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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م5/9/2015 ة َد الَعاِشَرْعُة َبَعاِسُة الَتَقَلالَح

َ..اَ يعَ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََلمس ب بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اَلَ األ قَ َع ل ىَاَ جم َ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

 .. ُحَسين   يَا.. 
َالسَم َمتواصل َف َحديثي َزال  َاهللللمختَالتأرخييةَمَْيةَمال َرضوان َالثقفي َاحللقةَمَيه،عاىلَعلَتار َاملاضيةَوف

َسْيته َالتأرخييةَإىلَثلثةَمقسََّ ََ:مقاطعَمت 

َ:َلاملقطع َاألوَ  َمنَأي امم َيوم  ََ.يادبنمَزَمإَسجنهمَفَطامورةَممنَوالدتهمَإىلَأو لم

َمنَسجنهمَفَطامورةَإيبدأَم:َواملقطع َالثاين َمنَيَو لَمبنمَزيادَإىلَأنَأو لَيوم  َ.ثورتهَي امَانطلقةَمأوم 

َالثالثَوهوَاألهم:َ َانطلقتَالثورة َاحلَ واملقطع  َونصفَمنَأو لَيوم  هادتهمََشإىلَيومَمريةَاملختاَسينيةسنٌة
َ.هرضوانَاهللَتعاىلَعلي

َك لََّصغْية َوكبْيةينَالَأتتبَّاحللقاتَإنََّوفَهذهَم َتتبَُّ،ع  َكان  صغْية َوكبْيةَسأحتاج َإىلََعيَسيكون َلكلَمفإذا
َالذيَتضيع َ َأوجزَالكلمَولكنَالَبالنحوم َالبحثَوأن  َجهديَأنَأختصر  َكثْي َمنَاحللقاتَوأناَأبذل  عدد 
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َاملهمََّ َمتابعيتَلتةفيهَاملطالب  َثورةَاملختارَوشخصيَ ،َمنَخللم واضحة َفَةَاملختارَأتلمََّأريخم َوأموراَ  َمطالب  س 

َ:ةمَالثائرَالثقفيشخصيَ 

وكان ََََكبْيَ دهاءَ بع َع َحبكمة َعالية َويتمتَ كان َيتمتَ :ََنةاألمورَالواضحةَوالبيَ َمنَهذهَم فَأمورهمَإىلَكجد اَ  توماَ 
َمعَ َاحلدودأبعدَم َالَ، َوفَرشجاعتهم َنظْي ها َأوصوسيتهَميتَيقلُّ َاجتمعتَفيه َأَ األَوَهَمافَهذ، ا َكأّن  تَعدََّصاف
َ.ذيَقام َبهأتَللقيامَهبذاَالدورَالوه يَ 

َاخلطَهناكَهاجٌسَيسكنه ،:َاألمرَاآلخر َكانََوسنيَاحلَ االنتقام َمنَق  ت  ل ةمََعلىَطولم بشيء َآخيما َر،عبأَ 

َكانَيتصر فَ  َمعَالنَوإن  َوفَالتعاملم َفيهاَعحَ يتَةَاللفَتفَاَحلكمَماسَوفَإدارةَافَاألمورم َلىَأمت َوجه ،ك م 
َك لََّوظَ يَ وكان ََلكنَاهلاجسَالدائمَفَطواياَضمْيهمَهوَاالنتقام َمنَق  ت  ل ةَاحلسني َ.َشيء َلذلكف 

َكبٌْيَ:َاألمرَالثالث ،َعدائهَمومتابعةَمنَأَاسَمالنَهمَمنبحيثماَحضرَاملختارَله َحضوٌرَواضٌحَوه ناكَاهتماٌم
نتََبيَّينخرىَمعَأنَّلكتبَاألايَأوَتَفَتأريخَالطَبرَ وٌفَووج لَعلىَطولَسْيتهمَالتأرخييةَواليتَذ كَمه ناكَخ

َكذتَللتحضوتعرََّةجمزوءَهيَ اَوإّنَََّكاملةَ ََكتبَالتأريخَماَذكرتَلناَاحلقائقبأنَََّ َ.لكريفم

َالرابعَالذيَأتلمََّ َيد:َعَسْيتهمَالتأرخييةتتبَُّسه َمنَخللَماألمر  مأنَّ َيداَ َ،الغيبَمنَوراءَلستار،انَوراءَاَ  أنَّ
َأوََمَلهَ فتسَ َفَمسارمَحياتهم،تتدخ ل َ َماَيلقاهَمنَأمل  وكأنَّ َآخرَي وصلوه َفاحتة َألمرَ ََتكونَ نَنكباتَ مطريقاَ 

َهوَوحّتَََّ،إىلَهدفهمَالذيَيسعىَإليه َكان َيلقاه َمنَأمر َم ريح  َذلكَاهلدنه َإىلَيقودَأيضاَ َما َ.ففسم

َيتتبََّذهَمه َك لََّشخص  فَتأريخََملثالعلىَسبيلَاَرةَماملذكَوَخييةع َسْيةَاملختارَالتأَراألمورَاألربعةَأعتقدَأنَّ

َهذهَمالطبيَأوَفَبقي ةَالكتبَاألخرىَسيتلمََّ َواَس  َوالَأَالنصوصَ اَماَقَرضحَإذاألمورَاألربعةَبشكل  سطور 
َ.بدق ة َونباهة

َروايةَم َاملاضيةَوحبسبم َالَفَاحللقةم َإىلَعبدَاهللَبنَع مرَهوَزائدةَالطبيَأنَّ بنَق دامةَالثقفيَذيَذهب 
َوأمنَأقرب َالثقفيَومنَعشْيتهم َاملختار َاهللَاء َكتابا َمنَعبدم َإىلَيزيدَيتشفََّخذ  َفَاملختارَوبقيَّبنَع مر ة َع 

َبأنََّقمصَّة َأَ احلديثَم َعليناَوذكرت  عنَأنََّاخرىَذ كَمرَّ َأيضاَ  محلَالكتابَمنَعبدَاهللَبنََلذيرتَفَالكتبم
َمنَيزيدََجَ ثََّومنَبنَمعاويةع مرَإىلَيزيدَ َالكوفةمَع مْيَإىلَع بيدَاهللَاءَبكتاب  بنَزيادَهوَرجٌلَمنَأهلم
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اَ َبنَعامرَاهلمداينَولهَ  َدقيقة َجد  َكثْيةَوقرأهتاَفَأكثرر ّبَََّ،قمصٌَّةَطويلةَقدَالَتكون  َاَأضيفتَعليهاَتفاصيل
َفَتفاصيلهامنَمصدرَم ملَأشْيَإليهاَألنَّعَاختلف  َجم  َعندهاَطويل .َين،َبشكل  َأقف  ََالَأريدَأن 

َاأليَّ َمن َيوم  َوف َالكوفة َف َالصبيان  َي عل م  َكان َهذا َالذيَع مٌْي َاملكان َف َالصبيان  َي عل م  َوهو َبهم َمرَّ ام

َالذي؛َىَاملكتب،َاملكتبَ سمََّي عل مهمَفيهَوالذيَيَ  َالصبياني ََهوَاملكان  َال م علَّم  َفيهم َيسقيَعل م  َرجٌل ،َفمرَّ
َاملاءَصلََّ،َحيملَاملاء،املاء َفلمَّاَش رمب  َالرجلَفسقاه َاملاءَمنَهذا َع مٌْي َعليهمَفطلب  َوسلَّم  ىَعلىَاحل سنيم

َاملاءنَشَ ولعنَقاتله َولعنَالذيَمنعه َمَم َالربم َالصبيانَاعتضَعلىَع مْي  َكانَهذاََم عل مَهذاَوالص ،َأحد  يب
نانََفَاحلكايةَمَ،كماَفَالروايةَم َالش هداءبنَأننفسهاَهوَإبٌنَلسم َسي دم َق  ت  ل ةم َي توقَّسَأحد  َمنَولدهَم،َماذا ؟َع 

َعلىَع مْي َال م علَ  َلعنتَاخلليفةَواألمْي،َفقالياَم علَ :َفقالَم،اعتض  َمنَهذاَاألمر،َ:َمَإنَّك  ياَولديَدعك 
َالدرس، َجملس  َكماَتقولَالقصََّجملَانفضَّ َدرسَالصبيان بة َفَالطريقَوهوَرَم،َهذاَالصيبَذهبَإىلَخَ ة َهذهس 

َنفسه َهباَوأدمىَوجههَ َإىلَأهلهمَوأخذَحجرا َفرضخَرأسهَبذلكَاحلجرَوكانتَعنده َسكنيَجرح  فَطريقهم
؟َذيَفعلَبكماَالَحلال،ذاَارأته َهب،َفكانتَأم ه َفَالدارَل مَّاَمَوذهبَإىلَأهلهَمبَوجهه َبالدََّورأسهَوخضََّ

َعليهَ:َذيَجعلكَهبذاَاحلال؟َفقالومنَال َاخلليفة َواألمْيَفلمَّاَاعتضت  َاملاءَل ع ن  املعل مَل مَّاَش رمب  َع مْياَ  إنَّ
َالفمعل َكانَزوجهاَهناكَيعملََ،فعل َيبَهذا َإبنَزيادَفأخذته َمنَيدهمَوذهبتَإىلَقصرَاإلمارةَحيث  عند 

فأرسل ََهبذهَاحلالة،َبنَزيادَورأىَالطفلع بيدَاهللََجَزوجهاَووصلتَاحلكاية َإىلخَرَوصرختَعندَالباب،
َبهَم َال م عل مَوجاءوا َالقبضَعلىَع مْي  َفألقوا َوقالَجلوزته  َأمْيَسلإىلَإبنَزياد َيا الرجلَالساقيَوسلََ:

َهذاَهبذاَالصيبالصبيانَهلَأنَّ َكانَلسجنَفَالطامورةَالعَفَافأودَمَأودعوهَفَالطامورة،:َفقالَ؟ينَفعلت  يت
َسجيناَ  َعلىَا،َتعرَّفيهاَاملختار  َشعرهَ ف  َحليتهمَوشعرَشاربهمَوكانَملختارَبعدَأنَرآهَقدَطال  َرأسهمَوشعر  ،َشعر 

َعلىَوجههم،مشاالَ َوأكَميينا َدا َفَاألغللَالَيستطيعَأنَيتحرَّمقيَّ َعلىَاملختارَتعرَََّورأىَآثارَاجلراحةم ف 

َاحلديثَ  ل َ:َ،َاملختارَقالَلهَ بينه ماَودار  َت دخم َت قيمَطويل َه ناَولكنَّكَإذاَخرجتَفإذاَاستطعتَأن  إنَّكَلن 
َرسالة َإىلَعبديلَورقة َوقلماَ  أكتب  الرسالةَتوصلهاَإىلَعبدَاهللَبنََولعلَّكَتأخذَهذهَمَ،بنَع مراهللَََوممداداَ 

َوفعل َمرَّع مر َأيَ ، َقلت َع بام َبيت َف َيشتغل َكان َاهللَئل َزياديد َكانتَهناكَإبن َع م، َأقرباء َمن ْي َمرأة
َكانتَبنتَأخَ،بنَزيادال م عل مَهيَحاضنةَألوالدَإ َكانتَبنتَأختهم،فَبعضَالكتب ََيهَوفَبعضَالكتب
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َال م عل مَفشكتَحاهلاَوحالَقريبها َال م عل مَإىلَزوجةَإبنَزيادَوقالتَكانتَقريبةَلعمْي  َقرييبََهذاَعمْي  بأنَّ
َعليه،َتوس طتَزوجةَإَعم يَهذاَأوَ،هذا بنَزيادَوأطلقَسراحَع مْي َإبنَزيادَعندَخايلَهذاَقدَظ لممَوك ذمب 

َكانَيذهبَإىلَدارَالس جانَفيحملَطعاما َوماال ،َالسَ ال م عل مَوبعدَذلكَل مَّاَوصل َإىلَبيتهمَعَم جانَدَّةَأي ام

فَاليومََ،فَاليومَالثاينَ،لفَاليومَاألوَ َ،ع مْيَال م عل ممسه َولَرجلَإ؟َتقَيأيتَفيسألَزوجته َمنَأينَهذاحنيَ 
َمبكرا َمنَالعملَوانتظرَعَ ،َالسَ الثالث ماَهذاَ:َوقالجانَخرجَالسَ اَجاءَع مْيَمْيا َفَدارهمَفلمََّجانَخرج 

َتفعلهَ ال َذي َحاج؟ َعندك َأنَّ َسجيناَ ةالب د  َك نت َأنت  َيعين َكلَ َ،، َوحَف َوفاكهة َبطعام َتأتينا لوياتَيوم
َآتيكَهبذا،َقالنذرته َإذاَمإن ه َنذرَ:َيسَفيهَمال!َقالوأموالَوك َمنَهذاَاَخرجتَمنَالسجنَفإين  :َدعك 

َفقالالب دََّ َتكونَعند كَحاجة، ََأن  َوكذا: َكذا َقالحاجيت َوقلما َوممدادا َللمختار، َورقة  ل  َأ دخم َأريدَأن  ،َ:
َوخيارَوجوز،جئ َغ دَخببزم َهذاََالورقَوالقلمَوال ممدادَوق لَ َعَ وضَ َشيءَمنَالطعامَينَفَيومم َنذرت  يلَبأين 

َهباَوأوصلهاَإىلَاملختارخذَمنكَاحلاجةَالآاَأضربكَوبعدَذلكَللس جناءَوسأطردكَوأشتمكَورّبََّ ،َيتَجئت 
َاألمر َمتَّ َوال َ،وفعل  َوالقلم َالورقة َوالسَ وصلت َالرسالة َاملختار َوكتب َع مْيَ ممداد َإىل َأوصلها وأخفىََجان

بعدَذلكَ،ختارَآثارَذلكامل َكانَفيهاَألنََّخباَ  َمنَآثارَدفن ه َفَالطامورةَاليت بنَوصلَإَدفنَالقلمَوماَبقي 
لذلكزي َكوذهبَإىلَاملدينةَإىلَعبدَاهللََ،َوأخذَع مْيَالرسالةادَوجاءَيبحثَفماَوجدَأثراَ  انَبنَع مرَالذي

َالث َاملختار َشقيقة َزوجا َلصفية َعبد َذلك َأثر َوعلى َقفي، َع مْيَاهلل َوذهب َيزيد َكتابا َإىل َكتب  َع مر بن
منَيزيدَورجعَبهَفأوصلَالكتابَولذلكَقصةَوتفصيلَالَجمالَ  َكتاباَ  َلذكرها،َأوصلَالكتابَإىلَيزيدَوأخذ

دَامَفَالكوفةَوإذاَو جَمبنَزيادَثلثةَأيَ َاملختارَمنَالسجنَوأمهلهَإقَسراحَ بنَزيادَوعلىَأثرَذلكَأ طلَمإىلَإ
َاملختارَمنَالسجنَوذهبَإىلَدارهَممنه َالذم ةَبرئتَ،مه َمهدوربعدَذلكَفد َمت تَاأليَ َ،،َفعل َخرج  امَماَإن 

َباتَ  َالثلثةَخرج  َاملدينة َاملاضية،وأعتقدَهذاهم َفَاحللقة َالكلمَمرَّ َهيََا َما َفَاملدينة َمكثَم د ة  بعدَأن 
َفخَر َإبطويلة َكان  َالوقت َذلك َوف َمك ة َإىل َالج  َيَ بن  َبالبيتزبْي َالعائذ َنفسه  َاملكوثَسم ي َي طيل  َكان  ،

َعلين،َملَتبدأَحركةَإا َرَ دَويرفعَشعارَياَلثاراتَاحل سنيَوي بايعه َالناسَسَمبالبيتَاحلرامَيتعبَّ ،َملَبنَالزبْيَبشكل 
بنَالزبْيَ،َفَذلكَالوقتَوصلَاملختارَإىلَمك ةَوالتقىَباماتئَاملقدَ ي هيَ َهَ لكنََّيبسطَس لطته َعلىَاحلجاز، 

َي شاركه َفَهذاَاألمر َعليهَأن  َالزبْيَ،وعرض  َي بايعه َوأنَينهضَعبدَاهللَبن  َكانَمقبوالَ ،َعبأن  َاهللَبنَالزبْي د 
َالناس َ.عند 



 ( 91لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 5 - 
 

َالَ أوَ  :َ َالزبْي َإبن  َالعوَ ه و  َالشخبن َومن َالصحابة َمن َمعدود َوالزبْي َاصيَ ام َعمومََملعروفةات َنظر ف
َالعوالزبْيََاملسلمني، نَالزبْيَأم ه َبنتَبوعبدَاهللََه،مَ هةَأجهَمنَوآلَمَعليهَمَىَاهللَ امَلهَصلةَوقرابةَبالنيبَصلَ وَ بن 
َبكر َبكر،أيب َأيب َاخلليفة َوطَ، َوالعبادةم َوالتور عم َبالتزهُّد َيتظاهر  َالوهو ََوولم َسجودم َالركوع َحوله ََوكثرة جع 

َمنَأهلَال َومنَالذينَيعتبهمَالناس  ََ.رآنلقَ امنَأهلَشرعََودينَومنَأهلَالجمموعةَمنَأهلَاحلديثم

َشخصيَ  َعندَالنفكان  َمرضية  َالاسة  َالناس  َحقيقته ،َ، َأّنَ َتعرف  َاعَلوَمَحّتََّواحلقيقة َحقيقته َلنرفوا اس 

َعامَميَ  َعليهمإىلَالَ،الذينَخيدعوّنمَإىلالونَبشكل  َهذاَيخَوإىلَلتأري،َهذاَهوَاذينَيضحكون  ة َطبيعومك 
َهكذاالن َإىلَمك ةَوحتدََّ،َفوصلَااسم َاهللَدَق بوال َعملَجيَهَ أنََّبنَالزبْيَإالََّثَمعَعبدَاهللَملختار  َعبدم بنَند 

َمنَمك ةَ،الزبْي َمَمَ،فخرج  َالطائفمك ةَباتَ َنَ بقيَمد ة َيسْيةَوخرج  َعشَْيَطائفَهيَ والَ،اهم َوأهلهمَمنازل  تهم
رجع َإىلَمك ة،َمكثَفَالطائفَماَهناك َ.يقربَمنَسنةَث ََّ

َكتابَالطََهذهَمف تابَكهاَمنََمَسأقرأَ كيهاَلكَأحريدَأنَ الَأَ َبي،احللقةَأقرأ َلكمَمقاطعا َِمم اَجاءَف
منَالذي َيتابعونَالبنامجَهذاَيكتبونالطبيَألن ينَأعلمَأنََّعديداَ  ََ.ن 

ث ناَعنَحركةَاملختارَالثقفيَمنَامل د  َالطبيَوهوَحي  َ:داثاىلَاألحوستتَوَىلَمك ةَإدينةَمجاء َفَتأريخم

فجلَس  -املختارَل مَّاَجاء َمنَاملدينةَ؟َمنَهوَ-فجلَس معنا ساعة  :َسعد َعن َعّباٍس بِن َسهٍل بنِ )
َكلما َالَيَ يعينَيتكلَّمَمعه َهبدوءَ-بِن الزبير كأنَُّه ُيسارُّه عنا ساعة ثُمَّ إنَُّه ماَل إلى إم ريدَاآلخرينَ،َيتكل م 

َيسمعوهَ املختارَيقولََ-: ما تنتظر أنَُّه ُيسارُّه َفقاَل َلهُ بِن الزبير كعة ثُمَّ إنَُّه ماَل إلى إعنا سافجلَس م -أن 
َالزبْيَ َبشرطَ-ابِسط َيدك أبايَعك وأع ِطنا ما يُرِضيَنا  -البنم َفَاألمرََيعينَأبايع ك  َأكونَشريكا َمعك  أن 

، وقاَم المختار فخرج فلم يُرى جاِز ُكلَُّهم معكإنَّ أهَل الحِ على الِحَجاز ف وَأع ِطَنا ما يُرِضينا َوَثب -
َالزبْيَألَ-َحواًل  عندَإبنم واضحاَ  ال م تحد ثَهوََ-بِن الزبير جالٌس مع إ أنا بينا ثُمَّ إّني  -نَّهَملَجيدَجواباَ 

َ َسعد َبن  َسهل  َبن هُدَك  الزبير متى عبنُ جالٌس مع إبِن الزبير إذ  قاَل ِلي إأنا بينا  ثُمَّ إّني -عباس
َيعينَماََ-عهد  : ما لي بهِ ؟ فقلُت لهُ بيدبن أبي عُ بالُمخَتار  يعينَماَعنديَشيءَمنَخبهم،َمّتَعهد ك 

َ لو كاَن  ،أيَن تراُه ذهب: ل قبل سنة، فقالَ عهد ُمنُذ رأيتُه ِعندَك عامًا أوّ  : ما لي بهِ فقلُت لهُ َ-أخبار ك 
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عندك بشهٍر أو شهرين فلبثت  إلى المدينة بعد إذ رأيتهُ  إّني انصرفتُ : ، فقلُت لهُ ِبمّكة لقد ُرإَي بها
ي قدمُت عليك فسمعُت نفرًا من أهِل الطائف جاءوا معتمرين يزعمون أنَُّه َقِدَم بالمدينة أشهرًا ثُمَّ إنّ 

قاتَ َلُه اهلل لقد انبعث  : ُه صاحب الغضب وُمبير الجّبارين، قالأنَّ  -املختارََ-عليهم الطائف وهو يزعم 
ذ َذلكَاليومَومنَنفسَعبدمَاهللَبنَالزبْيَق َباملختارَهيَمنصفةَالكذبَاليتَت لحَ َيعينَهذهَمَ-اً اباً متكهِّنكذّ 
ارين َيُكن إنَّ اهلل إن  يُهِلك الجبّ  -ئا َم تكه نا َيعينَمتنبَ َ-ًا  اهلل لقد انبعث كذابًا متكهِّنقاتَ َلهُ : قال -

رَيث فراغنا من َإالَّ َاهلل ما كانَ  فو -يقولََبنَسعدَبنَسهلَعباسَ-اهلِل ما كاَن  المختار أحدُهم فو
ذُكر غائباً تره : افقاَل إبن الزبير -حّتَرأيناَاملختارَقدَدخلََ-منطقنا حّتى َعنَّ لنا في جانِب المسجد 

 فأتى -البيتَيعينَالبيتَاحلرامََ-أظّنُه يريُد البيت : فقلتُ  -إىلَأيَمكانَيذهبََ-؟ أين تظنُه يهوي
جرَإبراهيمََ-فاستقبل الِحجر  -يعينَالكعبةََ-البيت  يعينََ-فاستقَبل الِحجر أو فاستقبَل الَحَجر  -حم

َاألسودَ يعينَفَمواجهةَاحل ج رََ-ى ركعتين عنَد الَحَجر ثُمَّ طاَف بالبيِت أسبوعًا ثُمَّ صلَّ  -استقبل َاحلجر 
جرَمَ-أو ِعنَد الِحجر  -األسودَ  جلس َفَما لبث أن مرَّ به رجاٌل من معارفه من أهل ثُمَّ  -َإبراهيمَعندَحم

ما ترى شأنُه ال يأتينا : إبُن الزبير قيامه إليه فقال استبطأو فجلسوا إليه الطائف وغيرهم من أهل الحجاز 
وكأنَّ ذلك أعجَبه  شئت،ما : ال أدري وسأعلُم لَك ِعلمه، فقالَ : قُلتُ  -؟َملاذاَالَيأتيينَوي سل مَع ل يَََّ-
َإَ- َالزبْيأعجب  َقليلَكَ،بن  َقبل  َكماَق لت  َيعرفَماَخبَاملختار، حضورََلهَ َاملختارَأينماَحلَانَيريدَأن 

مَيتوقََّألشخاصَاملهم ونَيبحثونَعنَشأنهم،واضحَوا َكلمَوتفصيلَعون َأنََّوراء ه َشيءألّنَّ َيقولَبعد  ،َإىلَأن 
َالزبْيَبعدَذلكَجاءَ ،َبالنتيجةَك ل هيطولَاملقامَبقراءتهمََ َإىلَدارمَإبنم املختارَيقولَالبنمََ- َفقاَل َلهُ  -َاملختار 

َ-إّني قد جئُتك ألبُايَعَك على أن ال تقضي األموَر دوني وعلى أن أكون في أّوِل من تأذُن له  -الزبْيَ
َكامل َلكَ َ-وإذا َظهرَت  -يعينَفَالدخولَ َاحلكم َفصار َاحل كم َاستوليتَعلى هرَت وإذا ظَ  -َيعين

 ، فقال لهُ بايعك على كتاب اهلل وُسّنة نبيه: أإبُن الزبير ، فقاَل لهُ استعنَت بي على أفضِل عملك
ما لي في هذا األمر من الحظ ما ليَس   على كتاِب اهلل وُسنَِّة نبّيه،: وشرُّ ِغلماني أنَت ُمبايعهُ المختار

ذن : فالتقمُت أُ صال، قَاَل عباس بن سهلالخِ   على هذهِ ألقصى الخلِق منك ال واهلل ال أبايعك أبدًا إالَّ 
َفميَقريبا َمنَأذنَإبنَالزبْيََ-بن الزبير إ َهوَشأنََ-اشتري منه ِدينه : فَ ُقلُت له -يعينَجعلت  هذا
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 -َهذاَاملنطقَهوَالذيَيدورَداخلَهذهَالدوائرَ،هذاَاملنطقَالَيسمعه َالناسَ،احل ك امَوشأنَزعماءَالدين
َيبيعَدينه!َ-ِدينه اشتري منه : فَ ُقلُت لهُ  فَ ُقلُت  -ليسَعنده َمنَدينََ،هوَالذيَيبيع َدينهَاملختارَيريدَأن 

َذلكَإذاَيعينََ-اشتري منه ِدينه حّتى ترى من رأيك : له َيريدَولكنَبعد  َما َعلىَقدرم َأعطهم اآلنَأنت 

َاستتبَّ َاألمور َلك  َت َتشاء َما أيك، فقاَل له إبن شتري منه ِدينه حّتى ترى من ر ا: فَ ُقلُت لهُ  -فافعل
َالزبْيََاملختارَمكثَمعَ َ-، ومكَث معه ألَتُه فَبَسَط َيَدُه فبايَ َعهُ : فإنَّ َلَك ما سالزبير حّتى شاهَد  -إبنم

َاألوَ َ-ل الحصار األوّ  َلاحلصار َاحلرام،؛ َللمسجدم ََاحلمصارَاحلصار ل َحتَّى َشاَهد الِحَصاَر األوّ  -ملك ة
َم سلمََ-ير الَسكوني مّكة بُن نُمَ حيَن َقِدَم الُحَصين  َمنَجلةَق  ت  ل ةم دَجلةَق  ت  ل ةَسيَ َنَ بنَعقيلَومَموهذا

ْيَالس كوينََاحل صنيَ،هداءالشَ  ٍذ فكاَن من أحسِن الناس يومئ -املختارََ-فَ َقاَتَل في َذِلك اليوم  -بنَّن 
َمع َإبنمَالزبْيَإىلَهلكَيزيدَبنَمعَ-َ( بالءاً وأعظِمهم َغناءاً  َفَاويةَلعن ه َاهلل،َيزيدَواستمرَّ بنَمعاويةَه ل ك 

َوست نيَيومَاألحدَخلمسَعشرَليلةَمضت َاآلخرَسنةَأربع  َاملختارَإىلَهلكَيزيدَوبعد َهلكَمنَربيع  ،َبقي 
بعد َهلكَيزيدَوملَيرَ يزيدَكماَيقولَالطبيَبقيَمخسةَأشهرََو َبنَالزبْي.عبدَاهللََنَ ماَي عجبه َمَمَأي اماَ 

املخت َكانَيعرفَمَ قطعاَ  تفاقيةَاالَوهذهختارَنَهوَاملعرفَمَ يبنَالزبْيَالزبْيَوعبد َاهللَبنَنَهوَعبدَاهللَار
َيصلَإىلَم بتغاه،ََفيماَبينهما َكانَ،َذلكعلَ اذاَفمللَعلىَاملختارَشكَمهناكَمنَيَ َكلٌَّيريدَأن  عارفاَ َاملختار

َتسْيََبأوضاعَاأل مَّةَم َكانَيتَجتماعييَواالالوضعَالسياسَثَعن،َفَاحللقةَالقادمةَسأحتدََّكيف  َكَ حرَّالذي
َعلىَبََك،ارَآنذااملختكسياسيَواالجتماعيََعارفا َبالوضعَالَ،َملَيكنَأحٌدَبنيَالشيعةَمفيهَاملختار صْية َكان 

َفَاألمر َ.ووضوح 

 واهلِل إّني َلَمعَ )َ:بنََالعاصينقلَعنَعبدَامللكَبنَنوفلَعنَسعيدَبنَع مروَبنَسعيدََأيضا َالطبي
بن الزبير خلف ونحُن نطوُف بالبيت إذ نظر  بنعبد اهلل بن صفوان بن أمية  بن الزبير ومعهُ عبد اهلل 

َفيهاَفَاأليَ َ-فإذا هو بالمختار  َكان  بعدَالبيعة،َبعدَالبيعةَوبعدَاشتاكَيعينَ،َإبنَالزبْيَاملختارَمعَ امَاليت
وش همدَعبد ََلَالذيَق ات لوكانَهوَالفارسَاألوَ مك ةَاملختارَفَالقتالَمعَاجليشَالشاميَالذيَجاءَحملاصرةَ

َهباَالزبْيَببنَاهللَ ذيَيقول؟َمنَالَ-َبن الزبيرونحُن نطوُف بالبيت إذ نظر إ -طوالتَاملختارَآنذاكَوأقرَّ
: انظر فقال البن صفوان إذ نظر إبن الزبير فإذا هو بالمختار،  -سعيدَبنَعمروَبنَسعيدَبنَالعاصَ
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َالزبْيَيراقبه َمنَبعيدََ- لهو أحذُر من ذئب إليِه فواهللِ  انظر إليِه فواهلِل لهو أحذُر من  -فيماَبينهم،َإبن 
َالَ-ذئب َقد أطاَفت بِه السَِّباع  َمكانَوإبنَالزبْيَأيضا ،َهذاَإبنَآوىَ م ختارَهوَعارفَفَأيَ يعينَأنَّ

: فمضى قالَ  ،من ذئب َقد أطاَفت بِه السَِّباعذُر انظر إليِه فواهلِل لهو أح: فقاَل البِن صفوان -إبن َالزبْيَ
اهللَبنَصفوانََ،َعبدَ نَالزبْيَومضىَهؤالءَاألشخاصَمعهبمضىَومضيناَمعهَيعينَمضىَإَ-ومضينا معه 

ينا الركعتين بعد الطواف لحقنا المختار ا قضينا طوافنا وصلّ فمضى ومضينا معه فلمَّ  -وَبنَع مَروسعيدَ
َكانَيراقبَ املخَ-فقال البن صفوان  منََ،وعلىَالبعدَعرفَمنَلغةَالعيونَ،ماَهمَيراقبونههمَمثلتارَأيضا 

َالشَم َحركة فكتمُه وقال لم يذكرك إاّل : إبن الزبير، قال ذي ذكرني بهِ : ما الَّ فقاَل البِن صفوان -فاه
بلىََ-هلل إن  ُكنُت إن  ُكنَت لمن شأنكما أَما وا -يشْيَإىلَالكعبةََ-ة البنيَّ  : بلى وربِّ هذهِ بخير، قالَ 

َهذهَالبنيَّ َملنَشأنكماورب  َكنت  َأ؛َةَإن َكنت  َناَالَّيعين َعين  َ-أَما واهلِل لَيُخَطنَّ في أثري  -ذيَتتحد ثون 
َاهللَ َيت بعينَعبد  َأن  َالزبْيَوحبسبَاالتَ إم ا َالبن  َواملبايعة أَما واهلِل لَيُخَطنَّ في أثري أو  -يتَحدثتَفاقية

فلمَّا رآه َ-مّت؟َبعدَمقتلَيزيدََ-فأقاَم معُه خمسة أشهر  -أوَأ قيمَعليهمَاحلربََ- َليِه ُسعراً ألُقَدن ََّها عَ 
ِدُم عليِه أحٌد من الكوفة  -ةَحقيقيةَيعينَالَي وكلَإليهمَمهمَََّ-ال يستعملُه  بنَالَيقدمَعلىَإَ-جعَل ال يَ ق 

َالزبْيَالزبْي َأهلَالكوفةَبدأواَي راسلونَإبن  ؟َذيَيسألمنَالَ- سألُه عن حاِل الّناس وهيئِتِهم إالَّ  -،َألنَّ
َمنَالكوفةَعلىَ َاملختارَيسألَالذينَيق دممون  َالزبْيَبدأتَإبنَالزبْيَباعتبارَأنَّ حركته ،َبدأتَدولته َشيئاَ بن 

َ.فشيئاَ 

َذكره َفَحلقةَيومَأمسَبنَأيبَحيَّأيضا َفَتأريخَالطبيَهانئَ ة يريُد ُعمرة َقِدَم مكّ )َ-ةَالوادعيَومرَّ
َنقولَشهرَ-َ"َعمَرة شهر رمضان"رمضان يريُد  َأن  َأهلَالبيتَمنَاألدبم يُريُد  -رمضانََفَأحاديثم

َعمَرة شهِر رمضان فسألُه المختار عن حالِه وحاِل النّاِس بالكوفة وهيئتهم فأخبره عنهم بصالٍح 
َيزيدَ-بن الزبير ساق على طاعة إواتّ  َموتم َيزيد،َبعدَموتَمرََّاآلنَ،ألنَّه َبعد  َموتم تَمخسةَأشهرَبعد 

َيزيدَأعرضَالناسَعنَخلفةَبينَعواَإبنَالزبْيَوت بَميزيدَأهل َالكوفةَبدأواَيراسلونَإ بنَالزبْيَألنَّه َبعدَأنَمات 
َكانَحيكمَالكوفةَآنذاكَهوَإأميةَوالوايلَال َزيادَوملَيكنَموجوداَ ذي َكانَإبن  َوقدَخلَّفَ َبن َزيادَفَالبصرة،
َالوايلَتنتفيَوتسقطَبنَحريثَاملخزوميَعمرونائبا َعنه َهوَ َكانَبنيَالناسَأنَّ ،َوإذاَماتَاخلليفةَاملعروف
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فأخبره عنهم  -ةَالوادعيَبنَأيبَحيَّليفةَاجلديدَوي نصبهَمر ةَثانية،َاملختارَيسألَهانئََيأيتَاخلواليتهَحّتََّ
بن الزبير إالَّ أنَّ طائفًة ساق على طاعة إواتّ  -َبصلحَحاهلمَ-بن الزبير ساق على طاعة إبصالٍح واتّ 

يِهم أكَل بهم األرض إلى يوٍم ما، ، لو كاَن لهم رجل يجمعهم على رأهِل ال ِمص راس ِإلَيِهم َعدُد أمن النَّ 
َباِطل َوأقُتُل أنا أجمُعهم على ُمرِّ الَحّق واَن ِفي ِبِهم رُكَباَن ال: أنا أبو إسحاق أنا واهلِل لُهم فقاَل لُه المختار

َتأريخَمعَ َت  ل ةَاحل سنيَهاجسَعلىَطولَاخلط،الفكرةَفكرةَاالنتقامَمنَق َ َهذهَمَ- بهم ُكلَّ َجبَّاٍر َعنيد َأنَّ
َالتفاصيل، َك لَّ َيذكر  َال َالعَمَالطبي َأوضاع  َيستقصي َواملختار  َآخرون َعنده َراقوجاء َاكتملت َأن  َإىل ،

َخمفيَباتَ  َيعلمَ اهمَاملعلوماتَفتحر كَبشكل  َأن  َالزبْيَحبركتهمَوسفرهَإالعراقَمنَدونم حّتى  -تخف ي اَ مَ َخرجَ،بن 
َهذاَاملوعد،اَهوَالولرّبَََّ-انتهى إلى بحِر الحيرِة يوم الجمعة  يعينَوصلَإىلَحبرَاحلْيةَفَيومََذيَحد د 

حّتى انتهى  -مسجد هاَساجدَوكانَلكل َقبيلةَالناسَتتمعَفَاملَباعتبارَأنََّليومَاجلمعةَخصوصية،اجلمعةَ
ولَِبَس ثيابَُه واعتّم وتقّلد  -تطي بََ- إلى بحِر الحيرِة يوم الجمعة فنزل فاغتسل فيه واّدَهن ُدهنًا يسيراً 

َقبل َقليلََ-سيفه ثُمَّ ركَب راِحلَتُه فمرَّ بمسجِد الَسكوني  اسَتتمعَفَاملساجدَيومَاجلمعةَالنَكماَق لت 
،َيومَيعينَاملقبة؛َانةاجلبََّ-ه بمجلس إاّل َسلََّم على أهلِ  انة ِكنَدة ال يمرُّ جبَّ فمرَّ بمسجِد الَسكوني و  -

بمجلس  ال يمرُّ  -لىَاملقابرَلزيارةَقبورَأرحامهمَاجلمعةَالناسَإم اَتذهبَإىلَاملساجدَأوَالبعضَيذهبونَع
يشْيَإىلََ-َ(أتاكم ما ُتِحبُّون -زَالفَوَيعينالف ل جََ-ا بالنصر والَفَلج و ابشر :  َسلََّم على أهله وقالَ إالَّ 

َوأخذَيدورَعلىَانفسهَم َقادم، َالنصر بهمَبأنَّ َلقراءتهملساجدَخي  َأو َلذكرهم َكثْيَموجودَالَجمال  َتفصيل ،،َ
َأعطفَاحلديثَإىلَجهة َأخرىََيطولَبناَاحلديثَوأناَ َ.نكيَأختصرَاملطلبَبقدرمَماَأمتكَ أريدَأن 

َقبلَقليلَبأنََّاألوضاعَ فشيئََتستتبَُّباتتَ كماَمرَّ َالزبْيَشيئاَ  البنم َه ناكَمنَيليَاَ  أمرَإبنَالزبْيَفَوكان 
وتَيزيدَحدثتَبعدَمَ،،َالوضعَفَالشامبالكاملَالبنمَالزبْيَوضاعَالَزالتَليستَمستقر ةلكنَاألَالكوفة،

َاآلنَوضعه َليسَقويَ َخلفاتَعلىَخلفتهم، َاألمورَليستَمستتبََّ،اَ وابنَالزبْيَحلد  َوالكوفةَ بالكاملَلهَ ة ،َ
َواملوايل،َال م وايلَاسَفيهاَخمتلفون،الن َكانواَيقطنون َيعينَالف رس؛َهناكَاختلفَبنيَالعربم ،َفكثٌْيَمنَالف رس

،َ،َعلىَالف رس،َاحلمراء َوصٌفَي طلقه َالعربَعلىَاألعاجميتَالكوفةَبالكوفةَاحلمراءلكثرهتمَمس َ َ،فَالكوفة

َمنهمَيشعرونََمنَفيهاَمنَالف رس،َاحلمراءَلكثرةَمَبالكوفةَيتَالكوفةَ مَ فسَ  َكثْي  وهناكَالشيعة َوهاجٌسَعند 
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َوبالتقصْيمَمعَسيَ  َنشطةَفَالوسطَالكوفَوه ناكَحركٌةَللتوَ َهَعليه،وسلمَ َاهللَمَهداءَصلواتَ دَالشَ بالذنبم ابني 
َلَبنَص ردَاخلزاعيَعلىجيمعونَالسلحَويبايعونَس ليمانَ َق تالنهوضم ََ.ل ةَاحل س نيقتلم

َص ردَهوَسليمانَبنَص ردََ-وقد اجتمَع البِن ُصَرد يومِئٍذ أمُرُه :َ)إىلَأنَيقولَالطبيَفَتأرخيهَم إبن 
َأخرىاخل زاعي َكتب  َكانَفَالسجنَوالشيعةَ َ،،َف َأخرى كسرواَالسجنَوأخرجوهَمعَأعداد َغفْية َََفَروايات 

َمنَالذينَأودَم َوكثْية  هَعليهَوإىلَهذاَوسلمَ َاهللَمَبنَعقيلَصلواتَ نَواقعةَمسلمَفَسجنَإبنَزيادَمعوا
َاهللَإَ،التأريخ َموتَيزيدَلعن ه  د َيريَ-وقد اجتمَع البِن ُصَرد يومِئٍذ أمُرُه وُهو يُريُد الخروج  -ىلَتأريخم

َق  ت  ل ةَاحلسني ةَمعَأتباعَإبنَذينَحيكمونَالكوف،َق  ت  ل ةَاحل سنيَموجودونَفَالكوفةَوكانواَهمَالاخلروجَلقتالم
َالثورةاحللقةَاملاضيةَماَقاله َسليمانَوقرأتَعليكمَفََالزبْي، َص ردَحينماَجاءه َأتباعه َيطالبونه َبإعلنم َ،بن 

َالكوفة،َذينالَّ:َعلنَالنهضةَلقتلَق  ت  ل ةَاحلسني،َقالبإ َنقتلهمََقتلواَاحل سنيَهمَأشراف  َالَنستطيعَأن  ونن 
َفَالكوفة،حل سنيََ،َف  ق ت  ل ة َااآلن َكانتَعلقتهاَحسنةَمعَ والس لطة َآنذاكَاملوجودةَفَالكوفةَََكانواَموجودين 

،َاملساعدةَيهَاألموالَوعرضواَعليهَاملساعدةَزاروهَإىلَمعسكرهَفَالن خيلةَوعرضواَعلبنَص ردَحّتََّليمانَسَ 
َاملادَ َ،العسكرية َاملساعدة َالكلم َوسيأيت َ-ٍذ أمُرُه وُهو يُريُد الخروج وقد اجتمَع البِن ُصَرد يومئِ  -ية

ى ينظر إلى ما يصير إليِه حتَّ  ك وال أن  يُهيَج أمراً والمختاُر ال يُريد أن  يتحرَّ  -املختارَوصلَفَهذاَالوقتَ
ََ- أمر ُسليمان َص رد َبن على درِك ما  يعة فيكون أقوى لهُ أمُر الشِّ  رجاء أن  يستجمَع لهُ  -س ليمان

ومضى نحَو  -اهَاملوصلَنوَاجلزيرةَيعينَباتَ َ-بن ُصرد ومضى نحو الجزيرة ان يطلب، فلمَّا خرج ُسليم
ق  ت  ل ةَاحل سني،ََمَ هؤالءَهَ َ-بُن الحارث الجزيرة قاَل ُعمر بُن سعد بن أبي وقاص وشبث بن ربعي ويزيد 

َكانوا َكانأين َكانَحيكمَالكوفةَمنَقبلَإبنَالزبْي؟َعبدَ ،َمنَالواَفَجملسَح كمَالكوفة؟ َيزيدَذي َاهللَبن 
مَّدَبنَطلحة ؤمننيَفَواقعةَاجلملَوق تملَفيها،َطلحةَ،َطلحةَالذيَخرج َعلىَأمْيَاملاخل طميَوإبراهيمَبنَُم 

َ َفاهللبنَع بيدم َإبراهيمَبنَياهللََلوايلَالرمسيَهوَعبد، مََّزيدَاخلطميَوأم ا َفكانَاملسؤولَبنَُم  دَبنَطلحة
بنَمرَبنَسعد،َشبثَبنَربعي،َمشرَبنَذيَاجلوشنَوأمثالَهؤالء،َيزيدَعَ :َه م؟َهؤالءَ،َاحلاشيةَمنَ املايل

الحارث بُن قاَل ُعمر بُن سعد ابن أبي وقاص وشبث بن ربعي ويزيد  -،َهؤالءَهمَق  ت لةَاحلسنيَاحلارث
د بن ُصر ن ُسليمان إنَّ المختار أشدُّ عليكم مِ : لعبد اهلل بن يزيد الَخطمي وإبراهيم بن ُمحمَّد ابن طلحة
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َكان َساكتاَ َ،َمعَ يعرفون،َيعرفونَصاحب  ه مَ- َاملختارَفَذلكَالوقت َكماَمرََّدَيتكلَّجمرَ َ،أنَّ َقبلَمَه ناَوهناك
َإىلَدارهَمملَيفعلَشيئاَ َ-وال أن  يُهيَج أمرًا  والمختار ال يُريد أن  يتحّرك -قليلَ رَّ،َذهب  َ،دَدخلَالكوفة،َجم 

َإىلَبيتهَمَ،ابشرواَبالنصرَوالف ل جَ:ةعامَ قالَتلكَالكلماتَالَ،علىَاملساجدَمرََّ َنَهؤالءَيعرفون،ولكَ،وذهب 
َهذاَاخلطميَوإبراهيمَإىلَمَ فونيعرفونَِمم نَخيا هَاملساعدةَودعاَلهَعسكرهمَوعرضَعلي،َس ليمانَأصل َذهب 

َ ي قاتلََ-، إنَّ ُسليمان إنّما خرَج يُقاتل عدوّكم المختار أشدُّ عليكم من ُسليمان بن ُصرد -باخلْي
َالشاميني َي قاتل َيعين َمَ عدو كم َمع َهم َاآلن َباعتبار َأعداء َالشاميني َصاروا َاآلن َاآلنَنَ ، َالزبْي، َآلم َمع ؟

َع مرَ َبنَربعيَصارواَمعَآلَالزبْيَوالشاميونَهمَأعداءَآلَالزبْيومشرَوشبثََبنَس عداملصلحةَتقتضيَأنَّ
لكم وقد خرج عن بالدكم وإنَّ المختار إنّما يريد أن   إنَّ ُسليمان إنّما خرَج يُقاتل عدوّكم ويُذلُِّلهم -

َ-اس ى يستقيَم أمُر النَّ يَِثَب عليكم في ِمصركم فسيروا إليه فأوثقوه في الحديد وخّلدوه في السجن حتَّ 
َعليهَوأودفخرج َالقبض  َإليهَوألقوا َلقراءتههَفَالسجنَويوجَ َوعوا َالثاينَدَتفصيلَالَجمال  ،َهذاَهوَالسجن 
َكانَأي امَاألمويني،َالسجنَاألوَ أي امَالزبْيينيارَللمخت ،َ،َفأودمع َفَالسجنَاملختار،َهذاَهوَالسجنَالثاينل

يدَبنَم سلمَاألزدي:ينَه ناَأقرأَهذاَالكلمَالذيَينقله َمحَ دَتفصيلَلكنَّيوجَ   َدَخَل عليه يدَبنَم سلمَأوَمح 
امِه َحار والنخيَل واألشجار والمهأَما وربِّ البِ  -َماذاَيقولَاملختار؟َ-: فسمعتُه يقول السجن، يقول إلى
ار والمالئكة األبرار والمصطفين األخيار ألقتلنَّ كلَّ جبار بكلِّ لدٍن خطّار وُمهنٍَّد بّتار في جموٍع فَ والقِ 

حّتى إذا أقمُت عموَد الدين ورأبُت شعب صدِع من األنصار ليسوا بميٍل أغمار وال بُعزٍل أشرار 
ر َعَليَّ زوال الدنيا ولم أحفل ن ولم يكبُ وشفيُت غليل صدور المؤمنين وأدركُت بثأر النبييّ المسلمين 

َاملختارَ-بالموِت إذا أتى  َفَالسجنَلكنَّ،َمنطقَواضحهذاَهوَمنطق  َوهوَفَه َ،َبقي  ملَيتكَعمله َحّت 
َ.َالسجن

َكانَ ابنيَحّتََّهناَأنتقلَإىلَالتوَ  ضعَارَوكيفَحتر كَاملختارَونعرفَالَواَاملختيعمل َفيه َنعرفَاألجواءَاليت
َالتوَ َ،الشيعي َفحركة َسليمان َوخرج َتكاملت َاآلن َمنَابني َالقبائل َشيوخ َمن َالشيعية َوالزعامات َص رد بن

َاملوضوعَفَلقيَنظرةَعلىَبعضَالنصوصَاليتَتتعلَ ،َأَ إىلَقتالَالشامينيَالوجهاءَفَالكوفةَخرجوا قَهبذا
َكتبه َس ليمانَأيضا َأشْيَإَتأريخَالطبي َكتاب  َكانَي ستَ ىلَاملواطنَاملهم ة،َمن َالكتاب َص ردَوهذا َ،خنسَ بن 
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َكأن ه َهذاَهوَالبيان َكتاٌبَمهمٌَّيعين لقراءتهمَبتمامهمَوهو َوقتاَ  ث ناَعنَالفمكرَالَ،َالكتابَطويلَالَأجد  د  ذيََحي 
َالت وابني، ر ك  َحي  َوألَكان  َحر كتهم َاليت َالفكرة َهي َكاما َماذا َهذاَجلم َسطورا َمن َسأقرأ َالت وابني؟ َحركة  نت

َكتبه َسَ الكتاب ل َإىلَمناطقَخمتلفةخَأكثرَمنَنسخةَوأ َرنسَمبن َص ردَواستَ ليمانَ،َهذاَالكتاب ل َ،َسم مثل َأ رسم
َكانتَهناكَجوعَمنَالشيعةَمنهمَمنَالعربَومنهمَمنَالفَ إىلَشيعةمَاملدائن بنَفسليمانََرس،،َفَاملدائن
َكتبواَإَعةَاملدائن،الكتابَإىلَشيَص ردَأرسلَهذا مَيت فقونَمعه َىلَسليمانَوشيعةَاملدائن بنَص ردَجوابا َبأّنَّ

مَسيأتونَفَاملوعدَفَالرأيَمئةَفَا َس ليمانَيملئةَوبأّنَّ بنَص ردَشتكونَمعهَفَّنضتهمَوفَحركتهم،َوك ت ب 
َالكلمَوهكذَنفسَهذهَم َونفس  َالبصرة َإىلَشيعة َالكتابَي ستَ النسخةَوأرسلها َهذا َكان  لَمنَخَوي رسَ نسَ ا

َس ليمانَ َكانواَوكانتَاألجوبةَتأطرفم َبالعهد،َمنَجلةمَماَجاءَبنمَص ردَإىلَالشيعةَأّن  مَعلىَالوفاءم يتَبأّن 
اقَب روا عو فلمَّا َنظروا إخواُنكم وتدبَّ  -فَالكوفةََيعينَالشيعةَ َ-فلمَّا نظروا إخوانكم :َ)فَهذاَالكتاب

 واقد خطأرأوا أن   -هداءَدَالشَ يشْيَإىلَسيَ َ-ب بخذالن الزكّي الطيِّ  واقد خطأبلوا رأوا أن  ما استق
وإسالمِه وترِك مواساتِه  -يعينَس ل م َإىلَأعدائهمَ؛َإسلمهَمَ-ب وإسالمِه وترِك مواساتِه بخذالن الزكّي الطيِّ 

ى مخرج وال توبة دون قتل قاتليه أو قتلهم حتَّ  هُ خطأً كبيراً ليس لهم منَ-نصره َيعينَوتركواََ-والنَّصِر له 
نا أجاًل يوافوننا واستعّدوا وقد ضربنا إلخوانِ  اتفنى على ذلك أرواحهم فقد َجدَّ إخواُنكم َفجّدوا وأعّدو 

ا ذي يلقوننين وأمَّا الموطن الَّ إليه وموطنًا يلقوننا فيه فأمَّا األجل فَ ُغرَُّة شهِر ربيٍع اآلخر سنة خمٍس وستّ 
َالكوفةمَوكربلءََالن خيلةَ-َفيه فالُنخيلة ذيَن أنُتم الَّ  ذي يلقوننا فيه فالُنخيلةوأمَّا الموطن الَّ  -موطٌنَماَبني 

َالكلمَ-َلم َتزالوا لََنا ِشيعًة وإخوانا ابنيَواضحةَمنَهذهَهيَحركة َالتوَ َ،،َفإّنَّ مَقر رواَاالستشهادإىلَآخرم
َكلمَالكلماتَويستمرََُّهذهَم يعةَخياطبَالشَ َ-وأنَُّكم ُجدراء  -عنَشيعةمَالكوفةَأّنَّ مَيتوبونَثَهمَيتحدََّف

بتطالب الفضل والتماِس األجر والتوبِة إلى ربِّكم من الذنب لو كاَن في ذلك حزُّ  -األماكنَاألخرىََف
َأّنََّ إىلَآخرَالكلمَ-الرقاب وقتُل األوالد واستيفاُء األموال وهالُك العشائر  َملقاتلةمََم،َإعلٌن يتحر كون 

َباشرواََ،يعينَاحلكومةَالشاميةَ،سنيَيعينَاحلكومةَاألمويةق  ت  ل ةَاحل َق  ت  ل ةَاحل سنيَالذين  لكنَالشيءَالغريبَأنَّ
َالقتلَهمَموجودونَفَالكوفة،لعم َالطبيَوالكتبَاليتَجاءتَمنَالشيعةََويستمرََُّية َذكر َكما الكتاب 

َسنأيتَ،أيضاَ  َوكذلكَفَنفسَمَردودَالكتبَنن  َذلكفَاملوعدم َبعد  َالقضيَ َاملكانَولكنَماَجاءوا ة َهيَ،
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َس ليمانَالقضيَ  ك ر  َص ر دَفَالن خيلةَوفَاملوعدَاملضروبَوهذاَاملوعدَض رَمة،َل مَّاَع س  َ،بَقبلَشهورَطويلةبن 
فَالكوفةَوآالفََنَمنَالشيعةَمفةَهيَاليتَبايعتَس ليماَقل ةَآالفَمؤلَ ل مَّاَع سكرواَفَالن خيلةَماَجاءواَإالََّ

َ.والرسائلفةَهيَاليتَبايعتَسليمانَعبَالكتبَمؤلَ 

َمستمرَ  َاحلديث  َس ليمانَبنَص ردَاخل زاعيَالَزال  ليمانَسَ َ-وقد كان واعَد أص َحابَُه عاّمًة  -ا َعنَحركةم

س ليمانَيدورَفََ-ى عسكرُه ى أتلُخروِج في تِلَك الليلة للمعسَكِر بالُنخيلة فخرَج حتَّ ل -ابنيَواعدَالتوَ 
فَلم  -ذيَملَي عجبه؟َعمدَّة َالناسَماَالَ-اس ووجوه أصحابِه َفلم يُعِجبُه فداَر في النَّ  -معسكرَالن خيلةَ

ُة النَّ  بَن ُغصين الِكناني في خيٍل قذ الكندي في خيٍل وبعَث الوليد بن مناس فبعث حكيم يُعِجبُه ِعدَّ
وابلَغا المسجَد  -قليل َألنَّهَوجدَالعددََ-فة فناِديَا يا لثارات الُحسين اذهبا حّتى تدخال الكو وقال: 

أيضاَ َ-اس فناِديا بذلك فخرجا وناديا جاء بعُض النَّ  -املسجدَاألعظمَيعينَمسجدَالكوفةََ-األعظم 
رأىََبنَص ردليمانَ؟َسَ هوَ َنَ مَ َ-ثُمَّ دعا بديوانِه  -طبيَينقلَالتفاصيلَإىلَأنَيقولَالَ،َيستمرَُّأعدادَقليلة

َالن َفقالأعداد َاسَقليلة َبالديوانَحّتََّ: َكمَهوَالعَ َندقَ جيئونا َفيهاَتَاليتَوقَ السجل ََددَفَالديوان،ق عوا

قال ثُمَّ دعا بديوانِه لينظر فيه إلى ِعّدِة َمن بَايَ َعُه ِحيَن َأص َبح فوجَدُهم َ-َليمانَعلىَاخلروجوعاهدواَسَ 
يدََ- أربعة آالف : ُسبحاَن اهلل ما وافانا إالَّ فَ َقالَ  -عوهَذينَبايالَ-ة عشر ألف ستّ  محيدَبنَم سلمَأوَمح 

َمسلمَيقولَ َكانََ-اس عنك إنَّ المختار واهلِل يُثبُِّط النَّ : قُلُت لسليمان بن ُصرد -بن  املختارَصحيح
َالشيتكلَّ َكانَيتكلَّيعةمَمعَبعضم َس ليمانَرجلَالَعلمَلهَ بأَيعةَآنذاكَفيقولَهلمبعضَالشَمَاملختارَمعَ ، َنَّ

َكانبَالَعلمَلهَ َ،باحلرب َكانَرجلَقيادةَورجلَإدارةَ،َفعل َسليمإدارةَاألمورَوفعل َهوَهكذا إنَّ  -انَما
من أصحابِه يقولون قد َكُملنا  كنُت عندُه أّول ثالث فسمعُت نفراً اس عنك إّني  المختار واهلِل يُثبُِّط النَّ 

َاملختارَي هيَ َ،املختارَيعينَمنَأصحابَ-ألفي رجل  ارَعددَأتباعهمَوصلَإىلَاأللفنيَوصَرئَولكنَبالسَ أنَّ
وهب أنَّ ذلك   -َاملختارَاستطاعَأنَجيمعَألفنيَلنفتضَأنَََّ-فَ َقال ُسليمان وهب أنَّ ذلك كان  -

َأمساَؤالَ-؟ ة أينالبقيّ  ،كان َوق عوا َستَ ذين َموجودة َهم َعشر َأربعةة َواحلاضرونَفَاملعسكر َ،الفآَألف

َأقنعَألفنيَمنهمَوالَدليلَ  َاملختار َمنهمعلىَأنََّلنفتضَأنَّ َمنَغْيهمرّبَََّ،ه َاآلالفَالبقيَّا َأين، َة أَما  -؟
ََ-يخافوَن اهلل أَما هؤالء بمؤمنين أَما يذكرون اهلل وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق  واستمرَّ
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َالكلم، َهذا َ الَف َنَ م سي ب َأبَ بن  َوهو َزَ ة َمن َأيضا  َالقادة َالشحد  َعماء َاملسي ب َنَ يعة، َالفزاريبَ بن  ،َة
ََليمانَبعدماَرأىةَيقولَلسَ بَ َنَ بنَ م سي بَ ال رَِحَمَك اهلل إنَُّه ال ينَفُعَك الَكارِه وال يُقاِتُل  -انقلبَحالهم

َالَ-َة من أخرجتُه النيّ معك إالَّ  َنصنعَهبؤالء َماذا َحياءا ،نن  َهكذا َعاطفيَذينَبايعونا َبشكل  َ،بايعونا

َمنَالنيَ  َفَالناس،،َةنكتفيَهبؤالءَالذينَخرجواَعلىَصدق  فماذاََيعينَفَمعسكرهم،َث ََّقام َس ليمانَخيطب 
َ ا اس من كان إنّما أخرجتُه إرادُة وجِه اهلل وثواب اآلخرة فذلك منَّ أيُّها النَّ  -قالَس ليمانَفَخطبتهم؟

اَفرمحة َاهلل،َفحرمة َاهللََ- ًا وميتاً اهلل عليه حيّ  فحرمةونحُن منه  عليِه حيًّا ومّيتًا ومن كاَن  فرحمُة اهلل -رّب 
َالَنطلبَغنَ-إنّما يريُد الدُّنيا وحرَثها فواهلِل ما نأتي فيئًا نستفيئه  فواهلل ما نأتي فيئًا نستفيئه  -َئمانن 

من ذهٍب وال ِفّضة وال َخزٍّ وال َحرير وما ما خال رضوان اهلل ربِّ العالمين وما معنا  غنيمة نغنُمهاوال 
ن كاَن غير هذا ينوي البُلغِة إلى لقاِء عدّونا فم ا ورماحنا في أكفُّنا وزاٌد َقدر سيوفنا في عواتقنهي إالَّ 

: آتاك اهلل ُرشَدك وَلّقاَك ُحجََّتك فال يصُحبنا، فقام ُصخيٌر بُن ُحذيفة بِن هالل بن مالك الُمزني فقال
من اس إنّما أخرجتنا التوبة أيُّها النَّ  ،ذي ال إله غيره ما لنا خيٌر في ُصحبِة من الدنيا ِهمَّتُه ونِّيُتهالَّ واهلِل 

َابنمَنبي ناََوَ-ذنبنا والطلُب بَدٍم من نَبيّنا  َبدمم اَوالطلب  ِدُم على حَ  -رّب  دِّ ليس معنا ِدينار وال ِدرَهم إنّما نَ ق 
ك حَّر إنَّا ال نطلُب الدُّنيا وليس لها خرجنا وتاُس من كلِّ جانب ى النَّ فتنادوأطراف الرِّماح السيوف 

َالزبْيَقطعا َجاءَإىلَزيارهتمَو الةَ-ابون بعَد ذلك التوّ  ثُمَّ إنَّ عبد  -هذاَالكلمَأيضا َيذكره َالطبيَ،َإبن 
إنَّ عبد اهلل بن يزيد وإبراهيم ثُمَّ  -وفةَبنَالزبْيَعلىَالكهذاَهوَاخل طميَالوايلَمنَقمبلَإَ-بن يزيد اهلل 

فَالن خيلةََإىلَزيارتهمَفَمعسكرهَمَجاءايعينََ-بن طلحة عرضا على ُسليمان أن يقيم معهما بن ُمحمَّد 
الَيوجَ وهذاَيكشفَعنَتأييد عرضا على ُسليمان أن يقيم  -تأييدَحقيقي،َهذهَأالعيبَسياسيةََد،َقطعاَ 

واخلراجََمنطقة،؛َجوخاَ-َاه وأصحابُه بخراج جوخاى أن يخصَّ ى يلقوا جموع أهل الشام علمعهما حتَّ 
: إنّا ليس اس فَ َقاَل َلُهما ُسليمانبخراج جوخا خاصًة لُهم دوَن النَّ  -وَالضريبةَعلىَاألراضيَالزراعيةَه

َبقي ةَيطولَالَ-للدنيا خرجنا   بنيد وإبراهيم بن ُمحمَّد بُن يز ورجع عبُد اهلل  -تَبقراءهتاَقَووللحديثم
َوحتر كَس ليمانَرََ- طلحة َإىلَالكوفة َوالجعوا ََذينبنَص رد َباتَ باتَ معه َاجلزيرة َالشاماه َلكنَقبلَأنَاه ،

َكَ يتحر َ َكانواَفَالن خيلةَوالن خيلةَقريبةَمن َكربلءَلزيارةَمفتوجَ َ،ربلءكواَاحلركةَالنهائيةَهم هداءَدَالشَ سيَ َهواَإىل
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َوا َعوبعدَذلكَخرجوا َفَمعركةم َالوردةست شهمدوا َع بيدَاهللَ،َجاء همَجيٌشَمنَالشامينينيم زيادََبنَبقيادة
بن َليمانَأكثرَاجليشَاست شهمدَوسَ َ،،َبقيتَمنهمَبقي ةَقليلةَرجعتَإىلَالكوفةواست شهدواَفَتلكَاملعركة

حبسبَماَهوَمعروفدَفَاملعركةَوال م سي بَص ردَاخلزاعيَاست شهَم َنبةَالفزاريَاست شهمدَأيضاَ  عبدَاهللَ،ََوبن 
بُن ُصرد َلمَّا انتهى ُسليمان  -جليَبنَشدادَالبَ ر فاعةَإَملَيرجعَمنَالقادةَإال ََ،بنَوالَالتميميَاست شهمد

بَن بنت نبّينا فاغفر لنا ما مضى منا حًة واحدة يا رّب إنّا قد خذلنا إوأصحابُه إلى قبِر الُحسين نادوا َصي
الصديقين وإنّا ُنشِهدَك يا رّب أنَّا  هداءرحم ُحسيناً وأصحابُه الشُ اب الرحيم واوُتب علينا إنََّك أنَت التوّ 

ون ن من الخاسرين فأقاموا عندُه يومًا وليلة ُيصلُّ ما قُِتلوا عليه فَإن  لم تغفر لنا وترحمنا لنكونَّ على مثلِ 
اُس فكَّ النَّ  نون فما أيتضّرعويبكون و  -،َيزورونه َيقرأونَالزياراتَاحل سنيَونَعلىي صلَُّيوما َوليلَ َ-عليه 

ََ-وا الَغداة ى صلُّ موَن عليه وعلى أصحابِه حتَّ من يومهم ذلك يترحّ  َالفجر وا ى صلُّ حتَّ  -يعينَصلة
علىَأعداءمَاحل سنيََ-قبره وزادهم ذلك ُحنقًا  الغداة من الغد عندَ  ثُمَّ رَِكبوا فأمَر ُسليمان النَّاَس  -حنقاَ 

: م عليه ويستغفُر له، قالَ َيمِضي حّتى يأتي قبَر الُحسين فَيقوم عليه فيترحَّ  بالَمسير َفَجعَل الرَُّجل ال
، ووقَف ُسليمان عنَد قبرِه اِس على الحجِر األسودفواهلِل لرأيتهم ازدحموا على قبرِه أكثر من ازدحاِم النَّ 

لحقوا بإخوانكم : اماُن بن ُصردجبة وسليبُن نَ موا عليه قال لهم الُمسّيب قوم وترحّ  فكلَّما دعا لهُ 
بالقبر هو وأصحابُه ، فما زاَل كذلك حّتى بقَي نحو من ثالثين من أصحابه فأحاط ُسليمان رحمكم اهلل

تناها معُه فال إذ حرم همَ ذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع الُحسين اللَّ : الحمُد هلِل الَّ فقال ُسليمان
َالشهادة َفَاحل سنيَصلواتَ اَ-بعَدُه  -َفلَحترمناهاَفَاحلسنيَ-تحرمناها فيِه  ،َهَعليهوسلمَ َاهللَمَرزقنا

َعلىَخْيَ التوَ  َكانوا َكانلكنَاملختارَبرناَ،الَشكَ،ابون ،َاملختارَهوَاملطلوبَهوَ َ،هوَالبنامجَاألرقىَجمه 
نَثَع،َأمْيَاملؤمننيَحتدََّليمانَبنَص ردَاخلزاعيذكرَسَ َ،َملَيأتَمهداءدَالشَ الذيَجاءَذكره َفَدعاءَسيَ 

ِقيهِ هداءَدعاَفَيومَعاشوراءَ)دَالشَ لمَثقيفَوسيَ غَ  ََ.(ةاً ُمَصب َّرَ م  َكأسَوَسلِّط  َعَلي ِهم ُغاَلَم ثَِقيٍف َيس 

ورد َأ َكتبَالتأريخَأيضاَ  َالتوَ ف وكانَََبقي ةَقليلةَم ثخنةَباجلمراحمنهمَإالَََّنيَالوردةَل مَّاَق تلواَوملَتبقَ ابنيَفَعنَّ
َينسحبواَمنَاملعركةالنهرَإىلَاجلانبَالثهناكَّنرَوعبواَ َ،َجيشٌَاينَفكانواَيقتحونَعلىَس ليمانَبنَص ردَأن 

م ذهل ،أرادواََابني،زيادَمللقاةَالتوَ َبنَ إَجر ارَالذيَجاءَبهَم َي  ر واَالن اسَشيئاَ  َي لق نواَالشيعةَ َأن  َدرسا َقاسيا ،َأن 
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َمنَيرف َلثاراتَاحل سنيَعفَأنَّ َعددَالفَالَ،شعارَيا َزيادَمثانونَألفذينَجاءَهبمَإرواياتَأنَّ بينماََ،بن 

اتَغْيَاتَُمدودةَمعَمثاننيَألفَبإمكانيَ الفَبإمكانيَ رواَمعركةَأربعةَآ،َأنتمَتصوَ ابنيَأربعةَآالفعددَالتوَ 
َبعيدة َعنَموطنهم َعنَموطنَالتوَ َ،ُمدودةَوفَأرض  ةَواملعونةَدَواملَْي،َيعينَاملدَ ابنيَوقريبةَمنَدولةَالشاميني 

َبقيَإالََّ،َفَتلكَاملعركةَق تملَأكثرَالتوَ تصلَإليهم َص ردَوجمموعةَقليلةََس ليمانَابنيَما َالنهرَبن  وقدَعبوا
نواَباجلراح،َس ليمانَقالوقطعواَاجلسرَوجراحهمَم ثخنة َالَأرجعَإىلَالكوفة،:َ،َأ ثخم َالشهادةَإين  ،َأناَأطلب 

َأ قتل، َكَأقاتلَهؤالءَحّت  َس ليمانتعبنيانواَمَ أصحابه  فرأىَفَ:َهكذاَتقولَ،َالروايةَ ،َنامواَوماَأجابوهَونام 
َياَس ليمانَامشربَمنَهذاَاملاءَوألقَمقَمنََّلهَ دةَالزهراءَوخدجيةَالكبىَوقدََّاملنامَالسيَ  فيهَماءَوق لن  الباقيََدحاَ 

َكاَضعلىَجراحاتكَفنهَ َ،علىَجسدك َاملكانَالذي َإىلَجنبم َنظر  َفوجدَمنَنومتهم َرأسهم نَينام َفيهَعند 
باملاء َعلىَجسدهمََ،قدحا َِملوءاَ  َفيهمَمنَماء  َمنهَوألقىَماَبقي  َ،شفيتَجراحاتهَللساعةَمفأخذَالقدحَشرب 

َثيابهَيتهيََّ،للتو َل بمسَثيابه َهتيَ َ،الفجرَالكلم َهذاَعندَ َ،أفأخذَيلبس  َفيهَأَنظرَإىلَاملكانَالَ ماَإن  ذيَوضع 
َأثراَ الق دحَملَجيدَل َأهلَالبيت،ىَعلىَالنََّوصلَّفكبَََّ،لقدحم َ؟!،َماَاخلبأصحابه َأحس واَبذلكَيبَوآلهمَوذكر 

َس ليمان َالسَََّ،فأخبهم َعليها َالزهراء َلهَ وبأنَّ َقالت َلم َننتظرك،عَ : َفنحن  َإلينا َالقدوم َأصبحََج ل َإن  ما
َجيعا َوق تَم َكانتَهناكَجممَوالباقيةَةلتَالبقيَ الصباحَمحلوا َقدَرجعتَإىلَالك، َولكنَهذهَمَوعة اجملموعةََفة

َالزوالَق تَماملتبقيةَمعَس ليمانَ َ،َالقمصَّة َهلاتَالرؤوسَوأ حرمقتَاألجسادعَ ق طَمَ،لواَجيعاَ بنَص ردَاخلزاعيَعند 
َتفصيٌلَطويل.َ

َبقيافَتأريخَالطبيَأصحابَس ليمانََأيضاَ  َورجعوا َقمد مواَ،َل مََّدةَر فاعةَبنَشدادبنَص ردَالذينَبقوا ا
َكانَموجود فَالسجناملختارَأين َكانَموجوداَ  َالزبْييني؟ منَداخلَالسجنَأرسلَإليهمَرسالةَ،َ،َفَسجنم

ََاملختارَ-: أمَّا بَعد فإنَّ اهلل أعظَم لكم األجر كتَب إليهم المختار  - َدائم َوهوَفَفَش غل  وتواصل
َكلَََّالسجن، َالتأريخَالَيذكر َأنَّ ََأنتمَتلحظونَمع هذاََهناكَهاجسَيسكنه ،َلكنَنشاطَدائم،شيء

أمَّا بَعد فإنَّ اهلل أعظَم لكم األجر وَحطَّ عنُكم الوز ر بمفارَقة القاِسطين  -كَاهلاجسَهوَالذيَجيعله َيتحرَّ
ل نيَ-وِجهاِد الُمِحّلين إنَّكم  َُم  مَّدَأيَ ؛َُم  َوآلم َاملرادَمنَاحملل ني،أحل واَح رمةَُم  مَّد  َهم؛َونوالقاسطَ،َهذا

وَحطَّ عنُكم الوز ر بمفارَقة القاِسطين وِجهاِد الُمِحّلين إنَّكم َلم  تُنِفقوا  -يشْيَإىلَصفنيََ،معاويةَتباعأ
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لكم بها حسنة إلى ما ال   رفع اهلل لكم بها درجة وكتبنفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطو خطوة إالَّ 
ُت إليكم قد جّردُت فيما بيَن المشرِق والمغرب  اهلل من التضعيف فاب ِشروا فإّني لو قد خرجُيحِصيه إالَّ 

وقتلتهم فّذاً  -وفعل َهكذاَجعلهمَبعدَذلكََ-في عدوّكم السيف بإذِن اهلل فجعلُتهم بإذن اهلل رُكامًا 
 من عصى وأبى ِبمن قَارَب منكم واهتدى وال يُبِعُد اهلل إالَّ  فرّحَب اهللُ  -يعينَأفرادَوجمموعاتََ-وُتؤامًا 

قد أدخلُه في قلنسوتِه فيما بيَن  وبن َعمر م يا أهَل الُهدى، فجاءهم بهذا الكتاب سيحان الوالسَّ 
َكلُّهَسرَ َ،ييعينَبشكلَسرَ َ-الظهارِة والبطانة  َاألمر َبطانة،هذا َالقلنسوةَهلا َسيحانََي، َوبنَعمَرفهذا

َسرَ  خرجتَبطريق  َكاَي،وضعَالرسالةَوهيَخرجتَمنَالسجنَحتماَ  نَخيرجونَرسائله َنَللمختارَأعوايعين
َبنََ-بَن ُحذيفة فأتى بالكتاب رُفاعة بن شداد وال ُمثّنى بَن مخربة وسعد  - َهوَح ذيفة  َهذا ح ذيفة

َكانَأيضا َمنَرجاالتَالتوَ اليمانَإ د اهلل بن ُشميط األحمسي وعبويزيد بَن أنس وأحمر  -ابنيَبنه َسعد
َكلُّهمََ-بَن كامل بن شّداد وعبد اهلل  َذلكََصارواوهؤالء َاملختارَبعد   هم الكتابيفقرأ عل -منَقادة

ى : قد قرأنا الكتاب ونحُن حيُث ُيسرُّك فإن  شئت أن  نأتيك حتَّ ُقل له بَن كامل فقالوافبعثوا إليِه إ
َّناجمَالسجنَ-ُنخرِجك  َتريدَمن اَأن  اجمَالسَ،إذا رجكَمنَالسجنَّن  فإن  شئت أن  نأتيك  -جنَوُن 

َكاملََ-، فأتاُه افَ َعلن ى ُنخرِجكحتَّ  َاهللَبن فدخَل عليه السجن فأخبرُه بما ُأرِسَل إليِه به َفُسرَّ  -عبد 
ده َهوَعنَ- فإّني أخرُج في أيّامي هذهِ  -كواَاآلنَالَتتحر ََ-ال تُريدوا هذا : له وقال لهميعة باجتماِع الشِّ 

ط ط، َكانَخادمَاملختارَ-ًا ربيوكان المختار قد بعث غالمًا يُدعى زَ : قال -بَعمله َمرتَ َخم  ،َزريبَزريب
َإليهََ-بن الخطّاب ربيًا إلى َعبِد اهلل بن ُعمر وكان المختار قد بعث غالمًا يُدعى زَ  -وهوَفارسٌيَ وكتب 

َكتبَاملختارويذكرَالطَ  َكتبَإىلَبيَما ذَمنَالبيت،َخَممَهكذاَوأَ بنَع مرَبأنَّه َظ لممَواهتَُّمعبدَاهللَ،َاملختار
وقيَّذاَجاءحبسبَالظاهرَهك َيفعلَشيئاَ  َبنَع مرَوكاندوهَوأخذوه،َفكتبَعبدَاهللَواَإىلَالبيتَمنَدونَأن 

مَّدَبنَطلحةهذينَالشخصنيَعلقةَمعَلهَ  ل مَّاََ،طَعندمها،َتوسََّ،َعبدَاهللَبنَيزيدَاخل طميَوإبراهيمَبنَُم 
َيك فلمَّا أتى عبد اهلل  -وخَالكوفةَفل ه َمنَيكفله َمنَشيوصلَالكتابَأطلقواَسراحَاملختارَولكنَبشرطَأن 

بن ُعمر دعوا للمختار بكفالء يضمنونه بنفسه بن يزيد وإبراهيم بِن ُمحمَّد بن طلحة كتاب عبد اهلل 
َاملختارَكفالةَاملختاركثْيَجاءتَلََناسٌَأَ-فأتاُه أُناٌس من أصحابِه كثير  َكفلوهَجمموعةَمنهمَوحل فوا ،َث َّ
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َ- هَو عالم الغيب والشهادة الرحمِن الرحيم ال يبغيهما غائلة ذي ال إله إالَّ أحلُف باهلل الَّ  -هذاَاليمنيَ

يؤدَ  ط طَهلمَأمراَ  َحكمهم،يؤدَ َيَإىلَقتلهم،يعينَالَخي  َهلماَيَإىلَزوالم َكان   -س لطانََوالَخيرجَعليهماَما
َ-ة ينَحُرها لدى رِتاج الكعبة فعليِه ألُف بُدنَ  -ألفَبعْيََ،يعينَناقةَب دنةَ-فعل فعليِه ألُف بُدنة  فإن  هوَ 

َ َالكعبة َبابم ذلك ثُمَّ خرج فجاء دارُه فحلَف َلُهما ب ُكلُُّهم ذَكُرهم وأنثاُهم أحرار،ومماليكُه   -عند 
قاتلهم اهلل ما أحمَقُهم ِحيَن يروَن أنّي : فنزلها، ُحميد بن ُمسلم يقول: َسمعُت المختار بعَد ذلك يقول

، أمَّا ِحلفي لهم باهلل فإنَُّه ينبغي لي إذا حلفُت على يميٍن فرأيت ما هو خيٌر منها هِ أِفي َلُهم بأيماِنِهم هذ
ٌر من كّفي عنهم وُأكّفر ذي هو خير وُأَكفِّر يميني وخروجي عليهم خيأن أدَع ما حلفُت عليه وآتي الَّ 

َقة وم يميني، ا ِعتُق مماليكي وأمَّ  دنٍَة فيَ ُهولِني،ا َثمُن ألُف بُ وأّما َهدُي ألف بُدنَة فهو أهوُن َعَليَّ من َبص 
ُلوكًا أبداً  -احل سنيََأنتقمَمنَق  ت  ل ةَأيَ َ-لي أمري  فواهلِل لوَددُت أنَُّه قد استتبَّ  ، وَلمَّا ثُمَّ َلم َأمِلك َمم 

 ها على الرضايعة واجتمعت عليه واتفَق رأيُ نزَل الُمختار دارَُه ِعند خروجِه من السجن اختلف إليه الشِّ 
َكا -اس وهو في السجن خمسة النَّ  ذي يُبايُع لهُ به وكاَن الَّ  َيسرَ َذَالبيعةَللمختارَبشكلَ نتَتؤخَ يعين

ط طَمنَجهةَ واملختارَفَالسجن َ،َمنَجهةَ ابني،َمنَجهةَي راسلَالتوَ اهللَبنَع مريكتبَإىلَعبدََ،َاملختارَخي 
أنس وأحمر بن ُشميط ورُفاعة بُن شداد  خمسة نفر السائب بُن مالك األشعري ويزيد بن -اسَيبايعَالن

بن يزيد ى َعَزل إبن الزبير عبد اهلل بن شّداد فلم تزل أصحابُه يكثرون وأمره يقوى ويشتد حتَّ وعبُد اهلل 
امَبنَم طيعَهوَفَأيَ عبدَاهللََ-بن ُمطيع على عملهما إلى الكوفة م بن ُمحمَّد وبعَث عبد اهلل وإبراهي

فَاحللقاتَالقادمةَإنَشاءَاهللَ َ،ختارَالثقفياليتهمَتبدأَثورةَاملوَ  َ.تعاىلَوهذاَماَسيأيتَبيانهَ 

َاهللَ  َشاء َغدا َإن َوُمبََّألقاكم َمودَّةم َعلى َالقادمة َاحللقةم َف َتعاىل َاحلَ والَوة َءم َاحلسنجَّةم َزمانَمَبن ناَإمام
َاهللَم َ.هَعليهوسلمَ َصلوات 

َ

َ

َ
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َ..ِرَك الدَّاِمي يا ُحَسينالٌم َعَلى َنْحَس

َاهللَف َ..أمانم
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