هو،  تقدممامجيعإنّ
، أركاـا وتقـويض ،املقدسةالشريعةعلىوالتعدي، اإلسالمحرمةهتكمن،  األموي

.)٣(جذورهامنعليهااإلجهاضمثومن

، صاحب الرسالة بنتابنعليه السالم احلسنيإالّ،  هلاخملصاًوالمنقذاًجتدفلم
، هجريـة ٦١سـنة   حمـرم منالعاشراليوميف،  املقدسةبثورتههلامغيثاًعليه السالم فقام

: قائالاجلائراألموياحلكممنوأنقذها

.»برماإالّالظاملنيمعواحلياة، سعادةاملوت إالّأرىالفإني«

يفعليـه الـسالم   احلـسني يرثـي حينمـا ،  الـشاعر املوقفهذاتصويريفأبدعوقد
:منهابياتاألعشراتتضم، طويلةقصيدة

.األستانة، طبع ١٨١:شرح العقائد النسفية) ١(
.٣:٤١٧الكامل، ابن األثير ) ٢(
)عليـه الـسالم  (الوثـائق الرسـمية لنتـائج ثـورة الحـسين     (بنـا  انظر تفصيل الجرائم األموية فـي كتا     ) ٣(

.لم يطبع حتى اآلن) القسم الثاني
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النصر؟وِّـنالحس؟انتصرهل

.رسـالة وحامـل ،  مبـدأ وصـاحب ،  عقائـدي انإنـس عليه الـسالم  احلسنياإلمام
ويكـون ،  ومبدئه ورسالته لعقيدتهفدائيإنسانهو،  الصفةذهيتصفالذينسانواإل
.والفداءوالبذلللتضحيةالكاملاالستعدادلديه

، ورسالتهنصراً لعقيدتهتكسباحلياةكانتإذاإالّ، واحلياةالبقاءيفيفكرالفهو
منأفضللديهفاملوت،  وللهدف املنشود للمعتقدالنصرحيققانفداءوالاملوتكانوإذا

.للعقيدة والرسالةنصراًتقدمالاليت، احلياة
سـبط  فهـو ،  فيـه جتـسد واحلـسني احلـسني عليـه الـسالم،     يفجتـسد املفهـوم وهذا

الـدنيا املـشركون عليـه عـرض الـذي ، صلى اهللا عليه وآله وسلم    حممداألكرمالرسول

.٣٥٠:انظر ديوان سحر بابل وسجع البالبل، السيد جعفر الحلّي) ١(
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:قريشومؤمنوناصرهعمه، طالبأليبقائلني،ابأبعاده

وإن،  مـن قـريش   ألحـد يكنملماالأعطيناهمااليريدكانإن: أخيكالبنقل
.اخل...العربعلىتوجناهملكاًيريدكان

الـنيب فاسـتعرب ،  القـوم مبقالـة فـاخربه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        النيبإىل   فجاء
: قائال

، األمـر أتـرك هـذا   أنعلـى ،  مشـايل يفوالقمـر ،  مييينيفالشمساوضعولو!عماهيا«

.)١(»تركتهما، فيهأهلكأوايظهرهحتى

ولنبيـه حممـد   ،  إلسالملاألولالفدائيعليه السالم طالبأيببنعليأبوهوهذا
.واملواطناحلروبكليفصلى اهللا عليه وآله وسلم

، عليهمااهللارضوانالطيارجعفرعمهأيضاًوهذا، الشهداءسيدمحزةعمهوهذا
إذاحيـاة الـشهداء األبـرار هـؤالء مفهـوم يففـاملوت ،  ميلكـون مـا بكلاإلسالمنصروا
.عقيدةوالهدفبالكانتإذامماتواحلياة، والعقيدةاملبدأنصروا

فـرأى البـد  ،  اخلرييـن وأعمامهوأبيهجدهمفهوممنينطلقعليه السالم فاحلسني
كـادت الـيت ،  شجرة الـشريعة  ويغذي،  اإلسالمعلىيزيدفرضهالذي،  اخلناققميزأن
وقتل، األرواحإزهاقلهيسببذلككانوإن، األموياحلكمظليفوجتفتنضبأن

ــس ــان، األنف ــدماءوجري ــىال ــه األرضعل ــوي؛وج ــصونلترت ــةالغ ــشجرةالذابل لل
.وأنصارهيتهبوأهلاحلسنيدم، الزكيةالدماءهذهمن، اإلسالمية

، لـذلك الفداء احلسني أبوفاستجاب،  دينهونصرةاهللاسبيليفجهادأيضاًوألنه
وقربانـاً ،  ضـحية بعـد ضحية ،وأنصارهآلهمنفتيانهيقدم،  عاشوراءصبيحةيفووقف

:قائالقربانبعد

.٢:٤٣انظر تاريخ الكامل، ابن األثير ) ١(
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»ترضىحتىفخذيرضيكهذاكانإناللّهم«.
.الضحاياوذه، القرابنيذهإالّيتمالأنّ النصريرىوألنه

:من ناحيتنياستشهادهبعد، عدوهعلىانتصراحلسنياإلمامنرىوأخرياً

األولىالناحية

دوراً هاماًلعبالذي، الرئيسيالعاملكانتعليه السالماحلسنياإلمامثورةإنّ
طةالــسلوانتــزاع،الــسليماإلســالمياخلــطعــناملنحــرفني، احلكــامأباطيــلكــشفيف

ميولـه وفق،  ويرغبكما حيب ويشرعحيكماخلليفةكانأنبعد،  أيديهممنالتشريعية
.ورسولهاهللاما حرموحيلل، ورسولهاهللاأحلّهمافيحرم، وأهوائه

مـن الـسلطة تلكـم ينتزعأن،  اخلالدةبثورتهاستطاععليه السالم احلسنيفاإلمام
اخلليفةبأنّ،  اإلسالميالعام  الرأيوأفهم،  كآنذاوسلوكهبأفكاره،  املنحرفاخلليفةيد

يـؤدي وما،  والسنةالكتابيفالتشريع منحصر وإنما،  حكمأيتشريعيفحقلهليس
:تعاىلقالكما، إليهما

>0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !1
9     8  7    6  5  4  3  2<)١(.

قـد  اإلسـالمية األحكـام مـن كـثرياً لرأينـا عليه السالم حلسنيااإلمامثورةولوال
.ديانتهاوحتريفاملسيحيةيفاحلالهوكما، وبدلتغريت

، والضياعمن االحنرافاإلسالميالتشريعحفظضمنقدحيثتعاىلاهللاولكن
:تعاىلبقوله

>m   l  k      j  i  h  g<)٢(.

.٣٦:)٣٣(سورة األحزاب ) ١(
.٩:)١٥(سورة الحجر ) ٢(
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مـن ،  الغـراء  اإلسـالمية الـشريعة بأحكامعبللتالحداًليضع؛احلسنيثاروهلذا
.بثورته املباركةاحلسنياإلمامانتصروذا، واحلاقديناملستهترينقبل

الثانيةالناحية

أنـه مـع احلـسني عليـه الـسالم،     اإلمـام انتـصر كيف،  القارئلذهنيتبادرقدإنه
خـالف املفهـوم   علىألنه؛السائللذهنمألوفوغريغريباًيكونقد: قتل؟ واجلواب 

:إرادتنيبنيمعركةهناك: نقولولكن، للنصراملادي

 

الـيت الكامل بالوسائل االلتزاممع،  والعددالعدةمناليسريإالّمتلكملاليتوهي
.اإلسالمأباحها

 

مجيعإباحةمع ،والعدةدالعديفوالكثرةواملالوالسيطرةبامللكتتمتعاليتوهي
.الوسيلةتربروالغاية، وسائلها بغايتهاتربرألنها؛والتضليلوالتمويهاإلغراءوسائل

، ة بنجــاحاألمويــاإلرادةتفلــحفلــم، عديــدةمواقــفيفاإلرادتــانواصــطدمت
يفواالستمرارعن املضي احلسينيةاإلرادةتثينلكي؛وإمكانيااطاقااكلواستعملت

.واخلسران واهلزميةبالفشلمنيتولكنها.وغايتهاهدفها

ولكــن اإلرادة، ةاألمويــاإلرادةحتــدياتأمــامصــامدةاحلــسينيةاإلرادةوبقيــت
وضـعة حقدبكل،  وقواسالحهافاستعملت،  وخساراهزميتهالتجربجاءتةاألموي

.حقداً وتشفياً، مومثلتالرجالفقتلت، ووحشية

األمـوي بـالعرش   ـزأ صـامدة حيـة وشـهدائه احلـسني إرادةبقيتكلههذاومع
.وإرادتهووجودهعلى معنويتهقضتحىت، وآخرحنيبنيأركانهوتضعضع، وجربوته
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بـين  إىل   كتابـه يفعليـه الـسالم   هـو تنبأكما،  للحسنيوالفتحالنصركانوهكذا
: قائالهاشم

الفـتح مبلـغ مل يبلـغ  ختلـف ومـن ،  استـشهد مـنكم بـي حلقمنفإنّه: بعدأما«

.)١(»والسالم

: تعاىلوقال

>(  '  &  %  $  #  "  !).  -   ,  +  *<)٢(.

ويـوم استـشهدت   ،  ولـدت يـوم عليكاهللاسالم!عبد اهللا أباياسيديياوأخرياً
أهلـك مـن يـديك املستـشهدين بـني   علـى اهللاوسالم،  حياًتبعثويوم،  احلقأجلمن

.وأصحابك

.من هذا الكتاب١٨رقم انظر الوثيقة) ١(
.١٥٤:)٢(سورة البقرة ) ٢(



معاويةبنيمتبادلةوكتبرسائل

عليه السالماحلسنيواإلمام





٣٧

عليه السالمالحساإلمامعلىاألمويجواسيسـ١

األمـة  وجـدان يفشـامخ ومقـام ،  جذابـة شخصيةلهعليه السالم احلسنياإلمام
مـن وتنـهل  ،عليهتفداإلسالميالعامليفوالوفودالشخصياتكانتوهلذا،  اإلسالمية

الـسلطة حقـد ممـا أوجـب   ،  علمـه ووريـث ورحيانتـه الرسـول سـبط ألنـه ؛علمـه فيض
عيـون قبـل مـن ،  الـسرية رفعت التقـارير  وهلذا.نشاطهومنمنهواخلوف،  عليهةاألموي

يفمعاويـة إىل   عليـه الـسالم   احلـسني حول اإلمـام  ،  املنورةاملدينةيفمعاويةوجواسيس
.الشام

معاويةإلى الحكمبنمروانتقرير

عليـه  اإلمـام احلـسني   ملراقبـة معاويـة عينـها الـيت واجلواسـيس العيـون مجلـة ومن
:التقريرهذافكتب إليه، املدينةعلىمعاويةعاملوكان، احلكمبنمروانهوالسالم

أهـل العـراق ووجـوه   أهـل مـن رجاالًأنّ: ذكرعثمانبنعمروفإن: بعدأما«
، ذلـك عـن حبثـت وقد،  يأمن وثوبه الأنهوذكر.عليبناحلسنيإىل   خيتلفون،  احلجاز
فاكتـب ،  بعـده ملنأيضاًهذايكونأنآمنولست ،هذايومهاخلالفةيريدالأنهفبلغين

.)١(»هذا والسالميفبرأيكإيلّ

.٢٥٤ص١ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
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لمروانمعاويةجواب

:يليماإليهكتبملعاويةالتقريرهذاوصلفلما

أنفإيـاك ،  Dأمر احلسني منفيهذكرتماهمتوف،  كتابكبلغينفقد: بعدأما«
مـا شـيء يفلهنتعرضأننريدالفإنا ،ترككماحسيناًواترك،  شيءيفللحسنيتتعرض

.)١(»والسالم، صفحتهلكيبدملماعنهفاكمن،سلطانناينازعناومل، ببيعتناوىف

الحساإلمامإُّـ معاويةرسالةـ٢

من اخلروج فيهاحيذره،  عليه السالم احلسنياإلمامإىل   رسالةكتبمعاويةإنّمث
:نصهاوهذهطاعتهعن

رغبـة أظنـك تركتـها   فقـد حقـاً كانـت إن،  عنكأمورإيلّانتهتفقد: بعدأما«
بلغـين الذيكانوإن،  جلدير بالوفاء وميثاقهعهدهاهللاأعطىمنإنّاهللاولعمر،  فدعها
مىتفإنك،  أوفاهللاوبعهدفاذكر،  وعظ نفسك لذلكالناسأعزلفإنك،  باطالًعنك

اهللايـوردهم وأن، األمـة هـذه عصاشقفاتق، أكدكما تكدينومىت،  أنكركتنكرينما
، وألمـة حممـد   ولـدينك لنفـسك فانظر،  وبلومالناسعرفتفقد،  فتنةيديك يف على
.)٢(»يعلمونالالذينالسفهاءيستخفنكوال

ِّـعاويةالحساإلمامجوابـ٣

أجابـه  ،  عليـه الـسالم   احلـسني اإلمـام إىل   سـفيان أيببنمعاويةكتابوصلوملّا
:نصهوإليك،وتعاليمهإلسالملاملنافيةمعاويةاعمالفيهيكشف، الذعجبواباإلمام

، راغـب يل عنـها  أنـت أمـور عـين بلغـك قدأنّهتذكر،  كتابكبلغينفقد: بعدأما«

.نفس المصدر) ١(
.٢٥٥:نفس المصدر) ٢(
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.اإّالإليهاوال يسدد، هلايهديالاحلسناتإنف، جديرعندكبغريهاوأنا

املـشاءون املالقـون   إليـك رقـاه إنّمـا فإنّـه ،  عينإليكانتهىأنّهذكرتماوأما

تـرك يفإنّـي خلـائف  اوايم،  خالفًاعليكوال،  حرباًلكأريدوما،  بالنميم

، إليـك فيـه عـذار األبـدون  عـاذراً وال، ذلـك بـرتك راضـياً اأظـن ومـا ،  ذلك

.الشياطنيياءأولو،الظلمةحزبامللحدينالقاسطنيئكأولويف

كانوا ينكرونالذينالعابدينواملصلني،  كندةأخاحجراًالقاتلألست

، وعـدوانًا ظلمـاً ثـم قتلتـهم  ،  الئملَومةَايفيخافُونالو ،البدعويستعظمونالظلم

تأخـذهم وال،  املؤكـدة واملواثيـق  ،املغلظـة األميـان أعطيتـهم كنتمابعدمن

.نفسكيفبإحنة جتدهاوال، وبينهمبينككانحبدث

، صــلى ا عليــه وآلــه وســلم ارســولصــاحباحلمــقبــنعمــروقاتــلستأولــ

أمنتـه وأعطيتـه  بعـدما ، لونـه واصـفر ، جسمهفنحل، العبادةأبلتهالذيالصاحل العبد

قتلتـه ثـم ، رأس اجلبـل مـن إليـك لنـزل طـائراً أعطيتـه ولـ ما،  ومواثيقهاعهودمن

العهدبذلكواستخفافاً، ربكعلىجرأة.

ابـن أنـه فزعمـت ،ثقيـف عبيـد فـراش علـى املولـود ،  مسيـة بـن زياداملدعيستأول

: صلى ا عليه وآله وسلمارسولقالوقد، أبيك

.»وللعاهر احلجرللفراشالولد«

ــم،امــنهــدىبغــريهــواكوتبعــت، تعمــداًارســولســنةفرتكــت ســلّطتهث

ــدييقطــع، العــراقنيعلــى ــسمل أعينــهم ، وأرجلــهماملــسلمنيأي ــصلبهم، وي علــىوي

.وليسوا منك، األمةهذهمنلستكأنك، النخلجذوع

علـى أنّهـم كـانوا   : مسيـة ابـن فـيهم كتـب الذين،  احلضرمينيصاحبستأول

كـان علـى   مـن كـل اقتـل أن: إليـه تفكتبـ ،  عليـه اصلواتعليدين
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ــه الـــسالمعلـــيوديـــن، بـــأمركهبـــمومثّـــلفقتلـــهم، علـــيديـــن الـــذيواِعليـ

، جلـست الـذي جملـسك جلـست وبـه ،  ويـضربك أبـاك عليهكان يضرب 

.الرحلتنيأبيكوشرف، شرفكلكانولوال ذلك

هـذه شـق عـصا   واتـقِ ،  حممـد وألمـة ولـدينك لنفـسك انظر«: قلتفيماوقلت

واليتـك منهذه األمة علىأعظمفتنةأعلمالوإني»فتنةإىل   تردهموأن،  األمة

، علينـا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      حممـد وألمـة ولـديين لنفسينظراًأعلموال،  عليها

ــإن، أجاهــدكأنمــنأفــضل ــةفإنّــهفعلــتف ــإني وإن، اإىل قرب تركُتــه ف

.أمريدإلرشاتوفيقهوأسأله، لذنيبااستغفر

،»تكـدني أكدكوإن،  تنكرنيأنكرتكإنإني«: قلتفيماوقلت

الوأن، يفكيـــــدكيــــضرني الأنأرجـــــوفــــإني ، لــــك بـــــدامــــا فكــــدني 

، جهلـــكركبـــتقـــدألنّـــك، نفـــسكعلـــىمنـــهأضـــرأحـــديكــون علـــى 

عهـدك نقـضت ولقـد ،  بـشرط وفيتماولعمري،  عهدكنقضوحترصت على 

،واملواثيـــقوالعهـــودواألميـــانالــصلح بعـــدلتـــهمقتالــذين ، النفـــربقتلــك هـــؤالء 

لــذكرهمإالّهبـم ذلــكتفعـل ومل، وقتلــواقـاتلوا يكونــواأنغـري مــنفقتلتـهم 

أنقبــل تقتلــهم مــت  مللــو لعلــك ، أمــرخمافــة فقتلتــهم ، حقّنــا وتعظــيمهم ، فــضلنا

.يدركواأنقبلماتواأو، يفعلوا

؛كتاباتعاىلأنواعلم، باحلسابواستيقن، بالقصاصمعاويةيافابشر

>`  _      ^  ]  \  [  Z<)١(.

مـن ياءهأولونفيك، التهمةعلىياءهأولوقتلك،  بالظنةبناس ألخذك اوليس

.٤٩:)١٨(سورة الكهف ) ١(
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ــةدارإىل دورهــم ــدثغــالمابنــكببيعــةالنــاسوأخــذك، الغرب اخلمــريــشرب، ح،

ــرتت، نفــــسكخــــسرتوقــــدإالّأعلمــــكال، بــــالكالبويلعــــب ،دينــــكوبــ

وأخفــت،اجلاهــلالــسفيهمقالــةومسعــت، أمانتــكوأخزيــت، رعيتــكوغشــشت

.)١(»والسالم، ألجلهمالتقيالورع

عليه السالمالحسلإلمامالثانيةمعاويةرسالةـ٤

اإلمـام احلـسني   حـول ،  معاويـة إىل   التقـارير يرفعـون ،  وعيونـه معاويةجواسيس
اإلمـام علـى معاويـة وحقـده  غـيظ يفيزيـد مما،  معهمواجتماعه،  بهالناسواتصاالت

:الرسالةذهلإلمامفبعث، عليه السالماحلسني

أهلمنقوماًأنّأنبئتوقد، بالوفاءجلديروعهدهميينهصفقةاهللاأعطىمنإنّ«
أبيـك علـى أفـسدوا قـد ،  قد جربت منالعراقوأهل!!الشقاقإىل   دعوكقد،  الكوفة

رأسـك يفأنّألظـن وإين،  أكـدك تكـدين فإنك مـىت  ،  ثاقامليواذكر،  اهللافاتق،  وأخيك
.)٢(»لكفافغرها، أين أدركتهافوددت، فروة

معاويةعلىيرّدالحساإلمامـ٥

وكتـب  منـه فتـأثر عليه الـسالم احلسنياإلمامإىل  الثاينمعاويةكتابوصلفلما
:بقولهعليهراداًإليه

إالّهلـا يهـدي الواحلسنات،  جديرينعبلغكالذيبغريوأنا،  كتابكأتاني«

يلأظـن ومـا ، خالفـًا عليكوال، حماربةلكأردتوما،  ا عنـد أنيفعـذراً ا

.٢٥٧٢٥٨ص١ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
ــام الحـــسين   ) ٢( ــة اإلمـ ــساكر، ترجمـ ــن عـ ــاريخ ابـ ــسالم (تـ ــه الـ ــائم اإلســـ ١٩٧:)عليـ ، ٢:١٣٣/٤٦٨الم ، دعـ

.، تحقيق منظمة اإلعالم اإلسالمي٢٥٨:)عليه السالم(موسوعة كلمات اإلمام الحسين 
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!!األمةأمر هذهواليتكمنأعظمفتنةأعلموما!!جهادكترك

، ويلـــهو بـــالكالب، الـــشرابيـــشربغـــالموهـــوابنـــكعلـــيهموليـــتإنّـــكثـــم

علـى تـولّي فكيف، ربكنصيحةتؤدومل، رعيتكوأخربت،  أمانتكفخنت

ـنحممــد أمــة وشــارب ، مــن الفاســقني املــسكروشــارب املــسكر؟يــشرب مـ

ــأمني علــى املــسكرشــاربولــيس، األشــرارمــناملــسكر فكيــف، درهــمب

.)١(»االستغفارتطوى صحائفحني، عملكعلىتردقليلفعن!األمة؟على

اِّـدينةَّـعباسبنبد اهللاعوالحس ومعاويةباألولاالجتماعـ٦

عبـد اهللا  وعليه الـسالم  احلسنيواإلمام،  معاويةبنياجتماعاًتشهداملنورةاملدينة
اإلمـام مـع واجتمـع ،يزيدلولدهالبيعةألخذ؛املدينةإىل معاويةجاءحينما،  عباسبن

، ردهسعباابنفأراد،  لهمنهما البيعة وطلب،  ولدهفضائلوذكر،  عباسوابناحلسني
:قائالإليهاحلسنياإلمامفأشار

.»أوفرالتهمةيفونصييب، املرادفأنا، على رسلك«

علىوصلّىاهللامحدأنوبعد،  عليهراداًاحلسنيفقام اإلمام ،  عباسبنفامسك
:قال، رسوله

صــلى ا صــفة الرســوليفأطنــبوإنالقائــليــؤديفلــن!معاويــةيــا: بعــدأمــا«

، ارسـول بعـد اخللـف بـه لبستمافهمتوقد،  جزءًامجيعمنوسلمعليه وآله   

!معاويــةيــاوهيهــات هيهــات، البيعــةاســتبالغعــنوالتنكــبالــصفةإجيــازمــن

ــىفــضلتولقــد، أنــوار الــسرج الــشمسوهبــرت، الــدجىفحمــةَالــصبحفــضح حت

ــام الحـــسين   ) ١( ــة اإلمـ ــساكر، ترجمـ ــن عـ ــاريخ ابـ ــسالم (تـ ــه الـ ــائم اإلســـالم  ١٩٧:)عليـ ، ٢:١٣٣/٤٦٨، دعـ
.، تحقيق منظمة اإلعالم اإلسالمي٢٥٨:)عليه السالم(موسوعة كلمات اإلمام الحسين 
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أفرطت  ،حتى ،  أجحفتحتىواستأثرت ومنعتخبلت  ،جاوزحتىوجِرتمـا ،  ت

ــذلت ، األوفــر حظــه الــشيطانأخــذ حتــى ، حقــه بنــصيب أمتّمــن حــقلــذي ب

.األكملونصيبه

ـد ألمـة وسياسـته اكتمالـه من،  يزيدعنذكرتهماوفهمتتـوهم أنتريـد ،  حمم
بعلماحتويتهمماكانعماأو خترب،  غائباتنعتأو،  حمجوباًتصفكأنك،  يزيديفالناس
اسـتقرائه من، بهأخذفيماليزيدفخذ، رأيهعلى مواقعهنفسمنيزيددلوقد،  خاص

، املعـازف ذواتوالقينـات ،  ألتـران الـسبق واحلمـام ،  عند التحارش املهارشةالكالب
هـذا اهللا بوزرتلقىأنأغناكفما، حتاولماعنكودع، ناصراًجتده،  وضروب املالهي 

.القيهأنتممابأكثر، اخللق

ومـا ،  مـألت األسـقية   حىت،  ظلميفوحنقاً،  جوريفباطالًتقدربرحتمافواهللا
حـني والت،  مـشهود يـوم يفحمفـوظ عمـل علـى فتقـدم ،  غمضةإالّاملوتوبنيبينك

.مناص

أورثنـا لعمـر اهللا ولقـد ، ومنعتنـا عـن آبائنـا      ،عرضت بنا بعد هذا األمـر     ورأيتك
عنـد  القـائم بـه حججـتم مـا ـا لنـا وجئت،  والدةًصلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسول

، فـركبتم األعاليـل   ،  النـصف إىل   اإلميـان ورده،  بـذلك للحجـة فـأذعن ،  الرسولموت
كـان طريـق مـن !يـا معاويـة   األمـر أتـاك حـىت ،  ويكونكان:وقلتم،  األفاعيلوفعلتم
.األبصارأويليافاعتربوافهناك، لغريكقصدها

وتـأمريه ،  عليه وآله وسـلم    صلى اهللا اهللارسولبعهدالقومالرجلقيادةوذكرت
ومـا  ،لـه وبيعتـه الرسـول بـصحبة فـضيلة يومئذالعاصبنولعمروذلكوقد كان ،  له

فقـال ،  أفعالـه وعـدوا عليـه   ،  تقدميـه وكرهوا،  إمرتهالقومأنفحىتيومئذلعمروصار
: صلى اهللا عليه وآله وسلم
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يحـتج فكيـف ، غـريي بعـد اليـوم   علـيكم يعمـل ال،  املهـاجرين معـشر جرمال

ــنباملنـــسوخ ــلمـ ــولفعـ ــديف، الرسـ ــوال وأوكـ ــاأوالاألحـ ــهبـــاتمعهـ ــنعليـ مـ

يفيــــؤمنالمــــنوحولــــك،تــــابعبــــصاحبصــــاحبتكيــــفأم؟الــــصواب

أنتريــد ، مفتــون مــسرف إىل وتتخطــاهم؟ وقرابتــه دينــه يفيعتمــد وال، صــحبته

هلـو هـذا إن،  آخرتـك يفهبـا وتـشقى ،  دنيـاه يفهبا الباقي يسعدشبهةالناستلبس

.)١(»ولكميلاواستغفر،املبنياخلسران

اِّـكرمةمكةالحس َّـواإلماممعاويةبالثانياالجتماعـ٧

طريـق اإلغـراء   عـن لـه البيعـة وأخـذ ،  يزيـد ولـده خلالفـة اجلوميهدمعاويةأخذ
اإلمـام مـع اجتماعـاً خاصـاً   واجتمـع ،  الغـرض هلـذا املكرمـة مكـة إىل   وجاء،  واإلكراه

:لهقائالاحلسني عليه السالم،

علـيهم فأخـذت  ،أهلـه إىل   بعثـت وقـد إالّبلداًتركتماأنياعلم!عبد ا أبايا«

الومــنوعــشريتهأصــله وقومـه هـم قلــتألنــي؛املدينـة أخــرتوإنّمـا ، ليزيــدالبيعـة 

هـو أحـداً أعلـم المـن بيعتهفأبى، بعد ذلك املدينةإىل   بعثتإنيثم،  عليهأخافهم

ــدأن ألمــةعلمــتولــو، منــهمهبــاأشــد عليــه وآلــه وســلم حمم مــنخــريصــلى ا

.»لهبعثتملايزيدولدي

: عليه السالماحلسنيلهفقال

، أبيـه مـن خـري أبـي فـإن ،  منـه أحق هبا واأنا.هكذاتقلال!معاويةيامهال«

.»منهخريوأنا،ُأمهمنخريوأمي، جدهمنخريوجدي

صـلى  اهللارسـول  ،فصدقتجدهمنخريجدكأنّذكرتماأما«: معاويةلفقا

.٢:٢٢٨، تاريخ اليعقوبي ١٠:٢٤٨، الغدير ١:٥٨٣، أعيان الشيعة ١:١٨٦اإلمامة والسياسة ) ١(
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، فـصدقت  أمهمنخريأمكأنذكرتماوأما.سفيانأيبمنخرياهللا عليه وآله وسلم   
فلـه ،  أبيـه مـن خـري أن أبـاك  ذكـرت ماوأما.حبدلبنتمنخرياهللارسولبنتفاطمة
، أبـاه أبـوك قـارع ولكـن .مـن النـاس   لغـريه ليـست ،  الرسـول منوقرابةوفضلسابقة
حممـد ألمـة خـري واهللافهـو ،  منـه خـري ذكرت أنـك  ماوأما.أبيكعلىألبيهاهللافقضى

.»منكصلى اهللا عليه وآله وسلم

:عليه السالماحلسنيفقال

!؟»والفجوراخلموريزيد؟حممدألمةخريمن«

.»حسناًمنك إالّذَكرملا، عندهذُكرتلونكفإ!عبد اهللاأبامهال«: معاويةفقال

: عليه السالماحلسنيفقال

»يعلمإنفليقل، أنامنهأعلمهمامنفيهما أقوليف«.

يفواتـق اهللا  ،  راشـداً أهلـك إىل   انـصرف !عبـد اهللا  أبـا «: مهدداًمعاويةلهفقال
.»أبيكعداءوأفإنهم أعداؤك، مسعتهقدمامنكيسمعواأنالشامأهلواحذر، نفسك

.)١(مرتلهإىل عليه السالماحلسنيفانصرف

العاصبنسعيداِّـدينةعلىوواليهمعاويةبـ٨

سـعيد بـه واسـتبدل  ،املنورةاملدينةعلىواليتهمناحلكمبنمروانمعاويةعزل
.ذلكعلىاملدينةأهلشخصياتوإجبار، يزيدلولدهالبيعةحيكّملكي؛العاصبن

:بعـد أمـا «: الرسـالة هـذه معاويةإىل  كتب،  املدينةعلىالواليةستلماأنوبعد
ممنسارعمبنإليكأكتبوأن، املؤمننيأمريابنيزيدلبيعةالناسأدعوأنأمرتينفإنك
ملفإنـه ،  هاشـم بـين منالبيتأهلالسيما،  ذلك بطاء عنالناسأنأخربكوإين،  أبطأ

.٥:١٩٨، ومجمع الزوائد ١٠:٢٥٠، والغدير ١:١٨٩اُنظر مجمل ذلك في كتاب اإلمامة والسياسة ) ١(
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فعبداألمرهلذاوإبائهبعداوتهجاهرالذيوأما،  أكرهماعنهموبلغين ،أحدمنهمجيبين
يفرأيكبنفسك فترى تقدمأو،  والرجالباخليلإالّعليهمأقوىولست،  الزبريبناهللا

.)١(»والسالم، ذلك

ويمكريخدعمعاويةـ٩

احلـسني وهم اإلمام يزيدولدهلبيعةاملعارضنيمعاملكرمةمكةيفمعاويةاجتمع
.بكـر ابـن أيب عبـد الـرمحن  و،  عمـر بـن عبـد اهللا  و،  الـزبري بـن عبـد اهللا  و،  سالمعليه ال 

حيمالنحراسهرجلني منمنهمواحدكلرأسعلىوجعل، بالقتلوأنذرهمفهددهم
أعنـاقهم فاضـربوا ، علـى كالمـه  تعقيبـاً أوبكلمـة هـؤالء تكلمـوا إن: قـائال ، الـسيف 

:رض معهاملعاوالنفرللحسنيمعاويةقالمث، مجيعاً

، فيكمكنت أخطبإين، أنذرمنأعذرقدإنه، إليكمأتقدمأنأحببتقدفإين«
قـائم وإين، وأصـفح ذلـك الناس فأحتمـل  رؤوسعلىفيكذبينمنكمالقائمإيلّفيقوم
، غريهاكلمةإليهترجعال، هذامقامييفكلمةأحدكمعليردلئنباهللافأقسم، مبقالة
.»نفسهعلىإالّرجليبقنيفال، رأسهإىليسبقها السيفحىت

أوامرهيمتثلونمعاويةحراس

:قائلني له، سيوفهمعلىأيديهموضعواأنبعدمعاويةحراستكلّممث

نـضرب أنلنـا ائـذن األربعـة؟ هـؤالء أمـر منتعظمهالذيهذاما!أمري املؤمنني يا«
.»أمجعونالناسيسمعحىت، وا جهراًيبايعولكن، سراًيبايعواأننرضىالفإنا، أعناقهم

أحلـى بقـاءهم  ومـا ،  بالـشر النـاس أسرعما!اهللاسبحان: قائالمعاويةفأجام
.وقصاصله مطالبةالقتلفإنّ، الفتنةإىل تسرعواوال، الشامأهليااهللاتقوا!عندهم

.٢٥٢:الحسين عليه السالم، موسوعة كلمات اإلمام ١٠:٢٣٩الغدير ) ١(
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مخادعًاالناسأماميخطبمعاوية

الـرهط إن هـؤالء  «: قالمث،  عليهوأثىنهللافحمد،  املنربورقىقاممعاويةإنّمث
قـد وإـم ،  مـشورم عـن يقضى إالّ وال،  دومأمريبتزال،  وخيارهماملسلمنيسادة
هؤالءبيعةيتربصونوكانوا،  الناسفبايع .»اهللاسمعلىفبايعوا،  ليزيدوبايعوارضوا
.الشامإىل وانصرفرواحلهركبمث، النفر

وبايعتم؟رضيتمملاذا: هلموقالوااألربعةهؤالءإىل مكةأهلوجاء

:بقولهعليه السالماحلسنياإلمامفأجام

.»بهكادكمماببعضوكادناخدعنامعاويةولكن!بايعناماواال«

:بكالموتكلماملنربصعدمث

يــؤولمــاإىل نــدريوال، جــذعاًتعــود الفتنــةأنعليــهمقالتــهرددنــاإنوخــشينا«

.)١(»معهقصتنافهذه، رناأم

معاويةأيامَّـلثورتهيمهدالحساإلمامـ١٠

ـذا وأراد ،لـه البيعةوأخذ،  لولدهالعهدواليةمعاويةأعلنهجرية٥٧سنةيف
خبـط امللتـزمني حدى باملؤمنني مما،  وعشريتهألسرتهأمويةإلمرباطوريةميهدأناإلعالن
اإلمـام طليعتـهم ويف.والتنـصيب هلـذا التعـيني   معارضتهميعلنواأناإلسالميةالشريعة
فجـاء ،  وغريهاالسلميةالطرقمبختلفاجلو للمعارضة ميهدفأخذ،  عليه السالم احلسني

يقـارب مـا وحـضره ،  مـىن يفعامـاً مـؤمتراً وعقد،  واحلجفريضة العمرة ألداء؛مكةإىل  
ومن ، والتابعني،  اهللارسولةصحابمن،  الطبقاتكافةميثلاجلمعهذاوكان ،نفرألف
.ومواليه، وشيعته، هاشمبين

.٢٦٩:الحسين عليه السالم، موسوعة كلمات اإلمام ٤:٣٤٨، ابن اعتم الفتوح) ١(
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للكتـاب  املغـاير األمـوي احلكـم جـرائم معلنـاً ،  فـيهم خطيبـاً عليـه الـسالم   فقام
وأحقيتهم ،  )عليهم السالم (البيتأهلوفضائلفضائلهمبيناًالوقتنفسويف،  والسنة
:نصهوإليكواخلالفةباحلكم

وشــهدمتعلمــتم ورأيــتمقــدمــاوبــشيعتنابنــاصــنعقــد، ةالطاغيــهــذافــإن: بعــدأمــا«

وإن،  صـدقت فـصدقوني   فـإن ،  أشـياء عـن أسـألكم أنأريـد وإني.وبلغكم

أمـصاركم إىل ثـم ارجعـوا  ،  قـويل واكتمـوا ،  مقـاليت امسعـوا ،  فكـذّبوني كذبت

أنأخــاففــإني، مــا تعلمــونإىل فــادعوهم، بــهووثقــتمآمنتمــوهمــنوقبــائلكم

.»الكافرونولو كرهنورهمتموا، ويذهبقاحلهذايندرس

: قالأنوذكرهمعليه السالماحلسنيناشدهمفيمافكان: سليمقال

صـلى  ارسـول أخاكانطالبأبيبنعليأنأتعلموناأنشدكم   «

أخـي أنت: وقال، نفسهوبنيبينهفآخى، أصحابهآخى بنيحنيا عليه وآله وسلم 

؟واآلخرةالدنيايفأخوكوأنا

: قال.نعماللّهم: قالوا

ــه وســلم   ارســولأنتعلمــونهــلاأنــشدكم  ــه وآل اشــرتى صــلى ا علي

وجعـل عاشـرها   لـه تـسعة منـازل عـشرة فيـه ابتنـى ثم،  فابتناهومنازلهموضع مسجده 

ذلـك يففـتكلم  ،بابـه غـري املـسجد إىل   شـارع بـاب كـل سـد ثم،  ألبيوسطهايف

وفتحــتأبــوابكمســددتأنــامــا: صــلى ا عليــه وآلــه وســلم قــالفتكلــممــن

يف ينــامواأنالنــاسهنــىثـم ، بابــهوفــتحأبــوابكمبـسد أمرنــياولكــن،بابـه 

الرسـول فولـد ، صلى ا عليه وآله وسـلم  ارسولمنزليفومنزله،  غريهاملسجد

د؟أوالوله فيهصلى ا عليه وآله وسلم
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: قال.نعمهماللّ: قالوا

منزلـه مـن عينـه يـدعها   قـدر كـوة علـى حـرص اخلطـاب بـن عمرأنأفتعلمون

ا أمرنـي إن: فقـال صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    خطـب ثـم ، عليهفأبى، املسجدإىل  

وإبنيه؟أخيوغريغريييسكنهال، طاهرًامسجدًاأبينأن

: قال.نعماللّهم:قالوا

غـدير يـوم نـصبه صلى ا عليه وآله وسلم    الرسوأنأتعلموناأنشدكم  

؟الغائبالشاهدليبلغ: وقال، بالواليةلهفنادى،خم

:قال.نعماللهم: قالوا

غـزوة يفلـه قـال صلى ا عليه وآلـه وسـلم   ارسولأنأتعلموناأنشدكم  

؟بعديمؤمنكلويلوأنت، موسىمنهارونمبنزلةمينأنت:تبوك

:قال.نعماللّهم:قالوا

ــولأنأتعلمـــوناأنـــشدكم  ــلم  ارسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــاحـــنيصـــلى ا عليـ دعـ

؟وابنيهوبصاحبتهبهإالّيأتمل، املباهلةإىل جنرانأهلمنالنصارى

: قال.نعماللّهم: قالوا

حيبـه رجـل إىل ألدفعـه :قـال ثـم ،  خيـرب يوماللواءإليهدفعأنهأتعلموناأنشدكم  

؟يديهعلىايفتحها،فرارغريكرار، ورسولهاوحيب، ورسولها

:قال.نعماللّهم: قالوا

إالّ عـين يبلّـغ ال: وقـال ، برباءةبعثهصلى ا عليه وآله وسلم  ارسولأنأتعلمون

؟مينرجلأوأنا

:قال.نعماللّهم: قالوا
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،هلاقدمهإالّقطشدةبهتنزلمله وسلمصلى ا عليه وآل   ارسولأنأتعلمون

؟ أخييلوادعوا، أخييا:يقولأنإالّقطبامسهيدعهملوأنّه، بهثقة

:قال.نعماللّهم: قالوا

، وزيــدجعفــروبــنيبينــهقــضىصــلى ا عليــه وآلــه وسـلم ارســولأنأتعلمـون 

؟بعديمؤمنكلويلوأنت، منكوأنامينأنتعلييا: فقال له

:قال.اللّهم نعم: قالوا

ــهأتعلمــون يــومكــلصــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولمــنلــهكانــتأن

؟أبداهسكتوإذا، أعطاهسألهإذا، دخلةوكل ليلة، خلوة

:قال.نعماللّهم: قالوا

حـني  ، ومحـزة جعفرعلىفضلّهصلى ا عليه وآله وسلم   ارسولأنأتعلمون

ــييتأهــلخــريزوجتــك:)عليهــا الــسالم (ةلفاطمــقــال وأعظمهــم، ســلماًأقــدمهم، ب

؟علماوأكثرهم،حلماً

:قال.نعماللّهم: قالوا

وأخــي، آدمولـد ســيدأنـا :قــالصــلى ا عليـه وآلــه وسـلم  ارسـول أنأتعلمـون 

واحلـسني سـيدا  احلـسن وإبنـاي ، اجلنـة أهـل نـساء سـيدة وفاطمـة ، العـرب علي سـيد  

؟اجلنةأهلشباب

:قال.نعماللّهم: قالوا

ــولأنأتعلمـــون ــه وســـلم   ارسـ ــه وآلـ ــلى ا عليـ ــرهصـ أنوأخـــربه، بغـــسلهأمـ

؟عليهجربئيل يعينه

:قال.نعماللّهم: قالوا
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إنـي  : خطبـها خطبـة آخـر يفقـال صلى ا عليه وآله وسلم     ارسولأنأتعلمون

؟ تضلوالنهبمافتمسكوا، بييتوأهلاكتاب، الثقلنيفيكمتركت
.نعماللّهم: قالوا
من،  بيتهويف أهل ،  خاصةعليه السالم طالبأيببنعلييفاهللاأنزلهشيئاًيدعفلم

: فيقـول الـصحابة  ، فيـه ناشـدهم إالّصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     نبيـه لسانوعلىالقرآن
.وفالنفالنأثق بهمنحدثنيهقداللّهم: التابعيويقول.مسعناقد، نعماللّهم

:يقولصلى اهللا عليه وآله وسلممسعوهقدأم:ناشدهممث

لــهفقــال، عليــاًيــبغضوهــوحيــبينلــيس، كـذب فقــدعليــاًحيــبين ويــبغضأنّــهزعــممـن 

،أحــبينفقـد أحبــهمـن ، منــهوأنـا مــينألنـه : قــالذلـك؟ وكيــفايــا رسـول : قائـل 

.افقد أبغضأبغضينومن، أبغضينفقدغضهأبومن، اأحبفقدأحبينومن

.)١(»ذلكعلىوتفرقوا.مسعناقد،نعماللّهم: فقالوا

اِّـدينةعلىوواليهمعاويةبنيزيدبـ١١

بنالوليد،  على املدينة واليهكتب،  معاويةبنيزيدمبايعةعناحلسنيامتنعفلما
مـن ،  املـؤمنني أمـري يزيـد عبـد اهللا  إىل   ،حيمالـر الرمحناهللابسم«: فيهجاءكتاباً،  عتبة

والخالفـةً لـك يرىليسعليبناحلسنيفإنّ :بعدأما.سفيانأيببنعتبةبنالوليد
.»والسالم، أمرهيفرأيكفما، بيعة

أتـاك فـإذا :بعدأما«: جوابهإليهأرسل، معاويةبنيزيدإىل   الكتابوصلفلما
، عنـها خـرج أو،  طـاعيت يفمـن كلّكتابكيفيلوبين،  جبوابهعليفعجل،  هذاكتايب
.)٢(»والسالم،عليبناحلسنيرأساجلوابمعولكن

.٦:، وكتاب سليم بن قيس١:١٩٨، الغدير ١٢ـ ١١، ص١، ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
.٣٩١، ص١، ج٦ناسخ التواريخ م) ٢(





معارضتهيعلناحلسنياإلمام

األمويللحكم





٥٥

لثورتهالحسإعالنـ١٢

عنـدما  وذلـك ،  معاويـة بنيزيدعلىللثورةعليه السالم للحسنيبيانأولوهو
بعـد ،  باخلالفةيزيدمبايعةسفيانأيببنعتبةبنالوليداملدينةعلىيزيدوايلمنهطلب
:عليه السالماحلسنيلهفقال، معاويةهالك

فـتح بنـا ، وخمتلـف املالئكـة  ،  الرسـالة ومعـدن ،  النبـوة بيـت أهـل إنّـا !األمـري أيها«

ــنفس ، للخمــرشــارب، فاســقرجــلويزيــد، خــتموبنــاا معلــن،رتمــةاحملقاتــل ال

أينـا ، وتنظـرون وننظر، نصبح وتصبحونولكن،  مثلهيبايعالومثلي،  للفسق

١(»والبيعةباخلالفةأحق(.

يزيدوواليمروانبـ١٣

وال،  حـسيناً احـبس للوليـد مـروان قـال ،  يزيدمبايعةعليه السالم احلسنيأىبملا
:قائاللسالمعليه ااحلسنيفوثب.عنقهتضربأويبايعحىتعندكمنخيرج

.»وأمثتواكذبت!؟هوأمتقتلينأنت، الزرقاءيابن«

.عليه السالمخرجمث

.٢٣:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
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.»أبداًنفسهمنمثلهامنميكنكالواهللاال، عصيتين«: للوليدمروانفقال

واهللا ما،هالك ديينفيهااليتيلاخترتإنك، مروانياغرييوبخ«: الوليدفقال
قتلـت وإين،  وملكهـا مال الـدنيا  من،  عنهوغربتالشمسهأحب أن يل ما طلعت علي     

حياسـب بـدم   امـرءاً أظنالإينواهللا!ال أبايع قالأنحسيناًأقتل!اهللاسبحان،  حسيناً
عـذاب ولـه ،  يزكيـه وال،  إليهاهللاينظروال،  القيامةيومعند اهللا امليزانخلفيف؛حسني

.)١(»أليم

عليه السالموالحسالحكمبنمروانـ١٤

أليبوقـال ،  الطريـق يفعليـه الـسالم   احلـسني مروانواجه،  الثايناليومكانوملّا
: عليه السالماحلسنيفقال.وتسددترشدفأطعينناصحلكإين: عبد اهللا

.»أمسعحتىقل، وما ذاك«

.دنيـاك ويفدينـك يفلكخريفإنها،  معاويةبنيزيدلبيعةأرشدك: مروانفقال
: وقالعليه السالماحلسنيفاسترجع:قال

ثـم  ، يزيـد مثلبراعاألمةبليتإذا،  السالماإلسالموعلى،  راجعونوإنّا إليه إنّا«

شـططاً مـن   قلـت لقـد ؟فاسـق رجـل ويزيـد ،  يزيـد لبيعـة أترشـدني !مروانيا: قال

وأنـت يف صـلب    ،رسـول ا  لعنـك الذياللعنيفإنك،  ألومكوال،  وزلالالقول

لبيعـة يـدعو أنمنهينكرفال، ومن لعنه رسول ا ،بيك احلكم بن العاص   أ

ــيإليــك، يزيــد يــاعنعــدوــا، ا علــىينطــقفينــااحلــق،ابيــت رســول أهــلفإنّ

ــستنا اخلالفــة :يقــول صــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول جــدي مسعــت وقــد ، أل

.»قاءالطلوأبناء، الطلقاءسفيانأبيآلعلىحمرمة

.٤:٢٥٢تاريخ الطبري ) ١(
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:وقال

.»بطنهفابقروامنربيعلىمعاويةفإذا رأيتم«

: عليه السالمقال

ــهفــابتالهم، أُمــروامــابــهيفعلــوافلــم، ارســولمنــرباملدينــة علــى أهــلرآهولقــد بابن

.احلديث)١(»يزيد

اهللارسولجّدهقيودععليه السالمالحساإلمامـ١٥

قرب جده لوداععليه السالم احلسنياإلمامذهب،  دينةاملمنباخلروجيهمأنقبل
وإذا، نـوم خفقـة فأخذته، باكياًالقربعلىفاحنىن، صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسول

: لهقائال، الرؤياعامليفيأتيهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللاجبده رسول

ــدمائكمــرمالقريــبأراك عــنكــأني!حــسنييــاحبــييب« بــأرضذبوحاًمــ، ب

ــت، مـــن أمـــيت عـــصابةمـــن، وبـــالءكـــرب ، تُـــسقىالعطـــشانذلـــكمـــعوأنـ

يــوم شــفاعيتاأنــاهلم ال، شــفاعيتذلــك يرجــون مــعوهــم ، ُتــروىالوظمــآن

مـشتاقون وهـم ،  عليقدمواوأخاكوأمكإن أباك !حسنيياحبييب.القيامة

.»ادةبالشهإالّتناهلالن، اجلنان لدرجاتيفلكوإن، إليك

: قائالأيضاًالرؤياعامليفاحلسنيفأجابه

يفمعــكوأدخلــين، إليــكفخــذني، الــدنياإىل الرجــوعيل يفحاجــةال!جــداهيــا«

.»قربك

، ١:١٨٤خطيــب موفــق بــن أحمــد المــالكي الخــوارزمي الحنفــي فــي كتابــه مقتــل الحــسين   أخــرج ال) ١(
ــود ٣٨٧، ص١، ج٦، وناســــخ التــــواريخ، مـهــــ١٣٦٧طبــــع النجــــف األشــــرف،  ، وكتــــاب المهــــدي الموعــ

.٣٠٤:المنتظر عند علماء أهل السنة
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: اهللاله رسولفقال

اقــد كتــبومــا، الــشهادةُتــرزقحتــى؛الــدنياإىل الرجــوعمــنلــكالبــد«

ــاكفإنــك، العظــيمالثــوابمــنفيهــالــك ، وعــم أبيــك وعمــكوأخــاكوأب

.)١(»اجلنةتدخلواحتىواحدةزمرةيفالقيامةيومحتشرون

مكةإُّـ اِّـدينةمنعليه السالمالحسخروجـ١٦

سـنة  رجـب مـن بقيـا ليـومني ،  األحـد ليلةاملدينةمنعليه السالم خروجهوكان
.)٢(ـه٦٠

فـصلّى آلـه وسـلم  صلى اهللا عليه واهللارسولجدهقربإىل  جاءعليه السالم فإنه
:وقال، ركعات

وقـد ، نبيـك بنـت ابـن وأنـا ، صلى ا عليه وآله وسلم حممدنبيكقربهذااللّهم«

.علمتقدمامن األمرحضرني

ــم ــياللّهــ ــروفأحــــبإنّــ ــراملعــ ــروأنكــ ــا، املنكــ ــألكوأنــ ــاأســ ــاللذايــ اجلــ

سـولك ولر، رضـا لـك مـا هـو  يلاخـرتت مـا إالّ،  فيـه ومـن القـرب حبقواإلكرام

.»رضا

مـن لقـد خرجـت   ،  اهللارسـول يـا وأمـي أنتبأيب«: قالأنه،  عمارحديثويف
وراكـب ،  اخلمورشارب،  أبايع يزيد أنقهراًوأُخذت،  وبينكبيينوفُرق،  كرهاًجوارك
فعليـك   ،فها أنا خارج من جوارك كرهاً     .أبيت قُتلت وإن،  كفرتفعلتوإن،  الفجور

.)٣(»مين السالم يا رسول اهللا

.٥و٤، ص٢، ج٦انظر ناسخ التواريخ م) ١(
.٤:٢٢٠تاريخ الطبري ) ٢(
.١٥:أبي مخنفمقتل ) ٣(
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عليه السالمالحسوصيةـ١٧

:احلنفيةبنحممدأخيهإىل وصيةعليه السالموكتب

أخيهإىل ،طالببن أبيعليبناحلسنيبهأوصىماهذا، الرحيِمالرحمِناِبِسِم«

شـريك الوحـده ، اإّالإلهأن ال يشهداحلسنيأن: احلنفيةبابناملعروفحممد

.حقوالناراجلنةوأن، احلقعندباحلق منجاء، ورسولهعبدهحممدًاوأن، له

>:   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /<.

اإلصـالح لطلـب خرجتوإمنا، وال ظاملاً، مفسدًاوال،  بطراًوال،  أشرًاأخرجملوإني

عــنوأهنـى ، آمــر بـاملعروف أنأريـد .صـلى ا عليــه وآلـه وسـلم   جـدي أمـة يف

، احلـق بقبـول قـبلين فمـن ،  أبي طالـب  بنعليوأبيجديبسريةوأسري،  راملنك

ن،  باحلقأوىلفاومرديقضيحتىأصرب،هذاعليبـاحلق القـوم وبـني بيينا ،

وهوريخنيمإليكأخيياوصييتوهذه،اْلحاك.

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<«)١(.

.الشريفخبامتهوختمها

هاشمبنيإُّـ عليه السالمالحستابكـ١٨

وجـه  ،مكةإىل   بيتهأهلوجلّ،  أخيهوبين،  بإخوتهعليه السالم احلسنيساروملّا
: نصههذا، هاشمبينإىل كتاباً

أمــا.هاشــمبــينإىل ،طالــبأبــيبــنعلــياحلــسني بــن مــن، الــرحيمالــرمحنابــسم«

.)٢(»والسالمالفتحمبلغيبلغمللفختومن، منكم استشهدبيحلقمنفإنّه: بعد

.، الفصل التاسع١:٨٨الخوارزمي الحسين عليه السالم،مقتل . ٤٤:٣٣٠األنوار بحار) ١(
.١٧:انظر عبرة المؤمنين، جواد شبر) ٢(
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مكةإُّـ عليه السالمالحسدخولـ١٩

لـو  :لـه فقيـل ،  األعظـم الطريـق سـلك املدينـة مـن عليه الـسالم  اإلمامخرجملّا
:فقال، الزبريابنفعلكما، األعظمالطريقعنتنكبت

.»قاضهوماايقضيأفارقه حتىالواال«

:تعاىلقولهتلىمث

>Ý  Ü  Û  ÚÞä    ã  â  á  à  ß<)١(.

: يتلووهومكةودخل

>+     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !<)٢(.

بـاقي  عليـه الـسالم   وأقـام ،  شـعبان مـن مـضني لـثالث اجلمعـة ليلةإليهافوصل
.)٣(احلجةذيمنليايلومثان، القعدةوذيوشوالرمضانوشهرشعبان

عباسنبعبد اهللامعالحسـ٢٠

، بـن عبـاس   عبد اهللا معاملكرمةمكةيفاجتمععليه السالم احلسنياإلمامإنّمث
: عليه السالماحلسنيلهفقال، اخلروجعدممنهطلبحينما

فيـه صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      الـنيب قـال وقـد ،  صـلحه يفوادخـل أبايع يزيد أناهل«

!؟»قالماأبيهويف

يفصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        النيبقال!اهللاعبدأباصدقت: عباسابنفقال
: حياته

.٢١:)٢٨(سورة القصص ) ١(
.٢٢:)٢٨(سورة القصص ) ٢(
.٤:٢٦١تاريخ الطبري ) ٣(
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والـذي .احلسنيابنيتوولدولدييقتلوإنه!يزيديفاباركال،  يل وليزيد ما«

قلـوهبم بـني اإالّ خـالف ،  مينعونـه فـال قومظهرانيبنيولدييقتلال،  بيدهنفسي

!»وألسنتهم

: قائالإليهوالتفتاحلسني عليه السالم،وعباسابنوبكى

؟»صلى ا عليه وآله وسلمارسولبنتابنأتعلم أني!عباسيابن«

اهللابنـت رسـول  ابـن هـو أحـد الـدنيا يفمانعلم،  نعماللّهم«: عباسابنفقال
كفريضة الـصالة ، األمةهذهعلىلفرضنصركوأن، غريكصلى اهللا عليه وآله وسلم 

: عليه السالماحلسنيفقال.»األخرىدونمهاأحداتقبلالاليت، والزكاة

صــلى ا عليــه وآلــه  ابنــت رســول ابــنأخرجــواقــوميفتقــولمــا!عبــاسيــابن«

ــده، وقــراره، دارهمــنوســلم وموضــع، ومــسجده،قــربهوجمــاورة، رســولهوحــرم، ومول

نيريـدو ، مـوطن يفوال يأوي، قراريفيستقرال، مرعوباًخائفاًفرتكوه،  مهاجره

، وليـاً دونـه مـن اختـذ وال،  بـا شـيئاً   يـشرك ملوهـو ،  دمـه وسفك،  قتلهذلكيف

!؟»ارسولعليهكانعمايغيرومل

كفـروا أـم إالّ!فيهم؟أقولما«: بقولهوكالمهقولهمصدقاًعباسابنفأجابه
إالّاهللايـذكرون وال،  يراءون النـاس  ،  كساىلوهمإالّالصالةيأتونوال،  ورسولهباهللا

وعلـى ،  سبيالًلهجتدفلناهللايضللومن ،هؤالءإىل   والهؤالءإىل   المذبذبني،  قليالً
الفخـار رأسفإنـك !اهللارسـول بنـت يـابن أنـت وأما.البطشة الكربى ترتلهؤالءمثل

وأنا أشهد .الظاملونيعملعماغافلاهللاأناهللارسولبنتيابنتظنفال ،اهللابرسول
.»خالقمنلهفما، نبيك حممدوحماربة، حماربتكيفوطمع، جماورتكعنرغبمنأن

:قـائال عليـه الـسالم   احلـسني ملناصـرة اسـتعداده أبـدى عباسبنعبد اهللا إنمث
!أنـصرك أنوتريـد مـين   ،  نفسكإىل   تريدينكأنك!اهللارسولبنتيابنفداكجعلت«
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مجيعـاً اخنلعـا حـىت بيديهذابسيفييديكبنيضربتلوإن،  هوإالّإلهالالذيواهللا
.»بأمركمرينيديكبنيأناوها، العشرعشرمن حقكأوىفممنكنتملا، كفيمن

عباسالبنعليه السالمالحسينوصية

:قائالالوصيةذهإليهفعهد، عباسابنعلىعليه السالماحلسنيوأقبل

وكنـت مــع ، عرفتــكمنـذ اخلريبـ تــأمرتـزل مل، أبــيعـم ابـن عبــاسيـابن وأنـت «

ــشريأبــــي ــاعليــــهتــ ــــسدادالرشــــادفيــــهمبــ ــانوقــــد، وال ــيكــ يستــــصحبك أبــ

، ايف حفـظ املدينـة إىل  فـامض ،  بالـصواب عليـه وتشري،  ويستشريكويستنصحك

رأيـت مـا ، بـه احلرم ومقيمهذامستوطنفإني،  أخباركمنشيئاًعليختفوال

ــونيأهلــه واستعــصمت ، غريهــماســتبدلت هبــم ، ونيخــذلهــم فــإذا، وينــصروني حيب

:الناريفألقييومإبراهيمقاهلااليتبالكلمة

>Ø  ×  Ö  Õ<.

.)١(»وسالمًابرداًعليهالنارفكانت

عليه السالمالحسإُّـ الكوفةأهلورسلكتبـ٢١

عليـه  اإلمـام احلـسني   ومعارضـة ،  معاويـة هـالك نبـأ الكوفـة أهـل إىل   وصلوملّا
ــدكــمحلالــسالم ــه، يزي ــراجتمــع.مكــةإىل وجميئ ــهمنف ــنداريفمن صــردســليمان ب
:خطبتهآخريفوقال،خطيباًفيهمسليمانقام، السماستقروملّا، )٢(اخلزاعي

وقـدم ، ربـه إىل   وصـار ،  هلـك قـد معاويـة بـأن علمتمقدإنكم!الشيعةمعشريا«

قـد الـسالم عليهمابن علي سنياحلوهذا.يزيدابنهموضعهيفقعدوقد،  عملهعلى

.٣٢١ـ ٢:٣١٩حياة اإلمام الحسين ، ١:١٩٣الخوارزمي الحسين عليه السالم،مقتل) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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وشـيعة شـيعته وأنـتم ، سـفيان آل أبـي طواغيـت منهاربًامكةإىل   وصار،  خالفه

أنكــمتعلمــونكنــتمفــإن، نــصرتكم اليــوم إىل احتــاجوقــد، قبلــهمــنأبيــه

ــتم، إليــهفــاكتبوا، عــدوهجماهــدووناصــروه تغــروافــالوالفــشلالــوهنوإن خف

.)١(»نفسهمنالرجل

أبـو : وفداً منهم أرسلوامث.دونهأنفسناونقتل،  عدوهنقاتلبل: عوناتمقال
:نصهوهذاعليه السالماحلسنيإىل كتاباًحيمل، اجلديلعبد اهللا

بـن مـن سـليمان   ،  الـسالم عليهمـا علـي بنللحسني،  الرحيمالرمحناهللابسم«
املؤمننيمنعتهوشيمظاهروحبيب ابن البجليشدادبنورفاعةجنيةبنواملسيبصرد

.عليكسالم، املسلمني

العنيـد ،  قبـل اجلبـار   مـن ،  أبيـك وعـدو عـدوك قـصم الـذي هللافاحلمد:بعدأما
عليهاوتأمر،  فيئهاأمرها وغصبها فابتزهااألمةهذهعلىانتزىالذي،  الظلومالغشوم

بابرـا جبـني دولـة اهللامـال وجعـل ،  واستبقى شرارها ،  خيارهاقتلمث،  منهارضابغري
.بعدت مثودكمالهفبعداً، وعتاا

.واحلـق علـى اهلـدى   بـك جيمعنـا أناهللالعـل فأقبِل،  غريكإمامعليناليسوإنه
، عيـد إىل   معهخنرجوال،  يف مجعة معهجنتمعولسنا،  اإلمارةقصريفبشريبنوالنعمان

والـسالم ،تعـاىل حىت نلحقه بالـشام إن شـاء اهللا    ،أخرجناهأقبلتقدأنكبلغناقدولو
مـن أبيـك وعلـى صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  اهللارسولوبركاته يابن اهللاورمحةعليك
عليـه  احلـسني إىل  الكتـاب فوصـل .)٢(»العظيمباهللا العلي إالّقوةوالحولوال،  قبلك

.مكةيفرمضان وهوشهرمنلعشرالسالم

.٤:٢٦١، تاريخ الطبري ٣٠:مقتل الحسين، محسن األمين) ١(
.٤:٢٦٢، تاريخ الطبري ٣٠:محسن األمينالحسين عليه السالم،انظر مقتل ) ٢(
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، احلنفـي  عبـد اهللا  بنوسعيد،  عيالسبيهاينبنهاينبيدأخرىكتباًإليهبعثوامث
شـيعته مـن ،  عليهمـا الـسالم   عليبنللحسني.الرحيمالرمحناهللابسم«: نصهاوهذا

، غـريك هلـم رأيالالنـاس ينتظرونـك   فـإن ،  فحـيهال :بعدأما.واملسلمنياملؤمننيمن
.)١(»والسالمالعجلفالعجل
بـن ويزيـد  ،احلارثنبويزيد،  أجبربنوحجار،  ربعيبنشبثمعهماأرسلمث

كتابـاً ،  التميمـي بـن عمـري   وحممـد ،  الزبيدياحلجاجبنوعمرو،  قيسبنوعروة،  رومي
:نصهوهذااحلسنيإىل أيضاً

فأقـدم فإذا شئت .اجلماموطمث،  الثماروأينعت،  اجلنابأخضرفقد:بعدأما«
.)٢(»قبلمنأبيكعلىوبركاتهواهللاورمحةعليكوالسالم.جمندةلكجندعلى

عشر ألـف  اثنابلغتحىت،  عليه السالم احلسنيعلىوالرسائلالكتبتوالتمث
.كتاب

الكوفةأهلإُّـ عليه السالمالحساإلمامجوابـ٢٢

بعـد  إالّ،  وصـلته اليت،  والكتبالرسائلتلكمعلىجيبملعليه السالم واإلمام
أهـل إىل  كتابـاً كتـب مث،  ذلـك يفريةاخلـ اهللاوسأل،  واملقامالركنبنيركعتنيصلىأن

وهذا،  عبد اهللا وسعيد بن عروةبنهاينمعوأرسله،  كتبهمعلىجوابوهو،  الكوفة
:نصه

مــــن املــــؤمننياملــــألإىل علــــيبــــناحلــــسنيمــــن، الــــرحيمالــــرمحنابــــسم«

!املسلمنيو

يقـدم علـ  مـن آخـر وكانـا ،  بكتـبكم علـي قدماوسعيدًاهانئًافإن:بعدأما

.٣١:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٢٦٢تاريخ الطبري ) ١(
.رنفس المصد) ٢(
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: ومقالـة جلكـم   ،  وذكرمتاقتصصتمالذيكلفهمتوقد،  رسلكممن

.احلق واهلدىعلىبكجيمعناأنالعلفأقبل، إمامعليناليسأنه

، ابــن عقيــل مــسلم، بــييتأهــلمــنوثقــيت، عمــيوابــن، أخــيإلــيكمباعــثوأنــا

بأنـه  إيلكتـب فـإن ،  ورأيكـم وأمـركم حبـالكم إيليكتـب أنوأمرته

قــدمت مـا مثــلعلـى ، مــنكمواحلجـى الفــضلوذوي، ملـئكم رأيامجــعقـد 

شـاء إنوشـيكاً إلـيكم أقـدم فـإني ، كتـبكم يفوقـرأت ،  رسلكمبهعلي

بــدينالـدائن ، بالقـسط القــائم، بالكتـاب احلـاكم إالّاإلمــاممـا فلعمـري ،ا

.)١(»والسالم، ذلكعلىنفسهاحلابس، احلق
أمـره بـالتقوى وكتمـان   وأمـره عليـه اهللاوانرضعقيلبنمسلمنادىمث: وقيل

.)٢(إليهعجلمستوسقنيجمتمعنيالناسرأىفإن، واللطف

عليه السالمالحسإُّـ مسلمكتابـ٢٣

،الثقفـي عبيـدة أىببـن املختـار دارنـزل ،  الكوفـة عليه الـسالم  مسلموصلوملّا
يقرأ عليهموهو، مجاعةمجاعة، عليه السالم للحسنيبالبيعةإليهخيتلفونالناسوأقبل
فحمـد ، عليـه رضـوان اهللا الشاكريشبيبأىببنعابسقاممث،  فيبكوناحلسنيكتاب

: قالمث، عليهوأثىناهللا

، منـهم أغـرك ومـا ،أنفـسهم يفمـا أعلـم وال،  عـن النـاس   أخربكالفإني: بعدأما«

اأحدثكواعليـه نفسيأنا موطن عم  ،وألقـاتلن ،  دعـومت إذاألجيبـنكم وا

بـذلك أريـد ال،األقـى حتـى ،   دونكمبسيفيوألضربن،عدوكممعكم

.»اعندماإالّ
.٤:٢٦٢، تاريخ الطبري ٣٣:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٢٦٣٢٦٤تاريخ الطبري ) ٢(
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: وقالعليهاهللارمحةمظاهربنحبيبقاممث

واوأنــا«:قـال ثـم »قولـك مـن بـواجز نفـسك يفمـا قـد قـضيت  ،ارمحـك «

.»عليههذامامثلعلىهوإله إالّالالذي

.ذلكمبثلحلاضروناتكلممث

كتابـاً  كتـب ،  عليـه الـسالم   للحسنيومبايعتهمعليهالناسإقبالمسلمرأىوملا
: فيهيقولعليه السالمللحسني

وقـد ، معـك الكوفـة مجيـع أهـل   وإن،أهلـه يكـذب الالرائـد فإن: بعدأما«

والـــسالم، هـــذاكتـــابيتقـــرأحـــنياإلقبـــالفعجـــل، ألفـــاًعـــشرمثانيـــةمنـــهمبــايعين 

.)١(»وبركاتهاورمحةعليك

.الصيداويمسهربنمع قيسوبعثه

األخمــاس واألشــرافرؤوســاءإُّـ عليــه الــسالمالحــسكتــابـــ٢٤

بالبصرة

وأرسله،وزعمائهاالبصرةرؤوساءإىل آخركتاباًوجهعليه السالماحلسنيإنّمث
بـن مالـك : كـل مـن   ىل  إ الـسدوسي ذراعمعأو،  رزينأبايكىن)سليمان(لهموىلمع

، اهليـثم بـن وقـيس ،  اجلـارود العبـدي   بـن واملنـذر ،  قـيس بنواألحنف،  البكريمسمع
:فيهجاء، وغريهمالنهشليمسعودبنويزيد

، خلقــــهعلـــى صـــلى ا عليــــه وآلـــه وســــلم  حممــــداًاصـــطفى افــــإن:بعـــد أمـــا «

مــاوبلــغ، لعبــادهنــصحوقــد، إليــهاقبــضهثــم، لرســالتهواختــاره،بنبوتــهوأكرمــه

النـاس  وأحق،  وورثتهوأوصياءهياءهأولوأهلهوكناوآلهعليهاصلّىبهأرسل

.٤:٢٨١تاريخ الطبري ) ١(
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وأحببنــا،الفرقــةوكرهنــافرضــينا، بــذلكقومنــاعلينــافاســتأثر، النــاسيفمبقامــه

وقــد، ممــن تــوالّهعلينــااملــستحق، احلــقبــذلكأحــقأّنــانعلــموحنــن، العافيــة

نبيـه ا وسـنة  كتـاب إىل   أدعـوكم وأنـا ،  الكتاباهبذإليكمرسويلبعثت

وأن، أُحييـت قـد البدعـة وإن، أُميتـت قـد الـسنة فـإن ، صلى ا عليه وآله وسلم 

علـيكم ورمحـة  والـسالم ،  الرشـاد سـبيل أهـدكم ،  أمـري وتطيعوا،  قويلتسمعوا

١(»ا(.

عليه السالمللحسالبصرةأهلجوابـ٢٥

حنظلـة وبينبين متيم قبائلمجع،  النهشليمسعودبنيزيدإىل الكتابوصلوملّا
منكم؟فيكم وحسيبموضعيترونكيف: هلموقال، سعدوبين

وسـطا الـشرف حللـت يف  ،  الفخـر ورأسالظهرفقرةواهللاأنت،  بخبخ: فقالوا
.فرطافيهوتقدمت

: فقـالوا .عليهبكموأستعني،  فيهأن أشاوركم أريدألمرمجعتكمقدفإين: قال
.نسمعحىتفقل، الرأيوجنهد لك، النصيحةمننحكواهللاإنا

أال،  هالكـاً ومفقـوداً   واهللابـه فـأهون ،  ماتمعاويةإنّ«: عليهاهللارضوانفقال
، بيعـة أحـدث قـد وكـان ،  أركان الظلـم  وتضعضعت،  واإلمثاجلوربابانكسرقدوإنه
وشـاور ،  ففـشل واهللاجتهـد ،  رادأوهيهـات الـذي   ،  أحكمـه قـد أنـه ظـن أمراًاعقد

.فخذل
، املـسلمني اخلالفة علـى يدعي، الفجورورأس،  اخلمورشاربيزيدابنهقاموقد

مـوطئ احلـق مـن يعـرف ال،علـم وقلـة حلـم قصرمع،  منهمرضابغريعليهمويتآمر
.املشركنيجهادمنأفضلعلى الدينجلهاده، مربوراًقسماًباهللافاقسم، قدميه

.٤:٢٦٦، تاريخ الطبري ١٥٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
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، األصـيل الـشرف ذوصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول ابنحلسنياوهذا
، األمـر لـسابقته   ـذا أوىلوهـو ،  يـرتف الوعلـم ،  يوصفالفضلله،  والرأي األثيل 

، رعيـة راعـي بهفأكرم،الكبريعلىوحينواالصغريعلىيعطف.وقرابته،  وقدمه،  وسنه
.ظةبه املوعوبلغت، احلجةبههللاوجبت، قوموإمام

قـيس بنكان صخر فقد،  الباطلوهديفتسكعواوال،  احلقنورعنتعشوافال
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللابـن رسـول   إىل   خبروجكمفاغسلوها،  اجلمليومبكمأخنذل
.ونصرتهوسلم

يفوالقلـة ،ولـده يفالـذل تعـاىل اهللاأورثـه إالّ،  نـصرته عـن أحديقصرالواهللا
، ميـت يقتـل ملمـن ،  هلا بـدرعها  وأدرعت،  المتهاللحربلبستقدذاأناوها.عشريته

.)١(»اجلواباهللا ردرمحكمفأحسنوا، يفتمليهربومن
إن  ،وفرسان عشريتك ،  كنانتكنبلحنن!خالدأبايا«: بقوهلاحنظلةبنوفأجابته

تلقىوال، خضناهاإالّواهللا غمرةختوضال،  فتحتبناغزوتوإن،  أصبتبنارميت
.»شئتإذابأبدانناونقيك،بأسيافناواهللاننصرك، لقيناهاإالّشدةاهللاو

خالفكاألشياء إلينا أبغضإنّ!خالدأبايا«: فقالوا،  يزيدبنسعدبنوتكلممث
وبقـي ،  رأيـه فحمـدنا ،  بترك القتـال  أمرناقيسبنصخركانوقد،  رأيكمنواخلروج

.»املشهورةوحنسن الرأينراجعفأمهلنا، فيناعزنا
اهللا الـسيف  رفـع ال،  فعلتموهـا لـئن  !بـين سـعد   ياواهللا«: مسعودبنيزيدفقال

.فيكمسيفكمزالوال، أبداًعنكم
إننرضـى ال،وحلفـاؤك أبيـك بنوحنن!خالدأبايا:متيمبنعامربنوقالتمث
لكواألمر،  نطعكوأمرنا،جنبكفادعنا،  إليكواألمر،  ظعنتإننقطنوال،  غضبت

.»شئتإذا

.١٦١:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
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عليه السالمالحسإُّـ مسعودابنجوابـ٢٦

عليـه  رسـالة احلـسني   علـى جوابـاً كتـب عليـه اهللارضوانمسعودبنيزيدإنّمث
: فيهجاءالسالم

نــدبتنىمــاوفهمــت، وصــل كتابـك فقــد: بعــدأمـا ، الــرحيمالــرمحنابـسم «

، نـصرتك مـن بنـصييب والفـوز ،  مـن طاعتـك   حبظـي األخذمن،  لهودعوتينإليه

وإنوأنـتم ، جنـاة سـبيل علـى دليـل أو، خبـري عليهـا مـن عامـل   قطاألرضخيلملا

أصــلهاهــو، أمحديــةزيتونــةمــنتفــرعتم، أرضــهيفووديعتــه،خلقــهعلــىاحجــة

ــاوأنـــتم ــدم.فرعهـ ــعدتفاقـ ــعدسـ ــائربأسـ ــد، طـ ــتفقـ ــاقَلـــكذللـ ــيمبـــينأعنـ ، متـ

وقـد  ،  مخـسها يـوم املـاء لورود؛الظماءاإلبلمناعتكطيفتتابعاًوتركتهم أشد 

مــزن حــني  ســحابةمبــاء ، صــدورهادرنوغــسلت ، ســعدبــين رقــابلــك ذللــت

.)١(»والسالم، برقهااستهل

هـو  كمـا ، حمـرم مـن العاشـر اليـوم يفعليه السالماحلسنيإىل  هذاكتابهووصل
: عليه السالمفقال، املعروف

.»األكربيوم العطشوأرواكوأعزك، وفاخليوماآمنكلكما«

فجـزع  ،بقتلـه يفاجئـه بـاخلرب وإذا،  عليه السالم احلسنيلنصرةاخلروجأرادإنهمث
.عليهاهللارضوان، وقتهمنومات

خـري  البـارداً جوابـاً عليـه الـسالم   اإلمـام أجاببعضهمفإنّ،  الزعماءبقيةوأما
فـصلب ،  بن زيـاد  عبيد اهللا إىل   والرسولالكتابلّمسفإنه،  اجلارودبناملنذروأما.فيه

.)٢(اإلسالميفيقتلرسولأولوهو، الرسول

.٣٨:محسن األمينالحسين عليه السالم،قتل م) ١(
.٤:٢٦٦تاريخ الطبري ) ٢(





الثورةمنوموقفهاألموياحلزب





٧٣

كـوادر إىل   ،األمـوي احلكـم علـى ثورتـه احلـسني اإلمـام إعـالن أنباءوصلتملا
احلزبيـة الكوادرر أعضاء نظوجهاتحبسب،  خمتلفةالفعلردودكانت،  األموياحلزب
:اجتاهنييفوهي، ةاألموي

األولاالتجاه

كانـت ،  ةاألمويـ احلزبية  الكوادربعضألنّ؛والفتوراللنيجانبميثلالذيوهو
اخلالفةيستحقاليزيدأنّـقرارة نفسها يفـتعلمألنها؛احلزبيفاملعتدلاجلانبمتثل
علـى واليـه بـشري بنالنعمانأمثالمن،  مسة حلكمه متحغرينراهاولذا،  اجديروغري

تـرضِ ملخطبـة وخطـب ،  خطيبـاً قـام ـاحلسنياإلماممسع بثورة أنبعدـفإنه،  الكوفة
:قائالاألموياحلزبكوادرأحدإليهفقام،األموياحلزب

وبـني فيمـا بينـك   ،  عليـه أنـت الـذي هـذا إنّ،  الغـشم إالّترىمايصلحالإنه«
.»املستضعفنيأيرعدوك

أنمـن إيلّأحب ،اهللاطاعةيفاملستضعفنيمنأكونأن«: قائالالنعمانفأجابه
.)١(»اهللامعصيةيفاألعزينمنأكون

.٤:٢٦٥من هذا الكتاب، تاريخ الطبري ٢٧انظر الوثيقة ) ١(
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الثانياالتجاه

أيلديهوليس ،نياألمويمصاحلوراءيسريالذي،  املتعصباملتطرفاالجتاهوهو
، الثورةضدصارماًاختذ موقفاً ألنه؛جداًعنيفاًفعلهردفنرى،  ااإلحساسأوواقعية
الكوفـة دخـل عنـدما ،  معاويةبنيزيدإىل   بالكتابةسارعاألمويالكادرهذانرىوهلذا

احلسني عليـه الـسالم،   ملبايعةعليهالناسوأقبل ،عقيلبنمسلماحلسينيةالثورةرسول
.احلضرميسعيدبنلممسبنعبد اهللارجل امسهاألموياحلزيبالكادرهذاويتزعم

الكوفةعلىيزيدواليالنعمانخطبةـ٢٧

وصـعد  ،املـسجد إىل   فجـاء ،  الكوفـة علـى يزيـد وايلبـشري بنالنعمانذلكبلغ
إىل تـسارعوا وال،اهللاعبـاد اهللافـاتقوا :أما بعد«:مث قال ،عليهوأثىناهللافحمد،  املنرب

أقاتلملإين.األموالوتغصب ،الدماءوتسفك،  رجاليهلكفيهمافإن،  والفرقةالفتنة
وال،  بكـم أحتـرش وال،  أشـامتكم وال،  علـي ال يثـب  منعلىأثبوال،  يقاتلينملمن

، بيعـتكم ونكثـتم ، يلصـفحتكم أبديتمإنولكنكم، التهمةالظنة وال والبالقرفآخذ
، يف يـدي  قائمـه ثبـت مـا بسيفيألضربنكم،  غريهإلهالالذيفواهللا،  وخالفتم إمامكم 

ممـن أكثـر ،  مـنكم يعـرف احلـق   مـن يكونأنأرجوإينأما،  ناصرمنكميليكنملولو
.)١(»الباطليرديه

بــن ســعيدمــسلمبــنعبــد اهللاوامســه، األمــوياحلــزبأعــوانأحــدإليــهفقــام
فيمـا ،  عليـه الـذي أنـت   هـذا إنّ،  الغـشم إالّتـرى مايصلحالإنه«: وقال،  احلضرمي

.»املستضعفنيرأيكعدووبنيبينك
أنمـن إيلّأحب ،اهللاطاعةيفاملستضعفنيمنأكونأن«: قائالالنعمانفأجابه

.»اهللامعصيةيفاألعزينمنأكون

.٤:٢٦٤تاريخ الطبري ) ١(
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اِّـوقفوخطورةاألمويالحزبرجالـ٢٨

:بعدأما«:فيهجاءمعاويةبنيزيدإىل   كتاباًاحلضرميمسلمبنعبد اهللا فكتب
لـك كـان فـإن ، ابـن علـي  للحسنيالشيعةفبايعته،  الكوفةقدمدقعقيلبنمسلمفإنّ

فإن،  عدوكيفعملكمثلويعمل،أمركينفذقوياًرجالإليهافابعث،  حاجةبالكوفة
.»يتضعفأو هو، ضعيفرجلبشريبنالنعمان

بـن عمارة:مثل، املضمونذاأخرىكتباً، معاويةبنيزيدإىل   آخرونكتبمث
.)١(األموياحلزبأنصارمن، وغريهمسعدنبوعمر، عقبة

عبيد اهللاوينصبالنعمانيعزليزيدـ٢٩

سـرجون دعـا ،  حمتواهاوفهموقرأهامعاويةبنيزيدإىل   الكتبوصلتوعندما
بـن مـسلم وهـذا ،  الكوفةإىل   توجهقداحلسنيهذا: وقال،  الكتبوأقرأهمعاويةموىل
ترى؟فما، سيءضعف وقوللنعماناعنبلغينوقد، للحسنييبايععقيل

برأيه؟آخذاًأكنت، لكمعاويةنشرلوأرأيت: سرجونلهفقال

ـذا  يزيدفأخذ،  أبيكرأيفإنه،  الكوفةعلىعبيد اهللا عهدفأخرج.نعم :قال
بعهـده علـى   إليـه وبعـث ،  الكوفـة إليـه فـضم البصرةعلىوالياًعبيد اهللا وكان،  الرأي

:كتاباًإليهوكتب، الباهليعمروبنمسلممع، الكوفة

، بالكوفـة ابن عقيلأنّخيربونين،  الكوفةأهلمنشيعيتإيلّكتبفإنه:بعدأما«
، الكوفـة أهـل تـأيت حـىت ، كتـايب هـذا  تقـرأ حنيفسر،  املسلمنيعصالشقاجلمعجيمع

.)٢(»والسالمتفنيهأو، تقتلهأو، فتوثقه، حىت تثقفهاخلرزةكطلبعقيلابنفتطلب

.٤:٢٦٥تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٢٦٥تاريخ الطبري ) ٢(
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، زيـاد بالبـصرة   بـن عبيـد اهللا  إىل   والكتاببالعهدالباهليعمروبنمسلمفأقبل
.)١(الغدالكوفة منإىل واملسريوالتهيءباجلهازأمر، الكتابعبيد اهللاقرأفلما

أن خطبـهم  بعـد ،  البـصرة علـى زيـاد بنعثمانأخاهاستخلف،  الغداةكانوملّا
ومعـه حـىت دخلـها  ، شـيء علـى يلـوي ال، مـسرعاً وفةالكإىل   وأقبل.والوعيدبالوعد
؛عليـه الـسالم  أنـه احلـسني  النـاس فظـن ،  احلجـاز أهـل بزيمتنكراً،  رجالعشربضعة
وقـالوا ،  عليـه إالّ وسـلموا  النـاس مـن أحـد علـى ميـر الفأخذ.قدومهينتظرونألنهم
، القـصر جـاء حـىت ،  ال يكلمهـم  وهـو ،  مقـدم خـري قـدمت ،  اهللارسوليابنبكمرحباً
بنالنعمانأطل، القصرإىل   انتهىوملّا ،عليهالقصربابفأغلقبشريبنالنعمانفسمع

:قائالالقصرشرفيتبنيمنبشري

»إربمـن يف قتلـك  ومايل،  أمانيتلكمبسلمأناما،  عينتنحيتإالّاهللاأنشدك«
ال، افـتح «: وقـال ،وجهـه عـن اللثـام عبيـد اهللا فـأزال ،  عليـه الـسالم   احلسنيهنأظاناً

.)٢(»وضيعت مصرك، قصركوشيدت، ليلكطالفقد، فتحت

بـاب القـصر   النعمـان ففـتح ،  زيـاد بنعبيد اهللا أنهوالناسالنعمانعرفعندها
.وصعد املنربإليهمفخرج، الناسفاجتمع، جامعةالصالةنوديمث، ودخل

الكوفةَّـزيادالبناألوُّـالخطبةـ٣٠

والّينأصـلحه اهللا  املـؤمنني أمـري فـانّ :بعـد أمـا :وقـال ،  عليهوأثىناهللافحمد«
إىل وباإلحــسان، حمــرومكموإعطـاء ، مظلــومكمبإنــصافوأمـرين ، وثغــركممـصركم 
ومنفـذ ،  أمـره فـيكم متبـع وأنا،  مريبكم وعاصيكم علىوبالشدة،  ومطيعكمسامعكم

أمريتركمنعلىوسيفيوسوطي،  الربكالوالدحملسنكم ومطيعكم فأنا،  عهدهفيكم

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٦٨تاريخ الطبري ) ٢(
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.»الوعيدالعنكينيبالصدقنفسهعلىامرؤفليبق، وخالف عهدي

، الغربـاء ،إيلّاكتبـوا «: هلـم وقـال ، شـديداً أخـذاً والنـاس العرفاءفأخذ،  نزلمث
رأيهـم الذين،  الريبوأهل ،احلروريةمنفيكمومن،  املؤمننيأمريطلبةمنفيكمومن

يفمـا لنـا فيـضمن أحـداً لنـا يكتـب ومـن مل  ،  فـربئ النـ كتبـهم فمن،  والشقاقاخلالف
منـه برئـت يفعـل ملفمن،  باغمنهمعلينايبغيوال،  خمالفمنهمخيالفناالأن،  عرافته
أمـري املـؤمنني  بغيـة منعرافتهيفوجدعريفوأميا،  دمهوسفكمالهلناوحالل،  الذمة
إىل  وسـير ،  العطـاء عرافـة مـن   التلكوألغيت،  دارهبابعلىطلب،  إلينايرفعهملأحد

.)١(»الزارةبعمانموضع

عروةبنهانياعتقال

أن يـسلمه منـه وطلـب ، عـروة بـن هاين، عبيد اهللا اعتقلعندمااملوقفتطورمث
علـى الـدم فـسال  ،وجهـه علـى بالـسياط عبيد اهللا فضربه،  هاينفأىب،  عقيلبنمسلم
أمـر فعنـدها ،  يستطعينتزعه فلم أنفأراد،  عبيد اهللا أعوانأحدبيدسيفاًأولفتن،  حليته

.احلرسويوضع عليها، غرفةيفوحيبس، يغلأنبهعبيد اهللا

فجاءوا،  قتلهيروم عبيد اهللا أنّمسعواألم؛القصربابعلىمذحججبمعوإذا
.الستنقاذه

، حـي صـاحبهم بـأنّ للنـاس ويعلمهـم   خيـرج بـأن القاضيشريحعبيد اهللا فأمر
قتلـه مـن بلغكمالذيوإنّ،  حياًرأيت صاحبكم قدإين: هلموقالإليهمحشريفخرج

.باطالكان

.)٢(تفرقوامث، هللايقتل فاحلمدملإذا: فقالوا

.٤:٢٦٧تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٢٦٩تاريخ الطبري ) ٢(
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زيادالبنالثانيةالخطبةـ٣١

وصـعد ، فخرج م وحاشيتهوشرطته،  القبائلزعماءبعضمجععبيد اهللا أنّمث
: موجزةخطبةفخطب، املنرب

»فاعتصموا بطاعة !الناسأيها: بعداأمتفرقـوا وال، ختلفـوا وال، أئمتكموطاعةا

اعـذر وقد، صدقكمنأخاكإن،  وحترموا،  وجتفوا،  وتقتلوا ،وتذلوا،  فتهلكوا

.)١(»أنذرمن

اشـترى بعـد أن  وذلـك ،  عقيلبنمسلمالناسوخذل،  تدهورقداملوقفإنّمث
ومينـوم ،  عـن مـسلم   النـاس خيـذلون فأخـذوا ،  ءالزعمـا بعضوضمائرذممعبيد اهللا 

.الشامأهلجبنودوخيوفوم، باملال

أيهـا «:شهاب وقال بنكثريوتكلم،  القبائلرؤساءبعضالناسعلىأشرفمث
جنـود هذهفإنّ،  للقتلأنفسكمتعرضواوال،  الشرتعجلواوال،  بأهاليكماحلقواالناس

وملحربـه علـى أمتمـتم لـئن ، عهـداً األمـري أعطـى اهللا  وقد،  أقبلتقديزيداملؤمننيأمري
أهـل مغـازي يفمقـاتلتكم ويفـرق ،  العطاءمنذريتكمأن حيرم ،  عشيتكممنتنصرفوا

لـه  يبقـى الحـىت ،  بالغائـب والـشاهد ،  بالسقيمالربيءيأخذوأن،  طمععلى غري الشام
.)٢(»أيديهاجرتماوبالأذاقهاإالّ، املعصيةأهلمنبقيةفيكم

املـرأة كانتحىت،ومجاعاتأفراداًيتفرقونالناسفأخذ،  بنحوهالرؤساءبقيةوتكلم
أخيــهأوابنــهإىل الرجــلوجيــيء،يكفونــكالنــاسانــصرف: فتقــولأخاهــاأوابنــهاتـأيت 

يفيـسري وحـده وبقـي ،  مـسلم النـاس تـصنع؟ فخـذل   فمـا الـشام أهليأتيكغداً: فيقول
.الصباحإىل فآوته، طوعة: هلايقالامرأةداريفدخلحىتيذهب؟أينيرىفال، الطريق

.٢٧٤:نفس المصدر) ١(
.٢٧٧:نفس المصدر) ٢(
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زيادالبنالثالثةالخطبةـ٣٢

أال: نافع فنادىبنعمروفأمر، مسلمعنالناسبتفرقعلمقدعبيد اهللاوكان
يفإالّالعتمةصلّى،  أو املقاتلة ،  املناكبأو،  والعرفاءالشرطةمنرجلمنالذمةبرئت

.املسجد
حيرسـونه أناحلرسعبيد اهللا أمرمث،  املسجد بالناس وامتألساعةإالّنتكافما

: وقال، املنرباملسجد وصعدفدخل، جانبمن
»اخلـالف مـن رأيـتم قـد مـا أتـى قـد ،  اجلاهـل يهالـسف عقيـل ابـن فـإن : بعداام
.ديتهفلهبهجاءومن، يف دارهوجدناهرجلمناهللاذمةفربئت، والشقاق

ــوا ــاداهللاتق ــوا، اهللاعب ــاعتكموألزم ــتكمط ــواوال،وبيع ــىجتعل ــسكمعل أنف
.)١(»سبيال

عقيلبنمسلممحاصرةـ٣٣

بـاب أن صـاح  !أمـك ثكلتك: شرطتهصاحبوكان!منريبنحصنييانادىمث
أهـل دورعلىوقد سلطتك،  بهتأتينوملالرجلهذاخرجأو،  الكوفةسككمنسكة

خاللوجس، الدورواسترب، غداًوأصبح،  السككأفواهعلىمراصدةفابعث،  الكوفة
.الرجلذاتأتيينحىتالدور

حممـد فـارس مـع   بسبعنيعبيد اهللا إليهفبعث،  مسلممبكانعلمالغداةكانوملّا
، الـشجعان وحـده مقاتلـة   مسلمفقاتلهم.جانبكلمنمبسلمفأحاطوا،  األشعثبن

إليهميبعثأنعبيد اهللابواستنجدوا،القتليهمفأكثرحىت؛األبطالمكافحةوكافحهم
.)٢(الدورفوقمنواحلجارةبالناروأخذوا يرمونه.فاجندهم، والرجالباخليل

.٤:٢٧٩تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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وبينمـا ،  احلطب والتـراب  عليهاووضعوا،  حفريةلهفحفروا،  مكيدةإىل   وعمدوا
جمـوا فه.احلفـرية تلـك مسلم يف سقطإذ،  يديهبنيمنيفرونوهم،  عليهميهجمهو

إىل  وأخـذوه ،  وكتفـوه منـه وأخـذوا الـسيف   ،  العلياشفتهعلىبالسيفوضربوه،  عليه
.زيادبنعبيد اهللا

يطلـب مثـل   مـن إنّ: لـه فقيـل .بكـى مث،  راجعونإليهوإناهللاإنا: مسلمفقال
: مسلمفقال.يبكمل، بكنزلالذيمثلبهنزلإذا، تطلبالذي

» هلـا  أحـب ملكنـت وإن،  أرثـي القتـل منهلاوال،  أبكيلنفسيماإني وا

وآل حلــــسنيأبكــــي، يلإاملقــــبلنيألهلــــيأبكــــيولكــــن، تلفــــاًعــــنيطرفــــة

.)١(»حسني

عليه السالمالحسإُّـ مسلممنشفويةرسالةـ٣٤

أنتستطيع ،خريعندكهل«: لهوقالاألشعثبنحممدعلىأقبلمسلمإنّمث
اليـوم إلـيكم خـرج وقدأراه إالّ الفإين.حسيناًيبلغلساينعلىرجالعندكمنتبعث
إنّ: فيقـول ، لـذلك جزعـي منترىوأن ما ،  بيتهوأهلهو،  غداًخارجهوأو،  مقبال

وهـو .تقتـل حـىت متـشي أنيـرى ال،  أسـري القـوم يف أيدي وهو،  إليكبعثينعقيلابن
كـان الـذي ،  يـك أبأصـحاب فـإم ،  الكوفـة أهليغركوال،  بأهل بيتك ارجع:يقول

ولـيس ملكـذوب   ،  وكـذبوين كـذبوك قـد الكوفةأهلإنّ،  القتلأوباملوتيتمىن فراقهم 
.)٢(»رأي

بـن العثـل  أيـاس األشـعث بعـث مث،  زيادابنوألعلمنألفعلن: األشعثفقال
.الزبالةمنطقةيفاحلسنيإىل الشفويةالرسالةذه، الطائي

.٢٨٠:نفس المصدر) ١(
.٤:٢٨١تاريخ الطبري ) ٢(
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زيادوابنمسلمبمحاورةـ٣٥

.زيادبنعبيد اهللاعلىمسلمدخول

سـلم : فقـال احلـرس   ،  عليهيسلمفلمزيادبنعبيد اهللا علىادخلمسلمإنّمث
: مسلمفقال.األمريعلى

.بأمرييلهوماوا، وحيكاسكت

: مسلمفقال.مقتولفانكتسلمملأمسلمتعليكال: عبيد اهللافقال

.مينخريهونم، منكشرهومنقتلفلقد، قتلتينإن

.اإلسالميفأحديقتلهاملقتلة، أقتلكملأناهللاقتلين: عبيد اهللا

: مسلم

، القتلـة تـدع سـوء  الوإنّـك ،  يكنملمااإلسالميفأحدثمنأحقأنّكأما

.منكهباأوىل، ألحدالغلبةولؤم، السريرةوخبث، املثلةوقبح

، عـصا املـسلمني   وشـققت ،  إمامـك علـى خرجـت !شاقيا!عاقيا: عبيد اهللا 
.الفتنةوألقحت

: مسلم

ألقحتـها الفتنـة فإنّمـا  وأمـا ،  يزيـد وابنـه معاويـة املـسلمني عـصا شـق إنّمـا ،  كذبت

ايـرزقين أرجـو أن  وأنـا ،  ثقيـف منعالجبينابنعبيدبنزيادوأبوكأنت

.بريتهشريديعلىالشهادة

.ألهلهوجعله،دونهاهللاحالأمراًنفسكمنتك: عبيد اهللا

: مسلم

أهله؟حنننكنملإذا، مرجانةيابنأهلهومن
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.معاويةبنيزيداملؤمننيأمريأهله: عبيد اهللا

: مسلم

.وبينكمبينناحكمًابارضينا، حالكلعلىاحلمد

شيئاً؟األمريفلكأنّأتظن: عبيد اهللا

: مسلم

اليقنيولكنه، الظنهوماوا.

فـشتت أمـرهم   ،  ملتـئم وأمرهممجعوهمالناسأتيت!عقيلابنإيه: هللاعبيد ا 
.بعضعلىبعضهمومحلت، كلمتهموفرقت، بينهم

: مسلم

، ودفعــتم املعــروف، املنكــرأظهــرمتولكــنكم، أتيــتلــذلكلــستكــال

، بــه امــا أمــركم غــريعلــى ومحلتمــوهم، منــهمرضــاًبغــري النــاسعلــىوتــآمرمت

وننــهى، فــيهم بــاملعروفلنـأمر فأتينــاهم، وقيــصركـسرى لبأعمــافــيهموعملـتم 

.لذلكأهالوكنا، والسنةالكتابحكمإىل وندعوهم، املنكرعن

.اخلمرباملدينة تشربأنتإذ، بذلكتعململلم!فاسقياوذلكأنتوما: عبيد اهللا

: مسلم

ــا ــيعلماإنواأمــا!اخلمــرأشــربأن أحــقوإن،صــادقغــريتعلــمأنــكل

حـرم الـيت الـنفس فيقتـل ،ولغـاً املـسلمني دماءيفيلغمن،  هباأوىلوميناخلمربشرب

حــرمالــذيالــدمويــسفك، قتلــهااالظــنوســوء، والعــداوة،الغــضبعلــى، ا ،

.)١(شيئاًيصنعملكأن، ويعلبيلهووهو

.٤:٢٨٣، تاريخ الطبري ٣:٢٧٤الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ١(
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.وعقيال، المعليهم السواحلسنيواحلسن، علياًويشتم، يشتمهفأخذ: عبيد اهللا

: مسلم

.اعدويا، قاضأنتمافاقض، بالشتيمةأحقوأبوكأنت

، ويـضرب عنقـه  ، القـصر أعلـى إىل  بـه فليـصعد ،  محـران بنبكرأين: عبيد اهللا 
.)١(القصرأعلىمنجبثمانهويرمي

: مسلم

رسـول علـى ويـصلي ،ويـسبحه اويـستغفر يكـرب وهـو ، القصرأعلىإىل   بهيصعد

ــلم صـــا ــه وسـ ــه وآلـ ــا قـــوموبـــني، بيننـــاأحكـــماللّهـــم«: ويقـــول، لى ا عليـ غرونـ

أعلـى  مـن جبـسده ورمـي ،  عنقـه وضربركعتنيصلّىثم،  »وخذلوناوكذبونا

.)٢(القصر

لثماين ، الثالثاءيومعليه السالموقتل، االثننييومعقيلبنمسلمخروجوكان
فيـه الذي خرج اليوموهو،  هجرية٦٠سنة،  عرفةيوممن،  احلجةذيمنمضنيليال

.العراققاصداًمكةمناحلسني

،اليوميلمذحجوال!وامذحجاه«: يقولوهواجلزارينسوقإىل هاينأخرجمث
بـن عبيـد اهللا لمـوىل تركيعنقهمث ضرب.»ورضوانكرمحتكإىل  اللّهم،  املعاداهللاإىل  
:بقولهالشاعرامهافرث.السوقوسحبومها يف، حببلرجليهماوربط.زياد
 
 

  
   

 
  

 
.٥٩ـ ٥٧: ، محسن األمينD، مقتل الحسين٢٢٨٣ـ ٢٦٦: ٤ري انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطب) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٥٩ـ ٥٧: ، محسن األمينD، ومقتل الحسين٢٨٤٢٨٥: ٤انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ٣(
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معاويةبنيزيدإُّـ زيادابنكتابـ٣٦

بـن يزيـد إىل وبعثهمـا رأسـيهما حـز ،  عقيـل بـن ومـسلم عروةبنهاينقتلوملّا
بكتـاب وزودمهـا  ،التميمـي األروحبـن والـزبري ،  الـوداعي حيةأيببنهاينمع،معاوية
:)١(نصهوهذا

أمرياخرب، مؤونة عدوهوكفاه، حبقهاملؤمننيألمريأخذالذيهللافاحلمد: بعدأما«
جعلـت وإين،  املـرادي عـروة بندار هاين إىل   جلأعقيلبنمسلمأناهللاأكرمهاملؤمنني
، منهمااهللاوأمكن، استخرجتهماحىتوكدما، إليهما الرجالودسست،العيونعليهما

حيـة اهلمـداين  أيببـن هاينمع، برأسيهماإليكبعثتوقد،  أعناقهمافقدمتهما فضربت 
أمـري فليـسأهلما ،  والطاعـة والنـصيحة   الـسمع أهلمنومها،  التميمياألروحبنوالزبري

.)٢(»والسالموورعاًوفهماًوصدقاًعلماًعندمهافإن، أمرمنأحبعمااملؤمنني

عبيد اهللاإُّـ يزيدكتابـ٣٧

.جواباًإليهكتب، وقرأهمعاويةبنيزيدإىل الكتابوصلوملّا

صولةوصلت،  احلازمعملعملت،  أحبكماكنتإنتعدملفإنك: بعدأما«
وقـد .فيـك ورأيـي ،  بـك وصـدقت ظـين   ،  وكفيـت اغنيتفقد،  اجلأشالرابطالشجاع
، ذكـرت كمـا وفـضلهما رأيهمـا يففوجـدما ،  وناجيتـهما فـسألتهما رسـوليك دعوت

فـضع ،  العـراق حنـو توجـه قـد علـي بـن احلسنيأنّبلغينقدوإنه،  خرياًمافاستوص
إالّ مـن  تقتـل الأنغـري ،  التهمـة علـى وخـذ ،  الظـن علـى واحتـرس ،  واملـساحل املناظر
.)٣(»اهللاورمحةعليكوالسالم، اخلربمنحيدثماكليفإيلّواكتب، قاتلك

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٨٥تاريخ الطبري ) ٢(
.٢٨٦:نفس المصدر) ٣(
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مكةَّـعليه السالمالحساإلمامخطبةـ٣٨

سعيد بن بنعمروزودقدمعاويةبنيزيدبأن،  عليه السالم احلسنياإلمامأخرب
.لناجزهأىبولواحلسني عليه السالم،علىيقبضأنوأمره، ورجالخبيلالعاص

علـى يغتالوا احلـسني  أن،  احلاجمعأميةبيناطنيشيمنرجالثالثنيأيضاًودس
.الكعبةبأستارمتعلقاًكانولو، اتفقحالأي

الـشهر وحرمـة  ،املـسجد حرمـة فتـهتك ،  احلـرم يفيغتالأنعليه السالم فخاف
: فقال، احلرام

»منأحب،  بشربمنهاخارجًاأُقتلالنوا وايـم .بـشرب فيهـا داخـال اقتلأنإيل

ــةثقـــبيفكنـــتولـــ!ا ــواممـــنهامـ يفيقـــضواحتـــىالســـتخرجوني؛هـــذه اهلـ

.)١(»السبتيفاليهودكما اعتدت، عليليعتدنووا، حاجتهم

وخـصوصاً  ،  العـراق قاصـداً ،  الـسبب هلـذا مكةمنباخلروجعليه السالم فعجل
:قائالفخطبقاممثللخروجيأعزمفعندما، كتبهموصلتهأنبعد

علــىاملــوتخــط،رســولهعلــىاوصــلّى، بــاإالّقــوةوالاشــاءومــااحلمــد«

إىل يعقـوب اشـتياق ، أسـاليف إىل)٢(ينأوهلـ ومـا ،  الفتـاة جيدعلىالقالدةخمطآدمولد

)٣(الفلــواتعــسالنتقطعهــابأوصـايل كــأني.القيــهأنـا مــصرعيلوخــري، يوسـف 

حمــيصال، ســغباًوأجربــًة، فــاًجوأكراشــاًفــيمألن مــين، وكــربالالنــواويسبــني

أجــورويوفينـا ، بالئـه علـى نــصرب، البيـت أهـل رضـانا رضــى ا، بـالقلم خـط يـوم عـن 

، القـدس حـضرية يفلـه جمموعـة هـي بـل ، حلمتـه ارسـول تشذ عن لن.الصابرين

.٢٨٩:نفس المصدر) ١(
.الحنين: الوله) ٢(
.الرماح:الذئاب، والعسالن:عسالن الفالة) ٣(
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علـى موطنـًا ،  مهجتـه بـاذال فينـا كـان ومـن أال،  وعـده هبـم وينجـز ،  هبم عينه تقر

شاءإنمصبحاًراحلفإنّي، معنافلريحل،نفسهلقاء ا١(»تعاىلا(.

عمـرة  فجعلـها ،  إحرامـه مناإلحاللوأراد،  للحجأحرمقدعليه السالم وكان
، بالبيـت وصـلّى   فطـاف .عليهيقبضأنخمافة،  حجهإكمالمنيتمكنملألنه؛مفردة
.وأحلّ إحرامه، شعرهوقصر من، واملروةالصفابنيوسعى

مكةرجاالتمععليه السالمالحسـ٣٩

قاصـداً  مكـة مـن اخلـروج علـى عليـه الـسالم   احلـسني بعـزم النـاس علـم عندما
، الـصحابة وأبنـائهم   ومـن ،  وأقربائـه ،  عمومتـه وأبنـاء ،  إخوتـه مـن نفـر جـاءه ،  العراق

ــشريون ــهي ــدمعلي ــذهاببع ــراقإىل ال ــه، الع ــاءويرجون ــه؛باحلجــازالبق ســيدهمألن
، عبـاس بنعبد اهللا و ،الزبريبنعبد اهللا و،  املخزوميعبد الرمحن بنركعم،  وزعيمهم

.)٢(وغريهمبن احلنفيةوحممد، عمربنعبد اهللاو، الطيارجعفربنعبد اهللاو

: مثل، جبوابهؤالءمنكالجييبعليه السالموكان

.)٣(»ما يكونوانظرااستخري«

: آلخروقال

»حــدثينأبــيإن،ــهايــستحلكبــشاًهبــاأن أكــونأنفمــا أحــب ، حرمت

.)٤(»الكبشذلكأنا

: آلخرقولهمثلأو

.٦٣:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٢٨٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٦٤ـ ٦٣:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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ــاني« ــا:فقــال، مفارقتــكا بعــدرســولأت أنشــاء قــدافــإن،أخــرجحــسنيي

.)١(»قتياليراك

معك؟النسوةهذهمحلكفما: لهقيل

: عليه السالمفقال

.)٢(»يراهن سباياأنشاءاإن«

: لبعضهمالسالمعليهوقال

، يقتلـوني حتـى السـتخرجوني ؛هـذه اهلـوام   منهامةثقبيفكنتلو!اوايم«

ليعتــدن وا الــسبت يــوم اليهــود يف اعتــدت كمــا علــي ،حتــى يــدعوني الوا

؛يـذهلم مـن علـيهم اسـلط ،  ذلـك فعلـوا فـإذا  ،جـويف منالعلقةهذهيستخرجوا

.»أةاملر)٣(فراممنأذليكونواحتى

مـن القتـل   وحـذره ،  الـضالل أهلبصلحعليهوأشار،  عمربنعبد اهللا جاءهمث
: عليه السالماحلسنيلهفقال.والقتال

ــصيبونيملوإن، أصــابونيوإن، ال يرتكــونيالقــومإن، عمــريــابنهيهــات« ، ي

ــىيزالــونفــال ــا كــاره أبــايعحت ــا، يقتلــونيأو، وأن ــاتعلــمأم ــد اي مــنأن!عب

بغايـا مـن بغـي إىل زكريـا بـن حييـى بـرأس أتـي تعـاىل أنّـه   اعلـى الـدنيا هوان

مـا يقتلـون كـانوا إسـرائيل بـين أن!عبـد الـرمحن   اباتعلم يا أما!إسرائيل؟بين

يبيعــونأســواقهميفجيلـسون ثــم، نبيـاً ســبعنيالـشمس طلــوعإىل الفجـر طلــوعبـني 

أخـذهم بـل ،  علـيهم اليعجـ فلـم !؟شـيئاً يـصنعوا ملكـأهنم ،  ويشرتون كلهم 

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.خرقة الحيض:الفرام) ٣(
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ــايــــاااتــــق!؟مقتــــدرعزيــــزأخــــذبعــــد ذلــــك تــــدعنوالعبــــد الــــرمحنأبــ

.)١(»نصرتي

ــهمث ــسالمإن ــه ال ــهأمــرعلي ــيندهأوالوإخوت ــسريوا أن، وأصــحابهأعمامــهوب ي
ذيمـن لثمـان مـضني   الترويةيوم،  األربعاءأوالثالثاءيوميفوذلك،  واحلرميبالظعائن

لـريدوه ؛يزيـد قبـل مـن أمري احلجـاز سعيدبنعمرورسلفاعترضتههـ٦٠سنة،  احلجة
احلــسنيوامتنــع، بالــسياطوتــضاربافتــدافع الفريقــان، العــراقإىل املــسريمــنومينعونــه
:فنادوهوأصحابه

.»األمةهذهبنيوتفرق، اجلماعةمنخترج، اأال تتقيحسنييا«

: اىلتعاهللاقولعليه السالماحلسنيفتال

>à  ß  Þ  Ýáé  è  ç  æ  å  ä  ã  â<)٢(.

، وقتلــهزكريـا وهـو يــذكر حيـىي بــن  ،ومعــه ركبـة عليــه الـسالم احلـسني سـار مث
: ويقول

مـن بغـي إىل   اهـدي زكريـا بـن حييـى رأسأن،اعلـى الـدنيا هـوان من«

.»إسرائيلبينبغايا

بـن  يزيـد إىل واحللـل الـورس مـن هـدايا حتملعرياًفيهافوجد، مر بالتنعيم حىت
أنمـن أحـب   : اجلمـال ألصـحاب وقـال فأخـذها .اليمنعلىعاملهابعث،  معاوية
فبقـي .كـراه يفارقنـا أعطينـاه   أنأحـب ومـن ،  صـحبته وأحسناكراهوفّيناهمعناينطلق

.)٣(آخرونوذهبعليه السالماحلسنيمعبعضهم

.٣٢٠): عليه السالم(، حياة اإلمام الحسين٤٢و٣٨: ٥، القسم األول، كتاب الفتوح ٢١٢: ٤أعيان الشيعة) ١(
.٤١:)١٠(يونس ) ٢(
.٤:٢٩٠تاريخ الطبري ) ٣(



89......................................................................الثورة منوموقفهاألمويالحزب

والفرزدقعليه السالمالحسـ٤٠

ابـن الفـرزدق فلقيـه ،  الـصفاح منطقةإىل   انتهىحىتعليه السالم حلسنياأقبلمث
بـأيب ، فيمـا حتـب   وأملـك ،  سـؤلك اهللاأعطاك: لهوقالحسيناًفواقف،  الشاعرغالب

لـه فقـال خلفـت النـاس؟   ما: عليه السالم احلسنيلهفقال.اهللارسوليابنوأميأنت
مـن يـرتل والقـضاء ، بـين أميـة   مـع وسيوفهم،  معكقلوم،  سألتخبريمن: الفرزدق
:عليه السالماحلسنيلهفقال.يشاءمايفعلواهللا، السماء

نـزل القـضاء  إن، شـأن يفربنـا يـوم وكـل ،يـشاء مـا يفعـل وا،  األمرصدقت«

حــالوإن، أداء الـشكر علـى املــستعانوهـو ،نعمائـه علــىافنحمـد ، حنـب مبـا 

ــاءدونالقـــضاء ــدفلـــم، الرجـ ــيعتـ ــهاحلـــقكـــاننمـ ــوى،نيتـ ــريرتهوالتقـ ، سـ

.)١(»عليكوالسالم

.وساردابتهحركمث

عليه السالمالحسإُّـ الطيارجعفربنعبد اهللاكتابـ٤١

، جعفر الطيـار  بنعبد اهللا إىل   مكةمنعليه السالم احلسنيخروجنبأوصلوملّا
:فيهجاء، دوحممعونابنيهمعوبعثه، عليه السالمللحسنيكتاباًكتب

عليـك مـشفق فإين ،كتايبيفتنظرحىت،  انصرفتملاباهللاأسألكفإين: بعدأما«
هلكـت إن،  بيتكأهلواستئصال ،هالككفيهيكونأن،  لهتوجهتالذيالوجهمن

فـإين ،  بالسريتعجلفال،  املؤمننيورجاء،  علم املهتدين فإنك،  األرضنورطفيءاليوم
.)٢(»موالسال،الكتابأثريف

.نفس المصدر) ١(
.٤:٢٩١تاريخ الطبري ) ٢(
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لهعليه السالمالحسجوابـ٤٢

: قائالعليه السالماإلمامفأجابه

أنــابــأمرفيهــاوأمــرت،صــلى ا عليــه وآلــه وســلمارســولفيهــارؤيــارأيــتأنــي«

.»يلأوكانعليلهماض

: عليه السالمالرؤيا؟ قالتلكهيمافسئل

.)١(»ربيألقىحتى، هباحمدثأناوما، هباأحدًاحدثتما«

عليه السالمالحسإُّـ مكةعلىيزيدواليعمروكتابـ٤٣

وايلبـن سـعيد   عمرولدى،  وجهدهسعيهواصلالطيارجعفربنعبد اهللا إنمث
، عزمـه يرجـع عـن   حـىت ،  عليـه الـسالم   للحسنياألمانمنهيأخذكي؛مكةعلىيزيد

فيـه مينيـه ،  كتابـاً للحـسني   تـب يكأنسـعيد بنعمرومنفطلب،  العراقإىل   وخروجه
وكتـب ، جعفـر بـن عبد اهللاإىل   سعيدبنعمروفاستجاب،  والصلةواإلحسانباألمان

:نصههذاكتاباً

فإين:  بعدأما. بن علياحلسنيإىل سعيدبنعمرومن.الرحيمالرمحناهللابسم«
إىل  توجهـت قدأنكبلغين.ملا يرشدك يهديكوأن،  يوبقكعمايصرفكأناهللاأسأل

عبد إليكبعثتوقد، اهلالكفيهعليكأخاففإين، من الشقاقباهللاأعيذكوإين، العراق
والـرب  والـصلة األمـان عنـدي لكفإنّ،  معهماإيلّفأقبل،  سعيدبنجعفر وحيىي بناهللا

، )٢(»والسالم عليـك  .ووكيلومراعوكفيلشهيد،  بذلكعلياهللالك،  اجلواروحسن
.وثقةأكثر اطمئناناًليكون؛سعيدبنحيىيوأخيهجعفربناهللاعبدمعوبعثه

.٢٩٢:نفس المصدر) ١(
.٢٥٢:نفس المصدر) ٢(
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مكةعلىيزيدسعيد واليبنلعمروالحسجوابـ٤٤

احلسني عليـه الـسالم،   إىل   بالكتابجاءاسعيدبنوحيىيجعفربنعبد اهللا أنمث
فـأىب ، ماًآمنا مكربلدهإىل   ورجوعهعزمهعنينثينأنوأحلا،  العراقإىل   طريقهيفوهو

: بن جعفرعبد اهللاجوابيفقالهمبا، إليهماواعتذرعليه السالماحلسني

أنــابــأمرفيهــاوُامــرت، صــلى ا عليــه وآلــه وســلم ارســولفيهــارؤيــارأيــتإنــي«

.»يلأوكانعلي، ماض له

: عليه السالمقالالرؤيا؟تلكفما: فقاال

.»ربيألقىحتى، داًأححمدثأناوما، أحداً هباحدثما«

جاء ،مكةعلىيزيدوايلسعيدبنعمرولكتابجواباًكتبعليه السالم أنهمث
: فيه

ــه: بعــدأمــا« ، صــاحلاًوعمــل،وجــلعــزاإىل دعــامــنورســولهايــشاققملفإنّ

أمـان األمانفخري،  والرب والصلة األمانإىل   دعوتوقد.املسلمنيمنإنينوقال

يؤمننول،  افنـسأل .يف الـدنيا  خيفـه ملمـن القيامـة يـوم االـدنيا يفخمافـًة ا ،

ــاتوجـــب ــهلنـ ــةيـــومأمانـ ــإن، القيامـ ــليتبالكتـــابكنـــت نويـــت فـ ــريصـ ، وبـ

.)١(»والسالم، واآلخرةالدنيايفخرياًفجزيت

الكوفةألهلالثانيعليه السالمالحسكتابـ٤٥

فلقـي  ،  العقيـق بـوادي مـر حـىت ،  سـريه واصـل المعليه الس احلسنياإلمامإنّمث
: فقال.عن أهلهافسأله،  العراقمنقادماً،  غالببنبشر: يسمى،  أسدبينمنرجال

:عليه السالمفقال، »أميةبينمعوالسيوف، معكالقلوبخلفت«

.٢٩٢:نفس المصدر) ١(
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.»يريدماوحيكم، يشاءمايفعلاإن، أسدبينأخوصدق«

كتـب  ،الرمـة بطـن مناحلاجرمنطقةبلغحىتسائراًالمعليه الس احلسنيأقبلمث
، جنيـة بـن واملـسيب  ،اخلزاعيصردبنسليمان: منهمالكوفةأهلمنمجاعةإىل   كتاباً

وهـذا ،  إلـيهم عليـه الـسالم   يرسـله احلـسني   كتابثاينوهو،  وغريهمشدادبنورفاعة
:نصه

مـــن املـــؤمننيانـــهإخوإىل ،علـــيبـــناحلـــسنيمـــن.الـــرحيمالـــرمحنابـــسم«

:بعـد أمـا .هوإالّإلهالالذي، اإليكمأمحدفإني،  عليكمسالم،  واملسلمني

واجتمــاع، حبــسن رأيكــم فيــهخيربنــي، جــاءنيعقيــلبــنمــسلمكتــابفــإن

وأن، الــصنعلنــاأن حيــسنافــسألت.حبقنــاوالطلــب، نــصرناعلــىملــئكم

يـــوممكـــةمــن يكمشخــصت إلـــ وقـــد.األجــر أعظـــمذلــك علـــىيثيــبكم 

ــاء رســويل علــيكمقــدمفــإذا،الرتويــةيــوم ، احلجــةذيمــنمــضنيلثمــان، الثالث

ــإني، وجــدوا، أمــركمفاكمــشوا ــاميعلــيكمقــادمف ، اشــاء ان، هــذهيف أي

.)١(»وبركاتهاورمحةعليكموالسالم

.الرمحةعليهالصيداويمسهربنقيسمعوأرسله،وختمه

زيادابنمععليه السالمالحسرسولـ٤٦

أخــذ اســتعداده، زيــادبــنعبيــد اهللاإىل العــراقإىل احلــسنيســرينبــأوصــلملّــا
صـاحب متيمبنوكان احلصني .الرئيسيةالطرقعلىرجالهووضع،  الكاملالعسكري

إىل  ،خفـان ومنطقـة القادسيةبنيما ،ورجالهخيلهونظم،  القادسيةيفنزلقد،  شرطته
مسهربنقيساحلسنيرسولانتهىوملّا.البصرةإىل   ،لعلعجبلإىل   ،طانةالقطقمنطقة

.٢٩٧:نفس المصدر) ١(
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، وخرقـه الكتابقيسأخرج.ليفتشهمتيمبناحلصنياعترضه،القادسيةإىل   الصيداوي
أنـت؟  مـن : عبيـد اهللا لهقال، يديهبنيمثلفلما، زيادبنعبيد اهللاإىل فأخذه احلصني 

.احلسنيوعليشيعةمنرجلأنا: قيسقال
الكتاب؟خرقتملاذا: عبيد اهللا

.فيهماتعلملئال: قيس
من؟وإىلالكتاب؟وممن: عبيد اهللا

.أعرف أمسائهمال، الكوفةأهلمنمجاعةإىل عليه السالماحلسنيمن: قيس

تصعدأو.هؤالء القوم بأمساءختربينحىتتفارقينالواهللا: قائالغضبعبيد اهللا 
.إرباً إرباًقطعتكوإالّ، وأخاهوأباهعليبنسنياحلفتسباملنرب

.وأخيه فأفعلوأبيهاحلسنيسبوأما، بأمسائهمأخربكفالالقومأما: قيس

صـلى اهللا عليـه    النيبعلىوصلّى،  عليهوأثىناهللافحمد،  املنربإىل   يصعد: قيس
وأبـاه  زيـاد بنعبيد اهللا ولعن.احلسنيواحلسنعليعلىالترحممنوأكثروآله وسلم 

فاطمـة ابـن  ،اهللاخلـق خـري علـي بناحلسنيهذا!الناسأيها«: قالمث.أميةبينوعتاة
باحلـاجر  خلفتـه وقـد ،  إلـيكم رسـوله وأنـا ،  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولبنت

.)١(»فأجيبوه
.عليهاهللارضوانوماتفتقطع، القصرأعلىمنفرميبهأمر: عبيد اهللا

قيسًاّبنيؤالحسين

: قرأمث، بالبكاءواستعربفاسترجع، قتلهعليه السالماحلسنيفبلغ

>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)٢(.

.١٧:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٢٩٧تاريخ الطبري ) ١(
.٢٣:)٣٣(األحزاب ) ٢(
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: عليه السالمقالمث

»ــةلــهجعــل ا ــزالولــشيعتنالنــااجعــلاللّهــم، ثوابــًااجلن ــاًمن بيننــا وامجــع، كرمي

كـل شـيء   علـى إنّـك ،ثوابكمذخوروغائب،  رمحتكمنمستقريفوبينهم

.)١(»قدير

مطيعبنعبد اهللاوالحسين

عبـد  وعليـه   ،  العـرب ميـاه منماءإىل   انتهىحىتسارعليه السالم احلسنيإنّمث
قـائال ،  الكوفـة إىل   الـذهاب عـدم عـن وناشدهاحلسنيفاستقبل،  العدويمطيعبناهللا
:له

حرمـة يفاهللا أنـشدك ،  تنتهكأناإلسالمحرمةيفاهللاأذكرك!اهللارسوليابن«
القتلـوك ولـئن ،  ليقتلـوك  أميـة بـين يـدي يفمـا طلبـت لـئن واهللا،  العربوذمةقريش
وال، تفعلالاهللافاهللا، قريشوحرمةاإلسالمحلرمةإنهاواهللا، أبداًأحداًبعدكيهابون

لبين أميةنفسكوتعرض، الكوفةتأت«.
.)٢(فوانصرودعهمثاحلسني عليه السالم،فأىب

التجولومنععبيد اهللاـ٤٧

أن نـستطيع الأننـا غـري نعلـم الواهللا: فقالواعليه السالم فسأهلمأعراباًلقيمث
طريـق إىل   واقـصة مـن ،  أحـد يلـج والخيـرج الأنأمـر عبيـد اهللا  ألن؛خنرجوالنلج

.)٣(البصرةإىل ،الشام

.٧١:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٢٩٨انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ١(
، تـاريخ  ٣:٢٩القرشـي  الحسين عليه الـسالم، ، حياة اإلمام ٣:٦٨ذكر مجمل ذلك تاريخ ابن عساكر       ) ٢(

.٤:٢٩٨الطبري 
.٤:٢٩٥تاريخ الطبري ) ٣(
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القبنوزهالحسـ٤٨

مجاعةومعه ،القنيبنزهريفصادفـزرودـمنطقةوقفماإىل   أقبلحىتوسار
، العقيـدة عثمـاين ألنـه  ؛احلـسني مقابلـة إليهاألشياءأبغضمنوكان،  وجبيلةفزارةمن

كـأن ، أيديهميفمافاسقط،مجاعتهمعيتغذىوكان، خلفهعليه السالم احلسنيفبعث
، جتيبـه فاليدعوكاهللارسولابن!سبحان اهللا : زوجتهلهفقالت.الطريرؤوسهمعلى
فحولورحلهوثقلهبفسطاطهوأمر، مستبشراًأصحابهإىل رجعمث.كرهعلىزهريفأتاه
: وقال ألصحابهاحلسني عليه السالم،إىل 

.»مينعهدآخرفهووإالّ، يتبعينأنمنكمأحبمن«

اهللا ففـتح ،اخلـزر بالديفبلدةوهي،  بلنجرغزوناإنا«: حديثاًقال سأحدثكم مث
، حممدآلقتال شباب أدركتمإذا:الباهليسلمانلنافقال.ففرحناغنائموأصبناعلينا

.)١(»من الغنائمأصبتممبا، معهمبقتالكمفرحاًأشدفكونوا
إالّيـصيبك بـسبيب   أنأحـب الفإين،  بأهلكاحلقي.طالقأنت: لزوجتهقالمث

اهللاخـار : لهفقالت .عمومتهابينإىل   وسلمها،  بنفسيوأقيه،  بروحيأفديهألين؛خرياً
عليـه  احلـسني فلـزم احلسني عليه الـسالم،   جدعندالقيامةيومتذكرينأنأسألك،  لك

.قتلحىتالسالم

الثعلبيةمنطقةـ٤٩

، يومـاً وليلـة  افأقام، اخلزمييةمبنطقةمرحىتبركبهيسريأخذعليه السالم إنهمث
:ويقوليهتفهاتفاًمسعت: لهوقالتعليه السالمزينبأختهفجاءته
 
 

  
   

 
  

  .٢٩٩:نفس المصدر) ١(
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: عليه السالماحلسنيفقال

.»كائنفهوقضيالذيكلأختاهيا«

.سياًممالثعلبيةمنطقةفوصلعليه السالمسار احلسنيمث

األكعليابنهمعالحسـ٥٠

:فقالأفاقمث، نومسنةفأخذته، ركبتيهبنيرأسهعليه السالماإلمامفوضع

.»اجلنةإىل بكمتسرعواملناياتسرعونانتم«: يقولهاتفًارأيت

: األكربعلي

احلق؟علىأفلسنا!أبهيا

: عليه السالماحلسني

.العبادعمرجإليهوالذي!بينيابلى

: األكربعلي

.باملوتنبايلالإذن!أبهيا

.والدهعنولداًجزىما!بينيااهللاجزاك:عليه السالماحلسني

األعرابأحدمععليه السالمالحسـ٥١

فـسلم علـى   ،  األزديهـرة بـأيب : يكـىن الكوفـة أهـل مـن برجلوإذاأصبحوملا
صلى اهللا جدك حممدوحرم، اهللاحرممنأخرجكمن!اهللارسوليابن: وقالاحلسني

:احلسني عليه السالملهفقال؟عليه وآله وسلم

،فــصربتعرضــيوشــتموا، مــايل فــصربتأخــذواأميــةبــينإن!هــرةأبــايــاوحيــك«

،شـــامالذالاوليلبـــسهم،الباغيـــةالفئـــةلتقـــتلين!اوايـــم.فهربـــتدمـــيوطلبــوا 
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.)١(»سبأقوممنأذليكونواحتى، يذهلممنيهما علوليسلطن،قاطعاًوسيفًا

يقطربنعبد اهللاومسلمبقتليخالحسـ٥٢

خرب مـسلم  إليهفسقطزبالةمنطقةإىل   انتهىحىتسارعليه السالم احلسنيإنّمث
، مسلمإىل من الطريقبعثهقدوكان.الرضاعةمنأخيه، يقطربنعبد اهللاو، عقيلبن

اصـعد لهفقال.زيادبنعبيد اهللا إىل   بهوجيء،  بالقادسيةمنريبنصنياحلرجالفأخذه
.رأييفيكأرىحىت،الكذاببنالكذابوالعن، القصرفوق

: وقالالناسعلىوأشرف، القصريقطربنعبد اهللافصعد

علـى  وتـؤازروه لتنـصروه ، ارسـول بنـت فاطمـة بناحلسنيرسولالناس إني أيها«

.»الدعيمسيةوابنمرجانةابن

.)٢(»رأسهحزمث، فرمي،القصرأعلىمنبرميهعبيد اهللافأمر

عقيلبنمسلميؤّبنالحس

:وقالاستعربمث، مراراًعقيلبنمسلمعلىترحمعليه السالماحلسنيإنّمث

ــد،مــسلمًا ارحــم« قــد إنّــهأمــا ،ورضــوانهوحتياتــه ورحيانــهاروحإىل صــار فلق

.)٣(»بعد هؤالءالعيشيفخريوال،عليناماوبقي،عليهماىقض

طلبـاً للـرزق   معـه جـاءوا الـذين واألعـراب ،  النـاس علـى وقـرأه كتابـاً أخرجمث
: وفيه، والعافية

عقيـل بـن مـسلم قتـل ،  فظيعأتاني خرب قدفإنّه:بعدأما.الرحيمالرمحنابسم«
.٧٤:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٣٠٠تاريخ الطبري ) ٢(
.٧٦:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
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مــنكمأحــبفمــن، شــيعتناد خــذلتناوقــ، يقطــربــنعبــد اوعــروةبــنوهــاني

.)١(»ذمامعليهوليس،حرجغرييففلينصرف،االنصراف

، لـه األمـور   اسـتقامت قـد أنـه منهمظناً،  معهجاءواألم؛كثرينفرعنهفتفرق
مـن أمـرهم   بينـة علـى ليكونـوا ؛بـذلك خيـربهم أنعليه السالم فأحب.اجلولهوصفا

طلباًألنهم اتبعوه؛األمرعليهموضلل، مغررالسالمعليه أنهيقاللئال، ومصريهم
مــنالكـثري كمـا يـستغل  ، أصــحابهوزيـادة مجعـه لتكـثري اجلانــبهـذا فاسـتغل .للـرزق 

؛الـشعارات بعضحاملنيعليه السالم احلسنيثورةبعداندلعتاليتالثوراتأصحاب
عليـه  احلـسني ولكـن ،  والعـدد يف اجلمـع  زيـادة وذلك،  وإغوائهمالناسبسطاءلتضليل
الحـىت ؛بـذلك أخـربهم فلهـذا ،  استعمال وسـائلها  يفونبيل،  ثورتهيفشريفالسالم

.)٢(اهللالقاءنفسه علىموطناًكانمنإالّمعهيبقى

العقبةبطنمنطقةـ٥٣

مث ،وأكثـروا املاءفاستقوا،  وفتيانهغلمانهعليه السالم أمرالسحروقتكانوملّا
بـين  مـن شـيخ ،  لـوذان بـن عمـر فلقيـه ،  العقبـة بطـن مبنطقـة مرحىتالمعليه الس سار

؛الكوفـة إىل يـذهب الأنعليـه الـسالم  احلـسني ناشـد مث، مقصدهعنفسأله،  عكرمة
: عليه السالماحلسنيفقال.السيوفوحداألسنةعلىإالّيقدمالألنه

علــىيغلــبالاولكــن،رأيــتمــاالــرأيعلــيخيفــىلــيسا إنــهعبــديــا«

ا سـلط ، فعلـوا فإذا،جويفمنالعلقةهذهيستخرجواحتى،  يدعونيوا ال .أمره

.)٣(»االممفرقأذليكونواحتى، يذهلممنعليهم

.٤:٣٠٠، تاريخ الطبري ٧٧:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٣٠١، تاريخ الطبري ٧٨:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل )٢(
.نفس المصدر) ٣(
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)شراف(منطقةـ٥٤

وملّا مـضى  ،  شرافمبنطقةنزلحىت،  سائراًالعقبةبطنمنعليه السالم ارحتلمث
.)١(النهارحىت انتصفسارمث، منهواإلكثاراملاءمنلتزودبافتيانهأمر، شطرهالليلمن

األمويللجيشكتيبةأولبالحسالتقاءـ٥٥

عليـه  فقـال احلـسني   ،  كبـر احلـسني أصـحاب منبرجلوإذا،  سائرونهموبينما
.النخلةرأيت: فقالكربت؟مل، أكرباهللا: السالم

فقال.اخليلوهواديالرماحأسنةإالّهيماواهللا،  قطبه خنلة رأيناما: لهفقيل
، ظهورنــاخلــفجنعلــهملجــألنــافهــل، ذلــكأرىواهللاوأنــا: عليــه الــسالماحلــسني

القوم؟ ونستقبل

.وخيامهابنيتهوضرب، إليهاحلسنيفأسرع.يساركعنحسمذو: فقالوا

بــن يزيــداحلـر رأســهاوعلــى، فـارس بــألفتعــد، األمـوي اجلــيشمبقدمـة وإذا
ولكن،  سيوفهم ورماحهم متقلدين،  احلريباالستعدادأمتعلىوهم،  الريبوعيتميميال

.الظهريةوقتوكان، مأضرقدالعطش

: لفتيانهعليه السالمفقال احلسني

.»اخليل ترشيفاًوارشفوا، املاءمنوارووهمالقوماسقوا«

القـصاع قبلـوا ميـألون   وأ.أرووهمحىت،  القوموسقوااخليلوأرشفوافتيانهفقام
وكـان .كلـها اخليـل حـىت سـقوا   ،  الفـرس مـن يـدنوا مث،  املـاء منوالطساسواألنوار
.)٢(أيضاًبيدهالقوميرويعليه السالماحلسني

.٤:٣٠٢تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٠٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ٢(
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والحسينالحر

: يزيدبنللحرعليه السالماحلسنيقالمث

؟»عليناأمألنا«

: عليه السالمنياحلسفقال.عبد اهللاأبايابل عليك: احلرفقال

.»العلي العظيمباإالّقوةوالحولال«

األمويالجيشمسامععلىاألوُّـالحسخطبةـ٥٦

مسروق اجلعفي بناحلجاجعليه السالم احلسنيفأمر،  الظهرصالةوقتحانمث
وأثـىن اهللافحمـد ،  ونعلـني ورداءأزاريفإلـيهم عليـه الـسالم   خرجمث.فأذن،  يؤذنأن
:قالمث، يهعل

ــا« ــاسأيهـ ــا!النـ ــزاإىل معـــذرةإهنـ ــلعـ ــيكموجـ ــي، وإلـ ــى ملإنـ ــم حتـ ــتينآتكـ أتـ

جيمعناالعل، لنا إمامليسفإنّه، عليناأقدمأن، رسلكمعليوقدمت، كتبكم

أطمـئن ماتعطونيفإن ،جئتكمفقد،  ذلكعلىكنتمفإن،  اهلدىعلىبك

ملقـدمي وكنـتم ، تفعلـوا وإن مل،  ممـصرك أقـدم ومواثيقكمعهودكممنإليه

.)١(»إليكممنهالذي أقبلتاملكانإىل عنكمانصرفت، كارهني

: للحرعليه السالماحلسنيفقال.للصالةأقمللمؤذنوقيل، عنهفسكتوا

.»بأصحابكأنتصلِ«

عليـه  احلـسني ـم فـصلّى  »بـصالتك ونـصلّي أنـت تـصلّي بـل ال«: احلـر فقال
.)٢(خيامهإىلوانصرف، السالم

.٤:٣٠٣تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٠٣، تاريخ الطبري ٨١:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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الحركتيبةأمامعليه السالمللحسالثانيةالخطبةـ٥٧

،العـصر لـصالة فنـودي عليـه الـسالم   احلـسني أمرالعصرصالةوقتدخلوملّا
وأثـىن  اهللافحمـد ،  إلـيهم توجـه مث،  العصرصالةموصلّىعليه السالم فجاء،  وأقام
: وقالعليه

أرضـى يكـن ،ألهلهاحلقوتعرفوااتتقواإنفإنّكم!الناسأيها:بعدأما«

ـد بيـت أهـل وحنـن ،عنكمهـؤالء مـن ،  األمـر علـيكم   هـذا بواليـة أوىل،حمم

ــدعني إالّأبيـــتم وإن.بـــاجلور والعـــدوان  فـــيكم والـــسائرين،هلـــم لـــيس مـــا املـ

ــاالكراهيــــة ــل،لنــ ــاواجلهــ ــموكــــان ،حبقنــ ــااآلن غــــريرأيكــ ــتينمــ بــــه أتــ

.)١(»عنكمانصرفت، رسلكمعليبهوقدمت، كتبكم

ــه ــرفأجاب ــناحل ــدب ــا: يزي ــاواهللاأن ــاأدريم ــذهم ــبه ــال .والرســلالكت فق
: مسعانبنلعقبةعليه السالماحلسني

،صـــحفاًمملـــوئنيخـــرجنيفـــأخرج،إيلكتبـــهمفيهمـــااللـــذيناخلـــرجنياخــرج «

.»يديهبنيفنثرت

حـىت ،  نفارقكالأنأمرناوقد،إليككتبواالذينهؤالءلسنا من إنا: احلرفقال
.)٢(زيادبنعبيد اهللالكوفة علىنقدمك

: عليه السالماحلسنيفقال

.ذلكمنإليكأدنىاملوت

:ألصحابهعليه السالم قالمث

.فاركبواقوموا
.نفس المصدر) ١(
.٨١:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٠٣تاريخ الطبري ) ٢(
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: عليه السالمفقال.النسوةوأركبت

.انصرفوا

: للحرقالعليه السالم احلسني.دوماألموياجليشفحال

تريد؟ما، أمكثكلتك

، عليهـا الـيت أنـت   احلالهذامثلعلىوهو،  يليقوهلاالعربمنغريكلو: احلر
إالّ،  سـبيل أمـك مـن   ذكـر إىل   يلمـا ولكـن ،  كـان مـن كائناًبالثكلأمهذكرتركتما

: للحرعليه السالماحلسني.عليهنقدرمابأحسن

تريد؟فما

: عليه السالماحلسني.زيادبنعبيد اهللاألمريإىلبكأنطلقأنأريد: احلر

.أتبعكالواإذن

.أدعكالواهللاإذن: احلر

.)١(بينهماالكالموكثر، مراتثالثبالقولفترادا

حــىت أقــدمكأفارقــكالأنأمــرتوإنمـا ، بقتالــكأؤمــرملإين: للحــسنياحلـر 
إىل اكتـب حىت؛املدينةإىل  يردكالو،  الكوفةيدخلكالطريقاًفخذأبيتفإذا،  الكوفة
هنـا فخـذ .أمـرك مـن بشيءأن أبتلى من،  العافيةيرزقينأناهللافلعل،  عبيد اهللا األمري

.والقادسيةالعذيبطريقعنفتياسر

: عليه السالماحلسني

.)٢(يسايرهواحلر، والتياسربالسريأصحابهأمر

.٣٠٤ـ ٤:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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الحركتيبةأمامثالثًايخطبالحسـ٥٨

فوقـف  ،البيـضة منطقـة إىل   وصـلوا حـىت ،  يـسريون احلـال هـذا علـى هـم بينماو
وأثىناهللاأن محد بعد،  قائالالتميمييزيدبناحلركتيبةيفوخطبعليه السالم احلسني

:عليه

:قالصلى ا عليه وآله وسلمارسولإن!الناسأيها«

رسـول لـسنة خمالفـاً ،العهداًناكث،احلراممستحال،جائراًسلطاناًرأىمن

يفيعمل،ا حقـاً كـان ،قـول والبفعـل عليـه يغـري فلـم ،والعدوانباإلثمعباد ا

.مدخلهأن يدخلهاعلى

وأظهروا، طاعة الرمحانوتركوا، الشيطانطاعةلزمواقدهؤالءوإنأال

، حاللــهوحرمــوا، اوأحلــوا حــرام، بــالفيءواســتأثروا، احلــدودوعطلــوا، الفــساد

ــا ــنأحـــقوأنـ ــد، غـــرييمـ ــتينوقـ ــدمت،كتـــبكمأتـ ــيوقـ ــلكمعلـ رسـ

ــتكم ــم، ببيعـ ــسلمونيالأنّكـ ــتم ، ختـــذلوني والتـ ــإن متمـ ــيفـ بيعـــتكم علـ

صلى ا ارسولفاطمة بنت وابن،  عليبناحلسنيفأنا،  رشدكمتصيبوا

، أسـوة يففلكـم ،  أهلـيكم مـع وأهلـي ،  أنفـسكم معنفسيعليه وآله وسلم  

فلعمـري ،أعنـاقكم مـن بـيعيت وخلعـتم ،  عهـدكم ونقـضتم ،  تفعلواملوإن

، عقيـل مـسلم بـن  عمـي وابنوأخيبأبيفعلتموهالقد،  بنكرلكمهيما

ومـــن،ضـــيعتمونـــصيبكم، أخطـــأمتفحظكـــم، بكـــماغـــرتمـــنواملغـــرور

علــيكم والــسالم، عــنكماوســيغين، نفــسهعلــىينكــثفإنّمــانكــث

.)١(»بركاتهواورمحة

.٤:٣٠٤، تاريخ الطبري ٣:٢٨٠الكامل في التاريخ ) ١(
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بأبياتيستشهدالحسـ٥٩

اخلنـاق عليـه   ويـضيق يشددوهو،  أيضاًيسايرهواحلرعليه السالم احلسنيسارمث
، لتقـتلن لـئن قاتلـت   أشـهد فإني،  نفسكيفاهللاأذكركإني: للحسنيقالمث،  سريهيف

:عليه السالماحلسنيلهفقال.أرىفيمالتهلكنقوتلتولئن

أقـول لـك؟    مـا أدريمـا تقتلوني؟أناخلطببكميعدووهلوفين؟ختأفباملوت

ارســولنــصرةأرادعنــدما، عمــهالبــناألوسأخــوقــالكمــاأقــولولكــن

.صلى ا عليه وآله وسلم

:فقال.مقتولفانكتذهب: فقال
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، يف ناحيـة  يـسري فـصار .عنـه تنحى،  عليه السالم احلسنيمنذلكاحلرمسعفلما

.)١(ىأخرناحيةيفيسريواحلر

الهجاناتعذيبمنطقةفي

وإذا،  عـذيب اهلجانـات   منطقـة إىل   انتهياحىت،  يسرياناحلالهذاعلىمهاوبينما
والطرمـاح ،  هالل اجلملي بننافعوهم،  عليه السالم احلسنيلنصرةجاءواأنفاربأربعة

ادوأراحلرفمنعهم.خالد الصيداويبنوعمرو،  العائذيعبد اهللا بنوجممع،  عديبن
: عليه السالماحلسنيفقال.حبسهم

.٤:٢٨٠، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٨٤:، مقتل الحسين، محسن األمين٤:٣٠٥تاريخ الطبري ) ١(
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مبنزلـة وهـم أصـحابي فهـم ، نفـسي منـه أمنـع ممـا ألمنعنهم، أنصاري وأعواني هؤالء«

كتابيأتيكحتى، بشيءيلتعرضالأنأعطيتينكنتوقد، معيمن جاء

.)١(»وإالّ ناجزتك، وبينكبيينكانماعليمتمتفإن.زيادابنمن

ومـا عـن النـاس  عليـه الـسالم   احلسنيفسأهلم.عنهموكف،  سبيلهماحلرفخلى
، رشومأعظمتفقد  الناسأشرافأما: العائذيعبد اهللا بنجممعلهفقال،  وراءهم
.عليكواحدألبفهم، به نصيحتهمويستخلص، ودهمويستمال، غرائزهموملئت

.)٢(عليكهورةمشغداوسيوفهم، إليكويأفئدمفإنّ، بعدالناسسائروأما

الحسينرسولمقتل

احلـسني عليـه    عينـا   فترقرقـت ،  الـصيداوي مـسهر بـن قيسرسولهمبقتلأخربمث
: وقال، دمعهميلكوملالسالم،

»>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)٤(»)٣(.

بـني ـ ويـرتل  طيـقومهإىل   معهيذهبأناحلسنيناشدعديبنالطرماحإنّمث
يديـه بـني يـضربون  ،طـائي ألـف بعـشرين لـه وتكفـل ،  بطيجبالناومه،  وسلمىأجا

: لهوقال، خرياًوقومهعليه السالماحلسنيفجزاه.بأسيافهم

فقـدمياً ،عنـا ايـدفع فـإن ،  االنـصراف علىمعهنقدرالقوالًالقوموبنيإن بيننا «

.)٥(»شاء اإنوشهادةففوز،منهالبدمايكنوإن،وكفىعليناأنعمما

.٤:٣٠٦تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٢٣:)٣٣(األحزاب ) ٣(
.انظر رسول الحسين مع عبيداهللا بن زياد في هذا الكتاب) ٤(
.٤:٣٠٧، وانظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ٨٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٥(
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الحسينيبالركبيحدوالطرماح

غـري  علـى الطريـق يعـرف مـن فـيكم هل: ألصحابهعليه السالم احلسنيقالمث
.اجلادة

سـر :احلسني عليه الـسالم    فقال.اهللارسوليابنأنا: عديبنالطرماحفأجابه
:يرجتزوهوأمامهالطرماحفسار.بني أيدينا
 
 

  
   

 
  

  :يقولأنإىل
 
 

  
   

 
  

    
 

 

مقاتلبنيقصرفي

فـرتل ورأى  ،  مقاتـل بينقصرإىل   انتهىحىت،  سائراًالسالمعليه  احلسنييزلومل
شـجعان وهـو مـن  ،  اجلعفـي احلـر بـن اهللالعبيـد : فقيـل ،  عنـه فسأل،  مضروباًفسطاطاً
كراهيةإالّالكوفةخرجت من ماواهللا: وقالفاسترجع،  خلفهاحلسنيفأرسل.الكوفة

.اوأنااحلسنييدخلهاأن
:احلسني عليه السالمفقال.فاستعفاهرتهنصإىل ودعاهاحلسنيفجاءه

.»هلكإالّ،ينصرناالثمأحدواعيتنايسمعالافو«

.جيـاد اخليـل   مـن فإـا هـذه فرسـي خـذ : للحـسني قـال اجلعفىعبيد اهللا إنّمث
: وقالعنهبوجههاحلسنيفأعرض

.٤:٣٠٥انظر معنى هذا في تاريخ الطبري ) ١(
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)١(»يف فرسكوالفيكلناحاجةال«

: تعاىلقولهتالمث

>¶   µ  ´¹  ¸<)٢(.

األكعليوابنهالحسـ٦٠

هـم  وبينمـا ،  والرحيـل باملـاء التـزود عليـه الـسالم   احلـسني أمـر ،  الليـل كـان وملا
: قائالفانتبه، جوادهظهرعلىوهو، خفقةاحلسنيخفقإذ، سائرون

»العاملنيربواحلمد، راجعونإليه وإناإنا«

: عليه السالماألكربعلي.ثالثاًذلكمردداً

واسرتجعت؟امحدتمم، فداكجعلت!أبتيا

: عليه السالماحلسني

يــسريونالقــوم: فــرس فقـال علــىفـارس يلفعــن، خفقـة برأســيخفقــتإنـي بــينيـا 

.إلينانعيتأنفسناأهنافعلمت، اليهمتسريواملنايا

: عليه السالماألكربعلي

احلق؟علىاألسن، سوءًااأراكال!أبتيا

: عليه السالماحلسني

.العبادمرجعإليهوالذي، بلى

: عليه السالماألكربعلي

.حمقنيمنوتنبايلالإذن!أبتيا
.٤:٣٠٧بري تاريخ الط) ١(
.٥٢:)١٨(الكهف ) ٢(
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: عليه السالماحلسني

.)١(والدهعنولداًجزىماخري، ولدمناجزاك

الحرإُّـ زيادابنكتابـ٦١

وأخـذ  ،  بالـسري عجـل مث،  الغـداة ىوصـلّ نـزل أصـبح وملّـا ،  عليه السالم سارمث
بكتـاب ويـدفع إليـه   احلـر علىيسلمزيادبنعبيد اهللا برسولوإذا.ميانعهواحلريتياسر

: نصهوهذا.زيادبنعبيد اهللا
ترتلـه فـال ،  رسـويل عليكويقدم،  كتايبحني يبلغك باحلسنيفجعجع: بعدأما«

؛يفارقـك واليلزمـك أنرسـويل رتأمـ وقد.ماءغريحصن وعلى غرييف،  بالعراءإالّ
.)٢(»والسالم، أمرييأتيين بانفادكحتى

أن اجعجـع  فيـه يأمرينعبيد اهللا كتابهذا: وأصحابهللحسنياحلرقالفعندها
فقـال ،  أمـره حـىت أنفـذ   يفـارقين الرسـوله وهـذا ،  إيلّكتابـه يصلالذىاملكانيفبكم

بنعبيد اهللارسولإىل  ،عليه السالم سنياحلأصحابأحدالكنديالشعثاءأبواملهاصر
.فيهجئتماذا:أبوالشعثاءفقال.نعمقالالبدي؟النسريبنأمالك: زياد

أبـو فقـال لـه   .ببيعيتووفيت،  اماميأطعتفيهجئتوما: عبيد اهللا رسولقال
اهللاقال.والناركسبت العار، نفسكهالكيفإمامكوأطعت، ربكعصيت«: الشعثاء

وجلعز:

>¡   �   ~   }   |¢¦   ¥       ¤ فهو)٣(>£  
.)٤(»امامك

.٣:٢٨٢، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ١(
.٣:٢٨٢، الكامل في التاريخ ٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٤١:)٢٨(القصص ) ٣(
.٤:٣٠٨تاريخ الطبري ) ٤(
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وكربالءالحسـ٦٢

مينعونـه وحيولـون   وأصـحابه احلر،  بركبهيسريأنعليه السالم احلسنيأرادوكلّما
: عليه السالماحلسنيلهفقال.فترافعا، دونه

عن الطريق؟بالعدولتأمرناأمل

وجعـل علـي   ،  عليـك بالتـضييق أمـرين بيـد اهللا  عاألمـري كتابولكن،  بلى: قال
: عليه السالمللحسنيالقنيبنزهريفقال.عينا

، ارســـوليـــابنأشـــدإالّ، تـــرونالـــذيبعـــديكـــونأنأرىالواإنـــي

بعدهميأتينامنمن قتالعليناأهون، الساعةهؤالءقتالوإن.

: عليه السالماحلسنيفأجابه

.)١(لقتالباألبدأهمكنتما

: زهريفقال

ــسر ــافـ ــابنبنـ ــوليـ ــى، ارسـ ــزلحتـ ــربالءننـ ــا)٢(كـ ، الفـــرات علـــى شـــاطئ فإنّهـ

.عليهماواستعنا، قاتلناهمقاتلونافإن.هناكفنكون

: عليه السالماحلسنيفقال

.والبالءالكربمنبكأعوذإنياللّهم

وصـل حـىت الـسالم،  احلـسني عليـه   سـري علىاخلناقويشدديضيقسار واحلر مث
: وقال، هـ٦١سنةحمرممنالثايناليوموهو، يوم اخلميسكربالء

.٣٠٩:نفس المصدر) ١(
اإلله، وهو المعبـد الكبيـر فـي تلـك األرض قـديماً قبـل       أي معبد   ) كرب ايال (:تحوير لكلمة  :كربالء) ٢(

.االسالم
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كربالء؟أهذه

.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسوليابننعم:قالوا

: عليه السالمقال

ومقتـــل، رحالنــا وحمـــط، بنــا اركهاهنــا منـــاخ انزلـــوا، وبــال كـــربموضــع هــذا «

.)١(»دمائناومسفك، رجالنا

.آخرجانبيفوأصحابهاحلرونزل، جانبيفمجيعاًلوافرت

.٤:٣٠٩تاريخ الطبري ) ١(



وكربالءاحلسيينالركب

، نابركامناخهاهنا، انزلوا
دمائناومسفك، رجالناومقتل،رحالناوحمط





١١٣

كربالءَّـعليه السالمالحسخطبةـ٦٣

.إليهاوصولهـ بعدـ كربالءمدينةيفعليه السالمللحسنيخطبةأولوهي

،ضـمائرهم عليـه هـي ومـا ،  رأيهـم لـريى ؛أصحابهعلىأقبلعليه السالم فإنه
:عليه السالمفقال

فـإذا ،درت معائـشهم  مـا حيوطونـه ،ألسنتهمعلىلعقوالدين،الدنياعبيدالناس«

.)١(»الديانونقّلبالبالءحمصوا

: وقال،وآلهالنيبعلىوصلّى،عليهوأثىناهللامحدمث

ــ« ــزلفقـــد.بعـــداأمـ ــانـ ــنبنـ ــااألمـــر مـ ــرونقـــدمـ تغـــريت قـــدالـــدنياوإنأال،تـ

،اإلنـــــاءكـــــصبابة)٢(صـــــبابةإالّمنــــها يبـــــقومل،معروفهـــــاوأدبـــــر،وتنكــــرت 

.)٤(الوبيلكاملرعىعيش)٣(وخسيس

لقـاء يفاملـؤمن لريغـب ؛عنهيتناهىالالباطلوإىل،بهيعملالاحلقإىل  ترونأال

٦(»)٥(برماإالّالظاملنيمعواحلياة،سعادةإالّاملوتأرىاليفإن،حمقاًا(.

.٩٠:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.البقية من الماء ونحوه في اإلناء:الصبابة) ٢(
.الحقير:الخسيس) ٣(
.المرعى الوخيم:الوخيم، والمرعى الوبيل:الوبيل) ٤(
.السأم والضجر:البرم) ٥(
.٩٠:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٠٥تاريخ الطبري ) ٦(
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وأصحابهالحسـ٦٤

والفـدائيون  ،  أصـحابه حولـه التفخطبتهمنعليه السالم احلسنيانتهىوعندما
: عليهاهللارضوانالقنيبنزهريفقال.عنه

ــةالــدنياكانــتلــووا،مقالتــك!ارســوليــابناهــداكمسعنــاقــد« ،باقي

ــا ــاوكنـ ــدينفيهـ ــاإالّ،خملـ ــاتكنـــصركيفأن فراقهـ ــا،ومواسـ ــروجآلثرنـ اخلـ

.)١(»فيهااإلقامةعلىمعك
: )رمحه اهللا(خضريبنبريروتكلم

»رســوليــابنوالقــد!امــنــابــكا ــلأن،علين ــنينقات ــديكب وتقطّــع،ي

.)٢(»يوم القيامةشفيعناجدكيكونثم،أعضاؤنافيك
: وقال، عليهاهللارضوانهاللبننافعوقام

،اقـدر مـن أشـفقنا مـا فـوا ،مغربـاً أوشـئت أنمـشرقًا ،معـافى راشـداً بناسر«

مـن ونعـادي ،واالكمـن نـوايل ، وبـصائرنا نياتناعلىوإنّا،  لقاء ربنا كرهناوال

.)٣(»عاداك
وبـين عمومتـه  وإخوتـه بيتـه أهـل إىل نظرمث، خرياًهلمعليه السالم احلسنيفدعا

:وقال

وطردنـــاأزعجنــا وقــد ،صـــلى ا عليــه وآلــه وســـلم  حممــد نبيــك عـــرتةإنــا اللّهــم «

وانــصرنا ،حبقنــالنــافخــذاللّهــم،علينــااميــةبنــووتعــدت،جــدناحــرمواخرجنــا عــن

.)٤(»الظاملنيالقومعلى

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.١٩٣:محمد مهدي شمس الدينالحسين عليه السالم،ثورة ) ٣(
.٩٢:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٤(
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زيادابنإُّـ الحركتابـ٦٥

يزيـد  بـن احلـر كتـب ،  الثـائر وركبـه عليـه الـسالم   باحلـسني املكـان استقروملّا
احلسني عليه السالم،بقدومخيربهزيادبنعبيد اهللاإىل ،األوىلالكتيبةقائدالتميمي
.كربالءبعرصاتونزوله

عليه السالمالحسإُّـ زيادابنكتابـ٦٦

ــا ــابوصــلوملّ ــنعبيــد اهللاإىل احلــركت ــادب ــاًوجــه، زي ــه احلــسنيإىل كتاب علي
:فيهجاءالسالم

يزيداملؤمننيإيلّ أمري كتبوقد،بكربالءنزولك!حسنييابلغينفلقد:بعدأما«
أنأو،اخلـبري بـاللطيف احلقكأو،  من اخلمري أشبعوال،الوثريأتوسدالأن،معاويةبن

.)١(»والسالم، وحكم يزيد،حكميإىل ترجع

.وقرأهاحلسنيإىل الكتابوصلوملّا

: وقاليدهمنألقاه

.»اخلالقبسخطاملخلوقمرضاةاشرتواأفلح قومال«

: الرسولفقال

.عبد اهللاأبايااجلواب

:عليه السالمفقال

.)٢(»كلمة العذابعليهحقتقدألنّه؛جوابعنديلهما

.غضباً وحقداًفازداد، عنهاحلسنيقالمباوأخربهعبيد اهللاإىل الرسولفرجع

.٢٣٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٩٢:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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ــ٦٧ ــروجــ ــرخـ ــنعمـ ــعدبـ ــهسـ ــةوبإمرتـ ــرب آالفأربعـ ــارس لحـ فـ

عليه السالمالحس

وبعث خلف ،  عليه السالم احلسنيحلرب؛والكتائبالرجالمجعزيادابنأنّمث
أمـر مـن وملّـا كـان   ،  الـري علـى عهـداً لهكتبقدوكان.وقاصأيببنسعدبنعمر

،منـه فرغنـا فـإذا سني عليه الـسالم،  احلإىل   سر: عبيد اهللا لهقال،  عليه السالم احلسني
نعـم : عبيـد اهللا  فقال  .تعفيينأنرأيتإن: سعدبنعمرلهفقال.عملكإىل   رجعت

.عهدناتردأنعلى
فنـهوه ،  يستشري نـصحاءه  وانصرف.أنظرحىتاليومأمهلين: سعدبنعمرفقال

: فقـال ،  شـعبة بـن املغـرية محزة ابـن  اختهابنإليهوجاء.احلسنيحربإىل   اخلروجعن
ختـرج النفـواهللا ، رمحـك وتقطع، بربكاحلسني فتأمث إىل   تسريأن!خاليااهللانشدك«

بـدم اهللاتلقـى أنمـن لـك خـري ،  لـك كانلوكلهاوسلطان األرض ومالكدنياكمن
.»احلسني

.)١(اهللاشاءانافعلفإني: سعدبنعمرلهفقال

وسـمع احلـسني وقتـل ،  الـدنيا بـني صراعيفنفسهألنّ؛مضطرباًقلقاًليلتهوبات
:يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  

  أنفإن رأيـت  ،  بهالناسوتسامع،  الريوليتينإنك: لهوقالعبيد اهللا إىل   فجاء
أجـزأ والبـأغىن من لست، الكوفةأشرافمناحلسنيإىل  وابعث،  فافعلذلكيلتنفذ

.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ١(
.٥١:، مقتل أبي مخنف٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٢(
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إن، الكوفـة بأشـراف تعلمينال: ابن زياد لهفقال،  أشخاصاًلهومسى.احلربيفعنك
.)١(سائرإني:قالرأيهعلىأصرقدرآهفلما.بعهدناإلينافابعثوإالّ، عندناسرت

مـن اليوم الثالـث  يفكربالءنزلحىت،  فارسآالفأربعةومعهاحلسنيإىل   فسار
.)٢(ـه٦١سنةحمرم

عليه السالمالحسإُّـ سعدبنعمررسولـ٦٨

احلـسني إىل   يـذهب أن،  جيـشه مـن وكان،  األمحسيقيسبنعزرةمنطلبمث
، بايءاحلسنيممن كاتبوا ألنه؛يأتيهأنمنفاستحىيريد؟وماذا،  بهجاءعماويسأله

.مقدمـه عـن ويـسألوه احلسني عليـه الـسالم،    إىل   يذهبواأنالرؤساءمنأيضاًطلبمث
: احلنظلـي قـيس بـن لقرةفقال.بالتوجه إليهم )٣(كاتبوهأيضاً ممن ألم؛وكرهوافأبوا

وسـلم ، عليه السالم احلسنيإىل فجاءيريد؟وماذا ،بهجاءماواسألهحسيناًالقوحيك
.سعدابنعمررسالةوأبلغهعليه

: عليه السالماحلسنيفقال

ــا،أقــدمأن،هــذامــصركمأهــلإيلكتــب« ــااذ كرهــونيفإم انــصرففأن

.)٤(»عنهم
!القـوم الظـاملني   إىل   ترجعأنى،  قيسبنقرةياوحيك: مظاهربنحبيبقالمث

إىل  ارجـع : قـرة فقال له .معكوإيانابالكرامةاهللاأيدكبآبائهالذي،  الرجلهذاانصر
.)٥(رأييوأرى، رسالتهجبوابصاحيب

.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٤:٣١٠تاريخ الطبري ) ٣(
.٣١١:نفس المصدر) ٤(
.نفس المصدر) ٥(
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عمـر ابـن  فقـال .عليه الـسالم احلسنيقالمباواخربهسعدبنعمرإىل   فانصرف
.وقتالهحربهمناهللايعافيينأنألرجوإين: سعد

زيادابنإُّـ سعدبنعمركتابـ٦٩

:)١(فيهجاء، زيادبنعبيد اهللاإىل كتاباًكتبسعدبنعمرأنّمث

.الرحيمالرمحناهللابسم«

عمـا فسألته،رسويلإليهبعثتاحلسني عليه السالم،  بنزلتحيثفإين:بعدأما
؟ويسأليطلبوماذا،أقدمه

اذ فأما.ففعلتالقدومفسألوين، رسلهموأتتين، البالدهذاأهلكتب إيلّ:فقال
.)٢(»عنهممنصرففأنا،رسلهمبهاتتينماغريهلموبدا، كرهوين

:البيتذااستشهد، زيادابنعلىالكتابقرئفلما
 
 

  
 

)األول(سعدبنعمرإُّـ زيادابنكتابـ٧٠

:نصهوهذا، كتابهعلىرداً، سعدبنعمرإىل كتبزيادابنإنّمث

،ذكـرت مـا وفهمـت ،كتابـك بلغـين فقـد :بعـد أمـا .الـرحيم الرمحناهللابسم«
، ذلـك فعـل فـإذا .أصـحابه ومجيعهو،معاويةبنليزيديبايعأناحلسنيعلىفاعرض

.)٣(»والسالم،رأينارأينا

.زياد العافيةابنيقبلالأنحسبتقد: قال، الكتابسعدبنعمرقرأفلما

.المصدرنفس) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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عليه السالمالحسلحرببالخروجالناسيمنيزيادابنـ٧١

، الناسفهابه ،والتهمةالظنةعلىيقتلفكان،  بالشدةالناسأخذزيادابنأنّمث
ويغـريهم باملـال ليمنيهم ؛الكوفةمسجديففجمعهم،  ومنقادينمطيعنيألمرهوصاروا

كمـا فوجـدمتوهم ،  يانسـف أيببلومت آل إنكم!الناسأيها«: وقالخطيباًفيهمفقام.به
إىل  حمـسناً ،  الطريقـة حممـود ،  السريةحسن،  قد عرفتموه يزيداملؤمننيأمريوهذا،  حتبون
معاويـة  أبوهكانوكذلك.عهدهعلىالسبلأمنتوقد،  حقهيفيعطي العطاء ،  الرعية

مئـة أرزاقكـم يفزادكموقد،  باألموالويغنيهم،  العباديكرميزيدابنهوهذا.عصرهيف
لــهفــامسعوا.احلــسنيحــرب عــدوهإىل وأخــرجكم، علــيكمأوفرهــاأنوأمــرين، ئــةم

.)١(»وأطيعوا

كربالءإُّـ تزحفةاألمويالقواتـ٧٢

إىل  تلـو الفـوج   والفـوج ،  الكتيبـة تلـو الكتيبةيرسلأخذزيادبنعبيد اهللا أنّمث
عطـائهم يفوزاد، عليه السالم احلسنيحلرباخلروجعلىالناسوحيث،  سعدبنعمر
يفممـن وجـد   الذمـة برئـت أال«: الكوفـة وأزقةوسككشوارعيفنوديمث.)٢(مئةمئة

.»احلسنيحلربخيرجومل، الكوفة

أهـل رجل مـن إين: فقالالرجل؟أينمن: فسأله،  زيادابنعلىرجلوادخل
.العراقأهلمنرجلذمةيفيللدينجئت، الشام

.)٣(فقتل.بعدخيرجململنتأديبقتلهففي، اقتلوه: زيادابنفقال

وإذا.اجلمعــيبالــسلوكيــسمىمــاأو، شــعوريالــالبــاجلوالعــامالــرأيفتــأثر

.٤:٣١١، تاريخ الطبري ٢٣٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.من هذا الكتاب) ٧١(، وانظر الوثيقة ١٦:عبدالهادي الفضليالحسين عليه السالم،ثورة اإلمام ) ٢(
.١٠:د السماويمحمالحسين عليه السالم،إبصار العين في أنصار ) ٣(
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صـلى اهللا عليـه وآلـه     نبيهـا حممـد   بنـت ابنحلربخترج،  ومجاعاتمجاعاتبالغوغائية
فقـد و.إليه مـسرعة  أقبلتالذي،  الوخيماملصريهذامنينتجماإىل   ملتفتةغري،  وسلم
؛يـشعر واليعـي ال،  حالة هـستريية  يفيعيشوأصبح،  وعقلهنفسهعلىسيطرتهالفرد
الواعيـة النخبـة مـن مجاعـة قتـل أنوخصوصاً بعـد  ،  وسلوكهاجلمعيبالعقلتأثرألنه

وسـليمان ، الثقفـي عبيدةأيببناملختار: البقية مثل واعتقل،  وغريهالتمارميثم: أمثال
.وغريهمجنيةسيب بنوامل، اخلزاعيصردبن

زيـاد بـن عبيـد اهللا  دخـل وملّـا «: نـصه مـا ؛)رمحـه اهللا  (املظفـر الـشيخ ذكـر فقد
والءه يظـن مـن يقتـل فأخـذ ،  وداعيتـه احلـسني رسول،  عقيلبنمبسلموظفر ،الكوفة

أن خـشية ،  منـهم الـسجون مـأل حـىت .بـه يتهمهمنوحيبسعليه السالم املؤمننيألمري
الــشيعة كثـرة مـع أنـصاره يفقلــةجتـد مثومـن ، عليــه الـسالم نياحلـس لنـصرة يتـسللوا 
، فـيهم الوجـوه والزعمـاء   أكثروماقيلكماألفاًعشراثناحبسهيفكانولقد،  بالكوفة

بـن وإبـراهيم ،  شدادبنورفاعة ،جنيةبنواملسيب،  صردبنوسليمان،  املختار: أمثال
.)١(األشترمالك

الـيت ، يلعـب بالطبقـة   أخذحيث،  زيادابنإىل   واجلوصفا،  اآلخروناختفىوقد
كـل مـع مييلـون  ،ناعقكلاتباع،  الرعاعباهلمج«عليه السالم علياملؤمننيأمريمساها
.)٢(»وثيقركنإىل يلجأواومل، العلمبنوريستنريوامل، ريح

كربالءَّـاألمويللجيشالكميالتعدادـ٧٣

اجلـيش عن عدد ،  التارخييةالكتبوبعضاتلاملقأربابيرويهااليتاالحصائيات
احلــسني عليـه الــسالم، حلـرب  ؛كـربالء إىل زيــادبـن عبيـد اهللا أرســلهالـذي ، األمـوي 

.٣٤:تاريخ الشيعة، محمد حسين المظفر) ١(
.٣:١٧٢نهج البالغة، محمد عبدة ) ٢(
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.الزمينالترتيبحسبعلىوهي، املقدسةثورتهعلىوللقضاء
عددهاالقائداسم

مقاتل١٠٠٠التميمييزيدبناحلركتيبة

مقاتل٤٠٠٠اجليشقائدسعدبنعمركتيبة

مقاتل٤٠٠٠اجلوشنذيبنمشركتيبة

مقاتل٢٠٠٠الكليبركاببنيزيدكتيبة

مقاتل٤٠٠٠التميميمنريبناحلصنيكتيبة

مقاتل٣٠٠٠املازينرهينةبنمغايركتيبة

مقاتل٢٠٠٠حرشةبننصركتيبة

مقاتل٣٠٠٠طلحةبنكعبكتيبة

ارسف١٠٠٠الرياحيربعيبنشبثكتيبة

فارس١٠٠٠اجبربنحجاركتيبة

وفارسمقاتل٢٥٠٠٠:اموع

عنـده ثالثـون   تكامـل حىت،  والرجالاخليلإليهيرسلزيادبنعبيد اهللا زالوما
عليــه حممــد الــصادقبــنجعفــراإلمــامروايــةعلــى، )١(وراجــلفــارسبــنيمــا، ألفــاً

.)٢(السالم
ويف.يقـال كمـا ،  عامواستنفارإنذارالةحيفكانتةاألموياجليوشبقيةأنّكما

: عليه السالماحلسنيبنعلياإلمامرواية

الحـسين عليـه   ، ومقتل ٩٥ـ ٩٤:محسن األمينالحسين عليه السالم،انظر تفصيل ذلك في مقتل   ) ١(
.٤:٣٠٩، تاريخ الطبري ٢٤١:المقرمعبد الرزاقالسالم،

.١٤:لإلمام كاشف الغطاءلسالم،الحسين عليه امقتل ) ٢(
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فيـه قتـل ،اُحـد يـوم مـن صلى ا عليـه وآلـه وسـلم     ارسولعلىأشديوممنما«

ابـن فيـه قتـل :مؤتـة يـوم وبعـده .وأسـد رسـوله    اأسد،املطلبعبدبنمحزةعمه

.»طالبأبيبنجعفرعمه
:قالمث

أهنــميزعمـون ،ألفـاً ثالثـون إليـه ازدلـف احلـسني عليـه الـسالم،   كيـوم يـوم وال«

فــاليــذكرهمواوهــو،بدمــهوجــلعــزاإىل يتقــربكــل، هــذه األمــة مــن

.)١(»وعدوانًاوظلماًبغياًقتلوهحتى،يتعظون

بـن عبيـد اهللا  أنّ: )٢(األشـراف أنـساب كتابهيف)ـه٣٧٩املتوىف(البالذريذكر
عمـر بقيادةفارس٤٠٠٠واحلربقيادةفارس١٠٠٠: كربالءيفاحلسنيإىل   سرحزياد
أجبـر بـن حجـار بقيـادة مقاتـل  ١٠٠٠ومتـيم بنحصنيبقيادةمقاتل٤٠٠٠وسعدبن

العـشرين يرسـل زيـاد ابـن مث جعـل .ربعـي بـن شـبث بقيـادة مقاتـل ١٠٠٠والعجلـي 
ـم ميـد ، بالنخيلـة املعـسكر إىل خـرج إالّتلمحمـ بالكوفةيبقفلم،  واخلمسنيوالثالثني

.)٣(كربالءيفسعدبنعمر

)الثاني(سعدبنعمرإُّـ زيادابنكتابـ٧٤

أني: أما بعد «: فيهجاء،  سعدبنعمرإىل   كتاباًأرسل،  زيادبنعبيد اهللا أنّمث
عنديوخربكإالّوال أمسي أصبحالفانظر،  والرجالاخليلكثرةيفعلةلكأجعلمل

.هجرية٦١سنةاحملرممضني منأياملستةيستحثهوكان.)٤(»وعشيةغدوة

.٩:١٤٧بحار األنوار ) ١(
انظر تفصيل ذلك في كتاب انساب األشراف، البالذري، المجلد األول، النسخة الخطيـة الموجـودة    ) ٢(

.٥٩٧في مكتبة رئيس الكتاب، في المكتبة السليمانية في استنابول، برقم 
.من هذا الكتاب٧٣راجع الوثيقة ) ٣(
.٩٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل) ٤(
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األسديمظاهربنحبيبـ٧٥

منأحاطوا باحلسني وقد،  األعداءكثرةرأىملّا،  األسديمظاهربنحبيبإنّمث
بـين مـن هاهنـا حـي   !اهللارسـول يـابن : قائالعليه السالم احلسنيإىل   جاء.جانبكل
يـدفع أناهللافعـسى  .نـصرتك إىل   ألدعـوهم ؛إلـيهم باملـسري يلفاذن،  منابالقربأسد

وعـرفهم  ،  الليـل جـوف يفحبيـب إلـيهم فخـرج ،  عليه الـسالم  احلسنيلهفأذن.عنك
: وقال.بنفسه

ابـن نـصر إىل أتيـتكم أدعـوكم   .قـوم إىل   وافـد بـه أتـى ماخبريأتيتكمقدإنّي«

لـن ،رجـل ألفمنخريالرجل منهم ،  املؤمننيمنعصابةيففإنّه،نبيكمبنت

.أبدًايسلموهولنخيذلوه

هبــذه وقــد اتيــتكم  ، وعــشريتي قــومي وأنــتم ،بــه أحــاط قــد ســعد بــن عمــر وهــذا

أقـسم فـإنّي .الـدنيا واآلخـرة   شـرف هبـا تنـالوا ،  نـصرته يفاليـوم فـأطيعوني ،النصيحة

سبيليفمنكمأحديقتلال،بارسـول  بنـت ابنمع،اإالّ، حمتـسباً صـابراً ،  ا

.)١(»علينييفصلى ا عليه وآله وسلمحملمدرفيقًاكان

رجـال مث تبـادر .الـدعوة هذهإىل جييبمنأولأنا: وقالبشربنعبد اهللا إليهفقام
سـعد ابـن إىل رجـل وخـرج ،  عليه الـسالم   احلسنيإىل   وأقبلوا،  التسعنيأكملواحىت،  احلي

وصـوهلم قبـل ،  معهمفالتقوا ،األزرقمعفارسأربعمائةسعدبنعمرفبعث،  موأخربه
طاقـة الأنعلمـوا ألم؛حيهمإىل   ازموامث،  واقتتلوافتناوشوا،  عليه السالم احلسنيإىل  
: عليه السالماحلسنيفقال، خبربهموأخربهاحلسنيإىل حبيبفرجع.)٢(بالقومهلم

.»باإالّقوةحول والال«

.نفس المصدر) ١(
.٩٦:نفس المصدر) ٢(
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الحسينيللجيشالكميالتعدادـ٧٦

اختلففقد ،أعداءهاحلسنيمعقاتلالذي،  احلسيينللجيشالكميالتعدادوأما
.الكميحتديدهيفاملقاتلوأربابالرواة

أـم ،  وغريهم)١(الكاملتارخيهيفاألثريوابن،  اإلرشاديفاملفيدالشيخذكرفقد
وآخـرون .العـدد مـن هـذا   بـأكثر قالوبعضهم.راجالنوأربعو،  فارساًوثالثوناثنان
عليـه  أصـحاب احلـسني   أمسـاء مجيـع إلحـصاء ؛جـرد بعمليـة قمـت ولكـين .بأقـل قالوا

، بأمسـائهم وقـد ذكـرهم   ،  حمرممنالعاشريوميفمعهحاربواالذين،  بيتهوأهلالسالم
راجـال ،  أنفـار شروعـ املئـة يتجـاوز العددهمفكان،  )٢(السماويحممدالشيخاملرحوم
:طائفتنيعلىوهم.)٣(كتابنامنالثاينالقسميفمجيعاًأمسائهموسنذكر.وفارساً

.نفراً)١٦(عشرستةوعددهمهاشمبينمنـ١

أربعـة وتـسعون   وعددهم،  واألجناسالقبائلخمتلفمنوهم،  األنصارمنـ٢
.نفراً)٩٤(

:ثالثجبهاتإىل نهوفرسارجالهصفعليه السالماحلسنيإنّمث
.رجالعشرونومعهالقنيبنزهريوعليها: جبهة امليمنة

ومعـه ، البجلـي نـافع بـن هالل: وقيل، مظاهربنوعليها حبيب : امليسرةجبهة
.فارساًعشرون

وأعطـى ،  أصـحابه وبقيـة بيتـه وأهـل عليه الـسالم  هوفيهووقف: القلبجبهة
.)٤(السالمعليه العباسالفضلأيببيد أخيهرايته

.٢٧٥:الرزاق المقرم، مقتل الحسين، عبد٣:٢٨٦انظر اإلرشاد، الشيخ المفيد، الكامل، ابن األثير ) ١(
.الحسينأنصارانظر التفصيل مع الترجمة في كتابه ابصار العين في ) ٢(
.لنتائج ثورة الحسين لم يطبعالوثائق الرسمية) ٣(
.٤:٣٢٠، الطبري ٢٧٥:للمقرمالحسين عليه السالم،، مقتل ٦٣:مقتل أبي مخنف) ٤(
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)الثالث(سعدبنعمرإُّـ زيادابنكتابـ٧٧

بـن عمرحيث،  والرسلالكتابتلوالكتابيرسلأخذ،  زيادبنعبيد اهللا أنّمث
فحل :أما بعد«:فيهجاء، آخركتاباإليهفبعث، عليه السالم احلسنيمقاتلةعلىسعد

كما صنع بالتقي الزكي املظلوم،ةوال يذوقوا منه قطر،وبني املاء،بني احلسني وأصحابه  
.)١(»عفانبنعثماناملؤمننيأمري

ومعـه مخـسمائة   احلجـاج بـن عمـرو أمـر ،  سـعد بـن عمـر إىل   الكتابوصلوملّا
منـه يـسقوا ومل،  وبـني املـاء   وأصـحابه احلـسني بنيوحالوا،  الشريعةعلىفرتلوا،  فارس
.حمرممنالسابعاليوميفوذلك، قطرة

األزديالحصينأبيبنهللاعبد انذالة

ــد اهللاإنّمث ــنعب ــادى، األزدياحلــصنيأيبب ــؤميفن ــث،نفــسوخــسةل وخب
حـىت ،  قطـرة تـذوق منـه   الواهللا،  السماءكبدكأنهاملاءإىل   تنظرأما!حسنييا: سريرة
.عطشاًمتوت

: وقالكالمهمنعليه السالماحلسنيفتأثر

.»أبدًاله تغفروال،عطشاًاقتلهاللّهم«

.)٢(احلال عطشاًهذاعلىماتحىتيرتويفال، ماءيسقىفجعلفمرض

لعدتـه واهللا :مـسلم بـن محيـد : قالعليهاحلسنيدعاءوبعد: الطربيروايةويف
مث،  يقـيء مث،  بغريشرب حىت رأيتهلقد،  هوإالّإلهالالذيفواهللا،  مرضهيفذلكبعد

.)٣(نفسهيعين، غُصتهلفظحىتذلك دأبهزالفما.يروىفمايبغرحىت، فيشربيعود
.٤:٣١١تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣١٢، تاريخ الطبري ٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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فارسـاً يف ثالثـني  فبعثـه العبـاس أخـاه دعا،  معهومنباحلسنيالعطشاشتدوملّا
إىل  ـا وجـاءوا ،  القـرب باملـاء   وملـؤا النهرإىل   فجاءوا.القربمعهم،  راجالوعشرين

وأزاحـوهم بالشريعةعلى املوكلني وأصحابهالعباسمحلأنبعد،  عليه السالم احلسني
.)١(عنها

كربالءَّـسعدبنوعمرالحسبمحاورةـ٧٨

ــا ــأزمومل ــفت ــدهوراملوق ــسالماحلــسنيأرســل، وت ــه ال ــر، علي ــنعم قرضــةب
هـذه  ألقـين أن: لـه عليـه الـسالم   وقـال ،  للقائهيستدعيهسعدبنعمرإىل   ،األنصاري

.)٢(بني العسكرينوجلسادسعبنوعمراحلسنيفجاء، وعسكركعسكريبنيالليلة

:احلسني عليه السالملهفقال

مــنابــنوأنــاأتقــاتلين؟ معــادكإليــهالــذياتتقــيأمــا!ســعديــابنويلــك«

.»اإىل لكأقربفإنّه،معيوكنالقومهؤالءذر؟علمت

.دارييهدمأنأخاف: سعدبنعمر

:احلسني عليه السالم

.لكأبنيهاأنا

.ضيعيتتؤخذأنأخاف: سعدبنعمر

:احلسني عليه السالم

.)٣(باحلجازمايلمن، منهاخرياًعليكاُخلف

.نفس المصدر) ١(
محـسن  الحسين عليه السالم،، مقتل ٣:٢٨٣في التاريخ، ابن األثير ، الكامل٤:٣١٢تاريخ الطبري  ) ٢(

.١٠٠:األمين
.نفس المصدر) ٣(
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.جيبهوملعنهسكتمث.عليهموأخاف، عياليل: سعدبنعمر

: يقولوهوعليه السالماحلسنيعنهفانصرف

فـوا .حـشرك يـوم لـك غفـر وال،عـاجال علـى فراشـك   اذحبـك ،لكما«

.»يسريًاإالّالعراقبرتأكل منالأنألرجوإني

.الربعنكفايةالشعرييف: مستهزئاًسعدبنعمرفقال

الحسعلىفيهزياد يفيابنإُّـ سعدبنعمركتابـ٧٩

وأسـفر  احلـسني عليـه الـسالم،     مـع أخـرى مـرة اجتمعسعدبنعمرأنّ: وقيل
؛علـى احلـسني   فيـه فتـري ي،  زيـاد ابـن إىل   سـعد بـن عمرأرسلهكتابعناجتماعهما

علـى واليـة   حمافظتـه مـع احلسني عليه الـسالم،   معبقتاليصطدمالأنمنهظناًوذلك
مـع  احلـسني عليـه الـسالم،     بـدم التـورط عـدم : االثننيبنيجيمعأنحاولفقد.الري

.الريعلىليؤمره؛زيادبنعبيد اهللاإىل التقرب

ابـن  إىل   الكتـاب هذابإرسالهه السالم، احلسني علي علىالفريةهذهافترىفلهذا
. األمةوأصلح أمر، الكلمةومجع، النائرةأطفأقداهللافإنّ: بعدأما«: نصهوهذا، زياد
مـن ثغـر أيإىل   نسريهأنأو،أتىمنهالذياملكانإىل   يرجعأنأعطاينقدحسنيهذا

يأيتأنأو،عليهممايهوعل، هلمماله، من املسلمني رجالفيكون،شئنااملسلمنيثغور
،رضـى لكـم هـذا ويف،رأيـه وبينـه بينـه فيمافريى،  يدهيفيدهاملؤمنني فيضع أمرييزيد

.)١(»صالحولألمة

علـى لوايل يزيـد  قالعندما،  للحسني)١٢الوثيقة(معالكتابهذايتفقوكيف
:سفيانأيببنعتبةبنالوليد، املدينة

.٤:٣١٣، تاريخ الطبري ٣:٢٨٤الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ١(
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شـارب ،  رجـل فاسـق   ويزيـد «:يقـول أنإىل   »النبـوة بيـت أهلإنا!األمريأيها«
.)١(»مثلهال يبايعومثلي، للفسقمعلن،احملترمةالنفسقاتل،للخمر

احلسنيأنّ ،الناسبهيومهواأنوأرادوا،  األمويونأشاعهالكتابهذاخربأنّمث
وقفـه الذي،  البطويلبذلك املوقف ليشوهوا؛يزيدلسلطانرأسهوحىن،  وخضعخشع

.وأصحابههو

عليـه  ثـورة احلـسني  مالمحمنكثريإخفاءعلى،  وأعواماألمويونحرصوقد
يفالتدمرييليوقفوا عملها؛عنهااملكذوبةاألخبارمنكثرياًوأذاعوا، ومالبسااالسالم
.)٢(يفلحواملولكن، وسلطامملكهم

، مسعانابنعقبة: وهواحلسنيأصحابأحد، الكتابهذالتكذيبتصدىوقد
، مكـة إىل املدينـة مـن معهفخرجت،  حسيناًصحبت«: قال.الطربيتاريخيفجاءكما
وال،  باملدينـة كلمةالناسخماطبتهمنوليس .قتلحىتأفارقهومل،  العراقإىل   مكةومن
وقدإالّ، عليه السالممقتلهيومإىل ،عسكريفوال، وال بالعراق، الطريقيفوال، مبكة

يزيـد يديفيدهيضعأنمن،  يزعمونوماالناسيتذاكرماما أعطاهم واهللاال.مسعتها
يفدعـوين فألذهـب  : قالولكنه، املسلمنيثغورمنثغرإىل   يسريوهأنوال،  بن معاوية 

.)٣(»الناسأمريصريماننظرحىت، العريضةاألرضهذه

هـذا : وقـال  ،بـه رحفـ زيـاد بنعبيد اهللا إىل   هذاسعدبنعمركتابوصلوملّا
: قـائال فاجـأه ذي اجلوشـن  بـن مشـر ولكـن ،  قومـه علـى ومـشفق ،  ناصحرجلكتاب

يفيـده يـضع ومل، بلـدك مـن لئن رحـل واهللاجنبك؟إىل  بأرضكنزلوقدمنهأترضى
هـذه تعطـه فـال ،  والعجـز بالـضعف أوىلولتكـونن   .والعـز بـالقوة أوىلليكـونن ؛يدك

.من هذا الكتاب) ١٢(انظر الوثيقة ) ١(
.١٧٠:محمد مهدي شمس الدينالحسين عليه السالم،ثورة ) ٢(
.٣:٢٨٤، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣١٣الطبري تاريخ) ٣(
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ويلفأنتعاقبتفإن،  وأصحابههوحكمكليرتل على نولك،  الوهنمنفإا،  املرتلة
ويتحـدثان جيلـسان سعدبنوعمرحسيناًأنّبلغينواهللا.كان لك غفرتوإن،  العقوبة

.)١(الليلعامة
.رأيكالرأي، رأيتمانِعم: عبيد اهللالهفقال

)الرابع(سعدبنعمرإُّـ زيادابنكتابـ٨٠

:نصهوهذااللهجةشديد، سعدبنعمرإىل كتاباًكتبمث
السالمةوال لتمنيه،هأوللتطوال،عنهلتكفحسنيإىل أبعثكملفإني:بعدأما«
احلكــمعلـى حــسني وأصـحابه نـزل فـإن انظــر.شـافعاً عنـدي لــهلتقعـد وال،والبقـاء 

،ـم ومتثـل ،  تقتلـهم حـىت إلـيهم أبوا فازحف وإن،سلماًإيلّمفابعث،واستسلموا
،شـاق عـاق فإنه،وظهرهصدرهاخليلفأوطئقتل حسني فإن.مستحقونذلكلفإم
قـد لـو قـول علـي ولكـن ،شيئاًاملوتبعديضرأن،هذايفوليس دهري .ظلومقاطع

أنـت وإن.املطيعالسامعجزاء،جزيناكفيهألمرنامضيتأنتإن،  بههذاقتلته فعلت 
قـد فإنـا .العـسكر اجلوشـن وبـني   ذيبـن مشـر بنيوخلِ،وجندناعملنافاعتزل،  أبيت

.)٢(»والسالم،بأمرناأمرناه
قـال قـرأه وملّا ،سعدبنعمرإىل   بهمشروأقبل،  اجلوشنذيبنمشربيدوأرسله

:لشمر
ألظنكواهللا إين ،  عليبهقدمتمااهللاوقبح،داركاهللاقرباللكما!ويلك«

يستـسلم ال،  يصلحأنكنا رجونا أمراًعليناأفسدت،إليهبهكتبتمايقبلأنثنيتهأن
.)٣(»جنبيهلبنيأبيةنفساًإنّاحلسني عليه السالم،واهللا

.٣:٢٨٤، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣١٤تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣١٤تاريخ الطبري ) ٢(
.٣١٥:نفس المصدر) ٣(
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بـيين وإالّ فخلِ،  عدوهوتقتلأمريكألمرأمتضيصانع؟أنتما: الشمرلهفقال
.والعسكراجلندوبني

علــى أنـت وكـن ، ذلـك أتـوىل أنـا !لـك كرامـة وال، ال: سـعد بـن عمـر فقـال 
.)١(رجالةال

العباس: ويعين م ،  اختنابنوأين: وقالاحلسنيأصحابعلىأقبلمشراًإنّمث
وعثمـان جعفـر العباس وإخوتـه  إليهفخرج.الكالبيةحزامبنتالبننيأممن،  واخوته
، اهللالعنـك : وأخوتـه لـه العبـاس   قـال .آمنوناُختنابينياأنتم: قالتريد؟ما: وقالوا
!؟)٢(لهأمانالرسول اهللاوابنأتؤمننا، خالناكنتلئن؛أمانكولعن

األمويبالجيشيصرخخضبنبريرـ٨١

ولـو احلسني وأصحابه إىل   املاءيتسرباللكي؛النهرعلىاخلناقضيقواوعندما
اهلمــداينخــضريابــنبريــرفقــال.وأصــحابهوأهلــهاحلــسنيمــنالعطــشونــال.قطــرة

عليه الـسالم  فأذن،  أخطب بالقوم أنيلأتأذن!اهللارسوليابن: عليه السالم للحسني
اهللاإنّ!الناسمعشريا«: قائالاألمويباجليشونادىعليهاهللارضوانبريرفخرج.له

داًبعثوجلعزباذنهاهللاإىل وداعياً، بشرياً ونذيراًباحلقصلى اهللا عليه وآله وسلمحمم
وبـني بينـه حيـل وقـد ،  وكالبهالسوادفيه خنازير تقع،الفراتماءوهذا.منرياًوسراجاً

.»ابنه

احلسني عليه الـسالم،   ليعطشواهللا،  فاكففالكالمأكثرتقدبريريا: فأجابوه
.)٣(قبلهكانمنكما عطش

.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٩٨:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
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كربالءَّـاألمويالجيشيناشدالحسـ٨٢

الغـي علـى  وإصـرارهم عنـادهم ورأى،  بريـر إىل   القـوم جواباحلسنيمسعوملّا
فقـال ،  ورشـدهم صـوام إىل   يرجعونعلهم؛الدينيةعاطفتهميثريأنأراد،  والضالل

مـثري عـاطفي بأسـلوب ،  إيـاهم مناشـداً   وخاطبـهم ،  سيفهعلىمتكئاًوقام.اقعد: لربير
:قائال

تعرفوين؟هلاهللاأنشدكم 

.وسبطهاهللارسولابنأنتنعم: قالوااألموياجليش

: عليه السالماحلسني

ا؟رسولجديأنتعلمونهلاأنشدكم 

: عليه السالماحلسني.نعماللّهم: األموياجليش

صــلى ا عليــه وآلـــه   حممــد بنــت فاطمـــةأمــي أنتعلمــون هــل ، اأنــشدكم  

؟وسلم

: عليه السالماحلسني.نعماللّهم: األموياجليش

؟ليه السالمعطالبأبيبنعليأبيأنتعلمونهل، اأنشدكم 

: عليه السالماحلسني.نعماللّهم: األموياجليش

االمـة هـذه نـساء أول،  خويلدبنتخدجيةجدتيأنتعلمونهل،  اأنشدكم  

إسالماً؟

: عليه السالماحلسني.نعماللّهم: األموياجليش

أبي؟عممحزةالشهداءسيدأنتعلمونهل، اأنشدكم 

.نعماللّهم: األموياجليش
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: عليه السالماحلسني

عمي؟اجلنةيفالطيارجعفرأنتعلمونهل، اأنشدكم 

: عليه السالماحلسني.نعماللّهم: األموياجليش

ــذاأنتعلمـــونهـــل، اأنـــشدكم  ــه وآلـــه  ارســـولســـيفهـ صـــلى ا عليـ

أنا متقلده؟، وسلم

.نعماللّهم: األموياجليش

: عليه السالماحلسني

، صلى ا عليه وآله وسـلم    ارسولعمامةهذهأنتعلمونهل،  اأنشدكم  

أنا البسها؟

.نعماللّهم: األموياجليش

: عليه السالماحلسني

، علمـاً وأعلمهـم ،إسـالماً القـوم أولكـان عليـاً أنتعلمونهل، اأنشدكم  

ومؤمنة؟مؤمنكلويلوأنّه، حلماًوأعظمهم

.نعماللّهم: األموياجليش

: عليه السالماحلسني

الـبعري يذادكما، عنه رجاال يذود،  احلوضعنالذائدوأبيدمي؟تستحلونفبم

!!القيامةيومأبييديفاحلمدولواء.املاءعنالصاد

تـذوق املـوت   حـىت تاركيـك غـري وحنـن ،  كلـه ذلـك علمنـا قـد : األموياجليش
.)١(عطشاً

.٩٩:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٩٩:اخرة، شرف الدينالمجالس الف) ١(
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عليه السالمالحسقتالليزحفاألمويالجيشـ٨٣

مشـر بيـد ابن زياد كتابوصلهأنبعد،  لهصافغرياجلوأنّسعدبنعمرشعر
يفوردكما، اجليشعن قيادةوختليهبعزلهالتلميحمنشيءفيهوكان.اجلوشنذيبن

ذيبـن مشـر بنيوخلِ،  وجندنافاعتزل عملنا ،  أبيتأنتوإن«: الكتابفقراتبعض
وحيـرم ، اجلـيش قيادةمنهوتذهب، تفوته الفرصة أنفخشى.)١(»العسكروبنياجلوشن

.)٢(عليه السالماحلسنيلقتالكثرياًيتحمساخذنراه أخرياًفلهذا؛الريواليةعهدمن

العـصر صـالة بعـد حمـرم منالتاسعيومعصرجالسعليه السالم احلسنيبينما
يـا : ينـادي ابن سعد بعمروإذا.ركبتيهبنيرأسهوضعوقد،  بسيفهوحمتبياً،  خبائهأمام
.)٣(عليه السالماحلسنيحنو خياموزحفوا، معهالناسوركب، وابشرياركيباهللاخيل

عليه السالمالحستوقظزينبـ٨٤

خـت أوبنـت علـي   زينـب احلـوراء مسعت،  ركبتيهبنيرأسهواضعاحلسنيوبينما
أمـا أخـي يـا : وقالـت أخيهامنفدنت،  يلاخلوضجةالصيحة،  عليهم السالم  احلسني
: هلاوقال، قائماًاحلسنيفنهضاقتربت؟قداألصواتتسمع

ــي رأيــت إ« تــروح أّنــك:يلفقــال املنــاميفصــلى ا عليــه وآلــه وســلم   ارســول ن

.»ليناإ

: عليه السالماحلسنيفقال.ويلتايا: وقالتوجههاأختهفلطمت

.)٤(»الرمحاناسكين رمحك!اخييتياالويللكليس«

.من هذا الكتاب) ٨٠(انظر الوثيقة ) ١(
.٤:٣١٥تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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األمويالجيشيقابلالعباسـ٨٥

: قائالعليه السالماحلسنيأخيهإىل عليبنالعباسوجاء

.القومأتاكأخييا
: عليه السالماحلسنيلهفقال

بـدا ومـا لكم؟ما: هلموتقول،  حتى تلقاهم أخيياأنتبنفسياركبعباسيا

.هبمجاءعماتسأهلملكم؟
وحبيـب القـني بـن زهريفيهم،  فارساًعشرينيفعليه السالم استقبلهم العباس ف

: قائال، عليهماهللامظاهر رضوانبن

تريدون؟ومالكم؟بداما
أو، علـى حكمـه   ترتلـوا أنعلـيكم نعـرض بـأن األمريأمرجاء: األموياجليش

.)نقاتلكمأي(ننازلكم
: عليهما السالمعليبنالعباس

أخيــهإىل وجــاء.ذكــرمتعليــه مــافــأعرضعبــد اأبــيإىل أرجــعحتــىاتعجلـو ال

.)١(مسرعًااحلسني

األمويالجيشالق يكلمانبنوزهمظاهربنحبيبـ٨٦

عليه احلسنيأخيهإىل  عليه السالم   العباسعودةفرصةمظاهربنحبيبواغتنم
: قائاللقنيابنزهريإىل فالتفت.القومقالمباليخربه؛السالم

.كلمتهمشئتوإن،شئتإنالقومكلّم
: حلبيبقالالقنيبنزهري

.تكلمهمأنتفكن، هبذابدأتأنت

.٣٠٦:نفس المصدر) ١(
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األمويالجيشيخاطبمظاهربنحبيب

صـلى ا  نبيـه قتلـوا ذريـة   قد،عليهيقدمونقوم،غداًاعندالقوملبئس،واأما«

،باألســـحاراتهـــدين، املـــصرهـــذاأهـــلوكبـــار،بيتـــهوأهـــلعليـــه وآلـــه وســـلم

.)١(»كثرياًاوالذاكرين

.استطعتمبانفسكلتزكيإنك: قيسبنعزرةلهفقال

: القنيبنزهريفأجابه

ــا ــزرةيـ ــاقـــداإن!عـ ــاتق، وهـــداهازكاهـ ــاافـ ــزرةيـ ــإني!عـ ــنلـــكفـ مـ

قتــلىعلــيعــني الــضاللممــنتكــونالأن!عــزرةيــااأنــشدك.الناصــحني

.الزكيةالنفوس

:لزهريعزرةقال

.كنت عثمانياًإنما، البيتهذاأهلشيعةمنعندناكنتما

: لعزرةزهريقال

وال، قـط كتابـاً إليـه مـا كتبـت   !واأمـا منهم؟إني،  هذامبوقفيتستدلفلست

ــهوال، قــطرســوالإليــهأرســلت ــيينمجــعالطريــقولكــن،قــطنــصرتيوعدت ب

، ومكانـه منـه  صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     ارسـول بهذكرترأيتهفلما،  وبينه

أكـون  وأن،  أنـصره أنفرأيـت ،  وحـزبكم عـدوه مـن عليـه يقومماوعرفت

وحـق  احـق مـن ضـيعتم ملـا حفظـاً ؛نفـسه دوننفسيأجعلوأن،  حزبهيف

.)٢(صلى ا عليه وآله وسلمرسوله

.نفس المصدر) ١(
.٣١٦:نفس المصدر) ٢(
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موياألالجيشإُّـ بالجوابيعودالعباسـ٨٧

:احلسني عليه السالملهقال.القومذكرمبااحلسنيأخاهالعباسأخربوملّا

عنــا هــذهوتــدفعهم، غــدوةإىل تــؤخرهمأناســتطعتفــإن،إلــيهمارجــعأخــييــا«

أحــبأنـي كنـت  يعلـم فهـو ،ونـستغفره ونـدعوه الليلـة لربنـا نـصلي لعلنـا ؛العـشية 

.)١(»ستغفارواالالدعاءوكثرة،كتابهوتالوة، لهالصالة

.قاله احلسنيماسعدبنلعمروقال، األموياجليشإىل عليه السالمالعباسرجع
قالأنت؟ترىما: قائالمشروسأل، املهلةهذهإعطاءعنسعدبنعمرفتوقف

تـرون؟ مـاذا : قائالاألموياجليش  زعماءإىل   توجهمث.رأيكوالرأياألمريأنت: مشر
سـألوك مث،  الـديلم مـن كـانوا واهللا لو !اهللاسبحان: الزبيديسلمةبناحلجاجفأجابه
بــنقــيسوقــالحممــد؟آلوهــمفكيــف.جتيبــهمأنلــكينبغــيلكــان؛املرتلــةهــذه

.)٢(ذلكإىل فأجابوهم.لنصبحنك بالقتاللعمري، أجبهم: األشعث

وأهلهأصحابهيختالحسـ٨٨

، قتالـه علـى مصروناحتوشوهالذينالقومهؤالءأنّعليه السالم أيقنوعندما
، وامتحـان عملية اختبـار  أجرى.ميلكمابكل،  وأهلهدينهعنيدافعأنمنالبدوأنه
عنـد يـصمدون أنهـم ليطمئن قلبه ؛وعمومتهإخوتهأبناءمن،  بيتهوأهلأصحابهعلى

بعـد همفيخطاباًفألقى.وحدهولن يتركوه خيذلوهلنوأنهم،  األسنةواصطكاكالوثبة
:قائالالتاسعيوممساءيفمجعهمأن

اللّهـم .الـسراء والـضراء   علـى وأمحـده ،الثنـاء أحـسن وتعـاىل تباركاعلىاثين«

، الــدينيفوفقهتنــا،القــرآنوعلمتنــا، بــالنبوةأكرمتنــاأنعلــىأمحــدكإّنــي

.٤:٣١٦، تاريخ الطبري ١٠٤:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٣١٦تاريخ الطبري ) ٢(
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.»من املشركنيجتعلناومل،وأفئدةوأبصاراًأمساعًالناوجعلت

ــا« بيــتأهــلوال، أصــحابيمــنخــرياًوالأوىلأصــحاباًأعلــمالفــإني:بعــدأمأبــر

مـن يومنـا أظـن أال وإنـي  .خـرياً مجيعـاً عـين افجزاكم،بييتأهلمنوأوصل

ــؤالء ــداءهـ ــداًاألعـ ــدوإنـــيأال.غـ ــتقـ ــمأذنـ ــانطلقوا،لكـ ــاًفـ لـــيس،حـــليفمجيعـ

رجـل كـل ليأخـذ ثـم ،مجالغشيكم فاختذوه قدالليلهذا،ذماممينعليكم

يفـرج حتـى ؛ومـدائنكم سوادكميفثم تفرقوا ،بييتأهلمنرجلبيدمنكم

ا.١(»غرييطلبعنهلو، أصابونيقدولو،يطلبونيإنّماالقومفإن(.

عليه السالمالحسيجيبونالبيتأهلـ٨٩

ــا ــاؤهاحلــسنيإخــوةمســعوملّ ــاءوأبن ــنعبــد اهللاوأبن ــرب ــة مــنهــذهجعف اخلطب
أبو الفضل يتقدمهم.سيوفهمعنومشرواقاموا،  فحواهاوعرفوا،  عليه السالم احلسني
: واحدبلسانوقالوا، العباس

.)٢(»أبدًاذلكأرانا اال،بعدكلنبقى؛ذلكنفعلمل«

: وقالعقيلآلإىل التفتعليه السالماحلسنيإنّمث

.»لكمتأذنفقداذهبوا،مسلمالقتل بصاحبكممنحسبكم«

تركنـا شـيخنا   إنـا !هلـم؟ نقولوما!لنا؟الناسيقولفما!اهللاسبحان: فأجابوه
ومل، بـرمح نطعن معهـم  ومل،  بسهممعهمنرمومل،  األعمامخريعمومتناوبين،  وسيدنا
بأنفـسنا نفـديك ولكننا،  ما نفعل واهللاال!صنعوا؟ماندريوال،  بسيفمعهمنضرب
.)٣(بعدكالعيشاهللافقبح.موردكنردحىتمعكتلونقا، وأهليناوأموالنا

.١٠٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣١٧تاريخ الطبري ) ١(
.١٠٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣١٨، تاريخ الطبري ٣:٢٨٥الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٣(
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يجيبونهالحسأصحابـ٩٠

الفـوز أبـوا إالّ  فـإنهم ،  مقـصده وعرفـوا ،  هـذه خطبتهاحلسنيأصحابمسعوملّا
.يديهبنيبالشهادة

.عليه السالماجابتهيفيتسابقونفقاموا

عوسجةبنمسلمجواب

: وقال، عليهاهللارضوانعوسجةبنمسلمإليهفقام

حقـك؟ أداءيفاإىل نعـذر وملـا ، العـدو هـذا بكأحاطوقد ،عنكخنليأحنن

يفقائمــهثبــتمــابــسيفيوأضــرهبم، رحمــيصــدورهميفحتــى أكــسر!واأمــا

ــهأقاتلــهمســالحمعــييكــنملولــو، وال أفارقــك، يــدي باحلجــارةلقذفتــهم؛ب

.)١(معكحتى أموت، دونك

الحنفياهللاعبد بنسعدجواب

: بقولهعليه السالماحلسنيأجاباحلنفيعبد اهللابنسعدإنّمث

رســـولغيبـــةحفظنــا قـــدأنــا ايعلـــمحتـــىخنليــك ال!ارســـوليــابن واال«

عليه وآله وسلم ا فيكصلى ا.احـرق ثـم احيـا ثـم اقتـل أنّيعلمتلو!وا

حمـــاميألقـــىحتـــى؛فارقتـــكمـــامـــرةســـبعنيبـــيذلـــكيفعـــل،اذرىثـــمحيـــاً

الـيت الكرامـة هـي ثم!واحدةقتلةهيوإنّما؟ذلكأفعلفكيف ال .دونك

.)٢(»هلا أبداًانقضاءال

.١٠٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣١٨اريخ الطبري ت) ١(
.١٠٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ٢(
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القينبنزهيرجواب

:وقالعليهاهللارضوانالقنيبنزهريوقام

رســوليـابن واكــذيحتــى اقتــل، قتلــتثــمنثـرت ثــمقتلــتأنــيلــوددت،ا

الفتيـة أنفـس هـؤالء   وعـن نفـسك عـن القتـل بـذلك يـدفع اأنو،قتلـة ألف

.)١(بيتكأهلمن

الصحابةبقيةجواب

:بعضاًبعضهيشبهبلسانوقالواقامواعليه السالماحلسنيصحابةبقيةإنّمث

وايـدينا وجباهنـا بنحورنـا نقيـك ،الفـداء لـك أنفسناولكن،نفارقكالوا.

.)٢(عليناماوقضينالربناوفينا،يديكبنيقتلناحننفإذا

وأن،  بعـض مـن بيـوم بعـض يقربواأنأصحابهأمرعليه السالم احلسنيإنّمث
يأتيـه الـذي إالّ الوجـه ،  البيـوت بنيهميكونواوأن،  بعضيفبعضهااألطنابيدخلوا

.عدوهممنه

هاللبنونافعالحسـ٩١

واألكمـات املـشرفة   والعقبـات الثناياختربلي؛وحدهليالخرجعليه السالم إنهمث
: عليه السالماحلسنيلهفقال، خلفهبنافعوإذا، املرتلعلى

الرجل؟ نافع؟من

: نافع

.ارسوليابنفداكجعلتنعم

.١٠٦:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣١٨تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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: عليه السالماحلسني

الليل؟هذايفأخرجكما!نافع

: نافع

.الباغيهذاجهةإىل ليالخروجكأزعجينسيدي

: عليه السالماحلسني

ــًاتكــونأنخمافــة ؛التلعــاتهــذهاتفقــدخرجــت علــى هلجــوم اخليــل مكمن

.وحتملونحيملونيوم، خميمنا

: يقولوهوعلى يساريقابضوهورجعإنهمث

.فيهخلفالوعدواهيهي

: لنافعقالمث

.بنفسكوانج، اجلبلنيهذينبنيأال تسلك!نافعيا

: نافع

الـذي فـوا ،  مبثلـه وفرسـي ،  بـألف سـيفي إن،  أمـه نافعـًا ثكلـت إذنسيدي

 مـنأبــاأفارقـك لــن، املكـان هــذايفبـك علــي عــن حتــىعبـد ا يكـال

.)١(وجريفري

بأصحابهالحسشهادةـ٩٢

، )عليهــا الــسالم(زينــبأختــهخيمــةودخــل، نــافعفــارقعليــه الــسالمإنـه مث
.عليه السالماحلسنيخروجينتظرواقفونافع،سراًحيدثهامتكأ وجلسلهفوضعت

.٩٢:المجالس الفاخرة، اإلمام شرف الدين) ١(
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: عليه السالماحلسنيألخيهاتقولزينب

يــسلموكأنأخـاف فــإنّينيـاهتم؟ مــن أصـحابك اسـتعلمت هــل!أمـي يـابن 

.األسنةواصطكاكالوثبةعند

: عليه السالماحلسني

، دونـي باملنيـة يستأنسون ،األشوسإالّفيهمرأيتفما،  بلوهتملقدواأما!اخيةيا

.)١(أمهبلنبالطفلاستئناس

اهللارسولحرمخيامعنديقفوناألصحابـ٩٣

أقبـل ،هلـا احلسنيوجواب، عليه السالم  احلسنيألخيهازينبحديثنافعمسعفلما
:عليه السالمقول احلسنيإىل ،مسعمباوأخربه، األسديمظاهربنحبيبإىل مسرعاً

.»أمهبلنبالطفلاستئناس، يدونباملنيةيستأنسون«

: حبيبقال

.بيديقائمهثبتما، هذابسيفيوعاجلتهملعاجلتهم؛أمرهانتظارلوال!واأي

: حلبيبيقولنافع

لنـسكن ؛مجيعـاً منـضي فهال ،ورهبوجليفارسولبناتتركتأخييا

.رعبهنونذهبقلوهبن

: حبيب

.وطاعةمسعاً

: عليه السالماحلسنيبأصحابونادى

أنــصارأيــن؟صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولأيــن أنــصار ا؟أنــصارأيــن

.٩٣:نفس المصدر) ١(
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؟اإلسالمأنصار أيناحلسني؟أنصارأينفاطمة؟

.عليبنالعباسومعهم، الضاريةكالليوثمنازهلممنفتطالعوا

: هاشملبينقالحبيب

.عيونكمسهرتال، منازلكمإىل ارجعوا

: قائالفيهمفخطباألصحابومعهحبيبوبقي

بكـذا الـساعة خيربنـي هـالل بـن نـافع هذا،  الكريهةوليوث ،احلميةأصحابيا

.نياتكمفاخربوني عن، وكذا

: وقالوا، عمائمهمورمواصوارمهمجردوااألصحاب

ولـنلحقهم ،   رؤوسـهم لنحـصدن ؛إلينـا القـوم زحـف لـئن !مظاهريابنواأما

.وذريتهعرتتهيفارسولولنحفظن،بأشياخهم

: حبيب

.رعبهنلنهدأن؛ارسولحرمإىل معي، معي

: ونادىاملخيمأطناببنيوقفواحىتاألصحابحبيب ومعهفسار

صــلى ا ارســولحــرممعـشر يــاعلــيكمالــسالم، سـاداتنا يــاعلــيكمالـسالم 

ــه وآلــه وســلم   ــوا،فتيــانكمصــوارمهــذه، علي مــنرقــابيفإالّهايغمــدوالأنآل

صـدور يفإالّيركزوهـا الأنآلوا، أسنة غلمانكم وهذه،  فيكمالسوءيبتغي

.)١(ناديكميفرقمن

: وقالإليهماحلسنيفخرج

.نبيكم خرياًبيتأهلعناجزاكم!أصحابي

.٩٤:نفس المصدر) ١(
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زينبوأختهالحسـ٩٤

المقتـول وأنـه ،  كـه بتاريليـسوا القـوم بـأنّ عليـه الـسالم   احلسنياإلمامأيقنملّا
ناصريهوقلة.اهللاذكرفأنساهم،  الشيطانعليهماستحوذوقد،  )١(عددهملكثرة؛حمالة

.وأعوانه

مـن قتلـه   ،  إليـه سـيؤول الـذي باملصريتدرجيياًزينبأختهخيربعليه السالم وأتى
توديقدصدمة مفاجئة إخبارهايكونلئال؛الرجالمنوأصحابهبيتهأهلمجيعوقتل
.حبياا

وبيـان ،  املقدسـة رسالتهوتكميل ،وأطفالهعيالهحفظيفالوحيدةاملسؤولةوهي
بإزاءعليه السالمفجلس.وأنصارهموناألمويواقعها يشوهوالئال؛وواقعيتهاأحقيتها
:ويقولسيفهيصلحوهو، خيمتها
 
 

  
   

 
  

   
 

  

  عليـه  وأقبلـت )عليهـا الـسالم   (زينـب أختـه فـسمعتها ،  ثالثـاً أومـرتني فأعادها
فاطمـة أمـي   ماتـت اليـوم ،  احليـاة أعـدمين املـوت ليت!ثكالهوا: تقولوهي،  حاسرة
.)٣(الباقيومثالاضياملخليفةيا، أخيوحسنأيبوعلي

: عليه السالماحلسني

.الشيطانحلمكيذهنبال!اخيةيا

.انظر التعداد الكمي للجيش األموي في كربالء من هذا الكتاب) ١(
.٤:٣١٩تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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: عليها السالمزينب

.فداكنفسي، استقتلتعبد اأباياوأميأنتبأبي

: عليه السالماحلسني

.عيناهوترقرتغصتهرد

: عليه السالموقال

.لنامليالالقطاتركلو

: عليها السالمزينب

ــاويـــا .نفـــسيوأشـــد علـــى، لقلـــيبأقـــرحفـــذلك، اغتـــصابًانفـــسكأفتغـــصب!يلتـ

.مغشياً عليهاوخرت، وشقتهجيبهاإىل وأهوت، وجههاولطمت

.فأفاقت، وجههاعلىاملاءوصبإليهاقامعليه السالماحلسني

: هلاقال

أهـل  وإن،ميوتـون األرضأهلإنواعلمي،ابعزاءوتعزي،ااتقي!أخيةيا«

خلـق األرض  الـذي ا،وجهـه إالّهالـك شـيء كـل وإن،يبقـون الالسماء

.وحدهفردوهو،فيعودوناخللقويبعث،بقدرته

ابرسـول ولكـل مـسلم   وهلـم ويل.مـين خـري وأخـي ،مـين خـري وأمـي ،مـين خريأبي

.أسوة

:هلاوقالذافعزاها

علـي ختمـشي وال،جيبـاً علـي ال تـشقي  ،قـسمي فأبري،عليكأقسمإني!أخيةيا

.)١(»هلكتأناإذا،والثبوربالويلتدعيوال،وجها

.نفس المصدر) ١(
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لرؤياهوتفسهالحساإلمامـ٩٥

، سنة نوم أخذتهإذ،  كربالءعرصاتيفجالسعليه السالم احلسنياإلمامبينما
: فقالوا.رؤيارأيت: حولهمنالذين، بيتهوأهلألصحابهوقال، منهافاستيقظ

ا؟رسوليابنهيما

: فقال

، أشـدها علـي   أبقـع كلـب وفيهـا ،  تنهـشين علـي شـدت قدكالبًاكأنرأيت

.القومهؤالءمنأبرصرجل، قتلييتوىلالذيوأظن

ــيثــم ــه وســلم   ارســولجــديرأيــتإن مــنمجاعــةومعــه، صــلى ا عليــه وآل

ــينيــا : يلوهــو يقــول ، أصــحابه ــ، حممــد آلشــهيدأنــت!ب أهــل بــكاستبــشرتدوق

والعجــل، الليلــةعنــديإفطــاركفلــيكن، األعلــىالــصفيحالــسماوات وأهــل

.تؤخر

.)١(يانالدهذهمنالرحيلواقرتب، األمرأزفوقد، رأيتماهذا

وتالوةصالةليلة..الوداعليلةـ٩٦

مـن  العاشـرة الليلـة وهـي ،  الليلـة هـذه معـه وأصـحابه عليه السالم احلسنيبات
طلقوا حرائرهم نراهمفلذا.العشيةهذهغدوةرممالقواأنهميقنيعلىوهم،  حمرم

الشهادةاهللاأن يرزقهم ،  صافيةونياتطاهرةبقلوباهللاعلىوأقبلوا،  فيهامباودنياهم
باملنيـة دونـه   يستأنـسون ،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        حممـد نبـيهم بنـت ابـن يديبني

.احلسنيوصفهمكما،أمهبلنبالطفلاستئناس

يفمبـا يالقـون   ،  خـائفني والوجلـني غـري ،  مـسرورين فـرحني هـذه ليلتهموباتوا

.١٠٧:محسن األمينالحسين عليه السالم،، مقتل ٥:١٨١الفتوح ) ١(
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، وسـاجد راكـع فهـم بـني   ،  وأفكارهممشاعرهمبكلاهللاعلىمقبلني،  هذهصبيحتهم
.)١(النحلدوي كدويوهلم، ومستغفرللقرآنتالوبني، وقاعدوقائم

الـيت ،  الـضمائر احليـة   ذويمـن ،  األمـوي شاجلـي مننفرالواقعياجلوذافتأثر
.وهدىإمياناً وتقىاملشحوناجلوذافاجنلت، ضاللغشاوةعليهاكانت

مـن  بـسرية وإذا، احلـال هـذا علـى وهـم وأصـحابه عليـه الـسالم   احلـسني وبينما
حركـات احلـسني   كثـب عـن تراقـب ،  األمحـسي قـيس بـن عزرةعليها،  األموياجليش

: الشريفةاآليةهذهعليه السالمسنياحلفتال.وأصحابه

>m  l  k  j  i      h  g  f  ens  r  q  p    ot  u
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السبيعيحربوأبيبريربمحاورةـ٩٧

فـسمع  ،سبيعيالـ حـرب بـأيب املكنـى شـهر بـن عبد اهللا األموياجليشيفوكان
.منكمميزناالطيبونالكعبةوربحنن: فقالاحلسنيتالوة

:عرفهوقد، خضريبنفأجابه برير

الطيبني؟يفجيعلكأنت!فاسقيا

أنت؟من:حربأبوفقال

: برير

.خضريبنبريرأنا

.١٠٦:محسن األمينين عليه السالم،الحس، مقتل ٤:٣١٦تاريخ الطبري ) ١(
.١٧٩ـ ١٧٨:)٣(آل عمران ) ٢(
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.بريرياهلكتواهللا، هلكتعليعز، هللاإنا: حربأبوقال

: برير

إنّـــا لـــنحنفــوا العظـــام؟ذنوبــك مـــناإىل تتــوب أنلـــكهــل !حـــربأبــا 

.اخلبيثونألنتمولكنكم، الطيبون

.الشاهدينمنذلكعلىوأنا: حربأبو

: برير

معرفتك؟تنفعكأفال!ويلك

هـا ، بن وائل عرتمنالعرتيعذرةبنيزيدينادمفمن،  فداكجعلت: حربأبو
.معيهو

: برير

.)١(سفيهأنت، حالكلعلىرأيكاقبح

.مضحاكاًسفيهاًوكان

خندقحفر

فيـه  ويـضعوا ،  البيـوت وراءخنـدقاً حيفـروا أنأصـحابه أمـر عليه الـسالم  إنهمث
.)٢(اخلياموراءمنالقوميهجملئال؛الغداةيفالنارفيهويضرموااحلطب

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(





يفوالتضحيةالفداءيومشوراءعا

اسبيل





١٥١

العسكرينبلقاءاليومـ٩٨

وقـام ،  صـالة الغـداة   بأصـحابه احلسنيصلّى.احملرممنالعاشراليومفجروطلع
:قائالفيهم

: عليهوأثىناهللامحدأنبعد

»إن١(»والقتالبالصربفعليكم،اليومهذايف،وقتليقتلكميفأذنتعاىلا(.

وجنـة عرضـها   رحيـان وروحعلـى سـيقدمون وإم،  رمبلقاءأصحابهفتباشر
فهـذا ،  اآلخـر بعضهم يـداعب  فرحنيموإذا.أبداًفيهاخالدين،  واألرضالسماوات

.أصحاب احلسنيأحد، الرمحنعبدميازحخضريبنبرير

: عبد الرمحن

.باطلبساعةهذهمافوادعنا!بريريا

: برير

كهـال والشـاباً الباطـل أحببـت مـا أنّـي قـومي علـم لقدوا،  إنّـي ولكـن وا

هــؤالءأن مييــلإالّ، العــنياحلـور وبــنيبيننــامــاإنوا، القـون حنــنمبــاملستبـشر 

.)٢(بأسيافهمعلينامالواقدأنّهمولوددت.بأسيافهمعلينا

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٢١، تاريخ الطبري ٢٧٥:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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ألـم ؛احلـق وأهلـة   عـن يدافعوندامواما،  مستبشرينفرحنييكونواالوكيف
.موجـوداً األمـوي دام احلكـم  مـا ،  عنـه يتناهىاللوالباط،  بهيعملالاحلقأنّعلموا

نــراهمفلهــذا؛وســعادةحيــاةيف مكافحتــهواملــوت، وضــجرســأمظلــهيفاحليــاةفــإنّ
تـشويهها وناألمويـ حـاول الـيت ،  ومقدساتهاإلسالمعن  والفداءالتضحيةيفيتسابقون
.وتغيريها

الصغجيشهينظمالحسـ٩٩

، العـدد يفقلـة علـى فرآهم،  وأنصارهأعوانهإىل   نظرالمعليه الس احلسنيإنّمث
اجلبنـاء هـؤالء بعشرات من يعدمنهمالرجلوإنّ،  وعقيدمإمياميفكثريونولكنهم

.وضمائرهمنفوسهميف

إىل  فقـسمه  ،)١١٠(أنفـار وعـشر ةاملائـ العدديكمهيفيبلغاحلسنيجبيشوإذا
:جبهاتثالث

.القنيبنزهريعليها: اليمنيجبهة

.األسديمظاهربنحبيبعليها: اليسارجبهة

أيببيـد أخيـه   علـيهم ختفقوالراية.أصحابهوبقية،  بيتهوأهلهووقف: القلب
.)١(مراساًوأشدجأشاًوأربط، طعاناًأثبتألنه؛العباسالفضل

صفوفهينظماألمويالجيشـ١٠٠

ألـف ثالثـني مـن يتكـون ذيالـ ،  جيـشه صفوفبتنظيمأمرسعدبنعمرإنّمث
عبـد  و.املدينـة أهـل على ربع األزديسليمبنزهريبنعبد اهللا فجعل.وراجلفارس

ربيعـة ربععلىاألشعتبنوقيس.وأسدمذحجربععلىاحلنفيسربةأيببنالرمحن

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
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.ومهدانمتيمربعالرياحي علىيزيدبنواحلر.وكنده

:جبهتنيعلىهؤالءقسممث

.الزبيدياحلجاجبنعمروأمريها: نياليمجبهة

.اجلوشنذيبنمشررأسهاعلى: اليسارجبهة

.ورجالةخيالةإىل اجليشصفمث

.ربعيبنشبثيرأسها: الرجالة

.األمحسيقيسبنعزرةأمريها: اخليالة

.)١(ذويداموالهإىل الرايةوأعطى

ممـن كـاتبوا   انواكـ ،  اجلـيش يفمناصـب أعطـوا الـذين الرؤساءهؤالءمنوقسم
، لقتـاهلم وخرجـوا ، نبيـه عتـرة يفاهللاخـانوا مث، الكوفةإىل بايءعليه السالم احلسني

احلـسني  مقتلكلهمهؤالء الرؤساء وشهد.ربعيبنوشبث،  األشعتبنقيس: وهم
.)٢(عليهاهللالرياحي رضوانيزيدبناحلرإالّ.قتلهعلىوساعدواعليه السالم،

احلـسني عليـه   معـسكر   حنوجبيشهزحف،  جيشهنظمأنبعدسعدبنعمرإنّمث
أنعليـه الـسالم   أمـر وقـد احلسني عليـه الـسالم،    خيامحولجيولونوأخذواالسالم،

.واحدةجهةمنالعدووليقابل، اخليامخلفمنيهجموالئال؛اخلندقالنار يفتضرم

سريرتهوخبثشمر

قبـل يـوم   الـدنيا يفالنـار سـتعجلت ا!حـسني يـا : اجلوشـن ذيبـن مشـر قال
القيامة؟

.٤:٣٢٠تاريخ الطبري ) ١(
.٣٢١:نفس المصدر)٢(
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: عليه السالماحلسنيفقال

اجلوشن؟ذيبنمشركأنه!هذامن

: عليه السالمفقال.نعم هو: فقالوا

.»صلياًهباأوىلأنت!املعزىراعيةيابن«

: ابن عوسجةمسلمفقال

يـسقط ولـيس ،أمكـنين قـد فإنّـه ،  بـسهم أرميـه أالفداكجعلت!ارسوليابن

.اجلبارينأعظممنفالفاسق، سهم

:احلسني عليه السالمفقال

.)١(بقتالأبدأهمأنأكرهفإني، ترمهال

ودعاءنظرةـ١٠١

يـروم كـل منـهم  ، كالـسيل هـو وإذا،  األموياجليشإىل   بنظرةاحلسنيسرحوملّا
يديـه رافعـاً  ،لـدعاء باالقـدير اهللاإىل   متـضرعاً عليـه الـسالم   فتوجـه .وبـه وسلبهقتله

: قائال

كــليفيلوأنــت.شــدةكــليفورجــائي،كــربكــليفثقــيتأنــتاللّهــم«

وخيـذل ،  احليلـة فيـه وتقتل،الفؤادفيهيضعفهممنكم.وعدةثقةبينزلأمر

إليـك يلرغبـة ،  إليكوشكوته،بكأنزلته.العدوفيهويشمت،الصديقفيه

كـــلوصـــاحب، نعمـــةويل كـــلفأنـــت.وفرجتـــهفكـــشفته،ســـواكعمـــن

.)٢(»رغبةكلومنتهى،حسنة

.٣٢٢:نفس المصدر) ١(
.٣:٢٨٦الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٢(
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كربالءَّـاألمويالجيشأماميخطبالحسـ١٠٢

يفأمـره واحلـائر  يفالضال، احلاشداجلمعهذاعليه السالم احلسنياإلمامرأىملّا
فـيهم فوقـف .واحلـق حنو اهلدى مجعهمويرشد،  امليتةضمائرهميوقظأنأراد،  مصريه
عليـه الـسالم   فـدعا .حمـرم مـن اليـوم العاشـر   صـبيحة يفاألوىلاخلطبةطبخ،  واعظاً

.جلهميسمعهبصوتونادىفركبهابراحلته

،علــيحيــق لكــم مبــاأعظكــمحتــى؛تعجلــونيوالقــويلامسعــوا!النــاسأيهــا«

، قـويل وصـدقتم ،عـذري قبلـتم فـإن ،علـيكم مقـدمي مناليكماعتذروحتى

ــوني ــسمـــن النـــصفوأعطيتمـ ــتم، كمأنفـ يكـــن ومل، أســـعدبـــذلك كنـ

، أنفسكمالنصف منتعطواومل،العذرمينتقبلواملوإن.سبيلعليلكم

>  A     @      ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6    5
B<)٢(>)  (  *'!  "  #  $  %  &<،)١(«.

ألخيـه العبـاس   احلـسني فقـال .أصـوان وارتفعتفبكني،  صوتهالنساءفسمعن
عليـه وأثـىن اهللامحد .سكنتوملّا،  بكاؤهنليكثرفلعمري،  سكتوهن: األكربعلينهواب

مـتكلم مسـع فمـا ،  ذكـره ال حيـصى  مـا فذكرواألنبياءاملالئكةوعلىحممدعلىوصلّى
.)٣(منهأبلغبعدهوالقبله

: قالمث

بعـد حـاالً بأهلـها متـصرفة ،وزوالفنـاء دارفجعلـها ،الـدنيا خلقالذياحلمد«

تقطـع فإنّهـا ،الـدنيا هذهفال تغرنّكم ،  فتنتهمنوالشقي،  غرتهمنفاملغرور.حال

.٧١:)١٠(سورة يونس ) ١(
.١٩٦:)٧(سورة األعراف ) ٢(
.٣:٢٨٧، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٢٢تاريخ الطبري ) ٣(
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علـى اجتمعـتم قدوأراكم،  فيهامن طمع طمعوختيب،إليهاركنمنرجاء

وأحــّل ، عــنكمالكــريمبوجهــهوأعــرض،علــيكمفيــهاأســخطتمقــد،أمــر

.رمحتهوجنبكم،نقمتهبكم

صـلى  حممـد وآمنتم بالرسول ،  بالطاعةأقررمت.أنتمالعبيدئسوب،  ربناالربفنعم

لقـد .قتلـهم تريـدون ، وعرتتـه ذريتـه إىل زحفـتم إنكمثم، ا عليه وآله وسلم 

وملـا  لكـم فتبـاً .العظـيم اذكـر فأنـساكم ،  الـشيطان عليكماستحوذ

بعداً للقومف، إمياهنمبعدكفرواقومهؤالء.راجعونإليهوإنّاإنّا، تريدون

.)١(»الظاملني

حيـل هـل وانظـروا ،وعاتبوهـا أنفـسكم إىل   ارجعواثم،أنامنانسبونيالناسأيها«

وابــن،وصــيهوابــن،نبـيكم بنــتابــنألــست؟حـرميت وانتــهاكقتلــيلكـم 

محـزة يسأولـ ؟ربـه عنـد جـاء مـن    مبـا لرسـوله واملـصدق ،بـا املؤمننيأولو،عمه

قـول يـبلغكم أومل؟عمـي اجلناحنيالطيار ذو جعفريسأول؟أبيعمالشهداءسيد

؟اجلنةأهلشبابسيداهذان:وألخييلارسول

أنمنـذ علمـت   الكـذب تعمـدت مـا وا.احلـق وهو،أقولمباصدقتمونيفإن

فـيكم  ،كـذبتموني وإن.اختلقـه مبـن ويـضر ،أهلـه عليـه ميقـت ا ــنفـإنم

أبــاأو، األنــصاريعبــد ابــنجــابرســلوا.أخــربكمذلــكعــنســألتموهإن

بــن أنــس أو،أرقــم بــن زيــد أو،الــساعدي ســعد بــن ســهل أو،اخلــدري ســعيد 

هـذا يفأمـا .وألخـي يلامـن رسـول   املقالـة هـذه مسعواأهنمخيربونكم.مالك

؟)٢(»دميسفكعنلكمحاجز

.٢٧٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٣٢٣و٤:٣٢٢خ الطبري تاري) ٢(
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عليه السالمالحسينخطبةيقاطعشمر

اهللايعبـد هـو : بقولـه عليه الـسالم  احلسنيكالمقاطعاجلوشنذيبنمشرإنّمث
.تقولمايدريكانإن!حرفعلى

عليهيردمظاهربنحبيب

: بقولهمشراًجييب، األسديمظاهربنحببيبوإذا

»ــدإنـــيوا ــاًســـبعنيعلـــىاألراك تعبـ ــهدوأنـــا،حرفـ ــادقأنّـــكأشـ ــا، صـ مـ

.)١(»قلبكعلىاطبعقد.يقولماتدري

خطبتهيتمعليه السالمسينالح

: قائالخطبتهواصلعليه السالماحلسنيإنّمث

؟نبـيكم بنـت ابـن أنـي أفتـشكّون .هـذا القـول   مـن شـك يفكنتمفإن«

أنـا ،  غريكـم يفوال،فـيكم غـريي نـيب بنـت ابـن واملغـرب املشرقبنيمافوا

لكـم مـال أو؟قتلتـه مـنكم بقتيلأتطلبونيأخربوني.خاصةنبيكمبنتابن

؟»جراحةأو بقصاص؟استهلكته

.)٢(يكلمونهالفأخذوا

: عليه السالمفنادى

بــنيزيـد ويـا !بـن األشـعث  قـيس ويـا !أجبـر بـن حجـار ويـا !ربعـي بـن شـبث يـا «

واخـــضر،اجلمـــاموطمـــت، أينعـــت الثمـــارقـــد، أقـــدمأنإيلتكتبـــواأمل!احلـــارث

.٤:٣٢٣، تاريخ الطبري ٣:٢٨٧الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ١(
.٤:٣٢٣تاريخ الطبري ) ٢(
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؟)١(»لك جمندةجندعلىتقدموإنّما،اجلناب

: فقالوا

.نفعلمل

: عليه السالمقال

.فعلتملقدوابلى،اسبحان

: قالمث

ــا« ـــوني النــــاسأيهــ ــدعوني،إذا كرهتمـ ــأمنإىل عــــنكم انــــصرففــ مــــن مــ

.»األرض

: األشعثبنفقال قيس

إليـك يـصل ولـن  ،حتبماإالّيروكلنفإنهمعمك؟بينترتل على حكم   أوال
.مكروهمنهم

: عليه السالمسنياحلفقال

؟عقيلبنمسلمدمأكثر منبنوهاشميطلبكأنأتريد،أخيكأخوأنت

!عباد ا.العبيدإقرارأقروال،الذليلاعطاءبيديأعطيهمال،واال

>1  0  /  .   -  ,<)٢( ،>   =<   ;   :   9   8     7
A    @  ?  ><)٤(»)٣(.

.نفس المصدر) ١(
.٢٠:)٤٤(الدخان ) ٢(
.٢٧:)٤٠(غافر ) ٣(
يخ، ، الكامـل فـي التـار   ٤:٣٣٠، تـاريخ الطبـري   ٢٨٠:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السالم، مقتل  ) ٤(

.٣:٢٨٧ابن األثير 
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األمويلجيشاوينذريحذرالقبنزهـ١٠٣

اإلمـام يـستجيبوا خلطبـة   ملالقـوم أنّرأى،  عليهاهللارضوانالقنيبنزهريأنّمث
يفشـاك وهـو  ،لـه فـرس علـى إلـيهم فخـرج ،  إليهاينصاعواومل،  عليه السالم احلسني
:قائال.يرتكبونمماومنذراً، هلمناصحاًليحذرهم؛السالح

أخيـه املـسلم نـصحية  علـى حقـاً إنّ،  نـذار اهللاعـذاب منلكمنذار!الكوفةأهليا
وبيـنكم بيننـا يقـع ملمـا  ،واحـدة وملـة واحـد ديـن وعلـى اخـوة اآلنحـىت وحنـن ،  املسلم
.امةوأنتمأمةوكنا، العصمةانقطعت،السيفوقعفإذا، أهلمناللنصيحةوأنتم.السيف

مـا لينظـر ؛لـه وسـلم   صلى اهللا عليـه وآ    حممدنبيهبذريةوإياكمابتالناقداهللاإنّ
بـن عبيـد اهللا ويزيـد الطاغيـة وخـذالن ،  نـصرهم إىل   نـدعوكم إنا،  وأنتم عاملون حنن

،أعيــنكمليــسمالن؛كلــهســلطاماعمــربــسوءإالّمنــهماتــدركونالفــإنكم،زيــاد
ويقـتالن  ،النخـل جـذوع علـى ويرفعـانكم ،  بكموميثالن،  وأرجلكمأيديكمويقطعان
.)١(عروة وأشباههبنوهاين، وأصحابهعديبنحجر: مثالأ، وقرائكمأماثلكم

القبنزهكالمعلىيرداألمويالجيشـ١٠٤

علـى وأثنـوا  ،بـسبه زهـري كـالم قاطعوا،  األموياجليشزعماءمنمجاعةإنّمث
بهنبعثأو، معهصاحبك ومننقتلحىتنربحال: قائلني، لهودعوا، زيادبنعبيد اهللا
.سلماًزيادبنعبيد اهللاإىل هوبأصحاب

زهيرجواب

: قائالزهريفأجام

،مسيــةابــنمــنبــالود والنــصرأحــق)عليهــا الــسالم(فاطمــةولــدإن!اعبــاد«
.٣:٢٨٨، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٢٣تاريخ الطبري ) ١(
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الرجــلهـذا بـني فخلّـوا ،تقتلـوهم أنبــافاعيـذكم ، تنـصروهم ملكنـتم فـإن 

.)١(»احلسنيقتلمن دون،بطاعتكملريضىإنّهفلعمري، يزيدوبني

بسهميرميهشمر

، اهللا نامتـك  أسـكت اسـكت : لـه وقـال ،  بـسهم رماهاجلوشنذيبنمشرإنّمث
.كالمكبكثرةأبرمتنا

: زهريفقال

أظنـــكمــا وا،هبيمــة أنــت إنّمـــا، أخاطــب إيــاك مــا ، عقبيـــهعلــى البــوال يــابن 

.األليموالعذابالقيامةيومباخلزيفابشر، آيتنياكتابمنحتكم

.ساعةعنوصاحبكقاتلُكاهللاإنّ: مشرفقال

: زهريفقال

.معكممن اخللدإيلأحب، معهللموتفواختوفين؟أفباملوت

: وقالصوتهرافعاًالقومعلىأقبلمث

تنــالالفــوا، وأشــباههاجلــايفاجللـف ديــنكم هــذاعــنيغــرنّكمال!اعبـاد 

وقتلــوا، بيتــهوأهــلذريتــههرقــوا دمــاءقومــًالمصــلى ا عليــه وآلــه وســ حممــدشــفاعة

.حرميهمعنوذبنصرهممن

: عليه السالملهوقال، فرجعبالرجوعاحلسنيفأمره

نـصحت لقـد ،الـدعاء يفوأبلـغ قومـه نصحمؤمن فرعون كانلئنلعمري«

.)٢(»واإلبالغنفع النصحلووأبلغتهلؤالء
.٣:٢٨٨، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٢٤تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٢٤تاريخ الطبري ) ٢(
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وناصحًاواعظًاخضبنبريرـ١٠٥

أراد،  للحق وأهلـه  ومعاندم،  الباطلعلىالقومإصرارخضريبنبريررأىاوملّ
مــنفاســتأذن، والــصراط املــستقيماحلــققــولإىل ويــدعوهم، وينــصحهميعظهــمأن

، التـابعني منأنه،  منهم يعرفه وكل،  فيهمووقففجاء،  لهفأذن،  عليه السالم احلسني
:صوتهبأعلىفنادى.ناسكاًعابداً، القراءشيوخومن

، مــنرياًا وســراجاًإىل وداعيــاًونــذيرًابـشرياً حممــداًبعــثاإن!النــاسمعــشريـا «

بنـت ابـن وبـني بينـه وقـد حيـل   ،وكالبـه الـسواد خنـازير فيهتقعالفراتماءوهذا

!؟»هذاحممدأفجزاء،ارسول

لـيعطش احلـسني   اهللافـو عنافاكفف،  الكالمأكثرتقد!بريريا: قائلنيفأجابوه
.قبلهكانمنعطشكما

: بريرفقال

، وحرمـه وبناتهذريته وعرتته وهؤالء،  أظهركمبنيأصبحقدحممدثقلإن!قوميا

.هبمتصنعوهأنتريدونالذيوما، عندكممافهاتوا

: برير.رأيهفيهمفريى، زيادبنعبيد اهللاألمريمنهممنكّنأننريد: لهفقالوا

أهـل ويلكـم يـا  ، منـه جـاءوا الـذي املكـان إىل  يرجعـوا أنمنهمتقبلونالأف

عليهـا؟  اوأشـهدمت أعطيتموهـا الـيت ،   وعهـودكم كتـبكم أنسيتم!الكوفة

،دوهنـم أنفـسكم تقتلـون أنكـم وزعمـتم ،  نبـيكم بيتأهلأدعومت!ويلكم

ئــسماالفـرات؟ ب مـاء عـن وحألمتـوهم ، زيـاد ابـن إىل أسـلمتموهم أتـوكم إذاحتـى 

.القوم أنتمفبئس، القيامةيوماسقاكماللكمما، ذريتهيفنبيكمخلفتم

.بريرياتقولماندريما!هذايا: لهفقيل
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: برير

.القـوم فعـال هـؤالء   مـن إليـك أبـرأ إنـي اللّهـم .بـصرية فـيهم زادنيالذياحلمد

جعلـــــواف.غــــضبان علـــــيهموأنــــت يلقـــــوكحتّــــى ، بينـــــهمبأســــهم ألـــــقاللّهــــم 

.)١(فتقهقربالسهاميرمونه

كربالءَّـاألمويالجيشأمامأخرىمرةيخطبالحسـ١٠٦

وهكـذا ، نساناإللبينورمحةهدىنيبصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسولكان
. ورشادهدايةبيت، النبوةبيتأهلألم، املباركالغصنذلكمنفرعفهم،بيتهأهل

، صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حممدجدهوحفيد،  البيتهذاوليدمعليه السال واحلسني
ومل،خطـب دهممل، احملرممنالعاشراليوميفالقومرأىملا.ورمحةشعاع هدى فهو
يعيـد  أنعليـه الـسالم   فـأراد ،  وغـيهم جهلـهم علـى مصرونوهم،  موعظةفيهمتأثر

علـى وهـو حـريص  ،  خريوكلمة،  حقصوتإىل   ينصاعونعلّهم،  ثانياًعليهمالنصح
.والرمحةاهلدىنيبوليدألنه، والغيالضاللمنإنقاذهم

بيـده  حـامال ،  ومـشاعره بأفكـاره ،  اجلاهليالزخمذلكأمامعليه السالم فوقف
:قائالوعنادهمإلصرارهموموخباً، هذامبوقفهممندداً، ونورهدايةقرآن

فأصـرخناكم ،)٣(واهلـني استـصرختمونا نيأحـ ،)٢(وترحـاً اجلماعـة أيتـها لكمتباً«

)٦(اقتــدحناهانــاراًعلينــا)٥(وحشــشتم،أميــانكميفلنــاســيفاًعلينــاســللتم،)٤(مــوجفني

.٢٨٦:الرزاق المقرمعبدالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.الحزن:الترح) ٢(
.الحزن الذي يكاد أن يذهب بالعقل:الوله) ٣(
.االضطراب:الوجيف) ٤(
.أوقدتم:حششتم) ٥(
.حاول اخراج النار:اقتدح) ٦(
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عــدلبغـري ،يـائكم أولعلـى ألعـدائكم )١(ألبــاًفأصـبحتم ،وعـدوكم عـدونا علـى 

تركتمونــاالــويالتلكــمفهــال؟لكــم فــيهم أصــبحأمــلوال،فــيكمأفــشوه

ولكـــن، )٥(يستـــصحفملـــاوالـــرأي، )٤(طـــامن)٣(واجلـــأش،)٢(مـــشيموالــسيف 

.نقــضتموهاثــم،الفــراشكتــهافتعليهــاوتــداعيتم،الــدباكطــريةإليهــاأسـرعتم 

ــمفـــسحقاً ــا،)٦(لكـ ــة يـ ــذّاذ!عبيـــد األمـ ــذَة، األحـــزابوشـ ــابوَنبـ ــريف، الكتـ وحمـ

ــموعـــصبة، الكَلـــم ــة،اإلثـ ــشيطانونفثـ ــؤالءوحيكـــم،الـــسننومطفئـــي، الـ أهـ

!؟وعنا تتخاذلونونتعضد

عليــــه)٨(وتــــأزرت،أُصــــولكمعليــــه)٧(وشـــجت ،قــــديمفــــيكمغــــدر!واأجـــل 

.للغاصبوأكلة، للناظرشجاً،مثرأخبثفكنتم،فروعكم

مناوهيات،  والذلة)١٠(السلّةبني،اثنتنيبنيركزقد،الدعيابن)٩(الدعيوإنأال

وانــوف، وطهــرتوحجــور طابــت،نواملؤمنــوورســولهذلــكلنــاايــأبى،الذلــة

ــةونفــوس،محيــة وإنــيأال.الكــراممــصارعاللئــام علــىطاعــةتــؤثرأنمــن،أبي

.»الناصروخذالن،العددقلةعلىاألسرةهبذهزاحف

.القوم تجمعهم عداوة واحدة: األلب) ١(
.من شأم، جر الشؤم:مشيم) ٢(
.القلب: الجأش) ٣(
.ساكن:طامن) ٤(
.يستحكم:يستصحف) ٥(
.أبعدكم اهللا عن رحمته) ٦(
.اشتبكت:وشجت) ٧(
.هاجت:تأزرت) ٨(
.المتهم في نسبه) ٩(
.سلة السيف: السلّة) ١٠(
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:املراديمسيكبنفروةبأبياتكالمهأوصلمث
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  

  دورتـدور بكـم    حتى،الفرسيركبكريثماإالّبعدهاتلبثواال!اوايمثم

ارســولعـن جــدي أبــيإيلعهـده عهــد،احملـور قلــقبكـم وتقلــق،الرحـى 

يكــنالثــم،وشــركائكمأمــركمفــامجعوا.صــلى ا عليــه وآلــه وســلم 

.تنظرونوالإيلاقضواثم، غمةأمركم عليكم

>A  @  ?  >  =  <BE   D    CI   H   G      FJ  N   M   L     K
O<«)٢(.

:وقالالسماءحنويديهعليه السالمرفعمث

وســلط، كــسين يوســفســننيعلــيهموابعــث،الــسماءقطــرعنــهماحــبساللــهم«

،ربنـا وأنـت ،  كذبونا وخذلونا فإنّهم،مصبرةكأسًايسقيهم،ثقيفغالمعليهم

قتلــة،منــهيلانــتقمإالّحــداً منــهمأيــدعالوا.توكلنــاعليــك.املــصريواليــك

.)٣(»وأشياعيوألهل بييتيللينتصروإنّه،بضربةوضربة،بقتلة

.٢:٢٤انظر االحتجاج، الطبرسي ) ١(
.٥٦:)١١(سورة هود ) ٢(
.٢٨٩:المقرمعبد الرزاق، مقتل الحسين، ٩٩ـ ٩٧:اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس) ٣(
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تستيقظالخةالنفوسـ١٠٧

تواقـة أنها تبقىإالّ،  واحنرافضاللغشاوةعليهاكانمهما،  النفوسبعضإنّ
ألنّإليـه؟ أسـرعت  ،احلـق طريـق بـه تـسترشد نـوراً وجدتفمهما،  والكمالاخلريإىل  

اخلـري عـامل علـى املنفـتح ذلك البـصيص  منفتتخذ،  منافذهامجيععلىخييمملالضالل
احلـسني مسـع ملّـا فإنه.الرياحييزيدبناحلرهي نفسية كما،  وكمالهدايةطريقواحلق
بـالنور  نفـسه وأشـرقت ، واخلـري اإلميـان إىل قلبـه انـشرح ،  الضالذلك اجليش يفخيطب

هذا الرجل؟أنتأمقاتل: قائالسعدبنعمرالضاللقائدإىل سرعفأ، واهلداية

.وتطيح األيديالرؤوستسقطأنأيسرهقتاال!واهللاأي: سعدبنعمرفأجابه

أي(مثـل العـرواء   فأخذتـه ،  مـصريه يفيفكروهوأصحابهبنيووقفاحلرفأقبل
.)الرعدة

أشـجع قيل من ولو،  ملريبركأمإنّواهللا!يزيديابن: أوسبناملهاجرلهفقال
: احلرلهفقالمنك؟أرىالذيهذافما.عدوتكملاالكوفة؟أهل

قطعـت ولـو ،  شـيئاً اجلنـة أختـار علـى   الووا.والنـار اجلنـة بـني نفـسي أخريواإني

.وحرقت

: لهقالمنهقربوملا،عليه السالمباحلسنيوحلقفرسهضربمث

ــداكاهللاجعلــين ــابنف ــا!اهللاســولري ــستكصــاحبكأن ــذي حب ، الرجــوععــنال
أنّظننتما،  هوإالّإلهالالذيواهللا .املكانهذايفبكوجعجعت،  الطريقيفوسايرتك

جئتـك قـد وإين.املرتلـة هـذه منـك يبلغونوال،  عليهم أبداً عرضتماعليكيردونالقوم
توبة؟يلأفترى، يديكبنيأموتحىت؛بنفسيلكومواسياً، ريبإىل مينكانمماتائباً

: لهعليه السالماحلسنيفقال

امسك؟مالكويغفرعليكايتوبنعم
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: قال

.الرياحييزيدبناحلرأنا

: عليه السالماحلسنيقال

.أنزلواآلخرةيف الدنيااشاءإناحلرأنت، أمكمستككمااحلرأنت

: احلرلهفقال

.راجالمينخرياًفارسًالكأنا

: فيهمصارخاًالعدوجيشإزاءووقفجاءمث

ــا ــليـ ــةأهـ ــم!الكوفـ ــرباهلبـــلالمكـ ــى ، والعـ ــوه حتـ ــلمتوهأتـــاكمإذاأدعومتـ ، اسـ

، بنفـسه أمـسكتم ، عليـه لتقتلـوه  عـدومت ثم،  دونهأنفسكمقاتليأنكموزعمتم

.جانبكلمنبهواحطتم، بكظمهوأخذمت

يفوأصـبح ،بيتـه أهـل ويـأمن ،  يـأمن حىتريضةالعاهللابالديفالتوجهفمنعتموه
وصــبيتهوحألمتــوه ونــساءه، ضــراًيــدفعوالنفعــاًلنفــسهميلــكال، كاألســريأيــديكم

فيهومترغ، والنصرايناليهودي واوسييشربهالذي، اجلاريالفراتماءعنوأصحابه
.وكالبهالسوادخنازير

يـوم سـقاكم اهللا  ال،  ذريتـه يفحممـداً خلفتمبئسما،  العطشصرعهمقدوهاهم
فرمـوه .هـذه يف سـاعتكم ، هذايومكممن،  عليهأنتمعماوترتعواتتوبواملإن،  الظمأ
.)١(عليه السالماحلسنيأمامووقففرجع، بالنبل

عليـه   قتـال احلـسني   إىل   سـعد بنعمرمعخرجفإنه،  املهاصربنزيادبنيزيدوهذا
.)٢(حىت قتلمعهفقاتل، إليهمالعليه السالماحلسنيعلىالشروطردوافلما، السالم

.٣٤٠و٣٢٦و٤:٣٢٥تاريخ الطبري ) ١(
.٢:٨، مقتل الخوارزمي ٢٨٩:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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سعدبنعمرعلىالنهائيةالحجةيلقيالحسـ١٠٨

قائـد  ،  سـعد بـن عمـر مـع أخـرى مـرة جيتمعأنفكّرعليه السالم احلسنيإنّمث
، هـذا يف موقفـه  معذوريـة لـه تبقـى اللكي،  النهائيةاحلجةعليهليلقي،  الضاللجيش

:منهيئسأنبعدقائالمعهواجتمع، ه السالمعليفاستدعاه

الوا،  وجرجـان الـري بـالد الـدعي ويوليـك ،تقـتلين أنّـك أتزعم!عمرأي«

والبـدنيا بعـدي تفـرح فانـك ال  ،صـانع أنـت مـا فاصـنع ،معهودعهد،بذلكتتهنأ

ــاه الـــصبيانقـــصبةعلـــىبرأســـكوكـــأني،آخـــرة ــةيرتامـ ــه، بالكوفـ ويتخذونـ

.)١(»بينهمغرضاً

وضاللهسعدبنعمرشقاوةـ١٠٩

بعـداً وإصـراراً   تـزداد ،  والرشـاد اهلدايـة سبلهلاتنفتحكلماالنفوسبعضهناك
دونـه أوصـدت ،  إليها منفـذاً  جيدأنالطيبالقولأرادوكلما،  وضالهلاغيهايفوعناداً
ــؤثراتوالاملــواعظمل تنفعهــا.واحنرافهــاضــالهلايفســاحبةشــريرةفتبقــى، املنافــذ امل

: لآلية الكرميةمصداقاًفتكون، األخرىيةاإلصالح

>-  ,       +        *  )  (<)٢(.

.سعدعمر ابننفسعليههيكما

، وهديه إلصالحهاخليرةاألساليبخمتلفمعهاستعملعليه السالم احلسنيفإنّ
.الظاملنيمنوكانواستكربأىبأنهإالّ

واضـعاً  ،حمـرم مـن العاشـر يـوم صبيحةيفمتحدياً،  وشقاوةوقاحةبكلفوقف

.٢:٨:، ومقتل الخوارزمي٢٨٩:مقتل الحسين للمقرم) ١(
.٥٨:)٧(سورة األعراف ) ٢(
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عنـد يلاشـهدوا :قائالعليه السالماحلسنيمعسكرحنوبهورمى،  قوسهكبديفسهمه
.)١(رمىمنأولأين، األمري

.املطركأااحلسني عليه السالم،حنواألموياجليشمنالسهاموأقبلت

بالقتالألصحابهياذنالحسـ١١٠

إىل  وإرشـادهم هلـديهم ؛املمكنـة الوسـائل خمتلـف عليه الـسالم  حلسنيااستعمل
، وسـالم دعوة خري صاحبألنه؛القتاليتجنبأنعسىجهدهوبذل،  األقومالطريق

.اإلسالمدعوة

. أحسنهيباليتطريقةهناكدامما، والقتالالقتليبغضعليه السالموكان
مــواطنيفألصــحابهعليــه الــسالملقــاكمــا، بقتــاليبــدأهمأنيكــرهكــانوهلـذا 

:عديدة

.)٢(»بقتالأبدأهمأنأكرهإنّي«

ايببـن وأبيـه علـي  ، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        مقتدياً بسرية جـده رسـول اهللا      
.اهللاإىل دعومايف، طالب

ذكـر فأنساهمعليهماستحوذالشيطانألن؛فيهمظنهخابعليه السالم ولكنه
.املطروكأابالسهاممعسكرهشقوارعندماوذلك، اهللا

قـائال ألصحابه بالقتال فأذن،  اهللاأمرإىل   يفيئواحىت؛قتاهلممنبداًيرملفعندئذ
: هلم

.»إليكمالقومهذه رسلفإن، منهالبدالذياملوتإىل ارمحكمقوموا«

.٣:٢٨٩، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٢٦، تاريخ الطبري ٤٢:اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
.٤:٣٠٩، تاريخ الطبري ٤٢:وفاللهوف في قتلى الطف) ٢(
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وهدايةوكرامةشقاوةـ١١١

ــا ــه، ســبقفيمــاذكرن ــصلقــدأن ــدالــشقاوةت مــستوى إىل النفــوسبعــضىل
فتــتقمص.القـدم إىل الــرأسمـن انغماســاً، والـشقاوة الرذيلــةيففتـنغمس ، احلـضيض 
، حـوزة بـن عبـد اهللا  كـشقاوة   شـقياً شريراًاًإنسانفيصبح،  معناهابكلالشقيشخصية

، بالنـار ابشر!حسنييا: متحدياً وقال احلسنيمنتقدمفإنه.األموياجليشأفرادأحد
: قائالاحلسنيفأجابه.ثالثاًاقاهل

:وقــالالــسماءإىل يديــهرفــعثــم،مطــاعوشــفيع، غفــورربعلــىبــل أقــدم،كــذبت«

.»النارإىل حزهاللّهم

، الفـرس إليـه ليقـتحم فـذهب ،  عليه السالم  احلسنيدعاءمنحوزةابنفغضب
، عنـها  فـسقط الفـرس بـه وجالـت ،  بالركابقدمهفعلقت،  روبينهاحلسنيوكان بني 
كمـا .حـىت هلـك   ؛بالركـاب متعلقـاً اآلخرجانبهوبقي،  وفخذهوساقهقدمهفانقطعت

بـن مـسروق وهـو البـن زيـاد   املتحمـسني أحـد فرآه،  )١(والكاملالطربيتاريخيفجاء
.أبداًأقاتلهمال، شيئاًالبيتأهل هذامنرأيتلقد: قائالاجليشوتركفاهتدى، وائل

وهدايـة  عليـه الـسالم   للحـسني وكرامـة ،  حوزةابنشقاوةبالواقعةهذهوانتهت
.وهدايةوكرامةشقاوةفهي.توفيقبالهدايةولكنها؛وائلالبن

والباطلالحقباِّـسلحاالصطدامـ١١٢

بـذل جهـده   أنبعـد ،  واستنصاحهمالقومهديمنعليه السالم احلسنييئسملّا
حينمـا ،  ــ يف قومـه    اهللاــ نـيب   نـوح كمثـل يهمفـ ومثَلـه .فراراًإالّيزدهمفلم،  ونصحه
.فراراًإالّيزدهمفلمواهلدىاإلميانإىل دعاهم

.٣:٢٨٩، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٢٨تاريخ الطبري ) ١(
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عليـه  دعـوة احلـسني   بـني الـشبه وجـه ،  البينـات اآلياتهذهلناتوحيفهكذا
وبـني  احلـسني عليـه الـسالم،     عارضواالذينوبني،  نوحاهللانيبدعوةوبني،  السالم
.نوحاًعارضواالذين

ملاحلـسني عارضـوا فـإنّ الـذين   ،  ئكأولوبنيالقومهؤالءبنيفارقاًهناكأنإالّ
قتلـه مثومن،  وجههيفالسالحبل محلوا ،  نوحقومفعلكما،  البيانيةمبعارضتهيكتفوا
وعـدم مبعارضـته اكتفـوا بـل ،  نـوح قـوم مل يفعلـه  مـا وهـذا ،  وأصـحابه بيتهأهلوقتل

.ألمرهاالنصياع

عندئــذعليــه الــسالمفــأذن، املطــركأنهــابالــسهاماحلــسنيمعــسكررشــقواوملّــا
: قائالبالقتالألصحابه

القــومرســلالــسهامفــإن هــذه ،منــهالبــدالــذياملــوتإىل ارمحكــمقومــوا«

.»إليكم

ــسمع ــحابف ــةاألص ــسالم،  مقال ــه ال ــسني علي ــوااحل ــشرواففرح ــاواستب مب
أصـحاب كـان كما.ونعمائهورضوانهاهللارضىومن،  األبديمن النعيم سيالقون

فحملـوا ،  سـبيله يفهادةالـش يتمنـون صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللاجده رسـول  
.بكثرتهالعدوعلىبقلّتهم

.١٠ـ ٥:)٧١(سورة نوح ) ١(
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الحسأصحابلشجاعةاإلمداديطلبالعدوـ١١٣

اجلـيش  علـى ،  إمياموقوةعددهمبقلةاحلسني عليه السالم،  أصحابمحلوملّا
حـىت ؛قتال األبطال فقاتلوا،  ونفسهضمريهيفواجلبان،  وعدتهعددهيفالكثري،  األموي
اجلـيش جوانـب جانـب مـن   علـى محلـوا ومـا ،  سـعد بـن عمرمعسكريفالقتلأكثروا

عمـر اجلـيش بقائديستنجدأناخليالة ـ آمرقيسبنعزرةدعامما، وكشفوهإالّاألموي
هـذه مـن اليـوم منذخيليتلقىماأما ترى : لهقائالوالرماةبالرجالليمده؛سعدبن

.)١(الرجالة والرماةإليهمابعث، اليسريةالعدة
مـن ةومخـسمائ والرجالة اففةمعهفبعث،  متيمبناحلصنيسعدبنعمرفدعى

.)٢(الرماة
ومـا ،  النـهار انتـصف حـىت واقتتلـوا ،  عليـه الـسالم   احلـسني جـيش علىفحملوا

.معسكرهالقلة يف بانتوقد،  جيشهمنرجالمخسنياحلسنيفقدوقدإالّالغربةاجنلت
للمبـارزة منـه ويـستأذنون  ،واألربعـة والثالثـة الـرجالن منـهم خيـرج ،  أصـحابه أخذمث

بـن بـن حـارث   سـيف فخـرج ،  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الرسولذريةعنوالدفاع
: هلماعليه السالمفقال احلسني، يبكيانومها، اجلابريانمريععبدبنومالك، مريع

»قريري العنيساعةبعدتكوناأنألرجوإني، يبكيكماما«

أحيطنراك قد، عليكنبكيولكن، نبكيأنفسناعلىما، فداكاهللاجعلنا: قاال
: عليه السالمفقال.أنفسنامنبأكثرننفعكأننقدروالبك

ــا« ــا ابــــــين اجزاكمــــ ــييــــ ــاتكماذلــــــكمــــــنبوجــــــدكماأخــــ ومواســــ

.)٣(»جزاء املتقنيأحسن،بأنفسكما

.٣:٢٩٠، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٣٢انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٤:٣٣٧تاريخ الطبري ) ٣(
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يستغيثالحسـ١١٤

قتـل  مـن وكثـرة ،  أصـحابه وقلـة أعدائـه كثـرة إىل   معليه الـسال  احلسنينظروملّا
: قائالاملباركةشيبتهعلىقبض، منهم

إذالنـصارى علـى غـضبه واشـتد ،ولـداً لـه إذ جعلـوا  اليهـود علـى اغضباشتد«

، دونــه والقمــرالــشمسعبــدواإذاــوسعلــىغــضبهواشــتد،ثالثــةثالــثجعلــوه

الواأمــا.نبــيهمبنــتابــنقتــلعلــىكلمتــهماتفقــتقــومعلــىواشــتد غــضبه

.»بدميخمضبوأنااألقىحتى؛يريدونمماشيءإىل أجيبهم
: مث صاح

.»ارسولحرمعنيذبذابمنأما، يغيثنامغيثمنأما«
.صراخهنوكثرالنسوةفبكت

هدايةـ١١٥

،وأيقظت ضمائرهم ،  مشاعرهمكلماتهفهزت،  كالمهالعدوجيشمننفرمسع
، األنـصاريني وأخيـه بـن احلـارث   كـسعد ،  عنهويدافعونينصرونهاحلسنيحنوفاندفعوا

.قتالحىت

يستنجدالعدوجيشـ١١٦

، البشري والعسكري اإلمدادوجودلعدموذلك؛احلسنيجيشيفالنقصبانملّا
تلـو الرجـل رجاله خيـرج  أخذ،  جوانبهكلمنعليه السالم جيشهبهاملطوقوللحصار

، يزيـد بـن احلـر : أمثالقتال األبطال وقاتلوا،  األموياجليشيفالقتلفأكثروا،  جلالر
بـن عمـر فنادى،  قوادهوتصايحأميةضجر جند حىت؛وغريهماجلمليهاللبنونافع

:بالناساحلجاج
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،أحـد مـنكم إلـيهم يربزال،مستميتنيقوماً،املصرفرسان؟تقاتلونمنأتدرون
.)١(لقتلتموهمإالّ باحلجارةترموهممللو،واهللابقونيوقلماقليلفإنهم

وقـابلوا وصـفهم الطـربي   كمااهللاخلقهقتالأشد،النهارانتصفحىتفقاتلوهم
.ناجحـة عـسكرية وهي خطـة  ،  وأبنيتهمخيامهملتقارب؛واحدوجهمنالعدوجيش
ويـسيطروا مـ ليحيطـوا ؛أميـام ومشائلـهم   عـن اخليـام هذهتقوضأنسعدابنفأمر

: عليه السالمفقال احلسني.وأحرقوهابالنارفجاءوا، عليهم

.»منهاإليكمأن جيوزوايستطيعواملحرقوهاقدلوفإنّهم،فليحرقوهادعوهم«

.)٢(كذلكوكان

:ونـادى احلـسني عليـه الـسالم،     فسطاططعنحىت،  اجلوشنذيبنمشرفحمل
مـن الفـسطاط   وخـرجن النـساء فـصحن .لهأهعلىالبيتهذااحرقحىتبالنارعلي ،

: قائالاحلسنيلهفانربى

احرقـك !؟أهلـي علـى بـييت لتحـرق ؛بالنارتدعوأنت!اجلوشنذييابن«

.»بالنار

بـن وشـبث  ،مـسلم بـن محيـد : بينـهم العـدو جيشمنمجاعةلتوبيخهوتصدى
، موقفـك قـبح مـن   أموقفـاً وال،  قولـك مـن أسـوأ مقـاال رأيتما: لهقالفإنه،  ربعي

!صرت؟للنساءأمرعباً

ذي اجلوشـن  بـن مشـر علـى ،  أصـحابه مـن رجـال يفمحـل ،  القنيبنزهريإنّمث
.)٣(وغريهعزة الضبايبأبا:منهم، مجاعةوقتلواالبيوتعنفكشفوهم، وأصحابه

.٤:٣٣١، تاريخ الطبري ٣:٢٩٠لتاريخ، ابن األثير الكامل في ا) ١(
.٤:٣٣٣تاريخ الطبري ) ٢(
.٣٣٤:نفس المصدر) ٣(
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الحسوثورةاِّـرأةـ١١٧

.جـال ونـساء   رمـن طـاهرة صـافية قلوبلبتها،  وهدايةحقدعوةاحلسنيدعوة
، الباطـل واملنكـر   مـع صـراعه يف،  عليـه الـسالم   احلـسني نصرةيفتساهماملرأةهيوها

سـبيل علىالوعيمنوذجاً هلذا هناونذكر،  ورسالتهالدينهاالوعيمندرجةعلىوهي
.املثال

، كـربالء يف واقعـة  احلسنيمعكننسوةعدة،  املقاتلوأرباباملؤرخونذكرفقد
بـن منـر بـن عبـد بنـت وهبأم: هلاويقال،  عليمبينبنعمريبنعبد اهللا زوجةمنهن
بنتفاطمةبناحلسنيقتالإىل   يعرضون ويسرحون قوماًزوجهارأىملّاوذلك،  قاسط
: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

جهــاديكـون أالألرجــو،حريـصاً الـشرك أهــلجهـاد علــىلقـد كنـت  وا

ــًاأيــسر، نبــيهمبنــتابــنيغــزونالــذين،هــؤالء ــهمــناعنــدثواب يفأيــايثواب

.املشركنيجهاد

بـك أرشـد   اهللاأصـاب ،  أصـبت : فقالـت يريـد مباوأخربهازوجتهعلىدخلمث
، كربالءيفعليه السالماحلسنيأتىحىت، ليالًافخرج.معكوأخرجينافعل، أمورك

: تقول لزوجهاعمودبيدهاو، زوجتهخلفهوخرجتالقتالإىل برزمث

.حممدذريةالطيبنيدونقاتل، وأميأبيفداك

لـن أدعـك   إنـي : قالـت مث،  ثوبـه جتـاذب فأخذت،  النساءحنويردهاإليهافأقبل
: قائالعليه السالماحلسنيفناداها.معكأموتأندون

فإنّـه ،معهـن فاجلسيالنساءإىل   ارمحكأرجعي،خرياًأهل بيت منجزيتم«

.»قتالالنساءليس على

: قائلةقتيلوهو، على زوجهاوقفتأنبعدقتلتإا: وقيل.إليهنفانصرفت
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فإنـه ،  مشـر غـالم رسـتم هـو وقاتلـها  .معـك يـصحبين أن،  اجلنةرزقكالذياهللاأسأل
.)١(بعمودضرا

، كـربالء احلـسني يف  مـع كنالاليت،  النسوةوتضحياتبطوالتمنهناكماإىل
ثـورة يفالـيت سـامهت   ،  عليـه الـسالم   علياإلمامبنتزينب،  هاشمبينعقيلة: أمثال
.)٢(اهللابإذنالقسم الثاينيفتفصيالسنذكرهاكما، فعالةمسامهةأخيها

األموييصرخ بالجيشالشاميأسعدبنحنظلةـ١١٨

بـني يـدي   ووقـف ،  احلـسينيني الفـدائيني أحـد ،  الـشامي أسـعد بـن حنظلـة وجاء
:بأعلى صوتهقائالوصالبةإميانبكل، بالقوموصارخاًمنادياًعليه السالماحلسني

ــا ــومي ــوممثــلعلــيكمأخــافإنــي!ق ــومدأبمثــل، األحــزابي ــوحق وعــاد ومثــود ن

.للعبادظلماًيريداوما، بعدهممنوالذين

>×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈØ
Û   Ú  Ùß  Þ  Ý  Ü<)٣(.

، حسيناًتقتلواال!قوميا

>±  °²¶  µ  ´  ³<)٤(.

: لهقائالعليه السالم احلسني

دعـوهتم ماعليكردواحني،العذاباستوجبواقدإنّهم،  ارمحك!أسعديابن

اآلنهبـم فكيف، ليستبيحوك وأصحابك إليكوهنضوا،  احلقمنإليه

.٤:٣٢٧، تاريخ الطبري ٣:٢٩١الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ١(
).عليه السالمالنتائج الرسمية لثورة اإلمام الحسين(القسم الثاني من كتابنا ) ٢(
.٣٣ـ ٣٢:)٤٠(سورة غافر ) ٣(
.٦١:)٢٠(سورة طه ) ٤(
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!؟الصاحلنياخوانكقتلواوقد

: أسعدبنحنظلة

ــال،بــذلك وأحــقمــين أفقــهأنــت فــداكجعلــت صــدقت اآلخــرة إىل نــروح أف

!؟بإخوانناونلحق

: عليه السالماحلسني

.يبلىالملكوإىل، فيهاوماالدنيامنخريإىل رح

: أسعدبنحنظلة

بيننـا وعـرف ،  بيتـك وعلـى أهـل   عليـك اصـلى ،  عبـد ا  أبـا ياعليكالسالم

.جنتهيفكوبين

:احلسني عليه السالم

.آمنيآمني

.)١(ويقتلفيقتلاملعركةيقتحمأسعدبنحنظلة

وإيمانهعابسشهامةـ١١٩

الـواعني ومـن املـؤمنني   ،  احلسينيةاملعركةأبطالأحد،  الشاكريشبيببنعابس
أنبعـد ، ومعتقده بتـصرحياته  إميانهعنيكشففنراه،  عليه السالم  احلسنياإلماملثورة
.موىل شاكرشوذبومعه، عليه السالماحلسنيحنوعاشوراءيومتقدم

: لشوذبقائالعابس

تصنع؟أننفسكيفما!شوذبيا

.٤:٣٣٧تاريخ الطبري ) ١(
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: شوذب

.اُقتلحتىارسولبنتابندونمعكأقاتلأصنع؟ما

: عابس

ــا، بــكالظــنذلــك ــديبــنيفتقــدماآلنأم ــد اأبــيي ــى حيتــسبك ؛عب حت

كـان معـي  لـو فإنّـه ، أنااحتسبكوحتى،  أصحابهمنغريكاحتسبكما

.حتـى أحتـسبه  يـدي بـني يتقـدم أنلـسرني ؛بـك مـين بـه أوىلوأنـا ،  أحدالساعة

عمـل فإنّـه ال  ،  عليـه قـدرنا مـا بكـل فيـه األجـر نطلـب أنلنـا ينبغـي يـوم هـذا فإن

.احلسابهووإنّما، اليومبعد

وقاتـل  األعـداء علـى وهجم،  عليهموسلعليه السالم  احلسنيحنوتقدمشوذب
.قتلحىت

: قائالعليه السالماحلسنيحنويتقدمعابس

أبـا يـا منـك إيلأحـب والعلـي أعـز ،بعيـد قريـب وال  األرضظهـر علىأمسىما«

 أمـا .عبد ابـشيء والقتـل الـضيم عنـك أدفـع أنقـدرت علـى   لـو !وا أعـز علـي

علـــىأنّـــيااُشـــهد،عبـــد اأبـــايـــايـــكعلالـــسالم.ودمـــي لفعلتـــهنفـــسيمــن 

.)١(أبيكوهدي هديك

مـن جـيش   رجـل فنـادى النـاس أشـجع كان.الليثكأنهاألعداءعلىهجممث
: العدو

.منكمأحدخيرجن إليهال، شبيبأيبابنهذا، األسودأسدهذاالناسأيها

: يناديعابس

.٤:٣٣٨تاريخ الطبري ) ١(
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.مبارزتهعنالرجالفتحاشى!لرجلرجلأال

شد مث، جانبكلمنباحلجارةفرمي،  باحلجارةارضخوه: سعدبنادى عمر فن
أنا: وكل يقول، قتلهيفوتنازعوا،  )٢(قتلحىتمائتنيمنأكثر)١(يكردوهوالقومعلى
.واحدسنانيقتلهملهذا: سعدبنعمرفقال.قتلته

معركةَّـوعطفوفاءـ١٢٠

عليــه اتبعـوا احلـسني  الـذين اصاألشـخ مـن كـان ، الغفـاري ذرأيبمـوىل جـون 
الـدفاع يفتقدم يـستأذنه  ،  احلالذااحلسنيرأىملاولكنه،  والعافيةللرزقطلباًالسالم

.عنه

: قائالعليه السالماحلسنيعليهفعطف

.»مينإذنيففأنت،للعافيةطلباًتبعتناإنّماجونيا«

إنّ.الـشدة أخـذلكم   ويف،  قـصاعكم أحلـس الرخـاء يفأنـا !سيدي: قائالجون
ويـشرف ،  رحيـي ليطيـب  ؛باجلنةعليفتنفس،  ألسودولوين،  للئيموحسيب،  لننترحيي
.دمائكممعاألسودالدمهذاحىت خيتلط؛أفارقكمال!واهللاال.لوينويبيض، حسيب

وقتل منهم، واالحنرافالضاللجيشعلىفهجم، عليه السالم احلسنيلهفأذن
.تلقمثوعشرينمخساً

: قائالعليهيقفاحلسني

حممـد آلوبـني بينـه وعـرف ،حممـد مـع واحـشره ،  رحيـه وطيـب ،  وجهـه بيضاللّهم«

.»صلى ا عليه وآله وسلم

.هو الطرد:الكرد) ١(
.٣١٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٣٨تاريخ الطبري ) ٢(
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.)١(املسكمنأزكىطيبةرائحةمنهويشمإالّ، املعركةيفعليه أحدميرالفكان
.عليه السالمحلسنيمن اوالعطف، جونمناملعركةساحةيفالوفاءكانفهكذا

أسشجاعةـ١٢١

جييــدون الرمــيالـذين ، احلــسينينيالفـدائيني مــنكـان ، اجلملــيهـالل بــننـافع 
:يقولوهو، ااألعداءيرميفأخذ.امسهعليهاكتبوقد، بالسهام

 
 

  
    

 
 

وهجـم جـرد سـيفه   سهامهنفذتوملّا.حجرمنسوىعشراثينمنهمقتلحىت
بـن عمرإىل   أسرياًواُخذ .عضداهكُسرتحىت،  جانبكلمنبهفأحاطوا،  القومعلى
تسيلالدماءوكانت!بنفسك؟صنعتماعلىمحلكما: نافعياوحيك: لهفقالسعد
: نافع.حليتهعلى

أردتمايعلمربيإن  ،ن  سـوى ،  عـشر اثينمنكمقتلتلقد!واجرحـت مـ ،

.أسرمتونيماوساعدعضديلبقيتولو، اجلهدعلىنفسيألوموما

.اهللاأصلحكاقتله: سعدبنعمرخماطباًمشر

.فاقتلهشئتفإن، بهجئتأنت: سعدبنعمر

: لشمرقائالنافع.قتلهيرومنافععلىسيفهيشهرمشر

فاحلمـد .بـدمائنا اتلقـى أنعليـك لعظـم ؛املـسلمني مـن كنـت لو!واأما

خلقهشراريديعلىمناياناجعلالذي.
.)٢(قتله مشرمث

.٨٨:مقتل العوالم) ١(
.١٠٥:السالمالحسين عليه ، ابصار العين في أنصار ٤:٣٣٦تاريخ الطبري ) ٢(





أراجيز يف معركة





١٨٣

معركةَّـأراجيزـ١٢٢

يــستخدموا يفالعـرب وكــان، العمـودي الــشعرأنـواع إحــدىهـي : األراجيـز 
.اء وعقائدآرمناملقاتلنساناإلحيتويعماالتعبريألوانمنلونفهي.حروم

، الراجزنفسيةخالهلا على منحنكمأننستطيع،  تارخييةووثائقنصوصاًتعتربوهي
؛الوثـائق أهممنهيبل.أجلهاوحارب من ثاراليت،  ومبادئهامعركتهلواقعتفهمهومدى
.وأقساهاالظروفأشديفقائلهاعن نفسيةحتكياليت، احلقيقيةالوثيقةألنها

أويـشوبه التـشكيك   الالـذي ،  املقاتـل لعقيـدة القـاطع النهائييالرأأيضاًوهي
عـن يبحـث أنملـن أراد  ،  والدراسـة بالبحـث جديرةفهي،  كلهذلكأجلومن.التردد
.رجاهلالدىواملستوى الثوري، ومبادئهاعقائديتهاويستخلصاحلسنيثورة

األصحابأراجيز

الكلبيعمربنعبد اهللا

:قائالالقومعلىمحلفإنه
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    

 
 

.٤:٣٢٧تاريخ الطبري ) ١(
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األنصاريقرظةبنعمرو

:قائالاألعداءعلىهجمأنبعد
 

 
  

   
 

  

 
الكلبيحباببنوهب

:يديه بقولهبنيأعداءهوجاهد، عليه السالماحلسنييديعلىفاسلمنصرانياًوكان
 
 

  
   

 
  

   
 

  

 
الرياحييزيدبنالحر

صلى نبيهمبنتابنقتلعلىمصرونوأنهم، قومهضمرييقظةمناحلريأسملّا
:قائالعليهمهجم، اهللا عليه وآله وسلم

 
 

  
    

 
 

:قائالاملضللللعدوالضرباتيكيلأخذمث
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٣٣٠:نفس المصدر) ١(
.١٢٧:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
.١٢٩:، مقتل الحسين، محسن األمين١٤٥:ابصار العين في أنصار الحسين، محمد السماوي) ٣(
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جةعوسبنمسلم

:يرجتزوهوبرز
 
 

  
   

 
  

 

األسديمظاهربنحبيب

:مرجتزوهو، العدوجيشعلىمحلفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :يقاتلوهويقولأخذمث

 
 

  

 

القينبنزهير

:بقولهعليه السالماحلسنياستأذن
 
 

  
   

 
  

    
 

 

.١٤٥و١٣٤:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
الحـسين عليـه   ، مقتل ٣٠٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل   ٤:٣٣٥ري  تاريخ الطب ) ٢(

.١٤٠:محسن األمينالسالم،
.وليتم ظهوركم:مجتمع الكتفين من االنسان، أي:االكتاد
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:ومرجتزاًمقاتالاألعداءعلىهجممث
 
 

  
   

 
  

   
 

  
    

 
 

الجمليهاللبننافع

:قائالالقومعلىمحلفإنه
 
 

  
  يرمـي ـا   فجعـل عليهـا امسـه كتـب وقـد .راميـاً وكـان ،  نبـال معـه كانتأنهمث

:ويقول
 
 

  
   

 
  

  :مرجتزاًاألعداءعلىوهجمسيفهجرد، نبالهنفذتوملّا
 
 

  
    

 
 

:أيضاًويقول
 
 

  
   

 
  

 
.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ١٣٠:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
الحـسين عليـه   ، مقتـل  ١٠٥:محمـد الـسماوي  الحـسين عليـه الـسالم،   انظر إبصار العين فـي أنـصار     ) ٢(

.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ١٣٨و١٣٠:األمينمحسنالسالم،
.نفس المصدر) ٣(
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المطاعأبيبنعمربنسويد

:مرجتزاًعليه السالماحلسنييديبنيقاتلفإنه
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    

 
 

الخزرجيجنادةبنعمروأم

مـن غـالم لـه  وهـو ،  ولدهاإىل   فجاءت،  الطفيومكعببنجنادةزوجهاقتل
:قائاللهيأذنفلماحلسني عليه السالم،يديبنيوقدمته، سنةعشرأحدالعمر

.»ذلكهتكرأمهولعل، املعركةيفأبوهقتلغالمهذا«
: الغالم

.أمرتينهيأميإن!سيدي
:قائالالقومعلىوهجمعليه السالماحلسنيلهفأذن
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  :قائلةاألعداءعلىوهجمت، اخليمةمنوداًعماُمهأخذت، قتلوملا
 
 

  
   

 
  

  .نفس المصدر) ١(
.١٤٥:، مقتل الحسين، محسن األمين٣١٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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الجعفيمسروقبنالحجاج

:قائالعليه السالم احلسني إىل وعاد، جراحاتهكثرةمنبدمهخضبحىتقاتلفإنه
 

 
  

   
 

  

  : عليه السالماحلسنيلهفقال

.أثركعلىألقامهاوأنا

الشعثاءأبو

، يرمـي بـسهامه   احلـسني يـدي بنيفجثا،  رامياًوكان،  الكنديزيادبنيزيدوهو
: يقولواحلسني

.»ثوابهنةاجلواجعلرميتهسدداللّهم«
:مرجتزاًاألعداءعلىهجمنفذتوملّا
 
 

  
   

 
  

 
الغفاريذرأبيمولىجون

مـن  اإلذنطلـب ،  ناصـريه وقلـة وحدتـه رأىوملّا،  عليه السالم احلسنيمعكان
:قائالوهجمعليه السالماحلسني
 
 

  
    

 
 

،١٠٩:محمد السماويالحسين عليه السالم،ن في أنصار إبصار العي) ١(
.٤:٣٤٠، تاريخ الطبري ١٢٧:نفس المصدر) ٢(
.١٤٢:محسن محمد األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
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األزديخالدبنعمرو

:بقولهاألعداءإىل برزفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
االزديعمروبنخالد

.عليه السالملهفأذناحلسني عليه السالم،منبالقتالاإلذنطلب

:قائالفخرج
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
التميميحنظلةبنسعد

:قائالبرزفإنه
 
 

  
   

 
  

   
 

  

 
.نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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المذحجيعبد اهللابنعمير

:بقولهالقومعلىهجم
 
 

  
   

 
  

    
 

 

اليزنيعبد اهللابنالرحمنعبد

:بقولهمرجتزاًخرج
 

 
  

   
 

  
 

المازنيسليمبنيحيى

:بقولهمرجتزاًخرج
 

 
  

   
 

  
    

 
 

الكاهليحارثبنانس

:ويقوليرجتزوهواملعركةإىل برز
 
 

  
   

 
  

   
 

  
  .١٤٤و١٤٣:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
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الجعفيمطاعبنعمرو

:قائاليرجتزجعلاألعداءإىل برزعندمافهو
 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
األصبحيمعقلبنأنيس

:مرجتزاًاألعداءعلىهجمفإنه
 
 

  
   

 
  

    

 
 

جنادةبنعمرو

:بقولهمرجتزاًاألعداءإىل زبر
 
 

  
   

 
  

   
 

  

  .صدرنفس الم) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.١٤٦و١٤٥:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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النهشليعمرأبو

:قائالاحلسنيحنوتوجهفإنه
 

 
  

 
ذودانبنمالك

:بقولهراجزاًاألعداءعلىهجم
 
 

  
    

 
 

واألراجيزالبيتأهل

بيـت أهـل ال  أخـذ ،  أحـد منـهم يبـق ومل،  عليـه الـسالم   احلـسني أصـحاب مجيـع قتـل ملّا
ـبيل يفاألنفــسويبـذلون ، اجلهـاد إىل يتـسابقون  ـه وآلــه   جـدهم حممــد شـريعة س ـلى اهللا علي ص

:وامسهقتيلأولوهو، بين هاشمطليعةيفيتقدم، الثورةصاحباحلسنيجنلهوفهذا.وسلم

الحسينبناألكبرعلي

بـن  عـروة بـن مـرة أيبابنـة ليلـى وأمـه ،  عليه السالم احلسنيبناألكربعليهو
، احلـسني بالقتـال   أبـوه لـه أذنأنبعـد فإنـه .البيـت أهلمنقتيلأول،  الثقفيمسعود

:قائالاألعداءعلىهجم
 
 

  
   

 
  

 
.نفس المصدر) ١(
.١٥٠:نفس المصدر) ٢(
.زياد بن أبيه:هو عبيداهللا بن زياد، كان أبوه مجهول األب، ولذا يقال له) ٣(
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عقيلبنمسلمبناهللاعبد 

بـن أيب  علـي بنـت رقيـة وأمـه ،  طالـب أيببـن عقيـل بـن مـسلم بنعبد اهللا هو
:بقولهمرجتزاًاألعداءإىل برز، طالب
 
 

  
   

 
  

    
 

 

عقيلبنجعفر

:راجزاًبرزغالموهو، طالبأيببنعقيلبنجعفر
 

 
  

   
 

  
    

 
 

عقيلبنالرحمنعبد

:قائالطالبأيببنعقيلبنعبد الرمحنأخوهبرزمث
 

 
  

   
 

  
    

 
 

.١٥٠:ألمينمحسن االحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٤٠تاريخ الطبري ) ١(
.١٥٣و١٥٢:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
.نفس المصدر) ٤(
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الطيارجعفربنعبد اهللابنمحّمد

مـا عليهاإلمام علـي  بنتالكربىزينبوأمه،  الطيارجعفربنعبد اهللا بنحممد
:بقولهمرجتزاًاألعداءإىل رزب، السالم

 
 

  
   

 
  

    
 

 

الطيارجعفربنعبد اهللابنعون

إلمــام ابنــتالكــربىزينــبأيــضاًوأمــه، الطيــارجعفــربــنعبــد اهللابــنعــون
:قائالأخوهقتلبعدمابرزفإنه، السالمماعليهعلي

 
 

  
   

 
  

 
عليبنالحسنبنالقاسم

بلغيملغالم،  السالم معليهطالبأيببنعليبناحلسناإلمامابنهوالقاسم
:بقولهوراجزاًراجالبرز، احللم

 
 

  
   

 
  

  :بقولهثانياًعليهمشدمث
 

 
  

 
.١٥٤:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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لبطاأبيبنعليبنبكرأبو

اإلذنطــالبني، ســتةوعــددهم، أبيــهمــنعليــه الــسالماحلــسنيأخــوةتقــدممث
معلـيه طالـب أيببـن علـي اإلمـام بنبكرأبوفتقدم،  هلمعليه السالم فأذن ،باملبارزة
:قائالالسالم

 
 

  
   

 
  

    

 
 

طالبأبيبنعليبنعمر
:مرجتزاًاألعداءعلىوهجم، أخيهمقتلبعدخرجفإنه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :قائالاألعداءعلىشدمث، أخيهقاتل، زجرفقتل

 
 

  
   

 
  

 
طالبأبيبنعليبنعبد اهللا

:بقولهاًراجزاملعركةحنوتقدم، عليها السالمالبننيأموأمه
 

 
  

   
 

  
  .١٥٦:محسن األمينالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(

.نفس المصدر) ٢(
.١٥٨:نفس المصدر) ٣(
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طالبأبيبنعليبنجعفر

:راجزاًاملعركةحنومشى، عليها السالمالبننيأمأمه
 

 
  

    
 

 

طالبأبيبنعليبنعثمان

:قائالأخويهمقتلبعدهجم، عليها السالمالبننيأمأيضاًأمه
 

 
  

   
 

  
    

 
 

طالبأبيبنعليبنالعباس

املاء حلرم منقليالطالباًخرج،  وقتلواالثالثةإخوتهقدمبعدماعليه السالم فإنه
عليـه  فإنـه ،  من شربه منعوهمأنبعد،  عظيماًمأخذاًمنهمأخذالظمأألن؛اهللارسول
:قائالالقومحنواجتهالسالم

 
 

  
   

 
  

    
 

 

:يرجتز بقولهوهوبشمالهالسيففأخذ، ميينهقطعواولكن، تفريقاًففرقهم
 

 
  

   
 

  
  .نفس المصدر) ١(

.نفس المصدر) ٢(
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  :عليه السالمفقالمشالهوقطعواعليهتكاثروامث

 
 

  
   

 
  

    
 

 

طالبأبيبنعليبنالحسين

أصحابه ورجـال أنّإذ،  نصرياًوالولياًلهجيدفلممعسكرهإىل   عليه السالم ظرن
، وحـرمي سـوى أطفـال  جيـد فلـم النظـر أمعـن وكلّمـا ، املنـون يـد صـرعتهم ،  بيتـه أهل

كـل منأعداؤهعليهوقد تكاثر ،  املصابهولأثكلهمقد،  الظمأشدةمنيتصارخون
:بقولهمرجتزاًإليهمفربز، وحدبصوب
 
 

  
    

 
 

:قائالالغضبانكالليثعليهمشدمث
 

 
  

   
 

  

  كشفتوقد.مالاخلري والك معاينكلطياايفتضماليت،  األراجيزمنخنبةهذه
.وإميااعقيدامعلواقع يتناىفختضعأنأبت، خريةثوريةنفسيةعنلنا

سـبيلها والـدفاع   يفعطـاء بـأي تبخـل ومل،  ومثـني غـال كلذلكسبيليفتاركة
آثـرت بـل ،  مالوالجاهوالسلطانيغرهاومل،  واألهواءاإلطماعفيهاتؤثرومل،  عنها
.الفايننياالدنعيمعلىاآلخرةنعيم

.٥٨:مخنفأبي، مقتل ٢٣٨:المقرمعبد الرزاق، مقتل الحسين، ١٥٩:مقتل الحسين، األمين) ١(
.١٦٢:، األمينعليه السالم، مقتل الحسين٣٤٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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شرعةمدافعة عن، ورضوانهطاعتهوتبغيتعاىلاهللارضىتنشدوأبداًدائماًفهي
أبـو بنيااأشاد،  وتالميذ مدرسة ورسالةورائدمبدأذووهمأصحااألن؛واخلرياحلق

الفكـر يف، ومنهجيتـها أسـسها وتعاليمهـا  هلامدرسةفهي،  عليه السالم احلسنيالشهداء
.والسلوك
ختـرج قدواليت ،وأبعادهامفاهيمهابكل،  ةاألموياملدرسةنقيضعلىمتاماًهيو

وطـابع وروحيـة حيمـل خـصائص   فهو.كربالءواقعةحضرالذي،  األموياجليشمنها
شـذاذ هـم فتالميـذها .أفكارهـا وتعاليمهـا  لتجـسيد مـصداق خـري وهـو ،  املدرسـة تلك

وإميـام ، املـادة عبـدة وإتباعهـا .لـسنن ومطفئوا ا ،  مواضعهعنالكلموحمرفوا،  اآلفاق
.والسلطاناجلاه

، املدرسةأقطاب هذهوأحد، سعدبنعمر، كربالءيفاألموياجليشرأسفهذا
خيـرج أن،  زيـاد بـن عبيـد اهللا  منـه   طلـب ملّـا وذلـك ،  وأفكارهاملفاهيمهامنوذجاًيعطينا
ملـك وبـني اآلخـرة نعـيم بـني نفـسه خيـري  ،حـائراً قلقـاً مفكراًليلتهفبقياحلسنيحلرب
:األثريابنيف تاريخجاءكمايقولسمعحىت، الدنيا

 
 

  
   

 
  

  .اإلسالموتأثره ب إميانهومدى،  األموياجليشقائدعقليةلنايتبنيالوثيقةفبهذه
هـو صرحوكما،  مصريه النار أنّيعلمحنييف،  اهللارسولبنتابنقتلعلىيقدمفهو

فإا،  الريملكواليةذلكالثمن على ويكون»دواليساليتالنارقتلهويف«: بقوله
.عينهقرة

احليـاة يف هـذه  ومقياسـه مفهومـه داممـا ،  اجلرميـة هذهمثلعلىيقدمالوكيف
.واللذةاملادة

.٣:٢٨٣الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ١(
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، األخـرى النمـاذج   مـن مئـات وهناك،  املدرسةهذهأقطابمنواحدمنوذجهذا
.املوضوعواخلروج عناإلطالةخشية، وأبعادهابتفاصيلهاذكرهايسعناالاليت

ليكـون ؛املدرسة أيضاً هذهوعقليةمفهومميثل،  آخرمنوذجاًأذكرأنأودولكنين
.وأهلهاحلقيعرفنأيريدملن، ساطعاًبرهاناً

احلـسني عليـه     قاتـل النخعـي انـس بـن سـنان أنّ: األثـري وابـن الطـربي ذكرفقد
صلى نبيه حممد بنتالبنقتلهعلىاملادياجلزاءيطلبسعدبنعمرإىل   جاء السالم،

:قائالاهللا عليه وآله وسلم
 

 
  

   
 

  

  ويدينإنه مسلم ،  البيتنيهذينقائلمثلعلىحنكمأننستطيعكيفأدريوما
البيـتني هـذين قارنـا ولو ،وأباأماًالناسخريقتلبأنهيعترفأنهمع،  املقدسةبالشريعة

يفعليـه الـسالم   سنياحلـ مـع الـذين قتلـوا   قبـل مـن ،  املعركةيفقيلتاليتاألراجيزمع
.كربالء

:يقولالطيارجعفربنعبد اهللابنحممدفمثال
 

 
  

   
 

  
    

 
 

قــوى الــضاللوبــني،اخلــريةاإلميــانقــوىبــنيالــشاسعالفــرقبوضــوحلرأينــا
.والردةواالحنراف

.٣:٢٩٦، الكامل في التاريخ، ابن األثير ٤:٣٤٧تاريخ الطبري ) ١(
.٣:٢٩٦الكامل في التاريخ، ابن األثير ) ٢(
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املدرســة،املدرســتنياجتــاهبــنيالكــبريالفــرقلنــايتــبنيالــوجيزالعــرضوــذا
.ةاألمويواملدرسة، احلسينية

.»ينضحفيهبالذيإناءوكل«

معركةَّـصالةـ١٢٣

، العبـد وخالقـه   بـني الروحيـة الرابطـة ألـا ،  األحـوال منحبالتتركالالصالة
عنـها عبـر واليت،  التردد فيها أوالتواينميكنالاليت،  اإلسالميةالفرائضأهممنوهي

»سـواها مـا ردردتوإن،  مـا سـواها   قبلقبلتإن،  الدينعمود«بـ: الشريفاحلديث
كـان مـن ،  البيـت أهـل شـفاعتنا ينـال لن«و ،»اهللابأحكاممستخفااملستخفأنّ«و

.عليه السالمالصادقاإلمامتعبري حدعلى»بصالتهمستخفاً

اإلمـام نـرى وهلـذا ،  وقربانـه املـؤمن ومعراج،  وخالقهنساناإلبنيصلةأاكما
عليـه  ألنـه ؛أيـام عاشـوراء   يفحىت،  حياتهأدوارمجيعيفهلامكثراًعليه السالم احلسني
يفاجلـرار جبيـشه  ،سـعد بـن عمـر إليـه زحـف عندماذلكقالكما،  حيبهاكانالسالم
: قائالهذه العشيةإمهالهمنهمعليه السالمفطلب، حمرممنالتاسعيومعشية

، كتابـه وتالوة،  لهالصالة أحبأنييعلمفهو،ونستغفرهالليلةلربنانصلّيلعلنا«

.»واالستغفارالدعاءوكثرة

، املعركـة سـاحة يفوهـم ،  حمـرم منالعاشريوممنصالة الظهر وقتحانوملّا
:قائالالصائديعبد اهللابنعمروأبو مثامةهإليالتفت

الواهللاوال،  منـك اقتربـوا قـد هـؤالء أرىإين،  الفداءلكنفسي!عبد اهللا أبايا
الـيت ،  الـصالة صليت هـذه  وقدريبألقىأنوأحب،  اهللاشاءإندونكاقتلحىتتقتل

.وقتهادنا
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: قائالالسماءإىل رأسهيرفع: عليه السالماحلسني

، وقتـها أولهـذا نعـم .الـذاكرين املـصلني مـن اجعلـك ،  الـصالة ذكرت«

.»نصلّيعنا حتىيكفواأنسلوهم

.تقبلالإنها: قائالاحلسنيبصالةيستهزئ: متيمبناحلصني

: بقولهعليهيردمظاهربنحبيب

يامنكوتقبلصلى ا عليه وآله وسلم     ارسولآلمنالصالةتقبلالزعمت

.)١(محار

الظــروف أصــعبيفحــىت، بالــصالةيهــتمعليــه الــسالماحلــسنينــرىوهكــذا
.الظهرصالةبأصحابهفيصلّي، وأشدها

،مـادي قربـان عليـه الـسالم   احلسنيوجهاد،  للمؤمنروحيقربانهيفالصالة
.وجسداًروحاًاهللامعفهو، هللالقتالساحةيفالقرابنيعليه السالموقدم

مـن ليحرسـانه ويقيانـه   ؛احلنفـي عبـد اهللا  بـن وسعيدالقنيبنزهريأمامهوتقدم
األرضإىل   فـسقط  ،بـاجلراح أثخـن قدعبد اهللا بنوسعيدإالّ،  صالتهأمتفما.السهام

:يقولوهو

أمللقيــت مــنمــاوأبلغـه ، الــسالممــيننبيـك وأبلــغ، ومثــودعـاد لعــنالعنــهماللّهـم 

صـــلى ا عليـــه وآلـــه نبيــك ذريـــةنـــصرةيفثوابــك بـــذلكأردتفـــإنّي، اجلــراح 

ا؟رسوليابنأوفيت: قائالعليه السالماحلسنيإىل ثم التفت، وسلم

: عليه السالماحلسني

.اجلنةيفأماميأنت

.٤:٣٣٤تاريخ الطبري ) ١(
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: قائالأصحابهإىل عليه السالماحلسنييلتفتمث

وهـذا .مثارهـا وأينعـت ،أهنارهـا واتـصلت ،أبواهبـا قـد فتحـت   اجلنةهذه!كراميا«

ويتباشـرون ،قـدومكم يتوقعـون ،  اسـبيل يفقتلـوا الذين،ا والشهداء رسول

.»الرسولحرمعنوذبوا، نبيهودينادينعنفحاموا.بكم

: واحدبلساناألصحابفأجابه

ــنا« ــا لـــدمك ، الفـــداءلنفـــسكنفوسـ ــاءودماؤنـ ــوا،الوقـ وإىلإليـــكيـــصلال!فـ

.)١(»عرق يضربوفينا، سوءحرمك

.٣٠٥:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(



احلسني يقف على قتاله





٢٠٥

قتالهعلىيقفالحسـ١٢٤

األسديعوسجةبنمسلم

ابـن صـرح كما،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولرأىممنصحابياًكان
ومـن وناسـكاً متعبـداً وكـان .وشـجعام قومـه أشـراف مـن وهو،  طبقاتهيفسعد

، مظـاهر بـن حبيـب ومعه،  إليهمشىمبصرعهه السالم علياحلسنياخربوملّا ،القراء
.به رمقفإذا

: عليه السالماحلسني

!عوسجةبنمسلمياربكرمحك

:تعاىلقولهقرأمث

>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<)١(.

: قائالمسلممندنامظاهربنحبيب

عزباجلنةابشر!مسلميامصرعكعلي.

: عيفضبصوتمسلمفأجابه

.خبريابشرك

.٢٣:)٣٣(األحزاب ) ١(
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: حبيب

توصـيين أنألحببت،هذهساعيتمنبكوالحق،  اثركيفأنيأعلمأنيلوال

ــهأنــت أهــل مبــا، ذلــككــليفأحفظــكحتــى، أمهــكمــابكــل ــةيفل القراب

.والدين

: مسلم

.متوت دونهأن)احلسنيإىل وأشار(ارمحكهبذاأوصيكأنابل

: حبيب

ــم!الكعبـــةوربأفعـــل ــتثـ ــاهرةروحـــهفاضـ ــاحت، الطـ ــابن: جاريـــة لـــه وصـ يـ

!سيداهيا!عوسجتاه

.عوسجةبنمسلمقتلنا: أميةجندفتنادي

تقتلـون أنفـسكم  إنمـا ، أمهـاتكم ثكلـتكم : حبقـه شـاهداً ،  ربعـي بنشبثفقال
أمـا !بـن عوسـجة   مـسلم مثـل يقتـل أنتفرحـون ،  لغريكـم أنفـسكم تذللون،  بأيديكم
سـلق يـوم رأيتـه لقـد ! كـرمي املـسلمني يفرأيتـه قـد لـه موقفلرب،  لهأسلمتوالذي

مثلــهمــنكمأفيقتــل، خيــول املــسلمنيتتــامقبــل، املــشركنيمــنســتةقتــل، أذربيجــان
!؟)١(وتفرحون

مظاهربنحبيب

، صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النيبرأىصاحبياًكان،  األسديمظاهربنحبيب
ومحلـة خواصـه مـن وهـو ،  حروبـه مجيـع يفلـسالم عليـه ا  عليأمري املؤمنني معوقاتل
،الـزبري بنفضيلعنالكشيفنقل.عنهكثرياًوالرجالالسريأربابوقد حتدث .علومه

.٢٩٧:المقرمبد الرزاقعالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٣٢تاريخ الطبري ) ١(
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بـين عند جملس األسديمظاهربنحبيبفاستقبله،  لهفرسعلىالتمارميثممر: قال
: حبيبفقال.فرسيهماعنقااختلفتحىتفتحادثا، أسد

يفصــلبقـد ، الــرزقدارعنـد البطــيخيبيـع ، الــبطنضـخم ، لعأصــلكـأني بـشيخ  

.اخلشبةعلىبطنهفتبقر، نبيهبيتحب أهل

: ميثمفقال

ــل، نبيــهابــن بنــت لنــصرةخيــرج، ضــفريتانلــه، أمحــررجــالألعــرفوإنــي فيقت

.الكوفةيفبرأسهوجيال

.افترقامث

أقبـل حـىت ل الس أهيتفرقفلم،  هذينمنأكذبرأيناما: السأهلفقال
.وكذاكذا: ومسعنامها يقوالن، افترقافقالوا.فطلبهما، اهلجريرشيد

: رشيدفقال

.درهمبالرأس مئةجييءالذيعطاءيفويزاد، نسيميثماًارحم

.)١(أدبرمث

ميثمـاً حىت رأينا ،  والليايلاأليامذهبتفما: قال.أكذمواهللاهذا: القومفقال
عليـه  احلـسني مـع وقـد قتـل    حبيـب برأسوجيء.حريثبنعمروبابعلىمصلوباً
.)٢(قالواماكلورأينا، السالم

سرةيـ قائـداً مل  احلـسني اختـاره وهلـذا ؛الكـالم هـذا مـن شـأنه وعلومرتلتهوتظهر
العـرب مـن شـجعان   أيضاًوهو.كربالءواقعةيفومواقفومواعظخطبوله.جيشه

، تـاريخ  ٦٥:محمـد الـسماوي  الحـسين عليـه الـسالم،   انظر تفصيل ذلك في إبصار العين في أنصار    ) ١(
.٤:٣٣٥الطبري 

.نفس المصدر) ٢(
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.)١(يقول املقرمكما، رجالوستنياثننينهسكربعلىقتل، وفرسام

:وقالذلكهدهمبقتلهعليه السالماحلسنيمسعوملّا

.)٢(»كثرياًواسرتجع،أصحابيومحاةنفسياحتسباعند«

الرياحييزيدبنالحر

فتـرك ،  اهلدايـة  أدركتـه .األموياجليشقوادأحد،  التميميالرياحييزيدبناحلر
الـذي هـو ألنـه ؛الرسـول آلمـن حيـاءً رأسـه منكـساً احلـسني إىل وجـاء ،  اجليشقيادة

:كأل قائالوالماءغريعلى، املكانهذايفمجعجع

أبـا يـا  .نبيـك دأوالويائـك أولقلـوب أرعبـت فقـد ،  علـي فتـب ،  أنيـب إليكاللّهم

توبة؟منيلفهل، تائبإني!عبد ا

: عليه السالماحلسنيفقال

.عليكايتوبنعم

فقـاتال قتـاالً  ،  القـني بـن زهـري ومعـه القـوم علـى فهجـم .بالقتالاإلذنطلبمث
.ساعةذلكففعال ،خيلصهحىتاآلخرشداستلحمفإن،  أحدمهاشدإذافكان،  شديداً
.)٣(فقتلتهاحلرعلىالرجالفشدت

: قائالعليهووقفعليه السالماحلسنيإليهفجاء

.»اآلخرةيفوسعيدالدنيايفحر، أمكمستككماأنت«

، للحريـة الـواقعي املـصداق فكانـت ،  احلـر ـا عليه السالم أبنموجزةكلمة

.٣٠١:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.٤:٣٣٦تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣٢٥تاريخ الطبري ) ٣(
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املـادة مبفهومهـا   قيـود .اخلـرية نـسان اإلإرادةتكبلاليت،  القيودمناحلرااليت حترر 
جربواأمامختضع وتركع ماسرعاناليت،  الضعيفةالنفوسعلىاملهيمنوسلطاا

.غريااوم

، النفـوس بعـض هناكأنإالّ،  وزمانعصركليفالنفوسهذهأكثروما
تـؤثر فلـم  ،وآثارهـا رواسـبها منوتنطلق،  القيودهذهمنتتحررأناستطاعت

حـب وال ،والزعامـة اجلـاه طغيـان وال،  املنـصب غروروال،  احلياةمغرياتفيها
.املال

ألنهـا ؛والوظيفـة والزعامـة   املنصبكترفإنه،  الرياحييزيدبناحلر: أمثالمن
الـشهداء ركـب مـع فلهذا انطلـق  ،  وخاضعةأسريةتكونأنأبتاليت،  احلرةنفسهتقيد

.عاشوراءصبيحةيفواستشهد، األحرار

: قائالعليهعليه السالمالشهداءأبوفوقف

.)١(»اآلخرةيفوسعيد، يف الدنياحر،امكمستككماأنت«

القينبنزهير

عثمـاين وكان ،املغازيبعضوشهد،  مشهورةمواقفله،  البجليالقنيبنزهري
وقاتـل ،  فـصار علويـاً   ،  احلـج منعودتهطريقيفعليه السالم باحلسنيفالتقى.العقيدة

.قتلحىتاألبطالقتالعليه السالماحلسنييديبني

:قائالجثمانهعلىعليه السالم احلسنيفوقف

.)٢(»قردة وخنازيرمسخواالذينلعن،قاتليكولعن!زهريايايبعدنكال«

.١٤٥:محمد السماويالحسين عليه السالم،العين في أنصار إبصار) ١(
.٤:٣٣٦، تاريخ الطبري ٣٠٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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قرظةبنعمرو

سهام يتلقى،  عليه السالم احلسنيأمامووقف،  األنصاريقرظةبنعمرووجاء
ــصدرهاألعــداء ــاجلراحاثخــنحــىت، بنفــسهاحلــسنيليقــي؛وحنــرهب ــائال ، ب ــسقط ق ف
اهللا؟رسوليابنأوفيت: عليه السالمللحسني

: عليه السالماحلسني

.)١(»األثريفأنيواعلمه،السالمعينارسولفاقرأ،اجلنةيفأماميأنتنعم«

التركيواضح

.احلسني واعتنقهجاءهصرعملافإنه، املذحجيللحرثموىلالتركيواضح

خـده اهللا واضـعاً  رسـول وابنمثليمن: قائالاحلسنيبوجهعينيهفتح: واضح
.)٢(خديعلى

ذرأبيمولىنجو

احلـسني أذن لـه  أنبعداألعداءإىل   خرجأسودعبد،  الغفاريذرأيبموىلجون
علـى ووقـف  ،عليه السالم احلسنيإليهفمشى،  وقُتلفقَتلالقومعلىوهجم،  بالقتال

: قائالمصرعه

حممـد آلوبـني بينـه وعـرف ،  مـع حممـد   واحـشره ،  رحيـه وطيـب ،  وجهـه بيضاللهم«

 عليه وآله وسلمصلى ا«.

.)٣(املسكمنأزكىطيبةرائحةمنهويشمإالّيف املعركةأحدعليهميرالفكان

.٣٠٧٣٠٨:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.من هذا الكتاب) ١٢٠(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة ) ٣(
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عليهم السالمبيتهأهلوقتلىعليه السالم الحسـ١٢٥

عليه السالماألكبرعلي

.سـفيان بنـت أيب  ميمونةبنتليلىوأمه،  طالبأيببنعليبناحلسنيجنلهو
املـؤمنني بـأمري لـك رمحـاً   إنّ!علييا،  األعداءمنرجلناداه،  للقتالخرجعندمافإنه

.آمناكشئتفإن، الرحمنرعىأنونريد)يزيد(

: قائالعليهيرداألكربعلي

.ترعىأنأحقصلى ا عليه وآله وسلمارسولقرابةإن

ى اهللا عليـه    صـل اهللابرسولومنطقاًوخلقاًخلقاًالناسأشبه،  عليه السالم وكان
وقـال  ، بالدموععينيهأرخىأندوناحلسنييتمالكمل، للمبارزةوملّا خرج .وآله وسلم 

: سعدبنعمرخماطباً

رسـول مـن قـرابيت ومل حتفـظ  ،  رمحـي قطعـت كمـا رمحـك اقطـع !لـك ما«

عليه وآله وسلما ١(»على فراشكيذحبكمنعليكوسلط،صلى ا(.

: قائالالسماءحنوركةاملباشيبتهرفعمث

وخلقـًا خلقـاً ،حممـد برسـولك الناسأشبهإليهمبرزفقد،هؤالءعلىاشهداللّهم«

.إليهنظرنانبيكرؤيةإىل إذا اشتقناوكنا.ومنطقاً

ــاتفـــامنعهماللّهـــم ــاً، األرضبركـ ــزقهم، وفـــرقهم تفريقـ ــاًومـ ــهم، متزيقـ واجعلـ

ــافــإنّهم.داًعنــهم أبــ الــوالةترضــيوال، قــدداًطرائــق عــدواثــم، لينــصرونادعون

.»يقاتلونناعلينا

:تعاىلقولهتالمث

.٢:٣٠رزمي الخواالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
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>  j  i  h  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ^  ]  \
klo  n   m<)١(.

:عليه السالماحلسنيلهفقال.العطشبهاشتدأنبعد، أبيهمناملاءيطلبوجاء

.»بعدها أبداًتظمأال،شربةًبكأسهيكفيسق،جبدكامللتقىأسرعما!بينيا«

أكثـر وملّـا  ،)٢(املـائتني متـام منـهم فيهاقتل،  صوالتعدةيفالقومعلىهجممث
يفبـالرمح منقـذ العبـدي  بـن مـرة طعنـه حـىت ،  جانـب كـل منبهأحاطوا،  القتلفيهم
: رافعاً صوتهفنادى، هامتهعلىبالسيفآخروضربه، ظهره

اظمـأ البكأسه شـربًة  سقانيقدجديهذا،  عبد ا أبايا،السالممينعليك«

.)٣(»مذخورةكأسًالكإنويقول، بعدها

احلـسني وانكـب   فأتـاه ،  بأسـيافهم فقطعـوه ،  جانـب كلمنالناساحتوشهوقد
: قائالعليه

حرمــةانتـهاك وعلـى ،الرمحـان علـى أجـرأهم مــا!بـين يـا قتلـوك قومـًا اقتـل «

.)٤(»العفابعدكدنياالعلى!الرسول

الحسنبنالقاسم

ملوهـو غـالم   ،  رملـة وأمـه ،  طالبأيببنعليبناحلسناإلمامابنهوالقاسم
وعليـه ، يـده الـسيف  ويف، قمـر شـقة كأنـه ووجهه،  األعداءإىل   خرجوقد،  احللميبلغ

.ونعالنوأزارقميص

.٣٤ـ ٣٣:)٣(آل عمران ) ١(
.٣٢٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
.٢:٢١الخوارزمي الحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
.٤:٣٤٠تاريخ الطبري ) ٤(
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عليه السالمفجعل، نهموإصرارإحلاحبعد، بالقتالعليه السالماحلسنيلهفأذن
.هـذا احلـال   علـى امليـدان يفيقاتلأنفأنف،  اليسرىنعلهشسعوانقطع،  يقاتل القوم 

، رأسـه بالـسيف علـى   يـضربه ،  األزدينفيـل بـن بعمـرو وإذا،  نعلـه شسعيشدفوقف
: منادياًفصرخ

!عماهيا

فـضرب  ،غـضب ليثشدةشدمث،  الصقرجيليكماعليه السالم احلسنيفجلى
.تنحى عنهمث، فصاح، املرفقمنفاطنها، بالساعدفاتقاهابالسيفمراًع

حـىت  فوطأتـه ، عليـه الـسالم  احلـسني مـن ليستنقذوه،  الكوفةألهلخيلومحلت
وهــو، القاســمرأسعلــىواقــفعليــه الــسالم باحلــسنيوإذا، الغــربةواجنلــت، مــات

: عليه السالمفقال، يفحص برجليه

أن،  عمـك علـى واعز!جدكالقيامةيومخصمهمنوم،  قتلوكلقومبعدًا«

وقـــل ، واتـــره كثـــر يـــوم وا !ينفعـــك الثـــم جييبـــك أو، جييبـــك فـــال تـــدعوه

.)١(»ناصره

: عليه السالمقالمث

كنـت إناللّهـم ،أبـداً تغفـر هلـم   وال،أحدًامنهمتغادروال،عدداًأحصهماللّهم«

ــاحبــست ــا يفذلــكفاجعــل، الــدنيايفالنــصرعن القــوممــنلنــاوانــتقم، اآلخــرةلن

.»الظاملني

: قائالعمومتهوبينبيتهأهلإىل التفتمث

.)٢(»اليومهذابعدهوانًارأيتمال،بييتأهلياصرباً،عموميتبينياصرباً«

.٤:٣٤١، تاريخ الطبري ٣٣٢:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(



الوثائق الرسمیۀ لثورة اإلمام الحسین علیه السالم................................................214

عليبنالعباس

وتكـىن ،  الكالبيـة حـزام بنـت فاطمةوأمه،  عليه السالم املؤمننيأمريابنالعباس
سنةمعركة كربالء يفوقتل،  هجريةوعشرينستسنةيفعليه السالم ولد.البننيمبأ

بـساقي : مقتلـه أيـضاً بعـد  ولقـب ، هاشمبينبقمرويلقب،  الفضلبأيبويكىن،  هـ٦١
ورجـاله ،  املطهـم يركـب الفـرس   ،  جـسيماً ،  وسـيماً ،  فارسـاً ،  شجاعاًوكان.العطاشى

.األرضيفختطان

: عليه السالمادقالصاإلمامعنهوقال

عبـد  أبـي مـع جاهـد ،اإلميـان صلب، نافذ البصرية ،  عليبنالعباسعمناكان«

١(»شهيداًومضى،حسنًابالءوأبلىعليه السالما(.

يفمـع احلـسني   كـانوا الـذين مجيـع قتـل وملّـا .املعركةيفاحلسنيأخيهلواءومحل
، املـدد عنـه وانقطـع ،  وال نـصري  ويللـه يبقومل،  وأنصارهبيتهأهلفرسانمن،  املعركة
مســعوملّــا.أيــامثالثــةاملــاءمنعــوهم مــنأنبعــد، واألطفــالالنــساءمــنالظمــأونــال

، صـرباً يطـق مل.العطششدةمن؛األطفالوصراخالنساءعويل، عليه السالم العباس
، الـسالم عليـه   احلـسني أخيـه إىل   جـاء أنإالّيتمالـك فلم،  يرىمبانفسهلهتسمحومل

.األعداءبقتالاإلذنمنهطالباً

: عليه السالملهفقال

.»لوائيصاحبأنتأخييا«

: قائال،وثالثاًثانياًالطلبفأعاد

»بثأري منهمآخذأنوأريد، املنافقنيهؤالءمنصدريضاققد«

.احلسنيلهفأذن

.٣٠:محمد السماويالحسين عليه السالم،إبصار العين في أنصار ) ١(
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بـصوت فنـادى ،حتـذير والموعظةتنفعهمفلم، وحمذراًواعظاًالقومإىل   فخرج
: عال

،بيتـه وأهـل أصـحابه قتلـتم قـد ،ارسـول بنـت ابناحلسنيهذا!سعدبنعمريا«

.»قلوهبمالظمأأحرققد، من املاءفاسقوهم،ىعطشدهأوالوعيالهوهؤالء

حتـت وهـو  ،مـاء كلـه األرضوجهكانلو،  ترابأيبيابن: قائالعليهيردمشر
.)١(يزيدبيعةيفتدخلواأنإالّ، ةقطرمنهسقيناكمملا، أيدينا

آالفبـه أربعـة   فأحـاط ،  الفـرات علـى فهجم،  يتمالكمل،  الشمرمقالةمسعوملّا
ونـزل ، املـاء عـن فكـشفهم ،وعددهممجعهميرعهفلم، بالنبالورموه،  وراجلفارس

احلـسني عطـش فتذكر، ليشربمنه بيدهفاغترف، العطشبهاشتدأنبعد،  الفراتإىل  
آللومواسـاةً وفـاءً ،  يـده مـن املـاء فرمـى .شدة الظمأ منوصراخهم،  وعيالهوأطفاله

:وقال)عليهم السالم(البيت
 

 
  

   
 

  
    

 
 

أىبالعباسحيث إنّ ،  الصادقةاالخوةيفاحلقيقيةواساةاملتكونأنجيبوهكذا
األخـوي العطـف هـو فهـذا  .عطـشاً يتلظـون بيتهوأهلواحلسني،  وحدههويرتويأن

.وأقساهاالظروفأشديفالنبيلوالوفاء، الصادق

آلخمـيم حنـو راجعـاً وكـر ،  جـواده وركـب ،  القربـة مـأل ،  يـده مناملاءرمىوملّا
عليـه وسـدوا ،  حـدب وصـوب   كـل مـن األعـداء عليهفتكاثر،  شهمعطلريوي،  البيت

.٣٣٦و٣٣٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
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:قائالالطريقعنفكشفهم،وآلهاحلسنيإىل املاءيوصلالحىت؛الطريق
 

 
  

 
ميينـه وضـربه علـى  ، خنلـة وراءمـن الطفيـل بنحكيملهكمن،  يقاتلهووبينما

:فقال، افرباه
 

 
  

 
احلسني عليـه الـسالم،  أطفالإىل   املاءإيصالالوحيدومهه،  بشمالهالسيففأخذ

، عليهوتكاثروا،فقطعهامشالهعلىخنلةوراءمنضربهوقد، اجلهينورقاءبنبزيدوإذا
وضـربه ،  ماؤهـا سـهم وأريـق   القربـة صـاب فأ،  املطركأاجانبكلمنالسهاموأتته
الـسالم مـين عليـك : األرض مناديـاً  إىل   عليه السالم فهوى،  رأسهعلىبالعمودرجل

.عبد اهللاأبا

مـشكوك  ،اجلـبني مرضـوخ ،  اليـدين مقطـوع فرآة،  كالصقراحلسنيعليهفانقض
: قائالثاهفر، وجللته السهام، الدماءغشيتهقد، الصعيدعلىمطروحاً، العنييفبسهم

.»بي عدويومشت، حيليتوقلّت،ظهريانكسراآلن«

.األمل واالطمئنانوفقدن، واخلوفاهللعأصان، مبقتلهالنسوةمسعنوملّا

فنادى، على خميمهاألعداءتدافعتوقد، منكسراًحزيناًخميمهإىل  احلسنيورجع
: صوتهبأعلى

مـن أمـا ،ينـصرنا حـق طالـب مـن أما،جيريناجمريمنأما،يغيثنامغيثمنأما«

.)٣(»عنافيذبالنارمنخائف

.من هذا الكتاب) ١٢٢(انظر تفصيل ذلك في الوثيقة رقم ) ١(
.نفس المصدر) ٢(
٣١٣:المنتخب، الطريحي) ٣(
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: زينبأختهفصاحت

.»!بعدكضيعتناوا!عباساهوا!أخاهوا«

ــصيحة  ــأثرمــدىتكــشفوهــذه ال ــتأهــلحــرمت ــهالبي ــسالم مبقتل ــه ال ، علي
ومـسكن  ،  اخبيتـهن عمـاد كانألنه؛ومقتلهفقدهبعد،  ووجلهنواضطران وخوفهن 

.مطمئناتقريراتينمنفكن، رؤوسهنعلىيرفرفكانلواؤهو، روعهن

وبعـد  .وبطـشه سـطوته مـن خوفـاً ،  سـاهرة عيومكانتفقد،  األعداءبعكس
قـال كمـا ،  مصريهن وأمرهن علىقلقات،  الرسالةبناتوصارت،  األمرانعكسمقتله

:الشاعر
 

 
  

 
قتالهيناديالحسـ١٢٦

جيـول أخـذ  ،معـني واللهناصرال،  وحيداًوبقي،  ورجالهفرسانهمجيعقتلوملّا
ومــضرجةأجـساماً جمـزرة  إالّيـر فلـم ، وأعوانـاً أنـصاراً جيـد علّـه ، ومشـاال ميينـاً بنظـره 

.الشمسهجريوأحرقها، الترابصافحهاقد، كاألضاحي

: النداءذهوأنصارهوأصحابهبيتهأهلفنادى

بــنزهــريويـا !مظــاهربـن حبيــبويــا!عـروة بــنهـاني ويــا! عقيــلبـن مــسلميـا «

فرسـان ويـا ،الـصفا أبطـال يـا :فـالن ويـا فـالن ويـا !مهاصـر يزيـد ابـن   ويـا !القني

ــا ــا، اهليجـ ــالأنـــاديكميل مـ ــوكم؟تـــسمعون فـ ــالوأدعـ ــونفـ ــتم؟جتيبـ نيـــام أنـ

نـساء هـذه .تنصروهفال،مإمامكعنمودتكمحالتأم.تنتبهونأرجوكم

عــنفقومــوا،النحــولعالهــنقــدلفقــدكمصــلى ا عليــه وآلــه وســلم  الرســول

ــانـــومتكم ــرامأيهـ ــوا، الكـ ــرم وادفعـ ــامالرســـولعـــن حـ ــامالطغـ ولكـــن،اللئـ
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عـن كنـتم ملـا وإالّ،  اخلئـون الـدهر بكـم وغدر،املنونريبواصرعكم

،مفجوعـون علـيكم حنـن فهـا ،دعـوتي حتتجبـون   عـن وال،  تقـصرون نصرتي

.)١(»إليه راجعونوإنا، فإنا،الحقونوبكم

: صوتهبأعلىصاحمث

مــنهــل؟فينــااخيــافمــن موحــدهــل؟ارســولحــرمعــنذابمــنهــل«

.»؟اغاثتنايفايرجومغيث

علـى يتوكـأ ـض ، أبيـه اسـتغاثة ،  عليـه الـسالم   السجادالعابدينزينمسعفلما
.احلركةيستطيعالمريضألنه؛سيفاًوجير،عصا

: كلثومأمألختهعليه السالماحلسنيفقال

.»حممدآلمن نسلاألرضختلولئال،احبسيه«

.)٢(فراشهإىل فأرجعته

وطفلهالحسـ١٢٧

،قربـان بعـد قربانـاً رجالـه يقـدم ،  حمرممنالعاشريومعليه السالم احلسنيكان
، االحنراف والضالل كلمةوحتطيم،  اإلسالمكلمةإعالءلسبييف،  ضحيةتلووضحية

: يقولوهو

.»ترضىحتىفخذيرضيكهذاكانإناللّهم«

عبـد  بولـده الرضـيع  دعـا عندئـذ فإنـه ،  ونسائهأطفالهسوىخيامهيفيبقملوملّا
.الظمأشدةمنثدييهايفاللنبجفأنبعد، الربابوأمه، اهللا

.٨٥:مقتل أبي مخنف) ١(
.٣٤٠:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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،املـاء مـن جرعـة يـسقوه أنمنـهم طالباً، القومإىل   بهوجاءعليه السالم فأخذه
:بقولهإياهموخماطباً

كيـف يتلظـى   تروهأمل،الصغارذنبفما،للكبارذنبهناككانإن«

؟»عطشاً

واآلخـر  .لـه ذنـب الفإنـه ؛اسقوه: يقولبعضهم،  بينهمفيماالعسكرفاختلف
.باقيةالبيتهذاأهلمنتبقواوال، أبداًتسقوهال: يقول

نـزاع القـوم  اقطع: لهقائالاألسديكاهلبنحرملةإىل   يلتفت: سعدبنعمر
!حرملةيا

.الوريدإىل الوريدمنفذحبه، بسهمالطفلرمى: حرملة

:قائالالسماءإىل بهورمى، بكفهاملذبوحطفلهدمتلقىعليه السالماحلسني

من فـصيل   عليكأهونيكوناللّهمال.تعاىلابعنيأنّهبينزلماهون«

لنـا وانـتقم ، خري منـه هوملافأجعله،النصرعناحبستكنتإنإهلي،  صاحلناقة

أنـــتاللّهـــم.اآلجــل لنـــا يفذخــرية ،العاجـــليفبنـــاحــلّ مـــاواجعــل ،)١(الظـــاملنيمــن 

ــد النــاسأشــبهقتلــواقــومعلــىالــشاهد عليــه وآلــه وســلم  برســولك حمم صــلى ا ،

.)٢(»حممدنبيكذريةمنأحدًايرتكواالأننذروافإنّهم

: يقولقائالعليه السالمومسع

.»اجلنةيفمرضعًالهفإن،حسنييادعه«

.ودفنهعليهوصلّى، سيفهجبفنلهوحفرعليه السالمنزلمث

.٤:٣٤٢تاريخ الطبري ) ١(
.٤:٣٤٢، تاريخ الطبري ٨٣:، مقتل أبي مخنف٣٤٤:المقرمعبد الرزاق، Dمقتل الحسين) ٢(
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األعداءعلىيحملالحسـ١٢٨

عـن واحملاماة،حممدجدهدينعنالدفاعإالّ،  بداًعليه السالم احلسنيجيدملوملّا
مـصلتاً ،  األعـداء إىل   بـرز عليه الـسالم  فإنه،  واملعنيالناصرفقدأنبعد.وعيالهحرمه
، )١(كـثرياً مجعاًقتلحىت ،إليهبرزمنكليقتليزلفلم.الربازإىل   الناسوداعياً،  سيفه

.وامليسرةامليمنةعلىمحلمث

عـن منوعلى ،انذعرواحىتميينهعنمنعلىمحلهإن: عماربنعبد اهللا قال
)٢(مكثوراًرأيتمافواهللا ،بعمامةومعتم،  خزمنلهقميصوعليه،  انذعرواحىتمشاله

مقدماًأجرأوال، جناناًأمضىوال،جأشاًأربط، وأصحابهبيتهوأهلولدهقتلقد، قط
ميينـه عـن مـن لتنكـشف رجالـة الإن كانـت  ،  مثلـه بعـده والقبلـه رأيـت ما!واهللا.منه

.)٣(فيها الذئبشدإذااملعزىانكشاف، ومشاله

إن بقي ،  جيشهيفىنأنسعدبنعمرخشيحىت،  القتلفيهمعليه السالم فأكثر
امحلوا،  قتال العرب ابنهذا،  البطنياالنزعابنهذا: جبيشهفصاح،  حالهعلىاحلسني

.)٤(آالفأربعةفأتته، جانبكلمنعليه

بنذالتهممنددًابالجيشيصرخالحسـ١٢٩

احلـسني عليـه    فـيهم   فصرخ،  هلاالتعرضوأرادوا،  حرمهوبنيبينهالرجالوحال
: هلمقائال، هذهأفعاهلمبقبحمندداًالسالم،

ــا« ختــافون الوكنــتم ،ديــنلكــم يكــن إن مل!ســفيانأبــي آلشــيعة ي

.٢:٣٣الخوارزمي الحسين عليه السالم،مقتل ) ١(
.فقهروهالمغلوب، وهو الذي كثر عليه الناس :المكثور) ٢(
.٤:٢٤٥تاريخ الطبري ) ٣(
.٢:٢٢٣آشوب مناقب ابن شهر) ٤(
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عربـاً كنـتم إن،أحـسابكم إىل   اوارجعـو ،دنيـاكم يفأحـراراً فكونوا،املعاد

.»وجهالكمطغاتكموأهلي منرحليامنعوا،تزعمونكما

فاطمة؟يابنتقولما: مشر

: عليه السالماحلسني

التعـرض عتـاتكم عـن   فـامنعوا ،  جناحعليهنليسوالنساء،  أقاتلكمالذيأنا

.حياًدمتماحلرمي

.)١(فاطمةيابنلكذلك: مشر

عليه العطش منه نالوقد،  وبينهمبينهالقتالواشتد،  بنفسهالقومقصدهفعندئذ
.منهأن يشربوأراد، املاءيفالفرسوأقحمعنهوكشفهمالفراتعلىفحمل.السالم

: القوممنرجلفناداه

خيامـه وقـصد يـده مـن املـاء حرمـك؟ فرمـى   هتكـت وقـد حـسني يـا باملـاء أتلتذ

.وحرمه

األخالوداعـ١٣٠

أنهيعلمألنه ؛احلياةقيدعلىدامما،  وحيميهالريعاها؛وحرمهخيامهإىل ورجع
فيـه أمـل ال،  وفـراق نـداء وداع  فنـادى ،  نصريوالمحيدونمنستبقى،  سويعاتبعد

:مفجوعحمزونبقلبوناداهن، وعودةبلقاء

ــا« ــومأمي ــاو!كلث ــا!زينــبي ــا،!ســكينةوي ــا!رقيــةوي ــا صــفية !عاتكــةوي !وي

.»منكن االفتجاعقربوقد،االجتماعآخرفهذا،السالمينمعليكن

.٣٤٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
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، تأخـذ بردائـه   وأخـرى ،  تـشمه هـذه ،  جانـب كـل من،  الرسالةبناتبهفأحطن
.جدناحرمإىل ردنا!أخييا: تقولورابعة، بهتستنجدوثالثة

:احلسني عليه السالمهلافقال

.»لنامالقطاتركلو،هيهاتهيهات!اُختاهيا«

: كلثومأملتفقا

!للموت؟استسلمتكأنك!أخييا

:احلسني عليه السالم

.)١(»معنيواللهناصرالمنيستسلمالكيف!أخيةيا«

.يسمع صـوا  ومل،  شخصهايرملألنه،  سكينةعزيزتهعنعليه السالم سألمث
:قائالصدرهإىل وضمهاإليهافجاء.تبكيخيمتهايفإنها: لهفقيل

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

: قائالبالصربوأمرهمونساءهعيالهودععليه السالمإنهمث

ــبالءاســتعدوا« وســينجيكم، وحــافظكمحــاميكمتعــاىلاأنواعلمــوا،لل

،العـذاب بأنواععدوكمويعذب،  خريإىل   أمركمعاقبةوجيعل،األعداءشرمن

تقولــوا وال،تــشكوافــال.والكرامــةالــنعمبــأنواعالبليــةهــذهعــنويعوضــكم

.)٢(»قدركممنينقصمابألسنتكم

.٨٤:مقتل أبي مخنف) ١(
.٣٤٨:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
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: وقالالسماءإىل طرفهرفعمث

متعتـهم فـإن اللّهـم .األرضبركـات وامـنعهم ،ءالسماقطرعنهمامسكاللّهم«

فــإنّهم.أبــداًعنــهمالــوالةتــرضِوال، قــدداًطرائــقواجعلــهم،فرقــاًففــرقهمحــنيإىل 

.)١(»فقتلوناعلينافعدوا، لينصرونادعونا

الهجومكرةيعيدالحسـ١٣١

خرقـه  ف،  البـصر فيـه يلمـع ،  النـسج حمكـم ميـاين بـسروال دعاعليه السالم إنهمث
:لـه فقيـل ،  مقتلـه بعديسلبأنهيعلمعليه السالم ألنه؛أحدفيهيطمعالحىتوفزره

: عليه السالمفقالصغريسروالوهوتباناًحتتهلبستلو

.)٢(ألبسهأنيلوال ينبغي، مذلةثوبذلك

، الرميـة يتقـي  ،الـشجاع الفارسقتالرجليهعلىيقاتلوهوالقومعلىمحلمث
:قائالاخليلعلىويشد، العورةويفترص

ــادمـــنعبـــداًبعـــديتقتلـــونال!واأمـــا!؟حتـــاثونقتلـــيأعلـــى« وا،اعبـ

، ا هبــوانكميكـرمين أنألرجـو إنـي !اوايـم .مـين لقتلـه علـيكم أسـخط 

أللقـى قـد قتلتمـوني    لـو أن!واأما.تشعرونالحيثمنمنكميلينتقمثم

يـضاعف حتـى ،لكـم يرضـى الثـم ،دمـاءكم وسفك،بينكمبأسكما

.)٣(»األليمالعذابلكم

منـه مأخـذاً   العطـش أخـذ إذيقاتـل هـو وبينما،  شديداًقتاالالقوميقاتلأخذمث
.قتال أعدائهعلىليستعني؛عطشهيرويأنيريد، الفراتحنوفاجته، عظيماً

.٣٤٥ـ ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
.لمصدرنفس ا) ٢(
.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ٣(
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إليـه تتـام ال،  املـاء وبنيبينهحولوا!ويلكم: دارمبنأبانبينمنرجل: فنادى
.)١(شيعته

فجـاءه  .كـشفهم حـىت ،  علـيهم عليـه الـسالم   فـشد ،  بهوأحاطوا،  عليهفتكاثروا
مث، دماًكفيه فامتألتاوبسط، فانتزعهما، فمهيفواآلخر، عنقهيفأحدمهافوقعسهمان

: قال

عــدداً احــصهم اللّهــم .نبيــك بنــت بــابن يفعــل مــا إليــك أشــكو إنّــي اللّهــم «

.)٢(»أحدًامنهماألرضعلىتذروال،بدداًقتلهموا

.نفوسهنويطمئن، روعهنليسكنحرمهإىل عليه السالمجاءمث

مـا عليهاهجمواوحيكم: سعدبنعمرصاح،  وحرمهبنفسهمشغولهووبينما
.ميسرتكمعنمتتاز ميمنتكمال، لكمفرغإنواهللا، وحرمهبنفسهمشغوالدام

وشـك .أطنـاب املخـيم   بـني الـسهام ختالفـت حىت،  بالسهامونهيرمعليهفحملوا
إىل  ينظـرن وهـن ،  ودخلـن اخليمـة   وصـحن ،  وأرعـنب فدهشن،  النساءازرببعضسهم

.يصنعكيفاحلسني

،فقتلـه بـسيفه بعجـه إالّأحـداً يلحـق فال،  الغضبانكالليثعليه السالم فحمل
مـن اُثخـن بـاجلراح   حـىت ،  )٣(رهوحنـ بـصدره يتقيهاوهو،  ناحيةكلمنتأخذهوالسهام

.منهترتفوالدماء، اُصيبماكثرة

وجهـه علـى الـدماء وسـالت ،  فرتعـه جبهتـه يفاجلعفي بـسهم  احلتوفأبوفرماه
:فقالالشريف

.٣٤٣:نفس المصدر) ١(
.نفس المصدر) ٢(
.٣٥٠:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٣(
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، عـدداً أحـصهم اللّهـم   .العـصاة هـؤالء عبـادك مـن ،فيـه أنـا مـا تـرى إنّـك اللّهم«

.»أبدًاهلموال تغفر،حداًأمنهماألرضوجهعلىتذروال،بدداًواقتلهم

، ورضخاً باحلجارة ،  بالسهامورمياً،  بالرماحوطعناًبالسيوفضرباًعليهتوالوامث
ويـزداد ، جيد قـوة علّه؛ليستريحفوقف،  القتالعنوضعف،  عليه السالم يتمالكفلم

الـدم فـسال ،  علـى جبهتـه   حبجررجلفرضخه.ومقدساتهرسالتهعنليحامي،  نشاطاً
، شـعب ثالثـة ذيبـسهم فرماه آخر .عينيهعنالدمليمسحالثوبفأخذ،  جههوعلى
.)١(كامليزابالدموانبعث،قفاهمنالسهمفأخرج، صدرهيففوقع

: فقال

لـيس رجـال أهنـم يقتلـون   ،تعلـم إنـك إهلـي ،ارسـول ملـة وعلـى ،وبـا ابسم«

.»ابعنيأنّهيبما نزلعليهون،غريهنيببنتابناألرضوجهعلى

: وقال، وحليتهووجههرأسهبهلطخعليه السالمإنهمث

،صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       ارسولوجدياحتى ألقى أكونهكذا«

.)٢(»وفالنفالنقتلين! جديا:وأقولبدميخمضبوأنا

: صوتهبأعلىعليه السالمصاحمث

ــا« ــةي بعــدي رجــالتقتلــون الإنكــمأمــا ، يف عرتتــهحممــدًاخلفــتم بئــسما!الــسوء ام

ألرجـو إنـي !اوايـم ،  إيـاي قـتلكم عنـد علـيكم ذلـك   يهـون بـل ،  قتلـه فتهابون

.»تشعرونالحيثمن، منكميلثم ينتقم، بالشهادةايكرمينأن

:المقـرم عبـد الـرزاق  ، عليـه الـسالم  ، مقتـل الحـسين  ٢:٣٤الخـوارزمي  الحسين عليه السالم،مقتل  ) ١(
.٣٥٢و٣٥١

:المقـرم عبـد الـرزاق  ، عليـه الـسالم  ، مقتـل الحـسين  ٢:٣٤وارزمي الخـ الحسين عليه السالم،مقتل  ) ٢(
.٣٥٢و٣٥١
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فاطمة؟يابنمنالكينتقممباذا: احلصنيفقال

: عليه السالماحلسني

ــاءكميـــسفكو،بيـــنكمبأســـكميلقـــي« ــم،دمـ العـــذابيـــصب علـــيكم ثـ

.)١(»صباً

عليه السالمللحسينتصروناألطفالـ١٣٢

ومل ،  قـواه واضـعف الـدم نـزف وأعيـاه ،  بـاجلراح عليـه الـسالم   احلسنياثخنملّا
يرعـى  جالـساً عليـه الـسالم   بقـي .الـرتف وشـدة ،  اجلراحـات كثرةمنالوقوفيتمالك
مـن وأحـدقوا بـه   ،  صـوب كلمناألعداءبهأحاطوقد،  وبصرهبقلبه،  وحرمهأطفاله

.النهوضيستطيعالهذامعوهو.جانبكل

فلــم، احلــالــذااحلــسنيعمــهإىل )غـالم وهــو(احلــسنبــنعبــد اهللافنظـر 
حبــسه )علـيهم الـسالم  (زينـب وأرادت، عمــهإىل مـسرعاً أقبـل أندون، يتمالـك 
يـضرب احلـسني  أنيريـد كعـب بـن ببحروإذا،  عمهعندفوقفوجاء.منهافأفلت

.بالسيف

: بهصاحالغالم

!عمي؟أتضرب!اخلبيثةيابن

.معلقةفإذا هي، اجللدإىل فأطنها، بيدهالغالمفاتقاها، بضربةكعبابنفأجابه

: الغالمفصاح

.اماهويا!عماهيا

: قائالصدرهإىل فضمهاحلسني عليه السالم،عمهحجريفووقع

.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ١(
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يلحقـك افـإن ،  ذلك اخلـري  يفواحتسب،بكنزلماعلىاصرب!أخييابن«

، أبـي طالــب بــنوعلـي ،صـلى ا عليـه وآلــه وسـلم   ابرســول،الـصاحلني بآبائـك 

.)١(»أمجعنيعليهماصّلى،عليبنواحلسن،وجعفر، ومحزة

: قائالعليهمعليه السالمدعامث

متعتـهم إناللّهـم .األرضاتوامـنعهم بركـ   ،  الـسماء قطـر عنـهم امـسك اللّهم«

فـإهنم ، أبـداً عنهمالوالةترضيوال،قدداًواجعلهم طرائق ،تفريقًاففرقهم،حنيإىل  

.)٢(»يقاتلوناعليناثم عدوا،لينصرونادعونا

.)٣(عمهحجريفوهوفذحبهبسهمالغالم، كاهلبنحرملةورمى

وقـد جالـت   ،برقبتـه ينـوء وأخـذ ،  اجللـوس يـستطيع الحالـه علىاحلسنيوبقي
آلمـن آخـر وإذا بغـالم  احلضرميثبيتبنهاينيقولكما)٤(وتصعصعتحولهاخليل

إزارعليه.األبنيةمن تلك بعمودممسكوهو،  حنوهمسرعاًخيرجاحلسني عليه السالم،  
كلّماتذبذباناذنيهيفدرتنيإىل   فكأين أنظر .ومشاالمييناًيتلفت،  مذعوروهو،  وقميص

فقطعـه الغـالم اقتصدمث، فرسهعنمالمنهإذا دناحىت،  يركضرجلأقبلإذ،  فتالت
.)٥(طالبأيببنعقيلبنسعيدأيبحممد بنهووالغالم.بالسيف

نتعـرض  وسـوف .عليه الـسالم  للحسنيانتصرواالذيناألطفالمنكثريوهناك
قلـوب عليـه الـسالم   نياحلـس ثـورة ملكتوهكذا.الكتابهذامنالثاينالقسميفهلم

.العادلةنساناإلقضيةألنها؛وصغريهمكبريهم، الناس

.٣٥٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٤٤تاريخ الطبري ) ١(
.٣٥٤:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل ٤:٣٤٥تاريخ الطبري ) ٢(
.٤:٣٤٣، تاريخ الطبري ٦٨:ي قتلى الطفوف، ابن طاووساللهوف ف) ٣(
.تفرقت:تفرق، تصعصعت:صعصع) ٤(
.٤:٣٤٥، تاريخ الطبري ٦٨:اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس) ٥(
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األخةلحظاتهَّـعليه السالمالحسمعـ١٣٣

جيـرأ ال، النـهار منطويالزمناً، احلالهذاعلىعليه السالم احلسنيمكثولقد
يتقـي ن بعـضهم  وكا.والرهبةالقدسيةمننفوسهميفلهلما؛قتلهعلىالقوممنأحد

.غريهيكفيهأنويود، قتلهمنويتحاشى

فـامحلوا ! الـسهام؟ أثخنتـه وقد،   بالرجلتنتظرونماذاوحيكم: فيهممشرفنادى
.أمهاتكمثكلتكم، واقتلوهعليه

التميمـي علـى   شـريك بـن زرعـة فـضربه ،  وصوبجانبكلمنعليهفحملوا
بـن انـس سـنان بـن  وطعنـه .عاتقـه علىوضربه،  حلقهيفاحلصنيورماه.األيسركتفه

ــالرمحعمــر ــسهمرمــاهمث، فوقــعصــدرهعلــىب ــهيفوطعنــه صــاحل.حنــرهيفب .جنب
.)١(ويكبوبرقبتهينوءعليه السالمواحلسني

،بنفـسه جيـود وهـو ،  عليـه الـسالم   احلـسني حنـو واقفاًكنت: نافعبنهاللقال
نـور ولقـد شـغلين   .أنـور والاًوجهـ منهأحسن،  بدمهمضمخاًقطقتيالرأيتمافواهللا
.)٢(أن يسقوهفأبوا، احلالهذايفاملاءفاستقى.قتلهيفالفكرةعنوجهه

.محيمهامنفتشرباحلاميةتردحىتاملاءتذوقال: األعداءمنرجللهوقال

: جييبهاحلسني

قعدميف،دارهيفمعهوأسكن،ارسولجديعلىأردوإنّما!احلاميةأردأنا«

.»بيوفعلتممينما ارتكبتمإليهأشكو.مقتدرمليكعندصدق

.)٣(شيئاًمن الرمحةأحدهمقلبيفجيعلملاهللاكأنحىت، بأمجعهمفغضبوا

.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ١(
.٣٥٦:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،مقتل ) ٢(
.٣٥٩:المقرمعبد الرزاقن عليه السالم،الحسي، مقتل ٤٩:مقتل ابن نما) ٣(
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ربهيناجيعليه السالمالحسـ١٣٤

يبخـل ومل،  ورضـوانه اهللاطاعـة يفوبذلـه إالّشـيئاً يتـرك ملعليه السالم احلسني
.تعاىلسبيلهيفولدأو، نفسوأ، جاهأو، مبال

وهـو ، رالقاءإىل   طريقهايفوهي،  وترتلتصعدأنفاساًميلك إالّ ملإنه: وأخرياً
، اجلـراح وأثخنتـه ، واحلجـارة والرمـاح الـسيوف قطـع كللتـه قـد ،  على الرمـضاء  طريح

.والعطش، احلربوجهد، وأعياه الرتف

مـشاعر ربـه بكـل   فيناجي،  وروحانيتهاهللاروحيفيسبحبهوإذا،  احلالهذاومع
الأنعليهاحريصفهو.دأمثحلظاتمعهستعيشاليت، املتقطعةاألنفاسذه، قلبه

بـضعيف قـائال الـسماء حنـو طرفهرافعاً .اهللاوأن ال تذهب إالّ يف سبيل     ،  سدىتذهب
:صوت

عـريض ،يـق عـن اخلال  غـين ،  احملالشديد،اجلربوتعظيم،املكانمتعايلاللّهم«

حـسن ،النعمـة سـابغ ،  صادق الوعـد  ،الرمحةقريب،تشاءماعلىقادر،الكربياء

مـا علـى قـادر ،إليـك تابملنالتوبةقابل،خلقتمباحميط،دعيتإذاقريب،البالء

أدعـوك .ذُكـرت إذاذكور، شكرتشكور إذا ،طلبتماتدرك،أردت

واسـتعني ،مكروبـاً وأبكـي ،  ئفـاً خاإليـك وأفـزع ،فقـرياً إليـك وأرغـب ،حمتاجاً

.عليك كافياًوأتوكل،ضعيفاًبك

وحنـن ،  بنـا وقتلونـا   وغـدروا ،  وخـذلونا غرونـا فـإنّهم ،قومنـا وبـني بيننـا احكماللّهم

ــدحبيبــكوولــد،نبيــكعــرتة ــه وســلم   حمم ــذي،صــلى ا عليــه وآل اصــطفيته ال

ــامــن لنــا فاجعــل، الــوحي علــىوائتمنتــه ،بالرســالة أرحــم يــا ،وخمرجــاًفرجــاً أمرن

.)١(الرامحني

.٣٥٧:المقرمعبد الرزاقالحسين عليه السالم،، مقتل واإلقبالمصباح المتهجد ) ١(
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،سـواك ربمـا يل  ،املـستغيثني غيـاث يـا ،سـواك إلـه ال،ربيـا قضائكعلىصرباً

الدائمــاًيـا .لــهال غيـاث مــنغيـاث يـا ،حكمــكعلـى صــرباً،غـريك معبـود وال

ــهنفــاذ ــا،ل ــا،املــوتىحميــيي ــييناحكــم، كــسبتنفــس مبــا كــلعلــىقائمــاًي ب

.)١(»اكمنياحلخريوأنت، وبينهم

لـه فقـال  .وضـعف فأرعـد ،  رأسـه ليحتز؛األصبحييزيدبناخلولّىإليهجاءمث
، عليـه الـسالم   احلـسني إىل   نـزل مث.يـديك وأبـان عضديكيفاهللافت: انسبنسنان
.)٢(رأسهواحتزفذحبه

: عليه السالمالصادقحممدبنجعفرإمامناقال

وثالثـــونوأربـــع،طعنــة وثالثـــونثـــالثحـــني قتــل عليــه الـــسالم باحلـــسنيوجــد «

.»ضربة

خيامــهعلـى اجلــيشهجـم وبعـدها ، اللبــاسمـن عليــهمـا يـسلبون عليــههجمـوا ثـم 

.)٣(يبكونوهم، وحرمه يسلبوهنم

قرائيياوختامًا

ثـورة اإلمـام   عظمـة لنـا صـورت الـيت ،  الوثـائق هـذه مـع عشناالوريقاتوذه
الـذي ،  العامـل الـرئيس   كانتواليت.والعقائديةيةالتارخيوأمهيتها،  عليه السالم احلسني
مــنالتــشريعيةوانتـزاع الــسلطة ، املنحــرفنياحلكــامأباطيـل كــشفيفهامــاًدوراًلعـب 

مـا فيحـرم ،  هـواه حـسب حيب ويـشاء  كماويشرعحيكم،  اخلليفةكانأنبعد،  أيديهم
.اهللا ورسولهحرمهماوحيلل، ورسولهاهللاأحله

.٣٣:، رياض المصائب٤٢٣:أسرار الشهادة) ١(
.٤:٣٤٦تاريخ الطبري ) ٢(
.نفس المصدر) ٣(
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من يـد السلطةتلكينتزعأناستطاع،  املباركةبثورتهعليه السالم احلسنيأنّإالّ
أيتشريعيفله حق ليساخلليفةبأنّالعامالرأيوافهم،  آنذاكاملنحرفاحلاكماخلليفة
.إليهمايؤديوما،النبويةوالسنةالكتابيفمنحصرالتشريعوإنما، حكم

قبـل املـستهترين   من،  الشريعةامبأحكللتالعبحداًوضعتأنانتصاراًوكفاها
.وتشريعياًإرادياًعليه السالماحلسنيثورةانتصرتوهكذا.واملنحرفني

منـها ونستمد ،هديهاعلىلنسري،  املقدسةالثورةهذهمعاملنتفهمأنعليناوبقي
؛والنـضال اجلهـاد وقبـساً مـن   ،  الفـضيلة منوهدياً،  احلقمنومشاعراً،  اخلريمنروحاً
.واتباعهمالصهاينةوطرد أعدائها، أراضيهاحتريرسبيليفاألمةقافلةدلنقو

.الكتابهذامنالثاينالقسميفاللقاءوإىل





٢٣٣

الكتابمصادر
الكرميالقرآنـ١

عليه السالماملؤمننيأمريلإلمامالبالغةجـ٢

ماويالسحممدالشيخاحلسني عليه السالم،أنصاريفالعنيابصارـ٣

السلطانيةاألحكامـ٤

الغطاءكاشفحسنيحممدالشيخ، وأصوهلاالشيعةأصلـ٥

الطربسي، االحتجاجـ٦

املفيدالشيخ، اإلرشادـ٧

قتيبةابن، والسياسةاإلمامةـ٨

الدينشرفاحلسنيعبدالسيد، الفاخرةاالسـ٩

الشهرستاين، والنحلاملللـ١٠

آشوبشهرابن، املناقبـ١١

الطرحييالشيخ، املنتخبـ١٢

العقادحممودعباس، الشهداءأبوـ١٣

األمنيحمسنالسيد، الشيعةأعيانـ١٤
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العربيةاإلمرباطوريةتاريخـ١٥

األعلميودار، املعارفداروطبع، ليدنطبع، الطربيتاريخـ١٦

الفضلياهلاديعبدالشيخاحلسني عليه السالم،ثورةـ١٧

الدينمشسمهديحممدالشيخاحلسني عليه السالم،ثورةـ١٨

احللّيجعفرالسيد، البالبلوسجعبابلسحرديوانـ١٩

الذهيب، النبالءأعالمسريـ٢٠

األستانةطبع، النسفيةالعقائدشرحـ٢١

شربجوادالسيد، املؤمننيعربةـ٢٢

راملظفرضاحممدالشيخ، اإلماميةعقائدـ٢٣

األثريابن، التاريخيفالكاملـ٢٤

طاووسابنالسيد، الطفوفقتلىيفاللهوفـ٢٥
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