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مقـّدمـــة

احلمد هلل على ما عّرفنا من نف�شه، واألهمنا من �شكره، وفتح لنا من اأبواب العلم بربوبّيته، ودّلنا عليه من الإخال�ص له يف توحيده، وجّنبنا من 
الإحلاد وال�شك يف اأمره. ثم ال�شالة وال�شالم على اأ�شرف برّيته خامت النبيني و�شّيد املر�شلني حممد وعلى اآله الطيبني الطاهرين.

الأطل�ص عبارة عن كتاب يحتوي على جمموعة من اخلرائط اجلغرافّية املتعّلقة بالأر�ص وترتبط مبو�شوع معنّي، فقد تكون اخلرائط عاّمة مثل 
اأطل�ص العامل، اأو قد تكون خرائط تتعلق بقاّرة اأو اإقليم، مثل اأطل�ص قاّرة اآ�شيا، واأطل�ص العامل العربي، وغريها. قد يحتوي الأطل�ص على خرائط 
التاريخّية التي حتتوي على خرائط  اأ�شغر، مثل املحافظات، والوليات، واملدن، كما يوجد نوع من الأطال�ص  اإداري  اأو تق�شيم  تخ�ص دولة معّينة 

تاريخّية، مثل خرائط لها عالقة بالدولة الرومانّية اأوالعثمانّية وغريهما. 

الإمام احل�شني  اأن كان  واقعة الطف منذ  اأحداث  الزمني وتراتبّية  الت�شل�شل  ح  تو�شّ واقعة الطف عبارة عن كتاب يحتوي على خرائط  واأطل�ص 
م اإيّل انطالقًا من حما�شرتني قّدمتهما خالل املو�شم  »عليه ال�شالم« يف املدينة املنورة اإىل نهاية املعركة. وقد جاءت فكرة الكتاب من اقرتاح ُقِدّ
العا�شورائي الذي اأقيم يف م�شجد �شيد ها�شم بهبهاين يف الكويت يف حمرم 1437 هـ وت�شّمنا عر�شًا م�شّورًا ومبّينًا باخلرائط والو�شائل الإي�شاحية 

ملراحل الثورة احل�شينية.

ول يهدف هذا الأطل�ص لذكر كل التفا�شيل املتعّلقة بواقعة الطف، ول ِلِذكر كل اخلطب والكلمات ال�شادرة عن الإمام احل�شني »عليه ال�شالم« اأو 
غريه من ال�شخ�شيات، بل هو عر�ص اإجمايل يهدف اإىل تقدمي �شورة ملّخ�شة عن ت�شل�شل الأحداث، ل�شّيما بلحاظ اأّن تق�شيم املجال�ص العا�شورائية 
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وتخ�شي�ص كل ليلة ل�شخ�شية اأو ملجموعة من �شخ�شّيات واقعة الطف ــ من قبيل تخ�شي�ص ليلة اخلام�ص مل�شلم بن عقيل وليلة ال�شابع لأبي الف�شل 
العبا�ص وليلة التا�شع لعلي الأكرب ــ اأربكت ت�شّور البع�ص يف ما له عالقة بالت�شل�شل الزمني لالأحداث، الأمر الذي ا�شتدعى العر�ص التاريخي املوجز، 

وبال�شكل الذي مّت تقدميه يف املحا�شرتني، ثم يف اجلزء اخلام�ص من كتاب »ليايل عا�شوراء«، ليخرج هنا ب�شورة هذا الأطل�ص.

وهذا الأطل�ص ي�شتمل على خرائط منقولة عن برنامج Google Earth Pro وُمَرجة بعد ذلك من خالل اإ�شافة اأ�شماء بع�ص املواقع ذات 
حتديدها  حاولت  ولكن  املثال،  �شبيل  على  »�شراف«  كموقع  بالدّقة،  حتديدها  ي�شعب  التي  جدًا  القليلة  املواقع  بع�ص  وتبقى  بالأحداث.  العالقة 

بال�شورة التي �شيجدها القاريء لحقًا يف اخلرائط وذلك من خالل بع�ص القرائن. 

علمًا باأن بع�ص التواريخ التي �شنوردها �شمن الت�شل�شل الزمني لالأحداث قد يختلف عليها املوؤّرخون، كما اأن بع�شًا منها ا�شتنتاجية من خالل 
درا�شة الن�شو�ص، وذلك خللّو تلك الن�شو�ص من حتديٍد زمنيٍّ دقيق لها.

كل ال�شكر والتقدير لكل من �شاهم يف اإمتام هذا امل�شروع التعليمي، واأ�شاأل اهلل »عزوجل« لهم جزيل الأجر وِنعم الثواب اإنه �شميع جميب.

                                                                                                                                                                                          املوؤلف

                                                                                                                                                                             الكويت ــ �شعبان 1439 هـ
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قال الطربي يف تاريخه حول اأحداث ال�شنة ال�شتني للهجرة: )أن معاوية ملا مرض مرضته اليت هلك فيها دعا يزيد ابنه، فقال: يا بين، إين قد 
كفيتك الرحلة والترحال، ووّطأت لك األشياء، وذللت لك األعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، ومجعت لك من مجع واحد، وإين ال أختوف 
أن ينازعك هذا األمر الذي استتب لك إال أربعة نفر من قريش: احلسني بن علي، وعبد اهلل بن عمر، وعبداهلل بن الزير، وعبد الرمحن بن 
أيب بكر)1(. فأما عبد اهلل بن عمر فرجٌل قد وقذته العبادة، وإذا مل يبق أحٌد غريه بايعك، وأما احلسني بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه 
حىت خيرجوه، فإْن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإنَّ له رمحًا ماّسة وحقًا عظيمًا... وأما الذي جيثم لك جثوم األسد، ويراوغك 

مراوغة الثعلب، فإذا أمكنته فرصٌة وثب، فذاك ابن الزبري، فإْن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرًبا إرًبا()2(. 

ول�شنا ندري ما مدى �شحة ما ورد في الخبر ال�شابق بخ�شو�ص الإمام الح�شين »عليه ال�شالم«، ل �شيما بلحاظ م�شمون ر�شالة يزيد اإلى والي 
اأَبى البيعة. فهل خالف يزيد اأباه بهذه ال�شرعة؟ اأم اأن الأمر ِمن ِقَبِل يزيد كان  المدينة والتي �شنذكرها لحقًا وت�شّمنت اأمرًا بقتل الح�شين اإن 
مجرد تهديد للتخويف؟ اأم اأن معاوية اأراد عدم توريط ابنه مع الح�شين؟ اأم اأن م�شمون الخبر ال�شابق غير دقيق كما هو الأرجح بح�شب تتّبع مواقف 
معاوية من الإمام علي وابنه الح�شن »عليهما ال�شالم«. وفي الفتوح لبن اأعثم اأن يزيد خرج من يومه ذاك اإلى مو�شع يقال له »حوارين الثنية« بق�شد 

ال�شيد، واأو�شى اأحد رجالته اأن يخبره باأي تطورات تجري في العا�شمة دم�شق. 

1. ول ي�شح هذا لأن عبدالرحمن كان قد توفي قبل ذلك ب�شنوات و�شياأتي في ر�شالة يزيد اإلى والي المدينة طلبه باأخذ البيعة من الثالثة دون 
عبدالرحمن.

2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص260.



) 12 (
خالفة يزيد

رجــب

�شعبان

رم�ضان

�شوال

ذو القعدة

ذو احلجة



60 هـ



) 13 (

ثم مات معاوية في مر�شه هذا من الغد، ولي�ص يزيد بح�شرته. قال الطبري: )اخُتلف يف وقت وفاته بعد إمجاع مجيِعهم على أن هالَكه كان يف 
سنة ستني من اهلجرة، ويف رجب منها، فقال هشام ابن حممد: مات معاوية هلالل رجب من سنة ستني. وقال الواقدي: مات معاوية للنصف 

من رجب. وقال علي بن حممد: مات معاوية بدمشق سنة ستني يوم اخلميس لثماٍن بقني من رجب()1(.

بلغ يزيد الخبر، فعاد لفوره )وسار إىل قبٍة ألبيه خضراء، فدخلها وهو معتّم بعمامة خّز سوداء متقلدًا بسيف أبيه معاوية حىت وصل إىل 
باب الدار، مث جعل يسري والناس عن ميينه ومشاله قد نزلوا عن دواهبم، وقد ُضربت له القباب والفساطيط املدّنجة)2(، حىت صار إىل 
القبة اخلضراء... فصعد حىت جلس على تلك الُفُرش، والناس يدخلون عليه يهّنئونه باخلالفة ويعّزونه يف أبيه، وجعل يزيد يقول: حنن 
أهل احلق وأنصار الدين، وأبشروا يا أهل الشام! فإن اخلري مل يزل فيكم، وسيكون بيين وبني أهل العراق حرب شديد، وقد رأيت يف منامي 
كأّن هنرًا جيري بيين وبينهم دما عبيطا وجعلت أجهد يف منامي أن أجوز ذلك النهر، فلم أقدر على ذلك حىت جاءين عبيد اهلل بن زياد، 
فجازه بني يدي وأنا أنظر إليه. قال: فأجابه أهل الشام وقالوا: يا أمري املؤمنني، امض بنا حيث شئت، واقدم بنا على من أحببت فنحن بني 
يديك، وسيوفنا تعرفها أهل العراق يف يوم صفني. فقال هلم يزيد: أنتم لَعْمري كذلك()3(. وعلى اإثر ذلك، تّمت مبايعة يزيد، فَفتح بيوت المال، 

قها عليهم، ثم عزم على الُكتب اإلى جميع البالد باأخذ البيعة له. فاأخرج لأهل ال�شام اأمواًل جزيلة، ففرَّ

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص261.
عر. والمدنجة نوع من الف�شاطيط. 2. الف�شطاط: خيمة )بيت( ُيّتخذ من ال�شَّ

3. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 6.
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قال الطبري: )ومل يكن ليزيد ِهّمة حني وِلَي إال بيعة النفر الذين أَبوا على معاوية اإلجابة إىل بيعة يزيد حني دعا الناس إىل بيعته، 
اأبناء ال�شحابة هذه البيعة ب�شكل  وأنه ويلُّ عهِده بعده، والفراغ من أمرهم()1(.  وكان الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« قد رف�ص هو وعدد من 

قاطع)2(.
ومن هنا بادر يزيد اإلى كتابة ر�شالتين عاجلتين اإلى ابن عمه والي المدينة الوليد بن عتبة بن اأبي �شفيان، قال فيها: )بسم اهلل الرمحن الرحيم. 
من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة، أما بعد، فإن معاوية كان عبًدا من عباد اهلل، أكرمه اهلل واستخلفه، وخّوله، ومّكن له، فعاش 
ح عنها،  بَقَدر، وماَت بأَجل، فرمحه اهلل، فقد عاش حممودًا، ومات برًا تقيًا، والسالم()3(. هذه هي الر�شالة العامة التي يمكن للوالي اأن ُيف�شِ
هت باأُذن فاأرة ل�شغرها وفيها: )أّما بعد، فخذ حسيًنا وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة  ولكنها األحقها بر�شالة اأخرى �شرية �ُشبِّ
أخًذا شديًدا ليست فيه رخصة حىت يبايعوا؛ والسالم()٤(. وفي رواية ابن اأعثم بعد كلمة »رخ�شة«: )فمن أىب عليك منهم فاضرب عنقه وابعث 

إيل برأسه()5(. 

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص269.
2. قال ال�شيد الع�شكري في معالم المدر�شتين: )اأر�شل معاوية يزيد اإلى الحج، وقيل بل اأخذه معه... وحاول اأن ياأخذ البيعة من اأهل مكة والمدينة 
فاأبى عبد اهلل بن عمر وقال : نبايع من يلعب بالقرود والكالب وي�شرب الخمر ويظهر الف�شوق ، ما حجتنا عند اهلل ؟ وقال ابن الزبير : ل طاعة 
لمخلوق في مع�شية الخالق وقد اأف�شد علينا ديننا.. وفي رواية : اإن الح�شين قال له : كاأنك ت�شف محجوبًا اأو تنعت غائبًا اأو ُتخبر عما كان احتويته 
بق  ال�شَّ والحَمام  التحار�ص،  عند  المهار�شة  الكالب  ا�شتقرائه  ِمن  اأخذ  ما  في  ليزيد  فُخذ  راأيه.  موقع  على  نف�شه  ِمن  يزيد  دّل  وقد  لعلم خا�ص، 

لأترابهن، والقينات ذوات المعازف و�شروب المالهي تجده نا�شرًا، ودع عنك ما تحاول(.
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص269.
4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص269.

5. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 10.



) 1٦ (
وايل املدينة ي�شتدعي الإمام احل�شني

رجــب

�شعبان

رم�ضان

�شوال

ذو القعدة

ذو احلجة



60 هـ



) 1٧ (

وبناء على اأن موت معاوية كان في الن�شف من رجب، فقد و�شلت ر�شالة يزيد اإلى والي المدينة بعد 11 يومًا، اأي في ال�شاد�ص والع�شرين منه، قال 
الطبري: )فلما أتاه نعي معاوية فظع به، وكُبر عليه، فبعث إىل مروان بن احلكم فدعاه إليه.. فلما قرأ عليه كتاب يزيد، استرجع وترحم 
عليه، واستشاره الوليد يف األمر وقال: كيف ترى أن نصنع؟ قال: فإين أرى أن تبعث إىل هؤالء النفر فتدعوهم إىل البيعة والدخول يف 
الطاعة، فإن فعلوا قبلت منهم، وكففت عنهم، وإن أبوا قّدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا مبوت معاوية، فإهنم إْن علموا مبوت معاوية 
وثب كل امرىء منهم يف جانب، وأظهر اخلالف واملنابذة، ودعا إىل نفسه. ال أدري؛ أما ابن عمر فإين ال أراه يرى القتال، وال حيب أن ُيولَّى 
على الناس، إال أن ُيدفع إليه هذا األمر عفوًا()1(. وفي الفتوح اأنه اأ�شاف بعد ا�شتثناء ابن عمر: )فادعهم إىل البيعة مع أين أعلم أن احلسني 
بن علي خاصة ال جييبك إىل بيعة يزيد أبدًا وال يرى له عليه طاعة، وواهلل إن لو كنُت يف موضعك مل أراجع احلسني بكلمة واحدة حىت 
أضرب رقبته كائنًا يف ذلك ما كان()2(. اأر�شل الوالي اإلى الح�شين وابن الزبير فُوجدا في الم�شجد، ولم ُيعهد من الوالي اأن يدعو اأو ي�شتقبل اأحدًا 
في مثل هذا الوقت، فقال الح�شين »عليه ال�شالم« لما ا�شتف�شر ابن الزبير عن ال�شبب: )قد ظننت، أرى طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا 
بالبيعة قبل أن يفشو يف الناس اخلرب()3(، ووافقه ابن الزبير على ذلك و�شاأله عن نيته فقال »عليه ال�شالم: )أمجُع فتياين الساعة، مث أمشي 

إليه، فإذا بلغُت الباب احتبسُتهم عليه، مث دخلت عليه()٤(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص270.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 10ـ11.

3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج2،  �ص151.
4. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج2،  �ص151.
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جمع الإمام مواليه واأهل بيته، وخرج من منزله وفي يده ع�شا ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وهو في ثالثين رجاًل ثم اأقبل يم�شي حتى انتهى اإلى 
باب الوليد وقال لأ�شحابه: )إين داخٌل، فإن دعوتكم أو مسعتم صوته قد عال فاقتحموا عليَّ بأمجعكم، وإال فال تربحوا حىت أخرج إليكم()1(. 

فدخل الإمام »عليه ال�شالم« ف�شّلم عليه ومروان جال�ٌص عنده، وما اأن جل�ص حتى اأقراأه الوليد الكتاب، ونعى له معاوية، ودعاه اإلى البيعة، فقال 
الإمام الح�شين: )إنا هلل وإنا إليه راجعون، وعّظم اهلل لك األجر أيها األمري، ولكن ملاذا دعوتين؟ فقال: دعوُتك للبيعة، فقد اجتمع عليه 
الناس. فقال احلسني: إنَّ مثلي ال يعطي بيعته سرًا، وإمنا أحب أن تكون البيعة عالنية حبضرة اجلماعة، ولكن إذا كان من الغد ودعوت 

الناس إىل البيعة دعوتنا معهم فيكون أمرنا واحدًا()2(.

وافق الوالي على ذلك، فتدّخل مروان قائاًل: )واهلل، لئن فارقك الساعة ومل يبايع ال قدرت منه على مثلها أبًدا حىت تكثر القتلى بينكم 
وبينه. احِبس الرجل، وال خيرج من عندك حىت يبايع أو تضرب عنقه!()3(.

فوثب عند ذلك الح�شين، فقال: )يابن الزرقاء، أنت تقتلين أم هو؟! كذبت واهلل وأمثت()٤( ثم خرج.

اأما ابن الزبير ف�شار يتهّرب من الوالي، ورجال الوالي يبحثون عنه بعد اأن غادر المدينة �شرًا اإلى مكة �شالكًا غير الطريق المعهودة. 

1. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج2،  �ص151.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 13.
3. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 13.
4. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 13.
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ا�شتمر رجالت الوالي في البحث عن ابن الزبير في اليوم الثاني، وت�شاغلوا بذلك عن الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« طوال النهار، حتى اإذا جّن 
الليل بعث الوالي رجاله اإليه فا�شتمهلهم الإمام قائاًل: )أصِبحوا مث ترون ونرى()1(. 

فكّفوا عنه تلك الليلة، ولم يلحوا عليه، فخرج الإمام من المدينة ليلة الأحد ليومين بقين من رجب �شنة �شتين ومعه بنوه واإخوته وبنو اأخيه وجل 
اأهل بيته، اإل محمد بن الحنفية الذي حاول اأن يثنيه عن عزمه، فاأبى الإمام وكتب و�شيته التي �شّمنها اأهداف حركته، وفيها: )إن احلسني بن علي 
يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدًا عبده ورسوله جاء باحلق من عنده، وأن اجلنة حق والنار حق. وأن الساعة آتية 
ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، وإين مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإمنا خرجت لطلب النجاح والصالح يف أمة 
جدي حممد »صلى اهلل عليه وآله« أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جدي حممد »صلى اهلل عليه وآله«  وسرية أيب علي 

بن أيب طالب()2(.

وقد روى ابن اأعثم اأن الإمام زار قبر جده »�شلى اهلل عليه واآله« في الليلتين، واأنه لما فرغ من �شالته في الليلة الثانية قال: )اللهم، إّن هذا قرب 
نبيك حممد وأنا ابن بنت حممد وقد حضرين من األمر ما قد علمت، اللهم، وإين أحب املعروف وأكره املنكر، وأنا أسألك يا ذا اجلالل واإلكرام 

حبق هذا القرب ومن فيه إال ما اخترت من أمري هذا ما هو لك رضى()3(.

1. المجل�شي: بحار الأنوار، ج 44، �ص 326.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 17.
3. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 19.
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أبا عبد اهلل، جعلين اهلل  وفي الطريق بين المدينة ومكة ا�شتقبل عبد اهلل بن مطيع العدوي)1( الإمام »عليه ال�شالم« فقال: )أين تريد   
فداك؟ قال: أّما يف وقيت هذا أريد مكة، فإذا صرت إليها استخرت اهلل »تعاىل« يف أمري بعد ذلك. فقال له عبد اهلل بن مطيع: خاَر اهلل 
لك يا ابن بنت رسول اهلل فيما قد َعَزمت عليه، غري أّني أشري عليك مبشورة فاقبلها مين. فقال له احلسني: وما هي يا ابن مطيع؟ قال: إذا 
أتيتَ مكة فاحذر أن يغّرك أهل الكوفة، فيها ُقتل أبوك، وأخوك)2( بطعنة طعنوه كادت أن تأيت على نفسه، فالزم احلَرم فأنت سّيد العرب 
يف دهرك هذا، فو اهلل لئن هَلْكَت ليهلكّن أهُل بيتك هبالكك والسالم. قال: فودَّعه احلسني ودعا له خبري وسار حىت واىف مكة، فلما نظر إىل 

ِبيِل}()3(.  َه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأن َيْهِدَيِني َسَواَء السَّ ا َتَوجَّ جباهلا ِمن بعيد جعل يتلو هذه الآية: {َوَلمَّ

ثم ا�شتقّر المقام بالإمام »عليه ال�شالم« في مكة المكرمة في بدايات �شهر �شعبان ـــ وقيل في الثالث منه ـــ حيث اأدى العمرة المفردة، ففرح به 
اأهلها فرحًا �شديدًا، وجعلوا يترددون عليه بكرة وع�شية. 

وا�شتّد ذلك على عبد اهلل بن الزبير لأنه كان يطمح اأن يبايعه اأهل مكة، فلما قدم الح�شين »عليه ال�شالم« �شّق ذلك عليه، غير اأنه ما كان ُيبدي 
ما في قلبه اإلى الح�شين، بل كان يتردد عليه وي�شلي ب�شالته ويقعد عنده وي�شمع من حديثه )وهو مع ذلك يعلم أنه ال يبايعه أحد من أهل مكة 

واحلسني بن علي هبا، ألّن احلسني عندهم أعظم يف أنفسهم من ابن الزبري()٤(. 

1. عبد اهلل بن مطيع بن الأ�شود تابعي من كبار اأن�شار عبد اهلل بن الزبير. ُقتل في ح�شار الحجاج الثقفي لمكة مع عبد اهلل بن الزبير عام 73 هـ.
2. في م�شادر اأخرى: )وبها ُخذل اأخوك.....( وهو اأ�شح.

3. ابن اأعثم: الفتوح، ج5، �ص 22-23. والآية من �شورة القق�ص:22.
4. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 23.
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مكث الإمام في مكة باقي �شهر �شعبان ورم�شان و�شوال وذي القعدة، وقد لزم فيها ال�شوم وال�شالة، وفي بع�ص تلك الأيام دخل عليه عبداهلل بن 
عبا�ص ومعه عبداهلل بن عمر، وحاول اأن يقنعاه بقبول البيعة ليزيد، وكان من قول ابن عمر: )فإين قد مسعت رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله 
وسلم« وهو يقول: »حسني مقتول، ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذهلم اهلل إىل يوم القيامة« وأنا أشري عليك أن تدخل يف ُصلح ما 
دخل فيه الناس، واصرب كما صربت ملعاوية من قبل()1( اإل اأن الإمام واجههما بالإ�شرار على رف�ص البيعة �شارحًا �شبب موقفه ال�شديد من يزيد.

اأما في الكوفة فقد بلغ اأهلها خبر انتقال الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« اإلى مكة، فاجتمع معار�شو بني اأمية في دار �شليمان بن �شرد الخزاعي)2( 
فلما تكاملوا في منزله قام فيهم خطيبًا فحمد اهلل واأثنى عليه و�شلى على النبي »�شلى اهلل عليه واآله«  وعلى اأهل بيته، ثم ذكر اأمير الموؤمنين علي 
بن اأبي طالب »عليه ال�شالم«، فترّحم عليه وذَكر مناقَبه ال�شريفة، ثم قال: )يا معشر الشيعة، إنكم قد علمتم بأن معاوية قد صار إىل ربه وقدم 
على عمله وسيجزيه اهلل »تبارك وتعاىل« مبا قّدم من خري أو شر، وقد قعد يف موضعه ابنه يزيد ـ زاده اهلل خزيًا ـ وهذا احلسني بن علي 
قد خالفه وصار إىل مكة خائفًا من طواغيت آل أيب سفيان، وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله، وقد احتاج إىل نصرتكم اليوم، فإن كنتم 
تعلمون أنكم ناصروه وجماهدو عدوِّه فاكتبوا إليه. وإن ِخفُتم الوَهن والفشل فال تغّروا الرَّجل من نفسه. فقال القوم: بل ننصره ونقاتل 

عدوه، ونقتل أنفسنا دونه حىت ينال حاجته()3(. 

1. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 24.
2. �شليمان بن �شرد �شحابي من خزاعة. وبعد فتح العراق، نزل الكوفة، و�شهد مع الإمام علي معاركه كلها، قاد جي�ص التوابين الذي التقى جي�ص 
عبيد اهلل بن زياد في معركة عين الوردة �شنة 65 هـ، وُقتل وعمره 93 �شنة على يد يزيد بن الح�شين بن نمير، وحمل راأ�شه اإلى مروان بن الحكم.

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص277.
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فاأخذ عليهم �شليمان بن �شرد بذلك ميثاقًا وعهدًا اأنهم ل يغدرون ول ينكثون، وطالبهم اأن يكتبوا ر�شالة اإلى الإمام، ف�شاألوه اأن يكتبها با�شمه، 
فرف�ص واأ�شر على اأن يكتبوها باأنف�شهم، فكتبوا: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، إىل احلسني بن علي »رضي اهلل عنهما«، من سليمان بن صرد 
واملسيب بن جنبة)1( وحبيب بن مظاهر ورفاعة بن شداد)2( وعبد اهلل بن وال)3( ومجاعة شيعته من املؤمنني، أما بعد فاحلمد هلل الذي قصم 
عدوك وعدو أبيك من قبلك اجلبار العنيد الغشوم الظلوم الذي أبتر هذه األمة وعضاها وتأّمر عليها بغري رضاها، مث قتل خيارها واستبقى 
أشرارها، فبعدًا له كما َبُعدت مثود! مث إنه قد بلغنا أن ولده اللعني قد تأمر على هذه األمة بال مشورة وال إمجاع وال علم من األخبار، وحنن 
مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من دونك فاقبل إلينا فرحًا مسرورًا مأمونًا مباركًا سديدًا وسيدًا أمريًا مطاعًا إمامًا خليفًة علينا مهديًا، فإنه 
ليس عليك إمام وال أمري إال النعمان بن بشري وهو يف قصر اإلمارة وحيد طريد، ليس ُيجتمع معه يف مجعة وال ُيخرج معه إىل عيد وال 
ُيؤدى إليه اخلراج، يدعو فال ُيجاب ويأمر فال ُيطاع، ولو بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه عنا حىت يلحق بالشام، فاقدم إلينا فلعل اهلل 

»عزوجل« أن جيمعنا بك على احلق، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته يا بن رسول اهلل وال قوة إال باهلل العلي العظيم()٤(.

1. الم�شّيب بن نجبة بن ربيعة الفزارى تابعي. كان راأ�ص قومه، �شهد معركة القاد�شية وفتوح العراق، وكان مع الإمام علي في معاركه، وكان من قادة 
التوابين بعد ا�شت�شهاد الإمام الح�شين، وا�شت�شهدفي معركة عين الوردة �شنة 65 هـ �شد الجي�ص الأموي.

2. اأبو عا�شم رفاعة بن �شداد البجلي الأنماري الكوفي. وكان فقيهًا قارئًا �شاعرًا، ومن اأ�شحاب الإمام علي. وهو من الذين توّلوا تجهيز اأبي ذر 
بذة. �شهد مع الإمام علي معركة �شفين، ثم �شار من روؤ�شاء التوابين، وان�شّم لحقًا ل�شفوف المختار الثقفي وا�شت�شهد �شنة 66 هـ. بعد وفاته بالرَّ

3. عبداهلل بن وال التميمي، ُو�شف باأنه كان من الزّهاد العّباد. �شارك في ثورة التوابين وا�شت�شهد في عين الوردة �شنة 65هـ.
4. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 28.
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وهكذا و�شلت الر�شالة في �شهر رم�شان، بيد عبد اهلل بن �شبع الهمداني وعبد اهلل بن م�شمع البكري، فقراأ الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« كتاب 
اأهل الكوفة ف�شكت ولم يجبهم ب�شيء.

ثم بداأت وفود اأهل الكوفة ترد مكة، وبلغ عدد الرجال مائة وخم�شين، ومعهم الكتب من اأهل الكوفة، كل كتاب من رجلين وثالثة واأربعة، ي�شاألونه 
القدوم عليهم، والح�شين يتاأّنى في اأمره فال يجيبهم ب�شيء. وفي بع�شها: )إنا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا حنضر اجلمعة مع الوايل، فاقِدم 
علينا()1(، وفي البع�ص الآخر: )للحسني بن علي أمري املؤمنني من شيعته وشيعة أبيه، أما بعد فحيَّهال، فإن الناس منتظرون ال رأي هلم يف 
غريك، فالعجل العجل يا ابن بنت رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله« . قد اخضرَّت اجلنات وأينعت الثمار وأعشبت األرض وأورقت األشجار، 

فاقدم إذا شئت، فإمنا تقدم إىل جند لك جمند. والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته وعلى أبيك من قبلك()2(. 

حزم الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« اأمره بعد هذه الر�شالة حيث �شاأل اللذين اأتيا بها، وهما هانئ ال�شبيعي و�شعيد ابن عبداهلل الحنفي قائاًل: 
. فقاال: يا أمري املؤمنني)3(، اجتمع عليه شبث بن ربعي وحجار بن أجبر ويزيد بن  )خبِّراين من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب معكما إيلَّ

احلارث ويزيد بن رومي وعروة بن قيس وعمرو بن احلجاج وحممد بن عمري بن عطارد()٤(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص274.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 29.

3. هكذا جاء في الم�شدر، ولعل ال�شحيح يا ابن اأمير الموؤمنين.
4. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 30.
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ه الخير فيما كتب اإليه اأهل الكوفة،  فعندها قام الح�شين »عليه ال�شالم« فتطّهر و�شلى ركعتين بين الركن والمقام، ثم انفتل من �شالته و�شاأل ربَّ
ثم كتب كتابًا اإلى اأهل الكوفة وفيه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، من احلسني بن علي إىل املأل من املؤمنني، سالم عليكم أما بعد فإن هانئ بن 
هانئ وسعيد ابن عبد اهلل قدما عليَّ بكتبكم فكانا آخر من قدم عليَّ من عندكم، وقد فهمُت الذي قد قصصتم وذكرمت، ولست أقصر عما 
أحببتم، وقد بعثُت إليكم أخي وابن عمي وثقيت من أهل بييت مسلم بن عقيل بن أيب طالب، وقد أمرته أن يكتب إيلَّ حبالكم ورأيكم ورأي 
ذوي احلجى والفضل منكم، وهو متوّجه إىل ما قبلكم إن شاء اهلل »تعاىل« والسالم، وال قوة إال باهلل، فإن كنتم على ما َقِدمت به رسلكم 
وقرأُت يف كتبكم فقوموا مع ابن عمي وبايعوه وانصروه وال ختذلوه، فلَعْمري ليس اإلمام العادل بالكتاب والعادل بالقسط كالذي حيكم بغري 
احلق وال يهدي وال يهتدي، مجعنا اهلل وإياكم على اهلدى وألزمنا وإياكم كلمة التقوى، إنه لطيف ملا يشاء. والسالم عليكم ورمحة اهلل 

وبركاته()1(.

وهكذا بعث الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« ابَن عمه في منت�شف �شهر رم�شان �شنة 60 هـ للتاأكد من الأمر، وقال له: )إّني موّجهك إىل أهل 
الكوفة، وهذه كتبهم إيل، وسيقضي اهلل ِمن أمرك ما حيّب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت يف درجة الشهداء، فامِض على بركة اهلل 
حىت تدخل الكوفة، فإذا دخلتها فانزل عند أوثِق أهلها، وادُع الناس إىل طاعيت، وأخذهلم عن آل أيب سفيان، فإن رأيَت الناس جمتمعني 
على بيعيت فعّجل يل باخلرب حىت أعمل على حسب ذلك إن شاء اهلل »تعاىل«()2(. وهكذا، خرج م�شلم حتى اأتى المدينة، فاأخذ منها دليلين 
لي�شيرا به على غير الجاّدة الرئي�شة كي ل ُيك�شف اأمره، فغلطا الطريق، واأ�شابهم عط�ٌص، ومات اأحد الدليلين، اإل اأن م�شلمًا م�شى بعد ذلك حتى 

و�شل اإلى الكوفة.

1. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 31-30.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 31.
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دخل م�شلم بن عقيل الكوفة في الخام�ص من �شوال، فنزل دار �شالم بن الم�شيب)1(، وفي خبر اآخر دار م�شلم بن عو�شجة. وخالل الفترة الأولى 
من تواجده في الكوفة توافد اأهلها عليه، وهو يقراأ عليهم كتاب الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« والقوم يبكون �شوقًا منهم اإلى قدوم الإمام ويبايعون 
م�شلمًا على اأثر ذلك. ومن المواقف التي حفظها الموؤّرخون في هذا الم�شهد: )فقام عابس بن أيب شبيب الشاكري فحمد اهلل وأثىن عليه مث 
ثّنك عما أنا موّطن نفسي عليه، واهلل ألجيبّنكم  قال: أّما بعد، فإّني ال أخربك عن الناس، وال أعلم ما يف أنفسهم، وما أغّرك منهم، واهلل ألحدِّ
إذا دعومت، وألقاتلّن معكم عدوَّكم، وألضربّن بسيٍف دوَنكم حىت ألقى اهلل، ال أريد بذلك إال ما عند اهلل. فقام حبيب بن مظاهر النقعسي 
فقال: رمحك اهلل، قد قضيَت ما يف نفسك بواجٍز من قولك، مث قال: وأنا واهلل الذي ال إله إال هو على مثل ما هذا عليه()2(. )وتبايعت 

الشيعة على كالم هذين الرجلني مث بذلوا األموال، فلم َيقبل مسلم بن عقيل منها شيئًا()3(.

وفي الأثناء، حاول والي الكوفة النعمان بن ب�شير الأن�شاري اأن ُيثني اأهَلها عن هذا الأمر، فخطب فيهم معتبرًا اأن ما ُيقدمون عليهم بمثابة التمّرد 
على الخليفة ال�شرعي واإمام زمانهم، واأنَّ هذا نوع من الفتنة، ولكنه وعَدهم األ يقاتلهم ما لم يقاتلوه. لم ُيعِجب هذا الموقف اأحد رجالت الأمويين 

في الكوفة، فاأر�شل كتابًا اإلى يزيد في ال�شام يخبره بالموقف غير ال�شارم من الوالي، وخّوفه من قرب قدوم الإمام اإلى الكوفة.

1. �شالم اأو �شلم اأو م�شلم بن الم�شيب الكوفي، البجلي، الهمداني. وفي بع�ص الم�شادر ككتاب مقتل الح�شين لأبي مخنف اأنه: )اأقبل حتى دخل 
الكوفة فنزل في دار المختار بن اأبي عبيد و هي التي تدعى اليوم دار �شلم بن الم�شيب( اأي اأنه نزل على المختار ل �شلم.

2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص279. وقد �شدق الرجالن في كالمهما وا�شت�شهدا مع الإمام الح�شين في كربالء.
3. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 34.
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وفي ال�شام، في الأ�شبوع الأخير من �شوال، و�شلت الر�شالة بيد يزيد بن معاوية، فطلب راأي م�شت�شاره �شرجون فقال له: )أتقبل مين ما أشري به 
عليك؟ فقال يزيد: قل حىت أمسع. فقال: أشري عليك أن تكتب إىل عبيداهلل ابن زياد، فإنه أمري البصرة، فتجعل له الكوفة زيادة يف عمله 

حىت يكون هو الذي يقدم الكوفة فيكفيك أمرهم. فقال يزيد: هذا لعمري هو الرأي()1(.

رّحب يزيد بالفكرة، فعزل النعمان وتم تن�شيب عبيداهلل بن زياد مكانه، وكتب اإليه: )أما بعد، فإنَّ شيعيت من أهل الكوفة كتبوا إيلَّ فخبَّروين 
أن مسلم بن عقيل جيمع اجلموع ويشق عصا املسلمني، وقد اجتمع عليه خلق كثري من شيعة أيب تراب، فإذا وصل إليك كتايب هذا فِسرْ حني 
تقرأه حىت تقدم الكوفة فتكفيين أمرها، فقد جعلتها زيادة يف عملك وضممتها إليك، فانظر أين تطلب مسلم بن عقيل بن أيب طالب هبا 
فاطلبه طلب اخلرزة، فإذا ظفرت به فاقتله ونفذ إيل رأسه، واعلم أنه ال عذر لك عندي دون ما أمرتك به، فالعجل العجل، والوحا الوحا، 

والسالم()2(.

ثم دفع الكتاب اإلى م�شلم بن عمرو الباهلي واأمره اأن يِجدَّ ال�شير اإلى عبيداهلل بن زياد.

في هذه الأثناء كان الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« قد اتَّخذ تدبيرًا اآخر، وهو مرا�شلة عدد من روؤ�شاء الب�شرة مثل الأحنف ابن قي�ص، ومالك بن 
ه، اإْن هو  م�شمع، والمنذر بن الجارود، وقي�ص بن الهيثم، وم�شعود بن عمرو، وعمر بن عبيداهلل بن معمر، يطلب فيها منا�شرته، والقيام معه في حقِّ

خرج اإلى الكوفة.

1. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 36.
2. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 37-36.
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في بدايات �شهر ذي القعدة و�شلت ر�شائل الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« بيد زعماء الب�شرة، وكان م�شمونها واحدًا: )أما بعد، فإّن اهلل اصطفى 
حممدًا »صلى اهلل عليه وآله وسلم« على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، مث قبضه اهلل إليه وقد نصح لعباده، وبّلغ ما أرسل به 
»صلى اهلل عليه وآله وسلم« وكّنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس مبقامه يف الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا 
وا احلق، فرمحهم  وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، وحنن نعلم أّنا أحق بذلك احلق املستحق علينا ممن تواّله، وقد أحسنوا وأصلحوا وحترَّ
اهلل، وغفر لنا وهلم، وقد بعثُت رسويل إليكم هبذا الكتاب، وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه »صلى اهلل عليه وآهل وسلم«، فإنَّ السنَّة 

قد أميتت، وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسالم عليكم ورمحة اهلل()1(.

كتم الزعماء الأمر، اإل المنذر بن الجارود)2(، حيث اأقبل اإليه فخّبره بذلك. وقد قيل اأنه خ�شي اأن يكون هذا الكتاب د�شي�شًا من عبيداهلل بن زياد! 
ولعل للم�شاهرة بينهما مدخلية اأ�شا�شية في مثل هذا الت�شرف، فقد كان ابن زياد زوج ابنة المنذر.

غ�شب عبيداهلل، واأر�شل في طلب حامل الر�شالة، فجيء به من مخباأه وقتله ثم �شلبه، و�شعد المنبر خطيبًا مهددًا ومخّوفًا النا�ص من ن�شرة 
الح�شين، ومتوّعدًا باأن ياأخذ القا�شي بجريرة الداني! 

1. المنذر بن الجارود العبدي من بني عبدالقي�ص »ت61هـ«. وا�شم الجارود ب�شر وقد اأ�شلم على يد النبي وَح�ُشن اإ�شالمه، اأما ولده المنذر فقد وله 
الإمام علي على مدينة اإ�شطخر في بالد فار�ص، فخان في بيت المال، فكتب اإليه الإمام كتابًا عّنفه فيه كما في »نهج البالغة«، ثم عزله وحب�شه. 

َوِلي بع�ص المناطق في اأيام عبيد اهلل بن زياد.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص280.
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خرج ابن زياد مع بع�ص معاونيه باتجاه الكوفة، حتى اإذا اقترب منها في الأ�شبوع الثاني من ذي القعدة تقريبًا تنّكر متلثمًا مرتديًا عمامة �شوداء، 
وتقّلد �شيفه وتو�ّشح قو�شه وتكّنن كنانته واأخذ في يده ق�شيبًا وا�شتوى على بغلته ال�شهباء، فدخل الكوفة لياًل بهذه الهيئة، فت�شّور النا�ص اأنه الإمام 

بون بقدومه اإليهم. الح�شين »عليه ال�شالم« ، وهو ي�شلِّم عليهم وهم يردون عليه ال�شالم، ثم �شاروا يرحِّ

ولما اقترب الركب من ق�شر الإمارة، تكلم م�شلم بن عمرو الباهلي وقال: )إليكم عن األمري يا ترابية! فليس هذا َمن تظّنون، هذا األمري عبيد 
اهلل بن زياد()1(. فتفرق النا�ص ودخل ابن زياد ق�شر الإمارة وقد امتالأ غيظًا وغ�شبًا.

خرج ابن زياد خطيبًا في اأهل الكوفة �شبيحة اليوم الأول، اأوالثاني، وهّدد باأخذ البريء بال�شقيم، وال�شاهد بالغائب، والولي بالولي، ما لم يطيعوه. 
ولكن النا�ص لم ُيبالوا بكالمه، وا�شتمروا في مبايعة م�شلم، وم�شلم يكتب اأ�شماءهم وياأخذ عليهم العهود والمواثيق، حتى بلغ عددهم اثني ع�شر األفًا، 

وقيل بل اأكثر من ع�شرين األفًا. 

اأخذ م�شلم موقفًا احترازيًا حين جاء التعميم باأنه مطلوب باأمر الوالي، فخرج لياًل من حيث كان ي�شكن وتحّول اإلى بيت هانيء بن عروة المرادي. 

وفي الحادي ع�شر من ذي القعدة كتب م�شلم اإلى الإمام الح�شين »عليه ال�شالم«  يخبره ببيعة َمن بايعه، ويطلب منه القدوم: )أما بعد، فإن الرائد 
ال َيكِذُب أهَله، إن مجع أهل الكوفة معك، فأقبل حني تقرأ كتايب؛ والسالم عليك()2(.

1. ابن اأعثم: الفتوح، ج 5، �ص 39.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص290.
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وبعد اأقل من �شهر، اأي في الأ�شبوع الأول من ذي الحجة، اأراد م�شلم بن عقيل اأن يفتك بابن زياد حين زار هانيء بن عروة المرادي في بيته، اإل 
اأن هانئًا منعه.. قيل كان ذلك خوفًا على ن�شائه، وقيل بل امتنع م�شلم عن ذلك كراهية الغدر. 

وفي هذه الأثناء كان قد اأُلقي القب�ص على عبداهلل بن يقطر مبعوث م�شلم اإلى الإمام الح�شين، ومعه ر�شالة ُيطالب فيها الإمام بتعجيل القدوم. 
م عبداهلل لبن زياد الذي ا�شتجوبه ثم اأمر بقطع راأ�شه. فُقدِّ

اإلى ق�شر  اأن م�شلمًا في بيت هانيء بن عروة، حيث راأى ذلك بنف�شه، فا�شُتدعي هانيء  اأحد جوا�شي�ص عبيد اهلل بن زياد  وفي الغد، اكت�شف 
الخالفة، وواجهه ابن زياد بالحقيقة التي اأنكرها في البداية حتى تعّرف على الجا�شو�ص، ولكنه رف�ص اأن ُي�شلم ابن عقيل، ف�شربه ابن زياد على 

راأ�شه واأمر بحب�شه.

وفي ال�شابع اأو الثامن من ذي الحجة نه�ص م�شلم مع مقاتلين من اأن�شاره متجهين اإلى ق�شر الخالفة، وتالحموا مع اأعوان ابن زياد، فوّظف 
عبيد اهلل بن زياد بع�ص روؤ�شاء القبائل لإقناع النا�ص بالتراجع، وخّوفوهم من اأن جي�ص ال�شام قد اقترب من الكوفة، فتفّرقوا في كل ناحية، وبقي 
م�شلم مع ثالثين رجاًل، وهو مثخن بجراحه، فدخل الم�شجد حيث تفّرق اأولئك النفر اأي�شًا، فا�شطر اإلى اأن يبحث لنف�شه عن بيت يلجاأ اإليه، فاآوته 
م فاأعِدم في الق�شر واألقي  طوعة، ولكن ابنها اأخبر ابن زياد بمكان م�شلم، فاأر�شل قوة ع�شكرية ا�شتطاعت اأن تلقي القب�ص عليه بعد قتال، ثم ُقدِّ

ج�شُده من فوقه. 

كما تم اإر�شال هانيء بن عروة اإلى ال�شوق مكتوفًا وُقطعت راأ�ُشه بها. وبادر ابن زياد اإلى اإر�شال كتاب ليزيد يخبره بما فعل، وبعث مع الكتاب راأ�شي 
م�شلم وهانيء.
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و في مكة المكرمة، في الثامن من ذي الحجة اأي�شًا، عَقد الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« عزمه على الخروج اإلى الكوفة، ل�شيما وقد نبا اإليه اأن 
ل الخروج على اأن ُت�شَتحل حرمة الحرم! قال »عليه ال�شالم« :  الأمويين قد ي�شعون اإلى اغتياله وهو في الحرم المكي، وهذا ما كرهه الإمام، وف�شّ

)إّن أيب حدثين أن هبا كبًشا يستحل حرمتها، فما ُأحب أن أكون أنا ذلك الكبش()1(.

ولّما خرج الإمام بَمن معه اعتر�شت طريقه ر�ُشل والي المدينة وحاولوا منَعه )فأىب عليهم وَمضى، وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط، مث 
إّن احلسني وأصحابه امتنعوا امتناعًا قويًا، ومضى احلسني »عليه السالم« على وجهه، فنادوه: يا حسني، أال تتقي اهلل؟ خترج من اجلماعة 
ا َتْعَمُلوَن}()2(.  ا َأْعَمُل َوَأَنا َبِريٌء مِّمَّ وتفّرق بني هذه األمة؟ فتأّول حسني قول اهلل »عز و جل«: {لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنُتم َبِريُئوَن ِممَّ
والتقى في بع�ص الطريق بالفرزدق ف�شاأله عن حال النا�ص خلفه فقال: )من اخلبري سألت. قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بين أمية، والقضاء 
يزنل من السماء، واهلل يفعل ما يشاء؛ فقال له احلسني: صدقت، هلل األمر، واهلل يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا يف شأن، إن نزل القضاء مبا 
حنب فنحمد اهلل على نعمائه، وهو املستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد من كان احلق نيته، والتقوى سريرته(

.)3(

1. اأبو محنف: مقتل الح�شين، �ص 66.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص296. والآية من �شورة يون�ص:41. ومعنى تاأويله الآية اأنه طّبق م�شمونها عليه وعلى الأمويين، وقد جاءت 
اِلِميَن، َوِمْنُهم  َب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ ا َياأِْتِهْم َتاأِْويُلُه َكَذِلَك َكذَّ ُبوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ الآية في ال�شياق التالي: {َبْل َكذَّ
ا َتْعَمُلوَن،  مَّ ا اأَْعَمُل َواأََنا َبِريٌء مِّ ُبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم اأَنُتم َبِريُئوَن ِممَّ ن لَّ ُيوؤِْمُن ِبِه َوَربَُّك اأَْعَلُم ِباْلُمْف�ِشِديَن، َواإِن َكذَّ ن ُيوؤِْمُن ِبِه َوِمْنُهم مَّ مَّ

مَّ َوَلْو َكاُنوا َل َيْعِقُلوَن} »يون�ص:42-39«. ن َي�ْشَتِمُعوَن اإَِلْيَك اأََفاأَنَت ُت�ْشِمُع ال�شُّ َوِمْنُهم مَّ
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص296.
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اإلى العراق، بعث قي�ص بن م�شّهر  ة)1( في منت�شف ذي الحجة تقريبًا في طريقه  مَّ لما بلغ الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« الحاِجر من بطن الرُّ
اإليهم: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، من احلسني بن علي إىل إخوانه من املؤمنني واملسلمني، سالٌم  ال�شيداوي)2( اإلى اأهل الكوفة، وكتب معه 
عليكم، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد، فإنَّ كتاب مسلم بن عقيل جاءين خيربين فيه حُبسن رأيكم، واجتماع ملئكم على 
نصرنا، والطلب حبقنا، فسألت اهلل أن حيسن لنا الصنع، وأن يثيبكم على ذلك أعظم األجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثالثاء لثمان 
مضني من ذي احلجة يوم التروية، فإذا َقِدم عليكم رسويل فاكمشوا أمركم)3( وجّدوا، فإّني قادم عليكم يف أيامي هذه إن شاء اهلل؛ والسالم 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته()٤(.

1. وادي الرّمة اأكبر واد في نجد كان يلتقي فيه الب�شريون بالكوفيين في طريقهم اإلى الحجاز. وهو قريب من مدينة بريدة. وقال ياقوت الحموي: 
ُة قاع عظيم بنجد، تن�شّب اإليه اأودية(. وقال: )والحاجُر: بالجيم والراء، وفي لغة العرب:  )وهو واٍد معروف بعالية نجد.... وقال ابن دريد: الُرمَّ
مايم�شُك الماء من �شفة الوادي(. وقال: )بطن الرّمة: منزل لأهل الب�شرة اإذا اأرادوا المدينة، وفيه يجتمع اأهل الكوفة والب�شرة، ويقع �شمال نجد(.

2. هو قي�ص بن م�شهر بن خالد الأ�شدي ال�شيداوي، و�شيداء بطن من اأ�شد؛ ولذا ن�شبته بع�ص الم�شادر اإلى �شهداء بني اأ�شد. كان قي�ص رجاًل �شريفًا 
في بني ال�شيداء، �شجاعًا مخل�شًا في محبة اأهل بيت النبي، كما اأّن الكميت بن زيد الأ�شدي ذكره في �شعره، واعتبره �شيخ بني ال�شيداء.  قام 
باإي�شال الر�شائل التالية �شمن اأحداث النه�شة الح�شينية: اإي�شال ر�شائل اأهل الكوفة اإلى الإمام الح�شين حين كان في مكة ــ اإي�شال ر�شالة م�شلم 
ـ اإي�شال ر�شالة الإمام ردًا على ر�شالة م�شلم. كما �شحب قي�ص م�شلم بن عقيل في رحلته اإلى الكوفة. اإلى الإمام الح�شين في اأثناء طريقه اإلى العراقـ 

. وفي كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري: )فانكم�شوا في اأمركم وجّدوا( والموؤّدى واحد.  3.  اْنَكَم�َص في اأَمِره: اْن�َشَمَر وَجدَّ
4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص301.
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في 19 من ذي الحجة، بلغ الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« الثعلبية لياًل، فبات بها، ولما اأ�شبح علم عن طريق وافٍد من الكوفة اأن م�شلم بن عقيل 
نا مل يكن لنا ِهّمة إال اللحاق باحلسني  وهانىء بن عروة قد ُقتال. )عن عبداهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسديني قاال: ملا قضينا حجَّ
يف الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه، فأقبلنا ترُقل)1( بنا ناقتانا، مسرعني حىت حلقناه بزرود، فلما دنونا منه إذا حنن برجٍل ِمن أهل 
الكوفة قد عدل عن الطريق حني رأى احلسني. قاال: فوقف احلسني كأّنه يريده، مث تركه ومضى ومضينا حنوه، فقال أحُدنا لصاحبه: 
اذهب بنا إىل هذا فلنسأله، فإْن كان عنده خرب الكوفة عِلمناه. فمضينا حىت انتهينا إليه فقلنا: السالم عليك. قال: وعليكم السالم ورمحة 
اهلل. مث قلنا: فَمن الرجل؟ قال: أسدي. فقلنا: فنحن أسديان، فَمن أنت؟ قال أنا ُبكري بن املثعبة. فانتسْبنا له مث قلنا: أخِبرنا عن الناس 
وراءك. قال: نعم، مل أخرج من الكوفة حىت ُقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فرأيتهما ُيجّران بأرجلهما يف السوق. قاال: فأقبْلنا حىت 
حلقنا باحلسني فسايرناه حىت نزل الثعلبية ُممسيًا فجئناه حني نزل فسّلمنا عليه فرد علينا فقلنا له: يرمحك اهلل، إّن عندنا خربًا، فإن 
شئت حّدْثنا عالنية، وإْن شئَت سّرًا. قال: فنظر إىل أصحابه وقال: ما دون هؤالء سر. فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أمس؟ 
قال: نعم، وقد أردُت مسألته. فقلنا: قد استربأنا لك خربه، وكفيناك مسألته، وهو امرؤ ِمن أَسد، ِمّنا، ذو رأي وصدق وفضل وعقل، وإّنه 
حّدثنا أنه مل خيرج من الكوفة حىت ُقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وحىت رآمها ُيجّران يف السوق بأرجلهما. فقال إنا هلل وإنا إليه 

راجعون رمحة اهلل عليهما. فردَّد ذلك مرارًا()2(. ثم اأمر بالإكثار من الماء، وارتحل بمن معه و�شاروا. 

1.  ترقل: الإِْرقال والإِْجذام والإِْجماز �شرعة �شير الإِبل.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص303-302.
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ل الإمام اإلى منطقة ُزبالة بلغه كتاٌب فيه خبر اأكيد بمقتل م�شلم وهانيء ومبعوثه عبداهلل بن يقطر.  في 21 من ذي الحجة، حين و�شَ

وفي الخبر اأنه: )كان احلسني ال ميّر بأهل ماء)1( إال اّتبعوه حىت إذا انتهى إىل ُزبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة مقتل عبداهلل 
بن يقطر، وكان سّرحه إىل مسلم بن عقيل من الطريق، وهو ال يدري أنه قد أصيب، فتلّقاه خيل احلصني بن متيم بالقادسية، فسّرح به إىل 
عبيداهلل بن زياد، فقال: اصعد فوق القصر فالعن الكذاب ابن الكذاب، مث انزل حىت أرى فيك رأيي. قال: فصَعد فلما أشرف على الناس 
قال: أيها الناس إّني رسول احلسني بن فاطمة بنت رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله وسلم« لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة بن مسية 
الدعّي. فأمر به عبيداهلل فُألقي من فوق القصر إىل األرض، فكسرت عظاُمه وبقي به رمق، فأتاه رجل يقال له عبدامللك بن عمري اللَُّخمي، 

فذحبه. فلما عيب ذلك عليه قال: إمنا أردت أن أرحيه()2(.

لما ا�شتلم الإمام الكتاب وقد تاأّكد من �شحة م�شمونه، قراأه على النا�ص وقال: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، أّما بعد، فإّنه قد أتانا خرب فظيع، 
ُقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبداهلل بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فَمن أحبَّ منكم االنصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام()3(. 

ِحَبه ِمن مكة والمدينة. واإنما فعل ذلك لأنه كان يدرك  فتفّرق عنه الذين التحقوا به في الطريق تفّرقًا، فاأخذوا يمينًا و�شماًل، وبقي معه َمن �شَ
اأنما اّتبعه اأولئك لأّنهم ظّنوا اأنه ياأتي بلدًا قد ا�شتقامت له طاعُة اأهِله، فَكِرَه اأن ي�شيروا معه اإل وهم يعلمون عالم ُيقِدمون.

1. اأي من �شّكان القرى والواحات والتي كانت في طريق ال�شفر.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص303.
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص303.
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في الأ�شبوع الأخير من ذي الحجة و�شلت ر�شالة عبيداهلل بن زياد اإلى ال�شام، وبمعّيتها راأ�شا م�شلم وهانيء، وفي الخبر اأنَّ ابن زياد اختار 
رجلين من تميم وهْمدان: الزبير بن الأروح التميمي، وهانئ بن اأبي حية الهْمداني، ليبعثهما براأ�شي م�شلم وهانئ اإلى يزيد، ودعا كاتبه عمرو 
بن نافع اأن يكتب اإلى يزيد بما كان من م�شلم وهانئ ، فكتب كتابًا مطّوًل، فلما راآه ابن زياد قال: )ما هذا التطويل وهذا الفضول ؟! مّث قال 
له: اكتب: أما بعد، فاحلمد هلل الذي أخذ ألمري املؤمنني حبقِّه، وكفاه مؤنة عدوه. ُأخِبُر أمرَي املؤمنني ــ أكرمه اهلل ــ أّن مسلم بن عقيل 
جلأ إىل دار هاينء بن عروة املرادي، وأّني جعلت عليهما العيون، ودَسْسُت إليهما الرجال، وِكدهتما حىت استخرجتهما، وأمكَن اهلل منهما، 
فقّدمُتهما فضربُت أعناقهما، وقد بعثُت إليك برءوسهما مع هاينء بن أيب حّية اهلمداين، والزبري بن األروح التميمي ـــ ومها من أهل 

السمع والطاعة والنصيحة ـــ فليسأهلما أمري املؤمنني عما أَحبَّ ِمن أْمر، فإنَّ عندمها علمًا وصدقًا، وفهمًا وورعًا؛ والسالم()1(.

فاأجابه يزيد قائاًل: )أما بعد، فإنك مل تْعُد أن كنت كما أحب، عملت عمل احلازم، وصلت صولة الشجاع الرابط اجلاش، فقد أغنيت وكفيت، 
وصدقت ظين بك، ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتهما، وناجيتهما فوجدهتما يف رأيهما وفضلهما كما ذكرت؛ فاستوص هبما خرًيا، وإنه 
قد بلغين أن احلسني بن عليٍّ قد توجه حنو العراق؛ فضع املناظر واملساحل)2(، واحترس على الظن، وخذ على التهمة، غري أال تقتل من قاتلك، 

واكتب إيّل يف كل ما حيدث من اخلرب؛ والسالم عليك ورمحة اهلل()3(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص249.
2. الم�شالح: المفارز الع�شكرية.

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص293.
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وفي القاد�شية، في الأ�شبوع الأخير من ذي الحجة، اأُلقي القب�ص على قي�ص بن م�شهر ال�شيداوي مبعوث الإمام الح�شين اإلى الكوفة، فلما اعتر�شه 
الح�شين بن نمير ليفّت�شه، اأخرج قي�ص الكتاب ومّزقه. 

حمل الح�شين قي�شًا اإلى ابن زياد و�ُشلِّمه: )فلما َمُثل بني يديه قال له: َمن أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
وابنه »عليهما  السالم«. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئال تعلم ما فيه. قال: وممَّن الكتاب وإىل من؟ قال: ِمن احلسني بن علي إىل 
مجاعة من أهل الكوفة ال أعرف أمساءهم. فغضب ابن زياد فقال: واهلل ال تفارقين حىت ختربين بأمساء هؤالء القوم أو تصعد املنرب وتلعن 
احلسني بن علي وأباه وأخاه وإال قطعتك إربًا إربًا. فقال قيس: أّما القوم فال اخربك بأمسائهم، وأما لعنة احلسني وأبيه وأخيه فأفعل. 
فصعد املنرب ومحد اهلل وصّلى على النيب وأكثر ِمن الترّحم على علي وولده »صلوات اهلل عليهم« مث لعن عبيد اهلل بن زياد وأباه، ولعن عتاة 

بين أمية عن آخرهم، مث قال: أنا رسول احلسني إليكم، وقد خّلفته مبوضع كذا، فأجيبوه()1(. 

وفي رواية اأخرى اأنه: )صعد مث قال: أيها الناس إن هذا احلسني بن علي خري خلق اهلل، ابن فاطمة بنت رسول اهلل، وأنا رسوله إليكم وقد 
فارقُته باحلاجر، فأجيبوه. مث لعن عبيداهلل بن زياد وأباه، واستغَفر لعلي بن أيب طالب()2(. 

غ�شب عبيداهلل بن زياد لهذ الموقف البطولي ال�شادر عن قي�ص، فاأمر بقتله، فُرمي به من اأعلى ق�شر الإمارة، فَماَت ل�شاعته.

1. المجل�شي: بحار الأنوار، ج 44، �ص 370.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص301.
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لما و�شل الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« �شراف في 23 من ذي الحجة ـ وبذا يكون قد بلغ اأر�شًا من جنوب العراق ـ اأمر فتيانه اأن ي�شتقوا من الماء 
في وقت ال�شحر، فاأكثروا، ثم �شاروا منها حتى انت�شف النهار من يوم 24 من ذي الحجة. 

في تلك الأثناء، كّبر رجٌل اإذ راأى ظاًل من بعيد ح�شبه اأر�شًا م�شكونًة، ولعّله ت�شّور اأنهم قد بَلغوا الكوفة، فقال الإمام: )اهلل أكرب. ما كّبرت؟ 
ر: )إّن هذا املكان ما رأينا به خنلة قط(.  قال: رأيُت النخل(. فقيل للرجل الذي كبَّ

أرى  ال�شالم«: )وأنا واهلل  »عليه  فقال  رأي هوادي اخليل(.  فاأجيب: )نراه  يكون ذلك،  اأن  يمكن  عّما  ال�شالم«  »عليه  الح�شين  الإمام  �شاأل 
ذلك. أما لنا ملجأ نلجأ إليه، جنعله يف ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟()1(. فقيل له: )بلى، هذا ذو ُحَسٍم)2( إىل جنبك، متيل إليه 

ذات اليسار()3(.

اأمر الإمام بالنزول عند الجبل واإقامة خيامه، وجاء القوم وهم األف فار�ص مع الحّر بن يزيد التميمي اليربوعي حتى وقف هو وخيله، والح�شين 
واأ�شحابه معتّمون متقلدو اأ�شيافهم، فقال الح�شين لفتيانه: )اسقوا القوم وارووهم من املاء ورّشفوا اخليل ترشيفًا()٤(. 

فقام فتيانه فر�شفوا الخيل تر�شيًفا، وقام اآخرون و�شقوا القوم من الماء حتى اأرووهم.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 305.
2. ذو ح�شم: ا�شم جبل.

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 305.
4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 305.
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يذكر الموؤّرخون اأّن عبيداهلل بن زياد لما بلغه اإقبال الإمام الح�شين نحو الكوفة، بعَث الُح�شين بن تميم التميمي، وكان على �ُشرِطه، فاأمره اأن 
ينزل القاد�شية، واأن ي�شَع الم�شالح)1(، وكان قدوم الحر بن يزيد من القاد�شية وبين يديه الألف مقاتل بناًء على هذا الأمر ال�شادر من ابن زياد، 

ا�شتباقًا لما عزم عليه الإمام، ولمنعه من دخول الكوفة، اأو التحاق اأهلها اأو �شائر الثّوار به.

لما ح�شرت �شالة الظهر اأمر الح�شين الحجاج بن م�شروق الجعفي اأن يوؤذن، فاأذن، فلما ح�شرت الإقامة خرج الإمام الح�شين في اإزار ورداء 
ونعلين، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: )أيها الناس، إّنها معذرة إىل اهلل »عز وجل« وإليكم؛ إين مل آتكم حىت أتتين كتبكم، وقدمت علي 
رسلكم: أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل اهلل جيمعنا بك على اهلدى؛ فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوين ما أطمئن إليه من 

عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن مل تفعلوا وكنتم ملقدمي كارهني انصرفت عنكم إىل املكان الذي أقبلت منه إليكم()2(. 

لم ُيِجب اأحٌد من الح�شور بكلمة، فاأمر الإمام الموؤذن بالإقامة، فقال الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« للحّر: )أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: 
ال، بل تصلي أنت، ونصلي بصالتك()3(. 

ربت له، واجتمع اإليه  وبعد تمام ال�شالة دخل الإمام خيمته، واجتمع اإليه اأ�شحابه، وان�شرف الحرُّ اإلى مكانه الذي كان به، فدخل خيمًة قد �شُ
جماعٌة من اأ�شحابه، وتوّجه الباقون اإلى دواّبهم، وجل�شوا في ِظّلها.

1. الم�شالح: مفارز ع�شكرية.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 306.
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 306.
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عندما حان وقت الع�شر �شلوا جميعًا ثم خطب فيهم الإمام فقال بعد اأن حمد اهلل واأثنى عليه: )أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا 
احلق ألهله يكن أرضى هلل، وحنن أهل البيت أوىل بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدعني ما ليس هلم، والسائرين فيكم باجلور والعدوان، 
نا، وكان رأيكم غري ما أتتين كتبكم، وقدمت به علي رسلكم، انصرفت عنكم. فقال له احلر بن يزيد: إنا واهلل  وإن أنتم كرهتمونا، وجهلتم حقَّ
ما ندري ما هذه الكتب اليت تذكر. فقال احلسني: يا عقبة بن مسعان، أخرج اخلرجني اللذين فيهما كتبهم إيل. فأخرج خرجني مملوءين 
صحًفا، فنشرها بني أيديهم؛ فقال احلر: فإنا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك، وقد ُأمرنا إذا حنن لقيناك أال نفارقك حىت نقدمك على 
عبيد اهلل بن زياد. فقال له احلسني: املوت أدىن إليك من ذلك، مث قال ألصحابه: قوموا فاركبوا، فركبوا وانتظروا حىت ركبت نساؤهم، 
فقال ألصحابه: انصرفوا بنا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبني االنصراف، فقال احلسني للحر: ثكلتك أمك! ما تريد؟ قال: أما 
واهلل لو غريك من العرب يقوهلا يل وهو على مثل احلال اليت أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل أن أقوله كائنًا من كان، ولكن واهلل ما يل 
إىل ذكر أمك من سبيل إال بأحسن ما يقدر عليه؛ فقال له احلسني: فما تريد؟ قال احلر: أريد واهلل أن أنطلق بك إىل عبيد اهلل بن زياد، 
قال له احلسني: إذن واهلل ال أتبعك؛ فقال له احلر: إذن واهلل ال أدعك؛ فترادا القول ثالث مرات، وملا كثر الكالم بينهما قال له احلر: إين 
مل أؤمر بقتالك، وإمنا أمرت أال أفارقك حىت أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريًقا ال ُتدخلك الكوفة، وال َترّدك إىل املدينة، تكون بيين 
وبينك َنَصًفا حىت أكتب إىل ابن زياد، وتكتب أنت إىل يزيد ابن معاوية إن أردت أن تكتب إليه، أو إىل عبيد اهلل بن زياد إن شئت، فلعل اهلل 

إىل ذاك، أو يأيت بأمر يرزقين فيه العافية من أن ُأبتلى بشيء من أمرك()1(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 306.
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هًا َمن معه اإلى �شرورة ح�شم اأمرهم مع تغيُّر الظروف، فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: )إّنه قد  وقف الإمام خطيبًا في هذا المنزل من جديد، منبِّ
نزل من األمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرت جًدا، فلم يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء، وخسيس 
عيٍش كاملرعى الوبيل. أال ترون أن احلق ال يعمل به، وأن الباطل ال يتناهى عنه! لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمًقا، فإين ال أرى املوت إال 
شهادة، وال احلياة مع الظاملني إال برمًا. قال: فقام زهري ابن القني البجلي فقال ألصحابه: تكّلمون أم أتكلم؟ قالوا: ال، بل تكلم؛ فحمد 
اهلل فأثىن عليه مث قال: قد مسعنا هداك اهلل يابن رسول اهلل مقالتك، واهلل لو كانت الدنيا لنا باقية، وكنا فيها خملدين، إال أن فراقها 
يف نصرك ومواساتك، آلثرنا اخلروج معك على اإلقامة فيها. فدعا له احلسني مث قال له خريًا()1(. وبذا اطماأن الإمام »عليه ال�شالم« اإلى اأن 

هذه الثلة الباقية �شامدة و�شتم�شي معه اإلى نهاية الطريق.

وكان الإمام قد خطب خطبة اأخرى في موقع قريب يقال له البي�شة،  قال في جانب منها: )أيها الناس إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
قال: َمن رأى سلطانًا جائرَا مستحاّل حُلَرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لُسّنة رسول اهلل، َيعمل يف عباد اهلل باإلمث والعدوان، فلم ُيغيِّر 
عليه بفعل وال قول، كان حقًا على اهلل أن ُيدخله َمدخَله. أال وإّن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن، وأظهروا الفساد، 
وعّطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء، وأحّلوا حرام اهلل، وحّرموا حالله، وأنا أحّق َمن َغّير()2(. ثم بّين لهم الإمام اأّنه اإنما جاء بناًء على طلٍب 

من اأهل الكوفة، وبيعٍة منهم له، ووْعدهم له بالن�شرة، وختم كالمه باأن عر�َص عليهم اأن ين�شروه، واأن يحذروا عواقب خذلنه ونكثهم لعهودهم.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 307.

2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 307.
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ياحي منعهم قائاًل:  وهكذا ت�شاير الطرفان، حتى و�شل اأربعة من اأهل الكوفة مع دليل لهم، وذلك الأيام الأخيرة من ذي الحجة، فحاول الحرُّ الرِّ
)إنَّ هؤالء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممَّن أقَبَل َمعك، وأنا حابُسهم أو رادُّهم. فقال له احلسني: ألمنعنَّهم مما أمنع منه نفسي. إمنا 
هؤالء أنصاري وأعواين، وقد كنَت أعطيتين أال تعرض يل بشيء حىت يأتيك كتاٌب ِمن ابن زياد. فقال: أجل، لكن مل يأتوا معك. قال: هم 
أصحايب، وهم مبزنلة َمن جاء معي، فإن متَّمَت على ما كان بيين وبينك وإال ناجزُتك()1(. ومع اإ�شرار الإمام على اأن ي�شمح لهم الحرُّ بالن�شمام 
�شى، وعن خوف عامة النا�ص، وعن مقتل مبعوثه قي�ص  اإليه، تمَّ له ذلك كما اأراد، ف�شاألهم عن اأو�شاع الكوفة، فاأخبروه عن انقالب اأ�شرافها بالرُّ

لوا تبدياًل()2(. ابن م�شهر ال�شيداوي. فترقرقت عيناه »عليه ال�شالم« ولم يملك دمعه، ثم قال: )منهم َمن قضى حنبه ومنهم َمن ينتظر وما بدَّ

عاود الجمعان الم�شير وفي الطريق خفق الح�شين براأ�شه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: )إنا هلل وإنا إليه راجعون، واحلمد هلل رب العاملني()3(. فعل 
ذلك مرتين اأو ثالثًا. فاأقبل عليه ابنه علي الأكبر، فا�شترجع وحمد اهلل وقال: )يا أبت، ُجعلت فداك، مم محدت اهلل واسترجعت؟. قال: يا بين، 
إين خفقت برأسي خفقة، فعنَّ يل فارس على فرس فقال: القوم يسريون واملنايا تسري هبم. فعلمت أهنا أنفسنا نعيت إلينا. قال: يا أبت، 
ألسنا على احلق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبت إذن ال نبايل أن منوت حمقني. فقال له: جزاك اهلل خري ما جيزي ولدًا 

عن والده()٤(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 308.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 308.

3. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 438.

4. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 438.
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لما بلغ الركُب كربالء في الثاني من محرم من ال�شنة الحادية وال�شتين للهجرة، و�شل فار�ص ومعه ر�شالة للحرِّ الرياحي من عبيداهلل بن زياد 
فيها: )أما بعد، فَجعِجع باحلسني حني يبلغك كتايب، ويقدم عليك رسويل، فال ُتزنله إال بالعراء يف غري حصن وعلى غري ماء، وقد أمرت 

رسويل أن يلزمك وال يفارقك حىت يأتيين بإنفاذك أمري؛ والسالم()1(.

اأراد الحرُّ تنفيذ الأمر، فاقترح عليه بع�ُص َمن كان مع الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« خالف ذلك، قالوا له: )دعنا نزنل يف هذه القرية ـــ 
يعنون َنيَنوى ـــ أو هذه القرية ـــ يعنون الغاضرّية ـــ أو هذه األخرى ـــ يعنون َشفّية)2( ـــ فقال: ال واهلل، ما أستطيع ذلك. هذا رجٌل قد 
ُبعَث إيّل َعينًا(. فاقترح زهير بن القين على الإمام »عليه ال�شالم« اأن يبادر بالقتال فهو اأهون من قتال القوم لو التَحَقت بهم �شائر القوات، قال: 
)يابن رسول اهلل، إنَّ قتال هؤالء أْهَوُن ِمن قتال َمن يأتينا ِمن بعدهم، فَلعْمري ليأتينا ِمن َبعد َمن َترى ما ال ِقَبَل لنا به(. لم يوافق الإمام 
على القتراح وقال: )ما كنُت ألبدأهم بالقتال(. فاقترح عليه زهير بن القين الم�شير اإلى اإحدى القرى القريبة واإن ا�شتدعى ذلك ا�شتعمال القوة. 
قال: )ِسر بنا إىل هذه القرية حىت تزنهلا، فإهنا حصينة، وهي على شاطئ الفرات. فإْن َمنعونا قاتلناهم، فقتاهلم أهوُن علينا ِمن قتال َمن 

جييء ِمن بعدهم(. ف�شاأله  الإمام الح�شين: )وأّية قرية هي؟ قال: هي الَعْقر. فقال احلسني: اللهم إين أعوذ بك ِمن الَعْقر()3(. 

وهكذا ا�شطر الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« للنزول في اأر�ص كربالء بعيدًا عن الماء.

1. كلها قريبة من موقعهم على مرمى من الب�شر.
2. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 438.

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 310. 
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وفي الثالث من محرم، َقِدم عمر بن �شعد بن اأبي وقا�ص من الكوفة في اأربعة اآلف من المقاتلين. وكان عمر بن �شعد مع َمن معه يق�شدون مدينة 
ده  د�شتبى الواقعة في اإيران بين مدينتي طهران وهمدان فاأمرهم ابن زياد بتغيير وجهتهم لعترا�ص الإمام الح�شين، وحاول ابن �شعد المتناع فهدَّ

اإْن فعل ذلك اأن يحرمه ولية الري التي كان قد وعده بها، فقبل عمر بن �شعد، وتوّجه نحو كربالء.

بَعث عمُر بن �شعد ُقّرَة بن قي�ص الحنظلي لي�شاأل الإمام عن �شبب قدومه اإلى العراق، قال له: )وحيك يا قرة، الَق ُحسينًا َفَسْله ما جاء به؟ 
وماذا يريد؟(. فلما راآه الح�شين ُمقباًل قال: )أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مظاهر: نعم، هذا رجل من حنظلة، متيمي، وهو ابن أختنا. ولقد 
ة و�شّلم على الإمام واأبلغه ر�شالة عمر بن �شعد اإليه له فقال الح�شين: )كتب  كنت أعرفه حُبسن الرأي، وما كنُت أراه يشهد هذا املشهد!(. فجاء ُقرَّ
إيلَّ أهُل ِمصِركم هذا أن اقِدم، فأّما إذ كرهوين فأنا أنصرُف عنهم(. حاول حبيب اأن يوّثر على موقف ُقّرة فطلب المهلة للتفكير في ذلك، وعاد 

اإلى مع�شكر الأمويين حاماًل جواب الإمام، فقال عمر: )إين ألرجو أن يعافيين اهلل من حربه وقتاله()1(. 

ثم باَدَر ابن �شعد اإلى كتابة ر�شالة لبن زياد عار�شًا عليه رد الإمام الح�شين، فجاء الرد: )بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ أما بعد، فقد بلغين 
كتابك، وفهمت ما ذكرت، فاعرض على احلسني أن يبايع ليزيد بن معاوية هو ومجيع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأْينا رأَينا، والسالم()2(. فلما 

اأتى عمر بن �شعد الكتاب، قال: )قد حسبت أال يقبل ابن زياد العافية()3(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 311. 
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 311. 
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 311. 
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وفي ال�شابع من محرم و�شل كتاٌب من عبيد اهلل بن زياد، فيه: )أما بعد، فُحل بني احلسني وأصحابه وبني املاء، وال يذوقوا منه قطرة، كما 
صنع بالتقي الزكي املظلوم أمري املؤمنني عثمان بن عفان()1(. 

فتوّجه عمرو بن الحجاج مع خم�شمائة فار�ص، فنزلوا على ال�شريعة، وحالوا بين الح�شين واأ�شحابه وبين الماء. ونادى عبد اهلل بن اأبي ح�شين 
الأزدي: )يا حسني، أال تنظر إىل املاء كأنه كبد السماء! واهلل ال تذوق منه قطرة حىت متوت عطشًا(. فقال الح�شين »عليه ال�شالم«: )اللهم 
اقتله عطشًا، وال تغفر له أبدًا(. واأكمل الراوي: )قال محيد بن مسلم: واهلل، لقد ُعدُته ــ بعد ذلك ــ يف مرضه، فواهلل الذي ال إله إال هو 

ته ــ يعين نفسه ــ()3(. لقد رأيُته يشرب حىت يبغر)2(، مث يقيء، مث يعود فيشرب حىت يبغر، فما ُيرَوى، فما زال ذلك دأُبه حىت لفظ ُغصَّ

ثم اإّن الإمام لما ا�شتّد عليه وعلى اأ�شحابه العط�ص دعا العبا�ص بن علي بن اأبي طالب اأخاه، فبعثه في ثالثين فار�شًا وع�شرين راجاًل، وبعث معهم 
بع�شرين قربًة، فجاءوا حتى دنوا من الماء لياًل، فملوؤوا قربهم، وثار اإليهم عمرو بن الحجاج واأ�شحابه، فحمل عليهم العبا�ص بن علي ونافع بن 

هالل فكّفوهم، وا�شتطاعوا اإي�شال الماء اإلى المخيم. 

كما حاول الإمام التاأثير على عمر بن �شعد، فالتقاه مرتين اأو ثالثًا، واأر�شل ابن �شعد على اإثرها ر�شالة اإلى ابن زياد يطلب فيها ا�شتمهال الح�شين 
»عليه ال�شالم« باأن ي�شمح له بالعودة اأو الذهاب اإلى َثغر من الثغور.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 311. 
رب بال ِرّي. 2. الَبْغُر والَبَغُر: ال�شُّ

3. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 440.



) ٦٨ (
تخيري عمر بن �شعد بني اأمرين

1

حمرم / 61 هـ

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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لما و�شل الكتاب اإلى الكوفة في الثامن من محرم، قراأه ابن زياد ووافق بدًء قائاًل: )هذا كتاُب رجٍل ناصٍح ألمريه، مشفٍق على قومه. نعم، 
قد قبلت()1(. اإل اأن ال�شمر بن ذي الجو�شن حّر�شه على الرف�ص وخّوفه من عاقبة ال�شماح للح�شين بمغادرة المكان، وقال: )ليزنل على حكمك 
هو وأصحاُبه، فإن عاقبَت فأنت ويلُّ العقوبة، وإن غفرت كان ذلك لك، واهلل لقد بلغين أن حسينًا وعمر بن سعد جيلسان بني العسكرين 

فيتحدثان عامة الليل، فقال له ابن زياد: ِنعم ما رأيت! الرأي رأيك()2(.

وهكذا كتب ابن زياد كتابًا جاء فيه: )أما بعد، فإّني مل أبعثك إىل احلسني لتكّف عنه وال لتمّنيه وال لتطاوله وال لتقعد له عندي شافعًا ، 
انظر فإن نزل احلسني وأصحابه على احلكم واستسلموا فابعث هبم إيّل ِسلمًا ، وإن أبوا فازحف إليهم حىت تقتلهم ومتّثل هبم، فإهنم لذلك 
مستحّقون، فإن ُقِتل احلسني فأوطيء اخليل صدره وظهره، فإّنه عاّق شاّق قاطٌع َظلوم ، فإن أنت مضيت ألمرنا جزيناك جزاء السامع املطيع، 

وإن أنت أبيَت فاعتزل جندنا وخلِّ بني مشر وبني العسكر ، والسالم()3(. 

ثم اأعطى الكتاب  لل�شمر قائاًل: )اخرج هبذا الكتاب إىل عمر بن سعد، فليعرض على احلسني وأصحابه الزنول على حكمي، فإن فعلوا 
فليبعث هبم إيل سلمًا، وإن هم أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فامسع له وأطع، وإن هو أىب فقاتلهم، فأنت أمري الناس، وثب عليه فاضرب عنقه، 

وابعث إيل برأسه()٤(.

1. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج3، �ص164. 
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 313. 
3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج3، �ص165. 

4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 313. 
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و�شل ال�شمر اأر�ص كربالء في التا�شع من محرم، و�شّلم الكتاب لبن �شعد، فا�شتجاب لما فيه، ثم تقدم ال�شمر نحو مع�شكر الح�شين وقال: )أين 
بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو علي، فقالوا له: ما لك وما تريد؟ قال: أنتم يا بين أخيت آمنون؛ قال له الفتية: لعنك 

اهلل ولعن أمانك! لئن كنَت خالنا أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له؟()1(.

وبعد �شالة الع�شر زحف عمر بن �شعد بمن معه مناديًا: )يا خيل اهلل اركيب وأبشري()2(، فقال الإمام لأخيه العبا�ص: )يا عباس، اركب 
بنفسي أنت يا أخي حىت تلقاهم فتقول هلم: ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسأهلم عما جاء هبم؟()3( فاأتاهم العبا�ص، فا�شتقبلهم في نحو من 
أو  حكمه  على  تزنلوا  أن  عليكم  نعرض  بأن  األمري  أمر  )جاء  فقالوا:  ف�شاألهم،  مظاهر،  بن  وحبيب  القين  بن  زهير  فيهم  فار�شًا  ع�شرين 

ننازلكم()٤(. 

ا�شتمهل العبا�ص القوم وعاد اإلى الإمام، بينما ان�شغل حبيب وزهير بمخاطبة القوم لتغيير موقفهم. عاد العبا�ص بجواب الإمام قائاًل: )يا هؤالء، 
إن أبا عبداهلل يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حىت ينظر يف هذا األمر، فإن هذا أمٌر مل جير بينكم وبينه فيه منطٌق، فإذا أصبحنا التقينا 

إن شاء اهلل، فإما رضيناه فأتينا باألمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددناه()5(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 314. 
2. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 441.
3. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج5، �ص 441.

4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 314. 
5. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 314. 



) ٧2 (

وقد روي اأنه اإنما اأراد الإمام »عليه ال�شالم« بذلك اأن يرّدهم عنه تلك الع�شية حتى ياأمر باأمره، ويو�شي اأهله، ولأنه اأحب اأن يتفّرغ ليلة القتال 
للعبادة فقد قال »عليه ال�شالم«: )ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه 

ونستغفره، فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار()1(.

وافق ابن �شعد على المقترح بعد اأن ا�شت�شار بع�ص َمن معه من القادة، وتم تاأجيل البت في الأمر اإلى يوم العا�شر.

 وقف الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« في اأ�شحابه خطيبًا فكان في ما قال: )ُأثين على اهلل »تبارك وتعاىل« أحسن الثناء، وأمحده على السراء 
والضراء، اللهم إين أمحدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا يف الدين، وجعلت لنا أمساًعا وأبصاًرا وأفئدة، ومل جتعلنا من 
املشركني؛ أما بعد، فإين ال أعلم أصحاًبا أوىل وال خرًيا من أصحايب، وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بييت، فجزاكم اهلل عين مجيًعا 
خرًيا؛ أال وإين أظن يومنا من هؤالء األعداء غدًا، أال وإين قد رأيت لكم فانطلقوا مجيعًا يف حل، ليس عليكم مّني ذمام، هذا الليل قد 
غشيكم، فاختذوه مجاًل()2(. ثم خاطب اآل عقيل قائاًل: )يا بين عقيل، حسبكم من القتل مبسلم، اذهبوا قد أذنت لكم؛ قالوا: فما يقول الناس! 
يقولون إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبين عمومتنا خري األعمام، ومل نرم معهم بسهم، ومل نطعن معهم برمح، ومل نضرب معهم بسيف، وال ندري 

ما صنعوا؟! ال واهلل ال نفعل، ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا، ونقاتل معك حىت نرد موردك، فقبح اهلل العيش بعدك()3(.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 315. 
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 315. 
3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 315. 



) ٧3 (

وقام م�شلم بن عو�شجة الأ�شدي فقال: )أحنن خنلي عنك وملا نعذر إىل اهلل يف أداء حقك؟! أما واهلل حىت أكسر يف صدورهم رحمي، وأضرهبم 
بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، وال أفارقك؛ ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة دونك حىت أموت معك()1(. 

وقال �شعيد بن عبد اهلل الحنفي: )واهلل ال خنليك حىت يعلم اهلل أنا حفظنا غيبة رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله« فيك، واهلل لو علمت 
أين أقتل مث أحيا مث أحرق حًيا مث ُأَذر؛ يفعل ذلك يب سبعني مرة ما فارقتك حىت ألقى محامي)2( دونك، فكيف ال أفعل ذلك! وإمنا هي قتلة 

واحدة، مث هي الكرامة اليت ال انقضاء هلا أبدًا()3(. 

وقال زهير بن القين: )واهلل لوددت أين قتلت مث نشرت مث قتلت حىت أقتل كذا ألف قتلة، وأن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 
أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك()٤(. 

وتكلم اآخرون بنف�ص المنطق، فقالوا: )واهلل ال نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا حنن ُقتلنا كّنا وفينا، 
وقضينا ما علينا()5(. 

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 316. 
اُء الموِت وَقَدُره. 2. الِحَماُم : َق�شَ

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 316. 
4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 316. 
5. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص316.
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ى الإمام اأخته  ق�شى الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« واأ�شحابه ليلة العا�شر في ال�شتعداد للقتال من جهة، وفي العبادة من جهة اأخرى، وفيها و�شّ
العقيلة زينب. فعن الإمام علي بن الح�شين بن علي زين العابدين »عليه ال�شالم« اأنه قال: )إّني جالس يف تلك العشية اليت قتل أيب صبيحتها 
وعميت زينب عندي متّرضين، إذ اعتزل أيب بأصحابه يف ِخباٍء له وعنده َحوّي موىل أيب ذر الغفاري، وهو يعاجل سيَفه وُيصلُحه، وأيب يقول: 

 ...
يا دهُر أف لك من خليل ... كم لك باإلشراق واألصيل
من صاحب أو طالب قتيل ... والدهر ال يقنع بالبديل

 وإمنا األمر إىل اجلليل ... وكل حي سالك السبيل()1(.

اأبَدْت ال�شيدة زينب حزنًا عميقًا لما �شمعت تلك الكلمات فقال لها الإمام: )يا أخّية، اتقي اهلل وتعزي بعزاء اهلل، واعلمي أن أهل األرض 
ميوتون، وأن أهل السماء ال يبقون، وأن كل شيء هالٌك إال وجه اهلل الذي خلق األرض بقدرته، ويبعث اخللق فيعودون، وهو فرد وحده، أيب 
خرٌي مين، وأمي خرٌي مين، وأخي خرٌي مين، ويل وهلم ولكل مسلم برسول اهلل أسوة. يا أخية، إين أقسم عليك فأبري قسمي، ال تشّقي علي 
جيًبا، وال ختمشي علي وجًها، وال تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت()2(. ثم اأمر الإمام اأ�شحابه باأن يقّربوا الخيام بع�شها من بع�ص، واأن 
يدخلوا الأطناب بع�شها في بع�ص، كي ل تمّثل ثغرة ي�شتطيع العدو من خاللها النفاذ اإليهم من الخلف، ثم عمدوا اإلى مكان من ورائهم منخف�ص 

كاأنه �شاقية، فحفروه وجعلوه كالخندق، ثم األقوا فيه الحطب والق�شب. وقاموا الليل كله ي�شلون وي�شتغفرون، ويدعون ويت�شرعون.
1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص316.

2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 317-316.
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اأ الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« اأ�شحابه، و�شلى بهم �شالة ال�شبح، وجعل زهير بن القين في ميمنة اأ�شحابه،  ومع فجر العا�شر من محرم عبَّ
وحبيب ابن مظاهر في مي�شرة اأ�شحابه، واأعطى رايته العبا�ص بن علي اأخاه، وجعلوا الخيام في ظهورهم، واأمر بالحطب والق�شب الذي ُجِمع في 

الخندق باأن ُيحرق بالنار زيادًة في تاأمين ظهورهم.

ركب الإمام فر�شه ودعا بم�شحف فو�شعه اأمامه؛ ثم دعا وقال: )اللهم أنت ثقيت يف كل كرب، ورجائي يف كل شدة، وأنت يل يف كل أمر نزل 
يب ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه احليلة، وخيذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك، وشكوته إليك، رغبًة 

مين إليك، عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ويل كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة()1(.

ثم عاد وركب ناقته ونادى باأعلى �شوته وخطب فيهم خطبته العا�شورائية الأولى والتي جاء فيها: )أيها الناس، امسعوا قويل، وال تعجلوين حىت 
أعظكم مبا حلق لكم علي، وحىت أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري، وصدقتم قويل، وأعطيتموين النصف، كنتم بذلك أسعد، 
ًة  ومل يكن لكم عليَّ سبيل، وإن مل تقبلوا مين العذر ومل تعطوا النََّصف من أنفسكم {َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

اِلِحنَي)3(}()٤(. َل اْلِكَتاَب َوُهَو َيَتَولَّى الصَّ ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َواَل ُتنِظُروِن})2(، {إنَّ َوِليَِّي اهلُل الَِّذي َنزَّ

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 318.
2. �شورة يون�ص: 71.

3. �شور الأعراف: 196.
4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص 318.



) ٧٨ (

بكت الن�شاء على وقع هذه الكلمات، وارتفعت اأ�شواتهن، فاأر�شل اإليهن الح�شيُن اأخاه العبا�ص بن علي وعليًا ابنه طالبًا منهن ال�شكوت والت�شّبر، 
نًا موقعه من ر�شول اهلل »عليه ال�شالم« و�شاأنه الرفيع بن�ص كالم النبي، مت�شائاًل عما يمكن اأن يبيح لهم قتله، مناديًا بع�شهم  ثم اأكمل خطابه مبيِّ

باأ�شمائهم ليلقي عليهم الحجة اإذ دعوه للن�شرة فخذلوه ثم وقفوا لقتاله.

نزل الإمام من الناقة وركب فر�شه، ثم توجه زهير بن القين اإليهم بالنداء يعظهم، فما ا�شتجابوا، وتحرك الحر بن يزيد من مكانه نحو الح�شين 
ه اإلى اأن�شاره، فا�شتاأذن في اأن يخطب في مع�شكر الأعداء، فاأجابه اإلى ذلك، وخطب فيهم ووعظهم فلم  معلنًا توبته، فقبل منه الح�شين ذلك، و�شمَّ
يجد منهم اإل العناد وال�شتكبار.ثم ا�شتقبل الإمام القوم من جديد وخطب فيهم خطبته العا�شورائية الثانية والتي قال في جانب منها: )تّبًا لكم 
أّيتها اجلماعة وترحًا، أحني استصرختمونا واهِلني ، فأصرخناكم موجفني، َسللتم علينا سيفًا لنا يف أميانكم، وحششتم علينا نارًا اقتدحناها 
على عدّونا وعدّوكم، فأصبحتم إْلبًا ألعدائكم على أوليائكم، بغري عدل أفشوه فيكم، وال أمل أصبح لكم فيهم! فهال لكم الويالت تركتمونا 
والسيف مشيم واجلأش طامن، والرأي ملا يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطرية الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الَفراش، مث نقضتموها. 
فسحقًا لكم يا عبيد األمة، وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، وحمرِّيف الكلم، وُعصبة اآلمث، ونفثة الشيطان، ومطفئي السنن، وحيكم ! أهؤالء 
تعضدون ، وعنا تتخاذلون أجل واهلل غدر فيكم قدمي ، وشجت عليه أصولكم ، تأزرت فروعكم ، فكنتم أخبث مثر ، شجى للناظر وُأكلة 
للغاصب. أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأىب اهلل لنا ذلك، ورسوله واملؤمنون، وحجور 
طابت وطهرت، وأنوف محية، ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام، على مصارع الكرام، أال وإين زاحف هبذه األسرة على قلة العدد وخذالن 

الناصر...()1(.
1. الع�شكري: معالم المدر�شتين، ج 3، �ص 101-100.
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وما اأن اأتمَّ الإمام خطبته حتى اأعلن عمر بن �شعد بدء القتال مناديًا: )يا ُذويد، ُأدُن رايَتك. فأدناها مث وضع سهمه يف كبد قوسه، مث رمى فقال: 
اشهدوا أّني أول من رمى()1(. وتوالت ال�شهام من الطرفين لفترة، ثم خرج رجالن من مع�شكر عمر بن �شعد مطالبين البراز، فخرج اإليهما عبداهلل 
الكلبي فقتلهما، ثم اندفع عمرو بن الحجاج مع خيالة الميمنة، فلما اأن دنا من الإمام الح�شين جثى له من كان في ميمنة المع�شكر على ُرَكِبهم، 

واأ�شرعوا الرماح نحوهم، فلم ُتقدم خيُلهم على الرماح، فذهبت الخيل لترجع، فر�شقوهم بالنبل، ف�شرعوا منهم رجاًل، وجرحوا منهم اآخرين.

وعاد الطرفان للبراز، وكانت الغلبة لمع�شكر الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« ، ف�شاح عمرو بن الحجاج بالنا�ص: )يا محقى، أتدرون من تقاتلون؟ 
فرسان املصر؛ قومًا مستميتني، ال يربزّن هلم منكم أحد، فإّنهم قليل، وقلما يبقون، واهلل لو مل ترموهم إال باحلجارة لقتلتموهم. فقال عمر 

بن سعد: صدقت، الرأي ما رأيت، وأرسل إىل الناس يعزم عليهم أال يبارز رجٌل منكم رجاًل منهم()2(.

هجم عمرو بن الحجاج مع اأ�شحابه على الميمنة، فتقاتال، وُقتل م�شلم بن عو�شجة فكان اأول �شهيد في المعركة، ولما ان�شرف عمرو بن الحجاج 
واأ�شحابه وارتفعت الغبرة م�شى اإليه الإمام الح�شين فاإذا به رمق فقال: )رمحك ربك يا مسلم بن عوسجة {َفِمْنُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن 
ُلوا َتْبِدياًل}()3(. ثم حمل �شمر بن ذي الجو�شن في المي�شرة على اأهل المي�شرة فثبتوا له، فطاعنوه واأ�شحابه، فُقتل عبداهلل الكلبي  َينَتِظُر َوَما َبدَّ

فكان ثاني ال�شهداء من اأ�شحاب الح�شين.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص321.
2. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص324-325. والآية من �شورة الأحزاب:23.

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص324.
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وقاتلهم اأ�شحاب الح�شين »عليه ال�شالم« قتاًل �شديدًا، واأخذت خيلهم تحمل، واإنما هم اثنان وثالثون فار�شًا، واأخذت ل تحمل على جانب من 
خيل اأهل الكوفة اإل ك�شفته، فلما راأى ذلك عزرة ابن قي�ص بعث اإلى عمر بن �شعد يطلب منه تغيير تكتيك القتال، والعتماد على الرماة للق�شاء على 
الخيل وتحويل الفر�شان اإلى م�شاة، فا�شتدعى ابن �شعد خم�شمائة من الرماة، فاأقبلوا حتى اإذا َدَنوا من الح�شين واأ�شحابه ر�شقوهم بالنبل، فلم 

يلبثوا اأن عقروا خيولهم، و�شاروا رّجالًة.

ثم ا�شتمر القتال كاأ�شده حتى انت�شف النهار، وكان قتال الإمام واأن�شاره من جهة واحدة ب�شبب اجتماع الخيام من ورائهم، فاأر�شل عمر بن �شعد 
من يقّو�شها، فاأر�شل الإمام من يدفعهم بعيدًا عنها، فاأمر ابن �شعد باإحراقها، فجاءوا بالنار، فاأخذوا يحرقون بع�شها، فقال الإمام: )دعوهم 

فليحرقوها، فإهنم لو قد حرقوها مل يستطيعوا أن جيوزوا إليكم منها()1(. 

وهكذا كان، وا�شتمر القتال من جهة واحدة، وبداأ ال�شهداء يت�شاقطون الواحد تلو الآخر حتى لحظ اأبوثمامة ال�شائدي اقتراب موعد �شالة 
الظهر، فاأخبر الإماَم بذلك، فوافقه ودعا له �شاكرًا، وطلب من مع�شكر ابن �شعد المهلة لأداء ال�شالة، فرف�شوا ووقع القتال من جديد ف�شقط 
حبيب �شهيدًا ثم الحر الرياحي، ثم �شلى الإمام بمن معه �شالة الخوف، وعاودوا القتال بعدها، وت�شاقط ال�شهداء من اأ�شحاب الح�شين حتى 
اإذا قلَّ عدُدهم �شاروا يخرجون للبراز الواحد تلو الآخر، فَي�شرعون وُي�شرعون، ثم تقدم الفتية من اآل البيت، واأولهم علي الأكبر فقاتل حتى 
ُقتل، وهكذا كان الأمر بالن�شبة اإلى من بقي منهم، حتى ا�شت�شهد العبا�ص وقد خرج لجلب الماء بعد اأن قطعوا يديه ورموا القربة ب�شهم فاأريق 

منه الماء.

1. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص326.
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ثم �شد رّجالٌة على الإمام الح�شين »عليه ال�شالم« من عن يمينه و�شماله، فحمل على َمن عن يمينه حتى انك�شفوا، وعلى من �شماله حتى انك�شفوا، 
حتى قال قائلهم: )واهلل ما رأيت مكثورًا )1( قط قد ُقتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشًا منه، وإن الرجال كانت لتشد عليه فيشد عليها 

بسيفه فتنكشف عنه انكشاف املعزى إذا شد فيها الذئب()2(. 

ولما وجد ال�شمر اأن النا�ص �شاروا يخافون قتل الح�شين نادى فيهم: )وحيكم، ماذا تنظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم()3( فحملوا عليه 
من كل جانب، ف�شربه زرعة بن �شريك التميمي على كتفه الي�شرى �شربًة، ورّد عليه الإمام ف�شرعه، ثم حمل عليه �شنان بن اأن�ص فطعنه بالرمح 
في ترقوته ثم انتزع الرمح وطعنه في �شدره، فوقع الإمام ف�شاح �شنان بخولي بن يزيد الأ�شبحي ياأمره اأن يحتز الراأ�ص ال�شريف، فاأراد اأن يفعل، 
ف�شعف فاأرعد، فقال له: فتَّ اهلل ع�شديك، واأبان يديك! فنزل �شنان بنف�شه واحتز الراأ�ص المبارك. ثم جعل �شنان بن اأن�ص ل يدنو اأحٌد من الح�شين 
الن�شاء  وياأ�شرون  الخيام،  ينهبون  وبدوؤوا  الأوبا�ص  ودخل  اإلى خولي.  ودفعه  ال�شريف  الراأ�ص  اأخذ  راأ�شه، حتى  ُيغلب على  اأن  عليه مخافة  �شدَّ  اإل 
والأطفال، و�شاح عمر بن �شعد في اأ�شحابه: )من ينتدب للحسني ويوطئه فرسه؟()٤( فخرج ع�شرة منهم فاأتوا فدا�شوا الح�شين »عليه ال�شالم«  

وا ظهره و�شدره. بخيولهم حتى ر�شّ

وهكذا اأُ�شِدل ال�شتار على معركة الطف بكل بطولتها وماآ�شيها، وبقيت خالدة رمزًا للبطولة والت�شحية والفداء.

1. اأي تكاثر عليه النا�ص. وروي مك�شورًا.
2. ابن طاوو�ص: اللهوف/ الملهوف على قتلى الطفوف، �ص 170ـ171. 

3. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص334.

4. الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج3، �ص335.
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لتحديد منازل �شفر الحجاج من الكوفة اإلى مكة المكّرمة، وبالعك�ص، �شنلجاأ اإلى بع�ص الكتب التراثية والتاريخية التي تحّدثت عن هذا المو�شوع، 
وذلك من قبيل كتاب »الأعالق النف�شية« لموؤلفه اأحمد بن عمر بن ُر�شته »ت 300 هـ« وهو يحّدد م�شار ومراحل ال�شفر بين بغداد ومكة، حيث قال)1(: 
).... ومن الكوفة إىل القادسية مخسة عشر مياًل( ُيقّدر البع�ص امليل بحدود 1850 مرتًا، فاملجموع اأقل من 28 كم بقليل )ومن القادسية إىل 
العذيب ستة أميال( 11كم تقريبًا )وهو موضع َمسلحة( مع�شكر للجنود )كانت للُفرس على طريق البادية. وبني الُعذيب والقادسية حائطان( 
اأي ب�شتانان م�شّوران )متصالن من جانبيهما خنيل، فإذا خرجت منه دخلَت الرّبّية. ومن القادسية إىل امُلغيثة ثالثون مياًل( اأي 56 كم تقريبًا 
م الطريق اإىل »مراحل«،  )وهو مزنل فيه ِبَرك ملاء السماء، واملتعّشى فيه بوادي السباع على رأس مخسة عشر مياًل( اأي يف حدود 28 كم، يُق�شَّ
على راأ�ص كل مرحلة »منزل«، وهذه املنازل تكون غالبًا بلدة قائمة، �شواء كانت دائمة مثل الأجفر وفيد و�شمرياء واحلاجر، والتي ل زالت قائمة اإىل 
اليوم، اأو موؤقتة بوقت احلج، مثل »توز« و»زرود« و»الثعلبية« والتي ُهجرت اليوم، هذه املنازل يكون بها ح�شون واأ�شواق وم�شجد ومزارع وِبَرك، ي�شرتيح 
فيها امل�شافرون ويلحق بع�شهم ببع�ص فيها ويتزّودون باملوؤن واأعالف الدواب وي�شرتون من الإعراب ما يحتاجونه، كما ي�شرتي منهم الأعراب ما 
يحتاجونه »تبادل جتاري« ويف هذه املنازل اأي�شا ُي�شِلحون ما ميكن اإ�شالحه وي�شتبدلون ما ُي�شتبَدل، وغالبًا ما يكون بني كل منزل ومنزل 44 كم 
تقريبًا. وقطع هذه امل�شافة للرجل واملجموعة ال�شغرية يكون بيوم وليلة بدون ا�شرتاحة، ولكن لكون قوافل احلج كبرية وت�شم الكبري بال�شن والعاجز 
وال�شغري واملا�شي، فيلزم اإيجاد ا�شرتاحات ثانوية بني كل منزلني، ُت�شّمى املتع�ّشى، تكون غالبًا يف منت�شف الطريق بني املنزلني، ي�شرتيحون فيها 
ونحو  واآبار  وبرك  لراحة احلّجاج  ب�شيطة  املتع�شيات جتهيزات  ال�شري.ويكون يف هذه  وا�شل  ن�شيطًا  كان  ومن  بها،  نام  النوم  اأرد  وَمن  ويتع�شون، 

1. ابن ر�شته: الأعالق النفي�شة، �ص 180-175. 

�شرح منازل ال�شفر بني الكوفة ومكة
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ذلك، بخالف املنزل الذي تكون جتهيزاته �شبه متكاملة )ومن امُلغيثة إىل القرعاء اثنان وثالثون مياًل( 59 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه آبار، 
واملتعّشى مسجد لسعد على أربعة عشر مياًل( 26 كم تقريبًا )ومن القرعاء إىل الواقصة أربعة وثالثون مياًل( 63 كم تقريبًا )وهو مزنل كثري 
األهل، فيه دور وقصور، واملاء فيه من ِبَرك وآبار، واملتعّشى بالطرف على أربعة عشر مياًل. ومن الواقصة إىل العقبة تسعة وعشرون مياًل( 
54 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه آبار وِبَرك، وكانت عقبة فُسّهلت( العقبة: ت�شّمى اليوم عقبة كراع )واملتعّشى السماء على أربعة عشر مياًل. ومن 
العقبة إىل القاع أربعة وعشرون مياًل( 45 كم تقريبًا )وهو مزنل ضّيق  فيه آبار وهو قليل املاء( القاع: تقع حاليًا �شمال �شرقي مدينة رفحا 
ال�شعودية، وفيها ِبرك للماء وحولها اليوم اآثار مهّدمة لق�شر اأو ح�شن )واملتعّشى باجللحاء على ثالثة عشر مياًل. ومن القاع إىل ُزبالة أربعة 
وعشرون مياًل( 45 كم تقريبًا )وهي قرية عظيمة عامرة هبا أسواق وماؤها كثري ومستنقع يف واٍد يوجد به املاء يف الشتاء والصيف( ُزبالة 
اأو ُزبال: قرية تقع يف حمافظة رفحا الواقعة مبنطقة احلدود ال�شمالية يف ال�شعودية، جنوب مدينة رفحا مب�شافة ُتقّدر بحوايل 25كم )واملتعّشى 
باجلريسي على أربعة عشر مياًل. ومن ُزبالة إىل الشقوق واحد وعشرون مياًل( 39 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه قوم من األعراب، واملاء به 
من الِبَرك( ال�شقوق: وتعرف اليوم با�شم ال�شيحية اأو ال�شيحيات، وتبعد 50 كم تقريبًا جنوب غرب مدينة بريدة )واملتعّشى التنانري على أربعة 
عشر مياًل. ومن الشقوق إىل البطانية، وهو قرب العبادّي تسعة وعشرون مياًل( 54 كم تقريبًا )واملاء من الِبَرك( البطانية: اأو البطان وفيه 
قرب رجل اأطلق عليه العبادي، قيل اأنه فار�شي اأ�شلم، ومات يف طريق عودته من لقاء اخلليفة عمر بن اخلطاب، واأن ا�شمه روزبه بن بزرجمهر، 
واأن العراب �شموه قرب العبادي حيث يطلق هذا ال�شم على الأَجراء العجم )واملتعّشى بدرين على أربعة عشر مياًل. ومن البطانية إىل الثعلبية 
تسعة وعشرون مياًل( 54 كم تقريبًا )وهي مدينة عليها سور، وفيها مّحامات وسوق، وهو ثلث الطريق إىل مكة، وفيها مسجد جامع ومنرب، 
واملاء من الِبَرك( الثعلبية: وُتعرف اليوم با�شم البدع )واملتعّشى باملهلبية على أربعة عشر مياًل. ومن الثعلبية  إىل  اخُلزميية اثنان وثالثون 
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مياًل( 59 كم تقريبًا )كان هذا املزنل يسّمى زرود، فسّمي اخلزميية، ألن خزمية بن خازم صّير فيها ِبَركًا سواين لآلبار يستقي منها باإلبل، 
ورمبا مل يوجد يف بركها ماء فيوجد بقرب منه يف حملة بين متيم، واملوضع رمل أمحر، واملتعّشى العني على أربعة عشر مياًل. ومن اخلزميية 
إىل األجُفر أربعة وعشرون مياًل( 59 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه أعراب يف خيام، واملاء فيه من الربك واآلبار، وفيه الطني األبيض الذي 
ُيحَمل إىل بغداد للغسول( الأجفر: حاليًا قرية اإىل اجلنوب ال�شرقي من منطقة حائل تبعد عنها حوايل 160 كم، اأر�شها زراعية خ�شبة وتغطيها 
مزارع القمح )واملتعشى األغرُّ منه على مخسة عشر مياًل. ومن األجُفر إىل َفْيد ستة وثالثون مياًل( 67 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه قناة ُيزرع 
عليها، وهي كثرية األهل، وفيها يزنل عامل الطريق، وفيها مسجد جامع، وهو نصف الطريق، والبلد ِلَطيء( اأي من اأرا�شي قبيلة طيء. وَفْيد: 
بلدة تاريخية تقع اإىل اجلنوب ال�شرقي من منطقة حائل، وتعترب اأحد الأمكنة الأثرية التاريخية للمنطقة اإذ تختزن جبالها نقو�شًا تاريخية تعود اإىل 
ع�شور ما قبل التاريخ، وتقع يف منت�شف الطريق بني مكة وبغداد، وتبعد حاليًا عن حائل 92 كم، و تبعد 160 كم عن الق�شيم  واملتعّشى القرائن 
على عشرين مياًل. ومن َفيد إىل ُتوز واحد وثالثون مياًل( 57 كم تقريبًا )وهو مزنل خصب فيه أعراب من بين أسد، واملاء فيه من اآلبار 
والربك( توز: من منازل بني اأ�شد، وهو ا�شم جلبل )واملتعّشى على سبعة عشر مياًل. ومن توز إىل َسِمرياء عشرون مياًل( 37 كم تقريبًا )وهو 
مزنل خصيب فيه أعراب، واملاء فيه من اآلبار والربك( �شمرياء اأو �شمريا: بلدة تقع يف اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من حائل وتبعد عنها 120كم، 
ُعرفت بهذا ال�شم لأن حولها جباًل واآكامًا �شوداء )واملتعّشى باملحمية على ثالثة عشر مياًل. ومن َسِمرياء إىل احلاجر أربعة وثالثون مياًل( 63 
كم تقريبًا )مزنل خصيب كبري بناه أبو ُدَلف القاسم بن عيسى، واملاء من الربك واآلبار( احلاجر: ويف بع�ص الن�شخ احلاجز، وهي بلدة »البعايث« 
التي تقع جنوب منطقة حائل بالقرب من طريق الق�شيم - املدينة، وتقطنها قبيلة ولد �شليم من بني �شامل من حرب، وحتاذي منطقة الق�شيم من 
اجلهة الغربية ال�شمالية. تبعد عن حائل 180 كم )واملتعشى العباسية على مخسة عشر مياًل. ومن احلاجر إىل معدن النَّقرة أربعة وثالثون 
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مياًل( 63 كم تقريبًا )مزنل فيه أعراب كثري، وهو قليل املاء واآلبار، وفيه مفرق الطريقني( نقرة املعدن: تقع بالقرب من مركز النقرة التابع 
ملحافظة عقلة ال�شقور، غرب منطقة الق�شيم وتبعد عن حمافظة عقلة ال�شقور 80 كم، وعن مدينة بريدة قرابة 283 كم، وعن املدينة املنورة 
225كم )واملتعّشى بَقَرْوَرى على سبعة عشر مياًل. ومن معدن النقرة إىل مغيثة املاوان أربعة وثالثون مياًل( 63 كم تقريبًا )واملغيثة مزنل فيه 
أعراب، واملاء من الربك واآلبار وهو قليل نزر( مغيثة املاوان: وُتعرف اليوم بقرية املاوية )واملتعّشى السمط على ستة عشر مياًل. ومن مغيثة 
املاوان إىل الربذة أربعة وعشرون مياًل( 44 كم تقريبًا )وهو مزنل فيه أعراب وماء كثري من برك وآبار، وفيه مزنل أيب ذر الغفاري وقربه، 
وفيه مسجد جامع، وهي من القرى القدمية يف اجلاهلية، واملتعشى أورعه على أربعة عشر مياًل. ومن  الربذة إىل السليلة ستة وعشرون 
مياًل( 48 كم تقريبًا )فيه أعراب، ورمبا ضاق على املارة، املاء من الربك واآلبار( ال�شليلة: منزل ليحبه احلجاج رغم �شهولة اأر�شه وكرثة اآباره 
املليئة باملاء، وال�شبب اأن هذا املاء مالح ُم�شِهل واإن كان قد ينا�شب الإبل )واملتعشى بالكنانني على ثالثة عشر مياًل. ومن السليلة إىل الُعَمق 
واحد وعشرون مياًل( 39 كم تقريبًا )مزنل فيه أعراب واملاء من الربك واآلبار( الُعَمق: وفيها اأعذب ماء على الطريق )واملتعشى السنجة على 
اثين عشر مياًل. ومن الُعَمق إىل معدن بين سليم تسعة عشر مياًل( 35 كم تقريبًا )مزنل كثري األهل وفيه أعراب بين سليم واملاء من الربك 
وهي قرى قدمية( معدن بني �شليم: وُيقال له معدن فران، وهو من�شوب اإىل فران بن بلى بن عمرو بن اخلفاف بن ق�شاعة، وُيقال له اليوم : مهد 
الذهب. قيل اأّن املعدن كان به ذهب كثري ي�شتخرج يف قدمي الدهر، والذي حملهم على تركه اأّن نفقات التعدين ُملفة اأكرث مّما ُيخرج منه )ومن 
املعدن إىل أفيعية اثنان وثالثون مياًل( 59 كم تقريبًا )مزنل عامر  كثري املاء من الربك واآلبار( اأفيعية: تقع جنوب غرب حمافظة احلائط، 
وعن حائل بنحو170 كم. قيل: �شّميت الأُفيعية لكرثة حّياتها الأفاعي )واملتعشى الكريانة على أربعة عشر مياًل. ومن أفيعية إىل امِلسَلح مثان 
وعشرون مياًل( 52 كم تقريبًا، وُتذكر اأي�شًا بفتح امليم: َم�شَلح )منها على النصف متعّشى وبركة. ومن املسلح إىل الَغمرة مثانية عشر مياًل( 
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33 كم تقريبًا )وهو مزنل خصيب كثري املاء من الربك واآلبار، ومن هذا املزنل حيرم احلاج إال اجلّمالني فإهنم حيرمون من ذات عرق( الغمرة: 
تقع قرب خط ع�شرية املعبد، ويتبني من اآثارها اأنها كانت كبرية ورئي�شية وتقع ِبَركها على �شفة وادي العقيق وتتغذى الربك من ال�شيل. ووادي 
العقيق من اأجمل الأودية من ناحية كثافة �شجره وخ�شرتها )واملتعشى القصر على مثانية أميال. ومن الغمرة إىل ذات عرق ست وعشرون مياًل( 
48 كم تقريبًا )وهو ميقات أهل العراق، وهو مزنل كثري األهل كثري الشجر واملاء فيه كثري وفيه بئر كثرية املاء، واملتعّشى أوطاس على اثين 
عشر مياًل. ومن ذات عرق إىل بستان بين عامر اثنان وعشرون مياًل( 41 كم تقريبًا )وهو مزنل كثري األهل، واملاء فيه من قناة( ب�شتان ابن 
عامر وقيل بل ب�شتان ابن معمر، وهو لعمر بن عبد اهلل بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن �شعد بن متيم بن مرة بن كعب بن لوؤي، ولكن النا�ص 
غلطوا فيه فقالوا: ب�شتان ابن عامر وب�شتان بني عامر، واإمنا هو ب�شتان ابن معمر. وقوم يقولون: ُن�شب اإىل ابن عامر احل�شرمي، كما ُن�شب اإىل ابن 
عامر بن كريز. ويعزي بع�ص الباحثني ت�شمية هذا الب�شتان ن�شبة اإىل قبيلة بني عامر بن �شع�شعة )واملتعشى َغْمر ذي ِكندة على أحد عشر مياًل. 

ومن بستان بين عامر إىل مكة أربع وعشرون مياًل( 44 كم تقريبًا.

وجمموع امل�شافة املقطوعة من الكوفة اإىل مكة وفق الو�شف ال�شابق: 1408 كم تقريبًا.

ومن هنا، لو اأردنا اأن نلّخ�ص ما جاء يف الن�ص �شمن مراحل �شفر الإمام احل�شني »عليه ال�شالم« ب�شورة معكو�شة، والتي كان ينوي اأن يقوم بها 
من مكة اإىل الكوفة - ولكنه اأجرِب يف مراحلها الأخرية على اأن يتوّجه اإىل كربالء بدًل عن الكوفة - ف�شتكون ال�شورة كالتايل:
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١. ب�ستان بني عامرمكة ٢. ذات عرق44 كم 41 كم

48
كم

٣. الغمرة 33 كم ٤. امل�سلح 52 كم ٥. �أفيعية

59
كم

٧. العمق٦. معدن بني �سليم ٨. ال�سليلة35 كم 39 كم

٩. الربذة 44 كم ١٠. مغيثة املاوان 63 كم ١١. معدن النقرة

63
كم

48
كم

١٣. �سمرياء١٢. احلاجر/احلاجز ١٤. توز63 كم 57 كم37 كم
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١٦. الأجُفر١٥. َفْيد ١٧. زرود/اخلزميية67 كم 59 كم

59
كم

١٨. الثعلبية 54 كم ١٩. البطانية 54 كم ٢٠. ال�شقوق

39
كم

٢٢. القاع٢١. ُزبالة ٢٣. العقبة45 كم 45 كم

٢٤. الواق�صة 63 كم ٢٥. القرعاء 59 كم ٢٦. املغيثة

56
كم

54
كم

الكوفة٢٧. القاد�سية 28 كم
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منازل ال�شفر من مكة اإىل الكوفة



) ٩3 (

19. البطانية 10. مغيثة املاوان 1. بستان بين عامر

20. الشقوق 11. معدن النقرة 2. ذات عرق

21. ُزبالة 12. احلاجر 3. الَغمرة

22. القاع 13. مسرياء 4. امِلسلح

23. العقبة 14. توز 5. ُأفيعية

24. الواقصة 15. َفْيد 6. معدن بين ُسليم

25. القرعاء 16. األجُفر 7. الُعَمق

26. امُلغيثة 17. زرود 8. السليلة

27. القادسية 18. الثعلبية 9. الربذة
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1. القراآن الكرمي

3. اأعيان ال�شيعة: حم�شن الأمني العاملي

4. بحار الأنوار: حممد باقر املجل�شي

5. تاريخ الأمم وامللوك: حممد بن جرير الطربي

6. الفتوح: اأحمد بن حممد بن علي بن اأعثم الكويف

7. الكامل يف التاريخ: علي بن حممد املعروف بابن الأثري اجلزري

م�شادر الأطل�ص

2. الأعالق النفي�شة: اأحمد بن عمر بن ُر�شته
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8. ل�شان العرب: حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي

9. اللهوف/امللهوف على قتلى الطفوف: علي بن مو�شى بن جعفر بن طاوو�ص

10. معامل املدر�شتني: مرت�شى الع�شكري

11. معجم البلدان: ياقوت احلموي

12. مقتل احل�شني: اأبومنف لوط بن يحيى

13. نهاية الأرب يف فنون الأدب: اأحمد بن عبد الوهاب النويري

Google Earth Pro


