
 ( 81لحلقة ) ا                                                                    الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي
 

- 1 - 
 

 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م3/9/2015  ةَد الَعاِشَرْعُة َبَناِمُة الَثَقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

ََقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََبَ لمس بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اَلَ األ قَ َع ل ىَاًَجم َقمي  ق ةَ احلَ َاحل س نيَ ..َعمن د 

ي د ةَ  ََالو حم نيَح اء..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َونن ََي اءَسم ن اعَمَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا.َ.ل م ت وناَم ت  َن د 

َ..َب اطملَأوَح قَ َممنَ ..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َاملاضيةَم َفَاحللقةم َمَمَوصلت  َالتأرخييةم َالربنامجَوقهَ َنَ إىلَاجلهةم َذا َسبلت  َالضوءَ أِّن  َعلىَاجلانبَأسل ط 
َوشخصيَّ َاملختارم َلثورةم َأنَّالتأرخيي َمع َتعاىلَعليه َاهلل َرضوان َبيَ تهم َين َكَ بنت  َت ََخَالتبَالتأريأنَّ َاحلقائق  ذكر

َكَ  َكاملَوهي َاملتعمََّتٌبَتعرَّبشكل  َاملتعمَّدَوغْيم َالكَوَتصحيففَوالللتحريَد،ضتَللتحريفم لم َمرًَّةَالَأعيد 
َمنَشخصيَ حتدَََّأخرى. َعنَجانب  َالثقفيَوبيَّثت  َاملختارم َاملعلةم َبعض  َماعنَهويَوماتَمنت  َحبسبم جاءََتهم

ْي َكمَذ َوالسم ََ.وراًَفَكتبَالتأريخم

 َالتأرخييَإىل َ:قاطعلثةمَمإىلَثَثلثةمَأقسامََوأ ق س م َحياةَاملختارَفَهذاَالبحثم
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َفَابدأَمنَوالدتهمَوإىلَدخولهمَسجنَإبنَزميادي:َلاملقطعَاألوَ  َإبنََللهجرةَودخلَ َاألوىلَلسنةَم،َو لمد  سجن 
َشَ ،َبالتحديدَفَشهرمَذيَاحلجََّللهجرة60ََزميادَفَأواخرَسنة َبنَعقيمَ هادةمَةَبعد  َعروةَبلَوهانئَسلمم نم

َمنَشهرَذيَاحلَم ومَأوَبيَمَأوَبعدهَ لكَاليَوفَذ،ََوجةَفَيومَعرفةواليتَوقعتَعلىَاملشهورَفَاليومَالتاسعم
َزيادَبعده َبفرتة َقليلةَيومني، َإبنم َالثقفيَإىلَسجنم عينَالفرتةَياليومَىلَذلكَدتهمَإومَوالي،َفمنَدخل َاملختار 

َكثْيةَعنَسْيةَاملختارَفَهذهَمسنةتكونَستنيَ َنتَ قتضبةَبيَ لوماتَمَ ناكَمعهَالفرتة،َ،َماَعندناَمعلومات
َ َيَ بعضاًَمنهاَوسأبني  َكشةمنَاملطالبَاملهمَََّيَ دَ َماَوقع َحتت  ينَبَألنَّنَبعضَاملطالعأتغافلََوحاًَ،َقدَأطوي

ةَتانَلكنَاملرَّنَمرَّختارَس جَم،َاملادبنَزيلهمَسجنَإمنَسنةمَالوالدةَإىلَدخَو،َهذاَاملقطعَاألو لًَةَهلاالَأرىَأمهيَّ
َ.ًةَثانيةسيأيتَاحلديثَعنَسجنهمَمرََّاألوىلَهيَاألهم،

َإىلَسجنَإ:َمنَتأريخَاملختاراملقطعَالثاِّنَ َمنَيومَدخولهم َوانطلقاإعلنَََيومبنَزيادَإىليبدأ ةَلثورة

َاحلَ  َوهذهَمسينيةالثورة ،ََ َعام َأواخر َبني َما َمتتد َللهالفرتة َوأوائلستني ََجرة َوستنيسعام َفثَوَللهجرةتة رةَ،
َالتأريخَانطلقتَفَشهرمَربيعَاألوَ َاملختارَحبسبَم َ.لهجرةل66ََلَسنةماَجاءَفَكتبم

َاستشهادهَماملقطعَالثالث َاألفَابتدأونصَهذهَالفرتةَعبارةَعنَسنةَ،:َوهوَثورته َإىلَيومم لَوَ تَفَربيع 
َهوَه67ََمضانَسنةدَفَشهرََرللهجرةَواست شهَم66ََسنة َاملقطع،للهجرة،َاملقطعَاألهم  سنةَونصفََذا

َالسنةَاألوىلَلل َالعمرَكاََللهجرة،66ََهجرةَوإىلَبداياتَسنةيعينَمنذ  َالعمرَفمةَوكانَ قدَ مَ نَهذا رتة ََهذا
َوهتيئة، َماَيتمّنَََّإعداد  َكانتَنتيجًةَفَأحسنم َبعدَأنَصاالستشهباته َ،َانتهتَحيَاملرءالنتيجة  َآخرَادم رف 

َع مره َمعَ َأي امم َفيه َعاش  َُم  مَّدَوفَجو  َوآلم َُم  مَّد  ََووسلمَ َاهللَمَصلواتَ َسنيَماحلَ َفَخدمةم َي علمن  َعليه َهالءه
َة.والقلبيَ َةَمةَفضلًَعنَالقوليَ العمليَ َبراءتهَ َوالعمليَ

َالتقسيم،احللقةَواحللقةَالَسيكونَحديثيَفَهذهَم بوَنتَوالده َأي َبةَملاضيقةَافَاحللَيتَتليهاَضمنَهذا
َياتَفَقبيلةءَالكرَبنَالنساه َدومةَبنتَوهبَموأمَ َلثقفيَمنَوجهاءَوكبارَقبيلةَثقيف،بنَمسعودَاعبيدةَ

َاملؤرَ  َوينقل َم بش راًَثقيف َمنامها َف َرأت َباملختار لت ََح  َحني ا َبأّن  َأشأبشَهايبشرَ َخون َبالولد َشيء َري به 
َكانَباألسد، ََ.اهللَتعاىلَعليهَاملختارَرضوانَوفعلًَهكذا
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َعنَزوجتنيحنيَاست شهَم َاملختارَاست شهمد  َثابتََزوجته َاألوىلَهيَ،د  َندب،س  رةَبنَجَ َرةَأوسَ نتَبأمُّ
َبشْيوزوجته َ َالنعمانَبنم َبنت  َاملالثانيةَهيَع مر ة َمنَأهلم َوالرجلنم ََو، َالنَفَمنَص حَممعدودانَمدينة َيبب 

َعليَ ملَيَه،َوإنوآلَمَعليهَمَىَاهللَ صلَّ َوآلم َكانَوالياًَانَنعمان،َالنعموالَالَرة،َالَس َ كوناَعلىَوالءمَعلي  بنَبشْي
َ َاألمويني  بعدَذلكَيزيدََ،بنَعقيلسلم َمَ لكوفة َد َاَوَربقيَوالياًَعلىَالكوفةَحّتَََّ،َومنَقمبلَيزيدَأيضاًَمنَقمب لم

َ.َلىَالكوفةبنَزيادَوالياًَعبَع بيدَاهللَنصََّ

َ َفَاحللقةم َينقله َفَآخرهاَعندَمعطًىَمنَاملعطياتَاليتَيتحدََّاضيةَاملوصلت  َكلم  َاملختارَعن َفيها ث 
َسيبْي َاليتحدَََّ،النصارىَ،اليهودَ،أهل َالكتاب َعنَرجل  بعِض َفِفي :َ)ظاملنيَأوصافهَتنطبقَعلىَاملختارثون 

اب ذَكروا أنَّهم تَ هَل الكِ نَّ أَ يَا َمْعِبد إِ  -َلَملعبداملختارَيقَوَ:بُن خالٍد الَجَدِلي فَ َقاَل َلهُ األيَام َلِقَيُه َمْعِبُد 
فَ َلم  َوَصَفوا ِصَفَتهَتضَعِفيْن وَ َيِجدون رَُجاًل ِمن ثَِقيف يَ ْقُتُل الَجّبارِين ويَ ْنصُر اْلَمْظُلوِميْن ويَأخُذ بِثَأِر اْلُمسْ 

نَا نَُّه َرِديُّ الَبَصر َوأَ  َشاب وَقد َجاَوزُت الّسِتيْن وأَ َّلَّ َوِهي ِفيَّ َغير ِخصَلَتين أنَّهُ َيذكروا ِصَفًة ِفي الرَُّجل إِ 
ْن فَإنَّ ابَن ِستِّين وَسبعين ِعنَد أَ فَ َقاَل َمْعِبد ،َقابأَْبَصُر ِمن عِ  باعتبارََ-هِل َذِلك الزَّمان َشاب : أمَّا السِّ
َسابقالكلمَورد َ َقدميَعنَزمان  ي صيبهَ َ-ي َما ُيْحِدث اهللُ ِفيه َلعلَُّه َيِكّل َفَما َتْدرِ وأمَّا َبَصُرْك  -،َعنَزمان 

اَيكونَهذاَاألمرَ-َ(: َعَسىقَالَ  -الض عفَ َمنَثقيفَيقتلَاجلبَ ر ّب  كانَموجوداًَََ،ارين،َاحلديثَعنَرجل 
َي سمع َفَالكوفةَم َأمْيَاملؤمنني،َوكان  َزمانم َاهللَمَمنذ  َأمْيَاملؤمننيَصلوات  َعهَعليهَحتدََّوسلمَ َفإنَّ نَذلكَث 

َإمامناَالعسكريَعليهَالسلمَينقل َفيهَاإلمامَصلواتَ  َعليكمَنص ًاَمنَتفسْيم َكَ َاهللَمَوقدَقرأت  نَلمًاَعَ عليه
َفيهَعنَغلمَثقيفَالذيَسينتقم َمنَق  ت  ل ةَسيَ  َهذاَالكلمدَاألوصياءَيتحدَّث  َواحل سني،َمرَّ ،َوأيضاًَاحلسنم

َِممَّن َوالبليا َاملنايا َعملمم َأمْيَ أعدََََّح  ل ة  َالتمَََّه م يث م َأمثالَمم َور شَ املؤمننيَفَالكوفة َاهل ج ريَوحبيبَار بنَيد
َكانواَيتحدَََّمظاهرَاألسديَوغْيَهؤالءَمنََح  ل ةَم َهبذهَاملطالبَبشكهذاَالعلم َعلين،ثون  ارسون ََل  بنحو َالَُي 

َالتقيَّ َت بني  َأن  َواضحَومرََّذهَم،َوهناكَإشاراتَووقائعَتشْيَإىلَهةَحلقائقَالب دَّ ليهاَتَاإلشارةَإاحلقيقةَبشكل 
َالتمَََّأيضًاَفَاحللقاتَاملتقد مة، يث م  َماَي شْيَلَالسجنَوكانَُمبوسًاَمعَاملختارارَدخومم َمنَالقرائنم ،َه ناك 

يث مَالتمََّ َمم َبعدَاملختارإىلَأنَّ ن  َالتمََّارَس جم يث م  َمم َذلكَح بمس  َهذاَالكلمَويبدوَأنَََّار،،َاملختارَح بمسَوبعد 
َقبل َاملختارَوبعَهوَاألدقَُّ َاملصادرَأنََّمميث مَح بمس  َبهولكنَأيضاًَورد َفَبعضم َاملختارَوالتحق  ،َدَذلكَح بمس 
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َاملختارَسبالنتيجةَاجتمعاَفَاحملبَ  يث مَحبيسًاَقبل َاملختارَأوَبعد  َكانَمم َالنظرَهل فََ-َوحَبَسُه )َ-،َبغض 
َاحلل ي َإبنَمنا َالرَحَرسالة َاهللَعليه َالثقفيَة  َللمختار َفيها َبيعينَإَ-وَحَبَسُه َ-يتَأر خ  َزياد َبَسه وحَ َ-ن 

مَقدَي فهَ َ-َار رحمُه اهللمَّ اَن في الحبِس ميثُم التبِن عبِد المطّلب وكَ وَحَبَس أيضًا َعبَد اهلل بَن الحارث 
َقبل َاملختارَوليسَبالضرورةَم يث مَح بمس  َمم َعلىَهذاَاألمرَولكنَقدََيكونَالكلمَداال ًَأنَ َمنَهذاَالكلمَبأنَّ

َاهللَبنَاحلارثََ-َفطلَب عبُد اهللَار رحمُه اهللمَّ وكاَن في الحبِس ميثُم الت -ي فه مَ  -َبنمَعبدَاملطلبعبد 
َيتالوسيلةَالَ،نيأوَسكَ َاَموسة،َيعينَإمََّحديدةَيعينَموسَ-َفطَلَب َعبُد اهلل َحديَدًة يُزِيُل بها شعر بَدنِه 

َهباَالشعرَ بَن زِياد يقُتلني فأكون قد َّل آَمُن إ: يُزِيُل بها شعر بَدنِه َوقَالَ  َفطَلَب َعبُد اهلل َحديَدةً  -ي زال 
َأنَأ قت لََ-ألقيُت ما َعَليَّ من الشعر  ي أتِ  يَ ي وََّل لنِ قتُ : واهلِل َّل يقتُ ُلَك وَّل يَ فَ َقاَل الُمختار -يعينَقبل 

يث م،َمميث مَََ-ي نِ َّل يقتُلَك وَّل يَقُتل -املختارَيقولََ-ة صرَ ي البَ لِ ى تَ يل حتَّ لَ َّّل ق َ يَك إِ لَ عَ  وملَي  ق لَوالَيقتلَمم
َالَنكانَمعهم َنقًلَدقيقًاَونن  َكانَالنقل  َالكلمَلو َالنقلَنقلَدقيقَأوَال،َهذا ،َلكنَلوََدريَهلَهذا

َاملختارَأ َالكلمَإىلَأنَّ َيشْيَهذا َدقيقًا َنقًل َالنقل  َهذا َوالبلياَفَكان  َاملنايا َعلمم َهوَمنَأصحابم يضًا
َقويَمنَاالح يث مَاحتمال  طِّلب بشكٍل بن عبِد المبن الحارث اهلل َوخّبر عبد َ-تماالتَألنَّهَحتد ثَقبلَمم

وفعًلَبعدََ-َِني وَّل يأتي عليَك إَّّل قليل حّتى تَِلَي البصرة: واهلِل َّل يقتُ ُلَك وَّل يَقتُلقطعي فقاَل الُمختار
قتَةَحتقَ القضيَ َيعينَهذهَمَ،بنمَعبدَاملطلبَوصارَوالياًَعلىَالبصرةَخرج َعبدَاهللَبن َاحلارثَزمنيةَ َلكَبفرتةَ ذ

ََ-ا نَ تلَ ريُد قَ ي يُ ذِ ا الَّ ذَ ل هَ قتُ تَ راً ِبَدِم الُحَسين ف َ ائِ : وأنَت َتخُرُج ثَ يَثم للُمختارفَ َقاَل مِ  -بعد َذلكَ يعينَإبن 
َ َحتقَ َ(َك َعَلى َوجَنَتيهوَتطَُأ ِبَقَدَمي -زياد َأيضًا َهذا َمنَقوفعًل َكان  َاملختار َأنَّ َإىل َت شْي  َهذه َاحملاورة  ،

َقويَورّبََّ َعلمَاملناياَوالبلياَفَاحتمال  َهذهَمأصحابم املعلوماتَوصلتَإىلَاملختارَمنََح  ل ةمَعلمَاملناياََاَأنَّ
يث مَكوالبلياََ َورّبََّيدَاهلجريَوأمثالَهؤالءر شَ َومم ،َ َا َالكلم َهذا َينقل  َهو َسعه َمنَميثمَفَأيضًا َكلم  من

َكانتَواضحةَعالسجن،َأيَ  َالصورة َاألمرَالذيَيبدوَمنَذلكَأنَّ َكان  َاملختارًا ،َالصورةَواضحةَحبيثَند 
يث مَالتمََّالقطعيةَمَهبذهَميتكلَّ َاملختارَمنََح َ ،َحّتََّفَإعدادَاملختارَارَدوٌرَمهم،َقطعًاَل مم لمَل ةَعَمَلوَفرضناَأنَّ

َك لُّهمَبدرجةَواحدة،َخيتلفون،املناياَوالبلياَف ح م ل ة َهذاَالعملمَ اًَوعلم َاملناياَوالبلياَعلٌمَواسٌعَجد اًَجدَ َليس
َي تصو ر َِمم ا َفلأكثر َاال، َمن َواحدة َدرجة  َعلى َاجلميع َوالعطَ يس َدرجة  َوعلى ،َ َالتفاصيلم َمعرفة َمن حدة
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َموقَفكلٌَّحبسبَمرتبته،والدقائقَ َكان  َاملختارَلو يث مَأعلىَمنَمنزلةم َاملناياَوالبليا،طعًاَمنزلة َمم َنََح  ل ةَعلمم
َكيَيلتقيَباملختارَوذلكَيبدوَأنَّه َمأموريٌةَملميث مَ َيدخلَالسجن َعلىَأن  َي صرُّ َكان  يث م َواضحَمنَالقرائن فمم

ََولعهمَعلىَمطالبَهوَالَيعرفهاَإلعدادَاملختارَأوَإلطَ  َأن  َيطَ الب دَّ َإال  َمناسب  لعَعليهاَوليسَهلاَمنَمكان 
َلهَ َالسجن، َالسجن َف ََفاملختار  َتلقيه َمع َتتناسب َاليت َالنفسية َوحالت ه َاملوضوعية املطالبََهذهَمظروفه 

َوالواملعلوماتَاخلاصََّ َاملستقبليةة َهذهَمبياناتَحولَمأموريتهم َيعرفون  َكانوا َالشيعة  كماَََاملعاِّنَالَبالتفصيل،َ،
َعنَ َظهورَإمامَزمانَمَ،علئمَالظهورنعرف  هَعليه،َاملطالبَملَتصلَإليناََوسلمَ َاهللَمَناَصلواتَ عنَأحداثم

َ.كاملةًَ

َاألممَوامللوكَحملمَّدَبنَجريرَالطربي،َتأريخَالطربي،فََ َتَاءَفمَماَجأقرأَلكَتأريخ  َالسنةم لرابعةمَاأريخم
َهناَيرويَعنَأيبَوالست ني،َماذاَيقولَالطربي نفَمَ ؟َوالطربي  َحيَوَلوطٌَهنفَوأبوَم  خيَمنَمؤرَ َهوَىيبن 

َربي؟،َفماذاَجاء َفَكتابَالطالشيعةمَولكنَملَتصلَكتبه َإلينا،َعلىَأي َحالَ 

َالطربيَيتحدَََّ-ُل ما ابتدعوا به من أمرهم َكاَن أوّ ) َيلَوقفةَمعَالتوَ ثَعنَالتوَ ه نا ابنيَابنيَوستكون 
وهاَماَسَ َ،ابنيّنضةَالتوَ َ،ابنيثورةَالتوَ َ،ابنيذاَاطلعناَعلىَجمرياتَحركةَالتوَ ألن ناَإَخللَسردمَسْيةمَاملختار،

ابنيَوعنَثَعنَالتوَ ،َف  ه ناَالطربيَيتحدََّثورةمَاملختارَوعنَّنضةَاملختارَضحَلناَصورةَأوضحَعنتتَ َ،شئتم
َثأرمَاحلسنيَماذاَيقصدَمنَأمرهم؟َ-ن أمرهم مِ  ُل ما ابتدعوا بهِ َكاَن أوّ   -َعامَالشيعةَبشكلَ  ،ََمنَطلبم

َ َالشيعي َالوسط َف َحديث َهناك َخاصكان َبشكل  َالكوفةم َوف َالعراق َللطلبَمف َالدعوة َوكانت بثأرََ،
ََاحلسني َاألوساط َف َفشيئًا َشيئًا َاملناطق،الشتنتشر َكل  َف َسيَ َوالدعوةَ َيعية َمقتل َبعد َالكوفة َمن دَخترج 

َكثْياًَمنَالشيعةمَماََيعةَإىلَذلك،لةَاالنكسارَدفعتَبالش،َحالةَالندمَوحالةَاحلزنَوحاهداءَمباشرةًَالشَ  ألنَّ
َكماَهوَحالَاملختارَوالبعضَمنهمَتأخََّقواَباحلسنيحلَم ن نرَوبسببَتأخرُّ،َالبعضَمنهمَس جم َكانََ،همَس جم لو

نَاستعجلَوكانتَلهَ  نَمعَالتقصْيَوالبعضَمنهمه ةَل م اَس جم َتقصْيَوالبعضَس جم نَمنَدونم مَ،َالبعضَس جم

جَمنَبيتهمَي قت لَفكانَذلكَع ذراًَأوَذريعًةَخيَرمنََندَوكلَ تَوامتألتَباجلرَ نَولكنَألنََّالكوفةَح وصَمملَي سجَ 
ثونَواَيتحدََّيعينَبدأَ-ين تّ سِ ى وَ نة إحدَ ن أمرهم سَ مِ  ُل ما ابتدعوا بهِ َكاَن أوّ   -َ...والبعضَوالبعضَ،هلم
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ي جمِع وم فِ م يَ َزل القَ لَ عنه ف َ  ِتَل فيها الُحسيُن رضَي اهللُ تي قُ وهي السنُة الَّ َ-بثأرَاحلسنيََعنَالطلبَم
نَملَيكنَُمسوباًَوغْيهاَِمَ َ-َيعِة وغيرهامن الشِّ  راس في السِّ آلِة الحرب واَّلستعداد للقتال ودعاِء النَّ 

َعلىَق  ت  ل ةَاحل سنينَملَيكنَِمَ َ،علىَبينَأمي ة إَلى  يعِة وغيرهامن الشِّ  راس في السِّ ودعاِء النَّ  -َُمسوبًا
ي ذلك َحتَّى ذلك وفِ لم يزالوا كَ فر فَ فُر بعَد النَّ الطلِب بدِم الُحسين فكاَن ُيجيبهم القوُم بعَد القوم والنَّ 

ن ايوَم الخميس ألربعة عشرة ليلة مضت من شهر ربيٍع األول سنة أربع وستين وكَ بُن معاوية ماَت يزيُد 
َالدقَ َوهذهَمَ-ة أيّام وأربعَ هران نين وشَ الث سِ اوية ثَ عبن مُ بيَن قتِل الُحسين وهالك يزيد  َحسابم َف ة

َالن َوالسننيَواألي امَت شْيَإىلَاهتمام َاملوضوع،َوإناألشهرم َالدقَ ََاسَآنذاكَهبذا َاملؤر خَكانتَهذه ةَمنَقمب لم
َكانَعليهَالنةَمنَقمبلَاملؤرَ الدقَ َلكنَهذهَم بُن راق ُعبيُد اهلل وَهَلك يزيد وأميُر العِ  -اسَآنذاكَخَحتكيَعم ا

َاهللَبنَزيادََ-زياد وهو بالبصرة وخليفتُه بالكوفة  بن ُحريث لكوفة َعمر باَوخليفتهُ  -يعينَخليفةَع بيد 
َكانَقائداًَلثورةَالتوَ َبنَص ر ديعينَسليمانََ-اء إلى ُسليمان المخزومي فجَ  َفَجاَء إلى  -ابنيَاخل زاعيَالذي

الوضعََ-اآلن ضعيف  واألمرُ  -يعينَيزيدََ-َقد ماَت هذا الطاغية : قالوايعة فُسليمان أصحابُُه من الشِّ 
ثُمَّ  -منَقصرَاإلمارةََ-بن ُحريث فأخرجناه من القصر فإْن ِشئت وثبنا على َعمر  -الكوفةَضعيفََف

َُم  مَّدَيعينَإىلَآَ-َاَس إلى أهِل هذا البيتعنا قَ تَ َلَتُه ودعونا النَّ الطلَب بدِم الُحسين وتتبّ َأظهرنا إلى  -لم
َقاَل َلُهم ُسليماُن ، ف َ عن َحقِِّهم، فَ َقاُلوا في ذلك وأكثرواأهِل هذا البيت ال ُمستأثَر َعَليِهم المدفوعيَن 

ي قد نظرت فيما تذكرون فرأيُت أنَّ قَ تَ َلة الُحسين ُهم أشراُف أهِل الكوفة : ُرويدًا َّل تعجلوا إنِّ بُن ُصَرد
َهذهَالنقطةَبالذ اتالسطورَألَأناَأقرأَهذهَ- َأهلَالكوفة،َق  ت َ جلم َُم  مَّدَل ة َاحل سنيَأشراف  َي عادون َآل  ،َالذين 

َمَم َالطبقاتهم َهذه َالشرفَ،نَمثلم َاالجتماعيأشرافَالَحبقيقة َأشرافَفَالب عدم َالن، َأشرافَعند  اسَ،
َكثبأمواهلم َمن َجاءت َاليت َاالجتماعية َبسمعتهم َالناس َعند َأشراف َوم، َاألموال َالنرة َخ ف قم َكثرة عالَن
َكراسيَاحلكمَومنَالسلطنيَوهمَشيوخ ََ،وراء هم َمن َكثرةَاألتباعَومنَالتملُّقَللسلطاتَويكونونَقريبني  من

َوهذهَم َاجملتمع َف َاملعروفة َوالوجوه َتتكرَّالقضيَ َالعشائر َاخلطة َطولم َعلى َفَر َتكون َالطبقات َهذه َدائمًا ،
َُم  مَّدَوإىلَيومكَهذاموا َغْيَالشيعيَ،جهةمَآلم ةَعلىَالقضيَ َهذهَمَ،هذاَاألمرَفَالوسطَالشيعيَوفَالوسطم

َُم  مَّدَصلواتَ َ،َهذهَمطولَاخلط َكانواَمنََ،هَعليهمَأجعنيلمَ وسَ َاهللَمَاجملموعاتَأبعدَماَتكونَعنَآلم إن 
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َالق ب لية َالزعامات َأو َالسياسية َالزعامات َأو َالدينية َاملَالزعامات َالزعامات َأو َهذهَماليةواجملتمعية ةَالقضيَ َ،

َتأريخَأصحابَاألئمَ  َندرس  َفيهمَالشباب،إنََّةَمموجودةَعلىَطولَاخلطَلذاَحني  ةَالواضحةَهمَامليَزَناَجند 
َالسن،َوامليزةَالواضحةَمنَغْيَالعرب غار  َاألئمََّالشبابَصم َقلٌَّةَفَأصحابم َلوَتصفَ َة،،َالعرب  حناَأصحاب 

َالس َالباقر،َجاد،إمامنا َإمامنا َالصادق،َأصحاب  َإمامنا َالكاظمَوهكذاَأصحاب  جندَأنَََّ،أصحابَإمامنا
ثناَعنَأنصارَمهديَ  د  َاألغلبَمنَالشبابَوكذاَالرواياتَحت  َفَ):َهَعليهوسلمَ َاهللَمَناَصلواتَ األعم  الكهول 

َفَالعني َكالك حلم َفَالطعامَأو َكامللحم َأهلَالبيتَ(أنصارهم يثَعنَاإلمامَ،َفَاحلدوسنَُّالكهولةمَفَأحاديثم
َالكهولةَمالص َالثلثنيهوَسَادقَسن  َالكهولةَونقولََ،َفلنفرتضَأنَّناَنغضَُّن  َالتحديدَلسن  الطرفَعنَهذا

َسنَالكهولةَهوَاملعروفَفَاجملتمع َالكهولةبأنَّ َإمامَ،َمنَالستنيَفماَفوقَسنُّ َفَأنصارم َالكهولم ،َفعدد 
َكامللحَمزمانَم َنسبتهمَإىلَالشبابَنا َهيَالقضيَّفَالطعام َهذه َالتأري، َعلىَطولم َالواضحة َأنصارهمَة خَوأكثر 

َ َتقول، َهكذا َالروايات َالعرب، َمن َاخلطنفليسوا َطول َعلى َاملوجودة َالقضي ة َ-ُرويدًا َّل تعجلوا  -َس
ي قد نظرت فيما تذكرون فرأيُت أنَّ قَ تَ َلة الُحسين ُهم ُرويدًا َّل تعجلوا إنِّ  -س ليمانَبنَص ر دَيقولَهلمَ

راُف أهِل الكوفة وفُرساُن العرب وهم الُمطالَُبون بدمه ومتى َعِلموا ما تُريدون وَعِلموا أن َُّهم أش
الَمطُلوبون كانوا أشدَّ عليكم وَنَظرُت ِفي َمن تَِبَعني منُكم فَ َعِلمُت أن َُّهم َلو َخَرُجوا لم يدركوا ثأرهم ولم 

ي ال ِمْصر فادعوا إلى أمركم جزرًا وَلِكن بُ ّثوا ُدعاَتكم فِ ُيشفوا أنفسهم ولم يُنكوا في عدّوهم وكانوا َلُهم 
اس اليوم َحيُث َهَلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم ي أرجو أْن يكوَن النَّ هذا شيعتكم وغير شيعتكم فإنِّ 

َب لهم ناٌس كثير بعد اس فاستجاالنَّ  وخرجت طائفٌة منهم ُدعاًة يدعون استجابًة منهم قبَل هالكِه ففعلوا
ولكنَل مَّاَخرجواَإىلَالقتالَماَخرج ََ-(َبن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلكهالك يزيد 

َاملقاتلنيَماَخرجَمعَس ليمانَإالَََّقليلمعهمَإالََّ َهلمَوجعوا َمعسكرًا َونصبوا َ،الفةَآَعدََّ،َيعينَل مَّاَجته زوا
َكثْيةَفةَوأعدالفَمؤلَّذينَبايعواَوعاهدواَعلىَاخلروجَآبينماَال اًَاد َ.جد 

َالتوَ اخللصةَماَهي َهمَفَابنيَبقيادةَس ليمانَ؟َاخللصةَأنَّ َق  ت  ل ةَاحلسنيَالذين  َقتلوا بنَص ردَفعًلَما
َالشاميَالالكوفةَوإمنََّ َمعَاجليشم َكانَيقوده َع بيدَاهللَبنَزيادَوماَقتلواَع بيدَاهللَاَالتحمواَفَمعركة  بنَذي

َاجليشَالش َولكنَّ َكان َابنيَوسنأيتَنتحدََّاميَقضىَعلىَحركةَالتوَ زيادَأيضًا َاملختارَما َأنَّ ثَعنهمَوكيف 
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َنظرهمفَمتََّمَ  َمعهمَفَوجهةم َإىلَهذهَمإمنَََّ،قًا َأشرت  فسليمانَبنَص ردَفَهذاََضحَالصورة،َتتَ ةَحّتََّالقضيَ َا
َاإلمكاناَالكلمَيقولَهلم َتقتلواَق  ت  ل ةَاحل سنيَألنَّ َكافية،تَاملتوفَ بأنَّكمَلنَتستطيعواَأن  بينماَاملختارََرةَغْي

َال َأقلَمنَاألعداد َاحل سنيَعلىَالكبارَميتَخرجتَمعَسليمانَبأعداد َقضىَعلىَق  ت  ل ة والصغارمََبنَص رد

َالتوَ  َكبْيَبنيَحركة َفارٌق َعاقبةَ ََابنيَوإنمنهم، َإىلَخْيَكانتَحركة َّنضةََ،أصحاهبا َكبْيَبني  لكنَفارٌق
َ.ابنيَبقيادةَس ليمانَبنَص ردَاخلزاعيوبني َحركةَالتوَ َاملختارَرضوانَاهللَتعاىل

َمنَشهرمَشوالَسنة َسفر ََعليهَإىلَاهللَمَبنَعقيلَصلواتَ للهجرةَوصل َمسلم 60َََفَاخلامسم الكوفةَبعد 
اًَ َجد  َتوج ه َم سلم تعمب  َعقيلَحنيَوصلَإىلَالكوفة؟،َأين  َبن  َأمْيَم  َك ث رَمنَشيعةم َبرجاالت  َوالكوفة َتعجُّ

َالقبائلَفرسانَع رمفواَبالبسالةَوالشجاعة َعلمَ،َأع ب اٌدَز ه ادَي دمَاألوصياءَح  ل ة َأسرارمَسَ،املؤمننيَشيوخ  صحاب 
َكانتَالكوفةَ املناياَوالبليا َم سلمََ، ََبأمر َمنَاحل سنيمَصلواتَ بنَعقيلَوقطعاًَملَيكنَهذاَإالََّتعجَُّهبمم،َلكنَّ

َعندختيارَ هَعليهَأوَباوسلمَ َاهللَم َمرضي  َحكيم  َاملختارَالثقفي،هداءَدَالشَ سيَ ََمنَمسلم  َتركَاجلميعَوقصد 
َتبدأَثورة َاحل سنيَم َهذاَأن  ََوأيَُّشرف  َت كتَ َاملختار؟منَبيتم َاألوىلَللمشروعوأن  احلسيينَفَبيتََبَالسطور 

َهذهَمَاملختارَالثقفي، ناَعنَاملنزلةَالرفيعةَوعنَاملرتبةَهذهَالواقعةَتكفيَلتخرَبَ،الصورةَهذهَمَ،اللقطةَأعتقدَأنَّ

ةَماَبنيَوصولَمسلمَ،َوأكثرَاملدََّهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاهللَمَتناَصلواتَ اخلصيصةَللمختارَالثقفيَعندَأئمََّ

ةَقضاهاَمسلمَفَاملدَ َةَأكثرَهذهَمبنَعقيلَفَاخلامسَمنَشوالَإىلَيومَشهادتهمَفَالتاسعَمنَذيَاحلجَ 
َاملختار، َالتفَدارم َجوكلُّ َإاصيل َوصل َأن  َإىل َاملختار َدارم َف َرت َالكوفة َإىل َزياد َإىلَبن  َوصل َأنَّه  ويبدو

َكتابًاَذكرَتأرخيًاَُمدََّلكوفةَفَأخرياتَشهرمَذيَالقمعدةا بنَزيادَإىلَةَلدخولَإداًَبالدقَّ،َالَخيطرَفَبايلَأنَّ
َإالكوفةَ َالقرائنَأنَّ َالثاِّنَمولكنَمنَخللَجعم َزيادَفَالنصفم فَأخرياتَشهرََ،نَشهرَذيَالقعدةبن 

َ َوصل َالقعدة َالكوفة،ذي َتغْيات،َإىل َوحدثت َوصل َإَل مَّا َبوصول َكبْية َاملستوىَتغْيات َعلى َزياد بن
َكبْيَبنيَالنعمانََاس،السياسيَفَالكوفةَوعلىَاملستوىَاالجتماعيَوالنفسيَللن َكانَفارٌق بنَبشْيَوالذي

َإَاملختار َوبني َعمرة َالبنتهم ََززوجًا َوبالدهاءَمبن َاحلدود َأقصى َإىل َباإلجرامم َع رمف  َالذي َواملكرََياد أيضًا
َإىلَقريةَ ة َفانتقل َمسلم َبنَعقيلَإىلَدارَهانئَتَاخلطَّتَاألمورَفتغْيََّ،َتغْيََّواخلديعة َ،بنمَعروةَوخرجَاملختار 

َُيلكهاَوخروجه َقطعاًَملَيكنَا َكان  َكانَخروجه َبأمر َمن،َعتباطاًَإىلَبساتني لَبنَعقيلَفلَي عقَ مسلمََقطعًا
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َيتصرَّ َأن  َاملختارم َاملنصوبَمنَقمب لَاإلمامَصلواتَ ملثلم َاحلسيينم َالقائدم َتصرُّفَبوجودم هَوسلمَ َاهللَمَفَهكذا

َاألوَ  َالرقم  َوهو َوخيرجَاملختار َعقيل،لَالَّعليه َبن َمسلم  َعَذيَقصده  َأنَّه َخرج  َأمر ،الب دَّ علىََلىَأساسم
َمأموريةَ  َوهانئاملأموريةَللحفاظَعلىَحياتهمَحّتَََّتكونَهذهَمَ،َقدأساسم َم سلم  َ،َالَيكونَفَالكوفةَأثناءَقتلم

َأوَرّبََّ َعلىَحياتهم َكيَيدخلَالسجنَللحفاظم رياتَيكونَخارجَالكوفةَوبعدَذلكَيأيت اَه ناكَأسبابَوجم 

َسيَ  َقطعًا َالواقع َأرض َعلى َحيدث َما َقاََاملخططات،غْي َولكن َحبسبم َجتري َالبداءاألمور َتتغْيََّنونم َإذا ،َ
،َاحلاكمة َفَهذاَالوجودَالس ننَاإلهليةَ َهيَ َوهذهَمََالنتائج،تتغْيَََّ،ماتَاملقدَ تتغْيََََّال م سب بات،األسبابَتتغْيََّ

َخارجَالكوفةَواست شهمدَفخرجَ  َالشَ بنَعقيلَالذيَو ص ف ه َسيَ مسلم ََاملختار  ذيَبعث هَإىلَهداءَفَالكتابَالد 
ثَبلسانَالصداقاتَ،َاإلمامَهناَالَيتحدََّو ص فَمسلمَبنَعقيلَ-َإلَيُكم أِخي ِإنِّي بَاِعثٌ )َة:أهلَالكوف

َاجملاملت َيتحدَََّ،وبلسانم َهنا بَن واَُكم أِخيإلَي ِإنِّي بَاِعثٌ َ-بلسانَاملشروعَاحلسيينَالعملقََثاإلمام
ي َوثَِقِتي ِمْن أَ  َبييتَ-(َْهِل بَ ْيِتيَعمِّ َكلمةَثقةَحنيَي طلقهاَسيَ لي؛َثقيتَمنَأهلم َالشَ سَاملرادَه ناَمن هداءَد 

َ َكلمهم،َفهلَمسلم  َالبيانَمنَسيَ أنَّهَصادٌقَف َكهذا َإىلَبيان  هداء؟َثقيتَمنَأهلَالشَ َدبنَعقيلَحباجة 
َعندهاََهذهَم؛َبييت َكلمٌةَعميقٌةَوواسعةَأقف  ثمقة َوابن َعم هََواحل سنيََ،َأخوإنَشاءَاهللَفَبرامجَأ خرىالكلمة

َ َمعه َجٌعَمنَالناسَمنَاحلسنيَمسلم  َعقيلَوكان  َبنم َشهادةمَمسلمم َاملختارَبعد  بنَعقيلَاست شهمدَووصل 
َهناكَمنَالعربَمنَثقيفَمنَأقربائهَمنَيعملونَفَمزارعهمَوبساتينهأقربائهمَمنَثقيفَوِمَ  َكان  َ،منَمعارفهَمَ،،

َكومنَالف رسَِمَ  َوبساتينن َيعملونَفَمزارعهم َاألمورَقدَتبدََّ،َفلمََّهانوا َفَهذاََلت،اَوصلَووجد  ملاذاَوصل 
َكانَهناكَاتَ التأريخ َاملختار،؟ َيأيتَإىلَابنَعقيلَقدَاتَّم سلمََفاقَمع  َمعَاملختارَأن  لكوفةَفَاملوعدمَفق 

َعيَ  َفقد َاالتَ الفلِّن َوكان َالصفر َساعة َولكنََّنوا َالصفر َساعة َمن َقريب  َوقت  َف َاملختار َيأيت َأن  َفاق
َاعتقل َإلتَوتغْيََّاألحداثَتبدََّ َزيادَهانئَابنَعروةَوقتل هَفاضطَّتَحني  رَم سلمَبنَعقيلَملهاجةَالقصرَبن 

َللتوغُّوم هاجةَإ َالذيَحدثَوالتفاصيلَمعروفةَوالَوقت  َكلَمبنَزيادَوحدث  َف َفاجَ َلم َليسَزئياهتا لربنامج 

َكلَ  َلبيانم َحتتَرايةَماجملرياتَهذهَمَمنعقدًا َينزل  َاملختارَأن  ع مروَبنَح ريث،َع مروَبنَح ريثََ،َوه ناَاضط رَّ
َق ريشَمزومٌيَمنَقريش، مزومٌيَق  ر شٌيَمنََبنَح ريث،َع مروَفمخزومَمنَقريش،َاملخزوميونَهمَمنَبطونم

َاألموينيَالَاتَاملعروفةَمالشخصيَ  َومنَأولياءم َالضبفَالكوفة َمنَأمْيَاَذينَبايعوا َهذاَبداًل ملؤمننيَوجاء
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َع مَر َهذا َهو َكبْيهم َكان َمذكورًا َبنَح ريثاألمر َفَزمانَأمْيَاملؤمننيَأيَ و َهناكَجمموعة َفَ، َخلفتهم ام 
َبضبالكوف َوأمسكوا َالصحراء َإىل َخرجوا َاملعروفة َالزاحف َاحليوان َهذا َالضب الصحراويََاحليوانَ،،

َوبايعوه َبض ب  َيعالزاحف،َوأمسكوا َع، َوصفقوا َوقالواينَمسحوا َالضبلىَيدهم َن بايعَهذا منَأنََأفضلَ:
َعليَّاًَ َ،خياطبَأهلَالكوفة،َهناكَجمموعةَمنكمَقالَليهمَأمْيَاملؤمننيَفَبعضَخ طبه،،َوقدَأشارَإن بايع 

شرَمعَإمامها،ََألنَّهَماَمنَجمموعةَإالَََّ،حشرونَيومَالقيامةَوإمامهمَالضبسيَ  شرَمعَإمامها،مَ ك لَُّاَ َوحت  َةَحت 
َ َنن  َاحل جَّةم َمع شر  َاحلسنن  َصلواتَ َ،بن َإمامنا َعليهوسلمَ َاهللَمَهو َفعمَره ،َ َهذهَمو َكبْي َهو َح ريث َبن

َكانَصاوَ،َع مَرالضباجملموعةَاليتَإمام هاَ َإبنَزياد،بنَح ريث ولَيعينَاملسَؤَحبَالش رطةَأوَالشَّرمط ةَعمند 
َمنَبنَزيادَقدَخو لهَ وكانَإَ،األمين مسجدمَالكوفةَفَجهةمََميادينَالكوفةَقريباًَمنَأنَينصبَرايًةَفَميدان 

َاألمانَمنَإبنَزمياد،َن ص بَرايًةَمنَيأيتَوجيلسَحتتَهذهَمَبابَالفيل، َإَالرايةَفإنَّه َينال  بنَزيادَباعتبارَأنَّ
عامََّ َإعلناًَ َأنَ أعلن  أنَّه َعلىَاجلميعَأنَخيرجواَلقتالَاحلسنيَوالذيَالَخيرجَلقتالَاحلسنيَالب دَّ َ،َيأيتَبعذرَ اًَ

َيلجأَإىلَهذهَالرايات،اَأحدَهذهَم َأكثرَمنَرايةَ َألعذارَأن  عنهمََثذينَحتدَ اتَووجهاءَاللشخصيَ َن ص ب 
َ،َمنَأمثالَهؤالء،أشرافَالكوفةَهؤالءَإمامهمَالضبَ،اهمَبأشرافَالكوفةبنَص ردَوسَّقبلَقليلَسليمانَ

َيتكرَ  َالتأريخوهؤالء َطول َعلى َالقَمَ،رون َهي َوهذاَالقمصَّة  َالناس َهم َوالناس َاألحداث َهي َواألحداث  صَّة
َجمموعة َدون  َجمموعًة َخيصُّ َال َيرتدَ َ،الكلم  َالشيعيالكلم َغْي َالوسطم َوف َالشيعي َالوسط َف َنفسه  ،َد

َالقانونَواضحَالقضي ة َهيَالق ضيَّة، َكانَمثليَالَيَ،ولذا القانونَجاريََ،بايعَمثلهَهذاالقانونَاحل سيينَمن
َكربلءَوك لَُّشَ ك لَُّي) َأ رض  َعاشوراءَو ك لُّ َتقومَدولةَاحلقوم  رَّمَحّت  َُم  َرايةَع مَرهر  َحتت  َبنَح ريثوَ(َفنزل 

َاجتماعية، َعلقة َبينهم َفيما َوع مَرَوكان َاملختار َبني َفيما َاجتماعيةيعين َعلقة َح ريث َبن َهناكَو َكان ،
َرايةَع مَر َإىلاضطَ َ،بنَح ريثوَتواصلَاجتماعيَفنزلَحتت  ك لَََُّ،لتاألمورَتبدَََّذلكَاضطراراًَفماذاَيصنع؟َر 

َزيادَبدخولَاملختارَإىلَالكوفةَوأنَّهَنزلَحتتَرايةَس معَإَ،َفلمَّالتَاألحوالحتوَ َوبتَاألمورَتقلََّ،شيء َتغْيََّ بن 
َكلمَفيماَبنيَإبنَزيادَإىلَوَبنَح ريثََح ملَبأمرَإع مَر بالسوطَبنَزيادَواملختارَوضربه َقصرَاإلمارةَودار

َعينه َع ين هَ،أدمىَوجههَوش رت   َالشَ َ،ج ر ح  َواضحاًَوبقيَهذا َالثقفيَرضوانَاهللََ،رتَفَعينهم فَعنيَاملختار
َللسجنَبعدَأتعاىل َبإدخالهم َوأمر َش هدَلهَ َعليه َونزلَحتتَراييتبنَحَ وَع مَرَن  َفأودَمريثَبأنَّه َجاء عَفَ،
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َبهَمنَأ حلمقألعنَمكانَفَالسجنََوَ،السجنَفَقسمَالطامورة يث مَالتمَََّ،بعدَذلكَأ حلمق  ذينَةَالارَوالبقيَ مم
نَالكثْيونَفَسجنَإَأ حلقوا، َمنَالشالفَس جَمفَبعضَاألخبارَآَاد،بنَزيفقدَس جم يعة،َس ليمانَبنَنوا

ن ن،َإبراهيمَبنَمالكَاألشرتَأيضًاَس جم نتص ردَأيضًاَس جم َكثْيةَمنَالرموزَالشيعيةَس جم َمتاهلواَفَ،،َرموز
َباحلسني َأعذارَ،تباطئواَ،االلتحاق َعندهم َما َأعذار َاآلالفس جَمَ،عندهم ن َس جم َنوا، َأ طلمق  َمّت َهؤالء ،

َوصلَخربَموتَيزيدَ َلعنه َاهللسراح ه م؟َحني  َمنَالسجنَوللقص ةَمَ،بنَمعاوية رَالسجنَوخرجوا َك سم َه نا
َ.ذكرهاَفَهذاَالربنامجلَتفاصيلَالَجمالَ 

ََأقرأَ  َمذكعليكم َجاء َالطربي،ما َتأريخ َف َالطربيَورًا َجرير َبن مَّد َُم  َ)يقول تشتُم  كانت الشيعةُ :
َالشيعةَمنَيشتمَاملختارَوإىلَاليومَفَالشيعةَمَ-المختار  تشتُم المختار  كانت الشيعةُ   -،َهذاَهوَديدن 
ََ-ُحِمَل إلى أَبيِض الَمداِئن بِن عليٍّ َيوَم طُِعن في َمْظَلِم َساباط فَ ا َكاَن ِمنُه في أمِر الَحَسِن وتعِتبُه ِلمَ  ومرَّ

َاملوضوع َنَ،احلديثَعنَهذا َقالَلعم ه َاملختار َالطربيَمنَأنَّ َالذيَذكره  وثقَاحلسنَون سل مه َإىلَالكلم
بِن عليٍّ َيوَم طُِعن في َمْظَلِم ا َكاَن ِمنُه في أمِر الَحَسِن تشتُم المختار وتعِتبُه ِلمَ  يعةُ كانت الشِّ   -معاويةَ

بن عقيل إلى سلم اط َفُحِمَل إلى أَبيِض الَمداِئن َحتَّى إذا كاَن زمُن الُحسين وبعَث الُحسيُن مُ َسابَ 
َكانَاملختارَهبذاَالغَ َ-الكوفة نَ َزَل داَر المختار  َم سلمَهوَلو بنَعقيلَأو لَمكانَدرَبإمامهمَهلَي عقلَأنَّ

َي عق لَهذاهَارمَاملختار؟يأيتَإليهَللنهضةَاحلسينيةَتبدأَالنهضةَمنَد َأن  ،َ؟!َولكنَماذاَتصنع َللشيعةَملَُي كن 
 بن عقيل إلى الكوفة نَ َزَل دارَ وبعَث الُحسيُن مسلم َحتَّى إذا كاَن زمُن الُحسين  -هذاَهوَديدن َالشيعةمَ

َوهيَاليومَيعينَفَاليومَاليتحدَََّ،ت باع َالبيوتَ-ب بن ال ُمسيِّ المختار وهي اليوم داُر َسَلم  َذيَي كتث  ب 
َالتأريخَ َم سلمََ-فَ َبايَعُه المختار  -فيهَهذا بُن أبي ُعَبيد ِفي َمن بايَعُه من أهِل فَ َبايَعُه المختاُر  -بايع 

قريةَيعينََ-ى َخَرَج ابُن َعِقيل َيوَم َخرج والُمختار في قريٍة َلُه الكوفة وناَصَحُه وَدعا إليِه من أطَاَعه حتَّ 
َاملخمزا َكانَُيلكها ة ُتدعى لقفة فجاءُه خبُر ابن عقيل يَ والمختار في َقريٍة َلُه بخطرنِ  -تارَرعَوبساتني

َالظروفََ-ى ميعاٍد من أصحابِه بالكوفة فلم يكن خروجُه يوم خرج علهر أنَّه قد ظهَر نَد الظُ عِ  ألنَّ
تَ بَن ُعروة نَّ هانئ ُه إِ على ِميعاٍد من أصحابِه إنَّما َخَرَج ِحيَن ِقيَل لَ َفَ َلم َيُكن خروجُه يوَم َخَرجَ-تغْي 

َبَل الُمختار في م الُمرادي َقد ُضِرَب وُحِبس فأقبل َاملختارَفََ-َحتَّى انتهى  -يعينَأنصارََ- واٍل َلهُ فَأق ْ
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َلهَ  َ؛َ،َموالموال  َكماَق لتَب ني  َمنَثقيفَإمَّاَاملرادَأنصارَأو َمنَمعارفهم َهذاَفَالكتبَجمموعةَمنَأقربائهم
َفَبساتحنيَومزاَرومنَفل َ َُيلكهمَعنيَيعملون  َومنَعبيد  َومزارعهم ى واٍل َلُه حتَّ فَأقَبَل الُمختار في م -ينهم

وَقد َعَقد ُعَبيُد اهلل  -،َمعروفَبابَالفيلَوهوَمنَأبوابَاملسجدَ-انتهى إلى باب الفيل بعَد الغروب 
ا كاَن المختار اس وأمرُه أْن يقُعَد لهبن ُحريث رايًة على جميِع النَّ و بُن زياد لَعمر  م في المسجد فلمَّ

َالناسََ-اس على جميِع النَّ  عم ا كاَن المختار  وأمرُه أْن يقعد لهم في المسجد -وفَنسخة َعلىَج  فلمَّ
َمنََ،وكانَهذاَعلىَعلقةَمعَاملختار -ة الوادعي بن أبي حيَّ على باِب الفيل مرَّ بِه هانُئ  وقفَ  أيضًا

َاملعروفة ََالشخصيات َالكوفة اس وَّل أنَت في ؟ َّل أنَت مع النَّ ختار: ما وقوفَك هاُهناَفقاَل للمُ  -ف
َمعَالنََّ،الظرفَظرفَخطْيَ-رَحِلك  َفَبيتكَفَرحلكَوالَأنت  َاً أصَبح رأيي ُمرَتجّ : قَالَ  -اسَالَأنت 

فَ َقال َ-؟َأصنعأناَاآلنَالَأدريَماذاَلتموهَّبسلمَوهانئَعالذيَف؟َعالَأدريَماذاَأصنَ-َِم َخِطيَئِتُكمِلعظُ 
فأخبَرُه ِبَما قَاَل بن ُحريث و ، ثُمَّ َدَخَل َعَلى َعمر  نفسك إذا بقيَت على هذا الحال: أظنَُّك واهلل قَاِتالً َلهُ 

ََ.(وَما َردَّ َعَليِه الُمخَتارللُمختار 

بُن نُئ ُه هاغَ بن ُحريث حين بلَّ و : كنُت جالسًا عند َعمر ر الثقفي قالبن أبي ُعميعن عبد الّرحمن 
ك فأخبره المقالة، فَ َقاَل ِلي ة عن المختار هذهِ أبي حيَّ  باعتبارَعبدَالرَحنَبنَأيبََ-: ُقْم إلى ابِن َعمِّ

ك فأخبره أنَّ صاِحبُه َّل يُدرى أيَن هو فَ َقاَل ِلي -ع مْيَثقفيَ  -يعينَم سلم َبنَعقيلََ-: ُقْم إلى ابِن َعمِّ
بن َووَثَب إليِه زاِئَدُة بُن ُقدامة  فَ ُقمُت آلتَِيه ال يجعلنَّ على نفسِه سبيالً أنَّ َصاِحَبُه َّل يُدَرى أيَن ُهَو ف

منَاملختارَ-مسعود  منَإه َيعملَمعَالس لطةمنَأقرباءَاملختارَولكنَّ ،وكانَهذاَقريباًَ َكانَقريباًَ  -َبنَزياد،
بنَق دامةَيعينَزائدةََ-: يَأتِيَك على أنَُّه آِمن َووَثَب إليِه زاِئَدُة بُن ُقدامة بن مسعود فَ َقاَل َلهُ  فَ ُقمُت آلتَِيه

َاألمانََوَبنَح ريثَيأتيكَعلىَأنَّه َآمن،يقولَلع مَر و بن ، فَ َقاَل َلُه َعمر يَأتِيَك على أنَُّه آِمن -ت عطيه
َكانتَه ناكَعلقةَاجتماعيةَبنيَاملختارَوبنيَعَ ََ-: أمَّا ِمنِّي فَ ُهو آِمْن ُحريث َقليل وَبنَمَركماَق لتَقبل 

بنَمسعودَالذيَهوَمنَأوالدَوَبنَح ريثَوبنيَهذاَزائدةَبنَق دامةَصداقةَبنيَع مَرح ريثَوهناكَعلقة،َ
َ َاملختار َََهَ ولكنَّعمومة َزياد َإبن َمع َ َيعمل و بن ، فَ َقاَل َلُه َعمر تِيَك على أنَُّه آِمنيَأ :فَ َقاَل َلهُ  -كان
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َك تبتَتقاريرََ-بن زياد شيٌء من أمرِه لى األمير ُعبيد اهلل ْن رُِقي إ: أمَّا ِمنِّي فَ ُهو آِمْن َوإُحريث  -إذا
َهادة وَشَفعُت لهُ  َأَقمُت لهُ  : َّل يكونن مع هذا زَائدُة بُن ُقدامة ، فَ َقاَل َلهُ أحسَن الّشفاعة بمحَضرِِه الشَّ

َكانَبنَأيبَع معبدَالرَحنََعبدَالرَحنَالثقفي،َ-، قاَل عبد الرحمن  خيرإن شاء اهلل إَّلَّ  ْيَالثقفيَالذي
َلعمَر َصديقًا فأخبرناه  -انَهؤالءَثقفيَ َ-فخرجُت وخرَج معي زائدة إلى المختار  -وَبنَح ريثَأيضًا

فنزَل إلى ابِن  بن ُحريث وناشدناه باهلل أْن َّل يجعل على نفسِه سبيالً و ة وبمقالة َعمر بن أبي حيَّ بمقالة 
وفعلُه فمشى ِعمارُة بُن اس أمر المختار صبح وتذاكر النَّ ى أم عليه وجلَس تحَت رايتِه حتَّ ُحريث فسلَّ 

َالنواصبَألمْيَاملؤمنني،وهذاََ-بِن أبي معيط ُعقبة  بنَأيبَمعيطَالذيََهذاَأخوَالوليدَبنَع قبةََمنَأشد 
نَىَفَاملسجدَوهوَسكرابَاخلمرَوصلَّبأنَّهَشرَمكانَوالياًَلعثمانَعلىَالكوفةَوالذيَش هد َعليهمَأهلَالكوفةَ

َجيلدَالشهود َع ثمانَأن  َأمْيَاملؤمننيَتدخَََّوأراد  َالوليدَبنَع قبةَولكنَّ رتَبنَأيبَمعيطَالذيَأشالَوجلد 

ةَمرَ َتني،هذهَاآليةَنزلتَمرَ  ،{َبَِنَبأٍ  فَاِسقٌ  َجاءُكمْ  ِإن آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}:َاآليةَإليهمَفَسورةَاحل جرات

فهوَالفاسقَوقدَو صمفََةَالوليدَبنَعقبةَبنَأيبَمعيط،ومر ةَفَقضيَ َت،فَ ذَمةَمارياَالقبطيةَحنيَقَ فَقضيَ 

ََعلىَأيَ َ،رآنتنيَفَالقَ بالفاسقَمرَ   أبي بنِ فمشى ِعمارُة بُن ُعقبة  -شقيقه ََهذاَ-فمشى ِعمارة  -حال 
َإىلَالكوفَ-شأن المختار  هُ بن زياد فذكر لَ معيط بذلك إلى ُعبيد اهلل  ةَمنَجهةَبابَوكيفَأنَّه َدخل 

َينصرَم سلمَبنَعقيلََبابَاملسجدَوجاءَّبجموعةَ َ،الفيل ا ارتفَع النَّ  -منَالرجالَيريدَأن  هار فُِتَح َفلمَّ
يعينَمعََ-اس َفدخَل المختار في من دخل وُأِذَن للنَّ  -يعينَبابَقصرَاإلمارةََ-بن زياد باب ُعبيد اهلل 

َدخلوَبنَح ريثع مَر َأنَ َ،،َاضطرارًا : أنَت فدعاُه ُعبيُد اهلل فقاَل َلهُ  -وَبنَح ريثَيدخلَمعَع مَرَالب دَّ
و بن : َلم أفعل وَلِكنِّي أقبلت ونزلت تحَت راية َعمر ُصَر إبَن َعِقيل؟ فَ َقاَل َلهُ نْ اْلُمِقِبُل في الُجموع لِت َ 

ضيب فَاْعتَ َرَض ِبِه َوجَه : َفرَفَع القَ الَ ، قَ و: َصَدَق َأصَلَحك اهلل، فقاَل َلُه َعمر ُحريث وبتُّ معُه وأصبحت
َبهَوجهََ-َفرَفَع الَقضيب فَاْعتَ َرَض ِبِه َوجَه الُمخَتار  -يعينَعصاَمنَخيزرانََالقضيبَ-الُمخَتار  اعرتض 

: أولى َلك أما واهلِل َلوَّل شهادة وقَالَ  َفَخَبَط بِه َعيَنُه َفشتَ َرَها،َ-،َضربَوجههَضربهَطوالًََأيَ َاملختار
لم يزل في  ،س فيه، فانطلقوا به إلى السجن فُحبِ ، انطلقوا بِه إلى السجنُعنُ َقك لك لضربتُ  وَعمر 
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كانَيعملَمعَإبنََووهوَقريبه ََ-بن ُقدامة أنَّ المختار بَ َعَث إلى زائدِة ، ثُمَّ ى قُِتل الُحسينالسجن حتَّ 
َكانَزوجًاَلصفية،عبدَاهللَبنَع مرَبنَاخلطَ َ-بن ُعمر اهلل  َفسأَلُه أْن َيسيَر إلى عبد -زيادَ وصفيةََاب

بن ة فسألُه أْن يسير إلى عبد اهلل بِن ُقدامنَّ المختار بعَث إلى زائدة ثُمَّ أَ  -هيَأختَاملختارَالثقفيَ
َإليهَوهوَفَالسجنَوهوَأيضًاَمنَاملشرفنيَعلىَالسجنَ-ُعمر بالمدينة  هوَمنَرجالَاألمنََ،يعينَبعث 

َإبنَزياد،عن َيأيتَإليهَد  َأن  َيذهَفطلب  َأن  َعليه َفعرض  َكيَيلقىَعبدَاهللَفجاء ه  بنَع مرَبَإىلَاملدينة
َكتاباًَ َيكتب َكتاباًََ،عَعندَيزيدَبإطلقَسراحَاملختاررسالًةَإىلَيزيدَيتشفَََّأوَويطلبَمنهَأن  حيثَي رسلَيزيد

َزيادَبإطلقَسراحَاملختار،َإ َكانَيتهدََّيأمرَفيهَإبن  علىَقتلهمَفعلًَدَبقتلَاملختارَوكدَويتوعَّبنَزياد انَناوياًَ
بن ُعمر بالمدينة فيسألُه أْن ة فسألُه أْن يسير إلى عبد اهلل بِن ُقدام أنَّ المختار بعَث إلى زائدة ثُمَّ  -

َالكلمَ-بن زياد بتخلية سبيله إلى يزيد بن معاوية فيكتب إلى ُعبيد اهلل  يكتب لهُ  َتمرََّبعدَأنَهذا
َمد ةَطويلة،َرَحدوداَبقيَاملختارّبَََّحدودَسنتني، َاملختارَأكثرَقطعًاَبقيَ َأكثرَمنَسنتنيَفَالسجن،َبقي 

بن ُعمر فيكتب إلى ُعبيد اهلل بن زياد بتخلية سبيله، فركب زائدُة إلى عبد اهلل  -منَسنةَفَالسجنَ
ت عبد بمحبس أخيها وهي تحخُت المختار  رسالة المختار وَعِلَمت صفّية أغهُ بالمدينة فَقِدم عليه فبلَّ 

: أمَّا ا رأى ذلك عبُد اهلل بُن عمر كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاويةبِن ُعمر فبكت وجزعت فلمَّ اهلل 
َكبْيَعلىَعبدَاهللَبنَع مر،َوكانَ- بعد َاملختارََيتَتقوده ،كانتَهيَالََلصفيةَتأثْي َوكانتَحت مبُّ بشكل 

َحبالهَمَجنوِّن َس معت َل مَّا َيذكرون َالتأريخ َكتبم َف ََحبيث َالس جن َف َوسقطتَوبتعذيبهم َعليها َأ غمي  ا أّنَّ
َأنَّوماتت َآخر َموضع َف َفاعتنقته َ، َعينه َف َاجل راحة َورأت َحالهم َتغْي  َورأت َورأته  َاملختار َجاء َحينما ه 

َي ذكَ َ،وسقطتَوماتت َالتأريخَهكذا َكتبم َف ا رأى ذلك عبُد اهلل بُن عمر كتب مع زائدة إلى فلمَّ  -ر 
أْن يُعافى وُيصَلح  حبَس المختار وهو صهري وأنا ُأحبُّ بَن زِياد اهلل  أمَّا بعد فإنَّ ُعبيد :معاويةبن يزيد 

َ-بِن زِياد فتأمره بتخليتِه فعلت والسالُم عليك  تكتَب إلى إمن حالِه فإْن رأيَت رَِحَمنا اهلل وإيّاك أنْ 
َكلمهمَ َف َالطربي  ذيَأخذَالكتابَمنَعبدَاهللَبنَع مرَاَالبنَق دامةَهذزائدةََ-ى زائدُة ضَفمَ  -ويستمر 

َيزيد َالطربيإىل َتأريخ َف َمذكورًا َجاء َالذي َهذا َمفص لةَ،، َقص ة َذ كمر ت َأخرى َكتب  َف َال: ََح  لَأنَّ ذي
َعامرَاهلمداِّنبنَع مرَإىلَيزيدَهوَشخٌصَآخرالرسالةَمنَعبدَاهللَ ،َقص ةَطويلةَسأذكرهاَ،َهوَع مْيَبن 
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َكانَهن َباإلجالَإذا َمتَّلكم َغداك َيوم َحلقةم َف َأو َاحللقة َهذه َف َالوقت َمن َالَ،سع َفَاحللقة يتَيعين
َالسبت َبَرستكونَيوم َاجلمعة َويوم َيومَغدَاجلمعة َاإل، َستكونَيومَونسبوعيَزهرائيَ ناجمنا َالقادمة َاحللقة ،

َشاءَاهللَ  ََ.تعاىلَالسبتَإن 

َزائدة َنستمرَُّ َكلمَالطربيَخبصوصم ى َقِدَم بِِه ئدُة َعَلى رواِحِلِه بالكتاب حتَّ َفَمضى زاَ-بنَق دامةََمع
َع مرَيعينَعبدَاهللََ-: ُيشَفُع أبو عبد الّرحمن ا قرأُه َضَحك يزيد ثُمَّ قَالعلى يَزيَد بالّشام فلمَّ   -بن 

ََ- بن زيادإلى إ، َفَكَتَب َلُه وأهٌل ِلَذِلك ُهو َق دامة َبنم َلزائدة َملن؟ َكتب يَل سب لِّ َفخَ أمَّا بَعد  -يعين
 لِّ أمَّا بَعد َفخَ  -طلقَسراحهَدَأنَيصلَالكتابَايعينَجمرَ َ-بن أبي ُعبيد حين تنظُر في كتابي الُمختار 

دفعه َإىلََ-ى دفعُه ، فَأقبَل ِبِه زائدة حتَّ ين تنظُر في كتابي والسالُم عليكبن أبي ُعبيد حيَل الُمختار سب
َزيادَ أنَتبقىََيعينَأنتَلكَاحلقَ-قد أجلُتك ثالثًا   قال لهُ فأخرجُه ثُمَّ بن زياد بالمختار فدعا إ -إبنم

قد أّجلتك ثالثًا فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت  -َبعدهاَدمكَمهدورَامَفَالكوفةَوإالََّثلثةَأيَ 
َ- بُن زِياد واهلِل لقد اجترأ َعَليَّ زائدةوقاَل إ -يعينَخرجَاملختارَإىلَبيتهمََ-منك الذمة فخرَج إلى رَحلِه 

قاَل و  -ويذهبَويأخذَرسالةَمنَعبدَاهللَبنَعمرَإىلَآخرهََكيفَيعملَهذاَالعملباعتبارَزائدةَمنَأتباعهمََ
ى يأتيني بالكتاب في تخليِة رجٍل بُن زِياد واهلِل لقد اجترأ َعَليَّ زائدة حيَن يرحُل إلى أمير المؤمنين حتَّ إ

بن نافع أبو عثمان كاتٌب َفمرَّ ِبه َعمرو  -ِّنَبزائدةَجيئَوَ-قد كان من شأني أْن ُأطيل حبسه َعَليَّ بِه 
َكانتَالشرطةَتبحثَعنهَيعينَفَالوقتَالَ-َّلبِن زياد وهو يُطلب  اجنوََ-النجاة بنفسك  وقَاَل لهُ  -ذي

: فخرج زائدة فتوارى يومُه ذلك ثُمَّ إنَّه خرج في أُناٍس من قومه قَال،َُكرها يدًا لي عنَدكواذ  -بنفسكَ
ا كان اليوم من إ بن عمر الباهلي فأخذا لهُ هلي ومسلم لذُ ا بن شورتى القعقاع ى أحتَّ  بِن زياٍد األمان وَلمَّ

فحّدثني الصقعب : قال -نَذهبَإىلَبيتهمَخرجَإىلَاحلجازَبعدَأَ-الثالث خرَج المختار إلى الحجاز 
هناكَأناسَمنََيعينَ،يفَملكوهاَهوَليسَعربياًَوثقموىلَلثقيفَإمَََّ-رق مولى لثقيف بن زهير عن ابن العِ 
َفصار َملكوه َلكنََّثقيف َأخرى َقبيلة  َمن َأنَّه  َأو َهلم َلهَ موىًل َفي قال َثقيف َقبيلة َإىل أ  َجل  ََه  َثقيف  -موىل
ذيَأقبل؟َإبن َمنَالَ-: أقبلُت من الِحجاز ير عن ابن العرق مولى لثقيف قالَ بن زهفحّدثني الصقعب 
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َاملنازلََ-ا كنُت بالبسيطِة من وراء واقصة ى إذأقبلُت من الحجاز حتَّ  -العرقَ َأحد منََوهيواقصة
َاحلسني َالسَََّاملنازلَاليتَنزلَفيها َأيضاًََلمعليه َواقصة َبنيَاحلجازَ، َبنيََ،والعراقمنَمنازلَالطريقَما ما

 -ةَالصحراءَالرمليَ،َالصحراء،يعينَاألرضَاملنبسطةَالبسيطةَ-ى إذا كنُت بالبسيطِة حتَّ  -احلجازَوالكوفةَ
بَن أبي ُعبيد خارجًا يريُد الحجاز ِحيَن َخلَّى من وراء واقصة استقبلُت المختار َى إذا كنُت بالبسيطةِ حتَّ 

ا رأيُت َشتر َعينِه َسبيَلُه إ ا استقبلتُه رّحبُت بِه وعطفُت إليه فلمَّ ََ-بُن زِياد فلمَّ َعينهم َف  -اجل راحة
بُن باُل عينك صرَف اهللُ عنَك السوء؟ فقال: َخَبط عيني إ ما: بعد ما توجعُت له استرجعُت له وقلُت لهُ 

يصفوّناََالكلَل،منَالطرازَاألوَ َمعروفةٌََبنَزيادَمرجانةَزانيةٌََع بيدَاهللَ،َأ مَُّوهذهَماَهيَبشتيمةَ-الزانية 
َالقضي ةس هاََفَزيارةَعاشوراءَذ كمرَإلكَحّتََّلذَهبذاَالوصف،َيعينَهذاَختصصَوليسَشتيمًة، َ،معروفةَألنَّ

َذَ  َاهللَحني  َع بيد  َزيادَأمََُّ-بُن الزانية َخَبط عيني إ -َسمَمرجانةَمعهَ رَإبنَزيادَذ كَمكمر  َأيضًا هَسيةَوأبوه

َكانتَزانيةَمنَالطرازَاألوَ وسيَ  َكانتَعاهرةَمنَعواهرَاحلارثَلةَأيضًا َكَم، َكانَلدة،َاحلارثَبن َكلدة بن

َالعَ قوَ  َعند  َمعروفًا َي داَوربادًا َكان  َوكانَقوَ َ،طبيبَبالطبَالقدميَ،يَالناس، الكثْيَمنَالعواهرَََاداً،نصرانيًا

ََالعواهرَوهذاَمذكورَواحدةَمنَهذهَمَ،كانتَتعملَمعهَ  َكتبَالتأريخَم بنيَّ واحدةََ،فص لمَ ََمبسوطَبشكلَ ف
وعلىَهذهَف قمسََمنَعلهَإحدىَاملعايلَوهذهَمَ،ةَع بيدَاهللَبنَزيادزيادَجدَََّةَأمَ كانتَسيَ منَهؤالءَالعواهرََ

َسواها َأهلَالبيَ!!!ما َخَبط  -َفقالَ،ةَهيَهيَعلىَطولَالتأريخالقضيَ َتَوهذههؤالءَهمَالذينَعادوا
: ُشّلت أنامله، فقال المختار ما لهُ : ، فقلُت لهُ إلى ما ترى َخبطًة صارت ببُن الزانية بالقضيعيني إ

َخارجََ-: فعجبُت لمقالتِه ربا، قاللُه وأباجلُه وأعضاؤه إربًا إقتلني اهلل إن لم أقطع أنام َهو املختار
قال: فعجبُت لمقالتِه،  -زيادَوابنَزيادَهوَصاحبَالسلطةََبنَيفتكَبهَإالكوفةَوهوَفارَمنَالكوفةَلئل َ

َع لمم كَبذلكََماَ- ؟فقلُت له: ما علمك بذلك رَِحَمَك اهلل ما علمك بذلك  -عملمكَبذلكَأوَما
َاحفظهَ أَ- ى ترى مصداقهُ ما أقوُل لك فاحفظُه عّني حتَّ : رَِحَمَك اهلل؟ فَ َقاَل لي َالكلم َهذا الََنت 

باعتبارَأنَََّ-بن الزبير عن عبد اهلل : ثُمَّ طفق يسألني قالَ  -،َسرتىَذلكَيتطبقَعلىَأرضَالواقعَتنساه
َالعَم عارَياَلثبنَالزبْيَبدأَفَتلكَالفرتةَيتحرَّهللَرقَجاءَمنَاحلجازَوعبدَابن  َاراتَاحل سنيَيطلبَ كَحتتَشم

: َفقالَ  -إىلَالكعبةََ-: لجأ إلى البيت بن الزبير فقلُت لهُ مَّ طفق يسألني عن عبد اهلل ثُ  -ثأرَاحلسنيَ
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 لو قد اشتدت شوكتُه ًا وَّل أراه إَّلَّ يُبايع سرّ ُه ثون أنَّ اس يتحدَّ ما أنا عائٌذ بربِّ هذه البنية والنَّ إنَّ 
ميةَيعينَسينشق،َاملختارَماذاَقال؟َي ظهرَاخللفَمعَبينَأَ-لخالف واستكثف من الرجال إَّّل سيظهر ا

 -اللحظةَالسياسيةَهوََالرجلَاملناسبَفَهذهَمَ-رجُل العرب اليوم  هُ قَال أجل َّل شكَّ في ذلك أَما إنَّ  -
إْن ُيخطِّْط في أََثري أَما إنُّه  -إذاَيسمعَلكلميََ-أَما إنَُّه رجل العرب اليوم أَما إنُّه إْن ُيخطِّْط في أََثري 

رق إنَّ الفتنَة قد اس وإْن َّل يفعل فواهلِل ما أنا بدوِن أحٍد من العرب يا ابن العِ ويسمع قولي أكفِه أمر النَّ 
بمكاٍن قد ظهرُت  قد انبعثت فوطأت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعَت بهِ  أرعدت وأبرقت وكأنّ 

هيد المقتوِل بالّطف سّيِد سلمين يطلُب بدِم المظلوم الشَ فيه فُقل إنَّ المختاَر في عصائبِه من الم
َبهَمَ-الُمسلمين وابن سّيدها الُحسين  د ث  َكلم َالطربيََهذاَحي   -الطربيَويكشفَلناَعقيدةَاملختار،َهذا

الُمسلمين  هيد المقتوِل بالّطف سّيدِ إنَّ المختاَر في عصائبِه من المسلمين يطلُب بدِم المظلوم الشَ 
ة القتلى الَّ سّيدها الُحسين وابن  تُلنَّ بقتلِه ِعدَّ تي قُتلت على دِم يحيى ابِن زكريا عليه بِن علّي َفورَبَِّك ألق ْ

َق تلوا -الم السَّ  َالذين ََمعروف َألف َسبعون َزكريا َابن َحيىي : ُسبحاَن اهلل وهذه : فَ ُقلُت لهُ قَالَ  -بدمم
َهذاََ-َ(صداقهى ترى مِ فاحفظُه عني حتَّ  : هو ما أقول لكأعجوبٌة مع األحدوثِة األولى فقال مثل 

َيرتدَ  َكان  َفالكلم َاملختارَالثقفيَفَأي  َهذاَاألمردَعلىَلسانم َكيَي علن  َك لَُّرصة َتؤاتيه َهذاَوهوَفَطريقهمَ،
َأوَ إىلَاحلجاز َصفي ة، َأختهم َللقيا َإىلَاملدينة َاملختار َذهبَذهب  َولكنََّلَما َالقصدَحبسبَالظاهر َقطعًا ه 

َكانَعندَ وَ األ ،َقطعاًَهذاَهوَ،َالتواصلَمعَآلَُم  مَّدالتواصلَمعَإمامهَمَ،جاداملختارَالتواصلَمعَاإلمامَالسَل

َاملختار،اهلدفَاألوَ  َكانَعند  َالطريقةَويتحدََّالذيَيتحدَََّلَواألخْي َاألسلوبَهدفه َاألوَ ثَهبذه لَثَهبذا
َاهللَم َإمامهَصلوات  مَّدَبنَاحلنفيةَفهوَلسببنيَمنَ،َوماَظهرَ هَعليهوسلمَ َالوصولَعند  َ:علقتهمَمعَُم 

َاألوَ  َ.مرهذاَاألََإىلذلكَوالقرائنَتشْيتوجيهَاإلمامَالسجادَقطعاًَلَ:وهوَالرئيسَلالسبب 

َالثاِّن َوالسبب َكان: َاملؤمننيَاملختار َأمْي َبأوالدم َصلة  َصلعلى َعلى َكان َسيَ مَواصلَ وتَةَ ، َأوالد دَع
مَّدَ َ.عليهَاهللَمَنفيةَصلواتَ بن َاحلاألوصياءَومنهمَُم 
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َإىلَ َاملختار  َعبدَاهللَوصل  َوذهبَإىلَبيتم َاحلدياملدينة َوبقي ة َفَاثَتأتيبنَع مر َالقادمنا َيومَحللقةم ة

َ.تعاىلَالسبتَإنَشاءَاهللَ 

َ.د م ةَاحل سنياسمَوخَ بَل َمنذهبَإىلَزيارةَسي دَالشهداءَمعََ،نذهبَإىلَالفاصلَاألخْيَمنَهذهَاحللقة

َشاءَاهللَ ألقاكمَ َإن  َالقادمةم بنَةَجََّسنيَاحلَ يةمَم هجةَاحلَ الةَووَ ُمبََّوتعاىلَيومَالسبتَعلىَمودَّةمََفَاحللقةم
َاهللَماحلسنَإمامَزمانَم َ.هَعليهوسلمَ َناَصلوات 

 ...ى َنحِرَك الدَّاِمي يا ُحَسيْنَلالٌم َعَس

َاهلل َ..فَأمانم
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