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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م6/9/2015  وْنُرْشُة الِعَقَلالَح

َ..اَ يعمَج َمكَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

ََقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََلمس ب بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم ن اَلَ األ قَ َع ل ىَا َدَ جَمَحَ و و اضَمَطَ سم َ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  يح وَ َفم يَاشم َ..احل و اشم

 .. ُحَسين يَا.. 
َامل َالكلم َفَاحللقةم َبنا َع مروصل  َعبدَاهللَبنم َكتابم َهللَإىلَاضيةَإىلَوصولم َيزيدََوعبدم إبراهيمَبنمََبنم

َإبنمَالز بْي َ:بشرطنيَراح َاملختارلقواَسط،َوأُم  مَّدَبنمَطلحةَالوايلَالزبْييَواملسؤولَاملايلَمنَقمب لم

َيأيتَمنَيضمنه ،:َلالشرط َاألوَ  َالَخيرجَعليهمَأن  َ.منَيضمنه َأن 

َمييناَ  َحيلف  َالوقتَالشرطَالثاين:َأن  ََ.وفَنفسم

َاملختارَ َمنَأتباعم َرايتهَفضمنوه،أمَّاَالضمانَفجاء َالكثْيون  َه مَحتت  َم ن  اَاليمنيَوأمَََّنَأتباعهم،همَمَمَممن 
َاليمنيَ حيم ال يبغيهما غائلة حمن الر   هو عاِلم الغيِب والشهادة الر  ذي ال إلَه إال  باهلِل ال  َ-فحل فوهَهذا

رمتاجََ-َوال يخرُج عليهما ما كاَن لهما ُسلطان فإْن هو فعل فعليِه ألُف بُدنة ينحرها لدى رِتاج الكعبة
َك ث ركانَعندَاملََ-نْ ثَاُهْم أحرار ماليكُه ُكلُُّهْم ذََكُرُهم وأوم -يعينَالناقةََالب دن ةَو،َيعينَباب َ،ختارَمماليك
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َكانَغنيَ  َهذاَاليمنيَهلَهوَمينٌيَم نعقدَأساساَ َ-َفَحلَف َلُهما ِبذلك ثُم  خرج فجاء دارُه فنزلها  -ا َألنَّه 

ََهذاَاليمنيَمينٌيَليسَم نعقدا .َ!؟أصلَ 

َ.يناَ ليهمَميعطواََيشَتاليةَهلمَعلىَاملختارَحّتََّف ل ةَالزبْييونَالَوَ هؤالءَالسَ :َأو الَ 

َكان َاملختار َجمر دَيرد دَاألَاليمنيَينعقدَفَالقلب،:َوثانياَ  الصْيَالييظَلفايعينَإذا َلهَمني َلغواَ  َ.أثر 

َيقول َفماذا َحيلف عوه ََس  َالناس َأنَّ َباعتبار َالعرفية َاجلهة َي راعي َاملختار َذلك َومع قَاتَ َلُهم اهلل ما  -؟
هذه أّما ِحلفي َلهم باهلل فإن ُه ينبغي لي إذا حلفُت على يميٍن  ِهمن أّني َأِفي َلُهم بأْيَمانِ ِحيَن َيرو أحَمَقُهْم 

حق ا ،هذاََ-فرأيُت ما هو خيٌر منها أْن أدََع ما َحَلفُت َعليه  َميينهَ  َكان َقدَانعق د  ألنَََّلو اليمني َليسَم نعقداَ 
َاليمنيَفَقلبهَم أيَُّميني َيقفَفَمواجهةَاالنتقامَماملختارَماَعقد  !!َ؟؟َأيَُّميني َهذامنَق  ت  ل ةَسي دمَالش هداءَ،َُث ََّ

َيقولَ ألفَبعْيَفَم قابلَاالنتقامَمنَق  ت  ل ةمََ-وأم ا هدُي ألف بُدنة فهو أهوُن َعَلي  من َبصَقة َ-إىلَأن 
َمنَب صق ةَاحل سنيَماَقيمة َذلكَفه َع ل يَّ َماَق دَرَ؟ماَقيمتهَ َ-بُدنَة فَ يَ ُهولني  وما َثمُن ألف -وَأهون  ه َحّت 

َإىلَغاييتََ-وأّما ِعتُق مماليكي فواهلِل لوَددُت أن ُه قد اسَتتب  ِلي أمري  -يهولينَومينعين؟َ ثُم  َلم  -بلغت 
َعلىَاملختارَمنَشيعةَأهلََيخَالطربي،هَمنَتأَرهذاَالكلمَأقرأَ- َأْمِلك َممُلوكًا أبداً  ُث ََّبدأَالناسَيتوافدون 

َإىلَداَر َذهب  فشيئاَ َأمرَ َوانتشرَيعةَمهمَوكانَقدَبايعه َوهوَفَالسجنَجٌعَمنَالشَ البيتَبعدَأن  ،َاملختارَشيئاَ 
َيزيدَوإبراهيمَ َعبدَاهللَبن  َالزبْيَف  ع زل  َُم  مَّدَونصََّوصلتَاألخبارَإىلَإبنم هوَعبدَاهللَبن َبن  بَواليا َجديداَ 

ََ،َفَهذهَمم طيع َكان  َابني،تَوانتهتَحركة َالتوَ عَ ذهبواَإىلَاجلزيرةَوق مَمَابونفَالسجنَالتوَ املختارَالفتةَحينما
َقسٌمَمنهمَقليلَراسلهمَاملختا َهذاَالكلمرجع  َحالةَانقسام،،َالشرَوهوَفَالسجنَومرَّ َكانواَيعيشون  َيعة 

َهناكَجماميعَمنَالش َص ردَولكنَّهمَماَوفواَلهَ يعةَبايعتَس ليمان  وخرج ََ،عمرب َالتأريخ ركالعادةمَاليتَتتكرَََّبن 
َقليلةَبالقياسَمس ليمانَ َص ردَمبجموعة  همَوه ناكَفَالوسطَدَمإىلَاألعدادَاليتَبايعته َوهؤالءَبقواَعلىَتردََُّبن 

َحبكمَالزبْيينيالشيعيَداخلَالكوفةَممَ  َيزيدَاَ،نَرضي  اَبدأَاحلكمَالزبْييَفَالكوفةَمّت؟َبعد َهلكم =بنَوإّن 
َكبْيمعاوية َخلٌف ََ،َفبعدَهلكهمَحدث  ،َخليفَالشامَفَدمشقَوملَيتعنيَّ َفةَوبالتايلَملَيكنَهناكَمنَوال 

َاهللَألنََّ َزيادَسقطتَوَ َالوايلَالسابقَهوَع بيد  َكابن  َفََنَم تعارفا ،اليته َمبوتَاخلليفةَوهذاَاألمر َكان  وهو
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َنائبا َعنهَع مروَ َوالَ بنَح ريثَفسقطتَوَ البصرةَوترك  نتَهناكَرغبةَعند ََفكاَ،اليتهَفبقيتَالكوفةَبدونم
َمنَالكوفينيَوحّتََّ َإَمنَالشكثْي  َيبعث  َالزبْيَوالياَ يعةمَفَأن  مَّدَبن  َيزيدَوإبراهيمَبنَُم  ،َفبعثَعبدَاهللَبن 

َع زَم َالذين َطلحة َأمرَ بن َاشتدَّ َأن  َبعد َذلك َبعد َسجنهما،ال َمن َخروجهم َبعد َكانتَََاملختار ه ناكَجوٌع
َفيه َشك كت َوجوٌع َاملختار َبالكذبواتَ َبايعت َمَ مته  َمقطٌع َالتأرخيي َاملقطع َهذا َالتأريخ، َكتب َف ،َشو ه

َجاد،السَاإلمامَبعدَاستئذانَمت شك كَفَأنَّه َقام َهبذاَاألمرََ،ةَاملختاراملعطياتَاملوجودةَت شك كَفَشخصيَ 
َول َرافضا َللمختارم َكان  َاإلمامَالسجاد َكتبَالتأريخَمنَأنَّ َاملعطياتَف لة َوتفصيلَ بلَت ظهرَبعض  ََثورتهمَج 

َالتأريخ، َكتبم َالشيعةَمَكماَيقولونَهمَف َبنَمالشك كواَوينقلونَعنَإبراهيمََوبعض  كَاألشتَبأنَّه َشك ك 
َإ َاحلفَأنَّ َكانَرافضا َللمختاروأيضا َيَنفيةَوراءَاملختار،بن  َاحلنفية َإبن  َالتأريخَمنَأنَّ َكتبم َف ،َهذاَذكرون 

َالتأريخ َكتبم َف َجاء َاملختار،وكتبَالتأَرَما َأعداءم َأقلم  َكتبتها َاملخالفني،ََيخ َأقلم  َكان َوحّتَََّكتبتها َلو
َاملؤرخنيَنقلواَعنَأعداءَم َشخصيَفإنَّ للمختارمَبشكل  ،َلذاََاملختارَرضوانَاهللَتعاىلَعليهاملؤر خ َليسَم عادياَ 

َواإل َوالشبهات َباألكاذيب َمشحون َالتأريخ َكتبم َف َالتأرخيي َاملقطع َالسيَ هذا َبشخصيَ ثارات َالقادحة ةَئة
َيتعلََّاملختار، َالذي َالتأرخيي َاملقطع َالتأرخيي َاملقطع َهبذا َبشخصيَ وأقصد َاملختارق َالنصوصَة َيقرأ َمن ،

َرسَ َنَ الصورةَمَمَالتأرخييةَخيرجَهبذهَم مَّدَبنَاحلنفية،أنََّاملختارَزو ر  َمنََالة َعنَُم  جاء َبإذن  ومنَأنَّهَاد عىَكاذباَ 
مَّدَإالساإلمامَ َمعَجمموعة َمنَأصحابهمَعلىَأنَيوثَ وأنَّه َاتَ َ،بنمَاحلنفيةجادَومنَُم  قواَقواَهذاَالكتابَويوثَ فق 

َذهبتَإىلَاحلجازَلكنَهناكَحقيقةَالَيستطيعَاملؤرَ َ،هذاَاالستئذان َجمموعة َمنَالشيعةم خونَإخفاءهاَأنَّ

مَّد َبن َاحلواتَ  َعليناَفَاحللقاتَنفيةَتأييده َللمختار،صلتَمبم حمَّدَبنمَاحلنفيةَوأبدىَُم  مَحنيََومرَّ فَكتبناَأَّنَّ
جادَهذاَقومواَبناَنذهبَإىلَاإلمامَالسجادَوقدَأوكلَاإلمامَالس:َذهبواَإىلَإبنمَاحلنفيةَفإبنَاحلنفيةَقالَهلم

َاحلنفية، َاألمرَأمامَهؤالءَالناسقضيَ َوهذهَمَاألمرَإىلَإبنم بنَاحلنفيةَجادَوبنيَإسفيماَبنيَاإلمامَالَ،ٌةَبظاهرم
َألنََّعلقةَإاألمرَأكربَ تصرَهبذاَاملوقفمنَذلكَوأعمقَوأدق  جمموعةَمنََ،بنمَاحلنفيةَباإلمامَالسجادَالَُت 

َ َاحلنفيةَيذهبَمعهمَيسألونَعنَاملختارَفيستفسرونَمنَإَمنَشيعةَالكوفةَيأتونَالعراقيني  بنَاحلنفيةَوابن 
َالسإىلَاإل َيعينجادمام َالسعلقةَاإلَ، َإمام َاملختارَليستَمقتصرةجادَوعلقة َبثورةم َاحلنفية َعلىَهذهَمَبن 

َ.رَبنيَأيدينا،َلكنَهذاَاملعطىَهوَاملعطىَاملتوفَ الكلماتَوعلىَهذاَاملوقف
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َمستأذنا َمنَإمامهمَواإلمامَناخل لصة َماَهي َكان  َهذاَحلنفيةَهوَالذبنَاَإبَ صََّ؟َاخل لصة َاملختار  يَيتوىل 

نيَ سدواَورجعواَوأخربواَالناوالشيعة َذهبواَوتأكَََّاملختارَالثقفي،َاألمرَمعَ  مالكَاألشتََبنَ عَإبراهيمَََس َم،َوحم
َإبراهيمََيعةَفأذعنَللمختارَوباي عه ،َفَالبدايةَملَيكنَم ذعنا ،بشهادةَهؤالءَالش ةَصيَ كَاألشتَشخلامبن 

َإبراهرَإّنََّختا،َواملَمنَاملختاريتا َوش هرة َونفوذاَ علىَاملستوىَاالجتماعيَأقوىَوأكثرَصَم َاَقصد  َمالكَيم  بن 
َال َالَيستطيع َلوحدهم َبأنَّه  َيعلم َألنَّه  َالَنهوض،األشت َأرض َإوفعل َعلى َواقع َاألشببراهيم َمالك َكان َن  ت

َنتصوَّالشخصيَ  بنََراهيمفيَمنَدونَإبارَالثقملختاَرَجناحا َلثورةةَاألساسيةَفَثورةَاملختارَوالَنستطيعَأن 
َك ث رتَالدعاياتَواألاألشتَرضوانَاهللَتعاىلَعليهماَمالك َامَموج هةَلشبَوالسهكاذي،َفَهذاَاملقطع خصم

ونَاانَهناكَتعوكَبْيي،يعيَوداخلَالوسطَالناصيب،َوخصوصا َداخلَالوسطَالزَ املختارَداخلَالوسطَالش
َالزبْييني َاإلمارةَمََوق  ت  ل ةَاحل سنيَفَالكوفة،واضحَبني  َالَزَفقصر  اشيةَاحمليطةَاتَواحللشخصيَ اَولكنَبْيينيبيدم

َعيانا َعَ  َاحلسنيم َق  ت  ل ة  َبالوايلَالزبْييَهم َبنَذيَاجلَ،بنَسعدمر َوشنمشر  َي، َعَ َ،َحلارثبنَازيد نَبمرو
َواحل كمَ بنَربعيَوأضرابَهؤالءَاللعناءشبثَ،َاحلجاجَالزبيدي َالقصر  اطاَ اي َفََالزبَْي،َفكان  َبقتلةمَلكوفةَُم 

َالشَ س َس ليمانَهداءَوالي دم َفك ر  َما َص ردَمبواجهتهمَلقل ةَاإلمكذين  َقَةَرملتوفَ اناتَابن  َإذ  :َالَألصحابهَملديهم
َاحلسنيَف َتطلبواَبدمم َأن  َالكوفةَوإذاَأردُت  َعلىَممَالَتقإنَّكق  ت  ل ة َاحل سنيَهمَأشراف  لذلكََ،جهتهموادرون 

َالشاميني َملواجهة َحبسخرج َالكلم َهذا َدائمَومرَّ َأ كرر َأين  َمع َاملعطيات َاملب َا  قَاحلقائَزوءه،جمعطيات
َكتبَالتأريخَ َكاملةَمعَتعرَُّهزوءجماملذكورةَف منََواءاَ سَساسا ،قصودَأريفَاملحريفَومعَالتحضهاَللتليست

َيعتمدهَ املؤرَ  َهذاَالرُّكاملؤر خونَمخنيَأوَمنَالرواةَالذين  َواحلقائقَالتحريَامَمن،َلكنَبني  ََهوءَزجملافم الَتغيب 
َكامل َبشكل  ََ،احلقيقة  َوبآخرنستطيع َبنحو  َاحلقيقة  َنتلم س َالأن  َهو َوهذا َأف، َاآلذي َفعله  َوفعلته  َن

َنتلم سَاحلقائقاحللقاتَاملاضية َم،َنستطيعَأن  َاخلطلىَطَوعوجهٌةَللمختارمَ،َاألكاذيب  ََ.لم

مروجَالذهبَوهذاَولَاملسعوديَفَماذاَيقَ)َمروجَالذهبَ(َللمؤر خَاملسعودي،هذاََعلىَسبيلَاملثال
َيعينَليسَحقيقةَ َ-وجعَل ُيظِهُر الُبكاء على الطالبيين وشيعتهم  :ثَعنَاملختار؟َيتحدََّهوَاجلزءَالثالث

وجعَل يُظِهُر الُبكاء على الطالبيين وشيعتهم وُيظِهُر الَحنين والجزع لهم ويحثُّ على أخِذ  -بلَاد عاءاَ 
َكاَ-الثأِر لهم  وجعَل يُظِهُر الُبكاء على الطالبيين وشيعتهم  -األمورَلكنَبصدقََنَيقومَهبذهَمهوَفعل 
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كتَب المختاُر كتاباً و  -إىلَأنَيقولَاملسعوديََ-وُيظِهُر الَحنين والجزع لهم ويحثُّ على أخِذ الثأِر لهم 
ثلَ َ،إلمامَالسجاديعينَاملختارَيبايعَلَ-جاد يُريدُه على أْن يُبايَع له إلى عليِّ بِن الُحسيِن الس يكونَمم 

املختارَأنفذَإىلََ-على أْن يُبايَع له ويقول بإمامتِه وُيظِهَر دعوَته وأنفذ إليِه مااًل كثيرًا  -جادَلإلمامَالس
فأبى عليٌّ أْن يقبَل ذلك منه أو ُيجيبُه عن كتابِه  -جادَيعينَاإلمامَالسَ-فأبى عليٌّ  -جادَاإلمامَالس

َاإلمامَ-وسّبه  ََالسجادَيعين َاملختار وأظهَر كذبُه  بيوَسب ُه على ُرؤوِس المأل في مسجِد الن -سبَّ
لُحسين  بِن افلم ا يَئَس الُمختاُر من علّي وُفجورُه ودخولُه على الناس بإظهاِر الميِل إلى آِل أبي طالب 

أشارَعلىَعم هََ-لحسين بُن ايُّ بن الحنفية يريدُه على مثِل ذلك فأشار عليه علكتَب إلى َعّمِه ُمحم د 
يعينَبآلََ-ذي يحملُه على ذلك اجتذابُه لقلوِب النّاِس بهم أْن ال ُيجيبُه إلى شيٍء من ذلك فإن  ال   -

مخالٌف  -يعينَباطنَاملختارََ-اجتذابُه لقلوِب الّناِس بهم وتقّربُه إليهم بمحّبِتِهم وباطنُه  -أيبَطالبَ
َأَ-لظاهرِه في الميِل إليهم  َباطنَ يعين ََنَّ َالبيت َأهل َإىل َمييل َال م والبراءة من ي لهَ والتولّ َ-املختار

َأكثرَمنَذلكَ-ُهو من أعداِئِهم ال من أولياِئهم  أعدائهم بل َكذب  والواجُب عليِه أْن يشهر  -َ؟أيُّ
َاإلمامَالسسعينَعلىَحيَ-أمره ويُظهر كذبه على حسِب ما فعَل هو  َماَفعل  وما أظهَر من  -جادَبم

َ،يعينَماَأخذَمبشورةَاإلمامَأوَبأمرَاإلمامَ-العباس  بنسوِل اهلل فأتى إبُن الحنفية إوِل في مسجِد ر الق
 ، فقال لهُ عّباس فأخبرُه بذلك بنفأتى إبُن الحنفية إ -َفذهبَإىلَابنَعب اسَيستشْيهَ َ،باألحرىَهوَأمر

َعليهَمنَإفإنَّكَالَتديعينَالَتفعلَماَقالَلكَالسجادََ-بُن عباس ال تفعل إ اَريَماَأنت  بنَالزبْيَألنَّه َر مب 
َاملختارَف أمامَإلوَعاديت  اَيكونَموقفكَضعيفاَ  َاحلنفيةََ-عّباس  فأطاَع إبن -نَالزبْيَبلرمب  يعينَفأطاع َإبن 

َعباسَ َاملختارَ-وسكَت عن عيِب المختار  -إبن  َكثْيةٌَوماَعاب  َمثل َهذا َكتبَالتأريخََ،َواألكاذيب  ف
َ َ.احلديثوفَكتبم

،َأَساءَبنتَأيبَبكرَأمَعبدَاهللَبنَالزبْيَعلىَسبيلَاملثالَفَ)َصحيحَمسلمَ(َهناكَحديٌثَمنقولَعن
َالكلمَحبسبَصحيحَم س َولدقالتَهذا َق  ت ل  َأن  ن  َرُسوَل اهلل حّدثنا أن  في أَما أ :َ)هالمَللحج اجَبعد 

ثقيفَهمَيقصدونَبهََنَ ألنََّالكذابَمَمَ،واضحَ،إىلَاملختارت شْيََ-اب فرأينا اباً وُمبيرًا أم ا الكذّ ثقيف كذّ 
َاملختارَناَيقولونَبأنََّاملختار،َصحيحَبعضَعلمائ َفيهَمنَتصريحَبإسمم َكذَ هذاَاحلديثَليس  ابَ،َواضحَهو
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ثَعنَمن؟َعنَأَساءَبنتَهذاَاحلديَألنَ َابَثقيفَوهذاَاحلديثَم فتى،ونَاملختارَبكذَ همَيسمَ َ،ثقيف
َهبذاَاحلديث:َ)ل َاحلديثَعنَماَن قَمأيبَبكر،َمثل َاألنأبيها،َأبوهاَأبوَبكرَأملَيأتم َمعاشر  بياءَالَن ور ثَنن 

ماَجاءتَاألحاديثَعنَأ ختهاَعائشةَىَرسولَاهللَوأبوَبكرَأبوهاَومثلوهوَحديٌثَم فتىَعلأوَالَن ور ثَ(َ

َمنَرسولَاهللَموجودَزوجةَالنيبَاألحاديثَاليتَوردتَ  َكتبَالقومفَاالنتقاصم َرمضَ،ةَف َالكبْيَأحاديث  اعم
َمثل َاألحاديث، َمن َذلك َهذهَموغْي َال م فتاة َاألحاديث َهذه َجاءت ََما َهبذاَأَساء َجاءتنا َبكر َأيب بنت 

َاحلديثَقاحلديث َهذا َأنَّ َص حَّ َإن  َفَصحيحَمسلمَ، َكما َعنها أن  َرُسوَل اهلل حّدثنا أن  في  -دَن قمل 
ال م بْيَيعينََ-وأم ا الُمِبير فال أخاُلك إاّل إيّاه  -ت شْيَإىلَاملختارََ-ا الكذاب فرأينا اباً وُمبيراً أم  ثقيف كذّ 

َفَصحيحَم سلمَهذاَاحلديثَو ضَمَ-(َوأم ا الُمِبير فال أخاُلك إاّل إيّاه -،َال م جرمَالظامل عَحتتَهذاَحّت 
َكذَ العنوان ثل َباعتبارَال م بْيَهوَاحلج اجَومَتَال م بْي،ابَوملَخيَ اختارَالكذَ َ،ابَثقيفَ(،َحتتَعنوانَ)َذكر

َالقوم َكثْيَفَكتبم َ.هذاَشيٌء

َالكرسي، َالكرسي،َه ناكَأسطورة َالطيورَفَتأريخَالطربيَحديث  َاجلزءََ،وهناكَحديث  فَنفسَهذا
َهذاَالكَ َحكايٌةَطويلةَالَجمالَ  َاملختارَجاء َبكرسي  َكانَلقراءتاَعنَأنَّ َعليهَأمْيرسي ََجيلس  املؤمننيَعليُّ

َهلمَضعوهَاهللَمَبن َأيبَطالبَصلواتَ  أمامكمَإذاَماَخرجت مَإىلََعليهَفجاء َبهَووضعَعليهمَالستائرَوطي به َوقال 
َحيمله َاإلسرائيليونَفيضعونهَ َ،،َهوَمبنزلةَالتابوتاحلرب َكان  ،َماَأمامهمَفينتصرونَتابوتَبينَإسرائيلَالذي

َالتابوتَأمامهمَأمامَاجلي َعلىَهذاَشبثَ،َتلفيقَوممَ َوانتصرواشَودخلواَفَمعركةَإالََّوضعوا بنَنَاعتض 
َعلىَالتوحيد،ربعي َغْية  َاعتض  َللتوحيداعتربَ َ، المفة َُم  َالقضي ة َهَهذه َضرٌبَمنَضروبَالشركَعلىَ، ذا

َفقيهومعاينَالشركَشبثَابنَربعيبنَالزانيةَيعرفَمعاينَالتوحيدَأساسَإ ا َيعدونهَرمب  َكانوا َمنَاَ ،َصحيح
َكافقهاءَالعراقَفَذلكَالعصر،َوألذهبَإىلَأبعدَماَميكن َذبةَولكنَألذهبَإىلَأبعدَماَميكن،،َحكايٌة

َأيُّهماَأكث َعليهَعليٌّ َكرسٌيَجيلس  َفيهَأمرَشرفا  َأمَصندوٌقَتضع  َحياتهم موسىََبنَأيبَطالبَفَآخرَأي امم
يَوضعتَفيهَأمَُّموسىَموسىَوهوَصغْيَ؟َهوَالصندوقَالذوماَهوَتابوتَبينَإسرائيلَموسىَوهوَصغْي؟

َفرعونَوبقيَهذاَالصندوقَُمفوظا َفَدارَم َكرسٌيَجيلسَ فرعونَوألقته َفَاليمَفوصل َإىلَدارم َ،َأيُّهماَأشرف
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َ َفرعون؟َبنَأيبَطالبَأمَصندوقَي وضعَفيهَموسىَوهوَصغْيَويبقىعليهَعليُّ َالصندوقَُمفوظا َفَبيتم
َأذهبَإىلَأبعدمَماَيكونَلوَينَأقولَحّتََّولكنََّة َأكذوبةَمنَأساسها،القصََّ َ.أردتَأن 

َاألبرارَمنَأنََّإبراهيمََوهناكَقمصَّةَالطيورَيذكرهاَالزُمشريَف بيضاءَطتَمحل َمعه َلكَاألشنَمابربيعم يوراَ 

ر ه ،تمهَللَّمحامَأعطاهاَخلاصَ  َماَاصطدمناَبإذاَ:َفقالَهلمَذينَحيفظون َسم كانتَنَزيادََوبيشَجبلشامي،َااجليشم
َاألشتَقليلة،َجحافلَوكانتَالقوات :َهلمَنَزياد،َفقالاهللَبَع بيدَارةَجاءتَبقيادةجرََّوتلكَجوعَمعَابنم

َ َفأطلقوا َاملعركة َاحتدمت َما َحّتََّإذا ََحياحلمام َامللئكة ا َأَّنَّ َتصو ر َتدث َخَونصرنا مَّاَولَ َربا َبذلك،أشاع 
َال َاجلماعة َون ك لت َاملعركة َكانتحدثت َإَيت َمع َت قاتل َلقلَّبنم َفاألشت َإَأشارتها َأطللبراهيم َأن قواَصحبمه

َطلمقَ فأَ َ،الطيور َالبيضاء َالطيور َامللت ا َإَّن  َالناس َفاعتقد َالفضاء َف َالشاَوكسرواَهجموافئكة ،َمياجليش 
اَاملكيدة َفَاحلربأكذوبٌةَأخرىَولكنَفلت ك ن ا،َإَّن  َوامللئكةَ هم،َصَرَنزلواَلنئكةَفعلَ مللهمَاَ،َومنَقالَر مب 

َوالس نَّةَفَالرواياتَم َالشيعةم َعند  َبصورَالطيورََواألحاديثم اَهمَق،َفمنَءلبيضااي تصو رون  عل َملئكةَفالَرمب 
َاحلَر َمنَمكائدم َالبأوَهيَمكيدٌة نَفميهنَّ سم َثلثَحي  احدةََقبيحا ،ََودقَفيهنََّالصَكمذ بَويكون،َياَعلي 

َممنهاَاملكيدة َفَاحلرب ََكيدة َأفضلَمن،َوأيُّ َكانَمعه َنَزيادََوبهللَامكيدة َي قتلَفيهاَع بيد  نَق  ت  ل ةَممن

َالناصيبهَعليهوسلمَ َاهللَمَاحل سنيَصلواتَ  َإىلََربَالتأريخعَمَألكاذيباامةَدوََّ،َهذهَم؟َلكنَّه َهوَاحلقد  موجودٌة
َ.يومكَهذا

َاملقطعَمنَحديثي َكثْيا َعندَهذا م ارَعَ،حلديثامالَوأعودَإلكنذهبَإىلَفاصلََ،الَأطيلَالوقوف

َ.عليهاَاهللَمَقيةَصلواتَ الكمناينَوالسي دةَرَ 

َآَأحاول َالعامَحّتَََّخذَلقطاتَ فَهذاَاجلزءَمنَالربنامجَأن  َاَعرفَنَ منَاجلو  كَفَحترََّملختارَالثقفيأنَّ
،َأي َكانتَاألمور،َجو  َعنهََوكيف اتناَوفضائيَ َباؤناخطَولماؤناَعوأينَهذاَالصلح َواإلصلحَالذيَيتحد ث 

َالشَ  َسي دم َاستشهادم َبعد َزمانَمهداء َإمام َعن َجاء َلمم ا َخلفا  َزيارة َف ُل لِْلُعَصاِة فَاْلَوي)َ:سةاملقدَََّلناحيةانا
َ.كفلَإسلمَيومَذاَ(،الُفس اْق َلَقد قَ تَ ُلوا ِبَقْتِلَك اإِلْساَلم



 ( 02لحلقة ) ا                                     ني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               الثائر الحسي
 

- 8 - 
 

َ َاألمويَالصورةَ،الشامنأخذَصورةَمنَبلدم َيزيد،َنأخذهاَمنَالقصرم َيزيدده َم عاءَبعج،َهلك  َاويةَبن 
َخلٌفَداخلوانتهىَدورَمعاويةَ َاألمويَفارغا َوحدث  َالعرش  َيزيدَوبقي  ونَنقلواَويةَواملؤر خيةَاألماحلاشَبنم

َهذهَم َكل  َتسليطَالضوءَعلى َه ناَبصددم َذلكَاتَ َ،ياتاجلزئَأخبارا َوأحاديثَُمتلفةَولست  َاألبعد  مويونَفق 
َتشت َأن  َاجلميعَتََّبعد َفيهم َوطمع  َيتوىل َاتَ َ،أمرهم َأن  َعلى َمَرفقوا ََاألمر َاحلَ بوان بن َروانََمفتوىل ََك م،ن 
َيتسل طَعلىَوضعَيزيدََاحلكمَاألمر ،َيدزو جَزوجةَيَزت،َئلتهَملىَعاعَ،بنَم عاويةَيعينَعلىَأوالدهَموألجلَأن 

َكانَضعيفاَ  َمروان وابن ََفة،طيعونَاخلليةَالَيَ الوال،َتشتت،ََوتقموقفه َفَغايةَالضعفَوالدولةَقدَمتزَ َ،ألنَّ
َفَاحلجاز، جةَجَزَوفتزوَ َ،عيضعَالشيتتَالَووهناكَالتحرُّكَالشيعيَالذيَظهرَفَالعراقَرغمَتشَالزبْيََّنض 

َأخذَالبيعةَلنفسهمَوخلالدَبنَيزيدَمنَبعدهَميزيدَبع َ.دَأن 

 -باعتبارَهوَاخلليفةَاآلنََ-َلنفسهِ وذلك أن  مروان حين أخَذ البيعة َ-هذاَمروجَالذهبَللمسعوديَ
َكماَجيريَاآلنََيبدوَ-سعيد بعد خالد  بنبِن يزيد بِن معاوية وَعمرو ولخالد  ويلَللعهدَوويلَلويلَالعهد

هذاَويلََُّ-بِن يزيد ولخالد  وذلك أن  مروان حين أخَذ البيعة لنفسهِ َ-يبدوَهكذاََ،األمرَفَالسعودية
اليةَله َاألمرَسحبَوَ َبعدَذلكَل مَّاَاستتبَََّ-َسعيد بعد خالد بندُه وَعمر لد بن يزيد بعولخا -العهدَ

ََوالعهدَمنَخالدَبنَيزيدَومنَعمروَ َطبيعيَبنَسعيد َشيء َوهذا َلولدهم غيَر ذلك  ثُم  بدا لهُ  -أوكلها
هذاَويلَويلََ-ثُم  البنِه عبد العزيز بعد عبد الملك  -هذاَويلَُّالعهدََ-فجعلها البنِه عبد الملك بعدُه 

َ-مني يا ابَن الر ِطَبة مه وأغلَظ له فغضب من ذلك وقال أتكلّ بُن يزيد فكل  ودخَل عليِه خالد  -العهدَ
َأ م هَمىلَاإَ،لتهاَاجلنسيةإىلَحاَ،ي شْيَإىلَوضعهاَاجلنسي  -أمَخالدَزوجةَيزيدََ،َفاختهلشبقَاجلنسيَعند 
َعف تها،وهذاَي شْيََ-أُتكلِّمني يا ابَن الر ِطَبة  َعف تهاَي شَإىلَعدمم وكاَن مروان قد  -ْيَهبذاَالكلمَإىلَعدمم

تزّوجها بمروان لُيذل ُه بذلك ويضع منه فدخل خالٌد على أّمِه فقّبَح لها  -َبأمَخالدَفاختهَ-ِه تزّوج بأمّ 
َلنَتسمع َمَ-وَشَكا إليها ما نزَل به منه فقالت ال يُعيُبَك بعَدها  -المهاََيعينَ- ملاذاأنت  ؟َهناكَنه َعيباَ 

اَاتَ  َوجتلسَجواريهاَإذاَنامَمروانَفَالسريرَفتأيتَبوسادةَوتضعَالوسادةَعلىَوجههَمَفقتَمعَ منَيقولَبأَّن 
اَوه ناكَمنَاملؤرَ َلسنَعليهمَوهيَجتلسَعلىَالوسادة،،َاجلواريَجيعلىَالوسادةَهيَواجلواري خنيَمنَقالَبأَّن 

َلهَ َ،َس تهَ  َفشَوضعت  َلنب َوهلكَس ا َف َاللنب َالََ،رب َن  ف س َفيهم َكان  َحياتهم َمن َاألخْية َاللحظات لكن
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َيتكلَّ َيتحر كَ،ميستطيعَأن  َكانَفيهَن  ف س،َالَيستطيعَأن  َأوالده َحولهَعبدَامللكَعبَلكن دَالعزيزَفاجتمع 
َأيضاَ َأوالدَمروانَوكانتَفاخته َيتكلَّجالسة َكانَيستطيعَأن  َفمروانَما َيَ،م، َكانَيستطيعَأن  َ،تحر كما

َإصبََهَ اللحظاتَاألخْيةَلكنََّ،منتهي ر ك  َحي  ستطيعَأنَالَيَ،ع هَفكانَي شْيَبإصبعهمَإىلَفاختهكانَيستطيعَأن 
أكثرَمنَهذا اَهيَاليفعلَشيئاَ  َيقولَبأَّن  َفاختهَهمَالَيفهمونَماذاَيريدَمروان،لكنََّيتَقتلتين،،َهوَيريدَأن 

َيقول،يَتعرفَماذاَيريدَمرواجالسةَفتىَمروانَه َكانتَتقولَل مَّاَنَأن  ترىَمروانَي شْيَبإصبعهمََلكنَماذا
َ َوأميَُتاطبََ-بأبي وأمي أنت حّتى عنَد الن زع لم تشتغل عّني إن ُه يوِصيكم بي  -إليها؟ بأيبَأنت 

ََ-بأبي وأمي أنت حّتى عنَد الن زع  -ذيَقتلته َمروانَال لم تشتغل عّني إن ُه َ-يعينَاللحظاتَاألخْية
ي،َهذاَمروانَقطةَمنَداخلَالبيتَاألمَول ََ،َهذهَم،َيوصيَبفاختهَهلكَهوَي وصيَهباإىلَأنَ َ-يوِصيكم بي 

َ.لدَوهذاَالوضعَداخلَالبيتَاألمويطبةَوهذاَخاوهذهَالرَ 

َيزيدماذاَي وجَ َ،فلنذهبَإىلَالعراقَإذاَماَذهبناَإىلَالعراق، َفَالعراق؟َه ل ك  َكانَعلىَاملصرينَد  ،َالوايل
َزيادَالبصرةَمعلىَ َاهللَبن  َفَاهللَبنَزيادَسقطتَواليةَع بيدَ،،َملَي نصبَخليفةَبعدوالكوفةَهوَع بيد  َكان  ،

َحَ وَالبصرةَوقدَوضعَع مَر عنهَعلىَالكوفةبن  ثناَاملسعريثَنائباَ  د  وَهَلَك  -ديَفَمروجَالذهب؟ََو،َماذاَحي 
وأعلمهم بموتهما َاسفخطَب الن   ،أميرٌ  زياد على البصرة بنُ وُعبيُد اهلل  ،بُن يزيدَيزيُد بُن معاوية وُمعاويُة 

َباعتبارَهمَيقولونََ-وأن  األمر شورى  َيأيتَمنَطريقَالشورىَاخلليفةَالأن  َأن  وأن  األمَر ُشورى لم  -ب دَّ
رَيعينَبسببَوجودهمَهوَباعتباَ-: ال أرَض اليوم أوسَع من أرضكم لَُه أحد ثُم  قال ألهِل البصرةيُنَصب 

َكانَحاكما َعادَم وال مال أكثر من ال أرَض اليوم أوسَع من أرضِكم وال عدَد أكثر من عددكم  -َ!الَ أنَّه 
 -اجليشََيعينَ-ون ألفًا لتكم ستّ وُمقاتِ  -يعينَمئةَمليونََ-ألف ألف درهم  مالكم في بيت مالكم مئةُ 

فانظروا رجاًل َترَضونَُه يقوم بأمركم  -َإجنازايتَيعينَهذهَمَ-ون ألف ألف درهم وعطاؤهم وعطاُء العيال ستّ 
َهبذهََ-ع بينكم أموالكم وُيجاهد عدوّكم ويُنصف مظلومكم من ظالمكم ويوزِّ  َيقوم َكان َهو باعتبار

اَقالَ!!األمور َواليته َانتهتَوإّن  َالكلمَألنَّ َأهلها؟َمنََ-فقاَم إليِه أشراُف أهلها  -هذا منَهمَأشراف 
َكانَفيهاَا،َالالشيعة َ-بُن قيس التميمي ليِه أشراُف أهلها ومنهم األحنف فقاَم إ -لكثْيَمنَالشيعةَبصرة

َالشخصيَ  َمن َالشخصيَ هذا َومن َاملؤمنني َأمْي َأصحاب َف َاملعروفة َاحل سنيَات َاإلمام َإليها َكتب َاليت ات
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َمنهَالن صرة َيأيتَإىلَالعراقَيطلب  َكانَفَاحلجازَقبل َأن  أعرضََسني،،َوأعرضَعنَن صرةَاإلمامَاحلَ حينما
َالن َكامل َون ص ح  َفإعراضا  َكذلكَبعدمَاالشتاكم ليِه أشراُف أهلها ومنهم األحنف فقاَم إ -َهذاَاألمرَاس

وقيُس بُن الهيثم الّسلمي وَمْسَمع بن  -هَبأن ه َحكيمَوخبْيَوإىلَآخرهم!َونالذيَيعدَ َ-بُن قيس التميمي 
َأحسنَواحدََ-أيُّها األمير ما نعلم ذلك الرجل غيرك : مالك العبدي فقالوا وأنَت أحّق من قاَم  -أنت 

أَما لو استعملُتم غيري لسمعُت : فقال -هوَشيطانَيعرفََ-اس على خليفة ى يجتمُع الن  على أمرنا حت  
اتَبنَمالكَالعبديَشخصيَ األحنفَبنَقيسَومسمعَ:َةشخصياتَشيعيَ َ،َهذهفالشيعة َهناَ-وأطعت 

َ.اهللَبنَزيادَانتخبواَع بيدَةَهذه،شيعيَ 

بن و بن ُحريث عاماًل لعبيد اهلل وقد كاَن على الكوفة َعمر  -أنكىَنذهبَإىلَالكوفةَوحالةَالكوفةَ
ََ-زياد فكتب إليِه  َع مَرَ-الُخزاعي  -هوَمكتوبَه نا َهوَهذاَبنَح ريثَُمزوميَولكنوَاملعروفَأنَّ
وَفخ زاعةَماَهيَمنَقريشَوع مَرَ-لُخزاعي ا بن ُحريثو وقد كاَن على الكوفة َعمر  -التزويرَفَالتأريخَ

وُمزومَمنَقريش،بنَح ريثَقَر َكانَُمزومياَ  هذهَالتفاصيلََيشي وقد كاَن على  -عليَأي َحالَليسَمهم اَ 
 بن زياد فكتب إليِه ُعبيُد اهلل يُعلمه بما دخَل فيه أهلُ ريث الُخزاعي عاماًل لعبيد اهلل بن حُ و الكوفة َعمر 

َكيفَ-البصرة  فصعد َ-الكوفةَمباَدخل َفيهَأهلَالبصرةَبَالوضعَفَالبصرةَويأمرهَأنَيأمرَأهلَترتَ َيعين
بن رويم ا دخل فيه أهل البصرة فقام يزيد اس وذكر لهم مبن ُحريث على المنبر فخطَب الن  و َعمر 

َبيعةَباع؛َأطلقَإميانناَ-ذي أطلَق أيماننا الشيباني فقاَل الحمُد هلل ال   َعلينا َ،تبارَاخلليفةَماتيعينَليس 
فقاَل الحمُد هلِل  -دَفَأعناقناَبيعةَألحدَدَخليفةَفلَيوجَ يوجَ ا َوالَيزيدَوبعده َمعاويةَبنَيزيدَماتَأيض

أبيه زياد  وأمّ ُعبيد اهلل  بِن مرجانة وهي أمّ  لنا في بني أمّية وال في إمارة إذي أطلَق أيمانَنا ال حاجةَ ال  
َاألَساَ-ة ُسميّ  َهذه َيذكر َوَسيَ هو َمرجانة َباعتبار َمنَاألعلمء َجدا ََ،ة َحبابات َجداَ َويعين َ!!!شريفات

َكانَيكفيَأنَيذكرَمرجانةَبنَزيادةَجدةَإلذلكَهوَالَحاجةَلذكرََسيَ  لنا في بني أمّية وال  ال حاجة -،
َالتعليقَمنَاملسعوديََ-بِن مرجانة في إمارة إ ما البيعُة أبيه زياد ُسمية إنّ  ُعبيد اهلل وأمّ  وهي أمّ  -هذا

فخلَع  -يعينَأهلَاحلجازََ-إنّما البيعُة ألهِل الَحجر  -احل جرَاألسودََ-ألهِل الِحجر أو ألهِل الَحَجر 
واَإمارةَع بيدَاهللَيعينَاآلنَخلعَ-أهُل الكوفة والية بني أُمّية وإمارة ابِن زياد وأرادوا أْن ينصبوا لهم أميرًا 
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َكلمٌََ،جيدَ،ابنَزياد انتخبواَمن؟ََ-أرادوا أْن ينصبوا لهم أميرًا إلى أْن ينظروا في أمرهم و  -دَجيَهذا
؟َذيَاعتضمنَالَ-بن وقّاص يصُلُح لها فلم ا َهّموا بتأميرِه فقاَل جماعٌة ُعمر بن َسعد  -عمرَبنَسعدَ

دانذيَاعتض،َمنَاليعةملَيعتضَأحٌدَمنَالش َعروفة،ةَم،ََهدانَقبيلةَشيعيَ اتنساءَشيعيَ َ،؟َنساءَمنََه 
َكانَأكثرهمَمنََهدانَأنصارَاولذلكَحّتََّ َ:َنيَيقول،َأمْي َاملؤمننيَفَصفَ ملختار َبوابا َعلىَبابم َكنت  فلو

َهلمدانَادخلواَبسلمَ جنَ  َأخلصواَفَصفَ ة َلق لت  َكانواَمنََهدانََني،َالذين  أقبَل نساٌء من  -ألمْيَاملؤمنني
ى دخلَن المسجد حت   -ةَقبائلَشيعيَ َهذهَ-ة والُنخع همدان وغيرهّن من نساء كهالن واألنصار وربيع

 ىبن سعد بقتِل الُحسين حت  عمر  أما رضي الحسين ويقلنَ  بنَ الجامع صارخات باكيات ُمعِوالت يندُ 
،َالنواصبَالَيبكونَعلىَالذينَيبكونَهمَالشيعةَ-اس أراَد أْن يكون أميرًا علينا على الكوفة فبكى الن  

َكانتَداخلَالوسطَالشيعيَالقضيَ َ،َيعينَهذهَماحل سني َهذهَمَ-بن سعد اس وأعرضوا عن عمر فبكى الن   -ة

َكَهيَ  َي رسلَ؟َطلبواَمنَابنَالزبْيانتَموجودةَفَالبصرةَوفَالكوفة،َبعدَذلكَماذاَفعلواالوضعيةَاليت َأن 
منَه ناك،َ ق قواَمطالبهمَفَثورةَالعشرينََ!؟هلَالتأريخَه وَهوَ،الَأدريهلمَوالياَ  َحي  َاستطاع َالشيعة َأن  حني 

الَأدريَملاذاَالنجفَ وترشَّح َجمموعةَمنَالشيعةَألنَيكونواَملوكاَ  اَ  َي نص بواَم لمك  َاإلجنليزَآنذاكَعلىَأن  ووافق 
َيكونَس نيَّ َوأن  َالعراق َخارج َمن َبهم َحاكما َي ؤتى َوأرادت َذلك َفيصلاَ رفضت َبامللك َفجيء  َالَأدريَ، ،

ن لقيَنظرة َعلىََوإذاَأردناَأنَ ََفَوقائعَالتأريخ،هناكَتشابهٌََ!!،َاألحداثَهيَاألحداث!هيَالقمصَّةالقمصَّة َ
َكانَجيريَفَبلدَالشيعةَماحلجازَهذهَنظَر َكانَجيريَفَالقصرَاألمويَونظرةَسريعةَعلىَما َةَسريعةَعلىَما
َ.فَالبصرةمَوالكوفةَم

َنذهب َعَإذاَماَأردناَأن  َ،َماذاماَشئتَمَ سَ َ،بن َآوى،َإقطاءبنَالزبْيَاألفعىَالرَ بد َاهللَإىلَاحلجازَوحيث 

ث ناَاملسعوديَعنَهذاَاخلبيث؟َيقولحيَ  يعينَماَهوَبزاهدَولكنَهوََ-بُن الزبير الُزهَد في الدنيا وأظهَر إ :د 
َ َ-إنّما بطني ِشبر : الخالفة وقالَ  رص علىبُن الزبير الُزهَد في الدنيا والعبادة مع الحِ وأظهَر إ -أظهر 

َكانتَبطنه َشرب َكبْيةَلكنَهوَيقولَهََ،وما إنّما بطني شبر فما عسى أن يسع : وقال -ذاَككانتَبطنه 
وَكُثرت أذيّ ُتُه لبني هاشم مع ُشّحه بالدنيا على  لعائُذ بالبيت والمستجيُر بالّربذلك من الدنيا وأنا ا



 ( 02لحلقة ) ا                                     ني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               الثائر الحسي
 

- 12 - 
 

إىلَأبعدمَاحلدودخبيل َحقَْيَ،أبعدمَاحلدودكانَخبيل َإىلَََ-اس سائر الن   هاَاملسعوديَفَ،َوهناكَأشعاٌرَأوردَ اَ 
َأمرََُّبشكلَ َ،لذكرهاَذلكَالَجمالَ  َاملعطياتَالَسريع  َيتَترسمَلناَصورةَإبنَالزبْي.علىَبعضم

عةَاألخَي صلَ  قطَبالتحميدَفخيطبََ،َيعينهوآلَمَهَمعليَىَاهللَ صلََّيبيَعلىَالنيَصلةَاجلمعةَفلَي صلَ أربعونَج 
َوعلىَآلَم َاألطهارمنَدونَذكرَالنيبَوالصلةَعليهم َكانَيذكرَالنَ،هم كرَالنيبَملاذاَالَتَذَاَي سألحينم،َفيبما

 ؟َيَعليهوتصلَ 

َاشم.َبينَهََإىل(َيشْيال يمنعني من ذكرِه إاّل أْن تشَمَخ رِجاٌل بآنافها)َمر ة َيقول:

نِغُضون رؤوسهم يَل ُسوٍء يُ  َله أُهَ إن  َ-!َ!!أهل َسوءيعينَأهل َبيتهمََ-وٍء إن  َله أَُهيَل سُ َومر ة َأخرىَيقول:
ََ.،َُترجَرؤوسهمَعند َذكرهَمرؤوسهمَيعينَيرفعونَ-عنَد ذكرِه 

َمنَعبدَاهللَبنٌَدَأكثرَشؤماَ مولَوَداَو لَمفَأحاديثناَأنَّه َمَالعابدَالزاهدَاخلبيثَعبدَاهللَبنَالزبْي،َهذاَحالَ 
َأهلَالبيتَحّتََّزالَالزبْيَمنََّ،َالالزبْي َاملشؤومََو لمدَلهَ ا َاهلل،َخبلدَلهَعَوَ حّتَََّ،هذا ،َاثةَمنقطعة َالنظْيبد 

صَّة َهذاَمالكا (َماَقَمَوينَقتلَواة:َ)دَعلىَاأللسنيتدَََّ،فَاألدبياتَ،هناكَم ث ٌلَشائعَمعروفَموجودَفَالكتب
َ؟ال م ث ل

َاألشتََ،َحينماَالتحمَ اقعةَاجلملَوالكلمة َلعبدمَاهللَبنَالزبْيث لَفََوقمصَّة َهذاَال مَ :َقتلوينَومالكا (ا) مالك 
َ َاهلل َحّتََّوعبد  َفاقتتل َامليدان َساحة َف َالزبْي َبن َفاصطرعا،َوصلت َالصراع، َإىل َالقتال فكاناََعملية

َعلىَاألرض َاهللََيصطرعانم َاألشتَوعبد  َالزبْيمالك  َفاجتمعَأصحابَعبدَاهللَبن  َبنَالزب، ْيَيريدونَأن 
َمالكا َولكنَهيَعمليةَصراع َبذلكَفكانَيتقلََّ،يقتلوا بنَبَويقلبَمعهَعبدَاهللَمصارعةَومالكَأحسَّ

فَاحلركةَفيخافونَلوَوج هواَالَر َمالكا َكانَسريعاَ  َتقعَالزبْيَوهؤالءَيريدون َأنَيقتلواَمالكَلكنَّ ماحَلطعنهمَأن 
َاهللَبنَالزبْيَف َكانَيصرخَعبدَاهللَبنَالزبْي؟َاقتلوينَومالكا ،الر ماحَأين؟َفَعبدم َيقتلونَصاحبهم،َفماذا

َي قتلَمالك، َيؤذيَسي د َاألوصياءَحّتََّي ََ،دَاألوصياءألنَّهَيعلمَأنََّملالكَمنزلةَخاصةَعندَسيَ َاملهمَأن  َريدَأن 
ََلوَه وَي قتل، َهذا َخبث  َلؤمَ أيُّ َمعا ،اَ،قتلوينكانَي ناديَاََ(قتلوينَومالكاَ ا)َ؟!وأيُّ َمالكََقتلونا املهمَأنَّ

صلواتَ فهذاَسيؤذيَعليَ َل،ت َقَ ي َ  َ؟!هلَهناكَخ بثَأكثرَمنَهذاَاخل بث،َهَعليهوسلمَ َاهللَمَاَ 
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َعباس َكلمٌَماذاَيقولَالبنم َعباسجَمهمٌََّ؟َهناك ا َيقوله َالبنم د اهلل بن بير أن  عب بُن جُ عيدُ سوذكَر  :د 
قَاَل ابُن  -صف ينَبالب خلَتَ- بّخلنيوتُ  بنيذي تؤنِّ : أنَت ال  ابُن الزبير فقال لهُ  عباس دخل على بُن الزبير،

َابنألَ-ره ذي يشبع ويجوع جاليَس المسلُم ال  : سمعُت رسول اهلل يقول عباس: نعم، َكانََنَّ الزبْي
ََيأكل َاآلخرين َي طعم َوال َويأكل منُذ  البيتهَل هذا أَضُكم ُم بُغ: إنِّي ألْكتُ فقاَل ابُن الزبير -ويأكل

َهذا؟!ََ-أربعيَن سنة  َلئيم  عارَ َوَ-غَضُكم إنِّي ألْكُتُم بُ  -أيُّ !َووصلَإىلَثاراتَاحل سنيلياََ!؟يناديَبأي َشم
َهذاَالشعار،ََألحد َيرفعاَجماالَ َوفسحَالَيةَفَحديثهمَطعنواَفَاملختارَحّتََّعار،َلذاَاألئمََّاخللفةَهبذاَالش

َهوَ   -لمَطويلََكَ-نهم جرى بيسنة و   بُغَضُكم أهَل هذا البيت منُذ أربعينَ إنِّي ألْكُتمُ  -َالسببَهذا
ََ.ْيافَمنَابنمَالزبخَ-َخْطٌب طويل فخرَج ابُن عّباس من مّكة خوفاً على نفسِه 

مَّدَ َالزبْي،َُم  َكلما َبنيَإبنَاحلنفيةَوابنم َعباسَانتقلواَإىلََبنَاحلنفيةَانتقلَإىلَمك ةَوحّتََّأيضا َينقل ابن 
َاهلامشيونَمنَاملدينك ةَمّتم َجيشا َالستباح ةَاملدينةَفخرج  َيزيدَأرسل  وذهبواََة؟َحينماَوصلتَاألخبارَأنَّ

َكانَإبنَع ق ب ةَالَّقعةَم سرفَواَ،ر ةواقعةَاحلَ َإىلَمك ة، بنَعقبةَفَيَمبسرفَمَ فسَ َ،بنَعقبةمسلمَََسهَ ذي
خَطَب ابُن الزبير  -ملهاجرينَواألنصارَفَاملدينةَاَالتأريخَألنَّه َأسرفَفَالدماءَوأسرفَفَهتكَأعراض

َيلَ-فناَل من عليٍّ  َالزبْييون،عليٌّ َويلعنه  َاألمويون َالشيعةَ َعنه  َمقاماتهم َف َعليٌََّوي شك ك  َاملشكلة أيضا ،

َوفَخ ط ب ه،ي شَ،َعلماءَالشيعةَمدائماَ  َفَمقاماتهم خَطَب ابُن  -ه َوالزبْييونَيلعن ونَ َواألمويونَيلعنون ه ،َك كون 
ق د امهَأثناءََ-ُكرسٌي ُقّدامه   ى ُوِضَع لهُ بن الحنفية فجاَء حت  بير فناَل من عليٍّ فَ َبلَغ ذلك إبَنُه ُمحم د الز 

َاحلنفيةَعلىَالكرسيَيعَ-ه اَل عَ ف َ  -اخلمطاب ةَ ُص قَ ت الوجوه أيُنت َ اهَ وقاَل يا معشر ُقريش شَ  -ينَجلسَابن 
َيستمرَفَكلمهَمَ-مراِم اهلل على أعدائِه  اً كاَن سهماً صادقاً أحد عليّ إن   ؟ورضُ عليٌّ وأنُتم حُ  ،َق ط عَإىلَأن 

َالزبْي؟ََمَهبذاَالكلم،خطبةَابنَالزبْيَوتكلَّ مون َفما بال ابِن َعَذرُت بني الفواطم يتكل   -فماذاَقالَابن 
َاَ-الحنفية  َمنَأوالدَفاطمةببنوَالفواطمَيعينَأوالدَاحلسنَواحلسنيَباعتبارَأنَّ َاحلنفيةَليس  َكلمَلين  سَ،

ولكن ه َماذاَيقول؟َ َكانمَ أ م َرومان،َأَساء،َأَ-: يا ابَن أم ُرومان فقاَل ُمحم د -منطقياَ  َاسَيعرفوَّنا،النََّهاتم

َباعتبارَأنََّعبدَاهللََ،َهيَأمَعائشة،رومانَهيَزوجةَأيبَبكرَأمَ   -انَرومَ،َأَساءَبنتَأمهَأَساءالزبْيَأمَ بن 
َتتحدَََّ-: يا ابَن أم ُرومان فقاَل ُمحم د َمنأنت  َإبن  َأنت  َأمثَعنَالفواطم، َابن  َأنت  رومانَوالناسََ؟
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 فاطمُة بنُت ُمحم د حليلة أبي وأّم إخوتي أوليستْ  أليستْ  ،ميا ابَن أم ُرومان وما لي ال أتكل    -يعرفوَّناَ
ََ-بن هاشم جّدتي فاطمُة بنت أسد  أم َأيبََ-بن عائذ جّدة أبي  وَعمر ليست فاطمة بنت أو  -أمَُّعلي 

َأسديَ َ-أَما واهلِل لوال خديجة بنت خويلد  -طالبَ ا َالكلمباعتبارَأَّنَّ َإىلَآخرم َوالزبْيَأسدي، ،َهذاَة
َ.ذيَكان َيدورَفَأجواءَمك ةال

َعبدَاهللَبنَالزبْيَوبنيَابنَعباسَوممَ  َبني  فُتوَن في ا باُل أقواٍم ي: مالزبير فقالَ أنّه خطب ابن َ-اَدار 
َكانَي فيتَهباَعلناَ يشْيَإىلَبينَهاشمَوإىلَابنَعباسَبالذَ َيشْيَإىلَابنَعباس،َ-َالمتعة ما باُل  -اتَألن ه
يعينَالزبْيَأبوه،َوالدَعبدَاهللَبنَالزبْيَحواريَالرسولََ-َسولوينتقصون حوارَي الر َفُتوَن في المتعةأقواٍم ي

ما بالهم أعمى اهلل قلوبَ ُهم كما  -القص ةَهيَهيََ-وأم  المؤمنين عائشة  ولسوينتقصون حوارَي الر  -
َكانَضريرََ-أعمى أبصارهم  َابنَعباس  -عمى أبصارهم ما بالهم أعمى اهلل قلوبَ ُهم كما أ -باعتبارَأنَّ

َعب اس : يا ابَن لَ فقا -يعينَأوقفينَأمامهََ-: يا ُغالم اصمدني َصْمَدة فقال ابُن عبّاس -َي عر ضَبابنم
أّما َقوُلَك في المتعة  ى ُأخراها،نرد أوالها عل إنّا إذا ما فئٍة نلقاها، راماها،زبير قد أَنصَف القارة من ال

تزو جهاَمبتعةََزو جَأَساءَمتعة َوجع َاملتعتني،،َأبوهَالزبْيَتألنََّعبدَاهللَبنَالزبْيَإبنَمتعةَ-َفَسل أُم ك ُتخِبرك 
َالزواجَومتعةَاحل َكانَزواجَمتاللتنيَحر مهماَع مرَبعدَذلكج  َالوقتَ،َيعين أّما  -عةَوفَمتعةَاحلجَفَنفسم

م ر هاَ-َقوُلَك في المتعة َفَسل ُأم ك ُتخِبرك فإن  أّول ُمتعٍة َسَطَع َمْجَمُرها   -يعينَجم  م رَالبخور،َالعطورَ؛َجم 
هوَالََاملسعوديَيريدَم تعةَاحلج،هوَي ضيفَمنَعندهمََ- َسَطَع َمْجَمُرها َلَمْجَمٌر َسَطَع بيَن أُمَِّك وأَبيك

وأّما َقوُلك أمُّ المؤمنين فِبنا ُسّميت أمُّ  -فَنفسَالوقتََكاحَومتعةَاحلجهوَيريدَمتعةَالنَ،يريدَم تعةَاحلج
َاهلامشيونََ،يعينَبمناَ-المؤمنين َوبِنا  اَن سَمَ-ُضِرَب عليها الِحَجاب  -بمناَنن  نَّاَبتَإىلَُمَ ألَّنَّ مٌَّدَمم مَّدَوُم 

يشْيََ-فقد َلقيُت أباك في الزحف  -يعينَالزبْيََ-وأّما َقوُلك َحواري َرسوِل اهلل  -،َهذاَم راده َونن َمنه
وإْن  -ألنَّه َخرجَمنَاملعركةََ-وأنا مع إمام ُهدًى فَإْن َيُكن على ما أقول فقد َكَفر بِقتالِنا  -إىلَاجلملَ

ِه َعن ا فانقطَع ابُن الزبير ودخَل على أُمِّه أسماء فأخبرها فقالت َصَدق َقد َكَفَر ِبَهَربّ َيُكن على ما َتقول ف َ 
َمنَزواجَاملتعة،َ- َفَمروجَاَبنيَالزبْيَوأَساءَبنتَأيبَبكركانتَم تعةَفيمََيعينَأنت  الكلم َيستمرُّ ،َوأيضاَ 

د ناََاملل ََ،لكنَنذهبَإىلَفاصلَ،الذهبَللمسعودي  .عنَفاطمةَالعليلةباسمَي نشم
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ي الحبِس فلحنفية اابن  بن ُمحم دوحبَس عبد اهلل بُن الزبير الحسن  -فَمروجَالذهبَللمسعوديَ
َص من السجن تخل   ىت  المعروف بحبس عارم وهو حبٌس موحٌش ُمظِلم وأراَد قتله فعمَل الحيلة ح

ابن ََ،منَهناَتالعمليةَبدأَ-ية ن الحنفبى أتى ِمنى وبها أبوه ُمَحم د وتعّسف الطريق على الجبال حت  
مَّدَ َاحلسنَبن َُم  َ.ابَالشديدفَبالعذملعرَوالكَالسجنَبنَاحلنفيةَوأرادَأنَيقتلهَفَذالزبْيَاعتقلم

ث نا د  َأتهناَجاءَفََ-لحنفية بن ا أن  عبد اهلل بن الزبير حبَس ُمحم د :الطربيَفَتأرخيهمَحي  املسعوديَريخم
َ َاحلنفية،فَالبدايةَحبس  مَّدَابن  َُم  َاهلامشينيَماَبايَاحلسنَبن  َنَالزبْيَوالَحّتََّةَماَبايعَابنَاحلنفيابَعوا،ألنَّ

َمنَاملدينةَوقطنواَفَمك ةَماَجاءَن،َاهلامشيونَالذيابنَعباس َابنَ وا ن الزبير بن  عبد اهلل أ -بْيََالَزبايعوا
منََقطعاَ َ-لكوفة أهل ا ن وجوهموسبعة عشر رجاًل بن الحنفية وَمن َمَعُه من أهِل بيتِه  ُمحم د حبسَ 
قتل لوتوّعدهم با -ملكانَ،َفحبسهمَفَهذاَاطامورةَ،باعتبارَزمزمَبئرَ-بزمزم  -،َأينَحبسهم؟َالشيعة

َكانََ-واإلحراق  َبالنار،وفعل  ط طا َلقتلهمَوإلحراقهم ََهَمرَفَهذاملختاَ؟يصنعونَفماذاَُم  َبدأ مره َأالفتة
َاحلنفيةَ،وفةيستتبَفَالك رىَذيَجربه َبالخيملختارَاإىلََفكتبَالرسائلَإىلَاملختارَوصلتَالرسالةَمنَابنم

َق لتَقبلَقليلَفََعليه، مَّدَكما َابنَالزبْيَسجنَاحلسنَبنَُم  ََحلنفيةبنَاَالبداية َيقتلهأوأراد َمنَفرَََّ،ن 
َاحلنفيةَوبينَهاشمَووجوهَالشيعةَالَس ج نَالسجنَُث َّ َكانواَبن  َفَ،عهمَفَشعبَذلكَوضبعدَ َة،فَمكَ ذين
َكمَ مكانَوجَّ همَمنَواحدةَت نهيَ،َشرارةرقهم،َحتَ دَشرارةَواحدةَتنهيهمجمرََّ،ياتَهائلةَمنَاحلطبعَحوهلم

َ.هلمَإىلَآخرهمأوَ 

ث ناَفَالطبقاتَالكربى د  َجاءواَمعَالقواتَاليتَأرسلَ َ،عطيةَالع وفَحي  لةَالذين  َمنَج  َكان  هاَعطيةَالع وف
َالثقفي َاملختارةَالَت ذكَ القضيََّ،َهذهَماملختار  َحينماَي ذكر  رقَأهلَالبيتر  َحي  َالزبْيَأرادَأن  رقََ،،َابن  َحي  أرادَأن 

َ َمعه َنفسَاألمرَ،اهلامشيني  َكانَاإلمامَالسجادَموجودا َأيضا َفَمك ةَلفعل  َكانََ،ولو لكنَاإلمامَالسجاد
َُمَ موجودا َفَ َاإلمامَالسجادَبنيَالشيعةَممَّدَاملدينةَوهوَيعرفَبأنَّ ث ل  ذلكَالوقتََبنَاحلنفيةَهوَالذيَمي 

َهباَاملختارَحلمايةَاهلامشينيبسببَالظروفَالسياسية َمنَجلةَالقواتَاليتَبعث  َكان  َ،،َعطيةَالع وفَالذي
دوٍر قد ُجِمَع لهم وأصحابهما في  ثُم  ِمْلَنا إلى ابِن عَباس وابِن الحنفية: قاَل عطية -ةَأهلَالبيتَحلماي

ََ-ى بلغ رؤوس الُجدر الحطب فَُأِحيَط بهم حت   َعلي  َدارم َف َبكر َأبو َجدُّه  َهبا َقام َاليت َالعملية نفس
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َعلىَالباب،َه ناكَمنَيتصوَّعليهَاهللَمَصلواتَ  ع  َاحلطبَو ضم َكماَيرَسوَّناَيةَمكمَ ََ،رَمنَالشيعةمَأنَّ نَاحلطب
َاحلطبَالذيَو ضَمفَاللوحات َأمْيَاملؤمننيعَعلىَدا، َالطاهرةَ،رم َالصديقة ىَكانَاحلطبَغطَََّ،علىَدار

َكاملة،اجلدرانَوإىلَالسقوف َإحراق  َعملية ا َألَّنَّ َالبيتَومنَفيهَ، رمقوا َنفسَالعمليةأنَحي  نفسَالتجربةََ،،

َمثلتتكرَّ َج َمر، َاجلهاتما َومنَجيعم َفاطمة َباملئاتَ،عَاحلطبَعلىَدار َكانوا َاحلطب نَالذيَ،الذينَنقلوا
َعددهمهاج َبيتَفاطمةَفَرواياتنا َهؤالءثلمثائة وا َالبيت ، َاحلطبَوهاجوا َالعمليةَ جعوا َ،هيَالعمليةَ،

َنفسَالقضيَ  ثُم  ِمْلَنا إلى ابِن عَباس وابِن الحنفية وأصحابهما في دوٍر قد ُجِمَع لهم : قاَل عطية -ة
َي منهم أحٌد َما ُرإلو أن  نارًا تَقُع فيه  -لَهوَعطيةَيقَوَ-ى بلغ رؤوس الُجدر الحطب فَُأِحيَط بهم حت  

لو أن   -ويشتعلَبسرعةَوالَمي كنَإطفاؤهََيستعرََشرارةَتقعَحطٌبَجزل،يعينَأيَََّ-الّساعة  ى تقومحت  
بن اُه عن األبواب وَعج َل عليُّ بُن عبد اهلل فأّخرنَ  ى تقوَم الّساعةَي منهم أحٌد حت  َما ُرإنارًا تَقُع فيه 

َاحلطبَ- اس هو يومئٍذ رجلعب َهبذا َسجنوهم م َألَّنَّ َخيرج َأن  َخيرجوا،حاول َأن  َيستطيعون َال يقولََ،

عليهمَمنَاالحتاقَ،رناهَعنَاألبوابفأخَ  رجهمَخوفاَ  َكيَُن  َشرارةَسيحتقونَجمر دَأيَ َ،أبعدناهَعنَاألبواب

َبن َعبدَاهللََ،دَمنفذوالَيوجَ  ألنََّاحلطبََ-فأدمى الحطُب ساقيه  -َيقولَ،بنَعباسَأسرعَفَاخلروجعليُّ

َكلَ  َكيفَهي؟ف َكلَََّ،صورةَتقريبيةَوهذهََمكان،َتلحظونَالصورة َالَّنتلك ،َصحيحَعطيةََاملعطياتنن 
َكت مَّدَالع وفَشيعيَلكنَالذيَينقلَف َفَالطبقاتَالكربىَُم  َهوَبشيعيابهم َما َمنَبنَسعدَهذا َهذا ،

،َصحيحَالنقلَعنَعطيةَالع وفَوعطيةَالع وفَمنَأشياعَأهلَملخالفنيالطبقاتَالكربىَمنَكتبَا،َاملخالفني
َكاملةلكنَاحلقائقَالَت نقَ َ،البيت مَ َ،عطياتمَ َهذهَمَ،ل األمرَأسوأَمنََ،هجمزوءلةَتنقلَلناَاحلقائقَم عطياتَجم 

ال ننصرف إاّل ا َصّفين نحُن وهم في المسجد نهارنا ونهاره وأقَبَل أصحاُب ابُن الزبير فُكن   -هذاَبكثْيَ
َاجليشََ-ى أصَبحنا وَقِدَم أبو عبد اهلل الَجَدِلي إلى صالٍة حت   َالقائدَالذيَقاد  أبوَعبدَاهللَاجلديلَهذا

َاحلنفيةذيَبعالَّ َكاملةَبالنسبةَم ،َأنتمَقدَالَمتلكونَ ثه َاملختارَحلمايةَابنم َكانتََ،حلكومةَابنَالزبْيَصورة  ما
َفَالشأشبهَحبكحكومةَابنَالزبْيََ،متلكَجيشاَ  َح ك م  الدولةَعلىَنفسََنظَّمَامومةَاملشيخة،َم عاويةَحني 

َالروماين، َالرومانيةَالنظام َللدولة َتابعة َكانت َهي َأساسا  َمثلََ،وسوريا َمستشارين َعلى َمعاوية واعتمد
َسرجونَهذهَمَ،رجونسَم َالرومانيةَعائلة َالسلطنة َكانتَتعملَعند َمعاويَ،عائلة َواعتمدها َمسيحية َ،ةعائلة
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مَالدولةَاألمويةَمَالشامَونظَّ،َفنظَّوالبنهمَيزيدَمنَبعدمَذلكَالعائلةَفكانواَم ستشارينَلهَ َاعتمدَعلىَأفرادَهذهَم
َكانتَعليهَالدولةَالرومانية،بنفسَالنظامَال َكانتَأم اَعبدَاهللََذي َالزبْيَحنيَدعاَللخلفةَودعاَللبيعة بن 

عَالناسَمنَ،َحينماَحيتاجونَيتطوَ َكاملكَجيشَرَسيَبشكلَ حكومتهَأشبهَحبكومةَاملشيخاتَوملَيكنَهنا
فلذلكَاجليشَالذيَجاءَمنَالعراقََ،مبثابةَحرسَومحايةَلهاتَ،َنعمَعنده َجمموعةَمنَالقوَ يتَبايعتهَ القبائلَال

تَاألمورَوتبدَ  َتغْي  إىلَأن  َبقيادةَاجلديلَمنَطرفَاملختارَبقيَمرابطاَ  َبََإىللتَونقلواَاهلامشيني  عيدَعنَمكان 
َ.ابنَالزبْي

اس من ابِن الزبير ا نُريح الن  ية ذرونلحنفااس فَ ُقلنا البِن عّباس وابِن وَقِدم أبو عبد اهلل الجدلي في الن  
يعينَحني ََ-َساَعًة  بي للن   إال  ُه ألحدٍ أحل   : هذا بلٌد حر َمُه اهلل ماَفقاال -فلنقتله َهناَفَاملسجدَفَمك ةََ-

محوناَمنَابنمَفقطَاَ-نا ونا وأِجيروُ اْمنَ عُ َده فما أحّلُه ألحٍد قَبَله وال ُيحل ُه ألحٍد بع -تحَمك ةَ،َحنيَفالف تح
َالسريةَمتَهذهَمماَغ نَ  -ها عد نبيّ ريٌة بسفتحّملوا وإن  ُمناديًا ليُنادي في الجبل ما َغَنمت : قالَ  -الزبْيَ

فكانتََنتمَحفظتمَدماءنا،أَ- ماءنادالفضة وإّن ما غنمتم إن  السرايا تغنُم الذهب و  -يعينَسريةَاجل د يلَ
ا ثُم  خرجوا  أْن يُقيمو اء اهللشا ما ى أنزلوهم ِمنى فأقاموا بهفخرجوا بهم حت   -َغنيمة َلكمَدماءَاهلامشيني

فية لحناينا مع ابِن ائف وبقاس بالطبن عبّ  ي عبُد اهللفأقاموا ما أقاموا وتوفّ  -اهلامشيونََ-إلى الطائف 
فية من ٌد ابن الحنُمحم   وافىوَحج  ابُن الزبير من مّكة فوافى عرفة في أصحابه و  ا كاَن الحجفلم  

َ.ابنمَالزبْيَهلمَمنَايةَ مشينيَمحيعينَبقيتَهذهَالقوةَبصحبةَاهلاَ-الطائف في أصحابِه فوقف بعرفة 

مك ة من بني هاشم فحصَرُهم في إلى َمن بِ  َعَمدوقد كاَن ابُن الزبير  -فَمروجَالذهبَللمسعوديََ
،َ،َاألحداثَهيَهي،َهذاَهوَالشعبَنفسهيبماَحصرتَقريشَالنمثلَ-َوَجَمع َلهم حطباً عظيماً َالشِّْعب

َفاطمةاإلحراقَالَعمليةنفسَالشعبَونفسََ،فَبشعبَأيبَطالبهذاَالشعبَالذيَع رَم ،َيتَحدثتَلدارم
إلى َمن ِبمك ة من بني هاشم فحصَرُهم  الزبير َعَمدابُن وقد كاَن  -حداثَهيَهيَوالقومَأبناء َالقومَاأل

الموِت أحد وفي القوم  لو وقعت فيه شرارٌة من نار لم يسلم منَوَجَمع َلهم حطبًا عظيماً َفي الشِّْعب
َينقلَعنَالديَ َ-بُن الحنفية ُمحم ٌد  كنُت في من استنفرُه أبو عبد اهلل الجدلي من   -الَبنَحرملةَإىلَأن 

فقاَل أبو عبد اهلل  -حلمايةَاهلامشينيََ-الف فارس في أربعة آ معهُ  لكوفة من ِقبل المختار فنفرناهل اأ
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َالقضيَ َ-هذه خيٌل عظيمة وأخاف أْن يبُلغ ابُن الزبير الخبر فُيعجِّل على بني هاشم فيأتي عليهم  ةََألنَّ
رمق  ه مَكانتَعلىَشفاَالقتل َحي  َيأخذَجمموعةََ-بوا معي فيأتي عليهم فانتدِ  -،َيعينَيريدَأن  َحّتََّيريدَأن 

َكبْيَالَي كشَ َ،يكونَانتقاهلاَأسهل ئة فانتدبنا معُه في ثمنم ،َتِدبوا معيفان -فَخرب ها،َأربعةَآالفَعدد
َفَما َشَعر ابُن الزبير إاّل والرايات تخفُق  -ك لُّناَعلىَاخليولَََ،ريةجريدةَخيلَيعينَسَ-فارس جريدُة خيل 

نع َصَ-قال فجئنا إلى بني هاشم فإذا ُهم في الشِّْعب فاستخرجناهم  -عةَاستعجلواَبسَرَ-على رأسه 
منَاحلطبَ غريباَ  جناَ   من قَاتَلُكم فلم ا رأى ابُن الزبير تنمَُّرنا ال تُقاتلوا إال   :فَقاَل لنا ابُن الحنفية -هلمَسم

َ.أنا عائُذ اهلل: ا عليه الَذ بأستاِر الكعبة وقالوإقدامن لهُ 

ن عولم يتخّلف  اسلن  ني ا: قد بايعابُن الزبير فقالَ  وخطبَ  -قطعَآخرَينقله َاملسعوديَفَمروجهَم
ةَفَذلكَبنَاحلنفيمَّدَم،َُمَ ةَالغلعباَرهناَلتصغْيهمَيستعملََ-بن الحنفية  هذا الغالم ُمحم د بيعتي إال  

َهوَ،الوقتَعمرهَيقاربَاخلمسنيَسنة مَّدَيَ-م ذا الغال هال  عن بيعتي إولم يتخّلف  -َ؟!فأيَُّغلم  عينَُم 
ْضرِم دارَُه ثُم  أُ  -بايعَيَ ذاَملَليومَإا،َهذاَإىلَالغروبَ-َب الشمس والموعد بيني وبينُه أْن تغرُ  -بنَاحلنفيةَ

 نُه عليكم إّني ال آمابن عَ  يا: لَ فقااس على ابن الحنفية فدخَل ابُن العبّ  -أحرقه َبالنارََ- عليِه ناراً 
ن في كالِم اب يُفّكرو لشمس ا، فجعَل ابُن عّباس ينظر إلى سيمنعُه عّني حجاٌب قوي: ايعُه، فقالَ فب

ا من نِلي فيما ذكر الَجدَ  افاهم أبو عبد اهللفو  -فَهذاَالوقتََ-مس أْن تغُرب الحنفية وقد كادت الش  
ََ-ِائذن لنا فيه : الخيل وقالوا البِن الحنفية لى أَبَ َلة إفأبى وخرَج  -َالزبْيَهللَبننقتلَعبدَاامئذنَلناَأن 

َ.خالتفاصيل َتتىَفَكتبَالتأريَوَ-فأقام بها ِسنين ثُم  قُِتَل ابُن الزبير 

َفيهَاملختار،هذهَص ورَمنَالواقعَال َيتحر ك  َكان  َواقعَ َذي ،َخرهنَأو لهَإىلَآمالفسادَحونَبمش؟َواقٌعَأيُّ
َكانَاملختارَم درك هلذاَاألمر،لذلك يَُث ََّالتخطيطَاخلفَوكمةَحلَماستعملَواَملَالدهاءَإىلَأبعدمَاحلدود،استعَاَ 

َكانَلهَ  َإالَََّما َيقت لَق  ت  ل ةَاحل سنيمنَهم  ةَ َونةَس،َدوبعدَذلكَاست شهَمَ،َأن  َوهذنصفَمد  َماَسنأيتََثورتهم ا
ََ.لكنَفَاخلتامَهناكَملحظةَ،ىَذكرهمَفَحلقةمَيومَغدلع
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َت َقليَ:وضيحيةملحظة َقبل  َمامرَّ َحبسب َحد ثنا َالذي َالع وف َع طية َذمكر ََل َفجاء لطبقاتَاَكتاب
فَالقو ةمَاليتَجاءتَمنَالعَرحدَََّالكربىَالبنمَسعد، َكانَجندياَ  عبدَاهللَيبَأةَملختارَبقيادر َمنَااقَبأمثناَأن ه

َمرافقاَ الذيََنفسه ََ؟َعطيةَالعوفَهذاَهووفَمنَهذا،َعطيةَالعَ اجلديل يَفَاهللَاألنصاَرَبنَعبدَجلابرَكان 
َكانتَبرفقةَعطيةَالع وف،َزيارةَجابرَفَاألربعنيَازيارةَاألربعني ذاَاملضمونَهكمَتعرفونَعتقدَأنَّ،َوأملعروفة

َاألنصاريَقالَلعطيةَالع وفَل مَّاَدىن َكاننََّجمنَالقربَألَوَسعتمَبهَأنََّجابر  َضريرا .َابر

َعطي ةَ-: أَْلِمْسِنيه قَالَ ) َيا َفأملسنيه َأخذَ ، َعطية َجابر َعلىََوَيد  ي دَعلىَقربَسَ،ريفلقربَالشاوضعها

َىلإَ-اً َعَليه َفَخر  َعَلى الَقْبِر َمْغِشيفَأْلَمسُته  -هداءَالشَ  داً َث ُمَحم  وال ِذي بَ عَ  -ولَرَالزيارةَفيققرأَجابيَأن 
اطبَوَ-ًا َلَقد َشارَْكَناُكم فَيَما َدَخلُتم ِفيه بِالَحقِّ نَِبيّ  أَلْرَواُح االُم َعَليُكم أَي  ُتها الس   -احل سنيََأنصارَ َهوَخي 

َيقولََ-ال ِتي َحل ت ِبِفَناِء الُحَسين  يَما َدَخلُتم رَْكَناُكم فَ ًا َلَقد َشايّ الَحقِّ نَبِ دًا بِ َعَث ُمَحم  ال ِذي ب َ و َ-إىلَأن 
ف والَقوم َقد  وَلْم َنْضِرب ِبَسيَبالً جَ َلم نَ ْعُلو يًا و ادِ وَ ط اِبر َكيَف َوَلم نَ ْهبُ : يَا جَ ي ة: فَ ُقلُت َلهُ ، قَاَل َعطِ ِفيه

ِمعُت َحِبيِبي : يَا َعِطي ة سَ َقاَل ِليَواُجُهْم، ف َ ت َأزْ ِملَ ُدُهم وأُرْ فُ رَِّق بَيَن ُرُؤوِسِهم وأَْبَدانِِهْم وُأوِتَمت أوالَ 
َث ِذي بَ عَ ِرَك ِفي َعَمِلِهْم وال  َل َقوٍم ُأشْ  َعمَ ب  ْن َأحَ ًا ُحِشَر َمَعُهْم َومَ َل اهلل يَ ُقول: َمْن َأَحب  َقومَرُسو 

َ.هوَعطية َالع وفَهذاَ(،لُحَسيُن وَأْصَحابُهى َعَليِه اا َمضَ مَ َلى إن  نِي ِتي َونِي ة َأْصَحاِبي عَ  اً ُمَحم داً بِالَحقِّ نَِبيّ 

عطي ةََهذاَهوَتفسْيَ َ،فسْيهَ تهوََوهذاَالشيعةَم؟َعطية َالع وفَعالم ٌمَمنَعلماءَمنَهوَهذاَع طي ة َالع وف
َم رافقا َجلابرَالع وفَال َكان  بأمرََفةَمخرجَمنَالكَوَيشَالذيذاَاجلبنَعبدَاهللَاألنصاريَوكانَجنديا َفَهذي

َكانتَهذهَماملختارَالثقفي َ.وفالعَ َمنَاجلنودَأمثالَعطيةَاجملموعةَفيهاَهذاَالنوعَ،

 بنإلى علّي  ة ُجنادبنُ عد ن عطية جاَء سَ بعد بُن ُمحم د بن الحسن أخبرنا سَ َ:فَالطبقاتَالكربى
 ن أبي طالببلى علّي إ ةبُن ُجنادجاَء َسعد َ-وفَبن َسعدَالعَ عطيةََسعدَهذاَوالدَعطي ة،َ-أبي طالب 

ّمي عطية وكانت  فسُ هللي ُة اط: هذا عَ قَالَ  نين إن ُه ُوِلد لي ُغالم فسّمه،: يا أميَر المؤمبالكوفة فقالَ وُهو 
ََ.ولد رومية أُّمُه أم  
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َا َزمن َوف مَّد َُم  َإىل َكتب  َالثقفي َالقاسمحلج اج َاحلجَ بن َو الة َمن َكان ،َ بن حم د مُ تَب إلى كَ-اج
ائة َسوط واحلق اضرِبه أربعم فَ اِلب وإال  طَ بَن أبي فَإْن َلَعَن َعِلي  َ-الع وفََعطيةَ-دعو عطية القاسم أن ا

ائة سوط فضربه أربعم مؤمنينر الفَدعاُه فأقرأه كتاَب الَحّجاج فأبى عطية أْن يلعن أمي رأسُه ولحَيته
َ.ولحيته وحلَق رأسهُ 

َمنَتل َمنَقتلَوعذََّقَعهم،تتبََّبنَزيادَوقنربَوأَساءَأخرىَاحلج اجعطيةَالع وفَوسعيدَبن َج بْيَوك ميلَ ب 
َكانتَجمموعةَخفي ةَ،َهذهَمبع ذََّ َيينَلهَ ملشروعَاحل ساَماَق لتكََلنا ،عفَاملشروعَاحل سيينَتشتكَملََ،اجملموعة

َاحلصفحات َللمشروع َاخلفي ة َالصفحات َمن َصفحة َبدوَر، َيقومون َكانوا َهؤالء َهممسيين َاحلل، اجَجََّذلك

نيَويلعنَأمْيَاملؤمنَعنَ نَيلأعلىََيَحنيَجاءَبابنَأيبَليلىَوأجربهتَعليناَروايةَفَرجالَالكشَ تتب عهمَومرَ 
َهذهَمراملختا َجعنا َإذا َلكن َعندنا َكاملة َليست َاملعطيات ،ََ َنستطيع َنسأاملعطيات َأنََّن  َمنََكثْياَ تشرف

َإىلَاحلج اجَوسأله َعنَأمٌَةَعلينا،األمورَخفيَ  َجيء َبهم امَالسجادَكرَخطبةَاإلمَذؤمننيَْيَاململاذاَقنربَحني 
َفَجملسَيزيدَبنَمعاويةال َتتبَّيتَخطبها َملاذا َقَاجَهؤالءعَاحلجَ ؟ َأن  َامللضىَعبعد ىَبنَمروانَعلكَبد

َاملخ َاملختارتارَالزبْيينيَوعلىَالبقاياَاملتبقي ةَمنَشيعةم اءَعلىَهذهَجَعمليةَالقضاحلج َاَاصلَ وَ َ؟!ومنَأتباعم

َالشخصيَ  َوعلىَهذه لَ اتاألَساء َجي  َاحلج اجَأن  َالعوفَأَر،َوحنيَأمر َكبعمائدَعطية ن ه َأدا َانَمتأكَ ةَسوط
َكانتَقاتلةميوت،َماَمات َاحلج اج ياط  َ،َسم ث ناَعنَأشخاص  د  َأقلَواَوانتهلَوتمَقَ ،َالتأريخَحي  بكثْيَمنََاَبسياط 

أنََّعطيةَهذاَالعدد َكانَم تيقمناَ  دةَاحلج اجَهللَشيءَوإراإرادةَاَلكنَط،ي قتلَهبذاَالعددَمنَالسياس،َفاحلج اج
ََ.شيءَآخر

َكانَجنيةَالعَوَعطبشخصية َعاديةَوأنَََّاَهوَ راديَأنََّجابرَاألنصاريَالذيَكانَي صاحبه َممَ  ففَهذا َدياَ 
َكانَقائداَ ذيَبعث ه َاملختاراجليشَال َكانَجندياَ ،َما ريخَعنهاََد ثناَالتأرىَملَحيَ تَأخا،َقطعا َهناكَشخصيَ ،

َ.ةَعطيةَالعوفمبستوىَشخصيَ َ،ةالشخصيَ َكانتَموجودةَمبستوىَهذهَم

َالكث َكاوالكثْيَمنَاحلقائقَخافيةَعليناَْيكلَُّهذهَالقرائنَت شْيَإىلَأنَّ نَجنديا َمنَجنودَ،َفعطيةَالع وف
َا،َفأيَّة َشخصيَ املختارَالثقفي َراية َكانتَحتت  َوأيَّة َأَساء َالتأريخ ََملختارَالثقفي،ات  ثنا د  تلكَحقائقَملَحي 
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مَباطلةَعنها، َالتوتمٌةَتتدَََّ،حد ثناَالتأريخَعنَأكاذيبَودعاياتَوت  َكتبم َكانَيد عيَ:َأريخَمد َف أنََّاملختار 
َإليه،َوكانَالنب وة، َي وحي َجربائيل َبأنَّ َرجل َخادماَ َيد عي َكان َاملختار،َوجربائيل  َإَخادمَ َعندم ه ََساملختار

د ثَبعضَاألشخاصَهوَيقولَبأنََّخادم ه َأخربه َذلكجربائيل َيقولَأخربينَجربائيلَحي  ولكنََّماكنةََ،،َفحني 
،َيعيٌةَإىلَيومناَهذاَفَالوسطَالشيعيَوخارجَالوسطَالشألكاذيبَواالفتاءاتَوهيَشغ الةَاالدعايةَوماكن

َلهَش ع ٌبَوش عب،دَأولياءَأهلَالبيتَعلىَطولَاخلطالةَضهذهَاملاكنةَشغَ  َاجتَ َ،َاحلديث  اه َالَأدريَإىلَأي 
َأقفآ َنقطة  َأي  َوعند  َاَ،خذكم َأريد  َالتأريخوال َحديثم َكثْيا َف َلتطويل  ،َ َحديثم َف َالكلم َبسطت  لو

منَاحللقاتالتأريخَفإن ينَحباجة َإىلَعددَ  اَ  َ.َكثْي َوكثْي َجد 

َثورةَاملخت َتأريخم بَإىلَنذهَعاىلَعليه،تنَاهللَضواارَالثقفيََراحللقةَالقادمةَيومَغ دَهيَأيضا َفَأجواءم
َ.أنتمَوخادمكمسنيََوةَاحلَ مَ وخ دَ ََباسمم ل ََ،إىلَزيارةَالبدنَالسليبَوالشيبَاخلضيبَ،الفاصلَاألخْي

بَّةَمَو وماليةَمَألقاكمَغدا َإنَشاءَاهللَتعاىلَعلىَم ودَّةَم ج ةَمَوُم  َاحلَ ن ورَعَ َوحل سنيَاَم ه  بنَاحلسنَسنيَاحل جَّةَنيم
َ.هَعليهوسلمَ َاهللَمَناَصلواتَ إمامَزمانَم

 ...َيا ُحَسيْن َسالٌم َعَلى َنْحِرَك الدَّاِمْي

َاهلل َ..فَأمانم
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